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ubane Madera DEBAgoiEnA
"GI-632 errepideko Antzuola-Ber-
gara zatiko saihesbidea amai-
tzearen exekuzio proiektua Zu-
bieder, Mariezcurrena, Tesinsa 
eta Urbycolan enpresek osatzen 
duten aldi baterako enpresa-el-
karteari esleitu zaio 41.724.085,81 
eurotan (BEZik gabe), eta 25 
hilabeteko epean egingo da. Obra 

hori 2019ko lehen seihilekoan 
amaituta egotea aurreikusten 
da, eta, horrekin, Gipuzkoako 
Biribilgunea bukatutzat emango 
da". Halaxe iragarri zuten atzo, 
eguena, Bidegiko administrazio 
kontseiluan Deskargako saihes-
bidearen azkeneko zatiaren es-
leipena. Izan ere, Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren hitzetan, "Gi-

puzkoako gaitasun handiko sa-
rea osatzeko falta zen errepidea" 
da Antzuola eta Bergara lotzen 
dituen Deskargako errepidea. 
"Obra honi esker, eskualde eta 
gipuzkoar guztiak konektatuta 
egongo dira. Lurralde orekaz 
gain, Deskargak eragin zuzena 
izango du lurraldeko ekonomian", 
industriak berebiziko garrantzia 

duen bi eskualde, Goierri eta 
Debagoiena, gaitasun handiko 
autobidearekin lotuta egongo 
direlako, azpimarratu zuten Des-
kargako errepidea eraikitzea 
onartu zutenean. 

bost kilometroko enborra 
Aintzane Oiarbidek, Diputazio-
ko Bide Azpiegituretako dipu-
tatuak, emandako xehetasunen 
arabera, GI-632 errepidearen 
zati horren trazatu berriak 5.000 
metroko enborra izango du. Ber-
garako Bentaberri inguruan 
hasiko da eta Deskargako tunel 
berria baino zertxobait lehena-
go amaituko da. Bi galtzadako 
autobidea izango da: noranzko 
bakoitzean 3,50 metroko bi errei 
izango ditu eta 2,50 metroko 
bazterbideak kanpoaldean eta 
metro batekoak barrualdean. 

Obra egitea eraiki zeneko au-
rreikuspena zen 55 milioi euro-
ko obra izango zela. Esleipena, 
berriz, 41.724.085,81 eurotan egin 
dute; hori bai, BEZik gabeko 
kopurua da hori. 

bidegorria ere bai
Bestalde, errepidearen eraikun-
tza lanak aprobetxatuz, Antzuo-
la eta Bergara lotuko dituen 
bidegorria ere egingo dute. 

2017ko urte hasieran ekingo 
diete obrei, eta 25 hilabete di-
tuzte bukatzeko. Ordainpeko 
azpiegitura izango da. Behin 
lanak bukatuta, Diputazioaren 
aurreikuspena da errepide zaha-
rrean eta, beraz, Antzuolako 
herrigune ondoko bidean egu-
neroko trafikoa 11.000 ibilgailu-
tatik 1.000 ibilgailutara murriz-
tuko dela. 

Antzuola-Bergara 41,7 
milioi eurotan esleituta
Zubieder, Mariezcurrena, tesinsa eta urbycolan enpresek osatzen duten aldi baterako 
enpresa-elkarteari esleitu zion atzo Bidegiko administrazio kontseiluak; 
aurreikuspena da 2019ko lehen seihilekorako bukatuta egotea saihesbidea 

deskarga hasieran dagoen biribilguneraino dago saihesbidea eginda. goiena
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EMPLEGU ETA GIZARTE
GAITARAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y ASUNTO SOCIALES

iKaSTaroaK orDuaK DaTaK

Fabrikazio Mekanikoa

FMeH0109 Txirbil-HarroKeTa biDezKo MeKanizazioa

MF0091_2 uF0879: Txirbil-HarroKeTa biDez PiezaK FabriKaTzeKo CnC PrograMaK 
PreSTaTzea.  HeidenHain FreSa 80 2017/01/16-2017/03/02

FMee0308 FabriKazio MeKaniKoKo ProDuKTuen DiSeinua

MF0107_3 uF0454: DoKuMenTazio TeKniKoa lanTzea, FabriKazio MeKaniKoraKo 
Cad-CaM PrograMaK erabiliz 90 2017/02/13-2017/04/06

KaTalogoz KanPo

egiazTaPen TriDiMenTSionala. MCoSMoS 30 2017/01/23-2017/02/07

elekTriziTaTea eTa elekTronika

KaTalogoz KanPo

auToMaTizazio inDuSTrialeKo SiSTeMen eKiPo eTa eleMenTuaK inSTalaTzea 60 2017/01/16-2017/02/16

auToMaTizazio inDuSTrialeKo SiSTeMaK abian JarTzea 60 2017/03/06-2017/04/06

auToMaTa PrograMagarriaK i.Maila 30 2017/02/06-2017/02/21

auToMaTa PrograMagarriaK ii. Maila 30 2017/03/06-2017/03/21

adMiniSTrazioa eTa kUdeakeTa

aDgD0208 giza baliabiDeen KuDeaKeTa inTegraTua

MF0233_2 uF0321: exCel 50 2017/01/30-2017/02/23

MF0237_3
uF0346: KoMuniKazio eraginKorra eTa TalDe-lana 60 2017/03/06-2017/04/06

uF0044:TarTeKo aginTariaren egiTeKoa lan-arriSKuen PrebenTzioan 30 2017/01/11-2017/01/26

beSTe baTzUk

orga-JaSoTzaileen erabilera
10 2017/01/23-2017/01/30

10 2017/03/06-2017/03/13

zubi-garabien erabilera
10 2017/02/06-2017/02/09

10 2017/03/20-2017/03/23

u.M. DEBAgoiEnA
Oraingo astean batzarretan ibi-
li dira Fagor CNAko zuzenda-
ritza eta enpresa batzordeko 
ordezkariak, enpresak kalera-
tuko duen langile kopurua zehaz-
teko. Bertako iturriek Goienari 
helarazitako azkeneko datuen 
arabera, 26 langile gertu daude 
enpresa uzteko. Edozein modu-
tan, kopuru hori ez da nahikoa 
enpresaren "beharrei" erantzu-
teko. Enpresa batzordeak adie-
razi du kaleratze kopuru zehatza 
jakinaraztean "ekintza gehiago-
rako deialdiak" egingo dituztela. 

Oraingo astelehenean ordube-
teko lanuztea egin zuten, pro-
testa modura. 

bost kilometroko enborra 
Egoeraren aurrean, Arrasateko 
EH Bilduk Jaurlaritzaren "zu-
zeneko inplikazioa" eskatu du, 
baita ere enpresako arduradu-
nena, "kaleratzerik egon ez da-
din posible liratekeen neurri 
guztiak aztertzeko", gogora eka-
rriz  eskualdeak "krisi indus-
trialaren eragina zuzenean" 
jasan dituela. Langileei "elkar-
tasuna" adierazi die. 

26 langile gertu daude Fagor 
CNAtik borondatez irteteko
Hori ez da nahikoa zuzendaritzaren "beharretarako"; EH 
Bilduk Jaurlaritzaren "inplikazioa" eskatu du



gOIena aldIzkaRIa  2016-12-16  EguBAkoitZA debagoiena      3

ubane Madera DEBAgoiEnA
Presoak etxeratzea lortzeko gi-
zartearen mobilizazioa "ezinbes-
tekoa" dela diote; horregatik, 
kalera ateratzen dabiltza alda-
rrikapenak (tokian tokiko eki-
meak 'Herriak' sailean). 
kartzeletako egoera larriagoa dela 
salatzen duzue; zertan okertu da? 
Aieteko adierazpenean eskatu 
zitzaion ETAri borroka armatua 
albora zezan; ETAk pauso hori 
eman zuen. Bost urteren ondo-
ren, Espainiako Estatuak pau-
sorik ez emateaz gain, kontrako 
jarrera hartu du bake prozesua 
oztopatzeko. Adibideak ugariak 
dira: nazioarteko begiraleak 
Auzitegi Nazionalera deitu zi-

tuen deklaratzera, Herrira mu-
gimendua disolbatu egin zuen 
presoen inguruan egiten zebilen 
lanarengatik eta urrutirago joan 
eta abokatuekin ere sartu zen 
(…) Egoerak zertan egin duen 
txarrera? Presoek dispertsatuta 
segitzen dute, baita gaixo dau-
denak ere, Europarengatik ez 
balitz, Parot doktrina-k indarrean 
segituko luke, eta Josu Arkau-
zena moduan beste 10-12 pertso-
na daude, non eta espetxean 
jarraitzen duten, zigorra beteta 
dutenean. Espainiako Estatuak 
bake prozesu hori blokeatzeko 
interesa izateaz gainera, ikusten 
dena da mendeku politika apli-
katzen dabiltzala.

zenbat debagoiendarri eragiten die? 
10-20 pertsonak preso segitzen 
dute, oso baldintza gogorretan: 
dispertsatuta, gehienak isolamen-
duan (22 ordu ziegan); eta pentsa-
tu zer den, senide moduan, Alge-
cirasera, Jaenera… joatea: gauean 
irten, hurrengo egunean 40 mi-
nutuko bisita egin, eta beste 1.000-
1.200 kilometro egin bueltatzeko. 
Ekonomikoki ze desgaste… 16 
senide hil dira joan-etorrietan. Ez 
da bakarrik Debagoieneko egoera; 
lau bat kenduta, gainontzekoak 
Madrildik behera dispertsatuta 
daude. 350 preso inguru daude.  
besterik nahi baduzu gaineratu… 
Uste dugu egoera berria datorre-
la. Espainiako Estatuko hainbat 
eragile politikok, Euskal Herri-
koek eta estatu frantsesekoek 
esan dute gaur egungo testuin-
guru politikoan dispertsioa man-
tentzeak ez duela inolako zen-
tzurik. Halako agertokian, PPk 
gehiengo osoa ez edukita aukera 
berriak irekitzen dira. Horiek 
erabiltzen jakin behar dugu, eta, 
horretarako, herritarren mugi-
mendua ezinbestekoa da. Horre-
gatik diogu mobilizatu beharra 
dagoela eta horregatik herritarrei 
eskatzen diegu laguntzeko. Igor letona. ubane MaDera

"Preso gehienak 
isolamenduan daude"
igor leTona 'kAlErA, kAlErA' EkiMEnEko kiDEA
Preso eta iheslari ohiek Kalera, Kalera! Bakea eta askatasuna irabaztera dinamika abiatu 
dute, "euskal preso, iheslari eta deportatuak Euskal Herrira eta etxera" ekar ditzaten lortzeko 

Debagoieneko Gurutze Gorriak 
eskerrak eman gura dizkie baz-
terkeria egoeran dauden umeen-
dako jostailuak batzeko kanpai-
nan parte hartu dutenei. "Diru 
laguntza eta jostailuen bidez, 
eskaeraren erdia betetzea lortu 
dugu", zehaztu dute. Hala, "azken 
txanpan" parte hartzera anima-
tu dute. Ekarpenetarako:  Labo-
ral Kutxa 3035 0001 51 0010018156. 

behar diren jostailuen 
erdiak batu ditu 
Gurutze Gorriak

Bihar, abenduak 17, manifestazioa 
egingo dute Bilbon, 12:30ean, Fa-
xismoaren aurrean, Gora Kurdis-
tan lelopean. "Turkiako gobernuak 
Kurdistan herriari ezartzen dion 
errepresioa eta sarraskiak" sala-
tuko dituzte. Askapenak autobu-
sak antolatu ditu: 10:30ean Gari-
baitik eta 10:45ean Elorregitik.   
Izena Arrasateko Iratin eta Oña-
tiko Arranon eman daiteke.

Kurdistanen aldeko 
manifestaziorako 
autobusak eskualdetik 
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Debagoieneko kirol 
txartelarekin zer?

AizpeA Uribe bAlANtzAtegi
ElgEtA

Orain dela urtebete, 
Debagoieneko Kirol Txartela 
desagertu zen, udalen artean 
desadostasunak egon 
zirelako.

Zeintzuk galdu dugu 
horrekin? 

Herri txikietan bizi 
garenok edo beste herri 
batean lan egiten duten 
pertsonek. 

Zergatik? 
Beste herri batean 

erroldatuta egoteak 
igerilekuko harpidetzak 
garestitu egiten dituelako. 

Adibidez, Bergaran 
erroldatu gabeko familia 
batentzat, harpidetza osoa  
–bi nagusi eta bi umerekin 
(3-13 urte)– 731,74 euro 
irteten da urtean –bainuetxe 
gabe 595,16 euro–. 

Ni, lehen, Bergaran bizi 
nintzen, eta kirol 
instalazioek urteetan izan 
duten bilakaera ikusi dut 
bertan, gutxienez 15 urtetan 
harpidedun izanda. 

Badakit igerileku batek 
gastu asko dituela, baina 
Bergarako Udalak 
Agorrosinen gastuen  
gainean erakutsitako 
informazioa ez zen oso ondo 
zehaztu. Hau da, kirol arlo 
osoa hartu zuten  
Agorrosinen galeren berri 
emateko; bertan, kirol 
elkarteei emandako diru 
laguntzak, Labegaraietako 
instalazioen gastuak, eta 
abar zeuden. 

Gainera, udal batek ematen 
dituen zerbitzuak 
erabiltzaileek ordaindu behar 
dituztela eta gastu horiek 
herritar guztiek ez dituztela 
zertan ordaindu esatea 
demagogia da. 

Udal batek eskaintzen 
dituen zerbitzu guztiek 
gastuak dakartzate eta ez 
dira erabiltzaileen gain  
gastu horiek sartzen; 
adibidez, Zabalotegiko 
pelikulen gastu guztiak 
bertaratzen diren ikusleek 
ordaintzen dituzte? 

Bergarako Udalari  
eskatzen diot Debagoieneko 
txartela berriro ateratzen 
laguntzea, bailaran 
erroldatuta edota Bergaran 
lanean gaudenoi, Bergaran 
erroldatu moduan ordaindu 
ahal izatea harpidetza, kirola 
egitea instituzio guztiek 
adierazten duten bezala, 
derrigorrezko, beharrezko 
eta oinarri den garai 
hauetan.

Euskara mingainean 
eraman

irAti itziAr
oñAti

Eusko Jaurlaritzak 
argitaratu berri duen VI. 
Inkesta Soziolinguistikoak 
kritika asko jaso ditu; 
bereziki, emaitzekin 
egindako irakurketa 
positibistak.

Ez dizuet ezer berririk 
kontatuko; izan ere, 
euskararen biziberritzea 
impasse egoera baten dago: 
ezagutzak gora egin du, baina 
erabilerak ez. 

Bada, horrekin lotuta, 
bitxikeria bat kontatuko 
dizuet, nire ustez, poztekoa 
dena eta Debagoieneko 
biztanleoi zuzen-zuzenean 
dagokiguna. 

Aspaldikoa da 
debagoiendarron artean 
erosketak egitera edo 
bestelako mediku eta 
espezialistak bisitatzera 
Gasteizera joateko ohitura. 

Ikustekoa izaten da 
Gipuzkoan jaieguna denean 
Boulevard zentro 
komertzialak jasaten duen 
inbasioa, eta egun horietan 
fenomeno xelebre bat 
gertatzen da: Boulevarden 
entzuten da Gasteizko auzo 
askotan baino euskara 
gehiago. 

Nik neuk txantxetan esan 
ohi dut Boulevard 
euskararen arnasgune 
instrumentala bihurtzen  
dela.  

Baina Boulevard ez da irla 
bat eta Gasteizen euskara 
momentu politean dago. 

Hortaz, hurrengoan 
hirigunera bisitan joatea 
proposatzen dizuet eta 
eraman zuekin euskara 
mingainean, harrituko 
zarete.

"El euskera no entra en 
mi contrato" eta 
Idazlaguna

estepAN plAzAolA
BErgArA

Euskarazko izena duen eta 
Santiago Ospitalearen 
ondoan dagoen Gasteizko 
kafetegi batean gertatu zait 
astean.

Pintxo bat jan eta trago bat 
hartzeko asmoarekin sartu 
naiz.

Barra barruan emakume 
bat, 25-30 urte ingurukoa; 
kanpoan beste bi, bere 
lagunak, itxuraz. 

Tortilla pintxoa seinalatu 
eta "zerena da?", galdetu  
diot.

Zerbitzaria isilik geratu da 
niri begira, seguruena, 
erdaraz galdetzea eskatuaz 
baina mutu. "Zerena da?", 
errepikatu dut. "¿Qué?", 
berak. "¿A ver de qué es?". 
"De atún y pimiento", 
erantzun dit. "Jarridazu... 
ponme...", esan diot.

Zerbitzaria lagunei  
zuzendu zaie, baina nik ere 
entzuteko moduan: "Yo 
euskera no, no entra en mi 
contrato" Niri, gero: "¿Te 
caliento?". "Bai", erantzun 
diot. Zerbitzaria, berriz, 
begiak handi, niri begira; 
lagunek albotik, "que sí". "No 
si ya sé, pero a mí en 
euskera no. Además no 
pienso aprender”. 

Ordurako mikrouhin-labean 
zuen pintxoa. "Déjalo", esan 
diot. "No pasa nada", esan 
dit. 

Alboko taberna batera joan 
naiz. 

Hango zerbitzariak ere 
gutxi zekien euskaraz baina 
arazorik gabe moldatu gara. 

Hainbestekorik ez, baina 
praktikan antzekoak entzun 
izan ditugu eta entzuten 
ditugu Bergaran ere: 
"Euskaraz jartzeko ez dugu 
astirik izan", "eske 
euskarazkoa jartzeko ez dago 
lekurik", "euskaraz 

zertarako?, erdaraz danok 
dakigu eta"… 

Baina, horiek, zorionez, 
gutxi batzuk dira. 

Gehien-gehienak adibide 
positiboak dira eta horiek 
nabarmendu nahi ditut. 

Jardunek, udalaren 
laguntzaz, bultzatutako 
Idazlaguna programaren 
barruan, Bergarako 120 
komertziok konpromisoa 
hartu dute euren kartelak 
euskaraz edo euskaraz 
nagusiki jartzeko. 

Euskaraz edo euskaraz 
nagusiki, bai; izan ere, 
Hizkuntza batek, garatuko 
bada, bera nagusi den 
esparruak behar ditu (Eusko 
Jaurlaritza, Euskara XXI, 
2009). 

Euskaraz edo euskaraz 
nagusiki: txorizo-tortilla, 
%20ko beherapenak, 
mugurdi-biskuita/biscuit de 
frambuesas…

Baina 120 komertzio horiez 
gain, beste 60 herritar 
boluntario (idazlagunak) 
prest agertu dira eskatzen 
duten dendei kartelok 
euskaraz jartzen   
laguntzeko. 

Bezero guztion lana da 
Idazlaguna programako 
komertzioei hartutako 
konpromisoa bete dezaten 
eskatzea eta betetzen  
dutenak eskertzea eta 
animatzea. 

Bezero guztion lana da 
erosten dugun dendako 
jabeari esatea erosketetan 
ere euskara inporta zaigula. 

Horretarako, kanpaina 
antolatu du Jardunek. 

Har dezagun parte.

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
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eusko 
Jaurlaritzak  
diruz 
lagundutako 
aldizkaria

lAguntZAilEAk

goiEnAk ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

argitaratzailea 
goiena komunikazio taldea 
kooperatiba Elkartea
otalora lizentziaduna 31 
20500 ArrAsAtE

lehendakaria Aitor izagirre.
zuzendari nagusia 
iban Arantzabal.

eduki zuzendaria 
Eneko Azkarate.
erredaktore burua 
ubane Madera.

erredakzio batzordea 
Eneko Azkarate, ubane Madera, 
Monika Belastegi, goiatz Arana.
zuzendari komertziala 
Mireia larrañaga.
administrazio zuzendaria 
Agurtzane gaintzarain.

diseinu arduraduna 
iñaki iturbe.
Hizkuntza arduraduna 
sergio Azkarate.
Harpidetza eta banaketa 
arduraduna Marta leturia.

Sailetako arduradunak 
Xabi urtzelai (kirola), Aitziber 
Aranburuzabala (kultura), 
leire kortabarria (Ekonomia).

Maketazioa 
imanol soriano, Aitor lagoma.
Publizitatea 
Amaia Mundiñano, 
Ziortza Martin, imanol Elortza, 
Jokin uribeetxeberria.
administrazioa 
Ane Berezibar, iratxe Bengoa, 
nerea Artola.

HarPideTza 
Arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

PUbliziTaTea 
Arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31  
tel.: 943 25 05 05
Faxa: 943 25 05 00
publi@goiena.eus

egoiTza nagUSia 
Arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05 
telegram eta WhatsApp: 
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leintz gatzagako
udala

Din-dan-don, din-dan-don… badatoz Gabonak, alai bezain 
triste. Bihotzak guztiz samurturik, laster batean ditugu hemen 
mundua salbatzeko elkartasun kanpainak.

Elikagaien bankuak, gaixotasun arraroak ikertu ahal 
izateko diru batzea, ezer ez duten umeentzako jostailu 
bilketak… 

Joan dadila aurretik, benetan miresteko ahaleginak 
iruditzen zaizkidala guztiak ere. Baina, egia esan, amorrua 
ere sartzen zait gorputzean barruraino. 

Batetik, gure agintariek inoiz ez dutelako onartzen gizarteak 
behar larriak dituela. 

Elikagai bankuak behar ote ditugu pobreziaren muinean 
bizi diren euskal familiak gosez ez akabatzeko? 

Horrenbeste inbertitzen den garapen eta ikerkuntza sailak 
ez ote du dirurik edozein gaixoren beharrei erantzuteko?

Eta bestetik, zergatik egiten 
gaituzte kanpaina horiek gu, 
herritarrok, salbazioaren 
arduradun?  

Berriz diot, ez pentsa 
elkartasunari mugak jarri 
nahi dizkiodanik. 

Benetan miresten dudan 
ezaugarria da jendearen 

eskuzabaltasuna, justuan daukana ematea, ez sobran duena. 
Hala ere, bakoitzari berea. 
Instituzioek guk baino baliabide ekonomiko –gure diruaren 

administratzaileak dira– eta bitarteko gehiago dituzte behar 
denari laguntzeko. Eta hori ez da elkartasun kontu bat, 
justizia kontu bat baino. 

Iruditzen zait elikagaien bankua behar duen herria ez dela 
harro egoteko herria. 

Bukatzeko, Gabon alai bezain triste honetan, nora ezean 
Turkian, Grezian edo Alepoko kaleetan benetako errefuxiatu 
noiz bilakatuko zain dauden milaka pertsonez oroitu nahiko 
nuke. 

Lagun batek esan zidan Europar Batasuneko herrialde 
bakoitzak, portzentajean, berari legokion gerra-iheslariak 
hartuz gero, ataundarrek 17 herritar gehiago izango zituztela.  
Aretxabaletarrok, hortaz, bost bat familia? Zer da hori, ba, 
gurea moduko herri solidarioarentzako?

Elkartasuna bai, baina 
baita justizia ere

ZABAlik

AmAgoiA lAsAgAbAster

inStituzioek guk 
BAino BAliABide 
ekonoMiko geHiAgo 
dituzte BeHAr 
denAri lAguntzeko

sU tA gAr

Ba, behin zuhaitz artifizial bat 
erosita, bizitza guztirako da. 
Batzuek esango dute 
kutsagarria direla artifizialak, 
baina, bueno, bizitzan behin 
erosita, ez da hain larria 
izango, ala?

Eta garbiagoa eta erosoagoa 
ere bada; izan ere, naturala 
asko zaindu behar da, eta 
jausten zaizkion hostoak-eta 
jasotzen nahikoa lan izango 
dute gurasoek. Umeek ez 
dute-eta halako lanik egingo.

Duda barik, eraginkorrena, 
artifiziala!

NUriA Fdz. de ArroiA

Kanporako naturala, lurra 
emunda, urtero ebalteko. 
Barrurako artifiziala, urtero 
bera.

AmAlUr

Eta non lor daitezke 
naturalak, ba? Norbera 
mendira joanda eta ama 
lurrari lapurtuta? Errotik 
kenduta? Ene... jarraibide 
ederra seme-alabendako...

Txinan egindako artifizial 
horretako bat erosi, eta bakea, 
bai ama lurrarendako, eta 
baita gurasoendako ere.

zUhAitz pAgoetA

Joño... naturalak askoz 
politagoak dira, 
erakargarriagoak. Ez dago 
dudarik!

Baina kontua –edo gakoa– 
da zuhaitza ondo zaintzea, 
hurrengo urterako ere erabil 
ahal izan dezagun.

Izan ere, ez da jasangarria 
urtero zuhaitz natural bat 
erosten ibili beharra, kapritxo 
hutsagatik, ezta?

Gauzak tentuz eta soseguz 
egin behar dira, eta, erosten 
duguna erosita ere, zaintza 
beharrezkoa da.

ZEuk EsAnA

Hurrengo zenBAkiAn: AdingABeen ArteAn AlkoHolA edAteA PreBenitzeko HelBuruArekin, 
goBernuAk lege BAt erAMAngo du kongreSurA. iritzia eman: berriak@goiena.eus / goiena.eus.

Gabonetako zuhaitzak: artifizialak ala naturalak?
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J. Bilbao/ M. Bikuña ArrAsAtE
Caritas Gipuzkoak 50 urte 
bete ditu, eta datozen sei 
hilabeteetan hainbat jarduera 
egingo ditu mende erdia 
ospatzeko. Caritaseko 
Debagoieneko arduradun 
Xabier Jorrinek elkartearen 
eta ospakizunen nondik 
norakoak azaldu ditu.
aste bukaeran ekitaldia egingo 
duzue donostian urrezko ezteiak 
ospatzen hasteko. 
Hala da. Autobusean joango 
gara Debagoienetik 30 
lagunetik gora. Herritarrei 
ospakizunera joateko gonbita 
egiten diegu. Ekitaldi polita 
izango da.

Caritasen historia pixka bat 
gogoratzea da ekitaldiaren 
helburua. Bideo batzuk eta 
hainbat tokitatik bildutako 
materiala egongo dira; 
adibidez, dokumentu zaharrak.
dokumentu zahar horietan 
badago debagoienari 
erreferentziarik egiten dionik? 
Urtean lau alditan kanpainak 
egiten ditugu. Elizetan dirua 
eskatzen dugu, eta duela 25-30 

urteko dokumentu batzuk 
aurkitu ditugu. Zenbat diru 
biltzen zen parrokia 
bakoitzean, bileretan 
hartutako erabakiak eta diru 
hori nola bideratzen zuten 
adierazten dute dokumentu 

horiek. Boluntarioek egindako 
dokumentuak dira.
Urteurren berezia izanik, 
interbentzio bereziak egingo 
dituzue. 
Oraindik hainbat gauza 
prestatzen gabiltza, baina 

jardunaldi batzuk antolatuko 
ditugu, baita erakusketak ere. 
Gabonetan laguntza berezia 
bideratuko da Alepoko eta 
Ekialde Hurbileko beste 
ospitale batzuetara. Belengo 
ospitale baterako dialisi 
makinetarako laguntza ere 
bidaliko dugu.
osasuntsu dago Caritas 
debagoienean? 
Beti gabiltza aurrera begira, 
baina, egiari zor, boluntarioak 
beti behar ditugu. Egitekoak 
asko dira, erronka asko 
ditugu, eta horiei aurre 
egiteko boluntarioak 
ezinbestekoak dira. 
Debagoienean 60 bat 
boluntario ibiliko dira, 
guztira, gaur egun. Horiek 
zaintzea eta mimatzea da nire 
lana. Arrasaten 25 inguru, 
Oñatin hamar bat, Bergaran 
15 inguru, eta herri txikietan 
hiruzpalau bakoitzean.
gazte jendearen erreleboa da 
falta dena? 
Badaude gazte batzuk, baina 
nabarmena da dabilen jendea 
adinekoa dela. Gazte jendea 
pixka bat inplikatzea eta 
horrelako kontuetan sartzea 
da gure gizartearen erronka 
nagusia, azken finean. 
Unibertsitateekin kolaborazio 
berezi bat martxan jartzeko 
asmoa daukagu. Lerro hauen 
bidez gazteak gonbidatu 
gurako nituzke.

Xabier Jorrin, Caritasek arrasaten duen bulegoan. JoSu bilbao

"Bailarako boluntarioak 
mimatzea da nire lana"
Xabier Jorrin CAritAsEko DEBAgoiEnEko ArDurADunA

ProtAgonistA HAu BE BADogu!

Espainiako Gobernuko 
ordezkaria Euskadin eta bere 
emaztea kaleko saltzaile bati 
disko bat erosten zebiltzala 
harrapatu zituzten:

@dialonsomesa: "Carlos 
Urkijo Gobernuko 
ordezkariarentzako, 
TopManta-n erostekotan isuna 
jaso beharko zenuke, baina 
berak egiten badu bere bizitza 
pribatua da..." (itzulita).

Carlos Urkijori kritikak 
sare sozialetan

#Korrika trending topic 
bilakatu da asteon, Zirkorrika 
20. Korrikako kanta berria 
aurkeztu ondoren:

@AEK_eus: "Gozatu, 
zabaldu, dantzatu, abestu 20. 
#korrika-ren abestia, 
#zirkorrika".

@orekatx: "20. Korrika 
dator! Goazen ilusionista eta 
malabarista guztiak!"

@kilometroak: "Hori da hori 
kantu puska! #lekaixoka 
diogu, gora #euskara!".

Harrera ona izan du 
'Zirkorrika' abestiak
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Izozkitegia
Gozotegia

Italiar izozkitegia
Kafetegia

Santamas jai zoriontsuak!
Iturriotz 7 • Tel.: 943 79 81 68 • ARRASATE

Iturriotz 21 · Tel.: 943 79 03 84 · eyaelec@telefonica.net
ARRASATE

etxetresna elektrikoak
estilo guztietako lanparak zure esku

Gabon zoriontsuak!

Diagnostikoa - Orientazioa
• 

Psikoterapia: 
umeak, gazteak eta helduak

• 
Arreta psikologikoa 
genero indarkerian

Laguntza eskolarrak
• 

Estimulazio goiztiarra
• 

Logopedia
• 

Ikasketa teknika eta ohiturak

Edurne Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta eta logopeda
Itziar Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta

Saioa Belategi - Psikologoa, Heziketa Bereziko masterra
Kontxi Lazkano - Pedagogoa
Ion astigarraga - Psikologoa

Ignazio Zuloaga 10 • Tel.: 943 79 48 77 • ARRASATE
psikopedagogiko-arrasate@euskalnet.net    RPS 295/13

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA

Jose Ramon Otamendi

harategia
Olarte 13 - Tel.: 943 79 62 28

ibon Carmona ArrAsAtE
Kulturateko areto nagusian egin 
zuten prentsaurrekoan, Arrasa-
teko kultur taldeen izenean An-
txon Gutierrez (Arrasate Triki-
tixa Eskola), Komisiñoko Onin-
tze Gorospe eta Kultura eta 
Euskara zinegotzi Juan Ramon 
Mendieta izan ziren. 

ekintzak santamasen aurretik
Egitarauan sartuta, Juan Ramon 
Mendietak hurrengo eguneta-
rako udalak antolatu dituen 
ekintza ezberdinak aipatu zituen. 
Horien artean, Santamas Pilota 
Txapelketako finalak (abenduak 
16, 19:00), Biteri plazako izotz 
pistaren irekiera (abenduak 23) 
eta Benito Lertxundik Amaia 
Udal Antzokian eskainiko duen 
kontzertua (abenduak 23, 19:30) 
azpimarratu zituen.

Kultur taldeek parte hartzen 
duten ekitaldiei dagokienez, 
abenduaren 17an, goizeko ha-
maiketan, borobileko dantza 
saio parte hartzailea egongo da 
herriko plazan, herriko dantza 
taldeen eskutik. Ondoren, arra-
tsaldeko zazpietan, santamase-
tako kuadrillen arteko hiruga-
rren herri probak egingo dira 

herriko plazan. Abenduaren 
18an, goizean, santamasetako 
padel eta tenis txapelketetako 
finalak jokatuko dira, eta 
17:30ean haurrentzako ginkana 
mitologikoa egingo da herriko 
plazan.

abenduaren 22a nobedadeekin
Aurtengo santamas eguneko 
egitaraua ekintzaz gainezka da-
tor, beste behin (informazio 
gehiagorako, ikus Santamasak 
2016 gehigarria). Aldaketa na-
gusietako bat herri bazkariaren 
tokiarekin lotuta dago; izan ere, 
Musakolako kiroldegian egin 
beharrean, Azoka Plazan egingo 
da aurten.

Juan Ramon Mendietak azal-
du duenez, aurtengo jaien au-
rrekontua 78.400 euro ingurukoa 
izan da (41.368 euro Santamas 
Komisiñoak eta 37.075 euro Uda-
lak). Prentsaurrekoa amaitzeko, 
antolatzaileen partetik, santa-
masak behar bezala ospatzeko 
bi ohar gehitu nahi izan zituen 
Gorospek: “Eraso sexistek ez 
dute lekurik izango. Horrez gain, 
herritarrak ahalik eta ekintza 
gehienetan parte hartzera ani-
matzen ditugu".

Mendieta (udal zinegotzia), gorospe (Santamas komisiñoko kidea) eta gutierrez (Trikitixa eskola) aurtengo kartelarekin. i.C.

Santamasak ekintzaz 
beteta datoz aurten ere
Arrasateko trikitixa Eskolak, udalak eta santamas komisiñoak 2016ko santamasak 
aurkeztu dituzte. Aurtengo helburua herritarrak jaiaren parte sentitzea da. Horregatik, 
haurrentzako, gazteentzako eta nagusientzako egitaraua prestatu dute   
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Jokin Bereziartua ArrAsAtE
Zortzi urtez itxita egon ondoren, 
martitzenean ireki zuten Lau-
bideko aparkalekua. Udal Go-
bernuak Murias enpresa taldea-
rekin lortutako akordioari esker 
ireki da berriro aparkalekua 
eta irekierako eskaintza mo-
duan, urtarrilaren 12ra bitartean 
lehen bi orduetan ez da ordain-
du beharko. Denbora hori iga-
ro ostean, orduko 1,55 euro or-
daindu beharko dute erabiltzai-
leek. Tarifa bereziak ere izango 
dira, hileko abonua, hileko 
alokairua, egunekoa edo gaue-
koa… Lehen egunetan ez da 
mugimendu handirik izan, eta 
Murias enpresak prentsa ohar 

bidez aditzera eman duenez, 
herriko merkatariekin kontak-
tuan jarriko dira arrasatearren-
tzat onuragarriak izan daitez-
keen merkataritza-akordioak 
bilatu eta sinergiak sortzeko 
asmoz. Laubideko aparkalekuak 
txandakako 165 plaza ditu. 

Biteriko aparkalekua ere Mu-
riasek kudeatuko du. Biterin 
1,20 euro ordaindu beharko da  
autoa ordubetez aparkatuta iza-
tearren; Biteriko aparkalekuak 
432 plaza ditu. Plaza horietatik 
137 txandakakoak dira, eta gai-
nerakoak bertako egoiliarrentzat 
erreserbatuak. Guztira, beraz, 
597 aparkalekuren kudeaketa 
eramango du Muriasek. 

eskarmentu handiko enpresa 
Muriasek bost aparkaleku ku-
deatzen ditu egun: Laudion, La-
sarte-Orian, Errenteriako Nies-
sen Merkataritza Gunean, Du-
rangoko tren geltokian eta Do-
nostiako autobus-geltokian. Hori 
bai, jakiteke dago irekierak 
Arrasateko aparkatzeko arazoa 
konpontzen lagunduko duen.

laubideko aparkalekua 
ireki du Murias enpresak 
Biteriko aparkalekua ere kudeatuko du enpresa talde berberak. laubideren kasuan, 
lehen bi orduak doakoak izango dira urtarrilaren 12ra arte eta egun horretatik aurrera 
orduko 1,55 euro ordaindu beharko da; Biterikoan, 1,20 eurokoa da orduko prezioa

Fidel
Iraultza egin, eta iraultzari fidel mantentzen zen bakarra, 
Castro, Fidel, zendu da. Zendu ondoren, epaia datorrela 
jakinda, denetariko hitzak entzun ditugu bere izen mardul 
horren atzetik. Historiak –nahiz eta errelato inuzenterik ez 
dagoen– denboratxo bat lagaz gero, bereak esango dizkigu. Nik 
neuk, castrotarren zaharrenarentzako, iraultzaile tituluarekin 
gelditzen naiz. XX. mendeko asmoak eta ezinak ondo 
laburbiltzen dituen izena dugu iraultza. Gure eremu txikian 
ere, oraindik orain, bere burua iraultzaile daukatenak asko 
daude: horra hor, Eguberri aurretik gaudela, mesianismoren 
bertsio gaurkotua.

Dena dela, Fidel bizitzako urte gehienetan zerbait izan bada, 
erretzailea izan da. Gustuz edota Kubako industriari mesede 
egin nahian, bere betiko irudia tabako purua eskuan duela 
denen begi ninian gordeta gelditu da. Azkenean, bera ere 
erraustua izan da. Komandanteak ondo baitzekien hautsa 
garela eta hauts bihurtuko garela. Baina kontuan izan, 
irakurle gogokoa, hautsa ere, askotan, harrotu egiten dela.

nirE ustEZ

horAzio ArgArAte

arraSaTe      9

Otalora Lizentziaduna eta Olar-
te kale arteko eskailera pasabi-
deko pareta margotzeko sei 
proposamenen arteko hautake-
ta zapatu arte egin ahal izango 
da. Botoa Biztanleen Arreta 
Zerbitzuan edo Arrasateko Uda-
leko  webgunean eman daiteke. 
Bozkatzeko, derrigorrezkoa izan-
go da nortasun agiri zenbakia  
ematea –edo AIZ–.

olarte kaleko muralak 
bozkatzeko azken 
egunak dira

ArrAsAtE irrAtiA

Urteko azken saioak
Datorren astean Igo autobusera 
irratsaioaren urteko azken 
saioak eskainiko dira, astelehe-
netik egubakoitzera. Eguenekoa 
izan ezik, saio guztiak, beti 
bezala, 10:00etan hasiko dira. 
Eguenean, berriz, santamasak 
direla-eta Igo autobusera saio 
berezia izango da, azokaren 
gaineko nobedade ezberdinak 
oinarri izango dituena. 12:00etan 
emitituko da.

Tarta pertsonalizatuak 

Opari gozoak, ezberdinak eta bakarrak egiteko aukera: 
klik, mezu edota dei bakar batekin, eta enkarguz

Mustatxa Bakery & Sweets

w w w . f a c e b o o k . c o m /
mustatxa/ web orrialdean 
'silviaadriano@gmail.com' 
helbidean edota 655 67 66 
41 telefono zenbakian egin 
daiteke kontaktua berarekin. 

A
rkitektura ikasi eta 
langabezian geratu 
ostean, betidanik 
"izugarri" gustatu 

zaizkion eskulanak ogibide 
bihurtzen hasi zen Silvia Carrei-
ro. Mustatxa proiektua kasua-
litatez sortu zuen: "Lagun batek 
probatzeko esan zidan eta 
gutxira hasi nintzen tarta per-
tsonalizatuak enkarguz sal-
tzen". Benetako tartak egiten 
ditu, jatekoak direnak, baina 
jateko ez direnak ere sartzen 
dira Mustatxaren menuan. Eta 
ez hori bakarrik: pixoihal itxu-

rako tartak ere egiten ditu.  Hori 
bai, tarta pertsonalizatuak dira 
Mustatxako izarra: "Ilusioa sor-
tzeko opari ezberdinak dira. 
Adibidez: oparia jasoko duena-
ren argazki bat bidaltzen dida-

te eta saiatzen naiz bere ezau-
garri nabarmenen baten bidez 
ahalik eta antzekoena egiten". 
Umeendako baino gehiago, 
enkargu gehienak pertsona hel-
duendako izaten dira. 

 Ilusioa sortzen duten opari ezberdinak dira

Silvia Carreirok egiten dituen hainbat tarta pertsonalizatuetako bat.

Fondant-tarta 
pertsonalizatuak, tarta 
faltsuak eta pixoihal-tartak 
egiteko aholkuak

Informazio gehiago: 655 67 66 41       facebook.com/mustatxaBañez doktorea 6, behea • Tel.: 943 79 74 87  Mugikorra: 687 77 71 57
raoscerrajero24horas.com

SARRAILAGINTZA-LANAK
24 ORDUZ ZURE ZERBITZURA.

OINETAKOEN KONPONKETA
Giltzen kopiak - Era guztietako labanen zorrozketa

Ondo ibili santamasetan!
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Zarugalde kalea 6 - 1  
ARRASATE
Tel.: 943 08 27 39 
        607 95 79 11
www.asreformak.net

Ohiturei eutsiz, jan dezagun txistorra lagun artean!!
Bihotz-bihotzez, urte berri on!!

• ERREFORMAK OROKORREAN
• BIOERAIKUNTZA

Zerrajera 4 behea   20500 Arrasate
Tel.: 943 53 32 72

erreka@errekajatetxea.eu

Ondo ibili santamasetan!

JOSE MARI SALEGIJOSE MARI SALEGI

HARATEGI • URDAITEGIA

Euskal okela, bertan egindako txorizoa,
tripakiak eta solomoa

Olarte kalea 20
ARRASATE

Ile apaindegiko artikuluak

• Kalitate onena, prezio 
   ezin hobean.
• Aholkularitza.
• Konfiantzazko denda.

Kontzeziño 4 behea ARRASATE Tel.: 943 79 78 09

Ondo pasa santamasetan!

Jokin Bereziartua ArrAsAtE
2016ko udal aurrekontuaren 
balorazioa egin eta datorren 
urterako emendakinak aurkez-
teko prentsaurrekoan, EH Bilduk 
nabarmendu du urtebete galdu 
dela norabide gabe lan egiten: 
"Argazki asko eta mami gutxi. 
Plan asko aurreikusi dira, bai-
na denak berandu gauzatu dira". 
Gainera, 2017ko udal aurrekon-
tua lantzeko gobernuak erabi-
litako prozedura kritikatu dute: 
"Gobernuak dio hilabete luze 
eman digula lanketarako, baina 
denbora gehiago behar da. Arra-
satearron dirua da eta, egune-
rokotasuneko kontuez gain, ari 
gara etorkizuneko herria ere 

zizelkatzen; alkatearen memoria 
arinegia da eta hortik gobernua-
ren asmo politikoetatik gutxi 
jakin dezakegu". 

Hala ere, lanerako eta akor-
dioetarako prestutasuna dutela 
nabarmendu dute; horren adi-
bide moduan jarri dute ordenan-
tza fiskaletan lortutako akordioa.

etxezarretaren aldeko apustua
Abenduaren 20ko osoko bilkuran 
landuko du udalbatzak 2017ko 
aurrekontua. EH Bilduk 20tik 
gora emendakin aurkeztu ditu 
eta esanguratsuena da, kopurua-
ri erreparatuz, Etxezarreta ere-
mua erostearena (270.000 euro): 
"Aisialdirako, naturaren zain-
tzarako eta lehen sektorea bul-
tzatzeko apustu interesgarria 
da. Dakigunagatik, honako hau 
da aspalditik dugun aukerarik 
onena eremu hori herriari ema-
teko. Orain da unea". Gainerako 
emendakinetan, aipatzekoak dira 
Amaia antzokian konponketak 
egiteko 50.000 euro, hileta zibi-
letarako eremu apropos bat ego-
kitzeko 44.000 euro, langabeen 
formaziorako 30.000 euro eta 
auzoak biziberritzeko euro bat. 
Azken hori sinbolikotzat dute, 

uste dutelako lantalde espezifiko 
bat behar duela gaiak, Obrak 
Zerbitzuak Mantenua eta Auzoak 
batzordetik (OZMA) harago. Bes-
talde, gobernuaren beste partida 
batzuk kentzea eskatzen dute. 
Esaterako, Cinemetro-aren alo-
kairua kentzea (44.000 euro), 12.000 
euro kostatuko den Erdi Aroko 
feria ez antolatzea edota Gabo-
netako argien alokairuaren par-
tidak kentzea (21.140 euro). Ez-
berdintasun politikoez harago, 
gobernuarekin esertzeko ahale-
gina egingo dute berriro ere: 
"Borondatea erakusten badute 
azken unera arte negoziatuko 
dugu, uste dugulako egiten ditu-
gun ekarpenak interesgarriak 
direla. Gure botoa ez dago aldez 
aurretik markatuta". 

baleikeren emendakinak 
Aurrekontuen barne-prozesua 
eta aurkeztuko dituen emenda-
kinak herritarren aurrean aur-
kezten ari da Baleike. Martitze-
nean San Andresen egon ziren 
eta atzo, berriz, Portaloian; gaur 
Musakolan egongo dira, 17:00etan. 
"Gobernu taldeak prozesu itxia 
erabili du aurrekontuak lantze-
ko", salatu dute. eH Bilduko artola, Fernandez, Barberena, larrañaga eta larrea. JoKin bereziarTua

eH Bildu: "urtebete galdu 
dugu norabiderik gabe"
koalizio ezkertiar eta abertzaleak uste du "argazki asko eta mami gutxi" izan dela 
2016ko aurrekontua gauzatzeko orduan; 2017rako 20tik gora emendakin aurkeztu 
dizkiote gobernuaren zirriborroari, tartean Etxezarretaren erosketa (270.000 euro) 
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Euskal preso eta iheslari ohiek 
antolatuta, Kalera, Kalera eki-
mena Arrasatera helduko da 
asteburuan. Gaur eta bihar, he-
rriko preso ohiak Seber Altuben 
jarrita dagoen ziegan egongo dira 
txandaka eta bihar arte, gura 
duten herritarrekin batera, itxial-
dia egingo dute Kulturateko 
klaustroan. Ekimena borobiltze-
ko, auto-karabana egingo dute 
Leintz Gatzagatik Arrasatera eta 
ondoren, 19:30ean, manifestazioa 
egingo dute herriko kaleetan 
zehar. Antolatzaileek uste dute 
gatazkaren ondorioak gainditze-
ko "ezinbestekoa" dela presoen 
eta iheslarien gaia konpontzea: 
"Sakabanaketa eta isolamendu 
politikek bere horretan diraute".

'Kalera, Kalera': 
itxialdia, ziega eta 
manifestazioa 

AEDk lan eskaintza baten berri 
eman du. Euskara elkarteak 
kudeatzaile bat behar du egu-
nean lau orduz lan egiteko. In-
teresatuei eskatuko zaie konta-
bilitate ezagupenak izatea, ofi-
matika ezagupenak izatea, 
euskaraz idazteko gaitasuna 
izatea –EGA mailakoa edo ba-
liokidea– eta urtarrilean lanean 
hasteko gertu egotea. Horrez 
gain, baloratuko da kudeaketa 
ekonomikoan eskarmentua iza-
tea, webguneen eta sare sozialen 
kudeaketan eskarmentua izatea, 
AEDko bazkide izatea eta eus-
kararen aldeko lana ezagutzea. 
Curriculuma bidali behar da 
abenduaren 23a baino lehen: 
aed@aedelkartea.eus. 

AEDk kudeatzailea 
behar du, egunean 
lau orduz jarduteko

Jokin Bereziartua ArrAsAtE
Indarkeria matxistaren aurkako 
eguna aprobetxatuta, Alde ize-
neko dinamika aurkeztu zuten 
Arrasateko Emakumeen Mundu 
Martxa plataformako kideek 
azaroaren 25ean. Bada, asteon, 
ekimenaren lehen ekintzaren 
berri eman dute: herriko taber-
netan Alde txartelak utziko di-
tuzte santamasetan zein Gabon 
giroko ospakizunetan jarrera 
matxistak atzemanez gero, txar-
tel horiek "irmotasunez eta bel-
durrik gabe" erabiltzeko. Diote-
nez, jarrera matxistak "noiznahi 
eta nonahi" ikusten diren arren, 
jai giroko testuinguruetan area-
gotu egiten dira. 

Horregatik, Emakumeen Mun-
du Martxak, sexu askapenerako 
Kitzikan elkartearen eta Poto-
gorriak taldearen babesarekin, 
dei berezi egin die arrasatearrei: 
"Jendarte parekide eta osasun-
tsu baten bizi gura badugu, ko-
lektiboki, herri gisa, erantzun 
behar diogu indarkeria matxis-
tari. Horretarako plazaratzen 
dugu Alde txartela. Jaiak ere 
guztionak izatearen alde gaude-
la adierazteko eta hori eragozten 
duten jarrera eta eraso matxis-
tei 'alde' esateko. Giro onaren 
eta ligoteo sanoaren alde gaude-
lako eta tabernetako olagarroei 
'alde' esango diegulako".     

beste esparru batzuetara ere bai 
Izan ere, emakume bakar batek 
beldurra pasatzen duen bitartean 
erantzukizuna herritar guztiena 
dela defendatzen dute.

Bestalde, Emakume Mundu 
Martxako kideek aurreratu dute 
aurrerantzean ekintza gehiago 
antolatuko dituztela: "Alde eki-
mena ez da urte berriko biha-
ramunarekin bukatuko, denbo-
ra beharko dugulako sistema 
hetero-patriarkal honetan in-
darkeria matxista errotik eraus-
teko". Eta, gaineratu dutenez, 
oraingoan jaien testuinguruan 

jendarteratu badute kanpaina, 
euren asmoa da hurrengo astee-
tan eta hilabeteetan beste espa-
rru batzuetara zabaltzea. Au-
rreikusi dute, adibidez, ikaste-
txeetara, komertzioetara, eragi-
le sozialetara eta kultura zein 
kirol elkarteetara zabaltzea Alde 
dinamika. 

Azken helburua da, aditzera 
eman dutenez, egungo egoerari 
buelta ematea: "Tratu onak eta 
jarrera positiboak gailenduko 
diren arte, martxan jarraituko 
dugu. Alde txartelak beldurrik 
gabe eta irmotasunez erabili". 

azaroaren 25ean aurkeztu zuten alde dinamika, Seber altuben. iManol Soriano

'Alde' txartelak, jarrera 
matxistei "alde!" esateko
Emakumeen Mundu Martxa plataformak, kitzikan elkartearen eta Pottogorriak taldearen 
babesarekin, Alde ekimena abiatuko dute datozen jai egunetarako: Alde txartelak utziko 
dituzte herriko tabernetan, jarrera matxistarik ikusiz gero "beldurrik gabe" erabiltzeko

Aurten ere Gabonetako izotz 
pista jartzea erabaki du Udal 
Gobernuak: "Iazko arrakasta 
ikusita –[4.000 erabiltzailetik gora 
izan zituen], aurten ekimena 
errepikatzea erabaki da". Aur-
tengoa iazkoa baino handiagoa 
izango da, 278 metro koadrokoa 
–iaz 171 metro koadro zituen–. 
Umeak, euro baten truke, ordu  
erdiz ibili ahalko dira eta 18 ur-
tetik gorakoendako, berriz, bi 
euro izango da prezioa. Ohiko 
ordutegia da 11:30etik 13:30era 
eta 16:30etik 21:00etara. Aben-
duaren 23an eta urtarrilaren 2an, 
3an eta 4an, arratsaldez egongo 
da zabalik bakarrik, eta urtarri-
laren 1ean itxita egongo da. Au-
rrekontua da 21.138 eurokoa.

Abenduaren 23tik 
urtarrilaren 8ra, izotz 
pista biteri plazan

Arrasate eta Aramaio arteko 
garraio zerbitzu publikoa indar-
tzeko 2001ean sortu zen taxi-bus 
zerbitzua –32.975 euro– kendu 
izana kritikatu dute zenbait 
herritarrek. Kexak erabakiaren 
aurka azaltzera animatzen ditu 
gainerako herritarrak, udaleko 
langile bati eta Udal Gobernuko 
zinegotzi bati aipamena eginda. 
Gobernuak ekintza gaitzetsi du: 
"Kexak beti onartuko ditugu, 
baina ez ditugu onartuko eremu 
publikoetan zuzenean pertsonen 
izenak aipatzen diren kexak".  
Gaineratu dute, besteak beste, 
egungo zerbitzua hobea dela. 
EH Bilduk, berriz, ukatu egin 
du zerbitzua hobea dela: "Ez ditu 
herritarren beharrak asetzen". 

taxi-busa kentzeak 
kexak eragin ditu, 
aipamen pertsonalekin
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Arrasate Atletiko Taldea Kan-
panzarrek antolatzen duen las-
terketak –Enrike Kabiketa me-
moriala– 39 urte beteko ditu 
etzi, hilak 18. Ohi moduan, goi-
zeko lehen orduan gaztetxoen-
dako probak izango dira (5-14 
urte bitarteko gazteak, 10:30eta-
tik 12:00ak arte); Eta ondoren 
etorriko da koadrilen arteko 
lasterketa, 12:30ean.

Antolatzaileek momentuan 
bertan hartuko dituzte izenak 
(5 euro) –denboraz joatea kome-
ni da– eta korrikalariek sei ki-
lometro pasatxoko lasterketa 
izango dute aurretik. Azken 
urteotan 300 lagun inguru ani-
matu izan dira lasterketan par-
te hartzera.

santamas krosean 
300 lagun espero 
dituzte, domekan

Azken urteotan Ointxe! Klubaren 
ekimena izan da Gabonetan par-
tidu solidario bat egitea. Elika-
gaien bilketa egin izan dute, eta, 
iaz moduan, aurten ere jostailuak 
batuko dituzte Gurutze Gorri-
koen kanpainarekin bat eginda.

Hala, zapatuan (18:30) MUk 
Ardoiren bisita izango du urte-
ko azkenengo partiduan, eta 
klubeko arduradun eta jokalariak 
17:00etatik egongo dira jostailuak 
jasotzen: "Jostailu berriak izan 
behar dira, erabilitakoek ez dute 
balio, iaz egoera txarrean zeuden 
asko jaso genituelako. Berriak, 
ez sexistak, eta ez belikoak", 
adierazi du klubak. Gainera, 5 
euroko txartelak jarriko dituzte 
salgai.

Gurutze Gorriarekin 
kolaboratuko du mUk 
azken partiduan

Gimnasia abdominal hipopresi-
boak abdominalen tonua hobe-
tzea du helburu. Ariketa sinple 
batzuk eginda, gorputzeko hain-
bat atal hobetzen dira: zoru pel-
bikoa, gerri-ondoa, bizkarrezu-
rraren postura...

Hala, jakinekoa da gimnasia 
mota hori emakumeentzat oso 
onuragarria dela, baina gizonez-
koendako ere oso ona da. Horre-
gatik, Udal Kirol Zerbitzuak 
gizonezkoen artean praktika hori 
sustatzeko kanpaina jarri du 
abian. Beste eskola bat jarriko 
dute, astearteetan, 17:15ean, Uar-
kapen. Lehenago, baina, proba-
tzeko aukera emango dute, aben-
duaren 20an (17:15). Kiroldegira 
deitu behar da txanda hartzeko. 

Gizonezkoek ere 
hipopresiboak 
egiteko ikastaroa

Santamas jaien barruan, pilo-
tari profesionalak izango dira 
Uarkapen abenduaren 22an 
(18:00). Eskuz binaka, Mendiza-
bal III.ak eta Martijak Jakaren 
eta Erostarberen kontra joka-
tuko dute. Eta partidu nagusian 
Urrutikoetxea-Beroiz eta Ezkur-
dia-Merino II.a izango dira zein 
baino zein gehiago. 

Bestalde, gaur, 19:00etan ha-
sita jokatuko dituzte klubeko 
gaztetxoek Santamasetako Pilo-
ta Txapelketako finalak. Hasta-
penetan, Aranburuzabala-Ma-
dinabeitia izango da partidua; 
haurretan, Antxia-Belar; kimue-
tan, Madina-Abasolo; infantile-
tan, Irasuegi-Bengoa; eta kade-
te mailan, Etxezarreta-Marquez.

santamas jaiek pilota 
eramango dute 
Uarkapera

ibon Carmona ArrAsAtE
Pasa den eguenean, Gipuzkoako 
Atletismo Federazioak lurral-
deko atleta nabarmenenak sa-
ritzeko gala egin zuen Donos-
tiako Musikeneko eraikinean. 
Aurtengo ekitaldian, Arrasate-
ko atletek protagonismo berezia 
izan dute, Iñigo Uribarrenek 
(Real Sociedad) eta Eneko Ca-
rrascalek (Arrasate Atlestismo 
Taldea) sari bana jaso zuten eta.

Uribarren, atleta onena 
Jauzilari arrasatearrak ekital-
diko sari potoloena jaso zuen: 
gizonezko atleta onenaren Ade-
gi saria. Aurten, Uribarrenek 
16,13 metroko saltoa egitea lor-
tu du jauzi hirukoitzeko moda-
litatean, eta horrek, hein batean, 
saria lortzera eraman du.

Joan de asteko gala baino egun 
batzuk lehenago izan zuen Uri-
barrenek aitorpenaren berri. 
Eta, egueneko ekitaldian, ahoan 
irribarrea zuela jaso zuen saria. 
"Albiste pozgarria da, eta, neu-
rri batean, urte guztian zehar 
egindako lana eta esfortzua kon-
pentsatzen du. Datorren urteko 
probei begira ere, errekonozi-
menduak lanean jarraitzeko 
indarra emango dit", esan du 
Uribarrenek. 

Jauzilariak abenduaren 30ean 
hasiko du pista estaliko denbo-

raldia, eta, horrez gainera, otsai-
lean Espainiako txapelketan 
arituko da. 

Carrascal, gazteetan onena 
Arrasate Atletismo Taldeko at-
leta Uribarrenen modalitate 
berean lehiatzen da, eta, daukan 
adina kontuan izanik, aurten 
14,94 metroko marka egitea lor-
tu du. 

Urteko atleta gazte onenaren 
saria jaso du Carrascalek. Haren 
esanetan, sariarekin, herriko 
atletismo taldearen osasun ona 
berresten da. "Jaso ditugun bi 

sariekin, argi geratzen da en-
trenatzaileek eta prestatzaileek  
lana modu egokian egiten dute-
la. Izan ere, horien izena sarie-
tan jasotzen ez den arren, gure  
emaitza onen errudun nagusie-
netarikoak dira".

Jauzilari gaztea entrenamen-
duetan buru-belarri dabil; izan 
ere, asteburu honetan pista es-
taliko denboraldia hasiko du, 
eta hasteko gogotsu dago.  Hala 
ere, Uribarrenen antzera, Ca-
rrascalek ere otsailean egingo 
diren Espainiako txapelketa 
absolutuak ditu begiz jota. 

Iñigo Uribarren, gipuzkoako atleta onenaren saria jasotzen. arraSaTe aTleTiSMo TalDea

uribarren eta Carrascal 
"pozik" jasotako sariekin
gipuzkoako Atletismo Federazioak bi atleta arrasatearrak saritu zituen joan den 
astean egindako ekitaldian. Modu horretan, atletek, urtean zehar egindako lanagatik 
aitorpena jaso zuten, bereziki, lortutako marketan oinarritua izan zena



gOIena aldIzkaRIa  2016-12-16  EguBAkoitZA kulturA arraSaTe      13

goikobalu abesbatzak bi 
emanaldi eskainiko ditu bihar 
Harreman erakundearen aldeko emanaldiaz gain, Elai 
eta Elai txiki abesbatzek parrokian abestuko dute

i.C ArrAsAtE
Goikobalu abesbatzak bi kon-
tzertu emango ditu bihar: alde 
batetik, Harreman gobernuz 
kanpoko erakundearen aldekoa; 
eta bestetik, Elai eta Elai Txiki 
taldeena.

kooperazio proiektuen alde 
Urtero antolatzen den kontzertua 
izaten da, eta abesbatzako talde 
ezberdinek hartzen dute parte 
bertan. Emanaldiarekin, Harre-
man erakundeak urtean zehar 
aurrera eramandako ekintzei 
amaiera eman nahi die. Ekintza 
horiek bizitza duin baterako 
aukerak sortzea eta bidezko mer-
kataritzan aktiboki parte hartzea 
dute helburu, eta aurten ugariak 
izan dira.

Bihar, 20:00etan hasita, San 
Frantzisko elizan eskainiko den 
kontzertuarekin, elkarteak es-
kerrik beroenak helarazi nahi 

dizkie laguntza lanetan aritzen 
diren guztiei.

gabon kantak parrokian
Harremanen aldeko kontzertuaz 
gain,  Elai eta Elai Txiki taldeek 
doako kantu emanaldia eskai-
niko dute bihar San Juan Ba-
tailatzailearen parrokian, 
18:00etan hasita. 
   Kontzertuaren lehenengo za-
tian, Elai Txikikoek lau Gabon 
kanta abestuko dituzte: Gabon 
Gabon, Arin-Arin Kristauak, 
Kanta Aleluia eta Gabon Eguna. 
Haurren abesbatza duela lau 
inguru urte sortu zen, eta bede-
ratzi neska-mutikoz dago osatua.

Elai Txikikoen emanaldiaren 
ostean, Elai abesbatzak Georg 
Friedrich Händelen Mesias ora-
torioko zenbait konposizio kan-
tatuko ditu. Horrez gain, Gabon 
kanta batzuk ere abestuko di-
tuzte.

Gabonetako jaiei begira jarrita, 
Arrasate Musikaleko ikasleek 
urteko egun hauetan ohikoa 
izaten den zuzeneko kontzertua 
eskainiko dute gaur Kulturate-
ko aretoan (18:30). Taldeka zein 
bakarka, ikasleek hainbat abes-
ti interpretatuko dituzte; batzuk 
Gabon kantak izango dira. 

Kontzertu horrez gain, bandak  
ohikoa den Gabon zaharreko 

kontzertua eskainiko du urteko 
azken egunean. Emanaldi hori 
Amaia antzokian izango da, 
13:00etan hasita.

big band taldearen Cda salgai
Arrasate Musikaleko taldeak 
bederatzi kantaz osaturiko abes-
ti bilduma kaleratu du. Diskoak 
bost euroko salneurria dauka, 
eta, hain zuzen ere, leku hauetan 
erosteko aukera egongo da: El-
kar liburu dendan, Arrasate 
tabernan eta Musika Eskolako 
idazkaritzan.

Arrasate musikaleko 
ikasleek kontzertua 
eskainiko dute gaur

ibon Carmona ArrAsAtE
Pasa den asteburuan, akordeoi 
doinuak nagusi izan ziren Arra-
saten; izan ere, beste urte batez, 
Hauspoz elkarteak 24. Arrasa-
teko Akordeoi Lehiaketak an-
tolatu zituen. Euskal Herritik, 
Espainiatik eta nazioartetik 
etorritako 400 akordeoilari in-
guruk hartu zuten parte.

nazioarteko lehiaketa Txinara
Jianan Tian txinatarra izan da 
aurtengo Arrasate Hiria lehia-
ketako irabazlea. Hauspoz el-
karteko lehendakari Aitor Fu-
rundarenaren esanetan, Asiako 
herrialdean akordeoia asko jotzen 
den instrumentu bat da. Hala 
ere, duela urte batzuk arte, el-
karteak ez zuen hango zaleta-
sunaren berri. Hori dela eta, 
akordeoilari txinatarren presen-
tzia duela urte gutxiko joera 
dela adierazi du. 

Bigarren saria Aydar Salakhov 
errusiarrak eraman du, eta hi-
rugarren saria Jose Valente 
portugaldarrak. Valentek derri-
gorrezko obraren interpretazio 
onenaren saria eta SUDC elkar-
teak ematen duen Jatorra saria 
ere eraman zituen.

Txapelketa nahiko lehiatua 
izan dela dio Furundarenak: 
"Lehen eta hirugarren sarituen 
artean puntu laurdeneko dife-

rentzia egon da; hortaz, bigarren 
edo hirugarren sailkatuak ira-
bazi izan balu, irabazle justua 
izango zen baita ere". Orokorrean, 
Hauspoz-eko lehendakaria gus-
tora azaldu da lehiaketako par-
te hartzaileek erakutsi duten 
kalitatearekin: "Jende asko mai-
la handian lehiatu da, eta emai-
tza horren erakusle argia da".

Ingurukoen laguntzarik gabe 
lehiaketa antolatzea ez zen po-
sible izango, eta, horregatik, 
Furundarenak Udalaren eta he-
rriko elkarteen alde gizatiarra 
azpimarratu nahi izan du.

Harrobia osasuntsu
Nazioarteko lehiaketarekin ba-
tera, Gipuzkoako Lehiaketa eta 
Jaialdia ere egin ziren. Eskual-
deko txapelketei dagokienez, 
senior mailan Ane Urbizu tolo-
sarra izan zen garailea; junior 
mailan onena, berriz, Beatriz 
Leonardo galiziarra; eta haurren 
mailan, Manuel Loureiro gali-
ziarra nagusitu zen. 

Bi ekitaldi horietan, akordeoi
-joleen parte hartzea oso handia 
izan da, eta hori, Furundarena-
ren ustez, harrobia ongi dagoen 
seinale da.

nazioarteko lehiaketako sarituak: Salakhov, Tian eta Valente. iManol Soriano

"Maila handia" egon da 
akordeoi lehiaketetan
Arrasate Hiria lehiaketako lehen saria Jianan tian txinatarrak irabazi zuen, puntu 
laurdeneko diferentziarekin Aydar salakhov errusiarra eta Jose Valente portugaldarra 
atzean utzita. gipuzkoako lehiaketa eta Jaialdian parte hartzen handia egon zen

lentzeria

Tel.: 943 79 89 32
olarte kalea 7 - arraSaTe

bila gaitzazu
Facebooken 
eta instagramen

gabon
zoriontsuak!
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Xabi gorostidi ArAMAio
Xabi Igoa Aramaioko Bertso 
Eskolatik ateratako beste harri-
bitxi bat da. Gaur egun, nagusien 
talde autogestionatuan aritzen 
da, eta pozik dago Eskolak da-
raman bidearekin.  
aramaion bertsolaritza errotuta 
dagoen zaletasuna dela esatea ez 
da albiste. Hala ere, nola ikusten 
duzu gaur egun bertso eskolaren 
osasuna? 
Osasuntsu dagoela esan dezake-
gu. Urteak joan urteak etorri, 
bertso eskolako kideen kopurua 
mantentzen dugu, eta pozik ego-
teko modukoa da. Aramaio be-
zalako herri txiki baten, eta 
ditugun aisialdi aukerak ikusi-
ta, seinale ona da. Baina kopu-
ruen gainetik, osasuntsu dagoen 
adierazlerik garbiena da herrian 
parte hartzen duen eragile ak-
tibo bat dela. Horri ematen diot 
nik garrantzia. Beste eragile 
batzuek antolatzen dituzten ekin-
tzetan parte hartzen dugu: Sa-
gardo Egunean abesten, egune-
ko zentroan saiotxoa eginez, edo 
hizkuntza gutxituei buruzko  
mahai inguruan kantatzen. El-
karlanerako gaitasuna positiboa 
da herriarentzako.  
Herriko elkarteen arteko sinergiak 
ezinbestekoak dira, ezta? 
Hala da. Santa Ageda eskea da 
beste adibide bat. Ekintza sin-
plea iruditu daitekeen arren, 
egun berean trikiti eskolako, 
abesbatzako eta bertso eskolako 
kideak aritzen gara. Horrek, 
nire ustez, beste garrantzi bat 
ematen dio ekintzari berari.  
zifrei dagokienez, zenbat kidek 
osatzen duzue bertso eskola? 
Aurten, lau talde gaude, hiru 
gaztetxoenak eta nagusien talde 
autogestionatua. Paula Amilbu-
ru eta Peru Abarrategi dabiltza 
gazteen taldeen irakasle lanak 
egiten. Guztira, ikasleen, ira-
kasleen eta partaideen artean, 
20 lagun bueltako taldea gara, 
nahiz eta, egia esan, zifra zeha-
tza zein den ez dakidan.

nolabait, belaunaldi gazteei heltzen 
zaie aurrekoek izan duten zaleta-
sunaren haria?
Hori da. Hala ere, plazaz plaza 
bertsotan aritzea ez da erraza 
izaten. Banan-banan ateratzen 
dira horretarako gaitasuna du-
tenak. Normalean, 18 urte bete 
eta kanpora ikastera joatean 
disolbatzen dira bertso eskolako 
taldeak. Baina, modu naturalean,  
hiru edo lau urtean behin beti 
atera izan da plazatik plazara 
aritzeko gogoz dagoen bertsola-
ri bat. Ni irten nintzen, ondoren 
Paula, jarraian Peru, aurretik 
Manex, Andere, Iker... Hala ere, 
garrantzitsuena gazteen hiru 
talde horiek mantentzea da. Ho-
riek bermatzea lortuz gero, ber-
tso familia elikatzen jarraitu 
dezakegu. 
arabako Txapelketako azken fasean 
18 bertsolari arituko dira, eta ho-
rietatik sei aramaiokoak zarete. 

Parte hartzaileen herena, ez da 
marka makala gero.   
Pozik egotekoa da, bai. Lan ona-
ren erakuslea da. Astero-astero,  
martitzenero, bertsotan egiteko 
elkartzen garen seinale da. 
Gerta liteke finalerdietako pase 
batean denak aramaioarrak iza-
tea. Kasualitate eta karanbola 
asko behar dira hori gertatzeko, 
baina aukera hor dago. Puntua-
zio oso aldrebesak beharko li-
rateke, baina tira...  
zure kasuan, zein motibaziorekin 
ekingo diozu 2017ko txapelketari?  
Gogotsu. Bertso eskolan gogoz 
prestatzen ari gara txapelketa, 
nahiz eta oraindik bi hilabete 
falta diren. Ilusioarekin gaude. 
Ez dut helburu zehatzik jarri 
nahi arlo pertsonalean; bestela, 
gero, lotsagarri geratu naiteke.  
aurtengo gabonetako bertso saioa 
ate-joka dator eta gonbidatu bere-
ziekin, gainera. 
Sustrai Colina, Iker Zubeldia 
eta Oihana Iguaran etorriko 
dira, eta, azkenean, Peru Aba-
rrategi izango da eurekin ari-
tuko dena. Guretzat, garrantzi-
tsua da, urtean egiten dugun 
areto saio bakarra izaten delako. 
Beti saiatzen gara elite mailako 
bertsolariak gurera ekartzen.

Xabi Igoa, pozik, Bertso eskolak ematen dituen emaitzekin. xabi goroSTiDi

"Harro nago herriko 
eragile aktiboa garelako"
Xabi igoa BErtsolAriA EtA BErtso EskolAko kiDEA
Aurtengo gabonetako jaialdiaren atarian, bertsolaritzak Aramaion gaur egun duen 
osasun mailaren argazkia atera eta aztertu du Xabi igoak

"ASteroko lAnAren 
erAkuSle dA 2017ko 
tXAPelketAko 
kAnPorAketetAn 
eMAndAko MAilA"

auzolanetarako eta obra txikietarako laguntzak eskatzea ere onartu zuten x.goroSTiDi

gureia auzoko lanak esleitu 
dituzte ezohiko osoko bilkuran
Aurkeztutako zazpi enpresen artean Excavaciones 
Arrasateren aurrekontua izan da lehiaketako garailea

X.g. ArAMAio
Ezohiko osoko bilkura egin zu-
ten atzo, eguena, Aramaioko 
Udalbatzako ordezkariek. Hiru 
puntu bozkatu zituzten, eta ho-
rietan garrantzitsuena zen Gu-
reia auzoko euri urak bereizten 
dituen saneamendu sarea, elek-
trizitate, kale argiteria eta tele-
fono kanalizazioak eta zoladura 
proiektua esleitzearena. 

Urteko proiekturik garestie-
netakoa izanik, urtea amaitu 
baino lehen lanak esleitzea zen 
Udalaren asmoa, horrela diru
-laguntzak baliatu ahal izateko, 
eta aho batez onartu zuten lanen 
esleipena. 

zazpi aurrekontu 
Eraikuntzako enpresek azaroa-
ren 17ra arte izan zuten euren 
aurrekontuak aurkezteko epea, 
eta guztira zazpi enpresa aur-
keztu ziren. Hirigintza batzor-
dean proposamenak aztertu 

zituzten, baina guztietan auke-
rarik merkeena zena baja teme-
raria egoeran zegoen. 

Gainontzeko aurrekontuekin 
alde nabaria zuela ikusita, euren 
proiektuaren nondik norakoak 
azaltzeko aukera eman zitzaion 
Asfaltados y Construcciones 
Morga enpresari. Emandako 
azalpenek ez zituzten teknika-
rien zalantzak argitu, eta, on-
dorioz, Excavaciones Arrasate 
SL enpresari esleitu zaizkio la-
nak. Azken horiek aurkeztutako 
aurrekontua 417.877,90 euro da, 
BEZa barne. 

auzolanak eta obra txikiak
Eguneko beste bi puntuetan 
auzolanetarako eta obra txikie-
tarako diru laguntzak eskatzea 
onartu zuten aho batez. Arraga 
auzoan areka batzuk egitea eta 
kiroldegiko lanen bigarren fasea 
aktibatzea izango dira finantza-
tuko diren lanetako batzuk. 

Arbel Kooperatibak produktu 
fitosanitarioen erabiltzaile pro-
fesionala izateko titulua esku-
ratzeko ikastaroa antolatu du, 
Aramaioko Udalaren laguntza-
rekin. Urtarrilaren 30etik otsai-
laren 3ra bitartean egingo da 
Aramaioko Udaleko osoko bil-
kura gelan, eta bost orduko saioak 
izango dira (15:00etatik 20:00eta-
ra). Asistentzia beharrezkoa 

izango da eta azken egunean 
azterketa egingo dute. 

izen ematea zabalik
40 lagunentzako ikastaroa izan-
go da eta debagoiendar guztiei 
zuzenduta dago. 

Interesa dutenek 945 445 119 
telefonora deituz edo arbel@
arbel.eus helbidera idatziz egin 
dezakete izen ematea. Ikasta-
roaren prezioa 50 euro izango 
da eta Aramaion erroldatuta 
daudenek deskontua eskuratze-
ko aukera izango dute.

Ikastaroa produktu 
fitosanitarioen 
profesional izateko 
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Aretxabaletako eta Arrasateko 
kideekin osatutako Crap musika 
taldeak bideoklipa grabatu gura 
du, bihar, zapatua, kuartelean. 
Horretarako, baina, jendea behar 
dute ikusle agertzeko bideoan. 
Interesa dutenei kuartelean ager-
tzeko esan diete bihar, 14:00eta-
rako; garagardoak eta jatekoa 
taldekideen kontura izango di-
rela iragarri dute.

bideoklipa 
grabatzeko jendea 
behar du Crap taldeak

Mirari Altube ArEtXABAlEtA
Aretxarte merkatarien elkarteak 
antolatutako desfilea neguan 
izango da lehenengoz; izan ere, 
Herriko Plazan jarritako kar-
pari esker, eguraldi txarraren 
beldurrik ez dute. Gaur izango 
da, 19:00etan, eta Gabonetako 
azokari hasiera emango dio 
ekitaldiak.

Jaiki elkarteko dantzariek 
irekiko eta itxiko dute desfilea, 
eta musika jarriko du AZ Gau-
belak bikoteak. Alfonbra gorrian, 
ostera, 50en bat herritarrek jar-
dungo du modelo lanetan hona-
ko denda hauetako generoa 
erakusteko: Belar Meta, Haurrak, 
Kilima, M-5 kirol denda, Gemes 
estetika zentroa, Lie lurrindegia, 
eta Laura ile-apaindegia. "Argiak 
direla, musika dela, Gabon giroa 
sortuko dugu karpa barruan", 
jakinarazi du Idoia Elexpuruk, 
Aretxarteko presidenteak, eta 
gaineratu: "Neguko generoa era-
kutsiko dugu eta, bide batez, 
herritarrak animatuko ditugu 
herrian bertan kontsumitzera". 
Merkatarien elkarteak gonbida-
tuta gaztaina saltzailea ere izan-
go da plazan, gaur arratsaldean.

azoka zapatuan eta domekan 
Kaleak girotzeko helburuarekin 
Gabonetako argiak gaur piztu-
ko ditu Udalak. Eta bihar azo-

karen ateak irekiko dituzte; 
goizez eta arratsaldez izango 
da zabalik zapatuan (10:00-14:30 
eta 18:00-20:30) eta domekan, 
goizez bakarrik. Herriko arti-
sauek (bitxiak, margolanak, 
egurrarekin eta larruarekin 
egindako lanak…), ekoizleek 
(barazkiak, gazta, okela…), el-
karteek (UDA eta Hiruatx) eta 
Aretxarteko merkatariek izan-
go dute lekua han, eta guztira 
hogei postutik gora elkartuko 
dira. Jatekoa eskainiko du Han-
kabeltz  urdaitegiak, eta taber-
na ere izango da, Orlyk jarriko 

du, hain zuzen ere. Aurtengo 
karpa zertxobait handiagoa dela 
iragarri zuten Udal ordezkariek; 
hortaz, erosoago egon ahal izan-
go dira erosle eta bisitariak 
zein saltzaileak.

kontzertua martitzenean
Astelehen arratsaldean, ostera, 
egurrezko jolasak izango dituz-
te neska-mutikoek karpan ber-
tan. Eta martitzenean, abendua-
ren 20an, Gabonetako kontzertua 
eskainiko dute Leizarra musika 
eskolako hainbat instrumentu-
tako ikasleek 18:00etan.

aretxarteko hainbat kide desfilearen berri ematen. Mirari alTube

desfileak zabalduko du 
gabonetako azoka 
Aretxarte merkatarien elkarteko hainbat dendak hartuko dute parte eta 50en bat 
herritar elkartuko dira gaur karpa barruan jarritako alfonbra gorrian atzera eta aurrera; 
bihar, ostera, artisauen, ekoizleen eta merkatarien postuei egingo diete lekua han

Webgunearen portada. uDala

Webgunea (aretxabaleta.eus) 
berritu du Udalak, eta garbiagoa, 
argiagoa eta erabiltzeko samu-
rragoa egin gura izan dute. "Ba-
tez ere, telefonoz eta tableten 
bitartez erabiltzeko da samurra-
goa, euskarri horietara egokitu 
dugulako formatua, jakinik gero 
eta jende gehiago ibiltzen dela 
Interneten horien bidez", jaki-
narazi du Unai Elkoro alkateak. 

Webgune argiagoa 
eta erabilgarriagoa 
du orain Udalak

Artisauak
• Izaro Sanchez
• Iban Urreta
• Nerea Maskariano
• Nerea Uribetxebarria
• Okila taldea
• Dabid Agirre
• Kontxi Gonzalez

ekoizleak
• Joxe Lonbide
• Amaia Murgiondo
• Mendibitzu
• Jakion

Aretxarte
• Belar Meta
• Mari Merke
• Amaia
• Lie
• Atai
• Tinta Beltza
• Txilarra
• Hankabeltz
• Orly

Beste batzuk
• UDA
• Hiruatx

azokako 
partaideak

Triángulos en la cueva 
eleberria idatzi du David 
Agirre aretxabaletarrak eta 
egunotan argitaratu da. 
Haren lehen liburua da eta 
misterioaren munduan 
eman ditu lehen pausoak: 
"Altxorraren bila ibiliko dira 
eta nik pistak emango 
ditut. Hainbat tokitan 
girotutako istorioa da", dio. 

bai liburua, bai agirrek 
berak etxean egiten dituen 
kremak eta xaboiak salgai 
izango ditu bihar eta etzi, 
gabonetako azokan.

david agirre 
eleberriarekin

Jostailu bat, irribarre bat kanpainaren barruan jostailuak jasoko 
dituzte Herriko Plazan, gaur (17:00-19:30) eta bihar (11:00-13:00), 
greziako eta Saharako kanpamenduetara bidaltzeko. Jostailuek 
egoera onean egon beharko dute, eta pilarik gabe. Mahai jolasek 
(puzzleak, dominoak…) fitxa guztiekin egon behar dute eta 
eskolako materiala ere jasoko dute: margoak, liburuak…

Dirua ere jasoko dute, gurutze gorriari emateko, eta hark 
Debagoieneko umeei jostailuak erosteko. bi ekimen egingo dituzte: 
txokolatea eta bizkotxo zati bat eskaini bi euroren truke eta eskulanak 
egin euro baten truke. Herritarrei eskatu diete bizkotxoak egiteko 
etxean eta plazara eramateko, 17:00etarako, txokolatearekin jateko.

Jostailu bilketa gaur eta bihar

Loramendi 1
Tel.: 943 79 71 69

20550 ARETXABALETA

UDAren 70. urteurrena borobil-
tzeko Arteman komunikazio 
enpresak egindako Aretxabale-
tako ziklokrosa dokumentala 
emango dute Arkupen, hilaren 
21ean eta 26an, 19:30ean. "Doto-
rea da benetan dokumentala, 
hunkigarria; Manolo Zubillaga 
lasterketen antolatzaileak, pa-
sadizo ugari dakartza gogora", 
jakinarazi dute UDAkoek.

'Aretxabaletako 
ziklokrosa' hilaren 
21ean eta 26an
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Mirari Altube ArEtXABAlEtA
Emakumezkoen kirolari eta, 
kasu honetan, futbolari bultzada 
emateko helburuarekin, hama-
bigarrenez antolatu du Arizmen-
di kirol elkarteak Emakumezkoen 
Gabonetako txapelketa. 30ean 
eta 31n izango da, Ibarra futbol 
zelaian, eta debagoiendar guztiak 
gonbidatu dituzte.

Alebinek, infantilek eta kade-
teek jokatuko dute abenduaren 
30ean, goizean goiz hasi eta ilun-
tzera arte. Elkartuko diren tal-
deak honako hauek izango dira: 
Arizmendi/UDA, Aloña Mendi, 
Bergara, Antzuola, Lagun Onak, 
Eibar, Urki, Lazkao eta Mutriku.

Abenduaren 31n, ostera, go-
rengo mailako taldeek jardungo 

dute norgehiagokan 10:30ean 
hasi eta eguerdira bitartean. 
Aurten Athleticek ezin etorria 
agertu du, eta horren ordez Oiar-
tzun izango da: "Probintzia txi-
ki honetan bi talde daudela go-
rengo mailan aprobetxatuta, 
Gipuzkoako txapelketa antolatzea 
pentsatu dugu", argitu du Ariz-
mendi kirol elkarteko Gorka 

Gabilondok. Oiartzunen, gaine-
ra, txapelketa ondo baino hobe-
to ezagutzen duen Oihana Aldai 
atezain aretxabaletarra dago, 
Arizmendin zein Mondran jar-
dundakoa.

 Realari dagokionez, txapelke-
ta guztietan izan da: Realeko 
kontseilari Aitor Diaz de Men-
dibilek adierazi du gogotsu etor-
tzen direla: "Jokalariekin egon 
izan naiz eta oso gustura etortzen 
dira. Aprobetxatu zuek galde-
tzeko profesional baten jardu-
naren gainean". Debagoieneko 

selekzioari dagokionez, hauta-
tzaile aldaketa egin dute, eta 
aurten Esti Loiti eta Tito Etxean-
dia izango dira taldearen ardu-
ra hartuko dutenak.

Unai Elkoro alkateak eskerrak 
eman gura izan dizkio Arizmen-
diri maila horretako txapelketa 
antolatzeagatik Aretxabaletan. 
Eta kirola egiteko baliabideak 
errazteko konpromisoa hartu 
du: "Gure esku dagoen guztia 
egingo dugu instalazioei dago-
kienez egoera ahalik eta duine-
nean jardun dezazuen".

Txapelketaren berri emateko elkartutako ordezkariak eta arizmendi/Udako jokalariak. Mirari alTube

emakumezkoen futbolak 
bere lekua du gabonetan
Hamabigarrenez dator Arizmendi kirol elkarteak antolatutako txapelketa; abenduaren 
30ean eta 31n jokatuko dute, eta batetik izango dira alebinak, infantilak eta kadeteak, 
eta bestetik, gorengo mailako real sociedad, oiartzun eta Debagoieneko selekzioa

M.A. ArEtXABAlEtA
Gurutze Mujika aretxabaletarrak 
egindako sei olio-pintura eta 
Rakel Perez de Arenazaren ha-
mar akuarela daude Arkupeko 
erakusketa aretoan. Urkulu gai 
hartuta egindako lanak dira 
guztiak: "Biok gara baserritarrak 
eta oso denbora libre gutxi dugu. 
Eta konturatu gara urruti joan 
barik, Urkuluk aukera mordoa 
eskaintzen dituela".  

Iazko udazkenetik hona egin-
dako lanak dira; Mujikak, ohi 
bezala, olioak egin ditu eta Pe-
rez de Arenaza akuarelekin 
dabil orain: "Orain dela bi urte 
hasi nintzen eta oso gustura 
nabil urarekin jolasean". Lanok 

egiten asko disfrutatu dutela 
diote biek ala biek, eta, orain, 
herritarrek ere horiekin goza 
dezaten gura dute.

olio-pinturak eta akuarelak 
daude Arkupen hilabete osoan

Herriko hainbat musikari el-
kartuko dira bihar, zapatua, 
Mikel Unanue gogoan izateko. 
Herriko Plazako arkupeetan 
izango da kontzertua, eta han 
izango dira honako hauek: Iñae-
lektrik (21:00), Xistor Igor San 
Juan (21:30) eta Akulu (22:00). 
"Sabinak eta lagun batzuek gra-
batutako La Mandragora disko-
ko kantuak joko ditugu", jaki-
narazi du San Juanek, eta ber-
tso batzuk ere gertatu dituzte.

Uztailean hil zen Unanue, eta, 
orain, musika lagun hartuta 
izan gura dute gogoan. "Ea lagun 
zahar asko elkartzen garen eta 
sasoi bateko kontuak kontatuta 
Mikel gogoan dugun", dio San 
Juanek.

Iñaelektrik, Xistor eta 
Akulu kontzertuan, 
mikel Unanue gogoan

Mujika eta Perez de arenaza. M.a.

M.A. ArEtXABAlEtA
Kalera, Kalera ekimenak deituta, 
Aretxabaletan ere hainbat eki-
taldi izango dira urtarrilaren 
14ra bitartean. Gaur, egubakoitza, 
esaterako, elkarretaratzea egingo 
dute Pagaldaixenean, 19:00etan, 
eta ondoren, 20:00 aldera, itxial-
dia udaletxean; gaua pasatuko 
dute han.

Bihar, ostera, eskuorriak ba-
natuko dituzte goizean; 13:00etan, 
elkarretaratzea egingo dute Es-
koriatzako plazan eta 17:00etan, 
auto-karabanan jaitsiko dira 
Gatzagaindik Arrasatera 

19:00etan izango den manifesta-
zioarekin bat egiteko. 

Abenduaren 24an Zaballako 
espetxera (Araba) martxa egin-
go dute eta iluntzean txistorra 
eskaini Mitarte kalean (19:00). 
Abenduaren 31n, ohi legez, el-
karretaratzea egingo dute, 
19:00etan, plazan; eta urtarrila-
ren 1ean, brindisa izango da 
Urbaltzen (01:00).

Urtarrilaren 7rako kontzertuak 
iragarri dituzte herriko hainbat 
tabernatan eta 14an, zapatuan, 
Bilbon egingo den manifestazio-
ra joateko dei egin dute.

'Kalera, Kalera'-k deituta, gaur 
elkarretaratzea eta itxialdia
Eskualdeko ekitaldiekin egingo dute bat bihar, besteak 
beste, Arrasaten izango den manifestazioarekin

ilusioz etxera itzultzeko 
jokatzera? 
Bai, horixe. Bertan hasi nintzen 
ni alebin, infantil, kadete… eta 
urtero jokatzen nuen 
txapelketa. Hainbat urteren 
ostean itzultzea oso polita da.
emakumezkoen futbola 
makalduta dago 
debagoienean; zer egin? 
Jakinean nago, urtetxo batzuk 
daramatzate. aurrerapauso 
handiak ematen dabiltza 
emakumezkoen futbolean eta 

gero eta indar handiagoa dugu; 
hortaz, horretara animatuko 
nituzke. Dibertitzeko, lagunak 
egiteko, eskolako kontuak 
ahazteko… ondo dator futbola 
edo beste edozein kirol.
Bolada txarrean sartuta 
dabil aurten oiartzun… 
Talde guztiak indartu dira ondo, 
geu ere bai, baina zorte 
txarrarekin gabiltza. Badakigu 
gai garela aurrera egiteko, eta 
gabonetako atsedenaldiaren 
ostean indartsu itzuliko gara.

M.a.

"Polita da 
hainbat urteren 
ostean itzultzea"
oiHana aldai oiArtZun 
tAlDEko AtEZAinA



gOIena aldIzkaRIa  2016-12-16  EguBAkoitZA

IX. Silbestradie aurkezteko batu zirenak talde argazkian. i.b

silbestradie mozorrotuta egitera 
bultzatu gura dute aurten
Abenduaren 31n, haurren lasterketa egingo da goizean  
eta arratsaldean helduen lasterketa izango da

i.B EskoriAtZA
Aurten ere ospatuko dute Esko-
riatzan San Silvestre eguna.  Es-
koriatzako Udalak eta Kirol El-
karteak antolatuta, IX. Silbestra-
die egingo da, VI. Manuel Muñoz 
Milia sariarekin batera. Marti-
zenean, egitaraua aurkezteko, 
osoko bilkuren aretoan batu ziren 
Kirol Elkartekoak, udal ordez-
kariak eta norbanakoak.

Goizean, haurren txanda izan-
go da; 10:30ean, dortsalen mar-
goketa eta haurren lasterketa-
rako izen ematea egingo da. 
12:00etan, hamar urtetik behe-
rakoen lasterketa hasiko da eta 
ostean, 12:30ean, txistor-jana 
egingo dute. Arratsaldean, be-
rriz, 17:25ean, brindisa egingo 
da, eta 17:30ean hasiko da las-
terketa. 18:00etan, Herriko Pla-
zan jarriko den luntxarekin 
amaituko dute. 

Helduen lasterketan, partaide 
guztiek lau kilometro batera 

egingo dituzte, eta, milia bat 
geratzen denean, Manuel Muñoz 
Milia jokatuko da. Hau da, mi-
lia bat geratzen denean –kilo-
metro eta 600 metro– hasiko da 
norgehiagoka. Azkarrenak saria 
jasoko du, baina lehiatzea hau-
tazkoa izango da. 

Jai giroa bultzatzeko 
Iñaki Uribetxeberria antolaketa 
taldeko kideak hau adierazi du: 
"Helburua jai giroa sustatzea 
da. Lasterketa hau antzinako 
ohitura da, Brasildik datorrena. 
Han ere antortxekin korrika 
egiten zuten, jai giroan… eta 
guk berdin egin nahi dugu Es-
koriatzan. Horregatik, mozorro-
tuta etortzera bultzatu nahi 
ditugu herritarrak, kirola eginez 
urtea bukatzeko, baina, betiere, 
umorez…". 

Gaineratu du auzo ezberdine-
tako herritarrak kalera eta par-
te hartzera animatu nahi dituz-
tela: "Iazko ibilbide aldaketare-
kin, herri guztira zabaltzen da 
lasterketa, eta parte-hartzea ere 
ona izaten da".

Udalaren babesarekin 
Maite Zubia izan zen egitarauaren 
aurkezpenean udal ordezkari gisa. 
Antolakuntza taldeari eskerrak 
eman zizkien eta egiten duten 
lana goraipatu zuen. "Sekulako 
lana dauka egun hau antolatzeak, 
eta antolaketa taldeari eskerrak 
eman beharrean gaude. Geroz 
eta jende gehiagok hartzen du 
parte ekimen honetan, eta giro 
ederra izaten da. Ea aurten ere 
arrakasta izaten duen…". 

imanol Beloki EskoriAtZA
Eskoriatzako 2017ko aurrekon-
tua abenduaren 22an egingo den 
osoko bilkuran erabakiko du 
udalbatzak. Udal Gobernuak 
dagoeneko aurkeztu die propo-
samena oposizioko alderdiei.

"2017ko aurrekontua 5.359.298 
eurokoa da, 2016koa baino %0,5 
handiagoa. Iazko aurrekontua-
rekin alderatuta, gastu arrun-
tetan hobekuntza dago, energia-
ren kostuaren aurrezpenaz… 
eta inbertsioak handitu ditugu, 
diru laguntzak sendotuz euska-
ra, kirol eta kultura taldeei 
gehiago lagunduz", adierazi du 
Joserra Zubizarreta alkateak.

Irizpide nagusiei dagokienez, 
zerbitzu sozialak bermatuz, iraun-
kortasuna eta ingurumena ho-
betzeko ekintzak egingo dituz-
tela dio alkateak: "Kontsumo 
energetikoa, ur-sareko matxurak 
konpondu… Irisgarritasuna eta 
mugikortasuna hobetu nahi dira, 
bertako kontsumoaren eta ko-
mertzioaren aldeko apustua 
eginez". Azkenik, adierazi dute 
sarrerak eta gastuak parekatu-
ta daudela.

oposizioa aurka
Irabazi eta EH Bildu alderdiak 
aurrekontu proposamenaren 
kontra daude. EH Bilduko Aitor 
Zubizarreta bozeramaileak hau 

adierazi du: "Batetik, aurrekon-
tuak ez dira eztabaidatu. Beste-
tik, aurten PERCOa egin da eta 
ondorioak ez dira aurrekontue-
tan islatzen…". Gaineratu du 
irizpide aldaketa bat izan dela: 
"Laguntza nominatiboak kendu 
zituzten aurreko aurrekontuak 
egiterakoan, baina, oraingoan, 
nominatiboak jarri dituzte; al-
daketa honen inguruan ere ez 
dakigu ezer". 

Hala, eskaera eta baldintza 
batzuk jarriko dituzte. "Aurre-
kontuak egiterakoan, Eskoriatza 
bizi bat egiteko herriaren par-
te-hartzea behar da. EskoHitza 
moduko zerbait egitea… Komer-
tzioa sustatzeko partida handi-
tuko genuke, prekarietateari 
dagokionez, azterketa sakon bat 
egiteko 10.000 euroko partida 
bat jarriko genuke, eta karpa 
bat erostea beharrezkoa da, beti 
alokatzen ibili beharrean…".

Irabaziko Rafa Bernal bozera-
maileak, berriz, adierazi du 
"kontinuista" eta "epe motzeko" 
aurrekontu proposamena dela. 

"Zati handiena gastuetara bide-
ratzen da". Hori horrela, Iraba-
zik adierazi du aurrekontuak 
krisi ekonomikora, sozialera eta 
ingurumenera bideratuak egon 
beharko liratekeela: "Enplegua-
ren, garapen jasangarriaren, 
berdintasunaren, gazteriaren 
eta lankidetzaren partidak han-
ditu nahi ditugu".

irabaziren hiru proposamenak
Batetik, partida bat sortu nahi 
du Irabazik, Udaletik enplegu 
bat sortu dadin. Bestetik, ingu-
rumenari bideratutako laguntzak 
handitu nahi ditu: "4.000 euro 
eskasekoak dira eta guk partida 
hau nabarmen handitu nahi 
dugu. Eskoriatzarako iraunkor-
tasun plan bat sustatzeko, gaur 
egun oinarrizko zerbait dena". 
Eta, azkenik: "Behar gehiago 
dituzten herrialdeei, 5.000 euro-
ko laguntzatik 12.000 euroko 
laguntzara handitzea nahi dugu".

elizateen elkartea pozik 
Elizateen Elkarteko Iñaki Kere-
xeta bozeramaileak adierazi du  
ez dagoela aldaketa handirik 
aurreko eta datozen aurrekon-
tuen artean: "Gure proposame-
nak sartzen dira aurrekontuetan, 
eta partidak pixka bat handitu 
zaizkigu… beraz, ondo iruditzen 
zaigu".

Aurrekontua %0,5 
handitzeko proposamena
udal gobernuak udalbatza osatzen duten alderdiei 2017ko aurrekontuaren 
proposamena aurkeztu die, abenduaren 22an egingo den osoko bilkuran bozkatzeko. 
oraindik erabakirik hartu gabe, oposizioa proposamenaren aurka agertu da

5.359.298 euroko 
ProPoSAMenA egin 
du udAl goBernuAk 
2017ko 
AurrekontuAn

eSkoriaTza    17
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Hilario arana Gatzarra. alberTo alTube

'gatzarra': herriak eman duen 
ziklista profesional bakarra
BH eta orbea taldeetan aritu zen, 25 urte zituela gerra 
Zibilean, 1936an, oiartzunen fusilatuta hil zuten arte

eneko Azurmendi lEintZ gAtZAgA
Hilario Arana Beitia Gatzarra 
(1911-1936) izan da profesiona-
letarako jauzia egin duen txi-
rrindulari gatzagar bakarra orain 
arte; BH eta Orbea taldeetan 
ibili zen. Hala ere, pasatu dira 
urte batzuk ordutik hona.

Dorleta txirrindulari elkarte-
ko kide Alberto Altubek ome-
naldi moduko bat egin nahi izan 
zion aurtengo San Milixan azo-
kan. “Sasoiko txirrindulariez 
bakarrik gogoratzen gara, eta, 
askotan, etxekoak ziren lehena-
goko txirrindulariak ahaztu 
egiten ditugu. Beraz, gizon honi 
aipamen bat egitea egokia litza-
tekeela pentsatu genuen. Eta, 
Fagor eta Kas taldeetako baila-
rako txirrindulariei aipamen 
bat egin geniela aprobetxatuta, 
haren argazki batzuk jarri ge-
nituen, omenaldi moduko bat 
egiteko", azaldu du Altubek.

entrenatzeko, zaku patatak  
Modu bitxian entrenatzen zen 
Gatzarra. Izan ere, zaku patata 
bat bizkarrean zuela entrenatzen 
zen. "Gaitasun handiak zituen, 
bai, baina adituek zioten indar 
handiagoa eta sasoi hobea lor-
tzeko helburuarekin egiten zue-
la. Beste teoria bat da zaku pa-
tata hori beste nonbaiten saltze-
ko erabiltzen zuela, bidaia apro-
betxatuz, baina ez dakigu", 
zehaztu du Altubek. Gaineratu 
du pisu dezente eramaten zuela 
zakuetan. “Herriak hori komen-
tatzen bazuen, zerbaitegatik 
izango zen, ez ziren bi kiloko 
zakuak izango, diot nik”.

Talde gizona  
Taldekideen mesedetan lan han-
dia egiten zuen txirrindularia 
zen, laguntzailea zen. "Bizikletan 
ibiltzeko sekulako gaitasuna 
zuela zioten garaiko adituek, 
guztia aurretik eramaten zuela”, 
adierazi du Altubek.

Horrez gain, hiru aldiz Espai-
niako txapeldun izandako Lu-
ciano Monterok ere gauza bera 
esaten zuen eta gatzagarrak 
"etorkizun paregabea" izango 
zuela azpimarratzen zuen, Al-
tuberen esanetan.

gerra zibilean, fusilatu 
Adituek etorkizun oparoa zuela 
iragarri arren, oso gazterik hil 
zen, 25 urterekin. Izan ere, Es-
painiako gerra zibila hasi zen 
urtean, 1936an, Francoren tropek 
fusilatu egin zuten, Oiartzunen, 
Gatzagako eta bailarako beste 
hainbat herritarrekin batera.

Altubek azpimarratu du ezin 
izan dutela Gatzarra-ri buruzko 
informazio gehiago eskuratu. 
“Sasoi hartako bizilagunik ez 
da bizi eta ez daukagu informa-
zio gehiago hari buruz, ditugun 
datu bakarrak hauek dira. He-
rriko jendea ez da harekin go-
goratzen, oso gazterik hil zelako. 
Adineko jendeak ere ez daki 
gauza garbirik hari buruz”, dio.

afizionatuetan, lau herritar
Profesional mailara ez iritsi 
arren, lau dira afizionatu mailan 
aritu diren herritarrak orain 
arte: Jon Sasiain, Igor Fernandez 
de Arroyabe eta Xabi eta Josu 
Beitia anaiak. 

Talo masa eta talogintza ikas-
taroak izandako arrakastaren 
ostean, Gabonetarako errege-o-
pilak egiten ikasteko ikastaroa 
antolatu du Eskoriatzako Udalak. 
Abenduaren 20an 18:00etan izan-
go da kultura etxean, eta izena 
emateko azken eguna astelehe-
na, abenduaren 19a izango da. 
Izena eman nahi duenak, kul-
tura etxera joan beharko du, 
edo bertara deitu, 943 71 46 88 
telefono zenbakira.

Plaza mugatuak izango dira 
eta errege-opilak egiten ikasi  
nahi duenak bost euro ordaindu 
beharko ditu. Ikastaroa Bizkai-
ko Gordexola herriko enpresa 
batek emango du eta euskaraz 
izango da.

Errege-opilak egiteko 
ikastaroa abenduaren 
20an, kultura etxean

i.B EskoriAtZA
Bihar, abenduak 17, 10:30etatik 
13:30etara, arte martzialetako 
ikastaro solidarioa egingo dute 
Karate Atama Eskoriatzako El-
kartekoek Joseba Iñurrategi 
pilotalekuan.

Publiko guztiarentzat irekia 
izango den ikastaroa izango da, 
eta ez dago aurrez izena eman 
beharrik. Bertan, arte martzia-
letan Euskal Herriko eta Espai-
niako irakasle onenen artean 
daudenak batuko dira, kirol 
hori gehiago ezagutu eta, era 
berean, solidaritatea erakuste-
ko. Mario Hermo, Jose Luis 
Arranz, Valentin Carrascal eta 
Atama eskolako irakasleak izan-
go dira bertan, nahi duenari 
erakusteko prest.

Atama Kenpo Taldeko Rafa 
Carriet arduradunaren esanetan: 
"Maila guztietako eta mota ez-
berdinetako arte martzialak 
erakutsiko dizkiegu herritarrei 
eta interesa duenari, kirol ho-
netara gerturatzeko asmoz. Bo-

rrokaz gain, balio ezberdinak 
sustatuko ditugu, solidaritatea 
oinarri izanik…".

Material bilketa frontoian
Arte martzialen ikastaroaz gain, 
Greziako errefuxiatuei lagun-
tzeko materiala ere bertan ba-
tuko da. Horretarako, zerrenda 
bat egin dute, beharrezko gauzak 
bertara eramateko: janaria –fru-

ta-potoak, esne-hautsa, tomatea, 
pasta, lekaleak, zukuak, olioa, 
atuna, azukrea, gatza, galletak, 
eztia…–, jaioberrientzako mate-
riala –aulkiak, sehaskak, pi-
xoihalak, umeentzat esnea…–, 
sendagaiak, etxeko tresnak, 
arropa –barruko arropa eta iza-
rak–, garbitasunerako materia-
la eta beste batzuk –dendak, 
esterilak termoak…–.

eskoriatzako kenpo taldekoak talde argazkian. raFa CarrieT

errefuxiatuei laguntzeko 
arte martzial ikastaroa
karate Atama Eskoriatza Elkarteak antolatuta, bihar, 10:30etatik 13:30etara, Joseba 
iñurrategi pilotalekuan, greziako errefuxiatuei giza laguntza bidaltzeko materiala 
biltzeko kanpainarekin bat egiteko ekimena gauzatuko dute

Amuska elkarteak Bilbon izan-
go den Broadwayko Cabaret 
musikala ikustera joateko an-
tolatu duen irteera bihar izango 
da. Eskoriatzatik 16:30etan ir-
tengo dira Bilbora, eta buelta 
21:30ean egingo dute. Musikala 
18:00etan hasiko da, eta bi ordu 
eta erdiko iraupena izango du, 
atsedenaldiarekin. 

Musikalera 51 pertsona joango 
dira Eskoriatzatik; hori adiera-
zi du Gurutze Idigorasek, Amus-
kako kideak: "Hasiera batean, 
50 pertsonarendako sarrerak 
hartu genituen, baina azken 
momentuan beste batek ere eman 
du izena; beraz, 51 joango gara 
guztira, autobusa bete-beteta 
Bilbora".

'Cabaret' ikustera 51 
lagun joango dira 
Eskoriatzatik

Gospel doinuak eskainiko ditu 
The Upper Room taldea osatzen 
duten Mikel San Juan eta Iñaki 
Miguel bikote donostiarrak. 
Emanaldia domekan izango da, 
19:00etan, Zaldibar antzokian. 
2005ean sortutako taldea da The 
Upper Room, eta gospela euska-
raz eskaintzen duen talde baka-
rra da.

Saioan zehar, eurek konposa-
tutako abestiak aurkeztuko di-
tuzte eta baita hainbat pieza 
antologiko jo ere. Sarrerak lau 
eurotan erosi daitezke, aurrez, 
Manuel Muñoz kiroldegian edo 
bibe.me webgunean. Bateria, 
baxua, pianoa eta Mikelen aho-
tsa batuta eskainiko dute kon-
tzertua.

Gospel doinuekin 
beteko da domekan 
Zaldibar antzokia
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gABonAk 2016
+ SAntAMASAk

Zubillaga auzoa 1 - OÑATI
Tel.: 943 71 63 22 - Faxa: 943 78 15 51

Kanpotik eta barrutik 

giroa goxatzen...

gABonAk 2016
+ SAntAMASAk
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gabonetako 
agenda
egUbAKoitzA 23

oÑAti olentzero ikastetxeetan
Ikastetxeak |  10:00etatik aurrera

BergArA Piztu Bergara!
Herriko plaza / 19:30ean 

ArrASAte izotz pista
abenduaren 23an eta urtarrilaren 
2an, 3an eta 4an: 16:30-21:00; 
abenduaren 24an eta 31n: 
11:30-13:30 eta 16:30-20:00; 
urtarrilaren 1ean: itxita; 
gainerako egunak: 11:30-13:30 
eta 16:30-21:00.
Biteri plaza / Urtarrilaren 8a arte

BergArA 'Bubisher' 
dokumentala eta solasaldia
Gaztetxea | 18:00etan

BergArA Aldeta taldea
Aroztegi aretoa | 19:00etan 

oÑAti oñatiko kirol sariak 2016
Udaletxea | 19:00etan 

elgetA eskolakoen azoka eta 
olentzeroren etorrera
09:30-11:30: San Tomas azoka 
txikia Herriko plazan; 17:00: plaza 
apaintzeko eskulan tailerra; 18:30: 
Olentzerori harrera Herriko plazan.

zApAtUA 24
AntzuolA olentzerori eta Mari 
domingiri ongietorria
11:00: eskolako umeen eta 
gurasoen eskutik, kalejira, 
errekaldetik irtenda. euria eginez 
gero, eskolako patioan.
18:30: Olentzero eta Mari 
domingiren jaitsiera San Josetik. 
ekitaldi nagusia, plazan.

ArrASAte Artisau azoka 
eskuartean elkartearen eskutik
Seber Altube / 11:00-14:00

AretXABAletA gabon kantuan 
umeak eta erretiratuak
bukatutakoan 

txistor-mokadutxoa jango dute 

elkarrekin.

Herriko Plaza / 10:00etan 

ArrASAte goikobalu abesbatza
Iturbide egoitza / 17:00etan 
Ospitalea / 17:30ean 
Kalejira / 19:00etan

AretXABAletA olentzero eta 
Mari domingi bisitan
arratsaldean, kalejira egingo 

dute ibarra kiroldegitik 

plazaraino, 18:30ean irtenda.

Herriko Plaza / 12:00etan 

ArrASAte txoronpio, txoronpia 
eta olentzero
11:20: Txoronpio, Txoronpia eta 
Ttarttalok eskutitzak jasoko 
dituzte. 13:15: Txoronpio, 
Txoronpia eta Ttarttalo Seber 
altuben.18:15-19:00: Olentzero.

BergArA olentzero eta Mari 
domingi
Ikastetxeak frontoi parean 

elkartu eta beraiekin plazaraino 

joango dira. olentzerok eta Mari 

Domingik gutunak jasoko dituzte 

arratsaldean.

Frontoi parea / 11:45ean 
Udaletxea / 19:00etan

BergArA olentzero osintxun
Osintxuko zubia / 18:00etan 

oÑAti gabon kantak txantxiku 
ikastolan
12:00etan 

BergArA olentzero Angiozarren
Angiozar / 18:45ean

oÑAti olentzero eta Mari 
domingirekin kalejira

Parte-hartzaileak: Jose de 
azpiazu musika eskola, 
Haitzondo kuadrilla,
irazan antzerki taldea.
Otadui Zuhaiztia |  17:30ean

oÑAti Musika bandaren gabon 
kanten emanaldia
Foruen plaza / 19:00etan 

oÑAti Presoen aldeko azoka 
Foruen plaza |  12:00etan  

ArAMAio olentzeroren etorrera 
Bizente Goikoetxea | 18:30ean 

elgetA gabon kantak
Eskolatik abiatuta / 11:00etan

BergArA Mojito gaua eta 
herriko gazteen musika
Gaztetxea 

AsteleheNA 26
ArrASAte Mirandaolara irteera
ludotekako kideendako.
09:30-13:30

elgetA Haur parkea
Udal pilotalekua / 16:00-20:00

oÑAti gabonetako eskulanak
Ludoteka / 10:30-13:30

BergArA umeendako antzerkia
3-6 urte bitarteko umeentzako.
Zabalotegi aretoa |  17:00etan 

ArAMAio umeentzako tailerra 
Ludoteka / 12:00etan 

ArAMAio kosmetika tailerra
Jubilatuen Egoitza / 17:00etan 

AntzuolA San esteban krosa
17:30ean: 5-8 urte artekoak; 
17:45ean: benjamin-alebin-infantil; 
18:00: kadeteak eta hortik 
gorakoak

AretXABAletA 'Aretxabaletako 
ziklo-krosa' dokumentala
Arkupe kultura etxea | 19:30ean
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Zenbaki aholkulariak - abokatuak osatzen dugunon partetik

Eguberri zoriontsuak eta urte berri on!!
Zure konfiantza mantentzeko eta zerbitzu hoberena eskaintzeko, 

ilusioz lan egiten jarraituko dugu.

30
1986 -2016

BergArA Aldarrikpant 
solasaldia eta tailerra 
Gaztetxea / 18:30 

mArtitzeNA 27
ArrASAte Jolas kooperatiboak 
Ludoteka / 17:00-20:00

oÑAti Buztingintza
Ludoteka / 10:30-13:30

AretXABAletA Mendi irteera 
gaztelekuko kideendako. goizez.

elgetA Haur parkea
Udal pilotalekua / 16:00-20:00

eSkoriAtzA Sukaldaritza 
lehiaketa
Gaztelekua / 16:30-20:30

BergArA Familientzako tailerra
laborategiko jolasak. izen 
ematea: www.laboratorium.eus.
Laboratorium |  12:00etan 

ArAMAio umeentzako tailerra
Ludoteka / 12:00etan 

BergArA Sukaldaritza tailerra: 
turroia

Gaztelekuan 

oÑAti go!Azen antzerkia
Sarrera: 3 euro. 

Gaztelekua | 17:00etan 

BergArA 'Baserri 21' hitzaldia 
eta dokumentala
Gaztetxea / 18:30ean

ArrASAte 'emakume 
bertsolariak, ahanzturatik 
diskurtso propiora'
aeD eta ekin emakumeak. 

Kulturate / 18:30ean

oÑAti 'X planeta, eguzki 
sistemaren maizter 
ikusezinaren bila'
Hizlaria, eHuko ricardo Hueso. 

Kultura etxea | 19:00etan 

ArrASAte gabonetako truke 
azoka eta sorpresa
Gaztegunea / 17:00-21:00

AretXABAletA Bixente 
etxeandia txapelketa
abenduaren 26tik 29ra bitartean.

Ibarra futbol zelaia / 15:00-19:00

goiEnA

deBAgoienA olentzero eta Mari domingi
Abenduaren 23an iritsiko dira eskualdeko zenbait ikastetxetara Olentzero eta Mari Domingi; eta Debagoienean 
geratuko dira, biharamunean dituzte-eta hitzordu nagusiak herriz herri; iluntze partean, gehienetan.
Abenduaren 23a eta 24a, goizean, eguerdian zein iluntzean.
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egUAzteNA 28
oÑAti 'Phantom Boy' filma 
gaztetxoendako, euskaraz
Zinema aretoa | 17:00etan 

oÑAti talogintza
Ludoteka / 10:30-13:30

ArrASAte kurtzetxikira irteera
ludotekako umeendako.
10:00-14:00

ArAMAio Badut ipuin kontalaria
Liburutegia /17:00etan 

oÑAti gabon jaia
Musika eskolakoen 
laguntzarekin.
Eguneko zentroa | 11:00etan 

AretXABAletA zirku 
tailerrekoen emanaldia
Arkupe kultura etxea | 12:30ean

BergArA Pupu eta lore
Pupu eta Lore haizearen herrira 
antzerkia. Sarrera: 4 euro.
Zabalotegi aretoa | 16:30ean eta 
18:30ean 

ArrASAte inuzente egunerako 

'gag'-en prestaketa

Gaztegunea / 17:00-20:00

ArrASAte Micah P. Hinsonen 

kontzertua

Amaia antzokia / 20:00etan 

oÑAti 'nekazaritza eskola  

oñatin (1851–1869) eta bere  

garaia'

Aritxa kultura elkarteak 

antolatutako hitzaldia da. 

Hizlaria, Pedro Berriotxoa.

Kultura etxea | 19:00etan 

oÑAti txuletonsen kontzertua

Antixena gaztetxea | 22:00etan 

elgetA Musika ikasleen 

gabonetako kontzertua

Espaloia antzokia / 19:00etan

BergArA 'night on earth' filma

Gaztetxea / 21:00

AretXABAletA imanol ituiño 

magoaren ikuskizuna

Helduendako. Sarrera, 4 euro.

Arkupe kultura etxea | 22:00etan 

tHE uPPEr rooM

AretXABAletA, eSkoriAtzA the upper room: gospela euskaraz
Mikel San Juanek eta iñaki Miguelek euren kantu ezagunenak abestuko dituzte eta gospel abeslari handienei 
omenaldia egingo diete kontzertuetan. Abenduaren 18an, domeka, Eskoriatzako Zaldibar aretoan, 19:00etan. 
Abenduaren 27an, martitzena, Aretxabaletako Arkupen, 19:00etan.
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Ondo pasau santamasak!

egUeNA 29
oÑAti Markogintza
Ludoteka / 10:30-13:30

oÑAti gabonetako irteera
gabonetako Irteera 3., 4. eta 5. 
mailetakoekin. 

oÑAti gabonetako ur jolasak
10:30etik 12:30era eta 
16:30etik 18:30era. (13 urtera 
arte). 
Zubikoa

BergArA Haurren eguna
Gaztetxea / 17:00etan

BergArA Pintxopotea
20:00etan

ArrASAte Bingoa eta afaria
Gaztegunea / 18:00-22:00

AretXABAletA, eSkoriAtzA 
izotz pistara irteera + gasteizko 
alde zaharra ezagutu
Gaztelekutik / 11:00-17:00

oÑAti Mendi irteera Arantzazu 
aldera, gaztetxearen eskutik
Gaztetxea | 09:00etan 

BergArA Azkaiter Pelox trio
xabier arrillaga bengoaren 
omenezko kontzertua.
Seminarioko karpa / 19:00etan 

AretXABAletA Aretxabaleta 
Abesbatzaren kontzertua
Parrokia / 19:30ean 

oÑAti 'Spotlight' filma, 
zineklubean
Zinema aretoa | 20:00etan 

egUbAKoitzA 30
BergArA tailerra: 'ugaztunak'
izena emateko: www.
laboratorium.eus.
Laboratorium | 10:30ean 

ArrASAte Mendira irteera 
gazteguneko kideendako
Goizez izango da

oÑAti Buztina margotu
Ludoteka / 10:30-13:30

AntzuolA Haur parkea
11:00-13:30 eta 16:30-19:00.
Eskolako patioa

ArrAsAtEko uDAlA

ArrASAte goiengazte eguna, bailarako nerabe eta gaztetxoendako
bailarako udalek elkarrekin antolatu dute beste urte batez goiengazte eguna, bailarako nerabeek elkar 
ezagutzeko eta elkarlanean aritzeko. Jolas erraldoiak, kontzertuak eta sorpresak izango dira.
Abenduaren 26a, astelehena, Herriko plazan, 16:00etatik 20:00etara.
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ZEURE NEURRIRA, ZEURE GUSTURA
Ekutio 4, 14-15. pab. • Uribarri auzoa • 20500 Arrasate • Tel.: 943 79 01 82 •  scarrasc_1@infonegocio.com

AretXABAletA urteko azken 
afaria eta Wii dance
Gaztelekua / 18:30-22:30

eSkoriAtzA urteko azken 
afaria eta bingoa
Gaztelekua / 18:30-20:30

AretXABAletA 
emakumezkoen gabonetako 
futbol txapelketa
Taldeak: arizmendi, aloña Mendi, 
bergara, lagun onak, eibar, 
lazkao, urki, antzuola eta 
Mutriku.
Ibarra futbol zelaia / 09:30-18:30

ArAMAio umeentzako tailerra
Bizente Goikoetxea | 12:00etan 

oÑAti 'uluburun' urperatze 
jolasak
15:30-17:30 (10-12 urte). 
18:30-20:30 (13-15 urte). 3 euro. 
Igerilekua | 15:30ean 

AntzuolA 'Bi poliedro' saioa
Garikoitz Mendizabal txistularia 
eta aitor Furundarena 
akordeoilaria. 
Torresoroa | 18:30ean  

AretXABAletA 'Mami 

lebrun' Kepa errastik idatzitako 

antzezlana. Sarrera, 4 euro.

Arkupe kultura etxea | 19:00etan 

oÑAti zirku ikuskizuna

Lunaticus circus zirku ikuskizuna.  

4 euro (aurrez salgai: bibe.me).

Santa Ana antzokia | 22:00etan 

ArAMAio Bertso saioa

Sustrai Colina, iker zubeldia, 

oihana iguaran eta iker agirre.

Kultura etxea | 22:30ean 

BergArA gabonetako pilota 

txapelketaren finalak

Udal Pilotalekua 

oÑAti gabonetako kuadrillen 

arteko saskibaloi txapelketa

Zubikoa | 10:00etan 

zApAtUA 31
BergArA San Silvestre txikia
Irala kalea / 11:30ean 

BergArA San Silvestre trail-a

San Martin plaza / 12:00etan

oÑAti gabonetako kuadrillen 

arteko saskibaloi txapelketa

Zubikoa | 10:00etan 

oÑAti San Silvestre herri  

lasterketa

Foruen plaza | 16:00etan eta 

16:30ean

AretXABAletA ii. San Silvestre 

mozorro-krosa

Mitarte kalea / 17:00etan 

AretXABAletA Bizarzuriren 

kalejira musika eskolarekin

Ibarra kiroldegia / 18:30ean 

AretXABAletA goi mailako 

futbola hiru talderekin

Debagoieneko selekzioa, real 

Sociedad eta oiartzun taldeak.

Ibarra futbol zelaia / 09:30-14:30

ArrASAte Arrasate Musikaleko 

bandaren kontzertua

Amaia antzokia | 13:00etan

ArrASAte txorbela otxotea

Kalejira | 18:30ean

oÑAti Musika Bandaren kalejira

Oñatiko kaleak | 19:00etan 

oÑAti dJ karaokea

Antixena gaztetxea | 22:00etan 

oÑAti Presoen aldeko kale 

agerraldia

19:00etan

BergArA Presoen aldeko 

flashmob erraldoia

Barrenkale / 18:00etan

BergArA nebulosa + …

Gaztetxea | 01:00etan

elgetA Pilota txapelketako 

finalak

Pilotalekua | 12:00etan

domeKA 1
AntzuolA urte berriari 
ongietorria Arrola mendian
Arrola mendia / 00:00etan 

AsteleheNA 2
eSkoriAtzA errege opilen 
tailerra 6-12 urte artekoendako
Tortolis ludoteka / 17:00etan 

AntzuolA 'ezer ez da 
dirudiena' umeentzako saioa
Torresoroa | 18:00etan 

mArtitzeNA 3
eSkoriAtzA Bost baietz proba 
jolasak 6-12 urte artekoentzat

oÑAti gabonetako jolas parkea
Zubikoa |  11:00-14:00 eta 
16:30-20:00 

egUAzteNA 4
oÑAti gabonetako jolas parkea
Zubikoa |  11:00-14:00 eta 
16:30-20:00 

BergArA 'lock and stock' filma
Gaztetxea / 21:00etan
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Lentzeria • Mertzeria • Kortsetegia  
Gabon zoriontsuak!Gabon zoriontsuak!

egUeNA 5
BergArA Bizarzuri eta errege 

magoen desfilea

Gutun-bilketa eta 

txokolate-jana: udaletxean, 

19:00etan 

Errege magoen desfilea: Udal 

Biltegian hasita, 19:00etan 

oÑAti oñati ezagutu jolasten. 

ginkana

informazio gehiago: 943 78 34 

53 edo turismo@onati.eus. 

Turismo bulegoa | 10:30ean 

BergArA ipuin kontaketa eta 

errege magoen desfilea elosuan

Ipuin kontaketa pilotalekuan 

17:00etan. Desfilea, plazatik 

hasita, 18:00etan.

oÑAti errege magoen desfilea  

Txanda elkarteak antolatuta. 

Oñatiko kaleak | 17:30ean 

oÑAti errege bezperako bertso 

saioa, bertso eskolaren eskutik

andoni egaña, urko arregi, 

ohiana iguaran, andoni goitia, 

Sustrai Colina, Sebastian lizaso.

Zubikoa | 22:30ean 

BergArA dJ loro
Gaztetxea / 19:00etan

egUbAKoitzA 6
oÑAti Musika Bandaren kalejira 
eta kontzertua
Kalejira 11:00etan, eta kontzertua, 
12:45ean.

oÑAti gabonetako areto futbol 
txapelketa
Argibideak: Antixena gaztetxean

zApAtUA 7
oÑAti Historiaurrera bidaia, 
Arrikrutzen
informazio gehiago eta 

izen-ematea: 943 08 20 00 edo 

turismo@onati.eus.

Arrikrutz kobak | 10:30ean 

oÑAti txantxakale gala 

irazan antzerki guneak 

antolatuta. irazankide gazteek 

txantxak egin eta grabatu dituzte 

Oñatiko kaleetan. Txantxa horiek 

proiektatzeaz gain, sorpresa 

ugariz apainduko da gala. 

Sarrerak salgai: 3 euro, 

Txokolateixan eta Gaztelekuan. 

Santa Ana antzokia | 22:30ean 

BergArA urteberriko xake 

txapelketa

Gaztetxeak antolatuta.

Eguraldi onarekin, herriko 

plazan / 16:30ean

domeKA 8
BergArA oliver magoa

Sarrera: 4 euro;

Zabalotegi aretoa | 17:00etan 

BergArA Sukaldaritza begano 

ikastaroa

Izen ematea, gaztetxean 

deBAgoienA errege magoen desfileak
errege magoek, urteroko bisitan, kale egin barik etorriko dira gutunak 
batzera eta opariak banatzera. besteak beste, arrasaten, bergaran       
–elosuan ere bai– eta oñatin izango dira.
Urtarrilaren 5ean, iluntzean. 

goiEnA
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Ander larrañaga DEBAgoiEnA
Dagoeneko piztu dituzte Gabo-
netako argiak, gaztaina erre 
usaina nabari da kaleetan, ko-
mertzioetako erakusleihoak 
apainduta daude eta Olentzero-
ren bat edo beste ikus daiteke 
balkoietatik zintzilik. Euskal 
Herrian biziki bizi dira Gabo-
nak, eta, duda barik, oso erro-
tuta dago egun berezi horietan 
familiartean pasatzeko ohitura: 
lauzpabost orduko bazkariak, 
baserriz baserri Gabon kantak 
abesten joatea, Errege magoen 
desfilea... 

Ikasketengatik, lanagatik edo 
beste faktore batzuengatik, de-
bagoiendar askok kanpora joan 
behar izan dute euren bizitze-
tako momenturen batean, eta, 
Gabonetan, familian igarotzeko 
egunak izanda eta herriminak 
bultzatuta, jaioterria zapalduko 

dute horietako batzuek, euren 
senitartekoen pozerako.

Kontuak kontu, argi dago zer 
egingo duten debagoiendar ho-
riek Gabonetarako bueltatzen 
direnean: etxeko janaria dasta-
tu, familia zein lagunekin urtean 
zehar pasatzen ez duten denbo-
ra berreskuratzen saiatu eta 
parrandaren bat edo beste egin, 
besteak beste.

askotariko ohiturak gabonetan 
Jakina da munduko txoko ba-
koitzean modu desberdinetan 
bizi dituztela Gabonak: kontsu-
mismoak, kulturak eta erlijioak 
eragin nabarmena dute horretan. 

Horren harira, atzerrian bizi 
diren debagoiendar batzuekin 
egon da GOIENA, euren bizito-
kietan Gabonak nola bizi dituz-
ten eta oporrak etxean nola 
aprobetxatuko dituzten jakiteko.

Herriminak 
bultzatuta, 
bueltan etxera 
Etxetik urrun dauden debagoiendar ugari itzuliko dira 
berriro ere jaioterrietara, gabonetarako, familiartean 
pasatzeko diren egun hauek aprobetxatuta

Martxoa ezkero bizi da 
arrasateko Maialen 
Calderon Vienan, baina 
santamasetarako etorriko 
da, "txerri dantza dantzatuz 
gabonei hasiera emateko".  

bestalde, Vienako 
gabonek zentzu berezia 
dutela dio eta askotariko 
ohitura bitxiak daudela. 
"gabonetako merkatu 
ikusgarriak, hiriko argiak, 
Danubioko balsa... 
orokorrean, turismoak gora 
egiten du neguan. badago 
austriako lagun batzuek 
kontatu zidaten ohitura 
kurioso bat: metal zati bat 
urtu, eta, hoztu ostean, 
bertan sortutako forma 
horretan iragarri omen 
daiteke urte berriak 
ekarriko duena", azaldu du 
arrasateko gazteak. 

Maialen
Calderon
AustriA

Aretxabaletako Lorena 
alvarez internet bidez 
maitemindu zen argentinar 
batekin eta laguna 
Naineck herrixkara joan 
zen duela ia zazpi urte.

"gabonak konparatzen 
jarrita, ez dago alde 
handirik, desberdintasun 
nabarmenena klima dela 
esango nuke; hemen uda 
da orain. bestetik, 
argentinan ez dago 
urtezahar gauean 
mahatsak jateko ohitura 
hori, hemen petardoak 
botatzen dira urteari 
ongietorria emateko", 
azaldu du. gabonetarako 
etorriko ez den arren, 
urtarrilean bueltatuko da 
herrira bisitan, familia eta 
betiko lagunak izugarri 
igartzen ditu-eta faltan.

lorena 
alvarez
ArgEntinA

iaztik dago elgetako gaizka 
Morales Madrilen, dantza 
garaikidea ikasten.

Madrilen gabonak beste 
hiri batzuetan bezala bizi 
direla dio gazteak. "Plaza 
Nagusian txibi ogitartekoak 
jatea edota Manolita-n 
loteria jokatzea da tipikoa 
hemen", azaldu du. Halere, 
gurago ditu etxeko Gabonak: 
"Baserritar jantzi eta etxez 
etxe Gabon kantak abestea, 
poteoa kuadrillarekin, 
herriko giroa... ez dago ezer 
hoberik". bestalde, elgetako 
haize freskoa faltan 
igartzen duela onartu du: 
"Herriko paisaiak ikusten 
ditudanean konturatzen 
naiz halako toki batean 
jaiotzeagatik dudan 
zortearekin".

gaizka
MoraleS
EsPAiniA

Citroen C3 berria
Zu beZain bereZia

ConnectedCaM Citroentm

36 pertsonalizazio aukera
Citroen advanced Comfortr

CITROËN-ek nahiago du TOTAL

Kontsumo mistoa (l/100 km) / CO2 isurpena (g/km): Citroen C3: 3,2-4,7 / 83-109

TallereS CHaPiMe
San Andres 5, 20500 ARRASATE • Tel.: 943 79 45 22
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Aurten joan da Mexikora 
oñatiko olaia otero, lan 
Harremanen eta giza 
baliabideen ikasketak 
egitera, eta han igaroko 
ditu gabonak. orain, 
eskolak bukatuta, bi 
hilabetez bidaiatzen ibiliko 
da: "abenduaren 24a San 
Cristobal de las Casasen 
(Chiapas) igaroko dut eta 
gabon zahar gaua 
Cancungo Playa del 
Carmen-en; urtea bikinian 
eta piña colada batekin 
hasiko dut. ostean, Kubara 
goaz, eta gero, los 
Cabosera".

aurten familia faltan 
igarriko duela onartu du, 
baina, aldi berean, dio 
esperientzia ahazteezin 
hori ez lukeela ezergatik 
aldatuko.

olaia
oTero
MEXiko

Duela lau urte oñati utzi 
zuten xabier Derteanok eta 
neskalagunak eta 2013az 
geroztik zeelanda berrian 
bizi dira: gaur egun, 
tatuajeak egiten dihardu.

Etxetik kanpo igaroko 
dituzten hirugarren 
gabonak dira; hala ere, 
asian bidaia bat egin 
ostean herrira itzuliko dira.

"Hemen ez dago gabon 
espiritu hori; uda denez, 
jendea oporretan joaten da. 
Desberdintasun modura 
aipatuko nuke gabonetako 
pinua jarri ordez 
pohutukawa delako 
zuhaitza jartzen dutela. 
bestalde, maori kulturan 
urte berria ekain-uztail 
inguruan ospatzen da, 
Matariki izar konstelazioa 
ikusten denean", azaldu du. 

Xabier
derTeano
ZEElAnDA BErriA

Salamancan bizi da Jose 
Mari galante eskoriatzarra 
eta gabon gaua gertuko 
herri batean igarotzen du, 
Hinojosa del Dueron.

"abenduaren 24a izan 
ohi da egun polita hemen. 
Arratsaldez txaranga 
egoten da eta 00:00etan 
sua pizten dute kintoek; 
ondoren, berbena bat 
egoten da eta parranda 
egiten dugu goizaldera 
arte", azaldu du galantek. 
bestetik, gabon zahar gaua 
kuadrillakoekin pasatzea 
gurago duela onartu du, 
eskoriatzan: "Salamancan, 
beste hiri askotan bezala, 
jendea dotore janzten da, 
eta hori, niretako, pijoegia 
da; horrekin batera, hiria 
askotariko argiekin 
apaintzen dute". 

JoSe Mari
galanTe
EsPAiniA

uztailera arte bordelen 
egon da Katalin Antxia 
aretxabaletarra eta ostean 
Poitiers hirira joan zen, eta 
han oso gustura dagoela 
esan du: "Hiri tamaina hau 
atsegin dut, erraza delako 
alde batetik bestera 
mugitzea, eta eskaintza 
kulturala itzela da".

"Hasieran iruditzen ez 
bazaigu ere, ohiturak oso 
parekoak dira hor eta 
hemen. aldaketa handiena 
ordutegiarena da. eta 
detaile txiki horrek uste 
baino eragin handiagoa du 
ospakizunetan, baita 
kulturan ere", dio Antxiak. 
bestalde, gabonak urtero 
familian igarotzen dituela 
azaldu du, eta aurten ere 
herrira etorriko da.

kaTalin
anTXia
FrAntZiA

urrian joan zen australiako 
Byron Bay hirira Bergarako 
Joane amosorrain, 
ingelesa ikasteko asmoz, 
eta, gabonak han igaroko 
baditu ere, familia bisitan 
joango da. "auto bat hartu 
eta hemengo txoko 
desberdinak bisitatuko 
ditugu", dio.

nahiz eta kaleak argiz 
apainduta egon, benetako 
gabonen sentsazioa ez 
duela azaldu du gazteak, 
han uda baita. "udako 
festa tropikal batean 
nagoela iruditzen zait; 
eskiatu beharrean, surfa 
egiten dute. bestalde, 
Sydneyn munduko suzko 
gurpil handienak jaurtitzen 
dituzte eta hiria argiz 
betetzen da", gaineratu du. 

Joane
aMoSorrain
AustrAliA



Umetxoentzako, haurrentzako, gazteentzako eta emakumezkoentzako 
arropa. gabon zoriontsuak!
 

UMe.  
garibai 6, arraSaTe - Tel.: 943 79 97 86



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

igarza lenTzeria. 
domingo irala 5 - bergara - Tel.: 943 76 24 88

gabon jai hauetan eta 2017an eraman ezazu zure estiloa aldean. 
Mujika jantzi dendak jai zoriontsuak opa dizkizue! 
 

Mujika Jantzi denda. 
barrenkale 1 - bergara - Tel.: 943 76 29 91

Etor zaitez, lentzerian azkena dena ezagutzera. Iratxo-ren partez, 
gabon jai zoriontsuak izan!
 

iraTXo.
Telesforo aranzadi kalea 2 - bergara - Tel.: 943 76 00 79

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

2 eta 16 urte arteko umeentzako. / Denetariko jantziak eta gustu 
guztientzako. bergara erdialdean gaude. zatoz!
 

SUbiJai. 
irizar Pasealekua 1. bergara. Tel.: 943 76 42 41
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arraSaTe

Musakola 11 arraSaTe
Tel.: 943 71 10 30

A. larrañaga DEBAgoiEnA
Eskualdeko umeek aspalditik 
dute buruan zer eskatuko duten 
aurten Gabonetarako. Eta gehie-
nek gutunak idatzi dituzte, bai-
ta bidali ere. Urte osoan zehar 
txintxo portatu badira, behintzat, 
Olentzerok edo Errege magoek 
eurek eskatutakoa ekartzea 
espero dute. Gainera, etxe ba-
tean baino gehiagotan jasoko 
dituzte opariak: aitona-amonen 
edota osaba-izeben etxeetan 
sorpresaren bat espero dute 
gehienek.

Puntako jostailuen eske 
Badaramate denboratxo bat 
jostailuen iragarkiak ematen 
telebistan, eta umeek horiek 
ikusi ostean idatzi dituzte Ga-
bonetako eskutitzak; haurren 
ilusioak beteko dituzten opa-
riak izango dira, duda barik.

Betiko jolasak urtero eska-
tzen dira, iragarkiak ikusi 
besterik ez dago, baina gehie-
nek gaur egungo marrazki 
bizidunetako jolasak edo gai-
lu elektronikoak eskatuko di-
tuzte.

olentzero eta 
erregeak opariz 
beteta datoz
Dagoeneko hasi dira Debagoieneko haurrak egutegiko 
laukitxoak ezabatzen olentzero eta Erregeak etortzeko 
gelditzen diren egunak zenbatzeko

ayane diaz
lEintZ gAtZAgA

"Txintxo-txintxo portatu naiz 
aurten eta olentzerok 
eskatutakoa ekarriko didala uste 
dut. lagunekin-eta jolasteko tren 
bat gurako nuke, eta panpinatxo 
bat ere bai. lehengusuendako 
ere zerbait eskatuko diot: 
panpinak eta liburuak. Horrekin 
nahiko; beste umeendako opariak 
ere ekarri behar dituelako. 
Erregeak ez dira nire etxera 
etortzen, leintz gatzaga oso 
urruti dago eta".

aiMar zUbiria
ArEtXABAlEtA

"olentzero etortzen da nire 
etxera, nire amamaren etxera eta 
nire beste amamaren etxera. 
auto-karrera urdina eta gorria 
eskatuko dizkiot eta bost metroko 
zirkuitua; gero, betaurreko batzuk 
zonbi batzuk agertzen direnak 
eta pistola bat horiek akabatzeko. 
eta urrezko gerriko bat ere bai. 
errege magoak ere etortzen 
direla uste dut, baina urtarrilaren 
5ean nire eguna da eta opari 
asko omen dira egun bererako".

lUr biain
oñAti

"nik olentzerori bakarrik 
eskatzen dizkiot opariak, eta, 
aurten eskutitza oraindik idatzi ez 
badut ere, egin dut zerrenda 
dagoeneko: eskulanak egiteko 
bunchems jolasa, tableta bat eta 
jostailu bat gura ditut. Seguru 
sorpresaren bat edo beste ere 
ekarriko didala. urtero-urtero 
eskatzen diodana ekartzen dit, 
formal portatzen naiz eta; iaz, 
jostailuez aparte, bere argazkia 
ere oparitu zidan!".

opariak: zer eskatuko duzu eta nori?
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aner orTiz 
EskoriAtZA

"Ikastolatik Olentzeroren etxera 
eraman gintuzten eta han eman 
nion gutuna, eskura. bertan idatzi 
nituen gura nituen jostailuak: 
Marshall-en kamioia, 
suhiltzaileen kamioia, Mantibulas 
jokoa eta Yo Kai-watch erlojua. 
Eta ea sorpresatxoren bat ere 
erortzen den... olentzero bisitatu 
nuenean, ondoan zaku erraldoi 
bat zeukan; eta ziur nago han 
barruan zituela gordeta nire 
opariak".

Hodei arrieTa
ArrAsAtE

"urtero-urtero eskatutako guztia 
ekartzen dit olentzerok; aurten 
ere horrela izango da, ziurrenik, 
oso ongi portatu naiz eta: Hot 
Wheels Sierra Veloz jostailua eta 
horko autoak gordetzeko garaje 
erraldoia, liburu bat irakurtzeko 
eta auto telegidatu bat eskatuko 
dizkiot. gainera, eskutitza 
dagoeneko idatzita daukat; 
Txoronpiori emango diot eskura 
lehendabizi, eta gero, hark 
olentzerori emango dio".

Urko lozano 
ElgEtA

"nik olentzerori eskatzen dizkiot 
beti gabonetako opariak. gutuna 
prestatzen diot eta elgetara 
etortzen denean ematen diot 
urtero. gabon guztietan ondo 
portatzen da nirekin eta orain 
arte, behintzat, eskatutakoa 
ekarri izan du. Aurten, Harry 
Potterren pelikula, Simon jolasa, 
patinete bat, liburu batzuk eta 
telegidatutako auto bat eskatuko 
dizkiot eta ziur nago eskatutako 
guztia ekarriko duela".

eneka Mondragon
BErgArA

"Nire etxera Olentzero etortzen 
da urtero eta aitona-amonen eta 
osaba-izeben etxeetan ere 
zerbait uzten du niretako. Hiru 
gauza gura ditut gabonetarako: 
patinak, nireak txikiegi gelditu 
zaizkidalako; aurikularrak, 
hondatuta ditudalako; eta 
argazki-kamera, argazkiak 
ateratzea gustatzen zaidalako. 
Formala izan naiz aurten, baina, 
ikatza ekartzen badit, baserrian 
sua egiteko erabiliko dugu".

ekHi Cabo 
AntZuolA

"Nahiko txintxoa izan ohi naiz 
urtean zehar eta, normalean, 
eskatutakoa ekartzen dit 
olentzerok; agian, guzti-guztia 
ez, baina... aurtengo gabonetan 
lau gauza eskatuko dizkiot: Yo 
Kai-watch erlojua, albuma eta 
nintendorako jolasa, baita bomba 
jokoa ere. ez dakit sorpresaren 
bat gehiago izango dudan... Dena 
den, aitonaren eta amonaren 
etxean Errege magoek zer edo 
zer utziko didatela uste dut".
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A. larrañaga DEBAgoiEnA
Gabonek zapore gazi-gozoa dute 
askorendako. Duda barik, fami-
lian eta alaitasunez bizitzeko 
egunak dira; baina zer pentsatu-
ko genuke gertukoenengandik 
urrun biziko bagina? 

Horixe bera gertatzen zaie es-
kualdean bizi diren atzerritarrei, 
hain justu ere. Kalean, lanean, 
ikastetxeetan... gero eta ohikoagoa 
da gaur egun etorkinak gure ar-
tean ikustea, eta eurendako egun 
gogorrak izaten dira, etxetik mi-
laka kilometrora daudelako.

gabon desberdinak 
Txapelpunk taldearen abesti ba-
tek dioen moduan, Zergatik ez? 
Olentzero ez da pasatzen Afrika-
tik, zergatik ez? Bada, ez, ez Afri-
katik, ezta Erromatik ere. He-
rrialde bakoitzean desberdin bizi 
dira Gabonak; kulturak edo erli-

jioak baldintzatuta, bestelakoak 
dira jai horietako ohiturak.  

Nahiz eta gaur egungo gizarteak 
Gabonak nola edo hala desakra-
lizatu dituen, eta alor hori bigarren 
plano batean utzi duen, ukaezina 
da erlijioan oinarritutako jaiak 
direla. 

Eskualdean –eta orokorrean 
mendebaldeko gizartean– errotu-
tako erlijioa kristautasuna izanik, 
hementxe bizi diren atzerritarrek 
erlijio horretako ohituretan oi-
narritutako Gabonak bizi behar 
izaten dituzte: hala ere, argi dago 
euren erlijioetatik jaiotako tra-
dizioak mantentzen saiatzen di-
rela.

Kontuak kontu, bailaran bizi 
diren hiru kanpotarrekin izan 
da GOIENA –Lili Gonzalez, Ouis-
sal Amalal eta Ben Semple–, eu-
ren jaioterrietako Gabonak ger-
tuagotik ezagutzeko.

nostalgia 
zaporea duten 
gabonak 
Euren erlijioa izan edo ez, kristautasunean 
oinarritutako gabonak bizi behar izaten dituzte 
Debagoienean bizi diren atzerritarrek

orain dela sei urte etorri zen 
eskoriatzara lili gonzalez, 
Hondurastik, eta, ordutik hona, 
behin bakarrik bueltatu da hara, 
jaioterrira. bada, gabonen 
bueltan beti sentitzen du 
herrimina, familiaren falta 
igartzen du eta.
nolakoak dira gabonak 
Hondurasen? 
abendu hasieratik gabon 
espiritua usain daiteke, oso 
errotuta dago eta. Kaleak eta 
etxeak apaintzen dira. 
orokorrean, gabon gaua eta 
eguberri eguna familian 
ospatzen dira, eta oso ohikoa da 
parkeetara joatea. gu Santa 

luzia parkera edota Yojoa lakura 
joaten ginen bazkalostean.
eta gabon zahar gaua? 
Kale bakoitzeko kuadrillen 
artean panpina bat egiten da eta 
jendeak urteko pentsamendu 
txarrak idazten ditu eta ostean 
bolborarekin erretzen da. 
erritual horri año viejo esaten 
diogu. ostean, jendea parrandan 
irteten da; oso ohikoa da 
karibeko erritmoak dantzatzea 
punta deitzen den musika 

batekin. bestalde, 
bazkarietarako-eta ohitura da 
etxe bakoitzean zerbait 
prestatzea eta kalera irtetea 
bizilagun guztiekin bakoitzak 
egin duena partekatzeko; hango 
gabonak alaiagoak dira.
zein da desberdintasun 
handiena, zure ustez? 
ameriketako estatu batuetako 
kulturak asko kutsatu ditu 
hango gabonak eta ohitura asko 
galtzen ari dira. Hemen betiko 
ohiturak mantentzen dira.
zer igartzen duzu faltan 
Hondurastik? 
niri dagokidanez, familia ez 
ikustea da gogorrena.

"Hondurasko gabonak 
alaiagoak dira"

"aeb-eTako kUlTUrak 
aSko kUTSaTU diTU Hango 
gabonak eTa oHiTUra 
aSko galTzen ari dira"

Hondurasen oso ohikoa da gabonetan lankideekin bazkariak egitea. lili gonzalez

lili 
gonzalez 
HonDurAs

SANTAMASAK

zu hemen zaude

‘DebAgoieNA ZuZeNeAN’
eguena 22, 20:00-21:00-22:30
Txomin madinak aurkezTua
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orain dela hiru urte etorri zen ouissal amalal marokoarra 
arrasatera.
zein berezitasun dute Marokoko gabonek? 
ba, egia esan, ez da larregi ospatzen den jaia. normalean, 
lagunekin elkartzen gara zerbait hartzeko eta. ez dira 
erlijioarekin lotura estuegia duten egunak, hemen bezala.
olentzero ez da, ba, Marokoraino joango, ezta? 
ez, ez da inor etortzen opariak banatzera. bikoteen artean 
bai egiten dira opariak: mutilak lore-sorta oparitzen dio 
neskalagunari eta neskak txokolatezko zerbait erosten 
dio mutil-lagunari.
Ba al duzue gabonetan jaten den plater tipikorik? 
Txokolatea, duda barik. Gozotegiak txokolate-pastelez 
betetzen dira eta horiek jaten dira gabonak bueltan.
nongo gabonak gurago dituzu? 
normalean, Marokoko jaiak gurago ditut, baina gabonak 
hemengoak: kaleko argiak, herriko giroa... asko 
gustatzen zaizkit.

"gozotegiak 
txokolate-pastelez 
betetzen dira"

Iazko gabonetarako egin zuten txokolatezko pastela. ouiSSal aMalal

oUiSSal 
aMalal 
MAroko

ONDO PASAU SANTAMASAK!

Eguneko menua, asteburuetako menu 
bereziak,  despedidak, banketeak, 

eta abar.     

Iturriotz 41. ARRASATE • Tel.: 943 79 63 69

oñatiko nazioarteko lege 
Soziologia institutuko ikaslea da 
ben Semple gaztea, belfastekoa. 
oñatin bizi izaten dago hilabete 
batzuetarako, ikasketek dirauten 
artean. 
ze plan dituzu gabonetarako? 
Jai hauek familiarekin etxean 
pasako ditut. niretako, oso 
garrantzitsua da Gabonak etxean 
igarotzea. Sei urte daramat 
etxetik kanpo bizi izaten, eta 
behin ere ez dut hutsik egin. 
garai berezia da.
zelan ospatzen dituzue 
gabonak Belfasten? 
Familiaren arabera da, baina, 
orokorrean, jai lasaiak izaten 

dira, familiarrak, etxekoak; 
gainera, hotza eta elurra egiten 
du garai horretan eta giro 
berezia sortzen da. gabon 
gauean familian egoten gara, 
elkarrekin afaltzen; gauerdian, 
oilar-meza entzutera joaten 
gara. eguberri eguneko 
goizean, opariak ematen 
dizkiogu elkarri eta patxadan 
pasatzen dugu goiza; gero, 
kozinatu egiten dugu. eta 
hurrengo eguna Boxing Day 

da, eta goiz jaiki eta paseo 
luze bat egiten dugu; gure 
etxetik gertu baso-parke bat 
dago, eta hara joaten gara, 
nire elizako lagunekin eta. 
Segidan, aitona-amonak 
ikustera joaten gara, eta gero, 
familian afaltzen dugu. 
zein da ospakizun 
kutunena?
eguberri eguneko ilunkeran, 
etxetik irten eta lagunak 
bisitatzen ditugu, ardoa edan, 
indioilarra jan, hurrengo etxera 
joan… eta horrela, talde handia 
elkartzen gara, eta denok 
batera, ospakizun handi batekin 
bukatzen dugu eguna.

"gabonetarako etxera 
bueltatuko naiz"

"eTXeTik kanPo Sei UrTe 
daroaT eTa inoiz ez dUT 
HUTSik egin gaboneTan 
eTXean egoTeko"

Boxing day eguneko ibilaldian. ben SeMPle

ben SeMPle 
iPAr irlAnDA
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SAntAMASAk 2016

egitaraua
egUAzteNA 21

erAkuSleiHo leHiAketA
Sari banaKeTa.
18:00ETAn.

Suziri JAurtiketA
18:30EAn.

errAldoi etA kilikien 
konPArtSA
HErrIKO PLAZAn, 19:00ETAn.

'tXerritA' tXerriAren 
AurkezPenA
HErrIKO PLAZAn, 19:00ETAn.

kAntu kAleJirA
PorTaloi TalDearen eSKuTiK.
POrTALOITIK HASI ETA HErrIKO 
KALEETAn, 19:00ETAn.

dAntzAldiA: AkerBeltz
HErrIKO PLAZAn, 20:00ETAn.

BertSo SAioA Aed-ren eSkutik 
Maialen luJanbio, anDoni 
egaña, unai iTurriaga, aMeTS 
arzalluS eTa oiHana iguaran. 
gai JarTzailea: iKer iriarTe. 
AMAIA AnTZOKIAn, 20:00ETAn.

zezenSuzkoA
HErrIKO PLAZAn, 21:30EAn.

egUeNA 22
Suziri JAurtiketA
09:00ETAn.

diAnA udAlAXPe tAldeArekin
HErrIKO KALEETAn, 09:30EAn.

gAnAdu etA HegAzti FeriA
LAUBIDE PLAZAn, 10:00ETAn.

FrutA, BArAzki etA Herriko 
SAltokien erAkuSketA etA 
leHiAketA
SEBEr ALTUBE PLAZAn, 10:00ETAn.

Belenen erAkuStAldiA
urTarrilaren 8ra arTe egongo 
Da zabaliK, abenDuaren 25ean 
eTa urTarrilaren 1ean izan eziK.
SAn FrAnTZISKO ELIZAn, 
10:00-14:00 ETA 17:30-20:30.

ArtiSAu lAngintzen FeriA
JOKIn ZAITEGI PLAZAn ETA BITErI 
ETOrBIDEAn, 10:30EAn.

tAloAk
HErrIKO PLAZAn, 11:00ETAn.

kAleJirA
arroSTaiTz eTa lore gazTeaK 
DanTza TalDeaK, TriKiTilariaK, 
uDalaxPe TxiSTulari TalDea, 
gaiTeroaK, alboKariaK eTa 
TxalaParTariaK.
HErrIKO KALEETAn, 11:30EAn.

iturengo JoAldunAk
HErrIKO KALEETAn, 11:30EAn.

inCAnSABleS tXArAngA
HErrIKO KALEETAn, 11:30EAn.

trikitilArien ekitAldiA
HErrIKO PLAZAn, 11:30EAn.

Herri kirolAk
Harri-JaSoTzea, aizKora, 
TronTza, loKoTx bilKeTa eTa 
eraKuSTalDia MoTozerrareKin.
ZALDIBAr FrOnTOIAn, 12:00ETAn.

FrutA etA BArAzki 
leHiAketAren SAri BAnAketA
SEBEr ALTUBE PLAZAn, 
12:00ETAn.

lore gAzteAk dAntzA tAldeA
orDu erDiKo Saioa.
HErrIKO PLAZAn, 12:10EAn.

ArroStAitz dAntzA tAldeA
orDu erDiKo Saioa.
HErrIKO PLAZAn, 12:50EAn.

tXerri dAntzA HerrikoiA
HErrIKO PLAZAn, 13:45EAn.

Herri BAzkAriA
TxarTelaK Salgai 18 euroTan: 
bengoa, KaJoi, iraTi eTa ilunTz 
TaberneTan.
AZOKA PLAZAn, 14:45EAn.

'dinBi dAnBA MAilukAren 
HotSA' erAkuSketA
DoKuMenTalaren eManalDia.
HArrESI ArETOAn, 18:00ETAn.

eSkuz BinAkAko PilotA 
tXAPelketAko PArtiduAk
ezKurDia-Merino ii.a eTa 
urruTiKoeTxea-beroiz
UArKAPEn, 18:00ETAn.

'BAtzen' dAntzA HerrikoiA
ArBOLAPETAn, SEBEr ALTUBEn 
ETA HErrIKO PLAZAn, 19:00ETAn.

tXerri dAntzA etA lArrAin 
dAntzA HerrikoiAk
HErrIKO PLAZAn, 19:30EAn.

tXerri zozketA
HErrIKO PLAZAn, 20:00ETAn.

dAntzAldiA: HAitzAMA tAldeA
HErrIKO PLAZAn, 20:00ETAn.

dJ MAkAlAren SAioA
KoolTur eKinTza eTa 
gazTeTxeareKin elKarlanean.
GAZTETxEAn, 22:00ETAn.

Jokin Bereziartua ArrAsAtE
Arrasateko hainbat kultur taldek, 
Udalak eta Santamas Komisiñuak 
egitaraua potoloa antolatu dute 
aurten ere. Txerrita txerria bera 
bezain potoloa izango da ekintza 
sorta. Abenduaren 22koa da egun 
handia, arrasatear askorentzat 
urteko egunik bereziena eta ku-
tunena. Horregatik, antolatzaileen 
helburua da herritarrak santa-
masen parte sentitzea: "Astindu 
armaixue, gozatu kale giruen, 
jarri zuen alie ikuskizun, dantza, 
kantu, bazkari eta lagunartien, 
gertuen falta dittugunak goguen 
eta irribarre bat aldien. Ondo 

pasau santamasetan!". Ondoko 
egitarauan ikus daitekeenez, 
urteroko ekintzarik ez da faltako, 
baina berrikuntzak ere badaude. 
Berrikuntza aipagarrietako bat 
da orain arte Musakolako kirol-
degian egin izan den herri baz-
karia Azoka Plazan egingo dela. 
Azokak askotariko erabilerak 
eskaintzen dituela, erdigunean 
kokatuta dagoela eta gune esta-
lia dela nabarmendu dute, baina 
baita leku murriztua duela eta, 
beraz, txartelak lehenbailehen 
erostea komeni dela ere; Bengoa, 
Kajoi, Irati eta Iluntz tabernetan 
daude salgai, 18 eurotan. 

nork bere alea 
jarrita, festez 
gozatzeko 
proposamena
urteroko ekintzak nobedadeekin tartekatu dituzte 
kultura taldeek, santamas komisiñuak eta udalak; herri 
bazkaria Azoka Plazan egingo da, kiroldegian beharrean

kiroldegian egin izan den herri bazkaria azoka Plazan egingo da aurten. goiena
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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.

Ander larrañaga ArrAsAtE
Urtero moduan, santamasetako 
azoka da jaietako izarretako 
bat: goiz osoan zehar, ganadua, 
hegaztiak, baserrietako produk-
tuak eta askotariko langintzen 
postuak egongo dira ikusgai 
Arrasaten banatuta.

animaliak laubiden 
Iaz moduan, ganaduaren eta 
hegaztien feria bateratuta egon-
go da. Hori horrela, ganadu 
erakusketa Laubide plazan egon-
go da eta hegaztiena Garibai 
hiribidean, Forum Sport sarre-
rako aterpean.

Ganaduari dagokionez, sei 
behi mota ekarriko dituzte; pi-

riniotar arraza tartean. Eta ho-
rrekin batera, urteroko pottokak, 
moxalak, behorrak, zezenak, 
astoak eta ardiak ere bai.

baserritarren 82 postu 
Baserriko produktuak dira azo-
karen puntu indartsuenetako 
bat, bertako barazki, fruta, fru-
ta-arbolek, kontserbek eta bes-
telakoek jende asko erakartzen 
baitute; hala, 82 postu egongo 
dira Biterin eta Seber Altuben.

Biterin elikagaien 60 postu 
jarriko dituzte: gazta, pastelak, 
ogia, eztia... egongo dira eta 
bertako postu gehienak eskual-
dekoak eta Euskal Herrikoak 
izango dira; salbuespena Sala-
mancako almendra garrapiña-
tuen postua izango da.  Seber 
Altuben, aldiz, baserritarrak 
egongo dira, 22 postutan, horie-
tatik hamabi Arrasatekoak ber-
takoak; gainontzekoak gertu-
koak: Aretxabaleta, Bergara, 
Leintz Gatzaga, Aramaio, So-
raluze, Gabiria eta Mallabikoak. 
Horiek euren baserrietan ekoiz-
tutako frutak, barazkiak eta 
bestelakoak ekarriko dituzte. 
Eta hain justu, gune horreta-
koak, Seber Altubekoak, izango 

dira lehiaketetan parte hartuko 
dutenak: herriko postu onena, 
fruta onena eta barazki onena 
sarituko dituzte. 

lanbide zaharren erakusleiho 
Iraganeko eta geroko lanbide 
zaharrak balioan jarri eta sus-
tatzeko asmoz, 78az geroztik 
urtero antolatzen du Santamas 
Komisiñuak artisau azoka. Hala, 
bi gunetan banatuta egongo 
dira datozen 43 artisauak –25 
bailarakoak–: Jokin Zaitegi 
plazan eta Biterin. Azken ho-
rretan Arrasateko artisauak 
egongo dira, gero eta gehiago 
baitira urtero. Betiko moduan, 
langintza desberdinen postuak 
egongo dira: abarkagintza, la-
rrugintza, hargintza, xistera-
gintza, bitxigintza, tailagintza, 
pilotagintza, kaikugintza, ze-
ramika... Artisauek euren lanak 
salgai jartzeaz gain, erakusleiho 
modura ere erabiliko dituzte 
postuak, ondoen egiten daki-
tena zelan egiten duten era-
kusteko.

Edozelan ere, datorren egue-
nean, hilaren 22an, izango da 
azokaz gozatzeko hitzordua, 
10:00etan hasita.askasibar baserriko Rakel Perez de arenaza, iazko azokan. aiTziber aranburuzabala

urtero errotuago dagoen 
azoka, santamasetakoa
Hainbat zonatan banatuta egongo da azoka, beste urte batzuetan bezala: ganadua 
eta hegaztiak laubide plazan; elikagaien eta baserritarren postuak Biterin eta seber 
Altuben, hurrenez hurren; eta artisauak Biterin eta Jokin Zaitegi plazan
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Jokin Bereziartua ArrAsAtE
Aretxabaletako Galartza auzoko 
Zaloña baserrikoa da aurtengo 
txerria, frantziar arrazakoa, eta 
ia 300 kilorekin agertuko da He-
rriko Plazara –abenduaren 21ean, 
19:30ean–. Komisiñoak Txerrita 
izenarekin bataiatu du, bi arra-
zoirengatik: batetik, Jose Manuel 
Lujanbio Retegi Txirrita bertso-
lari ezaguna hil zela 80 urte bete 
direla gogora ekarri nahi izan 
dute, eta, horrez gain, kasuali-
tateak gura izan zuen txerria 
zein izango zen erabaki zuten 
egun berean hil zela Valentzia-
ko alkate ohi Rita Barbera. 

alberdi, ganadu feriako ohikoa 
Aretxabaletako Zaloña baserri-
ko Luis Mari Alberdik ondo 
ezagutzen ditu santamasak. Ha-
mar bat urte daramatza euskal 
arrazako ganadua erakusten 
Arrasaten: "Ferian egotea harro 
egoteko modukoa da eta balio 
du herritarrek ikus dezaten ba-
serrian lan handia egiten dugu-
la". Azokako ohiko bat izateak 
ahalbidetu du aurten txerria 
Alberdik jartzea: "Enteratu nin-
tzen Komisiñokoak txerri bila 
ari zirela eta kanpora jo beha-

rrean esan nien nik banuela 
txerri eder bat baserrian. Ikus-
tera etorri, eta asko gustatu 
zitzaien". Zaloña baserrian urte 
asko daramatzate ondoren hil-
tzeko txerria hazten, baina azken 
sei edo zazpi urteotan txerri 
emeak ere izan dituzte. "Hau 
[Txerrita] ere, gainerakoak mo-
duan, baserri kanpoan egon da, 
gustura eta lasai. Bizimodu ede-
rra eraman du orain arte". Bai-
nu-leku propio eta guzti izan 
du: "Lokatz artean gustura ibi-
li ostean baineran garbitzeko 
aukera izaten du". Uda partean, 
bereziki, zelai zabalean ere ibi-
li da Txerrita, gustura asko.  

"ondo egokituko da arrasatera" 
Ingurune paregabea eta lasaia 
izan du Txerrita-k orain arte 
Galartza auzoan, eta, horregatik, 
Komisiñoak arrasatearrei eska-
tu die animalia errespetuz zain-
tzeko. Aholku horren aurrean 
lasai dago Alberdi, ondo ezagu-
tzen du-eta Txerrita: "Oso ona 
eta lasaia da eta ondo egokituko 
da Arrasatera eta arrasatearren 
konpainiara". Datorren urtean 
ere laguntzeko gertu dagoela 
dio Alberdik.  

Ibai alberdi, Txerrita-rekin, aretxabaletako galartza auzoko zaloña baserrian. JoKin bereziarTua

"oso ona eta lasaia" den 
'txerrita', aurtengo izarra
Aretxabaletako galartza auzoko Zaloña baserrikoa da aurtengo santamasetako txerria 
eta ia 300 kilorekin helduko da Herriko Plazara abenduaren 21ean (19:30); luis Mari 
Alberdik hazi du: "Baserri kanpoan egoten da, gustura; bizimodu ederra eraman du" 
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Jokin Bereziartua ArrAsAtE
Mende laurdena beteko du aurten 
txerri dantzak, jai herrikoien eta 
parte-hartzaileen adierazle gar-
bienetakoak. Izan ere, elkarlana-
ren adibide garbia da txerri dan-
tza, musikaren egile Jose Ramon 
Vitoriak gogoratzen duenez: "Ko-
misiñoaren bileretako baten pro-
posatu genuen kultura talde guz-
tien artean zerbait berria sortzea 
eta gogoan dut erantzuna izan 
zela hori lortzea zaila izango zela. 
Baten batek ezinezkoa izango zela 
ere esan zuen. Gaur egun instru-
mentuen arteko fusioetara ohi-
tuta gaude, adibidez, baina hori 
ez zen argi ikusten garai hartan". 
Vitoriak erronka hartu zuen bere 

gain eta egun gutxira musika 
proposatu zuen. Musika konpo-
satu ostean abesteko eta dantzan 
egiteko kopla sortu zuen Jon Iña-
ki Izarzelaiak. Abestia osatu os-
tean, Lore Gazteak eta Txikitxu-A-
rrostaitz taldeek ekin zioten 
dantza berria sortzeari. "Lan 
kooperatiboa izan zen, elkarla-
naren lehen harrietako bat. Izan 
ere, ordura arte nor bere aldetik 
zihoan...", gogoratzen du Vitoriak. 

Hasiera baten, Santamasetako 
dantza-kantua zen izenburu ofi-
ziala, baina herriak txerri dantza 
moduan izendatu zuen. Ordutik 
hona, urtero egin da, etenik barik: 
"Ez nuen espero herrian horrela 
errotuko zenik, oso pozgarria da. 
Musikak, koplak eta dantzak lo-
tura estua dauka jaiarekin; gera-
tzeko sortu zen, baina hori ez 
dago norberaren eskuetan. Harro 
senti gaitezke". Txerri dantza ez 
zen dantzariendako soilik pen-
tsatu, herri osoarendako baizik. 
Eguerdian (13:45) saio bat egiten 
da eta iluntzean (19:30) beste bat; 
azken hori, larrain dantzarekin 
batera. 

Komisiñoak Vitoria eta Izarze-
laia omenduko ditu. "Asko esker-
tzen da keinua, duela 25 urte nola 

geunden gogoratzeko eta egun 
nola gauden ikusteko balioko du. 
Hala ere, hainbat dira omenaldia 
merezi dutenak: dantzariak, gai-
teroak, trikitilariak, txistulariak, 
txalapartariak, abesbatzak...". 
Txerri dantzaren etorkizuna he-
rriaren eskuetan dagoela nabar-
mendu du musikaren egileak: 
"Suposatzen dut mantenduko 
dela, Arrasateko ikurrekin bat 
egiten du eta".   

istorio ederra atzean 
Txerri dantzaren sorrerak badu 
orain arte Vitoriak publikoki 
kontatu ez duen istorio eder bat. 
"Garai hartan hainbat pieza kon-
posatzen nituen, baina banuen 
gordeta melodia bat eta hori apro-
betxatu nuen kantuaren musika 
egiteko; melodia hori pertsona 
berezi batentzat sortu nuen, Beñat 
Barrutia Roarentzat". Down sin-
dromearekin jaio zen Beñat; egun, 
Porrotxin moduan ere ezaguna 
da, besteak beste. Vitoriak Beñat 
jaio zenerako sortu zuen melodia: 
"Hark badaki eta esan izan diogu 
askotan: 'Hau zure abestia da, 
Beñat!'. Aurten 25 urte bete dire-
la-eta merezi du benetako jatorria 
zein izan zen azaltzea". Txerri dantzaren eguerdiko saioa, artxiboko irudi baten. iManol Soriano

txerri dantzak 25 urte, 
elkarlanaren adierazle 
Pieza ezagunaren egile Jose ramon Vitoria eta Jon iñaki izarzelaia omenduko ditu 
komisiñoak aurten; Vitoriak lehen aldiz aitortu duenez, down sindromea duen Beñat 
Barrutiarentzat egindako melodia batetik eratorritakoa da txerri dantzaren musika

1939a ezkero arrasatearren zerbitzura.

Berezitasunak:
• Tartak, polikarpo, milorriak        
   eta hojaldrea.
• Betiko pastelak eta bonboiak.

GaBoneTarako, 
animaTu 
eTa eGiGuzu 
enkarGua!

Ordutegia:
astelehenetik zapatura: 07:00 - 20:30
igandean: 07:00 - 16:00

erdiko kalea 28  arrasate | 943 79 15 34
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Julen iriondo BErgArA
Dendetan bistan dauden kartel 
eta bestelako idatzietan euska-
raren erabilera bultzatzeko sor-
tutakoa da Idazlaguna. Euskara 
begibistan programa. Programa-
ren barruan, tabernetan egin-
dako aurtengo lehen kanpaina-
ren ostean, elikagai dendetan 
egingo dute bigarrena datorren 
astelehenetik aurrera –urtarri-
laren 1era arte–.

Esku-orriak jarriko dituzte 
horietan, kanpainaren gaineko 
informazioarekin. Parte hartze-
ko, erositako –edo prestatuta-
ko– jaki bati argazkia atera 
beharko zaio, Niri inporta dost 
erosten doten dendan txartelak 

euskaraz egotia edo antzerako 
esaldi batekin lagunduta. Ar-
gazkia, norbere datuekin batera, 
Jardunera bidali beharko da 
WhatsApp-ez –605 71 24 69– edo 
posta elektronikoz –idazlaguna@
gmail.com–; Idazlaguna-ren Fa-
cebookean jarriko dituzte gero. 
Pertsona bakoitzeko hiru argaz-
ki onartuko dituzte gehienez. 
Parte hartzen duten guztien ar-
tean "saski eder bat" zozkatuko 
dute urtarrilaren 2an. Dendetan 
jarriko dituzten esku-orriek, 
kanpainaren gaineko informa-
zioarekin batera, errezetak ere 
izango dituzte. 

120 komertzio –euren idatziz-
ko mezuak nagusiki euskaraz 

jartzeko konpromisoa hartzen 
dutenak– daude, gaur egun, pro-
grama honetan izena emanda, 
eta beste 60 inguru boluntario, 
eskatzen duten dendei laguntza 
emateko prest daudenak. 

irakurzaletasuna bultzatuz 
Bestetik, domekan egingo dute 
plazan euskarazko liburuen tru-
ke azoka, 10:00etatik 14:00etara 
–egunean bertan ere eraman 
ahalko dira trukerako liburuak–. 
Horrez gain, Lev Tolstoiren Zen-
bat lur behar ditu gizon batek? 
liburuaren irakurketa kolektiboa 
egingo dute, 12:00etan, herriko 
eragileen eta herritarren artean, 
Barrenkaleko lokalean.

elikagaiak, euskaraz 
badira, askoz goxoago
Idazlaguna. Euskara begibistan ekimena du martxan Jardunek, eta elikagai dendetan 
doaz orain kanpaina egitera. kontua da jaki bati argazkia ateratzea eta, euskara 
dendetako hizkuntza ere izatea aldarrikatuko duen mezu batekin batera, partekatzea 

bazkidetza kanpainarako lokala 
inauguratuko du Jardunek bihar, 
barrenkalean: 17:30ean haur 
eta gurasoentzat jolasak izango 
dira; 18:30ean, Euskeria 
hegaran paperezko hegazkin 
jaurtiketa lehiaketa –sariak: 
jolas parkerako bonua, eta gazta 
eta turroia–; 19:00etan, Alex eta 
Mariñeren kontzertua; eta 
19:30ean, luntxa eta topa 
herrikoia. Barrenkaleko 19.ean egongo da Jardunen lokala. Julen irionDo

bazkidetza kanpainarako gune berria

Eta hemendik aurrera? leloa-
rekin egingo dute biharko jar-
dunaldia, 09:30 eta 12:30 artean, 
kartzela zaharrean. "Xaxau, jai 
herrikoien konpartsa, birpen-
tsatzea eta berrantolatzea" da 
jardunaldiaren helburua. Gaur 
egun Xaxau osatzen dutenak eta 
interesa duten beste denak dau-
de bilerara gonbidatuta.

"Bertan, denon ideiak batu eta 
gure gogoak, proposamenak eta 
dauden aukerak zehaztu nahiko 
genituzke. Zuen parte-hartzea 
oso aberasgarria litzatekeela 
pentsatzen dugu", diote herrita-
rrei deialdia luzatuz atera di-
tuzten esku-orrietan.

Gaineratzen dute azken urtee-
tan "aldaketa asko" izan direla 
Xaxaun: "Kolektiboek gero eta 
pisu txikiagoa dute, eta talde 
eragilea norbanakoz jantzi da. 
Taldea koskortzen dabilen arren, 
jende gehiago batzeko beharra 
ikusi dugu, eta kolektiboekin 
izango dugun harremana ere 
denon artean pentsatzeak on 
egingo digu".

Xaxau birpentsatzeko 
eta berrantolatzeko 
jardunaldia, bihar

Jardunen erronken artean 
dago martxan dugun 
bazkidetza kanpainarekin 
lortu nahi duguna: 
sorkuntzarako, 
euskaltzaleak biltzeko, 
aisialdi euskaldunaz 
gozatzeko, kultur 
ekintzetarako, 
berbalagunak elkartzeko... 
gune berri bat izatea! gune 
berria… ze gune berri? 
bazkidetza kanpainak 
iraungo duen bi hilabete 
hauetan gune bat izango 
dugu barrenkalean, eta 
bertan aukera izango 
duzue informazioa 
lortzeko, bazkide egiteko... 
baina, honez gain, 
amesten dugun gune berri 
hori irudikatzeko lehen 
urratsa ere bada. 
erdigunean, 
herritarrengandik gertu, 
euskaltzaleak biltzeko 
gunea. izan proiektu 
berritzaile honen parte! 
gune, aurpegi, egitasmo 
eta ideia berriak nahi 
ditugu erronka handi hau 
egi bihurtzeko! Proiektu 
ilusionagarria, parte- 
hartzailea, ekintzailea, 
herritarra eta bateratzailea 
sortzera goaz, eta zurekin 
egin nahi dugu! batu 
elkartera, egin bazkide! 
bergara euskaldunagoa 
lortuko dugu zurekin!

zurekin 
euskaldunago! 

Saioa 
gariTano 
JArDun

Bihar egingo du Aranzadi ikas-
tolak urteroko jostailu bilketa, 
erabilitako jostailuena. San Mar-
tin plazan egingo dute bilketa, 
11:00etatik 14:00etara. Batutako 
jostailuak Caritasera eramango 
dituzte ikastolako ordezkariek, 
beharra duten bailarako familien 
artean bana ditzaten gero horiek. 
Gabonetan, ahal beste umek 
oparia izatea da helburua.

Erabilitako jostailuak 
batuko ditu Aranzadik 
Caritasi emateko

Napar Feria 11:00etan irekiko 
dute. Ordurako lanean ariko 
dira sukaldaritza lehiaketako 
parte-hartzaileak. 11:30ean meza 
izango da, eta 12:30ean Gabone-
tako postalen lehiaketako sari 
banaketa eta poniak eta zezen-
txoak. Alai Taldeak emanaldia 
egingo du 13:00etan, eta goiz 
osoan Angie DJak girotuko du 
Napar Feria.

nafar produktuak eta 
beste, san Antonioko 
biharko azokan

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

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

ErroTATIBA INPrIMATZEA · SErIGrAfIA · TANPoGrAfIA 
TrANSfErrA · ErroTulAZIoA · PAcKAGINGA 

lANErAKo ArroPA · KuADrIllENTZAKo KAMISETAK 
ProMoZIo ArTIKuluAK...

Mugarza 7 behea BERGARA | 943 765039 | info@akortprint.com

Gabon zoriontsuak izan!
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Angiolillo Liburutegiaren esku-
tik, Igor Meltxorrek Kazetari 
kanaia –elperiodistacanalla.
net– ekimena, "ikerkuntza ka-
zetaritza eta salaketa sozialera-
ko proiektua", aurkeztuko du 
hilaren 21ean, 19:00etan, kartze-
la zaharrean. Meltxorrek ustez-
ko irregulartasunen gaineko 
hainbat lan plazaratu ditu, Bi-
degiri buruzkoa, esaterako.

'Kazetari kanaia' 
proiektua aurkeztuko 
dute eguaztenean

Bergara Bizi ekimenaren ba-
rruan Bedelkarrek antolatuta, 
Pop Up azoka egingo dute bihar 
–10:00-14:00 eta 17:30-20:30– eta 
etzi –11:00-14:00– plazan, Biltoki 
denda egondako lokalean. Hogei 
komertziok eramango dituzte 
bertara euren produktuak, 
%10eko deskontuarekin. Zozke-
ta bat ere izango da, 100 euro-
rena –bertan gastatzeko–.

Pop Up azokaren 
bigarren edizioa, 
asteburu honetan

Julen iriondo BErgArA
Ekimen batean zein bestean oso 
presente izango dute Jose Migel 
Gaztelu, Euskal Herriko gataz-
karekin lotuta egun kartzelan 
dagoen bergararra –bakarra–: 
"Oso urruti dago, Estatu espai-
niarrean urrutien dagoen kar-
tzelan, Algecirasen. Urrunegi. 
Bera ikusteko 2.400 kilometro 
egin behar dira, ia asteburu oso 
bat autobus baten sartuta –28 
ordu zehazki– eta 200 euroko 
gastua pertsonako. Egoera hau 
irauli beharra daukagu, honekin 
berehala amaitu behar da", adie-
razi dute astean Gure Artera 
ekimeneko kideek.

Gabonen bueltako lehen eki-
mena, baina, Kalera Kalera! 
dinamikak antolatutakoa izan-
go da, abenduaren 23an, Piztu 
Bergara:  "Kartzelan dagoen 
Gazteluren ahotsa eramango 
dugu Bergarako plazara eta be-
reziki senideak babestuko ditu-
gu. Gabonen bezperan, gure 
animo eta indar guztia emango 
diegu senideei, Bergarako plaza 

kantuz eta aldarrikapenez piztuz; 
horretarako, Bergarako hainbat 
musikari izango ditugu gurekin 
19:30ean. Ekimen jendetsua, bi-
zia eta erakargarria izatea es-
pero dugu. Presoen etxeratzea-
ren aldeko sua piztuko dugu 
abenduaren 23an, ea su horrek 
senideak goxo-goxo berotzen 
dituen eta sua piztuta manten-
tzen dugun preso guztiak etxe-
ratu arte".

Oraindik kartzelan direnen 
askatasuna eskatzeko "euskal 
preso politiko eta errepresalia-
tu" ohiek sortutako dinamikak 
Usurbilen jarri duten Kalera 
Gunera joateko dei ere egin die 
bergararrei, eta, aldi berean, 
abenduaren 31n Bergaran egin-
go den flashmob-ean parte har-

tzera animatu ditu herritar 
guztiak.  

Gure Artera ekimenak anto-
latuta egingo dute Urtezahar 
Egunean flashmob-a Barrenka-
lean. 18:00etan izango da, eta 
iragarri dute ekimena izango 
dela: "Koloretsua eta dinamikoa; 
herrikoia; polita; laburra; ikus-
garria. Herria batuko duen eki-
men bat burutzea nahi dugu. 
Horretarako, harreman dinami-
ka bat martxan jarriko dugu 
herriko talde, eragile, sindikatu, 
alderdi eta pertsonekin. Izan 
ere, presoak etxera ekartzeak 
denon inplikazioa eskatzen due-
lakoan gaude, eta ziur denon 
arteko olatuarekin emaitzak 
lortzeko abiapuntu ederra jar-
tzeko gai garela".

Preso bakoitzeko lagun bat, 
360 pertsona batu nahi dituzte, 
gutxienez, flashmob-erako. Kar-
tzeletan egoerak ez duela hobe-
ra egin azaldu zuten aurkezpe-
nean, eta, hasteko, gaixo dauden 
presoen askatasuna eta disper-
tsioaren amaiera eskatu zuten.

gure artera ekimenak egindako agerraldian batutakoak. eneKo azurMenDi

Presoen etxeratzerako bi 
ekimen gabon bueltan
kalera kalera! dinamikak Piztu Bergara mobilizazioa antolatu du abenduaren 23rako: 
herriko hainbat musikari lagun, "kantuz eta aldarrikapenez" piztuko dute plaza; 
hilaren 31n, berriz, flashmob-a egingo dute, gure Artera ekimenak antolatuta

JoSe Migel gAztelu 
PreSo BergArArrA 
izAngo dute gogoAn 
urteA AMAitu 
Aurreko ekintzetAn

J.i. BErgArA
Iazko urte hasieran martxan 
jarri zenetik, San Antonioko 
Eskusarte kaleko 2.eko adineko 
pertsonentzako apartamentu 
tutelatu komunitarioak erantzun 
ona jaso duela-eta, erosi egin 
dio Udalak Eusko Jaurlaritzari, 
66.127 eurotan.

Udalak azaldu du Eusko Le-
gebiltzarrak onartutako  gizar-
te zerbitzuei buruzko 12/2008 
legea "betetzen hasteko lehen 
urratsa" dela hau, gaineratuz, 
lege horren arabera, EAEko 
administrazioek zortzi urteko 
epea zutela "gizarte zerbitzuak 
zehazteko eta zerbitzu horien 
mapa osatzeko". Oraingo eraba-
kiarekin nagusienganako kon-
promisoa erakusten duela dio 
Udalak, "ulertzen duelako hiru-
garren adinekoen beharrak oso 
garrantzitsuak direla eta hain-
beste urte lan egin ondoren gi-

zarteak hori bueltatzea merezi 
dutela". 

Une honetan hiru erabiltzaile 
ditu etxeak –lau izan dira 2016an– 
eta beste hainbesterentzako le-
kua dago: "Mendekotasunik izan 
ez baina jarraipena edo laguntza 
behar duten pertsonentzako da".

eskusarte kaleko 2.a. Julen irionDo

Udalak erosi egin du etxe 
tutelatu gisa erabiltzen dena
Martxan daramatzan ia bi urteetan zerbitzuak izan 
duen harreragatik hartu dute orain erabakia

Ezkerreko koalizioak "ez ditu 
bere osotasunean ontzat jotzen" 
Udal Gobernuak herriko bide-
gorri sarea osatzeko berriki 
aurkeztutako asmoak. Adibidez, 
autobus geltokitik San Antonio-
ra doan bidegorria "txikiegia" 
geratuko dela uste du Irabazik. 
"Katabia pareko bidegorri al-
txatua, berriz, arriskuz beterik 
dagoela ikusten dugu, eta, hori 

konpontzeko, bidegorria errepi-
dearen altuerara jaistea eskatu 
dugu. Zati berriari dagokionez, 
San Joxepe alboan  kendu behar 
den berdegune zatia eta bideak 
hartu behar duen bihurdura 
erabaki txartzat jotzen ditugu".  
Boni Laskurain kalean bidego-
rria egitea "zorakeria" da Ira-
bazirentzat, eta oinezkoen eta 
bizikleten arteko arazoari ez dio 
irtenbidea emango, "ez behintzat 
proiektua eginda dagoen mo-
duan". Bidegorria Matxiategitik 
joatea proposatzen dute.

bestelakoa da 
Irabazik bidegorrirako 
duen proposamena
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Gaur, 18:30ean, izango da Mu-
sika Eskolaren Gabonetako kon-
tzertua. 12 urtetik beherakoek 
2 eurotan eskuratu ahalko dute 
sarrera, eta gorakoek 4tan. Bihar, 
berriz, 20:30ean hasiko da saioa; 
parte hartuko dutenak: Udal 
Musika Banda; Aritzeta Abes-
batza; Orkestra Sinfonikoa; Or-
feoia eta Orfeoi gaztea; eta Mu-
sika Eskola. Sarrera, 8 euro.

Gabonetako kontzertu 
bi frontoian, gaur bat 
eta bihar bigarrena

Hitzaldia eguaztenean izango 
da, Laboratoriumen, 19:00etan. 
Mikel Laboa Katedraren beka 
jaso eta Benito Lertxundiren 
kantagintzaren gaineko hainbat 
hitzaldi egin ditu Imanol Arto-
la amezketarrak: "Kanta guztiak 
hartu eta ikusi haren kantagin-
tzan dauden aldaketak, ea garai 
soziopolitikoekin antzekotasunik 
baduten".

'benito Lertxundi eta 
Ez Dok Amairu', 
Imanol Artolarekin

Julen iriondo BErgArA
Erbestean, Venezuelan, Kolon-
bian eta Mexikon, baina Iparral-
dean ere bizitzako zati handi 
bat egin zuen Isidro Monzonek, 
eta bertan gauzatu zuen bere 
lanaren gehiengoa, Neobasque 
estiloarekin. "Guretako garran-
tzitsua den lan bat egin zuen; 
izan ere, Iparraldean etxe guztiak 
zuriak, gorriak eta berdeak dira. 
Isidrok, aldiz, etxeak egiteko 
Larrun mendiko harria erabil-
tzen zuen, borden edo artzain 
txabolen modeloa jarraituaz", 
azaldu zuen liburuaren egile 
Jean Idiartek astean egindako 
aurkezpenean. Idiartek nabar-
mendu zuenez, tradizioa eta 

modernismoa uztartzen zituen 
Monzonen etxegintza estiloak. 
"Gaur egun, oso ongi zahartu 
dira; etxe modernoak ziren garai 
hartan, eta gaur ere moderno 
mantentzen dira".

Libururako dokumentazioa 
biltzeko, Olaso Dorrea Funda-
zioaren laguntza jaso dute Baio-
nako artxibategikoek. Jose Luis 
Elkorok aurkezpenean azaldu 
zuen lan honek bergararren zein 
Euskal Herritarren jakintza abe-
rasteko balioko duela. Liburuko 
testuak euskaraz zein frantsesez 
daude, eta argazkiek, planoek 
eta kronologia batek osatzen 
dute lana. Liburua Elkarren 
dendetan dago eskuragarri.

isidro Monzonen lanaren 
berri, liburu baten bidez
Etxeak. Sormen berezi bat Euskal Herrian; izenburu hori du Baionako Arkitektura 
Artxibategiak, olaso Dorrea Fundazioaren laguntzaz, kaleratu duen liburuak. Arkitekto 
bergararrak 1957 eta 1985 artean burututako lanik berezienak azaltzen dira bertan

Fernando Gonzalo izango da 
domekan, 19:00etan, Santa Ma-
rina elizan, Stoltz-Freres orga-
noaren aldeko kontzertuan. 
Donostian jaioa, Zientzia Kimi-
koetan lizentziatu zen, eta pia-
norako eta organorako tituluak 
lortu zituen. Kontzertuak ema-
ten ditu nazioartean, eta hainbat 
lan idatzi ditu, organorako ba-
karrik, nagusiki.

Fernando Gonzalo, 
san Pedroko 
organoaren aldekoan

22:00etan hasita, zazpi bertsola-
ri ariko dira kartzela zaharrean: 
Iñigo Artzelus, iazko txapelduna 
–aurreko asteko zenbakian, aka-
tsez, egongo ez zela adierazi zuen 
aldizkari honek–; Gari Lopez de 
Munain, iazko bigarrena; Jon 
Patxi Aiastui; Enaitz Alustiza; 
Jon Altuna Oxan; Unai Aran-
tzabal; eta Eñaut Uriarte. Gaiak 
jartzen, Ibon Leibar Txinbo.

Herriko bertsolari 
txapelketa jokatuko 
da gaur gaztetxean

Idiart eta elkoro. MaiTe TxinTxurreTa
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Ondo pasa Gabon jaietan!

ostirAlA 16
musika eskolaren gabonetako kontzertua
18:30 udal Pilotalekuan

lArUNbAtA 17
xViii. Napar feria
San antonio auzoa
gabonetako kontzertua
20:30 udal Pilotalekuan

igANdeA 18
domeka Azoka
11:00 San Martin plazan.
organo Kontzertua
Fernando gonzalo-ren eskutik
19:00 Santa Marina elizan

AsteAzKeNA 21
haurrentzako eskulan tailerra
18:00-19:30 Oxirondo Azokan
hitzaldia "Benito Lertxundi eta Ez dok Amairu"
19:00 laboratorium museoa
ziNe-KlUbA. las ovejas no pierden el tren
20:00 zabalotegin

ostirAlA 23
Aldeta taldearen kontzertua
19:00 aroztegi aretoan

lArUNbAtA 24
olentzero eta mari domingi
11:45 Ikastetxeen kalejira frontoitik plazaraino.
19:00 Plazan olentzerok eta Mari Domingik 
haurren gutunak jasoko dituzte.
20:00 alai taldea plazan

osintxun:
18:00 olentzeroren etorrera menditik
Angiozarren:
08:45 olentzero kantuan irteera angiozarko 
auzoetara
19:00 olentzeroren ailegaera plazara

AsteleheNA 26
hiruko saskibaloi txapelketa
10:00-14:00 / 16:00-20:00 udal Pilotalekuan
izen-ematea: eskoletan eta agorrosinen.
"baserrian amets" 
3-6 umeentzako antzerkia
17:00 zabalotegi aretoan. (4€)

AsteArteA 27
hiruko saskibaloi txapelketa
10:00-14:00 / 16:00-20:00 udal Pilotalekuan
izen-ematea: eskoletan eta agorrosinen.
laborategiko jolasak. Familientzat tailerra.
12:00 laboratorium museoa

AsteAzKeNA 28
JolAs pArKeA
11:00-13:00 / 17:00-20:00 
- 8 urte gorakoentzako gomendatua.
labegaraietan 
(4€ sarrera - 10€ 3 eguneko bonua)

"pupu eta lore haizearen herrira" antzerkia
16:30 / 18:30 zabalotegi aretoan (4€)

ostegUNA 29
JolAs pArKeA
11:00-13:00 / 17:00-20:00 
- 8 urte gorakoentzako gomendatua.
labegaraietan
(4€ sarrera - 10€ 3 eguneko bonua)

ostirAlA 30
JolAs pArKeA
11:00-13:00 / 17:00-20:00 
- 8 urte gorakoentzako gomendatua.
labegaraietan 
(4€ sarrera - 10€ 3 eguneko bonua)
gabonetako pilota txapelketako finalak
udal pilotalekuan
UgAztUNAK Familientzako tailerra
10:30 laboratorium museoa

lArUNbAtA 31
san silbestre trail
11:30 San Silbestre Trail lasterketa solidarioa
12:00 nagusien irteera

AsteleheNA 2
JolAs pArKeA
11:00-13:00 / 17:00-20:00 
- 8 urte beherakoentzako gomendatua.
udal Pilotalekuan 
(4€ sarrera - 10€ 3 eguneko bonua)
lauko hockey torneoa
09:00 labegaraietan
izen-ematea: 
eskoletan eta agorrosinen.

AsteArteA 3
JolAs pArKeA
11:00-13:00 / 17:00-20:00 

- 8 urte beherakoentzako gomendatua.
udal Pilotalekuan 
(4€ sarrera - 10€ 3 eguneko bonua)
irteera ornitologikoa
Salburua / arabako zientzia naturalean museora
izen-ematea: www.laboratorium.eus
haurren saskibaloi torneoa
labegaraietan

AsteAzKeNA 4
JolAs pArKeA
11:00-13:00 / 17:00-20:00 
- 8 urte beherakoentzako gomendatua.
udal Pilotalekuan 
(4€ sarrera - 10€ 3 eguneko bonua)
haurren saskibaloi torneoa labegaraietan

ostegUNA 5
bizarzurik haurren gutun bilketa.
17:00 Udaletxe atarian
Ondoren txokolatea San Joxepe elkarteak 
prestatuta.
errege kabalgata
19:00 udal biltegitik hasita.
elosun.
ipuin kontaketa: 17:00 Pilotalekuan.
Kabalgata: 18:00 Plazan

igANdeA 8
oliver magoa
17:00 zabalotegi aretoan (4€)

lehiAKetAK
erakusleiho lehiaketa
Abenduak 21 Sari banaketa udaletxean
Amodiozko gutunen xxV. lehiaketa
informazio gehiago: www.jardun.eus

AbeNdUA

UrtArrilA

erAKUsKetAK

aROzTegI aReTOan
beArt elkartearen pintura erakusketa:
abenduaren 9tik 18ra.

taila elkartearen erakusketa:
abenduaren 23tik urtarrilaren 8ra.

laBORaTORIUM MUSeOa
ikimilikiliklik; Artzeren unibertsoa
urtarrilaren 8ra arte

BeSTelakO eRakUSkeTak
Nahikari: Kontxi Idigoras, akuarelak.

pol-pol: Jesus zabaleta, margoak.

dixula: Zuribeltzeko txirrindulariak - Lokatza.

hamaika: azur, argazkiak.

Artesan: Jon lopez, margoak

raizabal: guillermo azkarate / 

agustin amasorrain, argazkiak.

BedelkaRRen eSkUTIk
haur eta gaztetxoendako jolas-parkea
abenduak 17, 28, 23 eta 30

11:30.13:30 / 17:00-20:00

Seminarioko patioa.

pop Up - biltokiko lokalean
abenduak 17, 18

abenduak 10:00-14:00 / 17:00-20:00

Maite txintxurreta BErgArA
371 kromok osatzen dute Berga-
ra Kirol Elkarteko Futbol Sailak 
kaleratu duen bilduma. Bertan, 
2016-2017 denboraldiko hamabost 
taldeak eta bertako jokalariak 
eta teknikariak ageri dira, ale-
binen mailatik nagusien maila-
raino. Talde horietatik, hamar 
gizonezkoenak dira eta bost 
emakumezkoenak.

Iñigo Zaitegi presidentearen 
esanetan, ekimen horren helbu-
ru nagusia "taldearen nortasuna 
lantzea" da, ume eta gaztetxoen-
dako erakargarria den modu 

batean. Hala, klubak herrian 
duen presentzia areagotu egin 
nahi dute bilduma kaleratuta.

Klubeko neska-mutilek aste 
honetan jasoko dute albuma, 
doan, eta gainontzekoek bost 
euroren truke erosi ahal izango 
dute. Album horrek klubaren 
historia azaltzen duen testua 
darama hasierako orrietan, eta, 
haien ostean, taldeen argazkiak 
eta jokalari eta teknikari bakoi-
tzaren kromoa itsasteko laukiak.

Kromo-pakete bakoitza euro 
batean salduko dute, bost kro-
morekin. Honako toki hauetan 

izango dira salgai: Tximeletan, 
Goxoaken, Sorgintxon, Bule ta-
bernan, Depor tabernan, Ago-
rrosin futbol zelaiko tabernan 
eta Osintxuko dendan. Gorbeat 
Sport enpresa arduratu da kro-
mook ekoizteaz.

Gainera, bilduma osatzen du-
ten lehenengoek sariak jasoko 
dituzte. Bestetik, emakumeen 
eta gizonen talde nagusietako 
zenbait jokalarik albumak sina-
tuko dituzte bihar, Ilintxaren 
kontrako partidua amaitutakoan.

bergara Kirol elkarteko futbol 
jokalariak, kromo bilduman
Herriko hainbat goxo-denda, denda eta tabernatan 
eskura daitezke; hamabost taldeak daude ordezkatuta

Bergarako jokalariak, kromoetan. MaiTe TxinTxurreTa

Gipuzkoako Txapelketako final
-laurdenetako bi partidu joka-
tuko dira domeka eguerdian 
–12:00– Udal Pilotalekuan. Ka-
deteetan, Azpeitiko Ilunpe klu-
beko ordezkaria, Alberdi, izan-
go du kontrario Ander Etxanizek. 
Gazte mailan, berriz, Ander 
Murua ariko da Oiartzungo Sei-
nen kontra.

Gomazko paletan, berriz, Bi-
garren Mailako finala jokatuko 
dute Bergarako gazte mailako 
neskek. Intxurre izango dute 
kontrario. Finala gaur izango 
da, 20:00etan, Alegiako Elorri 
frontoian, eta Bergara ordezka-
tuko duten pilotariak Irene Mu-
rua eta Idoia Agirrezabal izan-
go dira.

Gipuzkoako 
final-laurdenak eskuz 
eta finala paletan 
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Maider Arregi AntZuolA
Elikagaien bankuari laguntzeko 
asmoz, Antzuolako Alderdi So-
zialistak ekimena aurkeztu du 
udalbatzaren aurrean. "Datu 
makroekonomikoek egoera askoz 
ere hobea dela dioten arren, 
familia asko bizi da oraindik 
ere egoera oso larrian. Deneta-
rik falta dute; tartean, elikagaiak, 
segurtasuna... Eta elikagaien 
bankuek, hain justu ere, jateko-
rik ez duten  pertsona horiei 
laguntzen diete. Azaldu ezin 
daitekeen lana egiten dute", ar-
gitu du Miren Arrate Gallastegi 
zinegotzi sozialistak. 

Horren aurrean, soberan, sal-
du ezinka geratzen diren elika-
gaiak biltzeko proposamena 
aurkeztu du abenduko ohiko 
osoko bilkuran. Bertan, Alder-
di Sozialistak planteatzen due-
na da herriko ostalaritza eta 
dendetan saltzeko atzera bota-
tako elikagai horiek, egoera 
onean daudenak, batzea. "Ba-
daude euren borondatez lan 
egiten duten pertsona eta elkar-

te ugari. Baina Udalaren bul-
tzada eta babesa beharrezkoa 
dute aurrera egiteko eta kon-
tzientzian eragiteko".

Mozioak alderdi guztien onar-
pena izan du. Antzuolan, baina,  
elikagaien bankurik ez dagoen 
arren, Beñardo Kortabarriak 
azaldu du ekimena aurrera era-
mateko talde bat sortu beharko 
dela: "Borondatea badaukagu, 
baina nola antolatu gaitezkeen 
erabaki behar dugu orain".

aztergaiak 
Bestelako gaiak ere izan zituzten 
mahai gainean astelehenean. 
Hala, zerga ordenantzei behin 
betiko onarpena eman zitzaien 
EH Bilduren aldeko botoekin.  
EAJ eta PSE-EE alderdiak abs-

tenitu egin ziren. "Ez gaude ados 
zaborraren tasarekin; ezta ere 
Ondasun Higiezinen zergaren 
igoerarekin, eta, horregatik, 
abstenitu egingo gara", azaldu 
zuen Basilio Ormazabalek, jel-
tzaleen bozeramaileak. Beñardo 
Kortabarria alkateak argitu zuen 
ez dela alegaziorik aurkeztu.

Aho batez onartu ziren, aldiz,   
Itelazpi enpresarekin egingo den 
lankidetza hitzarmen berria eta 
kultura elkarteekin adostutako 
hitzarmena. Hain zuzen ere, 
kultura elkarteei kirol elkarteei 
aplikatuko zaien hitzarmen be-
rak eragingo die. Hau da, Mai-
ruaren Alardea elkarteak, Oi-
narin dantza taldeak eta herri-
ko txistulari taldeak aurrez ja-
soko dute diru laguntza euren 
ekintzak egin ahal izateko. 

Udal aurrekontuak 
Hurrengo ohiko osoko bilkura 
2017ko urtarrilaren 17an egingo 
da. Eta Udal Gobernuak 2017ko  
aurrekontuen proposamena aur-
keztuko du.

astelehen iluntzean egindako osoko bilkuraren une bat. MaiDer arregi

Soberan geratzen diren 
elikagaiak batuko dituzte
Astelehen iluntzean egin zuen udalbatzak abenduko ohiko osoko bilkura. Hainbat gai 
onartu zituzten. tartean, Alderdi sozialistak aurkeztutako mozioa. Bertan, elikagaien 
bankuari laguntzeko ekimen aktiboak abian jartzea eskatzen dute sozialistek

2017ko zergA 
ordenAntzA BeHin 
Betiko onArtu dute 
eH Bilduren Aldeko 
Botoekin

Gipuzkoako Diputazioak babes-
tuta, Jose Antonio Pascual or-
gano jolearen eta irakaslearen 
zuzeneko emanaldia entzuteko 
aukera egongo da domekan, 
abenduaren 18an. Aurretik, bai-
na, Antzuolako parrokian meza 
nagusia izango da, eta ondoren 
izango dute bertaratzen direnek 
Pascualen kontzertua entzun 
eta gozatzeko aukera.

Jose Antonio Pascual 
organo jolearen 
emanaldia domekan 

Udan Debagoienera haur Saha-
rar gehiago etorri ahal izateko  
festa antolatu du gazte txokoak, 
Anelkarren eta Sagiri elkarteen 
laguntzarekin. Hala, gaztetxoen 
kontzertua, haima muntaketa 
eta tortilla pintxoak salgai egon-
go dira. Sahararen aldeko festa  
bihar, 19:00etan, Zurrategin da. 
Batzen den dirua haurrak opor 
sasoian ekartzeko da.

sahararen aldeko 
festa egingo dute 
bihar, Zurrategin

Astelehenean, abenduaren 19an, 
Musika Eskolako ikasleen Ga-
bonetako kontzertua izango da, 
19:00etan, Torresoroan. 60 lagun 
igoko dira oholtza gainera. Aur-
ten, txistua, biolontxeloa, gitarra, 
pianoa, oboea, biolina, flauta, 
klarineteak, saxofoia, perkusioa, 
akordeoia, ahotsa eta abesbatza 
entzuteko aukera izango dute 
gerturatzen diren antzuolarrek.

musika Eskolako 
ikasleen Gabonetako 
kontzertua

Abenduaren 22an, eguena, os-
patuko dute San Tomasen biha-
ramun eguna. Eskolako patioan 
San Tomas feria egingo dute 
ikasleek, arratsaldeko lauretan 
hasita. Txokolatea eta txistorra 
banatuko dituzte.  Herriko erre-
tiratuek, aldiz, txistor-jana egin-
go dute Landatxope erretiratuen   
elkarteko egoitzan, arratsaldeko 
bostetan hasita.

san tomas ospatuko 
dute ikasleek eta 
erretiratuek

Maider Arregi AntZuolA
Kalera kalera ekimenarekin bat 
eginez, asteburuan behi jezte 
apustua eta elkarretaratzea egin 
ziren plazan. "Badira jada bost 
urte Aieteko nazioarteko kon-
ferentziak gatazkaren konpon-
bidea sustatzeko ate bat zabaldu 
zuela. Geroztik, aurrerapauso 
ugari eman dira norabide ho-
netan. Tamalez, giza eskubideak 
ez dira unibertsalak herri ho-
netan eta egungo legedia ez da 
baliozkoa herritar ororendako. 
Ondo jakina da euskal preso 
politiko eta iheslarien senide 
eta lagunentzat. Amesten dugun 
etorkizuna eraiki ahal izateko, 
herritar guztien eskubideen ber-
dintasunaren aldeko aldarria 
lau haizetara zabaltzea ezinbes-
tekoa da", aldarrikatu dute. 

Hala, Gabonetan egingo diren 
ekintzetan parte hartzeko dei 
egin dute. Abenduaren 23an, 

elkarretaratzea, 19:00etan, Zu-
rrategin. Argazki erraldoia ate-
rako dute. 24an, eguerdian, lun-
txa, Zurrategin. Iluntzean, Olen-
tzerori harrera ekitaldia. Eta 
urtarrilaren 14an Bilboko ma-
nifestazioan parte hartzeko dei 
egin gura diete antzuolarrei. 

Behi jeztea. iManol Soriano

'Kalera kalera' ekimenarekin bat 
egiteko dei egin dute 
'Ez dut moztuko bizarra' taldeak eta EH Bilduk 
babestuta, makina bat ekintza egingo dira
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larraitz zeberio ElgEtA
Bi milioi eurotik gorako zorra 
du Elgetako Udalak  —kalte-or-
dainetan 1.295.435 euro, banke-
txeei 557.341 euro, eta Domingo 
Iturbe eraikina zegoen lursaila 
erosteagatik 151.000 euro—. Udal 
gobernu taldeak 2017ko aurre-
kontu proposamena aurkeztea-
rekin batera eman ditu Udalaren 
egoera ekonomikoaren gaineko 
datu eguneratuak. "Udalaren 
zorpetze maila azken urte asko-
tako handiena da. Aurreikusten 
dugu 2017an 263.834,52 euro bi-
deratu beharko ditugula zorra 
ordaintzera", azaldu du Iraitz 
Lazkano alkateak.

Udal gobernuak milioi bat eta 
erdi euro inguruko aurrekontu 
proposamena du esku artean. 
Zorra kitatzera%17,5 inguru 
bideratuko du. "Udalak, gainera, 
gastu finko ugari ditu: mantenu 
gastuak, kontsumo gastuak, sol-
datak... Horiek kontuan hartuta 
2017an inbertsioetarako gelditzen 
dira 87.300 euro, aurrekontuaren 
%5,6 inguru". Kopuru "oso tris-

tea" dela esan du alkateak. "Saia-
tuko gara ahalik eta etekin han-
diena ateratzen, lehentasunak 
ondo markatuz eta gastatzen 
dugun zentimo bakoitza helbu-
ru zehatz batekin gastatzen dela 
bermatuz". Aurreikusitako in-
bertsioen artean hilerriko hor-
ma bat konpontzea da kopuruz 
handiena. "Gero eta baldintza 
okerragoetan dago horma hori, 
eta ezer gertatu aurretik derri-
gorrezko ikusten dugu konpon-
tzea. Aspalditik egon beharko 
luke eginda", esan du Lazkanok. 
Adineko pertsonendako parkea 
ere 2017an egitea aurreikusten 
du Udalak.

egoarbitzako lursaila enkantera 
Udalak jakinarazi du, bestalde, 
enkantera aterako duela Egoar-
bitzako lursail baten erabilera. 
Ordaindu beharreko gutxieneko 
kanona da 90 euro urteko. Inte-
resatuek hilaren 23ra arteko 
epea dute eskaerak eta eskain-
tzak udaletxeko erregistroan 
aurkezteko. 

Udal gobernuak konpontzea proposatzen duen hilerriko horma. l.z.

87.300 euro besterik ez 
inbertsioetarako 2017an
udalbatzak martitzenean egingo du aurrekontu berria 
onartzeko osoko bilkura. Astebete lehenago udalaren 
egoera ekonomiko "tristearen" berri eman du alkateak 

PilotA tXAPElkEtA, FinAlErDiAk gAur
emAitzAK, 8. JArdUNAldiA

a. elorza - o. Sarasua /  

E. Ormaetxea - A. Valle  18-9
J. Mañarikua - b. arabaolaza /  

D. Cantabrana - T. de Vega  18-12
o. erostarbe - g. arizmendiarrieta / 
M. Beretxinaga -   

I. Unzetabarrenetxea 8-18

sAilKApeNA

naguSien TxaPelKeTa

   i g

1 retolaza-elkoro  4 0

2 zubiaurre-larrea  3 1

3 gallastegi-askasibar  2 0

4 Telleria-ibarluzea  1 3

5 ugarteburu-bouzas  0 4

gazTeagoen TxaPelKeTa

1 elorza-Sarasua  5 1
2 Beretxinaga-Unzetab.  4 2
3 Mañarikua-arabaolaza  4 2
4 garate-Maguregi  3 3
5 Ormaetxea-Valle  3 3
6 Cantabrana-De Vega  2 4
7 erostarbe-arizmendiar.  0 6

FiNAlerdiAK

gaur, bariKua, 18:30ean

i. retolaza - M. elkoro /   

a. Telleria - a. ibarluzea

J.M. zubiaurre - P. larrea /   

H. gallastegi - o. askasibar  

a. elorza - o. Sarasua /   

e. garate - e. Maguregi

M. Beretxinaga -     

I. Unzetabarrenetxea /    

J. Mañarikua - b. arabaolaza  

inbertsio 
proposamenak

egitasmoa eurotan

Hilerriko horma 25.000

bideak 20.000

adinekoen parkea 10.000

lanak eskolan 7.000

D. iturbe (lurrak) 6.000

irisgarritasuna 5.000

Traktorea 4.000

Museoko argia 2.000

brigadarako 1.500

Kiroldegiko atea 1.200

Haurreskola 1.000

Kirol materiala 1.000

Kaleko altzariak 1.000

bulegoko tresnak 1.000

informatika 1.000

ur putzuak 600

guztira 87.300

iTurria: elgeTaKo uDala

Aste bukaeran abiatuko dira 
gabonetako lehen ekintzak
kiroldegiko gimnasioan egingo dute berrerabilpena 
sustatzeko azoka berezia domeka goizean

l.z. ElgEtA
Jostailuak trukatzeko eta biga-
rren eskuko gauzak zein arti-
sautza produktuak saltzeko edo 
erosteko aukera izango dute 
herritarrek, domekan, Elgetan. 
Azoka 11:00etan zabalduko dute.

Truke azokarako jostailuei 
dagokienez, 10:00etatik 10:30era 
aurkeztu beharko dira gimna-
sioan. Egoera onean daudenak, 
hizkuntzarik izatekotan euska-
razkoak direnak eta eduki se-
xistarik ez dutenak onartuko 
dituzte. 

erakusketa eta irteera 
Iazko Gabonetan moduan, era-
kusketa berezia hartuko du, 
aurten ere, buztin gelak. Herri-
tarrek egindako eskulanak era-
kutsiko dituzte bertan abendua-
ren 23tik 28ra. Gaur, barikua, 
entregatu behar dira lanak buz-
tin gelan, 17:30etik 19:00etara. 

Gazteleku zerbitzutik, berriz, 
irteera antolatu dute urtarrila-
ren 7rako Barakaldoko Gabone-
tako haur parkera. Bosgarren 
mailatik gorako neska-muti-
koendako da. Izenematea zaba-
lik da udaletxean gaurtik aben-
duaren 23ra bitartean. Argibi-
deetarako jo gaztelekura.

Barikua, hilak 16
• 17:30 eskulanak jasoko 

dituzte buztin gelan 

19:00ak arte.

• 16:40 ipuin kontalari 

saioa liburutegian.

• 18:00 erretiratuen 

luntxa Ozkarbi elkartean.

• 21:00 garagardo jaia 

gaztetxean.

domeka, hilak 18
• 11:00 azoka gimnasioa. 

Jostailu trukea, bigarren 

eskuko artikuluak eta 

artisautza. 14:00ak arte.

Martitzena, hilak 20
• 19:30 Kantsatzeke 

Mendi Taldearen urteko 

batzarra kultura etxean.

eguaztena, hilak 21
• 16:00 urteroko bisita 

Mizpirualde egoitzako 

elgetako egoiliarrei.

egitaraua

egokitzeko dagoen kiroldegiko atea. l.z.

Martitzenean egindako batzarra. l.z.
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Gipuzkoa Naturaldiak eta Natur 
Eskolak elkarlanean, glaziazio 
ostetik gaur egun arte basoek 
izan duten bilakaeraren ingu-
ruko Las estaciones filma botako 
dute gaur, egubakoitza, 19:00etan, 
zinema aretoan. Ondoren, Itu-
rrigorriri buruzko hitzaldia 
egongo da eta domekan irteera 
egingo dute "Iturrigorriko no-
bedadeak" ezagutzeko.

Gnaturaldiaren lehen 
edizioa gaur iritsiko 
da oñatira

Gabonetako erakusleiho lehia-
ketara herriko 35 denda aurkez-
tu dira eta bihar jakingo da 
politenak zeintzuk diren, epai-
mahaia osatu duten hiru per-
tsonen arabera. Osoko bilkuren 
aretoan izango da sari banake-
ta, 13:30ean. Herritarrendako 
erakusleiho politena zein den 
ere orduan jakingo da, eurek 
emandako botoak zenbatuta.  

35 erakusleihoren 
artetik onenak 
aukeratuko dituzte

o.e. oñAti
90 urteko gizonezko bat eta 65 
urteko haren alaba bizi dira 
Portu kalean astelehenean su 
hartu zuen etxebizitzan. Biak 
ospitalera eraman behar izan 
zituzten gertaeraren ondorioz; 
konortea galdu zuen aitak eta 
eskuak erre zituen alabak. Haiei 
laguntzera joandako ertzain bat 
ere zauritu zen, kea arnastea-
gatik. Gizonezkoari gau hartan 
bertan eman zioten alta eta ema-
kumezkoari, berriz, eguaztenean. 
Alaba Donostiako ospitalera 
eraman zuten, eskuetan erre-
dura larriak zituelako, eta eguaz-
tenean jaso zuen etxera joateko 
ziurtagiria. Suak eta suhiltzai-
leek erabilitako urak sortutako 
kalteak, baina, oraindik ez di-
tuzte konpondu eta ezin dira 
etxera sartu. Donostian bizi den 
beste alaba baten etxera joan 
dira biak. 

Bizilagunen esanetan, sua 
"ikusgarria" izan zen, "beldur-
garria" ere bai. Ondoko etxeetan 
bizi diren bizilagunetako batzuk 
korrika atera behar izan ziren 
etxetik. Hurrengo goizean Lope 
Agirre kalea itxita egon zen 
garbiketa lanak egiteko.

astelehen gauean piztu zen sua. M.b.

sutean kaltetu ziren aita-alabak 
etxean eta onik daude
Euren etxebizitza ez dago sartzeko moduan eta 
Donostian bizi den senide baten etxera joan dira

oihana elortza oñAti
"Azken bost urte hauetan pre-
soen egoera ez da batere aldatu 
eta garbi ikusten dugu herri 
mugimendu bidez bakarrik lor 
daitekeela hobetzea. Horregatik, 
herritarrek astinduko duten bide 
baten hasiera indartsua izango 
da ekimen hau". Horrelaxe azal-
du du Jesus Mari Goitia Manuel-
txok Euskal Herriko preso eta 
iheslari ohiek antolatu duten 
Kalera, Kalera ekimena. 

Urtarrilaren 8ra arte Usurbi-
len etengabe egongo dira herri-
tarrak presoen egoera salatzen 
eta talde bat ere egongo da era-
gile eta erakundeekin gai horri 
buruz berba egiteko. Usurbildik, 
baina, herri askotara egin du 
salto ekimenak eta Oñatin ere 
antolatu dituzte ekintzak ekimen 
horren bueltan.

itxialdia 
Gaur, egubakoitza, elkarretara-
tzea egingo dute Foruen plazan 
19:30ean eta segidan, triki bertso 
poteoa. "Kalera, Kalera dioten 
edalontzi handiak baditugu eta 
barruan, piztutako kandelak 
sartuko ditugu. Herritarren ar-
tean banatuko ditugu. Eta gauean 
itxialdia egingo dugu udaletxean. 
Gura duen edonor etorri ahal 
da, denak daude gonbidatuta; 
beraz, oraindik ez dakigu zenbat 

lagunek pasako duten gaua han", 
azaldu du Manueltxok.

Zapatuan Aiert Larrarte abo-
katua eta Etxerat-eko kide Nai-
ke Diez etorriko dira kultura 
etxera, 11:00etan, eta presoen 
eta iheslarien egoerari buruz 
berba egingo dute. "Oñatikoek  
ere jardungo dute, nola ez. Jo-
seba Arregik 25 urte egingo ditu 
preso datorren urtean eta Xabier 
Ugartek eta Xabin Usandizagak 
20", dio Manueltxok. 14:00etan 
bazkari herrikoia egingo dute 
gaztetxean eta gauean What a 
Band eta Mery May entzuteko 

aukera egongo da 22:00etan ha-
siko den emanaldian. 24 orduko 
areto-futbol txapelketa urtarri-
lean izango da.

Sozializatu 
Urtarrilaren 8an, 14an egingo 
den manifestaziorako deia egin-
go dute ekimenaren bultzatzai-
leek. "Bestalde, presoen kolek-
tiboak eztabaida prozesua jarri-
ko du  martxan laster bakegin-
tzari ekarpenak egiteko, eta 
prozesu hori sozializatu eta 
babestu ere egingo dugu", azal-
du du oñatiarrak.

Kalera, Kalera egitasmoan parte hartzeko gonbidapena egin dute. KonTzeJuPeTiK

itxialdia egingo dute 
gauean presoen alde
Duela 40 urte sortutako 'kalera, kalera' abestiaren mezu bera duen ekimena jarri 
dute martxan preso eta iheslari ohiek eta oñatin ere ekintza bat baino gehiago 
egingo dituzte; adibidez: itxialdia, herri bazkaria, hitzaldiak eta musika kontzertuak
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t.M. / o.e. oñAti
Helburua "Oñati garatzea eta 
oñatiarren bizi kalitatea hobe-
tzea" dela adierazi dute jeltzaleek 
eta hori kontuan hartuta pres-
tatu dute 2017ko aurrekontua, 
"herritarren beharretara egoki-
tutakoa".

Bost ardatz estrategiko ditu 
proposamenak. Adin guztiei ego-
kitutako kirol osasuntsua susta-
tzea da horietako bat, eta bertan, 
besteak beste, San Martingo ha-
riztian korrika egiteko bidea 
egokitzea eta igerileku irekia 
izango duen aisialdigune berria 
sortzea proposatzen dute. "Kan-
poko igerilekuaren azterketa 
datorren urtean egitea proposa-
tzen dugu. Ikustea leku apropo-
sik dagoen eta baliabideak ere 
aztertzea", zehaztu du jeltzaleen 
udal bozeramaileak, Lourdes 
Idoiagak.

Oñatin udalerri hezitzailearen 
eredua bermatzea eta kultura 
sustatzea da beste ardatzetako 
bat. Hala, gazteendako udaleku 

teknologiko irekiak eta hainbat 
gai lantzeko ikastaroak antolatu 
nahi dituzte, eta, kultur alorrean, 
urteko kultura sariak eta urteko 
euskara saria sortu.

Hirugarren ardatz bat berdin-
tasunaren aldeko apustua dela 

adierazi dute jeltzaleek eguen 
goizean egindako prentsaurre-
koan. "Langile, enpresa eta sin-
dikatuekin batera kontziliazio 
erantzunkidea eta lan berdinta-
sun eskubideak bultzatzeko pla-
na garatzea eskatuko dugu", 
zehaztu du Marijo Etxegoien 
zinegotzi jeltzaleak. Argiteria 
hobetzea ere proposatuko dutela 
gaineratu du Etxegoienek, "he-
rriko beldurguneen mapan iden-
tifikatutako puntu ilunak argiz-
tatuz. Puntu horietako batzuk 
zeintzuk izan daitezkeen ere 
aipatu dituzte: Bidaurreta, Ola-
kua/Olapoto, Motxon, Otadui 
zuhaiztia eta San Lorentzo. 

eskaria 
Laugarren ardatza hirigintzare-
kin dago lotuta, eta bi gai ga-
rrantzitsu lehenesten dituzte: 
batetik, inguruko herrietan be-
zala hondakin bilketarako edu-
kiontzi sistema ezartzea, eta 
bestetik, etxebizitzen inspekzio 
teknikoa egitetik datozen obrak 
diruz laguntzea.

Asteon ezarri duten txandaka-
ko aparkaleku sistema bi ordukoa 
izatea, bizikleten eta patineteen 
erabilera arautzeko ordenantza 

egitea eta landa auzoei dagokie-
nez argiteria plan orokorra egi-
tea ere eskatu dute jeltzaleek.

Sozioekonomia garatu eta sus-
tatzea da bosgarren ardatza. Bes-
te bi plan proposatzen dituzte 
esparru honetan: bat, enplegua 
eta ekintzailetasuna sustatzeko, 
eta bestea, tokiko merkataritza-
ri, autonomoei, lehen sektoreari 
eta enpresa txikiei zein ertainei 
laguntzekoa. Turismoko Plan 
estrategikoa berregitea ere es-
katu dute jeltzaleek, herriko 
merkataritza eta ostalaritza bi-
ziberritzeko helburuarekin.

Proposamen guztiak dagokion 
diru partidarekin aurkeztu di-
tuztela diote EAJko zinegotziek, 
eta Udal Gobernuko taldeari es-
katu diote eskariak aintzat har-
tzeko 2017ko aurrekontuan. 

Hilaren 22ko osoko bilkuran 
eztabaidatuko du udalbatzak 
2017ko aurrekontua.

eguen goizean batzokian egindako prentsaurrekoa. TxoMin MaDina

"oñati garatzeko" landu 
du aurrekontua eAJk
"oñatiarren bizi kalitatea hobetzea" ere bada jeltzaleen helburua eta hauteskunde 
programa eta herritarren zein eragileen proposamenak kontuan hartutako gaiak jaso 
dituzte aurrekontuan, bost ardatzetan banatuta. Eguenean eztabaidatuko dituzte

kAnPoko 
igerilekuAren 
AzterketA 2017An 
egiteA ProPoSAtu 
du eAJ-k

26      oñaTi

Euskara irabazle, denok irabazle!

Goiena Klubeko bazkide 
izan nahi duzu? 

abenduaren 19an, 20an eta 21ean 
arrasaTeko eroski HipermerkaTuan egongo gara.

Ordutegia: 10:00etatik 13:00etara 17:00etatik 20:00etara

Irazan antzerki guneak antola-
tuta, Txantxakale gala egingo 
da urtarrilaren 7an, Santa Ana 
antzokian.

Irazan antzerki guneko kide 
gazteek, aurrez, txantxak egin 
eta grabatuko dituzte herriko 
kaleetan, eta txantxa horien 
bideoak erakutsiko dituzte ema-
naldi horretan.

Proiekzioez gain, sorpresa uga-
ri egongo direla ere aurreratu 
dute antzerkizaleek.

Emanaldi horretarako sarrerak 
dagoeneko salgai daude Gazte-
lekuan, 3 eurotan, eta Txokola-
teixia dendan ere jarriko dituz-
te, astelehenetik aurrera.

Gabonetako egitarauko azken 
ekintza izango da gala hori.

Irazanen txantxakale 
galarako sarrerak 
salgai daude

Bihar, zapatua, Pake Leku erre-
tiratuen elkarteak antolatuta, 
Itxarongela eta Eskutitza Ramo-
ni antzezlanak eskainiko dituz-
te Ikusi Makusi taldeko antzez-
leek Santa Ana Antzokian, 
19:30ean. Gazteleraz izango dira 
emanaldiak eta sarrerak bost 
euro balioko du.

Hori ez da, baina, asteburura-
ko antolatu duten ekintza baka-
rra. Gaur, egubakoitza, txistorra 
jateko aukera egongo da Pake 
Lekun bertan. Txistor-pintxoak 
euro bat balioko du bazkideen-
dako eta bi euro bazkide ez di-
renendako. Bestalde, astelehe-
nean, Pake Lekuko kideek osatzen 
duten Aloña abesbatzak Arrasa-
ten emanaldia eskainiko du.

'Itxarongela' eta 
'Eskutitza Ramoni' 
antzezlanak, bihar
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Lekaixoka! dioten txokolate ta-
bletak atera dituzte eta selfie-an 
txokolatea eta Kilometroak 2017 
agertu behar dira nola edo hala. 
Lehiaketan parte hartzeko, aben-
duaren 22a aurretik bidali behar-
ko dira argazkiak km17argaz-
kiak@txantxikuikastola.eus 
helbidera. Saria Oñatiko Txo-
kolateixiako produktuekin osa-
tutako saski bat izango da.

'selfie' lehiaketa jarri 
du martxan KmK 
2017k: '#lekaitxoka'

Bihar, zapatua, Tomax eta Kon-
painia pailazoen emanaldia izan-
go da institutuko aretoan, Urgain 
ikastetxeak gonbidatuta. Bi saio 
egongo dira, bata 16:30ean  eta 
bestea 18:00etan.

Domeka goizean, berriz, Elkar 
Hezik urtero antolatzen duen 
elkartasun azoka egongo da pla-
zan, gobernuz kanpoko erakun-
deen azoka, 10:00etan hasita.

bihar pailazoak 
izango dira eta etzi, 
Elkartasun Azoka

eneko Azurmendi oñAti
Gabonak gerturatzen ari dira, 
eta, urtero moduan, egun hauen 
bueltan egitarau zabala antola-
tu du Udalak, herriko eragile 
eta elkarte ezberdinekin batera.

Elkarlan horri esker, Udalaren 
esanetan, egitarau "aberatsa" 
lortu ahal izan da, bai ekintza 
kopuruaren aldetik, eta baita 
ekintza horiek duten izaeraren 
aldetik ere.

artisauen azoka 
Bihar, zapatua, herriko 21 arti-
sauk hartuko dute parte Oñati-
ko Artisauen Azokan, 10:30ean 
hasi eta 14:30ak bitartean. Mota 
guztietako produktuak egongo 
dira; xaboiak, ehungintzako eta 
larruzko produktuak, oihalak, 
eta bitxiak, esaterako.

kontzertu berezia 
Etzi, domeka, Gabonetako kon-
tzertu berezia eskainiko dute 
San Migel parrokian Udal Mu-
sika Bandak eta herriko abes-
batzek, 19:00etan.

Familiendako 
Udalak azpimarratu du fami-
liendako ekintzak programatu 
direla bereziki.

Horri lotuta, bihar, 6 urtetik 
gorako gaztetxoendako espeleo-
txiki abentura irteera egongo 

da Arrikrutz-Oñatiko kobetan, 
15:30ean. Aurrez, 11:00etatik 
13:00etara, III. Jostailuen Tru-
kerako Azoka egongo da Txalo-
ka ludotekan.

Bestalde, ur jolasak ere izan-
go dituzte haurrek, kiroldegiko 
igerilekuan. Alde batetik, ohi-
koak direnak, abenduaren 29an, 
eta, bestetik, Uluburun urpera-
tzeko jolasak, abenduaren 30ean. 
Azken horiek, "dibertigarriak" 
izateaz gain, helburu "didakti-
koa" ere badute, Udalaren ara-
bera. Izan ere, urpeko arkeolo-
goen lana ezagutzeko aukera 

emango die haurrei. Bi txanda 
egongo dira: batetik, 10-12 urte 
artekoendako; eta bestetik, 13-15 
urte artekoendako.

Egun berean, Santa Ana an-
tzokian, Lunaticus Circus hau-
rrendako eta familiendako zirku 
ikuskizuna egongo da, 17:00etan.

kirola 
Urtero moduan, kirola egiteko 
aukera ere izango da Gabonetan, 
lagunarteko saskibaloi eta are-
to-futbol txapelketan eta Atxin-
txiketan-ek antolatutako San 
Silvestre lasterketa herrikoian.

Iazko artisauen azoka. iManol Soriano

21 artisau oñatiar batuko 
ditu biharko azokak
Aurten ere, urtero moduan, mota guztietako eta adin ezberdinetako herritarrei 
zuzendutako ekintzak egongo dira gabonei begira antolatutako egitarauaren baitan; 
bihar, zapatua, plazan egingo den Artisauen Azoka izango da ekintza horietako bat garazi erostarbe. goiena Xabi gordoa. araTz loSaDa ane erostarbe. a.l.

e.A. oñAti
2016. urtean kirol arloan nabar-
mendu direnei aitorpen bat egin-
go die Oñatiko Udalak, urtero 
moduan, abenduaren 23an –egu-
bakoitza–, udaletxean.

Udalaren aitorpenaz gain, he-
rritarrek ere izango dute urteko 
kirolari onena hautatzeko au-
kera, hiru hautagairen artean.

abenduaren 21era arte 
Herritarrek erabakiko dute sa-
ria nork eramango duen. Haiek 
abenduaren 21era arte izango 
dute bozkatzeko aukera, udala-
ren webgunean, eta botoa ema-
ten dutenen artean zozketa bat 
egingo da; irabazleak kiroldegi-
ko ekintza batean hilabetez par-
te hartu ahal izango du.

hiru hautagai daude 2016ko 
herritarren kirol saria irabazteko
garazi Erostarbe txirrindularia, Xabi gordoa igerilaria 
eta Ane Erostarbe eskalatzailea dira hiru hautagaiak



EguBAkoitZA  2016-12-16  gOIena aldIzkaRIa28    kirola

Xabier urzelai goiEnA
Gaur, egubakoitza, gipuzkoarren 
arteko lehia izango da Eskuz 
Binakako Txapelketa barruan 
(22:00) Oñatin –Barriolak min 
hartuta jarraitzen du–. Eta ha-
rago ere egin daiteke, aspaldiko 
partez Debagoieneko bi pilotari 
izango direlako zein baino zein 
gehiago, Mendizabal III.a eta 
Beñat Rezusta. Antzuolakoak 
Tolosa izango du lagun, eta Ber-
garakoak Irribarria. 

ia bi hamarkada atzera 
Urte asko egin behar dira atze-
ra txapelketan Bergarako eta 
Antzuolako pilotari bana aurrez 
aurre ikusteko; eta, pilotaz zer-
bait badakien Joseba Lezeta 
kazetariak ekarri du datua go-
gora: 1999ko urtarrilaren 29an 
Zezeagak eta Berraondok neur-
tu zituzten indarrak Iruñeko 
Labriten, Mikel Goñi eta Santi 
lagun zituztela. Orduan, 22-9 
nagusitu ziren Goñi eta Zezeaga: 
"Sasoi hartan sei urte nituen 
nik", dio Rezustak, irribarrez. 

"Gogoan dut Zezeaga pilotari 
moduan ikusi izana, herrikidea 
da, gainera, baina egia da ni 
gaztea nintzela erretiratu zela".

Mendizabal III.ak, berriz, ha-
rreman estuagoa du Aritz Be-
rraondorekin: "Herriko pilotaria 
izanda mutiko-mutikotatik ja-
rraitu izan dut Berraondoren 
ibilbidea, eta gainera, oso ha-
rreman ona dut harekin".

"gustuko pilotak" 
Gaurko lehian materiala ez da 
aitzakia izango: "Akaso, gureak 
biziagoak dira, eurena bat mo-
telxeagoa da, baina pilotak ez 
dira aitzakia izango", dio Rezus-
tak. Mendizabal ere gustura 
dago aukeratutako materialare-
kin, eta baita gaurko eszenato-
kiarekin ere: "Etxean nagoela 
esan dezaket, txikitatik ordu 
asko pasatakoa naiz frontoi ho-
netan, eta gustuko dut". 

"Frontoian irabazi behar da" 
Irribarria eta Rezusta faborito-
tzat hartu dituzte hasieratik: 
"Baina partiduak frontoian ira-
bazi behar dira. Alde horretatik 
oso lasai gaude, serio hasi gara 
eta ondo gabiltza, baina ezin 
gara lasaitu, dio Rezustak.

Mendizabalek, berriz, argi du 
partidua irabazteko ia dena egin 
beharko dutela ondo: "Joko errit-
moa gurera ekarri beharko dugu, 
eta gure lanak oso ondo egin". 
Ea frontoira etortzen den jendea 
gustura geratzen den".

ezkerretik hasita Beñat Rezusta, Iker Irribarria, Xabier Tolosa eta aitor Mendizabal. x.urzelai

Berraondoren eta 
zezeagaren itzaletik
gaur, egubakoitza, Aitor Mendizabal eta Beñat rezusta aurrez aurre izango dira Eskuz 
Binakako txapelketa barruan. 17 urte egin behar dira atzera Bergarako eta 
Antzuolako pilotari bana egoera horretan ikusteko; oraingoan, baina, oñatin da lehia 

MendizABAl: "gure 
lAnAk ondo egin 
BeHArko ditugu; eA 
eurek ez duten 
egunik onenA"

X.u BErgArA
Txirrindularitza profesionalean 
Debagoienak izango duen bos-
garren ordezkaria izango da 
Jokin Etxabe, AEBetako Aevo-
lo Cycling Team taldeak fitxatu 
berri du-eta: "Egutegi oso polita 
izango dut, 80 lasterketa-egun 
egingo ditudala esan didate, eta 
AEBetako lasterketa handietan 

lehiatu ahal izango gara; esate-
rako, Kaliforniako Itzulian. Ho-
rrek animatu nau hara joatera".

Talde gaztea izango du; Etxa-
be izango da, 22 urterekin, be-
teranoena: "Ziklisten formazioa 
dute helburu". Eta garrantzitsua 
da, baita ere, talde amerikarra 
World Tour mailako Cannonda-
le-Drapac taldearen filiala dela. 

Jokin etxabe: "Kirol eskaintza 
baloratu dut Aebetara joateko"
Bergarako ziklista Aevolo Cycling team-ek fitxatu du; 
las Vegasen du kontzentrazioa, urtarrilaren 9an 

X.u. oñAti
Joan den asteburuan lehiatu 
zituzten Euskal Herriko ziklo
-kros lasterketa nagusiak, na-
zioartekoak diren Asteasuko, 
Elorrioko eta Igorreko probak, 
eta hitzordu horiek utzitako 
zapore gozoari jarraipena ema-
tera dator domekako Oñatiko 
ziklo-krosaren 12. edizioa. Mas-
terrak izango dira lehiatzen 

lehenak (09:15) eta kadeteak 
izango dira hurrengoak, 10:00etan.  
Hor, Arrikrutz taldeko Ander 
Blazquez, Aritz Torres eta Unai 
Cueva lehiatuko dira.  

10:45ean juniorren txanda izan-
go da, eta Caja Rural taldeko 
Garazi Erostarbe eta Arrikru-
tzeko Ander Gartzia lehiatuko 
dira. Open kategoriakoak, azke-
nik, 11:50ean lehiatuko dira.

domekan egingo dute oñatiko 
ziklo-krosa, Urrutxuko lurretan

ibarreko hainbat ziklista batuko dira irteera puntuan; 
tartean, zazpi oñatiar. 09:15ean hasiko dute proba

rezuStA: "AkASo, 
gure PilotAk 
BiziAgoAk dirA; 
MAteriAlA ez dA 
AitzAkiA izAngo"

FUtbolA

oHorezKo erreg.

Aretxabaleta-touring

Domeka. 16:30. ibarra.

Mondra-oiartzun

zapatua. 16:30. Mojategi.

Vasconia-Aloña Mendi

zapatua.17:30. Donostia.

e. PreFerenTea

eibar-Aretxabaleta

Domeka. 15:30. unbe.

zumaiako-Mondra

Domekan. 17:30. zumaia.

erregional Maila

urki-Aloña Mendi

zapatua. 17:30. unbe.

Soraluze-Arizmendi

zapatua. 16:30. ezozia.

Antzuola-Bergara

zapatua. 16:00. estala.

eMaKuMezKoaK

Mondra-orioko

Domeka. 16:30.Mojategi.

Arizmendi-ilintxa

zapatua. 17:30. ibarra.

eibar-Bergara

Domeka. 15:30. unbe.

Areto FUtbolA

euSKaDiKo TxaPelKeTa

eskoriatza-elorrioko

zapatua. 17:50. M.Muñoz

Pescados Fer.-udA

zapatua. 16:00. Pasai D.

sAsKibAloiA

eba

Mu-Ardoi

zapatua. 18:30. iturripe.

bigarren Maila

Hernani-Aloña Mendi

zapatua. 19:00. Donostia.

esKUbAloiA
euSKaDiKo TxaPelKeTa

izarraitz Muñoz-urduliz
zapatua. 18:00. zubikoa.
Ford Mugarri-deusto
zapatua. zehaztu barik.

pilotA
oñatin 
Pilotari profesionalen 
jaialdia, gaur, 22:00etan:  
Jaka-Martija 
Dario-irusta
irribarria-rezusta 
Mendizabal iii-Tolosa.

ziKlismoA
oñatiko 12. ziklo-krosa 
Domekan 09:10ean 
hasita.

AtletismoA
Santamasetako 
koadrilen Arteko krosa 
Domeka, 12:30, arrasate. 
Domekan 09:10ean hasita.

pirAgUismoA
eskola arteko topaketa 
zapatua, 10:00, bergaran. 
Domekan 09:10ean 
hasita.

AstEBuruko HitZorDuAk
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amaia antzokian abenduaren 21ean izango diren bertsolariak. lanKu

belaunaldi berriko bertsolariak 
eta eskarmentudunak elkarrekin
Egaña, lujanbio, iturriaga, Martin, iguaran eta Arzallus 
Amaia antzokian izango dira abenduaren 21ean (20:00)

A. A. ArrAsAtE
Urteroko ohiturari jarraituz, 
AED elkarteak -Santamas Ko-
misiñoarekin eta Altutik bertso 
eskolarekin elkarlanean eta 
Arrasateko Udalaren laguntza-
rekin- bertso saioa antolatu du. 
Sarrerak dagoeneko salgai dau-
de Jaizale, Irati eta Monte ta-
bernetan eta AEDren egoitzan. 
Hamar eurotan eskura daitezke; 
AEDko eta Goiena Klubeko ki-
deek, berriz, zortzi eurotan.

Publiko gazteari gonbidapena 
Azkeneko urteetako saioek pu-
blikoari dagokionez beherakada 

izan badute ere, Itxaro Artolaren 
esanetan, euskara elkartearen-
tzat garrantzitsua da urtean 
antolatzen dituzten bi jaialdiei 
eustea. "Hainbat auzotan  anto-
latzen diren saioez gainera, uste 
dugu Arrasateko bertsozaleei 
zor diegula horrelako jaialdiak 
ere eskaintzea. Bertsozale gaz-
teak erakartzeko apustua egin 
dugu, eta horregatik saioa bez-
peran egiteko erabakia. Izen 
handiak batu gura izan ditugu 
eta adituen gomendioekin osatu 
dugu kartela. Iguaran izan ezik, 
gainontzeko guztiak aurrez Arra-
saten izandakoak dira".

A. A. ArrAsAtE
Zinemari buruzko informazioa 
euskaraz zabaltzeko helburua-
rekin abiatu zuen Lander Ar-
teagak Zinema Uneak izena duen 
ekimena. Hasiera baten proiek-
tu pertsonala zena kolektibo 
bihurtu da, eta bost lagun dau-
de orain lanean.  

Atzo, eguena, estreinatu zuten  
Zinemauneak.eus. "Bereziki, are-
to komertzialetan eskaintzen 
dituzten filmen gaineko infor-
mazioa aurkituko duzue bertan: 
albisteak, kritikak, erreportajeak 
eta euskarazko azpitituluak di-

tuzten trailerrak ere bai. Ez 
dugu  euskal zineman bakarrik 
jarri gura fokua; eta, era berean, 
proiektu multimedia izatea gura 
dugu, argazki eta bideo askore-
kin", azaldu du Arteagak.

'Crowdfunding' kanpaina abian
Dirua biltzeko, gainera, jendeak 
ekimenarekin bat egiteko abia-
tu zuten Verkami plataformaren 
bitartez. Abenduaren 21 da la-
guntza-kanpaina horretan parte 
hartzeko azken eguna, eta ho-
nako hau helbidea: vkm.is/zine-
mauneak.

'zinemauneak.eus': zinema eta 
euskara batzen dituen ataria 
Atzo estreinatu zuten eta erabiltzaile guztiendako dago 
zabalik; hala ere, bazkideentzako txokoa ere badago

A. Aranburuzabala ArEtXABAlEtA
Ohikoak ez diren generoetan 
sortzaileei laguntzea da Karme-
le Igartua sariketaren helburua. 
"Ikastetxeetan egiteko antzerki 
gidoiak idaztea proposatu dugu 
seigarren sariketa horretan, 
konturatu gara-eta ikastetxeetan 
lantzen dituzten antzezlanak oso 
zaharkituak geratu direla, eta, 
beraz, ikasgeletan lantzeko ma-
terial berrien beharrean gaude-
la", azaldu du Tere Irastortzak, 
Idazle Eskolako zuzendariak.

idazle eta irakaslearen omenez 
Karmele Igartua Aretxabaletako 
idazle zenaren omenez sortuta-
ko beka aproposa da ikasgeletan 
sorkuntza bultzatzeko, antola-
tzaileen esanetan. "Haur eta 
gazte literaturan jardun zuen 
Karmelek,  eta, era berean, Are-
txabaletako Kurtzebarri esko-
lako irakaslea ere bazen".

Igartuaren familiakoendako 
ere garrantzitsua da bekaren 
izaera. "Sariketaren berri jaso 
genuenean, pozez hartu genuen. 
Gure amaren lanek aztarna utzi 
dutela adierazten du, eta, era 
berean, literatura sari horrek 
haren lana zabaltzeko aukera 
ematen du. Gure amak beti ida-
tzi izan zuen, baina Bergarako 
Idazle Eskolan izena eman zue-
nean hasi zen bere talentuaz 
edo bere lanen garrantziaz kon-
turatzen; azkenean, hiru poema 
liburu argitaratzera iritsi arte. 
Idazle Eskolan, gainera, beste 
idazle berri batzuk eta ezohikoak 
diren genero literarioak ere lan-
du zituen. Amari ere gustatuko 
zitzaion, seguru, bere izenean 
beka hori sortzea", azaldu du 
Garazi Oiangurenek, Karmele 
Igartuaren alabak. 

zortzi lan aurkeztu dituzte 
Irastortzaren esanetan, gustura 
daude aurtengo edizioak izan 
duen harrerarekin. "Antzerkia 
ez da argitaratzeko literatura 
genero samurra, eta zortzi lan 

jaso ditugu; beraz, kopuru poli-
ta da. Proposatu moduan, lau 
eta hemezortzi urte bitarteko 
ikasleek antzezteko gidoiak dira 
guztiak. Obra konplikatuak beha-
rrean, ikasleek beraiek beste 
ikasle batzuen aurrean eskain-
tzeko  ezaugarriak dituztenak: 
efektu berezi gabekoak, eta 20 
eta 40 minutu bitarteko iraupe-
na dutenak. Gaiei dagokienez, 
oso ezberdinak dira; parte har-
tzaileren batek bi lan aurkeztu 
ditu eta horien artean, akaso, 
badago antzekotasunik, baina, 
orokorrean, jasotako lanen ar-
tean denetik pixka bat dagoela 
esango nuke. Publikoari begira 
ere bai: haur txikien aurrean 
antzezteko idatziak dira horie-
tako batzuk, eta gazteen aurrean 
egiteko edo nerabeendako, berriz,  
beste batzuk. Idazleen jatorria-
ri begiratuta, Euskal Herriko  
toki askotakoak dira".  

Pako Aristi, Itziar Gomez eta 
Iñaki Zubeldia idazleek osatu 
dute aurten epaimahaia. "Idaz-
le Eskolan kolaboratzen dute 
hirurek, eta, era berean,  hiru-
rek ezagutzen zuten Karmele. 
Kopuruaz gainera, lanen maila 
ona azpimarratu dute, nahiko 
aho batez erabaki zuten saria 
nori eman. Emaitzak ikusita, 
iruditzen zaigu lan polita egin 
dugula aurtengo sariketarekin". 

gidoiak ikastetxeen eskura 
Gaurko sari banaketan emango 
dute ezagutzera irabazlearen 
izena; hala ere, Irastortzak au-
rreratu du 2.500 euroko saria 
eskuratuko duen irabazleaz gai-
nera, aipamen berezia jasoko 
duela beste lagun batek. "Eki-
taldi xumea izango da. Karme-
leri buruzko hitzekin hasiko 
dugu, baina irabazleei espazioa 
eta hitza ematea da gure asmoa".

Lan irabazlea idazten.com, 
Idazle Eskolaren atarian argi-
taratuko dute. "Edozein ikaste-
txetan erabili gura badute, ber-
tatik hartzeko aukera izango 
dute. Guretako, polita litzateke 
egunen baten Aretxabaletako 
eskolakoek antzeztea, baina hori 
ez dago gure esku". 

karmele Igartua. Mirari alTube

ikastetxeetan egiteko 
antzerki gidoiei saria
Bergarako idazle Eskolak Aretxabaletako udalaren eta Copreciren laguntzarekin 
sortutako karmele igartua bekaren sariak banatuko dituzte gaur, Arkupe kultura 
etxean, 18:00etan. ikasleek ikasleei antzezteko gidoiak sarituko dituzte oraingoan

SAriketAko lAn 
irABAzleA idazten.
com AtAriAn izAngo 
dA ikAStetXeendAko 
eSkurAgArri
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SAntAMAS AzokAri Buruzko errePortAJeAk
‘debagoiena zuzenean’ Eguenean, 20:30

aiTziber aranburuzabala

oÑAtiko ziklo-kroSAren lABurPenA
‘Harmailatik’ Astelehena, 22:00

iManol Soriano

AstEA goiEnA tElEBistAn

eguazTena, 21

MArkel irizAr, 
enPreSei Buruz
‘enpresarean’ 

Eguaztena, 22:00

eguena, 22

BergArAko ABenduko 
oSoko BilkurA
‘osoko Bilkurak’ 

Eguena, 22:00

aSTeleHena, 19

AretXArteren ModA 
deSFileA
‘debagoiena zuzenean’ 

Astelehena, 20:30

MarTiTzena, 20

'urzulo' 
dokuMentAlA
‘dokumentala’ 

Martitzena, 22:00

goiena

goiena TelebiSTaKo 
PrograMazio oSoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

arrasate

egubakoitza,16 ruiZ
zapatua, 17 EtXEBErriA
domeka, 18 AlBErto AZkoAgA
astelehena, 19 M. FCA. AZkoAgA
Martitzena, 20 FErnAnDEZ
eguaztena, 21 iriZAr
eguena, 22 AMEZuA

bergara

egubakoitza, 16 EstEllA
zapatua, 17 MoZos
domeka, 18 MoZos
astelehena, 19 urrutikoEtXEA
Martitzena, 20 ZABAlA
eguaztena, 21 oiArBiDE
eguena, 22 EstEllA

oñat i

egubakoitza, 16 gArAtE
zapatua, 17 gArAtE
domeka, 18 gArAtE
astelehena, 19 JulDAin
Martitzena, 20 JulDAin
eguaztena, 21 AnDuAgA
eguena, 22 AnDuAgA

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

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. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
687 57 84 23  

103. errenTan eMan
arrasate.  Etxebizitza 
ematen da errentan. 
egoera onean. Hiru loge-
la, egongela, sukaldea 
etxetresna guztiekin, bi 
komun. altzariak dauzka. 
garaje-trastelekua ere 
aukeran. berokuntza eta 
ur bero zentrala. bizkaia 
etorbidea 1. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
645 73 29 66 

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
arrasate edo inguruak.  
Familia euskaldun batek 
etxebizitza behar du 
errentan gabon sasoian, 
abenduaren 21etik urta-
rrilaren 2ra bitartean. bi 
edo hiru logelakoa. inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 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  

105. eTxeaK oSaTu
bergara.  logela ematen 
da errentan zabalotegiko 
dorrean, neska edo ema-
kume batendako. intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 636 30 37 75  

2. garaJeak

201. SalDu
aretxabaleta.  Aretxaba-
letako erdialdean 57 me-
tro koadroko garajea 
salgai edo errentan. inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 615 72 48 87  

4. lana

401. eSKainTzaK

antzuola.  zaintzailea 
behar da arratsaldetan bi 
ume zaintzeko. interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 685 70 41 81 

aretxabaleta.  Pertsona 
nagusi bat orduka zain-
tzeko bertako pertsona 
bat behar da. 665 41 71 
53  edo 943 79 77 06 

402. eSKaeraK
arrasate.  emakume ar-
duratsua, pertsona nagu-
siak zaintzen edo etxeko 
lanak eta garbiketak egi-
teko prest. 631 70 11 80 

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

arrasate.  lan egin beha-
rra daukat. Presazkoa da. 
zerbitzari moduan, nagu-
si eta umeak zaintzen, 
taberna, atari eta abarrak 
garbitzen, nagusiei kalera 
laguntzen eta gozoki den-
dan esperientzia dut. 676 
44 85 58 

arrasate.  nagusi eta 
umeak zaindu eta garbi-
keta lanak egiteko prest 
nago. 654 11 15 14 

debagoiena.  emakumea 
nagusiak zaintzeko gertu. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Telefonoa: 
634 04 17 30 

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.  gizarte eta 
osasun arreta titulua duen 
mutila zaintza lanak egi-
teko gertu. orduka edo 
jardun osoz. Telefonoa: 
634 94 31 59 

debagoiena.  gizona ger-
tu nagusiak zaintzeko eta 
etxe zein lorategien man-
tenu lanak egiteko. 634 
14 36 65 

debagoiena.  gizona na-
gusiak zaintzeko gertu. 
gauez, egunez zein ordu-
ka. esperientzia eta erre-
ferentzia onak ditut. 672 
53 39 44 

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.  Mutila ger-
tu nagusiak zaintzeko, 
paseoan laguntzeko edo-
ta taberna eta abarren 
garbiketan aritzeko. 638 
85 43 36  

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

debagoiena.  nagusiak 
zaintzen eta etxe edo ba-
serrien mantenu lanetan 
arituko nintzateke. espe-
rientzia handia dut. 631 
70 73 85 

debagoiena.  nagusiak 
zaintzen, garbiketan edo-
ta etxeko lanak egiten 
aritzeko gertu nago. 
Etxean bertan bizi izaten, 
egun osoz edota orduka. 
610 99 70 46 

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.  neska ger-
tu nagusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko. 676 
68 14 61 

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 
garbiketarako prest nago. 
autoa daukat. Telefonoan: 
632 77 35 38 

eskoriatza.  emakume 
arduratsua, pertsona na-
gusien zaintzan eta gar-
biketa lanak egiten espe-
rientzia daukana, lan 
egiteko prest. Telefonoan: 
632 83 32 44 

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-
dan. arriolan, asparrenan, 
lursail urbanizatua salgai. 
1500 metro koadro. inte-
resatuok deitu edo bidali 
Whatsapp mezua zenba-
ki honetara: 652 76 00 16

804. HarTu

egurra.  Tximiniarako 
egurra hartuko nuke. 656 
75 76 98  

807. aurKiTu

betaurrekoak.  azaroaren 
12an egoarbitza tonto-
rrean betaurrekoak aur-
kitu nituen. zureak badira, 
deitu zenbaki honetara: 
605 76 49 29 

Arrasate

Zerbitzaria eta 
sukaldaria behar 
dira jatetxerako.
 660 83 06 83

 mikeluj@hotmail.com

Interesatuok bidali curriculuma abenduaren 23a 
baino lehen aed@aedelkartea.eus helbidera

AED elkarteak 
kudeatzailea behar du
Eskaintzen da:
- Egunean lau orduko lan kontratua

Eskatzen da:
- Kontabilitate ezagupenak izatea
- Ofimatika ezagupenak izatea
- Euskaraz idazteko gaitasuna izatea EGA 
   mailakoa edo baliokidea
- Urtarrilean lanean hasteko aukera izatea

Baloratuko da:
- Kudeaketa ekonomikoan eskarmentua izatea
- Web gune eta sare sozialen kudeaketan        
eskarmentua izatea
- AEDko bazkidea izatea
- Euskararen aldeko lana ezagutzea

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Zubiaurre,	104	m2,	2	log,	terraza,	trastelekua	eta	garajea.	145.000€.	AUKERA	ONA.
•	 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	igogoilua.	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.

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.	BERRITZEKO.	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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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.

EskEr onA

oñatin, 2016ko abenduaren 16an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza domekan izango da, abenduaren 18an, 12:30ean, 
oñatiko agustindarren elizan.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Felix Bolinagaren alarguna

2016ko azaroaren 30ean hil zen, 81 urte zituela.

 Juana
arabaolaza egaña

oroigArriA

Hamaika gazte elkartea. 
Arrasaten, 2016ko abenduaren 16an.

Bat egiten dugu senideen saminarekin.

2016ko abenduaren 9an hil zen, 77 urte zituela.

 Jose antonio 
azurmendi arenaza

EskEr onA

Bergaran, 2016ko abenduaren 16an.

senide eta lagun guztion maitasunaren babesa izan genuen ama 
agurtzeko momentu latzetan.

Bihotzez, mila esker denoi, familiaren partetik.

2016ko abenduaren 9an hil zen, 76 urte zituela.

 Maria Jesus
Urriategi zabaleta

EskEr onA

Arrasaten, 2016ko abenduaren 16an.

lerro hauen bidez Juantxu-ren sendiak eskerrak eman nahi dizkizuegu, 
bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan maitasuna eta elkartasuna erakutsi 

diguzuen guztioi.
—

Agur, Juantxu, bihotzean eramango zaitugu.
—

irteera meza abenduaren 18an, domeka, izango da, 12:00etan, Arrasateko 
san Juan Batailatzailearen parrokian.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

'Juantxu'

2016ko abenduaren 7an hil zen, 86 urte zituela.

 Juan
aranburu etxebarria

urtEurrEnA

Arrasaten, 2016ko abenduaren 16an.

Denboriek bere martxa daroie baina 
zure presentzia goxo eta bizirik dago

Intxaustiko sukaldeko epelien.
—

urteurreneko meza igandean izango da, 
abenduaren 18an, 12:00etan, Arrasateko parrokian.

Mila esker bertaratuko zaretenoi.

tomas iribecamposen alarguna

2015eko abenduaren 17an hil zen, 88 urte zituela.

 arantxa
gallastegi arregi

EskEr onA

oñatin, 2016ko abenduaren 16an.

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 17an, 19:30ean, 
oñatiko agustindarren elizan.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2016ko abenduaren 9an hil zen, 91 urte zituela.

 Frantziska
lete Madinabeitia

EskEr onA

Arrasaten, 2016ko abenduaren 16an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Haren aldeko meza domekan izango da, abenduaren 18an, 
12:00etan, Arrasateko san Juan Batailatzailearen parrokian.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2016ko abenduaren 9an hil zen, 77 urte zituela.

Jose antonio
azurmendi arenaza

Maxima Monllor trigo. arrasaten, abenduaren 5ean. 93 urte.
Maria Arriaran Agirre. arrasaten, abenduaren 7an. 89 urte.
gloria galdos zabalo. arrasaten, abenduaren 8an. 60 urte.
Jose Antonio Azurmendi Arenaza. arrasaten, 9an. 77 urte.
Maria Jesus urriategi zabaleta. bergaran, abenduaren 9an. 76 urte.
Frantziska lete Madinabeitia. oñatin, abenduaren 9an, 91 urte.
Manuel Herbas Herbas. bergaran, abenduaren 9an. 86 urte.
Andres ugarteburu laskurain. arrasaten, 10ean. 92 urte.
Flora Arregi Murua. arrasaten, abenduaren 11n. 99 urte.
rufino Altuna Arana. arrasaten, abenduaren 11n. 82 urte.
Maribel oliva Vidriales. Aretxabaletan, abenduaren 11n. 60 urte.
Pedro taboada diego. arrasaten, abenduaren 11n. 85 urte.
eugenia zilauren Azkargorta. arrasaten, abenduaren 12an. 89 urte.
norberto galbete lopez. arrasaten, abenduaren 13an. 88 urte.

HilDAkoAk

oroigArriA

 goiena komunikazio taldea.
Arrasaten, 2016ko abenduaren 16an.

2016ko abenduaren 10ean hil zen, 92 urte zituela.

 andres
Ugarteburu laskurain

Bat egiten dugu senideen saminarekin.

urtEurrEnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Bergaran, 2016ko abenduaren 16an. 

urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 18an, 
12:00etan, Bergarako santa Marina parrokian.

—
Beti izango zara gura bihotzean.

2015eko abenduaren 15ean hil zen, 97 urte zituela.

 Sofia
aranzabal Cacicedo

oroigArriA

oñatin, 2016ko abenduaren 16an.

Betiko joan zaren honetan
nahiz eta triste gauden benetan

zure oroimena gordeko dugu
gauzarik ederretan:

Irei aldeko zelaietan eta
Urzabaleko loretan,
udaberri koloretan.

Negu ondotik haize epela
etorriko baita bueltan.

Zure ilobak: gorka-Maialen; 
Arkaitz; laida; Eneritz-Ainhoa; 
unai; Aritz (†); ibai-irati;Aitor; 

Ane; naiara-Joseba; 
Ainhoa-Mikel; Maiane; irati. 

Birlobak: Ekain; naia.

2016ko abenduaren 9an hil zen, 91 urte zituela.

 Frantziska
lete Madinabeitia
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tXutXu-MutXuAk

1

3

5
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3. ordunten Aloña Mendirekin
aloña Mendirekin azaroan orduntera 
egindako irteerako argazkia da. abendukoa 
domekan izango da eta erniora joango dira. 
baba-jana egingo dute gero Tolosan.

5. Besaiderekin orkatzategira
urteko azken irteera egin zuen besaidek 
abenduaren 11n: Orkatzategi, Txirikilaleku, 
uraren kanala eta Potorrosin ikusi zituzten. 
Hurrengoa, urtarrilaren 1ean.

4. Herrixa dantzan
escamot Catala talde kataluniarrarekin 
batera egin dute dantzan elgetan eta jende 
asko bildu da. Urteko azken Herrixa Dantzan 
saioa izan da.

6. kontxi eta 'txotxe'
"zorionak, bikote! 25 urte pasau die alkarri 
baietza emun eutsezuenetik, eta orduentxe 
moduen jarraiketan dozue alkarri gura 
izeten. Segi holaxe beti!".

2. Bergarako pintoreak
bergaran pintore asko daudela jakinekoa da 
eta argazki hau da horren erakusle. beart 
elkarteko margolariak daude bertan, 
aroztegin zabaldu duten erakusketan.

1. 90 urteko bazkideak
Santa luzia egunez, ohitura duten legez, 
omendu ditu Aretxabaletako Basotxo 
erretiratuen elkarteak 90 urteko bazkideak. 
bederatzi omendu dituzte aurten.

oÑAti SeSSionS
lege soziologiari buruzko mundu 
mailako jardunaldiak egiten dira 
urtean behin. aurten austrian izan 
dira eta datorren urtean, ekainean, 
Mexikon egingo dituzte. bada, 
bietan oñati Sessions izeneko 
saioa egongo da, oñati non 
dagoen, nolakoa den eta zer egiten 
duten azaltzeko. oraindik oñati 
ezagutzen ez duen edonork 
oñatiren berri izateko aurkezpen 
saioa izango da.

iÑigo MArtinez
realaren oñatiko zaleek iñigo 
Martinezen lagunartea dute 
osatuta eta oñatiko produktuen 
sorta bat oparitzen diote gola 
sartzen duen bakoitzean; herrian 
egindako txakolina eta gazta, 
esaterako. ondarrutarrak asko 
estimatzen ditu lagunarte 
horretako kideak eta abenduaren 
hasieran bisita egiteko denbora 
hartu eta oñatira etorri zen. 
lagunarteko kide Joseba 

zabaleta agurtu zuen propio,  
indarrak eta animoak emanda.

donoStiA 2016
irantzu lekue artistak instalazioa 
jarriko du abenduaren 22an 
oñatin. Marrazki erraldoi bat 
egingo du klarionekin Foruen 
plazan eta helburua da hark 
marrazki hori egiten duen bitartean 
jendeak Donostia 2016ri buruzko 
iritzia ematea. Kristalezko botila 
batzuk eramango ditu iritzia 

barruan sartzeko. Umeek eta 
gaztetxoek ere izango dute aukera 
klarionak hartu eta  berarekin 
batera marrazkia egiteko.

AntzokiAn
zapatuan, zuzenean joko du ruper 
ordorika musikari oñatiarrak 
bilboko Kafe antzokian. urteroko 
ohitura izaten da eta urtero oñatiar 
mordo bat joaten da kontzertu 
horretara. aurten ere ruper ez da 
bakarrik egongo.  

SeVillArA
bergarako San Pedro elizan 
dagoen Kristoa Sevillara eramango 
dute martxoan, hilabeterako. 
Martinez Montañes eskultoreak 
babesgabeen Kristoa egin zuenetik 
400 urte pasa dira eta ospakizunak 
egiteko eramango dute Juan de 
Mesa-ren bergarako irudia. bi 
horiek hirukotea osatuko dute 
Pablo de rojas-en granadako 
seminario nagusian dagoen 
gurutziltzatuarekin batera.

#DiotEnEZ
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Zorion AgurrAk

EskoriAtZA
aitor zubizarreta
abenduaren 22an, 11 
urte. zorionak, aitor! 
oso ondo pasatu zure 
egunean, artista. 
Familiaren partetik, 11 
muxu eta besarkada 
handi!

BErgArA
Mariñe Sotil Marchen
abenduaren 22an, 7 
urte. zorionak, 
printzesa! egun 
zoragarria opa dizugu 
etxeko guztiak. Ondo 
pasatu laguntxoekin. 
besarkada handi bat eta 
marrubizko muxu asko.

oñAti
libe iñurritegi guridi
abenduaren 21ean, 10 
urte. zorionak 
guapetona. ederki 
pasatu zure eguna eta 
topera disfrutatu. Muxu 
handi-handi bat zurekin 
autokarabanan faten 
garienon partetik.

AntZuolA
Julen zabalo 
azurmendi
abenduaren 19an, 2 
urte. zorionak, txipiron! 
ondo pasatu eguna eta 
txokolatezko muxu 
pilia etxekuen partetik!

ArEtXABAlEtA
irati garai leturiaga
abenduaren 18an, 13 
urte. zorionak, irati! 
Muxu eta besarkada 
handia opa dizu familia 
osoak, anaia Haritzek eta 
lehengusu-lehengusinek. 
igandean ospatuko 
dugu!

lEintZ gAtZAgA
eider errasti beloki
abenduaren 18an, 3 
urte. zorionak, eider! 
muxu handi bat 
etxekoen partetik eta 
ondo pasatu 
merendolan.

ArAMAio
June ballesteros 
Uribarren
abenduaren 16an, 10 
urte. zorionak, 
sorgintxo! Ondo-ondo 
pasatu zure egune! 
Afari-merixendan 
ikusiko gara! lur eta 
ilare.

ArrAsAtE
noa Perez Sanchez
abenduaren 13an, 2 
urte. zorionak, noa! 
Muxu pilo bat 
familiakoen partetik. 
oso ondo ospatu zure 
bigarren urtebetetzea.

ArEtXABAlEtA
danel eta oxel zubillaga olabe
abenduaren 10ean, 8 urte. zorionak, bikote! 
ondo-ondo pasatu zuen eguna eta besarkada handi 
bat bixontzat, bereziki Liberen partetik!

EskoriAtZA
amets aguirre 
gandarias
abenduaren 16an, 
urtebete. zorionak, 
Amets! Muxu potoloa 
etxekoen partetik. 
Jada urtebete bete 
duzu. zorionak, maitia.

oñAti
amaiur igartua 
garcia
abenduaren 13an, 5 
urte. zorionak, 
prexioxa! ondo-ondo 
pasatu zure egunian. 
Patxo potolo bana, 
etxeko danon partetik.

ArrAsAtE
naia rueda 
Cabanillas
abenduaren 8an, 7 
urte. zorionak, 
printzesa! ondo ospatu 
zure urtebetetze eguna 
eta patxo potolo bat, 
etxeko guztien 
partetik!

BErgArA
beñat arin etxabe eta 
Patri etxabe 
orobengoa
zorionak, bikote! ondo 
pasatu zuen 
urtebetetzean. 
Jarraittu holaxe urte 
askoan. Muxu handi 
bat, etxekoen partetik.

BErgArA
Haitz Haas
abenduaren 13an, 2 
urte. Etxeko 
bihurritxoak bi urtetxo 
ein dittu. Muxu bat 
danon partetik, 
prezioso!

oñAti
izaro Telleria gardoki
abenduaren 7an, 6 
urte. zorionak 
seigarren 
urtebetetzean! ederto 
pasatu dogu 
elkarrekin. Muxu 
potoloak, etxeko danon 
partetik.

BErgArA
aner navajo Marquez
abenduaren 12an, 
urtebete. zorionak, 
maittia! Jarraitu orain 
arte moduan, 
irribarretsu eta alaia. 
Muxu potolo bat etxeko 
guztien eta, bereziki, 
Maiderren partetik.

BErgArA
Paco Moreno
abenduaren 12an, 
Zorionak, aitxitxa Paco! 
egun politta pasatzia 
opa dotsugu. eskerrik 
asko beti gurekin 
egoteagatik. asko maite 
zaitugu. Muxu handi 
bat. alaine eta Kenar.

ArEtXABAlEtA
zuriñe larrinaga 
Perea
abenduaren 12an. urte 
askotarako, amatxo! 
zahartzen zoiez, e? 
ondo-ondo pasatu 
zure egunien eta jaso 
patxo handi bana, 
etxekuen partetik.

oñAti
irati zumalde altube
abenduaren 12an, 
urtebetetzea. zorionak 
eta urte askotarako, 
etxeko guztien 
partetik.

oñAti
Peru orueta Santos
abenduaren 11n, 5 
urte. zorionak, Peru, 
familixako danon 
partetik! ein putz 
fuerte bost fandelairi! 
zorionak!

BErgArA
Markel arrieta eta 
ibon aguado 
abenduaren 20an, 
Markelek 10 urte eta 
11n, ibonek 19 urte. 
zorionak, bikote! ondo 
pasatu zuen eguneko 
ospakizunetan eta 
disfrutatu oparixekin! 

ArrAsAtE
anne arrieta zubielki
abenduaren 16an, 3 
urte. zorionak, 
poxpolin! Ondo-ondo 
ospatu eguna eta 
muxu potolo bat 
etxekoen partetik.

ArrAsAtE
aner Horrillo zallo
abenduaren 14an, 3 
urte. zorionak eta 
patxo handi bat 
gurasoen, 
aitita-amamen, 
izeba-osaben eta 
birramama inmaculada 
eta angelesen partetik.

BErgArA
aratz aperribai 
Mujika
abenduaren 14an, 4 
urte. zorionak, 
txapeldun! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna eta 
patxo potolo asko, 
etxeko danon partetik.

oñAti
ekain azpiazu eta irati Urtzelai
iratik abenduaren 14an, urtebetetzea eta ekainek 
15ean, 2 urte. Zorionak eta muxu pila bat 
bixondako, etxeko danon partetik.

DonostiA
Sara goñi aiani
abenduaren 14an, 2 
urte. zorionak, 
matraka, familiako 
danon partetik!

BErgArA
Mei 
azkarate-askasua 
baleztena
abenduaren 13an, 9 
urte. zorionak era urte 
askotarako, printzesa! 
Muxu potolo bat! 
Etxekoak eta, bereziki, 
ahizpa laia eta Malen.
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egUbAKoitzA 16
AretXABAletA txokolate-jana, 
jostailu bilketa eta eskulanak
Jostailu bat, irribarre bat kanpaina.
Herriko plazan, 12:00etan. 

elgetA ipuinen ordua
boluntarioen eskutik, euskaraz. 
16:40an 5 urteko gelatik 
gorakoendako, eta 17:25ean 2-4 
urte artekoendako.
Liburutegian, aipatutako orduetan. 

AretXABAletA Jostailu eta 
diru bilketa
Jostailu bat, irribarre bat kanpaina, 
greziako eta  Saharako umeendako. 
Herriko Plazan, 17:00etan. 

AretXABAletA 'karmele 
igartua' sorkuntza bekaren sari 
banaketa
ekitaldi irekia egingo dute.
Arkupen, 18:00etan. 

oÑAti txistor-jana eta 
dantzaldia erretiratuendako
Txartelak euro baten.
Pake Lekun, 18:00etan. 

elgetA gabonetako luntxa 
erretiratuendako
xalbadorpe elkarteko 
bazkideendako.
Ozkarbin, 18:00etan. 

BergArA gimnasia erritmiko 
erakustaldia
bergarako eta antzuolako 100 
gimnasten saioa.
Labegaraietan, 18:30ean. 

BergArA gabonetako 
kontzertua
Musika eskolako kideen emanaldia: 
txistu eta Suzuki taldeak.
Pilotalekuan, 18:30ean. 

elgetA Pilota txapelketako 
finalerdiak
lau finalerdiak jokatuko dituzte.
Pilotalekuan, 18:30ean.

AntzuolA txosna batzordearen 
batzarra
batzordea sortzeko bigarren 
batzarra egingo dute herritar 
guztiendako.
Olaranen, 18:30ean. 

AretXABAletA Moda desfilea
Aretxarteko hainbat merkatariren 
eta herriko hainbat talderen eskutik 
egingo dute. 
Herriko Plazako, 19:00etan. 

oÑAti 'las estaciones' 
dokumentala
gizakien eta animalien arteko 
berdintasunak erakusten ditu.
Kultura etxean, 19:00etan.  

AretXABAletA Bakarrizketa 
saioa
Juan Carlos Cordoba eta Jose 
Campoy. Sarrerak, lau euro. 
Arkupen, 20:00etan.

AretXABAletA 'Soinu 
sakratuen' kontzertua
Julen Apezetxearen eskutik. 
Matikua jatetxearen ondoan, 
20:00etan.

ArAMAio tronpa kontzertua
adarhots elkarteko kideen 
emanaldia. 
Kultura etxean, 20:00etan. 

oÑAti elkartasun afaria
batzen den dirua Matthew urakanak 
Haitin eragindako kalteak 
konpontzeko izango da.
Bidaurretan, 20:30ean. 

BergArA Bergarako bertsolari 
txapelketa
Jon Patxi Aiastui, Enaitz Alustiza, 
Jon altuna, unai arantzabal, iñigo 
arzelus, gari lopez de Munain eta 
eñaut uriarte oholtzan.
Gaztetxean, 22:00etan. 

zApAtUA 17
AretXABAletA gabonetako 
azoka
Herriko 20tik gora saltzaile, ekoizle, 
artisau eta merkatari elkartuko dira. 
Herriko Plazan, 10:00etan.

oÑAti Artisauen Azoka
Herriko artisauen produktuak 
erosteko aukera.
Foruen plazan, 10:30ean.

eSkoriAtzA Arte martzialetako 
ikastaroa
elkartasun ikastaroa izango da.
Pilotalekuan, 10:30ean.

oÑAti Cesar Barrioaren lanak
artista asturiarraren lanak 
ezagutzeko ate irekiak, oteizak 
deitutako Katedraleak gunean.
Arantzazun, 11:00etan.

BergArA XViii. napar Feria
askotariko ekitaldiak San antonio 
auzoan.
San Martin plazan, 11:00etan.

oÑAti Jostailuak trukatzeko
azoka egingo dute. 
Ludotekan, 11:00etan. 

AretXABAletA Jostailu bilketa
Jostailu bat, irribarre bat kanpaina, 
greziako eta  Saharako umeendako. 
Herriko Plazan, 11:00etan. 

BergArA Haur eta 
gaztetxoentzat ekintzak
bergara bizi! ekimenaren bidez, 
bedelkarren eskutik.
Seminarioko patioan, 11:30ean. 

ArrASAte 'Borobileko dantza'
arrostaitz eta lore gazteak taldeak.
Herriko Plazan, 13:00etan. 

oÑAti erakusleiho lehiaketako 
sari banaketa
gabonetako lehiaketa.
Udaletxean, 13:30ean. 

oÑAti 'espeleotxiki'
6 urtetik gorakoendako. 
Arrikrutzen, 15:30ean. 

oÑAti 'Hiru ipuin' pailazo 
ikuskizuna
Tomaxen abenturak konpainiarekin, 
urgain-errekaldeko guraso 
elkartearen eskutik.
Zuazola institutuan, 16:30ean. 

AretXABAletA opariak egiteko 
tailerra
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 16:30ean.

eSkoriAtzA opariak egiteko 
tailerra
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 16:30ean.

ArrASAte opariak egiteko 
tailerra
Gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan. 

AntzuolA Sahararen aldeko 
festa
udan Debagoienera haur saharar 
gehiago etorri ahal izateko 
helburuarekin, festa egingo du 
gazte txokoan.
Zurrategi plazan, 19:00etan. 

oÑAti erretiratuen antzezlanak
Itxarongela eta Eskutitza Ramoni.
Santa Anan, 19:30ean. 

oÑAti oñati Abesbatzaren saioa
gabonetako emanaldia.
Agustindarren elizan, 20:00etan. 

BergArA gabonetako 
kontzertua
Musika banda, aritzeta abesbatza, 
orkestra Sinfonikoa, orfeoia eta 
orfeoi gaztea eta musika eskola. 
Sarrerak, zortzi euro. 
Pilotalekuan, 20:30ean. 

AretXABAletA Mikel 
unanueren omenez
inalecktrik eta xistor bakarlariek eta 
akulu taldeak joko dute. 
Herriko Plazan, 21:00etan. 

ArrASAte Punk kontzertua
libertad Condicional, batzuri Punk 
eta WC roca & roll taldeak. Doan.
Gaztetxean, 22:00etan. 

domeKA 18
eSkoriAtzA Mendi irteera
alberka-nebera-apotzaga. 
Fernando Eskoriatza plazan, 
08:00etan. 

oÑAti Anfibioen putzuak 
ikustera
iturrigorri basora.
Foruen plazan, 08:30ean. 

AretXABAletA gabonetako 
azoka
Herriko 20tik gora saltzaile, ekoizle, 
artisau eta merkatari elkartuko dira. 
Herriko Plazan, 10:00etan.
 
oÑAti ziklo-kros saria
Kadeteak, juniorrak, eliteak, 
masterrak eta 23 urtez azpikoak.
Urrutxun, 10:00etan. 

oÑAti elkartasun azoka
gobernuz kanpoko erakundeak.
Foruen plazan, 10:00etan. 

BergArA euskarazko liburuen 
truke azoka
bertara eraman behar dira.
San Martin plazan, 10:00etan. 

elgetA Berrerabilpena 
sustatzeko azoka
Jostailuak trukatzeko eta bigarren 
eskuko gauzak zein artisautza 
produktuak saltzeko aukera.
Mendizaleen plazan, 11:00etan.

oÑAti Cesar Barrioaren lanak
artista asturiarraren lanak 
ezagutzeko ate irekiak, oteizak 
deitutako Katedraleak gunean.
Arantzazun, 11:00etan. 

BergArA Haur eta 
gaztetxoentzat ekintzak
Bergara bizi! ekimena..
Seminarioko patioan, 11:30ean.

agenda
eMAiguzue zuen ekitAldien Berri eguAzteneko eguerdiA BAino leHen. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

rAFA roBlEDo

oÑAti Frank eta the Young Wait taldeen kontzertua
Frank bakarlariak folk doinuak joko ditu eta The Young Wait taldeak 
rock-blues estiloa. Doako emanaldia izango da.
Gaur, egubakoitza, gaztelekuan, 22:30ean.
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 leintz gAtzAgA Bigarren 
eskuko azoka
Hustu Ganbara! azoka egingo dute.
San Migel plazan, 12:00etan 

AntzuolA organo kontzertua 
bergarako organo eskolako irakasle 
Jose antonio Pascualen saioa. 
Parrokian, 12:00etan. 

AretXABAletA opariak egiteko 
tailerra
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 16:30ean.

eSkoriAtzA opariak egiteko 
tailerra
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 16:30ean.

ArrASAte opariak egiteko 
tailerra
Gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

ArrASAte ginkana mitologikoa
Santamas Komisiñoaren eskutik 
egingo dute.
Herriko Plazan, 17:00etan. 

oÑAti 'Autobiographikal', 
poesia eta antzerkia
gasteizen, bi lagunen artean 
sortutako proiektua, poesia hainbat 
txokotara zabaltzeko. 
Gaztetxean, 18:00etan. 

BergArA Pintura erakusketa
beart taldeko kideen lanak   
ikusteko azken eguna da gaur, 
abenduak 18. 
Aroztegin, 18:00etan.

AntzuolA 'Baga, biga, higa' 
emanaldia
Mikel Markezen eta eñaut 
elorrietaren proiektua.
Torresoroan, 18:30ean. 

BergArA Fernando gonzalo 
organista
Stoltz-Freres organoaren alde.
Sarrerak, bost euro.
Santa Marinan, 19:00etan. 

oÑAti gabonetako kontzertua
Musika bandak, oñati abesbatzak, 
parrokiako koruak, ganbara eta 
Ganbara Txiki abesbatzek eta 
Txantxiku Ikastolako abesbatzak 

parte hartuko dute. Haitirako dirua 
batzeko kutxak egongo dira 
sarreretan.
Parrokian, 19:00etan. 

eSkoriAtzA gospel kontzertua
Mikel San Juan eta iñaki Miguel 
bikote donostiarrak gospel abeslari 
handienetako batzuei omenaldia 
egingo die.
Zaldibarren, 19:00etan. 

AsteleheNA 19
oÑAti Musika eskola ikasleen 
emanaldia
gabonetako kontzertua egingo dute.
San Martin egoitzan, 18:00etan. 

AretXABAletA egurrezko 
jokoak
umeendako ekintza.
Herriko Plazan, 18:30ean. 

AntzuolA Musika eskolako 
ikasleen emanaldia
gabonetako kontzertua egingo dute.
Torresoroan, 19:00etan.  

mArtitzeNA 20
AretXABAletA gabonetako 
kontzertua
leizarra musika eskolako ikasleen 
eta irakasleen emanaldia.
Herriko Plazan, 18:00etan. 

eSkoriAtzA errege-opila 
egiteko ikastaroa
euskarazko tailerra izango da.
Kultura etxean, 18:00etan 

egUAzteNA 21
AretXABAletA San tomas 
eguna Basotxon
gabonetako 40 otarre zozketatu eta  
txistorra jango dute.
Erretiratuen elkartean, 17:00etan 

oÑAti San tomas ospakizuna
ikasleen eta irakasleen festa.
Musika eskolan, 17:00etan. 

BergArA gabonetako 
apaingarriak egiteko tailerra
Herritar guztiendako ikastaroa. 
Oxirondon, 18:00etan.

BergArA eguztenetako azoka
baserritarren produktuak. 
Oxirondon, 18:00etan.

oÑAti 'Bizilagunak'
Jabier erostarbe oñatiarrak 
errotulagailuekin eta akuarelekin 
egindako erretratuak ikusgai, 
abenduaren 30era arte.
Kultura etxean, 18:00etan.

BergArA 'Benito lertxundi eta 
ez dok Amairu'
imanol artolaren hitzaldia.
Laboratoriumen, 19:00etan. 

BergArA 'kazetari kanaia' 
aurkezpena
"ikerkuntza kazetaritza eta salaketa 
sozialeko proiektu berria" 
aurkeztuko dute.
Gaztetxean, 19:00etan. 

AretXABAletA 'Aretxabaletako 
ziklo-krosa' dokumentala
uDaren 70. urteurrena ospatzeko 
ziklokrosaren gainean egindakoa.
Arkupen, 19:30ean.

egUeNA 22
ArrASAte Santamas azoka
Fruta eta barazki erakusketa eta 
lehiaketa, ganadu feria, herri kirolen 
erakustaldia, artisau erakusketa, 
pilota partiduak, taloak...
Herriko hainbat gunetan, egun 
osoan. 

AntzuolA San tomas feria
Txokolate-jana eta    
txistor-pintxoak.
Eskolako patioan, 16:30ean. 

AntzuolA txistor-pintxoak  
erretiratuendako.
Landatxopen, 17:00etan.

BergArA 'ikimilikiliklik, J.A. 
Artzeren unibertsoa' erakusketa
Soinuaren eta irudiaren bitartez, 
artzeren unibertso poetikoan zehar 
zentzumenek gidatutako bidaia, 
urtarrilaren 8ra arte. 
Laboratoriumen.

ArrASAte dJ Makala
Kooltur ostegunak ekimenaren 
kontzertua, doan.  
Gaztetxean, 22:00etan.

zazpi zatitan banatzen da  
Jarmuschen pelikula. zati 
bakoitza asteko egun bat da. 
egunero bikote bat ohean 
dago. gizonak eskuko erlojua 
begiratzen du: 06:10-06:30 
artean mugitzen da. Jaiki, eta, 
gosaldu ostean, lanera doa. 
autobus-gidaria da. Hasi 
aurretik olerkiak idazten ditu. 
arduradunarekin berba egin 
ostean eguneroko lanari ekiten 
dio. lanetik bueltan 
emaztearekin afaldu, txakurra 
paseatzera eraman eta betiko 
tabernan garagardo bat edaten 
du, gero etxera bueltatzeko.  
Egunero, gutxi gorabehera, 
pauta berdinak jarraitzen ditu.  
Pentsa genezake bizimodu 
monotonoa eta aspergarria 
izan daitekeela. baina 
bikotearentzat ez da horrela. 
beste pertsonaia batzuk 

haserre edo gogogabetuak 
sentitu daitezke. eurek, aldiz,  
harmonia eta oreka aurkitu 
dute eguneroko bizitzan. 
gauzak egunero berdinak 
direla iruditu arren, ez dira 
berdinak. antzekoak bai. 
berdinak ez. ideia hori 
azaltzeko Jarmuschek bikiekin 
jokatzen du. bikiak diren 
pertsonaiak agertzen dira: 
berdinak dirudite, baina 
desberdinak dira. adibidez, 
Patersonen moduan olerkiak 
idazten dituen neskatila. 
beharrezkoa da izpiritu 
sortzailea piztuta izatea, eta, 
horrela, txikiak diruditen 
xehetasunetatik,  bizitzarako 
energia lortu dezakegu. 

Jim Jarmusch zuzendariak 
xarma ematen dio, agian, 
minimalistegia dirudien 
istorioari.

ArrASAte

aMaia anTzoKia

un monstruo 
viene a verme
zapatua: 19:30, 
22:00.
Domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

ozzy (euskaraz)
zapatua eta 
domeka: 17:00.

oÑAti

KulTura eTxea

el ciudadano 
ilustre
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 19:30.

Vaiana
zapatuta: 17:00.
Domeka: 12:00, 
17:00.

AretXABAletA

arKuPe

no culpes al 
karma
egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

Mi amigo el 
gigante
zapatua eta 
domeka: 17:00.

eiBAr

ColiSeo

el ciudadano 
ilustre
zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

Absolutamente 
fabulosas
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

Vaiana
zapatua eta 
domeka: 17:00.

anTzoKia

rogue one
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.

gASteiz

bouleVarD

rogue one
zapatua: 23:00.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 

17:15, 18:30, 
19:30, 20:00, 
21:15, 22:15.
egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 15:45, 
16:45.

rogue one 3d
egubakoitzetik 
eguaztenera: 19:00, 
21:45.
egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 16:15.

Hasta el ultimo 
hombre
egubakoitzetik 
eguaztenera: 19:10, 
22:00.
egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 16:15.

Animales 
fantasticos...
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:00, 
19:45, 22:20.

Villaviciosa de al 
lado
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:45, 
19:45, 22:45.
egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 15:45.

Vaiana
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:00, 
19:20.

egubakoitzetik 
domekara: 15:45, 
18:05, 20:25.
astelehenetik 
eguaztenera: 15:45, 
18:05.

los ultimos de 
Filipinas
egubakoitzetik 
domekara: 16:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 15:45, 
18:30.

Fiesta de 
empresa
egubakoitzetik 
domekara: 19:15, 
21:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 21:15.

trolls
egubakoitzetik 
domekara: 18:05.
egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 16:00.

la llegada
egubakoitzetik 
eguaztenera: 20:10, 
22:35.

Animales 
nocturnos
egubakoitzetik 
eguaztenera: 21:50.

Aliados
egubakoitzetik 
eguaztenera: 
22:00.

ZinEMA

KriTiKa

tituluaxxxx  
zuz.: Jim Jarmusch Herr.: aeb (2016). aktoreak: adam Driver, 
golshifteh Farahani  Jared gilman. iraupena: 113 minutu.

Harmonia eguneroko bizitzan
anTonio zabala



Zu HEMEn ZAuDE

2016-12-16 EguBAkoitZA

PISA
PISA izeneko mundu mailako 
azterketa egiten da 15 urteko 
nerabeen artean 3 urtean 
behin. Asteotan Pisako dorrea 
baino famatuagoa egin da 
hezkuntza sistema baino 
ikasleen gaitasunak neurtzen 
omen dituen proba hau. 

Euskadiko emaitzek hautsak 
ederki harrotu dituzte, 
alajaina! Berehala hasi gara 
hondamendia aurreikusten: 
hezkuntzan diru gehiago 
inbertitu behar duela 
Jaurlaritzak, 
autokonplazentzian erortzeko 
joera dugula, bizilagunak 
baino hobeak ginelakoan 
geundela, ia denak besteei, 
batez ere erakundeei, 
leporatutako kritikak. 

Emaitzak publikatu eta 
berehala, inolako azterketa 
eta gogoetarik egin gabe, bla, 
bla, bla bota ditu jende askok 
mingainera etorri zaizkion 
guztiak. Zer gertatu da, ba, 3 
urtetan? Emaitzak onak 
zirenean noren meritua zen, 
ba? "Zer ikusi hura ikasi", 
ikastola, ikastetxe, eskola, 
unibertsitateetako zenbait 
arduradun izan dira zapoak 
botatzen lehenak, hauek 
ikasle guztien adibide izan 
beharko luketenean. 

Inteligentzia emozionalari 
leku handiagoa egin beharko 
genioke, bata bestearen 
lekuan jartzea da ariketarik 
interesgarrienetakoa, bai 
nerabeentzat eta baita 
"helduentzat" ere.

AZkEn BErBA

AiNtzANe oiArbide

Mirari Altube BErgArA
Hutsune handia utzi zuen Xabier 
Arrillaga Bengoa gazte berga-
rarrak senideen eta lagunen 
artean urrian hil zenean, eta, 
hura gogoan, kontzertua anto-
latu dute senideek eta lagunek. 
Abenduaren 29an izango da, 
eguena, Bergarako Seminarioko 
karpan, 19:00etan, eta hainbat 
musikari elkartuko dira han.

Urri amaieran, Soraluze eta 
Osintxu arteko errepidean ger-
tatutako ezbehar latzaren ondo-
rioz hil zen gazte rockzale ber-
gararra. Eta hura agurtzeko 
egokiena kontzertu bat zela 
erabaki zuten: "Segituan hasi 
zen ideia garatzen. Izan ere, 
musika eskolako haren irakas-
learen, lagunen eta familiakoen 
ustez, hura omentzeko ez dago 

rock kontzertu bat baino ekimen 
hoberik", dio Unai Azkarate 
musikariak, Azkaiter Pelox Trio-
ko kideak. Perkusio ikaslea zen 
Arrillaga, Bergarako musika 
eskolan, baita rockzale amorra-
tua ere: "Rock musikari eta tal-
de esanguratsu askoren nondik 
norako guztiak ezagutzen zituen 
eta rock musikak berebiziko 
garrantzia zuen Xabierrentzat".

Haren perkusio irakaslea zen 
Aitor Aranburuk dio ez zegoela 
hura bezalakorik musikaren 
gaineko jakintzari zegokionez: 
"Mutil benetan jatorra zen. Eta 
bere adinekoen artean musikaz 
gehien zekiena; musika zen ha-
ren afizioa eta izugarrizko ja-
kin-mina zuen". Azken kontzer-
tua ekainean eman zuen musi-
ka eskolako gainerako kideekin 
batera Laino skate parkean: 
"Gurekin, Azkaiter Pelox Trio 
taldearekin, batera jo zuten or-
duan eskolako ikasleek, eta Xa-
bierrek, perkusioa jo ez ezik 
kantu asko abestu zituen".

Talde askotako musikariak
Oso kontzertu berezia izango da 
abenduaren 29koa. Azkaiter Pe-
lox Trio taldea erreferente dela 
beste musikari mordoa elkartu-
ko da oholtzan, besteak beste, 
musika eskolako kideak, perku-
sio taldea, Diablues & Bluecifer 
bikotea, Su Ta Gar eta EH Su-
karra taldeetako Aitor eta Mikel 
Gorosabel eta Emoneko musi-
kariak: "Geure abestiak joko 
ditugu, baina Xabierren gustu-
ko beste kantu asko ere bai, 
Guns N' Roses eta Queen taldee-
nak, adibidez. Country musika 
ere entzungo da biolin doinuek 
lagun eginda eta Aritz Alustiza 
trikitiarekin ere gerturatuko 
da. Hala, perkusio taldearekin 
elkarlanean ibilitako asko el-
kartuko gara", jakinarazi du 
Aranburuk.

Arrillagaren argazkiak ere 
emango dituzte abestu bitartean 
eta kontzertua bukatuko dute 
Knockin' on Heaven's Door kan-
tarekin: "Kanta hori izan zen. 
hain zuzen, ekaineko kontzertu 
hartan Arrillagak abestu zuen 
azkena". 

ekaineko kontzertua gertatzeko entsegua, Xabier arrillaga mikrofonoan dela. aiTor aranbarri

rock kontzertua Xabier 
Arrillaga omentzeko
urrian hil zen musikazale gaztea izango dute gogoan abenduaren 29an Bergaran 
egingo duten kontzertuan; musika eskolakoak eta Azkaiter Pelox trio, Diablues & 
Bluecifer, su ta gar, EH sukarra eta Emon taldeetako kideak elkartuko dira, besteak beste

BukAtZEko


