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ARATUSTEAK DEBAGOIENEAN: IKUS 'HERRIAK' SAILA

MOZORROA GERTU

Iragarritako elurteak 
bazterrak zuritu ditu, 
baina ez du aparteko 
arazorik eragin kale 
eta errepideetan / 2

Elkarrizketa Joxe 
Mari agirretxeri, 
'Porrotx' pailazoari

industriaren 
eragina euskararen 
bilakaeran

Apaltasunetik, 
euskarazko film 
baten inoizko 
lorpenik handiena 
'Handia'-k / 40

Bidali zure argazkiak eta eskuratu otarre bikain bat, JON HARATEGIAREN eta HANKABELTZ URDAITEGIAREN produktuekin.
688 69 00 07 zenbakira bidali Aratusteetako argazkiak. Epea: otsailaren 9tik 14ra.

Zozketa, otsailaren 15ean. Zenbat eta argazki gehiago bidali, orduan eta aukera gehiago dituzu otarrea irabazteko!

SINADURAK PauLa 
aMiLbuRu / 17 

MaRiNa 
EtXEgoiEN / 35 

aiNtzaNE 
oiaRbiDE / 48 

gotzoN 
iPaRRagiRRE / 8 

ENERitz 
uRRutia / 12 

Zu hemen zaude.
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Bergarako brigadako langileek 
–bailarako gainontzeko herrie-
takoek moduan– ohi baino goi-
zago hasi dute egunotan lan 
jarduna: "Seietan, iragarpenak 
bete egin direlako eta herrigu-
nean ere elurra egin duelako. 
Baina egin duen elurra erraz 
kentzekoa izan da; Bergaran, 
behintzat, elur-ura bota du. Ka-

leak garbitu ostean gatza botatzen 
ibili gara; izan ere, elurrak bai-
no, izotzak ematen ditu arazo 
handiagoak". Bada, Debagoienean 
130 lagun inguru ibili dira egu-
notan elurra kentzeko lanean. 
Brigadako langileekin batera 
kale garbitzaileek ere zeregin 
horretan jardun dute, eta, he-
rriaren arabera, baita lorezainek 
eta udaltzainek ere.

Istripua GI-627 errepidean 
Errepideetan ere buruhausteak 
sortu ditu botatako elurrak, bai-
na puntuala izan da. Eguen goi-
zean Udanan kamioi bat guru-
tzatu eta auto ilarak sortu zituen, 
eta, denbora laburrean izan 
bazen ere, Kanpanzarko eta Ga-
tzagako mendateak itxita egon 
ziren, baita Elosua ere: "Errepi-
de nagusietan ez da aparteko 

arazorik egon, baina bigarren 
mailako mendate batzuk itxita 
egon dira", adierazi du Ertzain-
tzak. Atzo, ezbehar bakarra GI-627 
errepidean izan zen: Aretxaba-
leta eta Arrasate artean bi autok 
elkarren kontra jo zuten, eta, 
ondorioz, gizonezko bat Arrasa-
teko ospitalera eraman zuten.

Metroa pasa elur Urbian 
Elurra bota bai, baina mendiaz 
gozatzeko giro petrala egin du: 
"Joan den asteburuan Urbiako 
fondan jendea ibili zen, baina ez 
beste batzuetan baino gehiago", 
adierazi du fondako arduradun 
Haritz Altubek. Astebururako 
ere eguraldi txarra eman dute, 
eta Aratusteak dira; ez dugu 
jendetzarik espero". Dagoeneko 
metro pasa elur dute Urbian.

Eta elur horrek guztiak eragi-
na izan du Urkuluko urtegian: 
"Agindua da gainezka egin au-
rretik, metro erdiko mugaren 
azpitik mantentzea. Hala, tarte-
ka, hustu egiten dugu apur bat. 
Aste barruan, momentu puntua-
letan, zazpi metro kubiko segun-
doko husten ibili gara", adiera-
zi du Imanol Zabaletak, Gipuz-
koako Ur Kontsorzioko Deba-
goieneko antolaketa-buruak.

Elgetan, eguen goizean elurra kentzen. JONE ALBENIZ Atzo, Gatzaga itxita egon zen denbora batez. GOIENA

Oñatiko auzoak garbitzen. O.E.

Denean zuritu arren, ez 
du arazo handirik sortu
Eguraldi iragarpenak bete, eta Debagoieneko herri guztiak zuritu dira aste barruan. 
Herri eta auzo garaietan izan dituzte arazo gehien, baina normaltasunaren barruan; 
guztira, 130 lagun inguru ibili dira lanean kaleak eta auzoak garbitzen

Oñati
Brigadako bederatzi 
langile, kale garbitzaileen 
laguntzarekin.

Eskoriatza
Brigadako bost, eta 
kontratatu dituzten beste 
bi langile. Elizateetan bi 
baserritarren laguntza.

Aretxabaleta
Bost udal langile, hiru kale 
garbitzaileren 
laguntzarekin.

Bergara
50 lagun, guztira, 
brigadakoak eta kale 
garbitzaileak batuta.

Elgeta
Hiru lagun dabiltza lanean.

Arrasate
Brigadako 12 langile, 
Cespa enpresako kale 
garbitzaileen laguntzarekin 
(beste 16 lagun).

Aramaio
Hiru lagun dabiltza lanean.

Gatzaga
Langile bat dute herrirako, 
eta errepidea garbitzeko 
enpresa bat 
azpikontratatzen dute.

Antzuola
Brigadako lau lagun 
dabiltza, udaltzainaren 
laguntzarekin. Bi makina 
azpikontratatu dituzte. 

Elurra kentzen 
dabiltzanak

ASTEBURUAN 
TXARRETIK 
JARRAITUKO DU

BIGARREN MAILAKO 
ZENBAIT MENDATE 
ITXITA EGON DIRA

GAINEZKA EGIN 
AURRETIK URKULU 
HUSTEN DABILTZA
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Miren Arregi aRRaSatE
Bergarako auzitegian egingo 
dute, maiatzaren 7tik 10era bi-
tartean, Eskuratuk eta Ordain-
duk Mondragonen kontra ipini-
tako demandari dagokion epai-
keta. Bista saioak maiatzaren 
7an, 8an eta 9an egingo dituzte 
eta bertan Mondragoneko hain-
bat zuzendarik deklaratuko dute 
testigu gisa. Ondorioen aurkez-
pena, berriz, maiatzaren 10ean 
egingo dute. 

Duela bi urte pasa hasi zuten 
prozesua Eskuratuko eta Or-
dainduko 900 langile ohik. Horiek 
47 milioi euro erreklamatzen 
dizkiote Mondragoni. Diote en-
presak "engainatu" egin zituela, 
alegia, Mondragonek ez zituela 
Fagor Etxetresnak eta Edesa 
lantegien benetako egoeraren 
jakitun egin: "Guri esaten zigu-
ten, alde batetik, Fagor Etxe-
tresnak lantegiak etorkizun ona 
zuela eta ez zegoela finantzazio 
arazorik, eta hori gezurra zen", 
dio Ordainduko ordezkari Mikel 

Olabek. "Jendeak askotan esaten 
digu: 'Baina nola ez zineten kon-
turatu?' Gu, Fagor Etxetresne-
tako 2.000 langile, eta baita bai-
larako eta Euskal Herriko biz-
tanleok, guztiz inozoak gara? 
Guk ez genekien ezer, bestela 

hau ez zen gertatuko". Hain zu-
zen ere, hori da epaiketan de-
mostratu beharko dutena: "Par-
tikularki eskatzen diegu Belen 
Kortabarriari, Agustin Markai-
deri eta Txema Gisasolari, egia 
esan dezatela. Egia esaten ba-

dute, guk uste dugu aukera asko 
ditugula epaiketa irabazteko".

Hamaika lagun deklaratzera 
Epaileak hamaika lagun deitu 
ditu deklaratzera. Guztiak ere, 
Mondragoneko zuzendariak edo 
zuzendari ohiak. Lehendabiziko 
saioan, maiatzaren 7koan, Mon-
dragoneko idazkari orokor Aran-
tza Laskurainek deklaratuko 
du, taldea ordezkatuz. Gainera, 
egun horretan, Mondragoneko 
presidente ohi Jose Mari Alde-
koak eta Txema Gisasolak ere 
deklaratuko dute. Baita Belen 
Kortabarriak eta Fabian Bilbaok 
ere. Hurrengo egunetan dekla-
ratuko dute gainontzekoek: Ja-
vier Sotilek eta Agustin Mar-
kaidek, Javier Retegik eta Ana 
Maria Beristainek, Xabier Goi-
koetxeak eta Sergio Treviñok.

Epaiketa konplikatua espero 
dute Ordainduko kideek: "Alde 
batetik dago Mondragon, indar 
handia duen Euskal Herriko 
multinazionala, eta beste alde 
batetik gu, 900 langile ohi", dio 
Olabek.

Lehenengo hiru egunetan tes-
tiguen deklarazioak jaso ondoren, 
maiatzaren 10ean aurkeztuko 

dituzte ondorioak, eta, horrela, 
prozesua epaia emateko prest 
geratuko da. 

Bi aldeak pozik azaldu dira 
epaiketaren data jakitean. Mon-
dragonek adierazi du epaiketa 
egunean euren argumentuak 
mahai gainean ipintzeko dena 
gertu duela. 

Ordainduko eta Eskuratuko 
kideak ere pozik, “azkenean” 
epaiketak baduelako data. 

Datozen egunetarako mobili-
zazioak iragarri dituzte Esku-
ratuko eta Ordainduko kideek. 
Datorren eguenean, hilak 15, 
Bergaran egingo dute manifes-
tazioa: "Bergaran egingo dugu, 
han izango delako epaiketa, eta 
ikusgarritasuna emateagatik".   
18:30ean hasiko da, herriko pla-
zatik, eta herriko kaleak zehar-
katuko ditu. Arrasateko Gari-
baiko geltokitik aterako da 

Azaroan Bergaran egin zen epaiketa aurreko entzunaldia. IKER OÑATE

Mondragon epaiketara, 
maiatzean, Bergaran
bergaran egingo dute, maiatzaren 7tik 10era, Eskuratuk eta ordainduk Mondragonen 
kontra ipinitako demandari dagokion epaiketa. Lehenengo hiru egunetan egingo 
dituzte bista saioak eta maiatzaren 10ean egingo dute ondorioen aurkezpena

LANGILE OHIEK 47 
MILIOI EURO 
ERREKLAMATZEN 
DIZKIOTE 
MONDRAGONI 

Debagoienean %0,06 jaitsi da 
langabezia urtarrilean. Iazko 
urtea %8,56ko tasarekin amaitu 
zen eta 2018ko lehen hilabetean 
%8,50era jaitsi da. Hala ere, 
Arrasaten igo egin da; azken 
hilabetean 29 langabe gehiago 
egon dira, eta, langabezia tasa-
ri dagokionez, Debagoieneko 
altuena izaten jarraitzen du.

Arrasateko datua hori izanda 
ere, hogei langabe gutxiago egon 
dira urtarrilean Debagoienean, 
aurreko hilabetearekin aldera-
tuta. Hego Euskal Herrian, aldiz, 
gora egin du langabeziak, %1,04. 
Guztira, 164.983 pertsona daude 
langabezian Hego Euskal He-
rrian, Espainiako Lan Ministe-
rioaren arabera. 

Abendutik urtarrilera 
aldaketa gutxi 
langabezia datuetan

M.A aRRaSatE
Enpresa mundutik harago, zain-
tza-lan ikusezinetan eta kontsu-
moan ere "planto" egiteko eska-
tu du mugimendu feministak.

Greba lau ardatzen inguruan 
antolatu dute. Alde batetik, en-
presetan kontratatutako behar-
ginei eta ikasleei launa orduko 
bi lanuzte egiteko eskatu diete. 
Bestetik, garbiketarik ez egiteko, 
haurrik ez eramateko eskolara 
edota adinekorik ez zaintzeko 
egun horretan. Grebaren seina-
le gisa, besoko morea eramate-
ko eta leihoetatik edo balkoie-

tatik amantalak zintzilikatzeko 
eskatu dute. Azkenik, egun 
horretarako kontsumo greba 
ere proposatu du mugimendu 
feministak.

Emakumeen Mundu Martxak 
dagoeneko bi batzar antolatu 
ditu Debagoienean Martxoaren 
8ko greba antolatze aldera –lehe-
na Bergaran egin zen, bigarrena 
Oñatin–: "Egun horri begira 
ditugun ideiak partekatu ditugu", 
diote antolatzaileek. Hirugarren 
bilera Aretxabaletan egingo dute 
hilaren 15ean, eguena, 19:00etan, 
udaletxe zaharrean.

Emakumeen greba deitu du 
mugimendu feministak
"Muga guztiak gaindituko dituen greba feminista bat" 
proposatu dute aurtengo Martxoaren 8ari begira
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Xabi Gorostidi DEbagoiENa
Bizitza osasuntsua izatea eta 
nork bere itxura zaintzea gizar-
tean gero eta hedatuago dauden 
bi joera dira. Horiei lotuta, ki-
rola egitea ezinbesteko baldintza 
da, horrek dakartzan onurak 
ugariak direlako: kaloriak erre-
tzeko balio du, muskuluak eta 
hezurrak indartu egiten dira, 
eta kolesterola zein hipertentsioa 
baretzen ditu. Baina ez hori 
bakarrik, estresa kentzeko modu 
eraginkorra da, eta ondo lo egi-
teko baliagarria izan daiteke 
atseden hartzeko zailtasunak 
dituztenentzat. 

Gizartean gero eta sustraitua-
go daudela esateko hainbat adie-
razle daude, baina horietako bat 
kiroldegiek duten erabiltzaile 
kopurua da. Debagoienaren ka-
suan, kiroldegietako abonatu 
kopuruak gora egin du azken 
urteetan, eta gaur egun eskual-
deko herri handienetan 18.000 
abonatutik gora daude. Ondo-
rengo lerroetan, herri bakoitza-
ren egoera eta argazkia eraku-
tsiko du GOIENAk. 

Arrasaten %2,5 gora
Arrasateko Kirol Zerbitzuak 
gaur egun 5.170 abonatu ditu, 
iaz baino 128 gehiago. Abonuak 
hilekoak edo urte osokoak izan 
daitezke, eta horietan hiru mo-
dalitate daude: lehorra, hezea 
eta aurreko biak bateratzen 
dituen Plus modalitatea.

2018ko urtarrileko datuak iaz-
koekin alderatuz gero, Plus mo-
dalitateak izan du igoera naba-

riena (%11,7), iaz baino 175 
abonatu gehiagorekin.

Kirol Zerbitzuak eskaintzen 
dituen ikastaroei dagokienez, 
k-stretcha eta spinninga dira 
arrakasta handien dutenak, eta, 
helduen kasuan, igeriketa eta 
pilatesa dira gustukoenak.

Oñatin, 5.000ko langa helburu 
Oñatiko Zubikoa kiroldegian 
5.000 abonatuko zifratik gertu 
daude. 2017ko abenduko datuei 
erreparatuta 4.896 abonatu dau-
de herrian, eta, bertako ardura-
dun Oscar Carrascalek esanda-
koaren arabera, 2018an 5.000 

abonatutik gora izatea espero 
dute. Txantxikuarren kasuan, 
abonuak urte osokoak edo urte 
erdikoak izaten dira. 

Arrakasta handien duten ari-
ketak fitnessa eta gimnasia 
ekintzak dira. Hala ere, ur ekin-
tzak eta ikastaroak ere arrakas-
tatsuak direla azpimarratu du 
Carrascalek. Datu batzuk ema-
tearren, fitnessak eta gimnasia 
ekintzek 5.600 erabiltzaile izan 
zituzten 2017an. Ur ekintzek eta 
igerilekuko ikastaroek, aldiz, 
4.425 erabiltzaile. 

Bergaran gorabeheratsu 
Bergarako Agorrosinen 3.647 
bazkide zeuden urtarrila bukae-
ran. Azken urteetako datuei 
erreparatuz, bazkide kopuruan 
tendentzia argiak daude urteko 
sasoiaren arabera. Urte hasieran 
kopuru baxuenetarikoa izaten 
dute, baina, uda gerturatzeaz 

bat, gorantz joaten da. Udatik 
abendura, aldiz, bazkide kopurua 
progresiboki jaisten da.

Jarduera arrakastatsuenak 
pilatesa eta cycling-a dira. Hala 
ere, haurren igeriketak ere oso 
harrera ona du bergararrengan, 
hilabeteko 300 haur erakartzen 
ditu eta. 

Aretxabaletan, gora etengabe 
Aretxabaletako Ibarra kirolde-
gian 3.082 bazkide zituzten ur-
tarril erdialdean. Ez da kopuru 
makala, batez ere, 2013an 1.755 
bazkide zituztela kontuan izanez 
gero. Beraz, esan daiteke duela 

bost urteko bazkide kopurua 
bikoiztetik gertu daudela. Urta-
rrilean gorakada izaten duten 
galdetuta, zera erantzun dute 
Ibarrako arduradunek: "Urteko 
abonua geneukan garaian, bai 
gertatzen ziren gorabehera han-
diagoak abenduan eta urtarri-
lean, baina gaur egun, abonua 
hileko izanik, ez da halako al-
daketa nabarmenik nabaritzen 
urtarrilean". 

Erabiltzaile gehienak euren 
kabuz joan ohi dira kirola egi-
tera; igerilekura, fitness gelara 
eta rokodromora, adibidez. Bai-
na kiroldegian bertan antolatzen 
diren jarduerei dagokienez, 
igeriketa, zumba eta areto bizi-
kleta dira jende gehien erakar-
tzen dutenak.

Eskoriatzan, ikasleen eragina
Eskoriatzako kiroldegian 1.420 
bazkiderekin hasi dute urtea. 
Batez beste, 518 erabiltzaile di-
tuzte egunero, eta ikastaroetan 
eskaintzen dituzten 570 plazeta-
tik 398 beteta daude. 

Urtarrilean bazkide goraka-
darik ez dute igartzen, baina 
bazkideen aktibitate mailari 
dagokionez bai, ordea. Euren 
kasuan, bazkide kopuruaren 
igoerarik nabarmenena irailean 
eta urrian izaten dute, ikastur-
te unibertsitarioaren hasiera-
rekin batera. 
Erabiltzaile gehien pilatzen di-
tuzten jarduerak hauek dira: 
umeen igeriketa, indoor bizikle-
ta, acquagyma eta zumba, hain 
zuzen ere. 

Bergarako, Arrasateko eta Oñatiko kiroldegietako abonatuen txartelak. XABI GOROSTIDI

Kiroldegietan, 
abonatu gehiago

BERGARAN ETA 
ESKORIATZAN BEHERA 
EGIN DU DATUAK, 
BAINA OSO MODU 
APALEAN

ESKUALDEKO HERRI 
GEHIENETAN ABONATU 
KOPURUAK GORA EGIN 
DU AZKEN URTEAN 
ZEHAR

azken urteetako tendentziarekin jarraituz, bailarako kiroldegiek gero eta abonatu 
gehiago dituzte. une honetan 18.000 abonatutik gora daude arrasateko, oñatiko, 
bergarako, aretxabaletako, Eskoriatzako eta Elgetako kiroldegietan zehar banatuta
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Elgetan, kirol migrazioa 
Elgetako kiroldegian 40 bazkide 
daude. Bertako dinamizatzaile 
Etor Garateren arabera, kirola-
rekiko interesa handitzen ari 
da herrian, baina instalazioak 
ez berritzeak eta jarduera berriak 
ez gehitzeak eragiten dute jendea 
beste herri batzuetara joatea. 
"Ez daukagu igerilekurik, eta, 
hain zuzen, jendeak hori asko 
baloratzen du". 

Antzuolan, negoziatzen 
2017ko uztailean kiroldegia us-
tiatzeko kontratua agortu zen, 
eta ordutik hona itxita dago. Bi 
deialdi publiko egin dituzte zer-
bitzua berriz esleitzeko, baina 
ez du inork izenik eman. Hori 
dela eta, deialdi negoziatua egi-
tea erabaki du Udal Gobernuak, 
eta une honetan  hainbat enpre-
sarekin harremanetan ari da. 

Aramaion, topera 
Berriki, Maider Unda izenarekin 
bataiatu dute kiroldegia. Irailean  
gimnasia-gela egokitu zutenetik 
aktibitate ugari egiten dira ber-
tan: sasoian egoteko gimnasia 
nagusientzako, pilatesa, GAP, 
flamenkoa, dantza era yoga. 
Horrez gain, Pilota Taldekoak, 
eskola kirolekoak, Ointxe! sas-
kibaloiko talde bat eta Hanka-
labankako patinatzaileak bertan 
entrenatzen dira. Aste bitartean 
ordu bakar baten egoten da libre 
frontoia –eguaztenetan 20:00eta-
tik 21:00etara–; beraz, oso era-
bilera maila handia du. 

Gatzagan, kiroldegirik ez 
Frontoiak betetzen du kiroldegi 
funtzioa. Eskupilotan, palan eta 
frontenisean egiteaz gain, roko-
dromoa era badu, baita boxeoan 
egiteko zakua ere. Urtean zehar 
pisu handien hartzen duen kirol 
ekintza pilota txapelketa da. 

Arrasate
• Gazteen artean k-stretcha, spinninga eta igeriketa.
• Helduen artean igeriketa eta pilatesa.

Oñati
• Fit-bikea, pilatesa eta zumba dira jarduera jendetsuenak.
• Horiez gain, ur ekintzek eta ikastaroek ere oso harrera ona 

izaten dute.

Bergara
• Pilates eta cycling jarduerek erakartzen dute jende gehien. 
• Horiez gain, haurren igeriketak ere oso harrera izaten du –300 

haurretik gora hileko–.

Aretxabaleta
• Erabiltzaileek gehien erabiltzen dituztenak igerilekua, fitness 

gela eta rokodromoa dira.
• Antolatzen diren jarduerei dagokienez, igeriketa, zumba eta 

areto bizikleta dira jende gehien erakartzen dutenak.

Eskoriatza
• Umeen igeriketa, indoor bizikleta, acquagyma eta zumba dira 

aktibitate arrakastatsuenak.

Elgeta
• Taldekako aktibitateak dira herrian jende gehien erakartzen 

dutenak. Horrez gain, frontoian, esku pilota eta squash 
taldeetako kideak aritzen dira. 

• Era pribatuan, yoga eta zumba ere egin daitezke herrian. 

Jarduera arrakastatsuenak

Abonatu kopurua herriz herri
Herria Abonatuak Igoera %

Arrasate 5.170 %2,50

Oñati 4.896 %0,84

Bergara 3.647 -%0,69

Aretxabaleta 3.082 %11,30

Eskoriatza 1.367 -%1,52

Elgeta 40 %14,28

ITURRIA: DEBAGOIENEKO KIROLDEGIAK

Herriko hainbat ostalari, dastaketa saioaren bukaeran. AMAIA TXINTXURRETA

Ardoaren eta txakolinaren 
ezaugarriak gertutik ezagutzen
EaEko hainbat ardoren eta txakolinen bueltakoak 
ezagutzeko aukera izan dute oñatiko ostalariek

Iker Oñate oÑati
EAEko ardoa eta txakolina bul-
tzatu guran, horiei buruzkoak 
ezagutzeko aukera izan zuten 
martitzenean Oñatiko ostalariek; 
Zumeltzegi dorrean zuten hi-
tzordua. "Hemengo ardoa eta 
txakolina hobeto ezagutarazten 
ahalegintzen gara. Modu horre-
tan, ostalariek errazago hartuko 
dute bezeroei horiek eskaintze-
ko ohitura", argitu du Josema 
Azpeitiak, saioaren dinamiza-
tzaileak. 

Bada, guztira, bederatzi ardo 
eta hiru txakolin dastatu zituz-
ten parte hartzaileek; tartean, 
Oñatiko Murgialdai txakolina. 
Eta, dastatu bitartean, horiei 
buruzkoak azaldu zituen Azpei-
tiak. Kostaldeko txakolina ere 
ekarri zuen gogora: "Gipuzkoan 
kostaldeko txakolinak dira na-
gusi. Ez da edozelako datua, 
munduan gutxi baitira mahatsak 
itsasoari begira dituztenak. Itsa-

soko gatz horrek indarra ematen 
dio edariari. Beraz, baditu bere 
berezitasunak".

Ostalarientzat, lagungarri 
Bestetik, bertaraturiko ostalariek 
ere eskertu zuten formakuntza 
saioa. "Gero eta gehiago dira 
ardoari edo txakolinari buruz-
koak ezagutu gura dituzten tu-
ristak. Eta geuk, sarri, gutxi 
dakigu horren inguruan. Horren 
kontra, lagungarri zaizkigu ha-
lako saioak", dio Miren Maizte-
gik, Goiko Benta jatetxeko os-
talariak; zalantzak argitzeko 
aukera izan zuten partaideek. 

Horrez gain, "betiko" edariez 
gaindi egiteko beharraz ere ja-
betu ziren ostalariak. "Askotan, 
betikora jotzen dugu, klasikora. 
Baina jakin behar dugu horie-
tatik harago doala txakolinaren 
eta ardoen mundua", dio Maiz-
tegik. Horretarako, zenbait gako 
ere landu zituzten.
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Iker Oñate DEbagoiENa
Debagoieneko hainbat ordezka-
ri izango dira Euskadiko First 
Lego League lehiaketan. Hain 
zuzen ere, orain arte eraikitako 
zenbait egitasmo aurkeztuko 
dituzte Mariaren Lagundiko 
(Bergara) eta  Arizmendiko (Es-
koriatza) DBHko 4. mailako 
ikasleek. Bihar dute hitzordua, 
zapatua, Gasteizen –egun osoko 
ekintza izango da–. Eta euren 
egitasmoei azken ukituak ema-
ten jardun dute astean zehar; 
robot bana egin du ikasle talde 
bakoitzak, besteak beste. "Misio 
ezberdinak egin behar ditu; ura 
alde batetik bestera garraiatzea 
da horietako bat", dio Mikel San 
Torcuatok, Mariaren Lagundiko 
ikasleak. Aurten, uraren zikloa 
dute jorragai.

Oro har, irakasleak "pozik" 
dira esperientziak eskaintzen 
duenarekin. "Ikasleek askoz 
gehiago barneratzen dute hala-
ko egitasmoekin, eskolako egu-
nerokoarekin baino. Eta geuk 

ere ikasten dugu, beti baitago 
zer ikasia", aitortu du Andoni 
Lopez de Armentiak, Mariaren 
Lagundiko irakasleak. Arizmen-
di Ikastolako irakasle Itsaso 
Arenazak, berriz, gaineratu du 
hitzorduak "gustura egoteko 
moduko" jarrera bultzatzen due-
la ikasleengan. "Autonomiaz 
jardun dute lanean, gogoz eta 
errespetuz, talde lanean. Beraz, 
jada pozik nago esperientziak 
eskainitakoarekin, zapatuko 
emaitzari begira egon barik", 
argitu du. Egitasmoarekin hasi 
aurretik, Arenazak hainbat ar-
gibide eskaini zizkien ikasleei, 
eta euren esku geratu zen oste-
ko lana.

Ibarretik, zazpi talde 
Zehatz esanda, lau talde aurkez-
tu ditu Arizmendik; eta hiru, 
Mariaren Lagundiak. Beraz, 
zazpi talde joango dira Deba-
goienetik –bederatzi kide ingu-
ru ditu horietako bakoitzak–. 
Eta, tartean, denbora librean 
egin behar izan dute lan ikasle 
horiek guztiek. "Gustura egin 
dugu lan. Ondorioz, ez da horren 
nekeza izan eskola orduetatik 
kanpo etortzea. Finean, lana 
aurreratu beharra genuen, ha-
labeharrez", azaldu du Aiora 
Diaz de Gereñuk, Arizmendiko 
ikasleak. 

Zientzia eta teknologia 
Mundu mailako First Lego Lea-
gue lehiaketak zientziaren eta 
teknologiaren sustapena du hel-
buru nagusi. Eta, zeregin horre-
tan, 10 eta 16 urte bitarteko 
neska-mutikoak ditu erdigunean. 
Bada, ikerkuntzan murgildu 
gura ditu parte hartzaileak, 
hainbat erronka finkatuz: aur-
tengo edizioan, Hydro Dynamics 
bataiatu dute erronka.

Hain zuzen, uraren giza zikloa 
hobetzeko konponbideak bilatu  
behar izan dituzte ikasleek. Ale-
gia, aztertu behar izan dute nola 
hobetu zitekeen ura aurkitzeko, 
garraiatzeko, erabiltzeko eta 
aurkitzeko era, betiere, gizakia 
erdigunean jarriz. Eta era guz-
tietako egitasmoak landu dituz-
te horren bueltan. 

Halakoen bidez, hainbat balio 
bultzatu gura ditu proiektuak: 
errespetua, talde lana eta jakin-
mina, besteak beste. Hala, ho-
rietan murgildurik jardun dute 
ikasleek azken hilabeteetan. Eta 

hori ere erakutsi beharko dute 
bihar: taldeek kartel bana aur-
keztu beharko dute Gasteizen, 
proiektuan landutako balioak 
ikusaraziz.

Lau talde Estatuan
Aurten, 48 ikasle taldek jardun-
go dute Gasteizen; eta horieta-

tik lau sailkatuko dira Estatuan 
lehiatzeko. Dena den, ibarreko 
ikasleek argi dute zer lortu gura 
duten: "Ondo pasatzea da hel-
buru nagusia. Eta lehiaketa 
aurreneko postuetan bukatuz 
gero, harik eta hobeto. Baina, 
esandakoa, hori ez da asmo 
nagusia". 

Arizmendiko zenbait ikasle. IMANOL BELOKI

Ibarreko ordezkaritza 
First Lego Leaguen
Mariaren Lagundiko eta arizmendiko ikasleek bihar dute hitzordua. uraren zikloaren 
bueltako egitasmoak aurkeztuko dituzte EaE mailako lehiaketan. Epaimahaiak lau 
proiektu aukeratuko ditu, Estatuko beste finalistekin lehia daitezen

Mariaren Lagundiko hainbat partaide. IMANOL BELOKI

"GUSTURA NAGO 
JADA; EDERKI IBILI 
DIRA IKASLEAK ETA 
ASKO IKASI DUTE"
itSaSo aRENaza, aRizMENDiko 
iRakaSLEa

"IRAKASLEONTZAT 
ERE ABERASGARRIA 
DA ESPERIENTZIA; 
BETI DAGO ZER IKASI"
aNDoNi LoPEz DE aRMENtia, MaRiaREN 
LaguNDiko iRakaSLEa
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Zorion handia

MIKEL BIAIN BERRAONDO
oÑatiko aLkatEa

oÑati

Larunbat gaueko aho zapore 
gozoak irauten digu oraindik, 
eta zaila egingo zaigu ahazten 
bizi izandako hori. 
Konparaketak egitea 
mingarria dela esan ohi da, 
eta zerbaitegatik izango da. 
Bizitzan bizi izandako gauza 
ederren atzera begirada bat 
egin eta ez pentsa, esatekoak 
ez diren horietatik harago...
ba, gauza gutxi ederragorik!

Gauza gutxi ederragorik, 
euskal kultura eta 
nortasunaren ikuspegitik. 
Izan ere, euskal idazle famatu 
horren hitzetan, agian, 
moroak izango gara 
lainopean, herririk ez eta 
harri txintxarrak besterik ez 
gure poltsiko zulatuetan... Ez 
dela lan samurra euskaldun 
izatea.

Eta eskerrak, lainope 
horretan, tarteka sartzen 
diren argi errainuak eta 
agertzen diren argi distirak.

Euskal jendarte zabal batek 
barru-barrutik bizi izan du 
eta oraindik biziko du 
Handia-k sortu duen distira. 
Ez da gutxiagorako. 
Historikoa izan da, eta epikoa 
ere bai. Harro sentiarazten 
gaitu. 

Izan al genezake 
enbaxadore hoberik 
kalitatezko euskal produkzio 
bat munduan zehar ikusgai 
izatea baino? 

Argi distira ez ezik, oin-
harri handi eder bat –patata 
izan zitekeen arren! Kar, 

kar– gure herri zahar honen 
harresia gogortzeko lanetan, 
zergatik ez.

Bueno, eta esan behar dut, 
agian, honetan guztionetan 
niretzat ederrena izan dela 
norbere kuadrillako laguna  
telebistako pantailan ikustea, 
pajarita jantzita, Madrildik, 
euskaraz, etxekoak eta 
lagunak agurtzen.

Merezitako omenaldia jaso 
du egunotan Handia-ren 
ekoizpenean parte hartu duen 
lantaldeak. Oñatiko herriak 
ere dagokion neurrian bere 
egiten du eta sentitzen du 
Handia-k jasotako 
errekonozimendu hori. 
Laster, aukera izango dugu 
Aitorren bizipenak bertatik 
bertara entzun eta berriz 
gozatzeko. Santa Anan izango 
da otsailaren 19an 
arratsaldeko zazpietan. Eta, 
nola ez, Handia berriz ere 
itzuliko da gure herriko zine 
aretora otsailaren 16-18ko 
aste bukaeran.

Zorionak, bihotzez, Aitor, 
Amaia, Martin eta etxeko 
guztiei! 

Seguru guztiek duzuela  
zuen zatitxoa Goya sari 
horietan.

Arrikruzko lehoia 
Atapuerca ingurura

IÑAKI ZUBELDIA
ikaztEgiEta

Dakizuenez, Gipuzkoan 
daukagu leizeetako lehoiaren 
hezurdura konpleto bakarra 
Iberiar Penintsula osoan. 
1966an agertu zen Arrikruzko 
koban eta Penintsula osoan 
aurkitu zen leize-lehoiaren 

lehenengo hezurdura zen eta 
Europan hirugarrena. 
Besterik ez da aurkitu; 
osorik, behintzat. Hezur 
solteren bat edo beste bai, 
baina osorik ez.

Euskal Herrian lehendik 
ere baziren lehoiaren hezur 
solteak: Arrasateko 
Lezetxikin lehoiaren 
burezurra aurkitu zen 
hamalau pusketatan zatitua 
eta Itziar edo Zestoa aldeko 
kobaren batean izter 
hezurren bat. 

Jakina da baita ere Euskal 
Herrian leize-zuloetako labar 
pinturen artean ez zela 
lehoirik agertu duela gutxi 
arte. 

Iaz agertu zen Lekeitioko 
Armintxeko koban leize-
lehoiaren lehenengo irudia. 

Frantziako Chauvet izeneko 
haitzuloan lehoien irudi piloa 
agertu dira eta horien bidez 
dakigu gutxi gorabehera 
nolakoa zen felido erraldoi 
hori.

Bada, gure Arrikruzko 
lehoia Burgosko Museo de la 
Evolucion Humana ospetsura 
joango da martxoan. 

Horretarako bideo bat eta 
azalpenak prestatzen ari dira. 

Han daude baita ere 
Atapuercan egindako hainbat 
aurkikuntza garrantzitsu. 
Badirudi, gero, handik San 
Telmoko museora ekarriko 
dutela, nahi duenak ikus 
dezan eta piztitzar horri 
buruz zerbait gehiago jakin 
dezan.

Aukera paregabea 
Arrikruzko koba ezagutzeko, 
hango edertasunak eta urak 
egin dituen aldaketa 

harrigarriak bertatik bertara 
ikusteko eta lehoiaren 
egoitza izan zenaz 
familiarekin gozatzeko. 

Gero, San Telmora ekartzen 
dutenean Europan 
bakarrenetakoa den lehoi 
hori, ederra izango litzateke 
piztitzarraren hezurdura 
ikustea eta benetan nolakoa 
izango zen imajinatzea.

Arrikruzko lehoiaren 
aurkikuntza garrantzitsua 
izan zen bere garaian eta 
gaur egun ere oraindik hala 
da, ia hezur guztiak aurkitu 
zirelako –hezurdura osotzat 
jotzen da hezurren %75en bat 
topatzen direnean, eta 
Arrikruzko lehoiaren kasuan 
%95etik gora topatu ziren–. 

Horrez gain, saihets 
hezurren bat edo beste 
puskatu eta berriro soldatuta 
dauzka, lesio larriren bat 
sufritu eta gero sendatu 
zitzaion seinale. 

Horrek ere berezia egiten 
du gure lehoia. 

Baina, geroztik, 
aurkikuntza bikainak egin 
dira munduan: 2015ean, 
Yakutian, Siberian, aurkitu 
zituzten bi lehoikumerena 
adibidez. Oso-osorik zeuden, 
azal eta guzti, Siberiako 
permafrost edo izotz 
iraunkorretan bikain 
kontserbatu baitziren, 
izozkailu batean bezala. 
Kumeak ziren, luzeran 42 
zentimetro ingurukoak, eta ia 
oso-osorik kontserbatzen 
zituzten beren ilajea, hankak, 
isatsa, belarriak, begiak eta 
bibotea. 12.000 urte inguru 
botatzen dizkiete bi 
piztitxoei. Haiengandik 

informazio ugari ateratzeko 
itxaropena dute jakintsuek.

Ez da atzean gelditzen 
2007an, Siberian baita ere, 
aurkitu zuten mamut-kumea. 
Metro bat eta hogeita hamar 
zentimetroko altuera eta 50 
kiloko pisua zuen. 42.000 urte 
botatzen dizkiote eta oso 
ondo kontserbatuta dago, 
azal, haragi, tronpa, isats eta 
guzti. 

Artikulu hau prestatzen ari 
nintzela topatu dut 
Interneten beste lehoi bat 
aurkitua izan dela Iberiar 
Penintsulan; hain zuzen ere, 
Kantabrian, Omoño herrian, 
Garma izeneko leize-zuloan. 
Caso único en Europa jartzen 
du eta ez dakit 
informazioaren ziurtasuna 
zenbaterainokoa den, 
Europan hezurdura konpleto 
gehiago aurkitu baitira. 
2017ko urriaren 6ko data du 
aurkikuntza honen 
artikuluak. 

Dena den, pentsatu behar 
dugu leizeetako lehoi gehiago 
ere izango zirela 
Penintsularen goialde 
honetan eta hezurdura 
gehiago ere agertzen joan 
daitezkeela hemendik 
aurrera. 

Baina, gomendio bat: 
ezagutzen ez dituzuen 
hezurrak topatuz gero 
leizeetan edo arkeologikoki 
interesgarri diren tokietan, 
mesedez, ez ukitu, ahal 
baduzue ezkutatu zerbaitekin 
eta adituen eskuetan utzi 
hondakin hori, altxor 
preziatua izan baitaiteke guk 
hezur huts eta hotz ikusten 
dugun hori.

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 2.000 (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, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. Gutuna helarazteko bideak: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus

GARBINE UBEDA

HauXE bai JENERoa!
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Ebbing, Missouri. Fikzioa. Tres anuncios en las afueras filma. 
Alaba bortxatu eta hil duten Mildred Hayes-en istorioa 
maisuki pantailaratzen du Martin McDonagh-ek. Mildred,  
ama da.

Munduko agresibitate, sumin, tristura, amorru guztia 
kabitzen da amaren bihotzean. Bueno, ez da kabitzen, baina, 
hala ere, sentitzen du. Denboraren galbahea igaroz, maisulana.

Hainbat hari eskegita lagako dizkizu zuzendariak, zuk nahi 
duzunari tira egiteko. Zuk erabaki, egunerokoan bezala. Ni, 
gizakion onberatasunaren aldarriaren hariari atxikitu 
nintzaion.

Otxarkoaga, Bilbo. Errealitatea. Pare bat gaztetxok, ustez, 
adin oso nagusiko senar-emazteak hil dituzte berriki. Gaztetxo 
batek, kide guztiak kartzelan omen. Gogorra, auzo-
elkartasuna, beldurra… 

Askok esango du bata fikzio 
eta bestea errealitate direla. 
Nago bien arteko muga oso 
lausoa izaten dela. Zer da 
beldurra, bada? Sentitzen ez 
bada, fikzio, baina ai!, 
atzematen bazaitu, errealitate 
gordin! Lausoa muga.

Egoerok justiziaren etikaren 
eta zaintzaren etikaren arteko auzia pizten dute. 

Beharrezko dugu justiziaren etika, ez daukat zalantzarik; 
bere gurdian datoz ikerketa, polizia, delitu, zigor, kartzela, 
birgizarteratze… Ez dut horren aldeko alegaturik egingo. Ez 
dauka beharrik.

Zaintzaren etikaren aldeko aldarria egin nahi dut. Gizarte 
kohesioa, errukia, erruki jatorrizkoa gero, aukera 
berdintasuna, barkamena, gizarte hezitzaileak, baliabide 
sozialak… dakartzan etika, alegia. Gizarte horretan bizi nahi 
dut.

Victor Frankl-ek aspaldi esan bezala, guztiok gure barrenean 
beti dugu askatasuna norantz joko dugun, zer egingo dugun 
erabakitzeko. 

Nola zaborretan munduko lorerik ederrena loratzen den, 
hala amaren bihotzean berradiskidetzeko hazia ernetzen da 
filmean aurrera. Baliagarri izango ote zaigu fikzioa errealitate 
gizatiarragoa eraikitzeko!

Missouritik 
Otxarkoagara

zabaLik

GOTZON IPARRAGIRRE

BALIAGARRI IZANGO 
OTE ZAIGU FIKZIOA 
ERREALITATE 
GIZATIARRAGOA 
ERAIKITZEKO!

Ez dira albiste

JOKIN LABAIEN
HttPS://LabuR.EuS/o00JP

Denboraleak. Badatoz, eta 
badoaz. Eta, datozen aldiro, 
hainbat gauza errepikatzen 
dira. Zain egoten gara. 
Aurreikusi egiten ditugu. 
Horietako bat da telebistako 
albistegietan eskaintzen zaien 
denbora kopurua; albistegien 
hasieran eskaini ere. Luze. 
Luzeegi, sarri. [...] Azken 
denboralean, ordea, enpatiaz 
eta amorruz begiratzen nion 
jakizu nongo mendatean ilean 
bildutako elurra izoztuta 
hainbat konexiotan azaldu zen 
kazetari espainiarrari. Hark 
tristura eragiten zidan. Hura 
egoera hartan kameraren 

aurrean azaltzea erabaki 
zutenek, amorrua. Hotzaren 
ondorioak eta eraginak ere 
izaten du tartea albistegien 
hasiera horietan. Eta ohikoa 
da etxegabeak hizpide hartzea. 
Maiz erakusten zaigu nola 
atondu eta eskaintzen zaizkien 
aterpeak, gau hotzak bertan 
igaro ditzaten. Aditu bat 
azaldu ohi da, normalean, 
egiten duten ahalegin horren 
garrantzia azpimarratzen. [...] 
Askotan, etxegaberen bat 
elkarrizketatzen dute. Hala 
izan zen astearte gauean ere. 
Teleberri-n ikusi nuen nik. [...]

Izan ere, erreportaje horiek 
sentipen kontrajarriak 
ekartzen dizkidate. Ongi 
deritzot, noski, halako 
denborale baten harira lekua 

eta hitza emateari. 
Beharrezkoa da eta. Baina 
halako gauetan hotzez hil 
daitezkeela entzuten dudan 
bakoitzean, egunerokoan 
sufritu behar izaten 
dituztenak hilgarri ez ote 
diren okurritzen zait. 
Albistegietan hilotz edo eraso 
egiten dietenean soilik 
agertzen dira. Lantzean 
behin, erreportajeren bat 
egiten da haiei buruz. 
Egunerokoan, ordea, ez dute 
lekurik, modu normal eta 
normalizatuan. Ez telebistan. 
Ez gutako gehienon bizitzetan 
edo gogoan. 

Lapurtu diegun duintasuna, 
sortzen diguten indiferentzia 
eta diegun aporofobia ez dira 
albiste.

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz
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Eneko Azkarate ESkoRiatza
Euskal Hezkuntzaren aldeko 
akordiorako oinarrizko 
txostena landu du Eusko 
Jaurlaritzak, sektoreko 
adituekin. MUko Huheziko 
dekanoa ere han izan da, 
gaian aditua den heinean. 
Euskal Hezkuntza berritzeko 
txostena egin duten adituen 
artean zaude zu. Ze moduz? 
Aberasgarria izan da. Aditu 
talde bat biltzea, ikuspegi 
ezberdinekin eta motibazio 
anitzekin… Gauza izan gara 
lerro gutxieneko batzuk 
mahaiaren gainean jartzeko, 
ezberdintasunak albo batera 
utzita… askatasunez eta 
zintzotasunez, hezkuntzaren 
kalitatea ardatz izanik.
Zein lantaldetan aritu zara? 
Hezkuntza sistemaren 
modernizazio lantaldean parte 
hartzeko aukera izan dut. 
Helburua izan da hezkuntza-
sistemaren eraldaketarako 
oinarrizko printzipioak 
garatzea: irakasleen 
ahalduntzearen beharra eta 
irakasleen formazioaren 

hobekuntzarako gakoak 
identifikatzea. Ikaskuntza 
ingurune berritzaileen 
markoa ezartzea erronka 
berriei erantzuteko; 
digitalizazio proiektu sendoak 
eraikitzea… 

Etorkizuneko euskal 
hezkuntzaren oinarriak finkatu 
direla uste duzu? 
Hezkuntza komunitatea 
debate serio batean 
murgiltzeko interesgarria dela 
iruditzen zait, eta behar-

beharrezkoa da hezkuntzaren 
bueltan eztabaida serioa 
bultzatzea eta gizarteratzea.
Ze premia dauka indarrean 
dagoen Hezkuntza Legeak? 
Zentroen ahalduntzea, besteak 
beste. Zentroak esaten 
dudanean, irakasleak esan 
nahi dut, eta, jakina, ikaste 
prozesuen arrakasta 
bultzatzea. Berrikuntzaren 
unitatea zentroa bera da eta 
bertan dauden lidergoak eta 
motibazioak. Zentzu horretan, 
berrikuntza proiektuen 
garapenerako barne eta kanpo 
lankidetza sustatu beharra 
dago. Eremu honetan 
Unibertsitatearen laguntza 
funtsezkotzat jotzen dut.
Europako hezkuntza sistema 
aurreratuekiko, non dago 
hemengoa? 
Sistema ona dugu eta 
ezagunak diren zenbait 
adierazlek horrela adierazten 
dute: eskola porrotari edo 
eskola uzteari dagokionez, 
ondo kokatuta gaude.
Hizkuntzak, euskarak, ze 
garrantzia izan behar du? 
Ikasleen profila asko aldatzen 
doa eta horrek eragina dauka 
euskararekiko erakusten duen 
atxikimenduan. Tokatzen  
zaigu kalitatezko 
proposamenak eskaintzea 
unibertsitateetatik, 
eskoletatik eta 
administraziotik.

Begoña Pedrosa, Huheziko fakultatean. MIREN ARREGI

"Irakasleak ahaldundu behar 
dira hezkuntza hobetzeko
BEGOÑA PEDROSA MoNDRagoN uNibERtSitatEko HuHEzi FakuLtatEko DEkaNoa

bERbagai

Harriari tiraka, 
apustu

Arrasateko gazte talde batek 
herri kiroletan ibilbide luzea 
duen Joxe Mari 
Olasagastirekin apustua 
lotzen dihardu. Olasagastiren 
idiak, batetik, eta zazpi 
gazteak, bestetik, nor baino 
nor gehiago, harri berari 
tiraka. Zehazteke dituzte 
zenbat gaztek hartuko duten 
parte eta baita probalekua ere 
zein izango den, baina, bi 
aldeen artean "giro ona" 
izanda ere, "bero-bero" 
dabiltza apustua gauzatu 
dadin. Apustuak aurrera 
egingo balu, alde bakoitzak 
2.000 euro jarri beharko 
lituzke hasiera batean. 

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Urkuluk gainezka, 
oraingo astean 
bezala

2003-02-07

Urkulu urtegiak gainezka egin 
du oraingo astean. Goraino 
beteta, ura jare behar izan 
dute, horretarako uhatea 
zabalduta. Ez oso ohikoa, 
baina lehenago ere geratu 
izan da. Hain justu ere, duela 
15 urte. 2003ko otsailaren 7an 
argitaratutako Goienkaria-n 
hala kontatu zuen kazetariak. 
Euriteen ondorioz, gainera, 
Deba ibaiaren emaria ere 
asko handitu zen eta Bergaran 
gainezka egin zuen. Horrez 
gain, luiziak ere izan ziren 
han eta hemen. 

Hau bE baDogu!

Bergara Kirol Elkarteak 
sare sozialetan elkarbanatu 
zuen argazkiak oihartzuna 
izan du futbolaren eta 
kirolaren munduan, eta 
elkartasun mezuak izan dira 
nagusi:

@BergaraKE: "Hitzik behar 
ez duen argazkia 
#sentimendua #laguntasuna 
#indarra Animo txapeldun, 
zurekin gaude!".

@SDEibar: "Aupa Xabier! 
Eibartik ere indarra bidaltzen 
dizugu. Eutsi! Zurea da 
garaipena!".

@RealSociedadEUS: "Eutsi 
Xabier! Neurketa 
garrantzitsuena irabaziko 
duzu!".

@Anaitasuna_CD: "Gure 
babes eta indar guztiak 
zuretzat! Animoak 
Azkoititik!".

@tolosakoneskak: 
"Zoragarria benetan futbolak 
eta taldeak egin duena! Animo 
Xabier, garaipena zurea da".

@RealUnionCIrun: "Real 
Union taldetik @BergaraKE-
ko familia osoa babesten dugu 
eta Xabi Azkargorta, bereziki. 
Indarra, Xabi, eta laster 
berdegunean elkar ikusiko 
dugu. Galera gonbidatuta 
zaudete. #AupaUnion 
#EutsiXabi".

Elkartasun mezuak 
Xabi Azkargortari

#Elurra eta #elurtea traola 
erabilienetakoak izan dira 
asteon txiolari euskaldunen 
artean. Izan ere, elurrak ia ez 
du atsedenik eman pasa den 
astebukaeratik:

@GorkaBikuña: "Etxetik 
irten eta elurra ikusita, oheko 
goxotasunean hobeto. #oñati 
#debagoiena #Gipuzkoa 
#elurra".

@Laboratoriummuseoa: 
"Dotorea gure Errekalde 
jauregia eta parkea, 
eguzkiarekin zein 
elurrarekin!".

Elurtearekin 
gorabeherak bailaran
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Kurtzetxiki inguruan Arrasate-
ko Udalak 10 hektareako lursail 
publiko batzuk ditu. Aspalditik 
"egoera txarrean" dago bertako 
belardia, eta Udalak horiek txu-
kun jartzeko beharra sumatu 
zuen. Hala, arazoa konpontzeko 
asmoz, herriko nekazariengana 
jotzea erabaki du Udal Gober-

nuak, euren gaiarekin lotuta 
duten jakinduriagatik, batez ere. 
Horren emaitza izan zen marti-
tzenean herriko zazpi baserri-
tarrek eta Udalak sinatu zuten 
hitzarmena. 

"Guk ikusten dugu baserrita-
rrak eta ganadua lantzen dute-
nek jakinduria handia dutela 
lur horien kudeaketa egiteko. 

Udaleko edonork baino mila 
aldiz hobeto egiteko gai dira", 
azaldu du Maria Ubarretxena 
alkateak.

Larragain elkartea
Elkarlan hori formalki gauza-
tzeko, Arrasateko zazpi nekaza-
rik Larragain izeneko elkartea 
sortu dute, eta, enpresa sortze-

ko bide horretan, Deba Garaiko 
Landa Garapen Elkartearen 
laguntza izan dute. "Guri, Uda-
laren eta nekazarien arteko zubi 
lana egitea egokitu zaigu. Besteak 
beste, elkartea egituratzeko es-
tatutuak egiten lagundu diegu. 
Pozgarriak dira era horretako 
elkarlanak; batez ere, herria 
laguntzeko balio dutelako", azal-
du du Landa Garapen Elkarteko 
presidente Maite Aristegik.

Jesus Garai da sortu berri den 
Larragain elkarteko presidentea. 
Prentsaurrekoan agertu diren 
baserritarrek azaldu dutenez, 
duela hamarkada batzuk horre-
la deitzen zioten gaur egun Kur-
tzetxiki izenez ezagutzen den 
mendiari. Jesus Garaik honela 
azaldu du zenbat kidek osatzen 
duten eta zer lan egingo dituzten 
bertan: "Gaur, oraingoz, zazpi 
baserritar gara elkartean: hiru 
Udala auzotik, Hiru Bedoñatik 
eta bat Santa Agedatik. Gure 
helburua zelai hori ondo ipintzea 
izango da. Udazkenean lurrak 
lantzen hasiko gara, eta negu 
partean ardiak eramango ditu-
gu. Ostean, udaberrian, behorrak 
eta behiak ibiliko dira bertan".

20.000 euro
Zelaia ondo uzteko lanak egite-
ko, 20.000 euroko diru laguntza 
jasoko du elkarte sortu berriak, 
2018ko udal aurrekontuetatik.

Hitzarmenean, Kurtzetxikiko 
eremu horretako esku hartzea 
egitea adostu dute bi aldeek, 
baina Maria Ubarretxenak azal-

du du etorkizunean lan gehiago 
egitea gustatuko litzaiokeela. 
"Lehendabizi, Kurtzetxiki ere-
muarekin hasiko gara. Hau 
izango da lehen pausoa, baina 
etorkizunean elkarlan hau in-
dartu egin nahiko genuke. Egia 
da Arrasaten industriak pisu 
handia daukala, baina ezin dugu 
ahaztu lehen sektorea ere hor 
dagoela. Euren funtzioa ondo 
betetzen dute, garrantzitsua da".

EH Bilduren irakurketa 
Aurreko legealdian, 2013ko ekai-
nean, Udal Gobernuak hiru egi-
tasmo jarri zituen martxan Kur-
tzetxikin: herritarrei aisialdira-
ko gune moduan proposatzea, 
basoa berreskuratzea eta azken 
hamar hektareetan larre bat 
egitea. "EH Bilduk ez du konpar-
titzen aspaldian egoera txarrean 
egon denik larrea. 2013an abiatu 
zen pinudia larre bihurtzearen 
prozesua eta irizpide natural eta 
teknikoen arabera kudeatu da. 
Ez da utzita egon, lan egin da 
bertan. Orain, azkartu egin nahi 
da prozesua, besterik ez, eta, 
ulertzen dugun arren baserrita-
rren beharra, azalpen osoagoa 
behar delakoan gaude", adierazi 
du Eneko Barberenak.

Larragain elkarteko kideak, alkatea eta Landa Garapen Elkarteko presidentea martitzenean sinatutako akordioarekin. X. GOROSTIDI

Kurtzetxikiko lursaila 
txukuntzeko hitzarmena
udalak eta Larragain elkarteak sinatu dute akordioa gaur eguerdian. Elkarte hori 
herriko zazpi nekazarik osatzen dute, eta era horretako elkarlanak egiteko sortu dute. 
2018ko udal aurrekontutik 20.000 euro jasoko dituzte lan horiek egiteko

NEGUAN ARDIAK 
ERAMANGO DITUZTE 
ETA UDABERRIAN, 
BEHORRAK ETA 
BEHIAK ERE BAI

Domekan auto bat 
erreta agertu zen 
Besaide inguruan
Irudia domeka goizekoa da. 
Besaideko monumentu 
gazteenaren alboan kolore 
zuriko Seat Ibiza autoa ageri 
da, kiskalita. Ez du 
matrikularik, ez bastidore 
zenbakirik, eta Ertzaintza 
gertatutakoa ikertzen ari da. 
Momentu honetan, hipotesi 
guztiak zabalik dituzte. 

JOSEAN CARMONA

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI?
berriak@goiena.eus
edo  688 69 00 07.

Goiena komunitatea 
Besaide ME / aRRaSatE

Gure elkartea lanean ari da, 
aspalditik, gure ondare natural 
eta historikoa herritarren esku-
ra jartzeko. Gure ingurua oso 
humanizatuta dago, eta natur-
guneak dezente egurtuak izan 
dira. Hala ere, pribilegiatu hu-
tsak garela konturatu behar 
dugu gure inguruari begiratzen 
diogun bakoitzean. Besaide, adi-
bidez, sinbolismo eta edertasun 
handiko eremua dugu, hildako 
euskal mendizaleak oroitzeko 
eraikia izan zena. Egia da as-

paldian jareginda egon dela, 
baina, bi urte dela, hori alda-
tzeko harremanetan gabiltza 
Elorrioko Mendizale Elkartea-
rekin. Motordun ibilgailuak dira 
gure buruhauste handienak, 
nahiz eta aste honetan ikusita-
koa ez dakigun non kokatu. 

Turismoari begira, askotan, 
gauzak asmatzen ibiltzen gara 
eta Besaidek sekulako poten-
tzialitatea daukala ahaztu egiten 
zaigu. Altxor hau ezagutarazi 
egin behar dugu, zaintzeko eta 
maitatzeko, eta ziur gure ondo-
rengoek eskertuko digutela. 

Besaide, Debagoieneko beste 
altxor maltratatu bat
Euskal Herriko mendizaleen artean ikurra den besaiden 
kiskalitako auto bat agertu izanaren harira
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A.A. / X.G. aRRaSatE
Haurren jolasak etengabe alda-
tzen dira, hamarkadaz hamar-
kada eta belaunaldiz belaunaldi. 
1994an sortu arren, Txatxilipur-
dik 30 urteko eskarmentua du 
alor horretan, eta euren jakin-
duria eta euren kezkak herrita-
rrekin partekatzeko egitaraua 
prest dute.  
Txatxilipurdin lanik ez zaizue falta. 
Nola antolatzen zarete? 
Egunerokoan, ludoteketara eta 
gazte txokoetara bideratzen di-
tugu gure baliabide gehienak. 
Horrez gain, herrian sortzen 
diren askotariko ekintzetan par-
te hartzen dugu, eta gure lana-
ri buruzko gogoetak egiteko 

Berrasmatzen deituriko saila 
daukagu.
Zer-nolako hausnarketak egiten 
dituzue bertan? 
Adibidez, azken urteetan asko 
hausnartu izan dugu haurren 
parte hartzeari buruz. Era ho-
netako zalantzak azaleratzen 
dira bertan: Zer-nolako aisialdi 
nahi dugu gure haurrentzako? 
Zer-nolako balioak landuko di-
tugu? Zentzu horretan, haurren-
tzat edo gazteentzat gauzak 
antolatzetik, haurrekin eta gaz-
teekin antolatzera egin nahi 
dugu salto. Erronka hori gau-
zatzeko ahaleginetan ari gara, 
nahiz eta askotan ez den erraza 
izaten. Asko dago egiteko. 
Otsailetik apirilera bitartean jolas 
libreari buruzko jardunaldiak an-
tolatu dituzue. Zein da helburu 
nagusia? 
Txatxilipurdin betidanik izan 
dugu herrian eragiteko nahi 
hori.  Berrasmatzen saileko gure 
barne gogoetak jendartearekin 
partekatu nahi ditugu, eta ho-
rretarako antolatu ditugu aipa-
tutako jardunaldi horiek. Gure 
kezkak, gure gogoetak parteka-
tzeko, eztabaidatzeko eta elka-
rrekin ikasteko aukera izateko.   Amaia Etxabe, Arrasate Irratiko estudioan egindako elkarrizketan. XABI GOROSTIDI

"Gure barne gogoetak 
partekatu nahi ditugu"
AMAIA ETXABE tXatXiLiPuRDiko zuzENDaRia
Haurren jolasak eta gizartea abiadura berean aldatzen dabiltza, eta horiei buruzko 
hausnarketak jendarteari hedatzeko hainbat saio prestatu ditu txatxilipurdik

Jolas libreari buruz 
hausnartzeko Txatxilipurdik 
antolatutako saio sorta.

Hitzaldia
• Gaia: Zer da jolas librea? 

Eta zertarako balio du?
• Noiz: otsailaren 28an, 

18:30ean, Kulturaten.

Tailerra
• Gaia: Jolas librea 

bizipenetik. 
• Dinamizatzailea: 

Txusma Azkona
• Noiz: martxoaren 17an, 

09:30ean, Etxaluzen. 

Mahai ingurua
• Gaia: Jolasa familian, 

jolasa eskolan, jolasa 
aisian, jolasa herrian.

• Noiz: apirilaren 14an, 
11:00etatik 14:00etara, 
Kulturaten.

Jolas libreari 
buruz jarduteko 
saioak
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
2016ko urrian, udalen arteko 
solidaritatea eta lokarri kolabo-
ratzaileak saretzeko asmoz, 
agiri bat sinatu zuten Espainia-
ko Estatuko hainbat hiriburuk; 
besteak beste, Gasteizek, Iruñeak 
eta Bartzelonak. Helburu hone-
kin sinatu zuten: frankismoaren 
krimenak argitzeko, Nazio Ba-
tuetako Giza Eskubideen Era-
kundeak Espainiako Estatuari 
egindako gomendioak betetzea. 

2017an zehar, Arrasateko Uda-
lak urrats garrantzitsuak egin 
zituen bere kabuz alor horretan. 
Herritarren testigantzak batze-
ko bulegoa ezarri zuen, eta ja-
sotako ekarpenekin kereila 
kriminala jarri zuen Bergarako 
epaitegian. Baina, azkenean, 
Elgetako Udalak jarritako ke-
reilarekin gertatu bezala, epai-
leak ez zuen kereila tramitera 
onartu. 

Hori ikusirik, Justizia eta Me-
moriaren Aldeko Udalerrien 
Sarera atxikitzea onartu zuen 

udalbatzak, aho batez. Elgetako 
Udala ere bertako kide da eta 
urtarrila ezkero Eibar ere bai.

Polemika, MGEPren harira 
MGEPk hobekuntza obra batzuk 
egin nahi ditu Garaia Guneko 

11. eraikinean. Lanen aurrekon-
tua 1.396.336,27 eurokoa da, eta 
legez aplikatu behar zaion erai-
kuntza, instalazio eta obren gai-
neko zergan %95eko hobaria 
eskatzen zuen unibertsitateak. 
Gaia hainbat hilabetetan landu 

dute Ogasun batzordean, eta EAJk, 
EH Bilduk eta PSE-EEk adostu 
dute hobaria %50ekoa izatea, 
eskatutako %95ekoaren ordez.

Baleike eta Irabazi oso kritiko 
agertu ziren neurri horrekin. 
Arrasaterentzat interes oroko-
rreko gai bat dela argumentatzen 
da hobari hori egiteko, baina bi 
alderdi horiek ez dute hala uler-
tzen. Herriko merkatariei ez 
bazaie hobaririk aplikatzen, 
euren ustez ez da "justua" uni-
bertsitatearekin beste irizpide 
bat erabiltzea.

EAJko Anuska Ezkurraren  
ustez, hobari bat aplikatzea jus-
tifikatuta dago MU irabazi as-
morik gabeko erakunde bat 
delako, eta herrian enplegua eta 
aberastasuna sortzen dituelako. 

EH Bilduko Eneko Barberenak 
esan zuen MUk egoitza duen 
beste herri batzuetako adibideak 
jarri dituztela mahai gainean; 
Irun, Donostia, Oñati eta Esko-
riatza kasu. Erabaki horrek 
hurrengo ordenantza fiskaletan 
jarraipena izan beharko lukee-
la gaineratu zuen.

Zinegotziak otsaileko osoko bilkuran botoa ematen. XABI GOROSTIDI

Justiziaren eta memoriaren 
aldeko udalerrien parte
udalaren kereila kriminala ez denez tramitera onartua izan, 2016an iruñean sortutako 
mugimendu horretako parte izatea onartu dute, aho batez, otsaileko osoko bilkuran. 
CNa group-en kaleratzeen inguruan, berriz, adierazpen bateratua irakurri zuten

Ama, irakasle izan nahi dut

Txikitatik izan dut garbi zer izan nahi nuen, zer ikasi eta zertan 
jardun nahi nuen. Ofizio honek dituen alderdi guztiekin. 
Pertsonekin lan egin ahal izateak aberats egiten nau, heldu, 
gazte zein haur. Nik ahal dudan guztia eskaintzen diet. 
Pertsonalki bizitzako arlo askotan bezala nire lana ondo egitea 
gustatzen zait, saioak prestatu, ideia berriak probatu, beraien 
iritziak entzun… Eta aberats zergatik egiten nauen? Pertsonen 
arteko hartu-eman bat delako gure profesioa, beraiek gugandik 
ikasten duten bezala guk ere beraiengandik ikasten dugu, eta 
horregatik sentitzen nahiz zorioneko.

Baina bada alderdi bat kezkatzen nauena eta aspalditxotik 
buruan bueltaka dudana. Noski, edozein lanetan bezala, lan 
honetan ere gure gainetik daudenak ere badira hor nonbait 
jefe-jefa izena hartzen dutenak. Euren lana zalantzan jarri gabe, 
batzuetan, goian dauden hauei beraiek ere pertsonekin lan 
egiten dutela ahazten zaiela uste dut; beste edozeinek bezala nik 
ere nire akatsak ditut, eta nire hutsegiteak egiten ditut, baina 
zeinen erraz epaitzen diren hauek… 

NiRE uStEz

ENERITZ URRUTIA

ARRASATEKO UDALA

Gidabaimena euskaraz
Aurten 28 lagunek atera dute gidabaimena euskaraz Arrasaten. Horien 
guztien artean 410 euroko saria zozketatu du Udalak; hain zuzen, 
azterketa teoriko baten kostua finantzatzeko adina. Zozketaren irabazlea 
Joseba Errasti izan da, eta Juan Ramon Mendieta Euskara Saileko 
zinegotziaren eskutik jaso du saria.

Baltsamoa
Eztularen aurkako sendagai 
hori egiteko aukera izango da 
otsailaren 17ko baserritarren 
azokan. Hilaren 16ra arte 
egongo da zabalik izen ematea 
Arrasate.eus webgunean. 

Pentsio duinak
%0,25eko igoera "miseria" bat 
dela salatzeko, karta bilketa 
egingo dute otsailaren 12an, 
12:00etan, Herriko Plazan.

Odol emateak
Hilaren 22an autobusa egongo 
da Laubiden, 16:30etatik 
20:00etara. Anbulatorioan 
egiteko hurrengo txanda 
martxoaren 6a izango da, hori 
ere 16:30etik 20:00ak arteko 
ordutegiarekin. 

oHaRRak

Galde-eskeen tartean, Edesa 
Industrialeko Langile 
Batzordeko presidente den Ritxi 
Perezek hartu zuen hitza. 
2016ko lehen 19 kaleratzeetatik 
egungo egoerara heltzeko 
prozesua azaldu zuen, eta 
Udalari ahal duen guztia egiteko 
eskatu zion, Eusko 
Jaurlaritzarengan, Gipuzkoako 
Aldundiarengan eta Fagor 
Taldearengan eragiteko orduan.

Maria Ubarretxenak 
konkurtso-administratzailearen 
figura aipatu zuen. "Langileak 
lehenetsi ditzala eskatuko nioke, hartzekodunak edo aktiboak 
lehenetsi beharrean". Eneko Barberenak esan zuen langileen 
ondoan egongo direla, eta desindustrializazioaren arriskuak aipatu 
zituen, Baleikeko Igor Urizarrek gaia arduraz hartzeko eskatu zion 
Eusko Jaurlaritzari, eta Irabaziko Juan Luis Merinok gogorarazi 
zuen Udalak konponbidean izan dezakeen rola oso mugatua dela.

Ritxi Perez mikrofonoarekin. X. G.

Ritxi Perezen interbentzioa



ARRASATE      13GOIENA ALDIZKARIA  2018-02-09  Egubakoitza

Clarice Lispector idazle brasil-
darraren Zorion klandestinoa  
–Iñigo Roquek euskaratua– li-
burua izango dute aztergai hi-
laren 15ean –18:15etik 20:15era, 
gutxi gorabehera– Kulturaten 
egingo duten literatur solasal-
dian. Claricek hizkuntza bera 
lantzen du, eta, orobat, aztertzen 
du nolako harremana duen hiz-
kuntzak gorputzarekin.

'Zorion klandestinoa' 
liburua aztergai 
hilaren 15ean

Merino (Irabazi) Barberena (EH Bildu) eta Abuin (Baleike). JOSU BILBAO

1.650 sinadura batu dituzte 
Lurraldebusen aldaketen aurka
EH bilduk, irabazik eta baleikek egin dute sinadura 
bilketa, aurka dauden herritarrak kuantifikatzeko

E.A. aRRaSatE
Arrasateko EH Bilduk, Irabazik 
eta Baleikek sinadura bilketa 
egin dute Lurraldebusek egin-
dako ordutegi aldaketen aurka 
dauden herritarrak kuantifika-
tzeko. Hain zuzen ere, hiru aste 
sinadurak biltzen ibili ostean, 
"herritarren haserrea" sumatu 
dutela azaldu dute.

Abenduko osoko bilkuran, 
Lurraldebusen ordutegi aldake-
taren aurkako mozioa jarri zu-
ten mahai gainean oposizioko 
hiru alderdiek, baina ez zuen 
aurrera egin. Horregatik, sina-
dura bilketa jarri zuten martxan, 
herritarren iritzia kuantifika-
tzeko asmoz. Bilketaren emaitza 
1.650 sinadura dira, eta eguba-
koitzean aurkeztuko dituzte 
Gipuzkoako Foru Aldundian. 
Kasua aintzat hartuta, gainera, 
autobusez joango dira Donos-
tiara. Horrez gain, udaletxean 
ere aurkeztuko dituzte.

"Autobus erabiltzaileen hase-
rrea nabaritu dugu, lanera joa-
teko arazoak dituen jendea entzun 
dugu, aglomerazio argazkiak 
jaso ditugu edota egiaztatu dugu 
San Andres eta Musakolako gel-
tokien garrantziaren galera.  
Adierazi nahi duguna da herri-
tar batzuk ez daudela ados egin 
diren ordutegi aldaketekin, eta 
nahi dutena dela frekuentziak 
gaur egungoak baino sarriago 
izatea", esan du Eneko Barbere-
nak, EH Bilduko bozeramaileak.

Gainera, EAJ eta PSE alder-
dietako kideei erronka bota 
diete oposizioko kideek. "Pasa 
dezatela denbora autobus gelto-
kietan. Entzun ditzatela herri-
tarrak, pulpitutik predikatu 
ordez". "Ikusten badugu ez di-
rela kontuan hartzen herritarren 
eskaerak, jarraituko dugu mu-
rrizketak salatzen eta kalitatez-
ko garraio publikoa sustatzen", 
azaldu du Barberenak.

Batzar orokorra
San Isidro elkarte 
gastronomikoko bazkideek 
batzar orokorra egingo dute 
otsailaren 18an, 12:00etan.

Familia Jolasean
Otsailaren 11n, 18an eta 25ean 
egingo dute Familia Jolasean, 
Okendoko ludotekan, 
17:00etatik 19:00etara. 0 eta 8 
urte arteko umeendako 
ekintza izango da.

oHaRRak

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Ez du aurkezpenik behar Iñaki 
Gurrutxaga Harristi-k. Saltsa 
guztietako perrexila da, eta Ara-
tusteetako aurpegi ezagunene-
tarikoa. Aurten ere ez du aurre-
ratu gura izan zertaz mozorro-
tuko diren bera eta bere kua-
drilla.
Aratusteak gainean dira. Gogotsu? 
Bai, Gabonetatik ari gara pres-
taketa lanak egiten eta ia guztia 
prest daukagu. Azken detaileak 
bakarrik falta zaizkigu.
Zertaz mozorrotuko zarete? 
Hori ez dugu inoiz esaten, sor-
presa da. Urtero saiatzen gara 
sorpresa mantentzen eta zerbait 
desberdina egiten, eta, norma-
lean, gure mozorroak beti ema-
ten du zeresana. 25 bat pertso-
nako taldea izango gara aurten.
Mozorroarekin asmatuko duzue? 
Nik uste dut baietz. Esango nuke 
aurtengo mozorroa asko gusta-
tuko zaiola jendeari.
Berrikuntzarik badago aurten? 
Bai. Betiko sariez gain –kuadri-
lla onena; karroza onena; taber-
na onena; eta banaka, gizonezko 
eta emakumezko onena–, kua-
drilla gazte onenaren saria egon-
go da, 18 urtetik beherakoentzat. 
Jende gaztea ere kuadrilletan 
mozorrotzea bultzatu gura dugu 
sari honekin.
Zer moduz ikusten dituzu Aratusteak 
gaur egun? Azken urteetan ze bi-
lakaera izan dute? 
Hasi ginenetik, giroa hobetu 
egin dela esango nuke. Jende 
gehiago animatzen da orain eta 
giro hobea egoten da; pixkanaka, 
hobetzen doa. Hala ere, jende 
asko kanpora joaten da egun 
hauetan, eta guk deialdia zabal-
du nahi dugu jende gehiago 
animatu dadin mozorrotzera eta 
festan parte hartzera.
Zer dira, zuretzat, Aratusteak?
Txikitatik bizi izan ditut ilusio 
handiz Aratusteak, eta asko 
gustatzen zaizkit. Gainera, ez 
dakit zergatik, baina egun haue-
tan libreago ibiltzen gara, lotsa 

galtzen dugu. Nik asko disfru-
tatzen dut Aratusteetan.
Aratusteekin lotuta, baduzu anek-
dota polit eta kurioso bat.
Bai. Behin, mosketariz mozo-
rrotzea erabaki genuen. Taber-
na batean elkartu behar genuen, 

eta inor ez zen agertu. Minutu 
batzuk itxaroten egin ostean, 
batek esan zidan kanpora irte-
teko, eta kanpoan lagun guztiak 
nitaz mozorrotuta zeuden. Oso 
hunkigarria izan zen, negar ere 
egin nuen.

Iñaki Gurrutxaga Harristi. E.A.

"Mozorrotzera animatu 
gura ditugu herritarrak"
IÑAKI GURRUTXAGA 'HARRISTI' aRatuStEEtako aNtoLakuNtzako kiDEa
bihar, zapatua, izango da arrasateko aratusteetako egun handia, eta antolakuntzako 
kide 'Harristi'-k deialdia egin die herritar guztiei festan parte har dezaten

Otsailak 9, egubakoitza
• 18:30 Arrasate Musikalen ikasleen kontzertua Amaia antzokian.

Otsailak 10, zapatua
• 12:00 Pregoia, Biteri plazan. Ondoren, desfilea, Arrasate 

Musikaleko txarangak lagunduta.
• 13:00 Mozorroen sari banaketa plazan.
• 18:00 Arrasate Musikaleko txarangak kaleak girotuko ditu.
• 19:00 eta 22:30 Dantzaldia plazan, Gabezin taldearen eskutik.

Otsailak 11, domeka
• 19:30 Ergela antzezlana Amaia antzokian.

Otsailak 13, martitzena
• 17:00 Mozorro desfilea plazan.
• 17:00 Hondartza emanaldia Amaia antzokian. 
• 17:30 Samasiku txarangaren animazioa herriko kaleetan zehar.
• 18:00 Dantzaldia plazan, Alaiki taldearen eskutik.
• 18:30 Arrasateko Erraldoien eta Kilikien Konpartsaren kalejira.
• 21:00 Sardinaren hileta. 20:30etan abiatuko da desfilea eta 

plazan erreko dute sardina. Gero, Alaiki taldearekin, dantzaldia.

Aratusteetako egitaraua
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Xabier Urzelai ARRASAtE
Arrasateko borroka arteak lan-
tzen dituzten hainbat taldek 
aurrerantzean eskaintza bate-
ratua egingo dute, Arrasate 
Borroka Arte Eskola talde berria 
sortu dute eta. Hiru hamarkada 
baino gehiago daramatzate judoa, 
aikidoa edo kenpoa, besteak 
beste, herritarrei gerturatzen, 
eta horretan jarraitu gura dute, 
baina indar handiagoz: "Mino-
ritario izateari utzi gura diogu. 
Badakigu beste kirol talde batzuk 
guk baino baliabide handiagoak 
dituztela, baina guk ere txukun 
entrenatu ahal izateko leku duin 
bat gura dugu", adierazi du Jose 
Manuel Matasek.

Taldeak batu izanak adminis-
tratiboki hainbat abantaila eka-
rriko dizkie, baina ez hori ba-
karrik: "Herritarrei kirol es-
kaintza hobea egingo diegu, eta 
bakarra beharrean, hainbat 
borroka arte gertutik ezagutze-
ko aukera izango dute. Izan ere, 
borroka arte batean izena ema-
ten duenak aukera izango du 

hilean bi astez beste borroka 
arte bat doan praktikatzeko, eta, 
hilean behin, emakumezkoen-
dako antolatuko dugun defentsa 
pertsonaleko ikastaroan ere doan 
parte hartu ahal izango du. Ho-
rrekin batera, guk geuk ere 
izugarri ikasiko dugu ondoan 
izango ditugun gainontzeko mai-
suei esker".

Askotariko zerbitzuak 
Hala, borroka arteetan oinarri-
tuta talde hauek herrian eskain-
tzen dituzten zerbitzuak azpi-
marratu ditu Matasek: "Gazte-
txoekin terapia naturalak egiten 
ditugu, haur psikologia lantzen 
dugu, psikomotrizitatea, hipe-
raktibitatea... Horrekin batera, 
zailtasun fisikoak dituzten he-

rritarrekin egiten dugu lan, 
droga arazoak dituztenekin, 
gaixotasun arraroak dituztene-
kin, defentsa pertsonala lantzen 
dugu...".

Balioak lantzen 
Hiru maisuek azpimarratu dute 
egungo gazteekin lan egiterakoan 
balioetan oinarritutako hezkun-
tzan indarra egin behar dela: 
"Hutsune handia ikusten dugu 
hor, gazteek geroago eta balio 
gutxiago dituztelako, eta balio 
horiek beharrezko dituztela 
ikusten dugu, etorkizunean 
umiltasunez jardungo duten 
pertsonak izateko", dio Matasek. 
Eta Letonak gaineratu du: "He-
men egiten dugun lanaren gai-
nean ezjakintasun apur bat ere 
badago. Jendeak uste du elkarri 
kolpeak emateko elkartzen ga-
rela, eta, hain justu, hemen 
irakasten duguna da nor bere 
buruaren jabe izaten, une oro 
kontrola mantentzen eta norbe-
rak izan dezakeen amorrua ondo 
bideratzen".

Arrasateko borroka arte ezberdinetako maisuak talde erretratuan; guztira, hamar izango dira. XABIER URZELAI

Herriko borroka arteak 
indartzeko, batuta hobeto
Aikido Arrasate, Judo Arrasate eta Kenpo Arrasate taldeak batu egin dira: "Herrian 
borroka arteak indartzea da helburu nagusia, eta oihartzun handiagoa izatea", 
adierazi zuen Jose Manuel Matasek eguaztenean egindako prentsaurrekoan

ARRASATE BORROKA 
ARTE ESKOLA TALDEA 
SORTU DUTE HERRIKO 
HAINBAT TALDE BATU 
ETA GERO

Satchell saskiratzen. I.SORIANO

X.U. ARRASAtE
Azken asteotan merezitakoa 
baino etekin txikiagoa lortu dute 
Mondragon Unibertsitateko or-
dezkariek –joan den astean 68-67 
galdu zuten La Flecharen kan-
txan–, eta bihar, zapatua, jai-
tsiera postuetatik urruntzeko 
kontrario zuzena den Ordiziaren 
–garaipen bat gehiago dute– bi-
sita izango dute arrasatearrek 
Iturripen (19:00). "Aratusteak 
direla aprobetxatuta, taldea ani-
matzera mozorrotuta datozen 
zaleak doan sartuko dira Iturri-
pera, eta Sustrairen zozketara-
ko txartel bat ere oparituko 
diegu", adierazi du klubak.

Webgunea, berrituta 
Bestalde, Ointxe! klubak web-
gunea berritu du asteon –Oin-
txe.eus–: "Berritzeko beharra 
ikusten genuen, aurrekoa zahar-
kituta zegoelako. Oraingoa 
erabiltzeko errazagoa da, mul-
timedia edukia kudeatzeko 
erraztasun handiagoa ematen 
du, eta diseinu garbiagoa du. 
Lehengo atalak mantendu di-
tugu, baina, 50. urteurreneko 
ospakizunetan murgilduta gau-
denez, atal berezi bat sortu dugu 
horra bideratuta. Gainera, pol-
tsikoko telefonoetan ikusteko 
moldatuta dago", adierazi du 
Oihane Agirrek. 

MUk kontrario 
zuzen Ordizia 
izango du 
aurrean bihar
Ointxe!-k mozorrotuta 
joango diren zaleak 
sarituko ditu, doako 
sarrera emanda

JOSE MANUEL MATAS 
AIKIDO ARRASAtE

"Lehiatzea garrantzitsua 
da guretako, baina are 
garrantzitsuagoa da gure 
ikasleei erakustea arte 
martzialen bidez bizitzeko 
beste filosofia batzuk ere 
badaudela. Horrekin 
batera, talde berri hau 
sortuta gazte gehiago 
hartu ahal izango ditugu 
klubean".

JULIO GALLEGO  
JuDO ARRASAtE

"Azken txapelketetan oso 
emaitza onak lortu ditugu, 
baina, hor baino gehiago, 
hezkuntzan jartzen dugu 
indarra. Balio falta 
izugarria ikusten dugu 
gaur egungo gazteengan, 
eta gazteek balio horiek 
derrigor behar dituzte. 
Borroka arteak aproposak 
dira horiek lantzeko".

IKER LETONA  
KENPO ARRASAtE

"Talde berria sortuta lan 
administratiboak errazago 
egin ahal izango ditugu, 
eta herritarrei eskaintza 
hobea egingo diegu. 
Horrekin batera, beste 
borroka arteetako maisuak 
ondoan izanda guk ere 
izugarri ikasi ahal izango 
dugu ondokoengandik".
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Dagoeneko abian da AEDk an-
tolatzen duen Arrasate Literatur 
Lehiaketa. 31. edizioa izango du 
aurten. Beste edizio bat, baina 
helburuak betikoak. “AEDk an-
tolatu zuen lehenengoetako 
ekintzetako bat izan zen lehia-
keta hau, eta hasieratik helburu 
bera izan du. Euskarazko sor-
kuntza eta euskarazko literatu-
rarekiko zaletasuna bultzatzea, 
hain zuzen.  31 urte pasatu dira 
dagoeneko, baina urtero balo-
ratzen dugu ekimen hau, eta 
pentsatzen dugu oraindik ere 
beharrezkoa dela. Bereziki, ikus-
entzunezko teknologien inda-
rraren aurrean, idazketak ari-
keta berezi bat eskatzen du 
norbere buruarekiko eta gai-
nontzekoekiko. Beraz, horrelako 
lehiaketak beti datoz ondo”, dio 
Itxaro Artolak, AEDko kideak.

Hiru modalitate edo genero 
ezberdinetan banatuko da lehia-
keta: ipuinak, poesia eta bertso-
paperak. "Urte hauetan guztietan 
eboluzio handia egon da generoei 

dagokienez. Hainbat genero lan-
du izan ditugu, baina duela urte 
gutxi erabaki genuen jatorriz-
koetara itzultzea eta zentratzea 
idazkera bereziki lantzen den 
arloetan. Beraz, aurten ere ildo 
horretatik jarraituko dugu", 
azpimarratu du Artolak.

Bestalde, adinaren araberako 
lau taldetan banatuko dira par-
te-hartzaileak: Lehen Hezkun-
tzako bosgarren eta seigarren 
mailetako ikasleak; DBHko lehen 
eta bigarren mailetakoak; DBH-
ko hirugarren eta laugarren 
mailetakoak eta Batxilergoko 
lehen eta bigarren mailetakoak. 
Hemen dago aurtengo berrikun-
tza. Izan ere, orain arte, 17 urte-
tik gorako guztiak azken multzo 
horretan egon dira, eta aurten, 

Batxilergoko ikasleetara muga-
tu da taldea. Beraz, nagusiagoek 
ezingo dute lehiaketan parte 
hartu. "Epaimahaikide batzuek 
adierazi ziguten horrek arazoak 
sortzen zituela lanak baloratze-
ko orduan. Batxilergoko ikasle 
baten eta adinez nagusiagoa den 
baten artean desberdintasun 
handiak egon daitezkeelako. Be-
raz, helduei adierazi nahi diegu 
aurten ezingo dutela parte hartu, 
baina pentsatzen ari garela be-
reziki helduei zuzendutako bes-
te ekimen bat martxan jartzea", 
adierazi du AEDko kideak.

Gaia librea izango da modali-
tate eta adin talde guztietan.

Martxoaren 16ra arte 
Lanak aurkezteko azken eguna 
martxoaren 16a izango da, eta 
bi modu egongo dira horretara-
ko: aed@aedelkartea.eus helbi-
dera idatzita eta paperean in-
primaturik AEDko bulegoetan.

Goiena.eus webgunean dago 
lehiaketako oinarrien gaineko 
informazio gehiago.

Iazko edizioko sari banaketako irudi bat. AED

Euskarazko sormena eta 
zaletasuna sustatuz
Martxan da arrasate Euskaldun Dezagun Elkarteak antolatzen duen arrasate Literatur 
Lehiaketa; hiru modalitate egongo dira aurten –ipuinak, poesia eta bertso-paperak– 
eta lanak aurkezteko azken eguna martxoaren 15a izango da; gaia librea da

GAIA LIBREA IZANGO 
DA ETA LEHIAKIDE 
BAKOITZAK NAHI 
BESTE LAN AURKEZTU 
AHAL IZANGO DITU

SUDC elkartea, Arrasate Musi-
kal eta Arrasateko Udala elkar-
lanean ari dira, danborradako 
abestiez osatutako disko bat 
grabatzeko. Bost abesti grabatzea 
da asmoa –San Joan, Mondraren 
ereserkia, Udalpe, Danok Bat eta 
Hamaika Gazte–. Hiru eragileak 
bilerak egiten ari dira, baina 
oraindik ez dute grabazio data-
rik zehaztu.

Danborradako 
abestien disko bat 
grabatuko dute

Il Trovatore opera eskainiko du 
otsailaren 19an –astelehena– 
Opera 2001 konpainiak, 20:00etan, 
eta oraindik 220 sarrera inguru 
gelditzen dira. Sarrerak Arra-
sateko Udalaren webgunean, 
Amaia antzokiko leihatilan eta 
Ozenki elkartearen helbide elek-
tronikoaren bidez eros daitezke  
–ozenkielkartea@hotmail.es–, 30 
eurotan. 

Oraindik ere badaude 
'Il Trovatore' opera 
ikusteko sarrerak

Erakusketan dagoen argazkietako bat. NAGORE RODRIGUEZ

Kulturaten ikusgai eta salgai, 
Aspanogi elkartearen alde
udazkena Euskal Herrian argazki Lehiaketako 45 lanez 
osatutako erakusketa irekita egongo da hilaren 17ra arte  

E.A. aRRaSatE
Artgazki elkarteak hirugarrenez 
antolatu du Udazkena Euskal 
Herrian Argazki Lehiaketa so-
lidarioa, Aspanogi elkarteari 
laguntzeko asmotan. Igor Altu-
naren Txoria lana izan da ira-
bazlea. Bigarren Iban Yanizen 
Lehen Hotzak sailkatu da eta 
hirugarren, Iñigo San Vicente-
ren Seta Boreal argazkia.

Urtetik urtera, parte hartzea 
handitzen ari dela azaldu du 
Anibal Carmonak, Artgazki el-
karteko presidenteak, eta hori 
pozgarria dela azpimarratu du. 
288 argazki aurkeztu dira aurten, 
eta horietako 45ekin erakuske-
ta bat egin dute urtarrilean zehar, 
herriko denda eta taberna ez-
berdinetan ikusgai egon dena. 
Orain, berriz, erakusketa Kul-
turateko klaustrora pasatu dute 
eta otsailaren 17ra arte egongo 
da zabalik, astelehenetik zapa-
tura, 17:30etik 20:30era.

Ikusgai egoteaz gain, salgai 
ere badaude argazkiak, formatu 
eta kalitate "bikainarekin", Car-
monaren esanetan. Elkarteko 
presidenteak azaldu duenez, 45 
lanetatik 30 inguru salduta dau-
de dagoeneko, eta dio seguruenik 
gehienak salduko direla.

Aspanogi elkartearentzat 
Erakusketako lan bakoitza 30 
euroan saltzen ari dira, eta sal-
menta honetatik ateratako dirua 
Gipuzkoako Haur Minbizidunen 
Elkartera –Aspanogi– bideratu-
ko da "ehuneko ehunean". Car-
monak adierazi du, "dirua beti 
ondo" datorren arren, elkartea-
ri gehiago inporta zaiola gizar-
tearen aurrean elkartea bera 
eta egiten duen lana azaleratzea. 
"Guk helburu horrekin egiten 
dugu. Nik uste dut gure ekime-
nak laguntzen duela, hein batean, 
Aspanogi elkartea ikustarazten", 
nabarmendu du.
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Julen Iriondo aRaMaio
Isun proposamen batzuengatik 
irten zen gaia azken osoko bil-
kuran: "Basoekin gaizki gabiltza", 
zioen Mendi eta Ingurumen 
zinegotzi Jon Ugartek.

200dik gora baso bide kilome-
tro ditu Aramaiok, eta negua 
luzea eta gogorra joateak eta 
hainbat egurzalek basotik egu-
rra ateratzeko jarraibideak ez 

errespetatzeak sorrarazi ditu 
arazoak eta kezka. Kontua da 
aspaldiko eguraldiagatik hainbat 
bide ez daudela kamioien joan-
etorriak jasateko moduan; baso-
jabeak eta egurzaleak tratua 
ixtean, egurra ateratzeko bai-
mena eskatu behar izaten dute 
Udalean, ezertan hasi aurretik. 
Eskaera jasota, aguazila joaten 
da bidearen egoera egiaztatzera, 

baimenik eman daitekeen era-
bakitzeko: "Azkar joaten da 
normalean, egunean bertan edo 
bi egunen buruan; batzuetan 
hiru egun behar izaten ditu", 
dio Jon Ugartek.

Baina denbora luze egiten zaie 
egurzaleei nahi adina basotan 
sartzerik izaten ez duten garaio-
tan, eta euren bezeroak ahalik 
eta bizkorren hornitu nahiak 

eramaten ditu eskatutako den-
bora ez itxarotera, edo baimenik 
eskatu ere ez egitera ere bai, 
beste zenbaitetan.

Halakoak ikusita, udal orde-
nantza aldatu beharra ere aipa-
tu zuen Ugartek udalbatzaren 
azken batzarrean: "Tasak eta 
bermeak handitu behar dira, 
txikiak dira; baimena ez dezala 
baso-jabeak eskatu, baizik eta 
egurzaleak, kaltea berak egiten 
du eta; neguan egurra ateratzea 
debekatu egin beharko litzateke, 
lehen bezala –negu onak joan 
direla-eta aldatu zen hori–". 

Negurako erabateko debekua 
ezartzea baino egokiago litzate-
ke halakorik ezarri ez eta uneo-
roko kontrolerako baliabideak 
izatea, bai; baina Udalak ez ditu, 
Mendi eta Ingurumen zinego-
tziaren arabera, ez horretarako 
eta ezta bideak mantendu eta 
konpontzeko ere.

Kexu da Udal Gobernua, Al-
dundiaren Nekazaritza Sailak 
landa bide izendapena kendu 
nahi dielako, diotenez, hala erre-
gistratuta dauden baso bideei; 
eta Mendien alorreko diru la-
guntzak jasotzeko ere oztopoak: 
"Orain arte eman izan dizkigu-
te pistak konpontzeko laguntzak, 
baina iaz esan ziguten pista 
publiko horiek baso publikoe-
tara iristeko izan behar zirela. 
Baina gure errealitatea da men-
di pribatua dela gehiena". La-
guntzak banatzeko irizpideetan 
herrialdeko errealitate guztiak 
aintzat hartzea eskatzen du Uda-
lak: "Gu ez gara Araba?".  

Baso bidea Gantzagan. AINARA INUNTZIAGA

Bideen erabileragatik 
arduratuta dago Udala
Egurzaleek, hainbat kasutan, basotik egurra ateratzeko jarraibideak errespetatu ez 
eta bideak kaltetzen dituztela-eta, ordenantza aldatzeko aukera ere aipatu dute 
udalbatzan. gainera, bideak mantentzeko baliabide eskasia adierazi du udalak

GANTZAGAN, 
ZUBIETAN, 'GORRIXEN' 
BIDEAN, ITURRIETARA 
BIDEAN... IZAN DIRA 
ARAZOAK

Alaiak Jubilatuen Elkarteak 
mus txapelketa egin zuen au-
rreko egubakoitzean, eta bertan 
parte hartu zuten hamar bikoteen 
artean Kortabarriak eta Elejal-
dek osatutakoa izan zen onena. 
Mario Jauregi eta Benito Altu-
narekin jokatu zuten finala. 
Urdaiazpikoa jaso zuten irabaz-
leek, eta bakailaoa bigarrenek; 
eta afaria izan zen denentzat.

Bittor Kortabarria eta 
Antonio Elejalde 
irabazle musean

Umeak mozorrotuta. GOIENA

71 lagunek eman dute izena baz-
karirako. Aurretik, 13:00etan 
kalejira izango da. Bazkalostean, 
17:00etan desfilea –eguraldi txa-
rrarekin, kiroldegian– eta 
18:00etan mozorro lehiaketa; 
gero, txokolatea eta disko festa. 
Eskolakoek martitzenean 
14:30ean hasiko dute jaia. Des-
filea egingo dute plazara –egu-
raldi txarrarekin, kiroldegian–.

Inauteriak bihar, eta 
martitzenean 
eskolakoen jaia

Ibabeko Bertaren bilobak-i Ara-
maixoko sobrak batu zaio, Erre-
kaleor bizirik! taldekoekin kan-
tatu eta gero. Finalaurrekoak: 
otsailaren 17an, Txandrio (Ara-
bar Errioxa) eta Aramaixoko 
sobrak, Araian; 24an, Ibabeko 
Bertaren bilobak eta Bapateroak 
(Gasteiz), Amurrion; martxoaren 
3an, Sumendi bete poto eta Erre-
kaleor bizirik!, Aramaion.

Aramaioko bi taldeak 
Kuadrilla Artekoaren 
finalaurrekoetan

Autoenplegurako edo kontrata-
zioetarako; negozio berria jar-
tzeko; makineria edo altzariak 
erosteko; obretarako; lantokia 
hobetzeko... eska daitezke Leader 
diru laguntzok. Deialdirik ez 
dago oraindik, baina aurre-es-
kaera eta kontrol akta bete dai-
tezke dagoeneko. Landa garapen 
elkartea: 945-43 01 67 eta adr-
mairu@hotmail.com. 

Proiektu berrietarako 
eta inbertsioetarako 
'Leader' laguntzak

Bideen arazoak arduratuta 
ditu Mendi eta Ingurumen 
zinegotzia eta Udala.
Askori eragiten dio 
honek? Herritar asko 
dago baso ustiaketara 
lotuta? 
Bai, Aramaion lur pribatu 
asko dago, basogintzarako 
joera handia dago, jende 
askok ditu pinudiak, eta, 
beraz, lur-jabeei eragiten 
die gai honek, nahiz eta 
hortik bizi den 
profesionalik apenas 
dagoen inor; 
gehienentzako da osagarri 
bat euren ekonomian. 
Beraz, jende askori 
eragiten dio, nahiz eta 
ekonomikoki pisu handiko 
kontua ez izan eurentzat.
Non izan dituzue 
arazoak bideekin? 
Arazoak izan ditugu 
Gantzagatik Ipizterako 
bidean, Zubieta aldean, 
gorrixen bidean, Iturrietara 
bidean...

J.I.

"Jende askori 
eragiten dio 
gai honek"
JON UGARTE 
iNguRuMEN ziNEgotzia
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Garai hauetan beti tokatzen 
zaigu horrelako egoera bat 
bizitzea. Deskribapen modua, 
on. Kazetari bat, demagun 
Urkiolatik gora dagoen 
baserri galdu bateko atarian, 
goitik behera tapatuta eta, 
hala ere, izozten. Bere alboan 
bertako bat, ahal bada 
laurogei urtetik gora eta 
etxeko zapatila eta jertse 
ziztrin batekin jantzita 
dagoena. Bikotea (eta kamera) 
elurrez inguratuta (gutxienez 
50 zentimetro). Eta galdera. 
Galdera. The question.

-Aspaldi ez duela 
horrelakorik egin, ezta?

Eta erantzuna.
-Gogoratzen dut, bai, duela 

50 urte horrelako bat izan 
genuela. Baina hura… buff…. 
Hura bai izan zela…

Eta etxean gaudenok, 
flipatzen. Egun historikoa 
balitz bezalaxe. 50 urte 
daramatzagula horrelakorik 
ikusi gabe, eta zer eta 
harrotasun arraro bat sortzen 
zaigu barruan. Bai, nik bizi 
izan dut hori. Gerora begira 
gure seme-alaba, iloba edo 
bilobei sorbalda gainetik 
begiratu eta "zuk ez duzu ezer 
ikusi" hori errepikatzeko 
eguna noiz iritsiko zain.

Harrigarria da nola orainak 
sorpresaz harrapatzen gaituen 
oraindik. Badaezpada ez dugu 
onartzen, moldatu eta 
esajeratu ditugun iraganeko 
oroitzapenak baino hobeak ez 
daitezen izan, agian. Badirudi 
"iraganeko edozein momentu 
hobea izan zen horrek  
–barkatu zuzeneko itzulpena– 
engainatzen jarraitzen 
gaituela. Berdin dio-eta 
Urkiolako elkarrizketatuak ia 
bizitza galtzea 1960ko neguan. 
Harentzat, oroitzapen hura 
elurte izugarri, baina benetan 
polit eta lasaia bihurtu 
baitzen aspaldi. 

Iraganak

PAULA AMILBURU

NiRE uStEz

J.I. aRaMaio
Laia eskolak –Arabako emaku-
meen jabekuntzarako eta ber-
dintasunerako eskola– antola-
tuta eta Ordu bioleta goiburua-
rekin, irakurle feministen klu-
ba jarriko dute martxan Gor-
beialdean hilaren amaieran. 
Zuiako udaletxean izango da 
lehen saioa, eta handik aurre-
rakoak izena ematen dutenen 
bizilekuen arabera egingo dira, 
herri batean edo bestean. Ema-
kumeentzako saioak izango dira.

Saioak gidatuko dituen Bego 
Etayok badu eskarmentua ho-
rrelako langintzetan, urteak 
daramatza-eta Gasteizen halako 
klub bat gidatzen. Hango ere-
duarekin zabaldu zuten iaz eki-
mena herrialdean barrena.

Gorbeialdeko Kuadrillako Ber-
dintasun teknikari Araitz Pala-
ciosen arabera, ekimen hau 
"berdintasun arloan estrategikoa" 
da Arabarako. Arrakastaz jarri 
zuten martxan beste hainbat 
kuadrillatan, eta Gorbeialdera 

iritsi da orain: "Emakume asko 
apuntatu dira besteetan, eta 
nahi genuke hemen ere ahalik 
eta emakume gehien erakartzea", 
dio.

Irakurgaiak askotarikoak izan-
go dira: "Gehienbat, eleberriak 

izango dira, baina saiakerak-eta 
ere izango dira; hain justu, au-
rrenekoa saiakera izango da". 
Genero bateko edo bestekoak 
izan, feminismoaren ikuspun-
tutik aztertuko dituzte liburu 
guztiak.

Kluba ez da bakarrik irakur-
ketarako izango, baizik eta, 
baita ere, "emakumeak biltzeko, 
eta berdintasunaren inguruko 
hausnarketa eta eztabaida sus-
tatzeko"; feminismoaren espa-
rruan emakumeak formatzea 
ere bada helburua, finean: "Ema-
kumeen kontzientzia kolektiboan 
sakontzeko aukera emango di-
guten nobelak, saiakerak, iri-
tziak... deskubrituko ditugu. 
Kontua da testu hauek modu 
pertsonalean eta intimoan ira-
kurriz ikastea, baina baita gure 
hasierako inpresioa besteen 
ekarpenekin osatzea ere. Halaber, 
feminismoaren gaineko presta-
kuntza ere jasoko dugu, eta fe-
minismoak gure bizitzak abe-
rasteko moduak ikusiko ditugu".

Maiatzera arte 
Hasiera batean, maiatzera arte 
dago antolatuta ekimena –hile-
ko laugarren astelehenetan 
izango da–, baina asmoa bada 
urte amaierara arte ere jarraitzea, 
uda ostean berriz heltzea.

Hizkuntzari dagokionez, gaz-
teleraz hasiko dira –bai irakur-
gaiak eta bai saioak–, baina nahi 
dute aurrerago euskarazko tal-
dea ere sortzea Gorbeialdean 
–Gasteizen, adibidez, badago–.

Lehenengo saioa Zuiako uda-
letxean izango da, hurrengo 
barikuan 18:00etatik 20:00etara. 
Izena emateko: berdintasuna@
gorbeialdea.eus eta 945-43 01 67. 
Hogei lagunez osatutako taldea 
izango da gehienez.

Bego Etayo eta berak gidatutako taldeetako bat. LAHORAVIOLETA.COM

Irakurle feministen kluba 
jarriko dute martxan
gorbeialdeko herrietan hileroko saioak egingo dituzte, bego Etayorekin; lehenengoa, 
otsailaren 16an. aurkezpena egitearekin batera aurreneko irakurgaia banatuko dute. 
gazteleraz izango da, baina aurrerago euskarazko taldea sortzeko asmoa ere badute

ELEBERRIAK 
IRAKURRIKO DITUZTE, 
BATEZ ERE, BAINA 
SAIAKERAK-ETA ERE 
IZANGO DIRA

Berdintasunaren alorrean 
Araban erakundeetatik 
antolatzen diren ekimenak 
gauzatzeaz arduratzen da 
Laia eskola. 2017 hasieran 
jarri zuen martxan 
Aldundiak, eta 300dik gora 
ekintza egin zituzten iaz: 
"Gorbeialdeko kasuan, 
Irantzu Varela etorri zen 
Zuiara; edo Aramaion 
autodefentsa ikastaroa egin 
zen azaroan", dio 
Kuadrillako Berdintasun 
teknikari Araitz Palaciosek. 
Aldundiaren ildo 
estrategikoa da 
berdintasunarena: "2016an 
adostu zen Arabako IV. 
Berdintasun Planaren 
inguruan herrialderako 
jabekuntza eskola sortzea;   
Gasteizkoa bazegoen, baina 
Kuadrilletan ere behar zen".

Laia eskola, 
urtebete 
lanean

ARAMAIOKO UDALA

Paperarentzako edukiontziak
Etxaguen auzoan eta Ibarran paper edukiontzi berriak jarri dituzte, zeuden 
edukiontziak erraz betetzen zirela-eta –sarritan, kanpoan utzi behar izaten 
zituzten herritarrek kartoia eta papera–. Arabako Foru Aldundiari egin zion 
eskaera Udalak, eta eskaerari erantzunda jarri dituzte edukiontzi berriak 
Ibarran eta Etxaguenen.
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Euskadi Lagunkoia sarera batzea 
erabaki zuen Aretxabaletako 
udalbatzak uztailean, eta horre-
tarako sortutako taldetxoak 
lanean dihardu ordutik hona. 
Basotxo erretiratuen elkarteko 
kideek osatu dute hori, hogei 
bat lagunek, eta hamabostean 
behin elkartzen dira ongizatea-
ren eraikuntzan lan egiteko 
helburuarekin.

Herriaren gaineko diagnosti-
koa egitea da helburua, eta, 
horretarako, hainbat arlotan 
banatutako azterketa egiten da-
biltza: "Lehenengo arloa da aire 
libreko espazioak eta eraikin 
publikoak. Herriari begiratu 

sakona eman diogu eta zerren-
da luze batean jaso gure iritziz 
zuzendu beharrekoak", adierazi 
du Pedro Etxebarriak, taldeko 
kideetako batek. Parkeak, lora-
tegiak, bidegorria, paseatzeko 
guneak, espaloiak eta eraikin 
publikoak aztertu dituzte, besteak 
beste. Imanol Aranzabal kidea, 
berriz, pozik agertu da taldeko 
lanarekin: "Gogotsu elkartzen 
gara eta hartutako konpromi-
soari eusten diogu".

Udalaren erantzuna, otsailean
Gai horren bueltan osatutako  
zerrenda luzea udal ordezkariei 
bideratu diete, eta horiek begi 
onez hartu dute, "adinekoek 
parte hartzeko tresna aproposa" 
delakoan. Laster erantzungo 
dietela adierazi du Unai Elkoro 
alkateak: "Abenduaren 19an 
aurkeztu ziguten diagnostikoa 
eta aztertzen jardun dugu ordu-
tik hona. Erantzunaren doku-
mentua bukatzen gabiltza eta 
otsailean  elkartuko gara haie-
kin", eta gaineratu du: "Gai as-
kotan beste ikuspuntu bat aur-
kitu dugu, guk kontuan hartuko 
ez genukeena; uste dugu oso 
emaitza onak aterako direla".Herritar bat Deba ibai alboko pasealekuan. MIRARI ALTUBE

Herri atseginagoa izateko 
lanean murgilduta
aretxabaletaren gaineko diagnostikoa egiten dabiltza hainbat erretiratu Euskadi 
Lagunkoia egitasmoaren baitan. aire libreko guneen eta eraikinen gaineko azterketa 
eginda, zerrenda luzea aurkeztu diete udal ordezkariei, zuzendu beharra dutelakoan

• Eserleku beharra: 
Urkulun, bidegorrian, 
Txarapean…

• Zarata eta kutsadura: 
ibaia zikin, arratoiak, 
usoak, zaratak tabernetan, 
gazteen lokaletan…

• Parkeak eta gune 
berdeak: komentuko 
horma kendu, Txarapean 
ekipamendu egokiak, 
kiroldegi aurreko zelaian 
adinekoendako makinak, 
Felix Iñurrategi parkea beti 
zabalik…

• Espaloiak: Murubiden 
oztopoak, apurtutako 
baldosak, irristatze 
arriskua…

• Komunak: hainbat 
lekutan beharra: 
bidegorria… 

• Segurtasuna: abiadura 
murriztea Txarapean, 
argiteria publikoa… 

Aurkeztutako 
eskaeretako 
batzuk
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Azken urteotan legez, Leizarra 
musika eskolako dantzariek eta 
Aretxabaletako txistulariek egin-
go diete ongietorria Aratusteei, 
Argal Jaia ospatuta. Gaur, egu-
bakoitza, izango da, 18:00etan, 
Herriko Plazan –eguraldi txa-
rrarekin, Iturrigorri pilotale-
kuan–. "Txorimalo jantziko dira 
aurten, eta azken hilabeteotan 
gertatutako hamaika dantza 
eskainiko dituzte", jakinarazi 
du Mariatxen Urkiak, musika 
eskolako zuzendariak.

Kuadrillen kalejira 
Jai giroak, baina, domekan egin-
go du eztanda kaleetan, eta, 
beste behin, mozorrotutako kua-
drillak eta herritarrak izango 
dira bazterrak girotzeko ardura 
izango dutenak. Txistu doinue-
kin eta kintoek egingo duten 
txino dantza saioarekin ekingo 
diete eguneko ekitaldiei. Herri-
tarrak, baina, kuadrillen kale-
jiraren zain izango dira; izan 
ere, orain arte sekretupean 
gordetakoak erakutsiko dituzte 
orduan. Hona hemen egingo 
duten ibilbidea: Araba ibilbidea, 
Mitarte kalea, Durana, Erreka-
barren, Andramari auzoa, Mi-
tarte, Durana eta Herriko Plaza.

Kalejiraren ibilbideko bal-
koiak eta leihoak apaintzeko 

dei egin du aurten ere Kultura 
Sailak, eta saria jasoko du do-
toreenak; horretarako, gomen-
datu dute aurrez izena ematea 
Arkupen.  

Asko izango dira Ibarra ki-
roldegian gertatuko duten herri 
bazkarira joko dutenak; 600 
lagun pasatxo elkartuko dira 
han. Eta iluntze partean Mikel 
DJak girotuko du Herriko Pla-
za, lehenengoz. Astelehena, 
gainera, Udalak jaiegun izen-
datu du; hortaz, hainbat herri-
tarrek luzatuko dute jai giroa 
ordu txikiak arte.

Aratuste-martitzena 
Martitzenean jarraituko du Ara-
tuste giroak, eta orduan, ikaste-
txeetako neska-mutikoek beteko 
dituzte kaleak, 2 eta 12 urte bi-
tarteko 500 bat umek, hain zuzen 
ere. Txaranga doinuei jarraitu-
ta, dantzan egingo dute goiz 
partean: 2 urtekoek, dantza bat; 
5 urtekoek, txino dantza; eta 6 
eta 12 urte artekoek, 2014ko lehia-
ketan saritutako koreografia.

Kintoek agurtuko dituzte Ara-
tusteak. Txin-en zerraldoa era-
mango dute (20:00) Herriko Pla-
zara, eta han erre egingo dute.

Kuadrilla kalejiran iaz Aratusteetan. IMANOL SORIANO

Mozorroak gertu daude 
kaleko bazterrak girotzeko
Leizarra musika eskolako dantzariek eta txistulariek gaur emango diete hasiera 
aratusteei eta jai giroak domekan egingo du eztanda kaleetan kuadrillen eskutik; 
martitzenean, ostera, ikastetxeetako gaztetxoen dantzak izango dira nagusi

Aratuste-domeka
• 10:00 Diana 

txistulariekin.
• 11:45 Txino dantza 

kintoen eskutik.
• 12:00 Kuadrillen desfilea 

herriko kaleetan.
• 13:00 Akelarre 

txarangarekin kalejira.
• 14:30 Herri bazkaria 

kiroldegian, Mikel DJak 
girotuta.

• 18:00 Akelarre 
txarangarekin kalejira 
kiroldegitik plazara.

• 18:45 Mozorro 
lehiaketaren sari 
banaketa ekitaldia.

• 19:00 Kintoen dantza 
saioa.

• 19:30 Mikel DJaren 
emanaldia Herriko 
Plazan.

Aratuste-martitzena
• 10:30 Umeak plazan 

elkartuko dira; 5 urtekoek 
txino dantza egingo dute 
eta 2 urteko haurrek 
dantza bat.

• 11:00 Irulitza 
txarangarekin kalejira eta 
dantza.

• 16:00 Irulitza 
txarangarekin kalejira.

• 17:30 Buruhandiak 
Irulitza txarangarekin 
batera.

• 20:00 Txin-en hileta; 
kintoek zerraldoa 
eramango dute Mitarte 
kaletik Herriko 
Plazaraino.

Aratuste 
jaietako 
egitaraua

IBAI ZANGITU 
kaRNabaLEN LaguNak

"Gure partetik, behintzat, 
giro ederra! Kolorea ere 
bai, eta ondo pasatzeko 
gogoa. Berrikuntza 
moduan, kintoen dantza 
saioaren ostean Mikel DJa 
egongo da plazan! Eta 
Pello Zabalarekin egin 
dugu berba eguraldia 
lagun izan dezagun!"

JOXE MIGEL URIBARREN 
kuLtuRa ziNEgotzia

"Hotza, alaitasuna eta 
adiskidetasuna, betiko lez; 
txin-txin soinua ere bai, eta 
kolorea, nagusiek eta 
umeek egindako lanetan. 
Gogoan izango dugu, 
gainera, Jose Luis Arratibel. 
Errespetua ere espero dut, 
bere osotasunean. Eta gora 
gure herriko Karnabalak!"

Zer dakarte 
aurtengo 
Aratusteek?

Santa Ageda neska-mutilek, 
1999an jaiotako ia 50 kintok, 
eskean eta kantuan jardun 
zuten otsailaren 4an eta 5ean. 
Lehen dantza saioa ere 
orduantxe egin zuten, eta etzi, 
Aratusteekin batera azkena 
izango da (19:00, Herriko 
Plaza). Goizean, gainera, 
hamasei bat kintok txino dantza 
eskainiko dute kalean gora eta 
behera txistu doinuei jarraituta. Kintoak, astelehenean, Herriko Plazara bidean. MIRARI ALTUBE

Kintoen azken dantza saioa
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Garazi Estebez Guede (Aretxa-
baleta, 2002) Gipuzkoa Ogi Berri 
taldeko txirrindulari kadetea 
denboraldi ezin hobea egiten 
dabil. Bioracer torneoko eta 
Gipuzkoako txapelduna da pis-
tan, eta orain, Espainiako Ko-
paren bila doa Mallorcara. 
Hiru jardunaldi ditu Espainiako 
Kopak eta azkena jokatzera zoaz. 
Bai. Lehenengoa irabazi egin 
nuen eta bigarrenean, hirugarren 
postuan geratu nintzen. Eta az-
kena, ikusi egin behar… Orain, 
sailkapeneko bigarren postuan 
nago, lehenengoarengandik hiru 
puntura.
Guztia ematera joango zara, ezta? 
Horixe. Bigarren jardunaldian 
asma-krisia izan nuen, lehenen-
go nindoala, eta horregatik bu-
katu nuen hirugarren postuan. 
Ea egun ona izaten dudan, ha-
lako arazo barik. Egia da gaixo 
egon naizela azken egunotan, 
baina hobera egin dut eta neure 
onenean egon gurako nuke. 
Podiumean ikusten duzu zeure 
burua? 
Aukerak aurrean gauden guztiok 
ditugu. Egun ona badut, iraba-
zi ere egin dezaket, eta, bestela, 
podiumean egongo naiz. 
Pistan ezin hobeto moldatzen za-
rela erakutsi duzu... 
Bigarren urtea da, eta aurten 
bai. Iaz, hasi nintzenean, beldu-
rrez ibiltzen nintzen; aurten, 
ostera, oso gustura nabil, eta 
hori igarri egiten da.
Zein berezitasun du pistak? 
Pedalei etengabe eragin behar 
zaie, ez dago frenorik. Proba 
asko egoten dira, eta modalita-
te ezberdinak: iraupena eta 
abiadura; Espainiako txapelke-
tan iraupen modalitatean nabil.
Pistaz gain, ziklo-krosean ere ibili 
zara; zer moduz? 
Lau lasterketa jokatu ditut aur-
tengo denboraldian eta ez nuen 
inondik inora espero hain ondo 
ibiltzerik, ia entrenatu barik 
jardun dudalako. Izan ere, ziklo-

kroseko txapelketetara libre 
nengoenetan joan izan naiz, 
Burgos aldean pare batera eta 
Legazpin; azken horretan biga-
rren postuan bukatu nuen.
Ezberdinak izango dira, ba, pista 
eta ziklo-krosa… 
Erabat, teknika ezberdinak di-
tuzte. Bizikletarekin oso ondo 
moldatzea eskatzen du ziklo-
krosak, atzeko gurpila ez joate-
ko, adibidez. Lurzoruak ere 
zeresan handia du, lokatza iza-
ten delako sarritan, eta ezber-
dina da bustia egotea edo leho-
rra. Pistan, ostera, konfiantza 
kontua da askotan, sartu edo ez 
erabakitzeko. 
Eta fisikoak zeresan handiagoa du 
ziklo-krosean? 
Ez pentsa, bietan. Baina egia da 
ziklo-krosean erresistentzia behar 
dela, topera joan beharra dagoe-
la, eta pistan tiraka doanaren 
atzean jar zaitezkeela. 

Laster, errepideko denboraldia ha-
siko duzu; gogotsu? 
Bai, horixe! Otsailaren 28an 
Ibaetan hasiko dugu, mutilekin 
batera. Errepidea dut gustuko, 
hori da nire helburua; besteak 
errepideko denboraldia gerta-
tzeko egiten ditut. 
Eta zein erronkarekin hasiko duzu? 
Espainiako Txapelketarako sail-
katzea da helburua, eta han 
zerbait egitea. Hiru urtetan iri-
tsi naiz eta gero ez dut ezer egin 
han; hortaz, hori da erronka. 
Mutilekin ere lehiatzen zara? 
Iaz pare batean ibili nintzen eta 
aurten gehiago izango dira. Ikas-
teko sekulako eskola da, erritmo 
biziagoa dutelako, entrenamen-
durik onena.
Zeintzuk dira zure ezaugarriak? 
Esprintean ondo moldatzen naiz, 
guztia ematen dut; irabazi ditu-
dan lasterketa guztiak, lau edo 
bost, esprintean izan dira.
Asmak kaltetu izan zaitu? 
Bai, askotan. Zazpi bat laster-
ketatan anbulantziara eraman 
behar izan naute bukatutakoan, 
mareatu ere egin izan naiz. Es-
painiako txapelketetan bero 
tokatu izan zait beti eta asma-
krisiak izaten ditut. Hala ere, 
sekula ez dut uzterik pentsatu.

Estebez, podiumaren erdian, Gipuzkoako Txapelketa irabazita, urtarrilean. JOSU ESTEBEZ

"Egun ona badut, 
podiumean egongo naiz"
GARAZI ESTEBEZ GUEDE tXiRRiNDuLaRia
Pistako Espainiako kopako azken saioa jokatuko du asteburuan Mallorcan, eta 
bigarren dagoen ziklista aretxabaletarrak irabazteko aukera handiak ditu

"ERREPIDEA DA NIRE 
HELBURUA, ETA BESTE 
MODALITATEAK HORI 
GERTATZEKO EGITEN 
DITUT"

Emakumea jokatzen aurreko urte batean. EKAITZ FILARMENDI

Zabalik da emakumeen frontenis 
txapelketarako izen-ematea
uDak bosgarrenez antolatu duen lehiaketa martxoaren 
3tik 11ra bitartean jokatuko da iturrigorri pilotalekuan

M.A. aREtXabaLEta
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren bueltan UDAk antolatu 
izan duen frontenis txapelketa 
aurten ere badator. "Gozatzeko 
eta, aldi berean, aldarrikatzeko 
izango da bosgarren hau ere", 
adierazi du Oihana Matak, UDA-
ko kideak. Martxoaren 3an, 4an, 
10ean eta 11n jokatuko da, Itu-
rrigorri pilotalekuan, eta izena 
emateko epea zabalik dago otsai-
laren 27a arte –10 euro bikoteko–, 
hona idatzita: emakumeenfron-
tenisaUDA@gmail.com. 

Herrian errotuz doan txapel-
keta da eta antolatzaileak pozik 

daude izan ohi duen erantzuna-
rekin: "Emakumeoi txapelketa 
batera animatzea baino gehiago 
orokorrean kirola egitea kosta-
tzen zaigula uste dut. Horri 
txapelketa hitza gehituta, orain-
dik erreparo handiagoa ematen 
digu. Hala ere, txapelketa hau 
herrikoia eta lagunartekoa da, 
eta orain arte oso emaitza onak 
izan ditu. Hogei bikoteren buel-
tan ibiltzen gara beti".

Giro ona egon izan dela ere 
jakinarazi du Matak: "Emakumez 
betetzen da frontoia eta berezia 
izaten da. Herriko jendeaz gain, 
kanpotik ere etortzen dira".

M.A. aREtXabaLEta
Loramendi elkarteak eta Lekai-
xoka bertso eskolak antolatuta-
ko bertso afarirako txartelak 
salgai jarri orduko bukatu dira. 
Martxoaren 2an, egubakoitza, 
izango da afaria, Loramendi 
kalean dagoen Hibai Gain el-
kartean, eta bete egingo da. 
"Hainbat elkartetan egin izan 
dugu afari hori, eta guztietan 
hartu izan gaituzte oso ondo, 
Hibai Gainen ere bai", jakina-
razi du Loramendi elkarteko 
dinamizatzaile Martin Berriz-
beitiak.

Bertso eskolakoak ere bai 
2017ko Bertsolari Txapelketa 
Nagusiko txapelduna eta txapel-
dunordea, Maialen Lujanbio eta 
Aitor Mendiluze, izango dituzte 
lagun aurten mahaiaren bueltan: 
"Giro alaia eta informala izaten 
da beti", dio Berrizbeitiak, eta 
gaineratu du: "Baina aurten 
txapelketa nagusiko berotasu-
narekin espero dugu giro bene-
tan ederra sortzea".

Eta aurreratu du Lekaixoka 
bertso eskolako gazteak ere ani-
matuko direla Lujanbio eta 
Mendiluzerekin jardutera.

Harrera ezin beroagoa izan du 
martxoaren 2ko bertso afariak
txartel guztiak daude salduta Maialen Lujanbio eta aitor 
Mendiluze bertsolarien konpainian afaltzeko
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Aratuste jaiei hasiera emateko, 
atzo, Ostegun Gizen, Urdelarde-
ro eguna ospatu zuten herriko 
ikastetxeetako haurrek. Base-
rritar jantzita irten ziren kalera, 
eskuan ziria zutela, barruan, 
txorizoa, ogi-zatiaeta sagarra 
sartuta. Eskolako haurrek Jose 
Arana zaharren egoitzara bisi-
tatxoa egin zuten, urtero moduan, 
eta gero, Joseba Iñurrategi pi-
lotalekuan batu ziren, kantuan 
egin eta txistor-pintxoak jateko. 
Aurten, elurraren ondorioz, 
Arizmendiko haurrak ezin izan 
ziren festara batu.

Arratsaldean, bestalde, Kuko, 
Truko eta Bolenwaiderren ikus-
kizuna izan zen, eta txokolate 
beroa hartzeko aukera izan zen. 
Ondoren, Eskoriatzako Euskal 
dantza taldearen emanaldia eta 
Lantzeko inauterietako dantzak 
ikusteko aukera ere izan zen.

Bandaren kontzertua 
Gaur, aldiz, Musika Eskolako 
bandak lehen aldiz eskainiko 
du kontzertua Eskoriatzako 
Aratusteetan.  Emanaldia 
20:00etan izango da, Zaldibar 
antzokian. Musikarien artean 
eta herritarren artean ilusioa 
piztu eta bide berriari ekiteko 
lehenengo ekimena izango da.

Sarrera doakoa izango da, 
eta  Television Showcase, Cha-
riots of fire, eta mota horretako 
piezak eskainiko dituzte, baita 
Tolosako Inauterietako kantuak 
ere. Sorpresak ere eskainiko 
dituztela adierazi dute banda-
ko ordezkariek.

Zapatuan, mozorro desfilea 
Zapatuan, Gesaltza txarangak 
emango dio hasiera egunari, 
eta, horren ostean, mozorro 
desfilea izango da, 13:00etan, 
Luis Ezeizatik abiatuta. Aurten, 

oinarrietan eta sarietan alda-
keta batzuk egon dira, eta epai-
mahai herrikoi baten aldeko 
apustua egin du Udalak. 

Erakustaldia edo dantzaldia 
egingo duten taldeak plaza pa-
rean gelditu ahalko dira, baina, 
desfilea ez luzatze aldera, bost 
minutu baino gehiagoko gel-
dialdiak ez izateko eskatu dute 
antolatzaileek. Ibilbidea hona-
ko hau izango da: Luis Ezeiza, 
Fernando Eskoriatza plaza, San 
Juan kalea, Olazar, Fernando 
Eskoriatza plaza.

Mozorro desfilean parte har-
tzeko 12:30etik 12:45era bitartean 

Luis Ezeizako kantxan egon 
beharko da, edo aldez aurretik 
izena eman  kultura etxean, 943 
71 46 88. 

Bazkariko txartelak 
Aratuste-zapatuko herri baz-
karia Manuel Muñozen egin-
go da, beste urte batzuetan ez 
bezala. Orain arte, Joseba 
Iñurrategi pilotalekuan egin 
izan da, eta, hotzagoa denez, 
lekuz aldatzea erabaki du Uda-
lak. Guztira, 300 pertsona 
batuko dira kiroldegian baz-
kaltzeko.

Badatoz kukumarroak 
Aratuste-martitzenean amaitu-
ko dira Eskoriatzako Aratusteak, 
eta eguneko protagonista handiak 
kukumarroak izango dira.  
17:00etan irtengo dira kultura 
etxetik, Eskoriatzako kaleetan 
barrena. Hala ere, horren au-
rretik, 10:30ean, Eskoriatzako 
ikastetxeetako haurrek jaialdia  
egingo dute, urtero moduan, 
Joseba Iñurrategi pilotalekuan, 
eta, eguna amaitzeko, 18:00etan, 
Andonik mugitzen nau DJ taldea 
izango da plazan –Andoni Calvo, 
Josu Rodriguez eta Tirapu–.

Urdelardero egunean, Eskoriatzako ikastetxeetako haurrak ziria eskuetan dutela. IMANOL BELOKI

Aratusteetan 
murgilduta

ZAPATUKO HERRI 
BAZKARIAN 300 
PERTSONA BATUKO 
DIRA, MANUEL MUÑOZ 
KIROLDEGIAN

atzo eman zieten hasiera aratusteei herriko txikienek, urdelardero egunarekin. 'ziria' 
eskuetan zutela kantuan aritu ziren herrian zehar. zapatuan, berriz, egun handia 
izango da eta martitzenean kukumarroak izango dira Eskoriatzan, besteak beste

Egitaraua
• 12:30 Gesaltza txaranga, 

kalean.
• 12:30 Mozorro desfilea, 

Luis Ezeizan.
• 14:30 Herri bazkaria, 

kiroldegian. Ondoren: 
Unai eta Imanolekin 
erromeria.

• 17:00 Zezentxoak eta 
poneyak, Luis Ezeizan.

• 18:00 Dantzaldia DJ 
Motorekin.

• 19:00 Mozorro 
lehiaketaren sari 
banaketa, plazan.

• 22:30 Oihan Vega DJa, 
plazan.

Aratusteetako 
zapatua

Antzina, Eskoriatzako Aratusteetako pertsonaia nagusiak ziren 
kukumarroak jendea zirikatzera eta beldurtzera irteten ziren, eta 
aurten ere ez dute hutsik egingo: Aratuste-martitzenean irtengo 
dira, kultura etxetik, 17:15ean. 

Martitzenean, kukumarroak
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Gaur, ikusteko moduko partidua 
jokatuko dute Euskal Ligan ari 
diren Eskoriatza areto futbol 
taldeak eta Mondratek, Manuel 
Muñoz kiroldegian. Derbietan 
esan ohi den moduan, ez dago 
faboritorik, eta partidu intentsua 
aurreikusten da.

Zapatuan edo domekan joka-
tzekoa zen partidua, baina Es-
koriatzak eskaera egin zien 
Mondratekoei egubakoitzean 
jokatzeko, eta horrela Aratusteez 
disfrutatzeko. Aurkarien eran-
tzuna baiezkoa izan zen, eta, 
Federazioaren onarpenarekin, 
gaur jokatuko da.

Porrot gogorretik bueltan
Pasa den astean, Eskoriatzak 
Batzarreren aurka 8-3 galdu 
zuen, eta, Iker Molina entrena-
tzailearen esanetan: "Oso txarto 
jokatu genuen eta hasieratik 
menperatu gintuzten. Hala ere, 
gaurko partidua ezberdina izan-
go delakoan gaude; izan ere, 
derbi guztietan moduan, oso 

motibatuta joango gara garai-
penaren bila".

Mondrate, garaipen beharrean 
Denboraldi honetako laugarren 
jardunaldian neurtu zituzten 
indarrak Eskoriatzak eta Mon-
dratek, eta Eskoriatza izan zen 
garaile (1-2). Hala ere, Mondra-
tek atsedenaldia izan zuen pasa 
den astean, eta, deskantsatuta 

joan arren, jokalari asko lesio-
natuta daude eta bigarren tal-
deko asko irtengo dira kantxara", 
adierazi du Josu Uribarrenek, 
Mondrateko entrenatzaileak.

Emakumezko seniorrak 
Derbiaren ostean, 22:15ean, Teep 
Samaniego taldearen aurka jo-
katuko dute emakumezkoek, 
Manuel Muñozen.

Mondrate eta Eskoriatza taldeen arteko derbia, Musakola kiroldegian jokatu zenekoa. IMANOL SORIANO

Eskoriatza eta Mondrate, 
aurrez aurre kantxan
Eskoriatzako areto futboleko Euskal Ligako taldeak Mondrateren aurkako derbia 
jokatuko du gaur, 20:15ean, Manuel Muñozen. bost puntuko aldea dagoen arren, bi 
taldeek nahi dituzte puntuak, sailkapenean erditik gorako postuetan kokatzeko

Otsailaren 18an, Astronomia 
tailerra: izarrak eta konstelazioak 
saioa izango da Eskoriatzako 
kultura etxean. Urtarrilean as-
tronomiaren inguruko lehenen-
go hitzorduak izandako arra-
kastaren ostean, bigarren saio 
hori eskainiko da.

8 eta 13 urte bitarteko haurrei 
zuzenduta egongo da tailerra, 
eta bertan, konstelazioak zer 
diren eta nola identifikatzen 
diren ikasiko dute bertaratzen 
direnek: izarrak, planetak eta 
sateliteak. Gainera, aterkiak 
banatuko dira, barruan bakoitzak 
planisferioa margotu dezan. Izen-
ematea kultura etxean egin 
beharko da, eta prezioa hamar 
euro da.

Izarrak eta 
konstelazioak 
ikasteko tailerra

Unidad Alavesa izango da otsai-
laren 16an, egubakoitzean, In-
kernu tabernako agertokian.  
Ataunen sortutako taldearen 
emanaldia 22:30ean hasiko da, 
eta country-folk-rockaz gozatu 
nahi duenak aukera aparta izan-
go du bertan. 

Ataunen jaiotako taldearen 
lehen diskoa da, baina, talde 
berria izan arren, ibilbide luze-
ko musikariek osatzen dute 
Unidad Alavesa taldea. Besteak 
beste, Benito Lertxundi, Fiach-
ras, Brigada Criminal, Los Roc-
kinson, Zopilotes Txirriaus, 
Bizardunak, Stanislaw taldeetan 
aritutako eta gaur egun horie-
tako talde batzuetan ari diren 
musikariak daude.

Unidad Alavesa 
taldearen emanaldia 
otsailaren 16an

I.B

Santa Ageda neska-mutilak
Astelehenean, 2000n jaiotako kintoek dantzak egin zituzten plazan. 
Euripean egin bazituzten ere, maila ona erakutsi zuten Santa Ageda 
neska-mutilek, eta familiakoak, lagunak eta herritarrak Fernando 
Eskoriatza plazan batu ziren horiez gozatzeko. Domekan, berriz egingo 
dituzte dantzak, 19:00etan.

Kirol Elkarteak antolatuta, ur-
tarrileko azken asteburuan egi-
tekoak ziren eski irteera bertan 
behera geratuta, otsailaren 17-
18ko asteburuan egingo da.

Prezioa 140 euro da, eta izena 
emateko azken eguna gaur da, 
Namaste belar-dendan. Antola-
tzaileek adierazi dutenez, 20-25 
pertsona batu nahi dituzte ir-
teera gauzatzeko, eta bertara-

tzeko dei egiten die herritarrei. 
"Urteak dira irteera hau anto-
latzen duguna, eta pena izango 
litzateke gehiago ez antolatzea. 
Hala, eskiatzen dakitenek, edo-
ta ikasi nahi dutenek, aukera 
izango dute bertara joan eta 
elurretan gozatzeko; horrenbes-
tez, animatu…", adierazi du 
Garbiñe Uribek, antolakuntza 
taldeko kideak.

Informazio gehiagorako, berriz, 
943 71 43 27 telefonora deitu 
beharko da, edo Namaste belar-
dendan galdetu.

Otsailaren 17an 
egingo da Panticosara 
eski-irteera

IKER MOLINA 
ESkoRiatzako ENtRENatzaiLEa

"Gol asko sartu eta jasotzen 
ditu Mondratek, eta 
indibidualki oso onak dira. 
Zaleen animoekin, gogor egin 
beharko diegu aurka".

JOSU URIBARREN 
MoNDRatEko ENtRENatzaiLEa

"Partidu gogorra izango da. 
Lesioen erruz, bigarren 
mailako gazte askok jokatu 
beharko dute, baina irabaztea 
da gure asmoa".
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskoriatzako buztingintza eta 
zeramika ikastaroak bikain hasi 
du urtea. Iaz bezala, nagusien 
taldea eta haurren taldea daude, 
eta eguaztenetan izaten dituzte 
eskolak, Zubiate labean. Haurrek 
16:45etik 17:45era eta helduek, 
berriz, 18:00etatik 20:00etara. 
Dagoeneko, gainera, hainbat lan 
egin dituzte, eta egindako piezen 
emaitzak hoberantz doazela 
adierazi dute elkarteko kideek.

25 haur eta zortzi heldu daude 
aurtengo ikasturtean, eta, Alva-
ro Garcia irakaslearen gidari-
tzapean, lan txukunak eta oro-
tarikoak egiten ari dira; etxera 
eramateko, norbaiti opari gisa 
emateko, edo Zubiate labean 
ikusgai jartzeko. Honela adie-
razi du Olatz Pagaldayk, Buzti-
nate elkarteko kideak: "Alvaro 
Garcia irakasleak oinarrizko 
teknikak erakusten dizkigu. Bai 
helduen taldekoei, eta bai hau-
rrei. Behin oinarrizko kontzep-
tuak ikasi ostean, sorkuntza 

askatasunera bideratutako es-
kolak izaten dira. Hau da, nor-
berak nahi duen pieza egiten 
du, eta hori gauzatzen laguntzen 
digu irakasleak. Hasi ginenetik 
hona, kalitate maila ere asko 
handitu dela esango nuke".

Haurren imajinazio handia
"Egiten ditugun piezen artean 
ezberdintasun handiak daude: 
margotuta daudenak, gabekoak, 
detaile handiekin betetakoak… 
Haurren taldean, esaterako, 
ipotxen etxea egin dute. Bi pie-
za ezberdin dira eta teilatua 
kendu egiten zaio. Umeek jolas-
teko pieza ederra dela esango 
nuke…". Prozesua, berriz, ho-
nako hau da: buztinarekin pie-
za gauzatu, labetik pasa, mar-
gotu eta berriz labetik pasa.

Egokitzapenak egin nahian
Bazkidetza kanpaina martxan 
jarri berri, Udalari ere eskaera 
egin diote Zubiaten hainbat al-
daketa egiteko: "Udalari eskae-
ra egin diogu, eta erantzunaren 
zain gaude. Argiteria-tentsioa 
igo nahi dugu, alde batetik, bes-
tela argindarrak salto egiten 
duelako, eta ur beroa ere jarri 
nahi dugu. Horretarako, herri-
tarrak bazkide izatera animatu 
nahi ditugu".

Buztinaten lanean. OLATZ PAGALDAY

BuztinAte elkartearen 
bazkidetza kanpaina
buztinate elkartea sortu zenetik bi urte pasata, bazkidetza kanpaina jarri dute 
martxan. otsailean etxez etxe bidaliko dute eskuorria informazio guztiarekin, eta 
bazkidetzaren helburua herriak buztinarekiko duen loturari eustea da

DJ Humerto, Bergaran saioa eskaintzen. GOIENA

Gatzagarrak etorkizunera begira 
jarriko dira Aratusteetan
Herri bazkaria egingo dute Soran Etxean, eta ondoren 
DJ Humberto izango da musika jartzen, bazkalostean

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Gatzaga 3500 da Leintz Gatza-
gako aratusteetara begirako 
aurtengo gaia. Etorkizuneko 
Gatzaga islatu nahi dute herri-
tarrek, eta norbanako bakoitzak 
bere mozorroa edo taldeka egin-
dakoak ikusi ahal izango dira 
zapatu honetan Leintz Gatzagan.

Labidean ipinitako arbelean 
gai ezberdinak jartzeko aukera 
izan dute herritarrek hainbat 
egunetan, eta boto gehien jaso 
duena Gatzaga 3500 izan da.

Aratusteak ospatzeko, Soran 
Etxean bazkaria egingo dute  
hainbat herritarrek. 14:30ean 

izango da bazkaria, eta 50 per-
tsona inguru izango direla au-
rreikusten da. "Izen-emate asko 
egon dira, baina ea eguraldiak 
laguntzen duen eta jendeak ez 
duen atzera egiten", adierazi du 
Soran Etxeko Montse Valeriok.

Hotela, jai eremu 
Bazkalostean, DJ Humerto mu-
sikari elgoibartarra izango da 
Soran Etxean. Gaur egungo 
kantuak eta zaharrak jarriko 
ditu, gatzagarrak dantzan jar-
tzeko asmoarekin. Horrez gain, 
sorpresak ere izango dituzte 
bertaratzen direnek.

GARAZI OROBENGOA 

Dorleta Santutegia, zurituta
Itxura horrekin esnatu zen eguazten goizean Dorletako Amaren Santutegia. 
Garazi Orobengoa gatzagarrak bidalitako argazkian agertzen denez, elur 
geruza ederra zegoen Gatzagako inguruetan. 

Goizean itxura horrekin bazegoen ere, eguerdi partean eguzkia atera, 
eta haraino igotzeko ez zen arazorik izan.

Urtarrilean egindako osoko bilkuran, Nestor Arana EH Bilduko 
zinegotziak kexa baten berri eman zuen. Herriko sarreran 
bidegurutze bazterrean dagoen zikinkeriaren gainekoa, hain 
zuzen ere. Gaia landuko duela adierazi zuen Udal Gobernuak.

NESTOR ARANA

goRa Eta bEHERa

Zikinkeria herriko sarrerako bazterrean

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo  688 69 00 07.
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Istorio bitxia bezain ederra da 
Osintxuko Julian eta Martin 
Ezenarro anaiena. Bitxia bezain 
ederra delako baserritarren lur 
pribatuak erosi eta, pixkanaka, 
euren izerdiz, ilusioz eta boron-
datez, lur horiek garbitzen joatea. 

Soraluzeko lurretan ari dira 
lanean bereziki, eta, diotenez, 
euren aitarena da errua: "Ume-
tatik dugun ametsa da, beti ibi-
li izan gara-eta mendian. Errua 
aitarena da; aitak transmititu 
zigun bertako mitologia, landa-
redia eta animalienganako mai-
tasuna. Lehen, lurrak oso gares-
ti zeuden, baina orain, pinudiak 
oso merke edo ia doan daudela 
eta lehen sektoreak jarraipenik 
ez duenez, 28 hektarea erostea 
lortu dugu", dio Martinek. Tru-
kean zer jasotzen duten? "Goza-
mena", dio: "Bertako zuhaitzak 
hazten ikustea, gure abereenda-

ko larreak izatea... mendia eder 
ikustea. Artelan bat da. Lorezai-
nei paisajista esaten diete orain; 
bada, desbrozadorearekin edo 
sasi-garbitzeko makinarekin 
aritzen garen artistak gara. Se-
kulako poza ematen digu, pasti-
llatan izugarri aurrezten dugu".   

Erosi, garbitu eta larre egin 
Anaia Julianen arabera, pinu-
di ilunen lekuan zelai zabalak 
egitea da helburua: "Poliki-po-
liki lurrak erosten hasi, pinuak 
bota, garbitu, hazia bota... Zelai 
bihurtu arte, guk larreetarako 
nahi dugu. Etorkizunerako 

mendia garbi utzi gura dugu; 
lehenengo, animaliendako, eta 
gero, bi hankakoendako". Ba-
serritarrari lurra erosi eta pi-
nuak bota ostean, orduan has-
ten da lanik zikinena: "Legeak 
agintzen du enbor guztiak zati 
txikietan moztu behar direla, 
eta gero, Aldundiari baimena 
eskatu behar izaten diogu noiz 
erre ditzakegun jakiteko". 

Etsai nagusiak, motordunak 
Bestalde, Julianek dio lanon etsai 
nagusiak motorzaleak direla: 
"Mendia kiskali egiten dute. Bi-
deak, garo-sailak, basoak... dena. 
Mendi inguru hau %90 pribatua 
da eta inork ez du eskubiderik 
beste batena den eremuetan ho-
rrela ibiltzeko. Gozatzeko bai, 
baina mendia izorratzeko ez".  
Hainbat salaketa jarri dituzte, 
Bergarako, Soraluzeko eta Elgoi-
barko udaletan. Soraluzeko Uda-

larekin harreman "oso ona" dute: 
"Soraluzeko Udala lurrak erosten 
hasi da; jabeek lur eremu handiak 
saldu nahi izaten dituzte, baina 
Udalak gainak erosi nahi izaten 
ditu, bereziki. Hala, malda guk 
erosten dugu eta gaina Udalak. 
Hirukurutzetatik hasi eta Kara-
ketaraino dauden bost edo sei 
kilometro hauetan ia lur guztiak 
gureak dira". 

"Maitasun osoz doaz mendira" 
Lur horiek balio handikoak dira, 
gainera. Duela 28 urte izendatu 
zuten parke natural, Euskal 
Herriko mendi aipagarrien ze-

rrendan dago, 36ko gerrako lu-
bakiak ditu, Erromatar garaiko 
kanpaleku bat, hamazortzi tri-
kuharri eta zutarri bat... "Eta 
askoz gehiago", dio Julianek. 

Mendiaren bi erromantiko 
horien ilobak, Mikel Goenagak, 
hitz ederrak ditu: "Txikiteoan 
egin edo futbol partidu baten 
epaileari denetarik esaten ibili 
beharrean, bi hauek maitasun 
osoz etortzen dira mendia zain-
tzera [...]. Benetan sinisten dute 
egiten duten horretan; euren 
denbora osoa hemen inbertitzen 
dute. Lur hauek berez ziren 
moduan uzteko ari dira lanean; 
guk ere mendia maite dugu, 
baina beste belaunaldi batekoak 
gara. Hau sakrifizio handia da".
Sakrifiziotik, baina, gutxi haien-
tzat: "Jende asko dabil auto 
baten gu baino gehiago gastatzen. 
Gonbita egingo genieke mendi-
zaleei berdina egin dezaten".

Martin eta Julian Ezenarro, Osintxun; mendia garbitzea "gozamena" dela diote: "Pastillatan izugarri aurrezten dugu". J. BEREZIARTUA

Lurraren senide 
egin diren anaiak

MOTOR-ZALEAK DIRA 
EZENARROTARREN 
ETSAIA NAGUSIAK: 
"MENDIA KISKALI 
EGITEN DUTE"

osintxuko Julian eta Martin Ezenarro anaiak duela zortzi urte hasi ziren lurrak euren 
kabuz erosi, pinuak bota eta lur horiek larre bihurtzen, trukean mendia eder ikustearen 
gozamena jasotzen dutela: "Jende asko dabil auto baten gu baino gehiago gastatzen"

Neguan zelai itxi baten izango dituzte pottokak, udaberrian larrera ateratzeko. J.B.

Duela zortzi urte hasi eta dagoeneko 28 hektarearen –28 futbol 
zelai– jabe egin dira ezenarrotarrak. "Lanik zikinena" egin ostean, 
bertako espezieei egiten diete lekua: "Gure behorrak dira lorezain 
onenak; belar txarrak jan egiten dituzte eta belar onak utzi". 

28 hektareatan, "lanik zikinena" 

Pinudia zena larre eder bilakatu dute Ezenarro anaiek Karakate inguruan. J.B.

PARKE NATURALA 
IZATEA, 36KO GERRAKO 
LUBAKIAK, 18 
TRIKUHARRI... BALIO 
HANDIKO LURRAK DIRA
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Bergarari ere Aratuste usaina 
dario. Hain justu, torraden eta 
pellen usainaz eta zaporeaz go-
zatzeko aukera izan zuten mar-
titzenean San Antonio auzoko 
Gure Ametsa elkartean egin zen 
ikastaroan parte hartu zutenek. 
Eta atzo, duela urte gutxi be-
rreskuratutako ohitura zaha-
rrari eutsiz, sorgin dantza egin 
zuten San Martin plazan, Ba-
rrenkalean, Simon Arrieta pla-
zan eta Irala kalean. Dantzariek 
herriko txistularien eta trikiti-
larien laguntza izan zuten, eta, 
aspaldiko tradizioari eutsiz, 
hartza ere irten zen kalera, da-
gokion hezitzaile eta guzti.

Gastu aurreikuspena: 36.000 euro 
Gaur, Aratusteetako kontzertuak 
30 urte egingo ditu. Ez dira izan 
30 urte gaur egungo formatuan, 
eta, hain zuzen, gaurkoa izango 
da formatu horretan egingo den 
azken emanaldia (ikus 28. orria). 
Biharko, Kuadrillen Eguna, mo-
zorro bazkaria antolatu dute. 
100 bat lagun elkartuko dira, 
azken bi urteotako kopuruari 
eutsita. Aratuste-martitzenean, 
gaztetxoenak izango dira prota-
gonista; mozorroek eta musikak 
bat egingo dute arratsaldean. 

Bestalde, Udalaren gastu au-
rreikuspena 36.000 eurokoa da 
eta sarreren aurreikuspena, 
berriz, 14.480 eurokoa. De Mairena Bergaran egon zen iaz. I. S.

Eguraldi grisari kolorea 
jartzera doaz bergararrak
torraden eta pellen ikastaroarekin eta atzoko sorgin dantzarekin abiatu dira aratusteak, 
ekitaldi potoloenen faltan: gaur kontzertu berezia, bihar mozorro bazkaria eta Pirritx, 
Porrotx eta Marimototsen ikuskizuna eta martitzenerako musika eskolakoen kalejira 

Otsailak 9, egubakoitza
• 22:30 Ai amatxo 3.0 

kontzertua, Udal 
Pilotalekuan (ikus 28. orria).

Otsailak 10, zapatua
• 13:00 Animazioa Kolpez 

Blai taldearekin.
• 14:00 Mozorro bazkaria 

Aranzadiko gimnasioan.
• 16:15 eta 18:30 Pirritx, 

Porrotx eta Marimototsen 
Borobilean, frontoian.

• 18:30 Erraldoien, kilikien 
eta buruhandien kalejira.

• 20:00 eta 22:30 
Tximeleta taldea San 
Martin plazan.

Otsailak 13, martitzena
• 16:30 Musika Eskolako 

gazteen bandaren kalejira 
kaleetan zehar.

• 17:30 DJ festa Gauargi 
taldearekin, herriko plazan.

Aratusteak 
Bergaran: 
egitaraua

Gaur, otsailak 9, bertso saioa 
izango dute Bule tabernan (22:30). 
Kopla Barik taldeak antolatu 
du saioa, eta Oihana Iguaran 
billabonatarrarekin eta Nerea 
Ibarzabal markinarrarekin ba-
tera, Bergarako Asier Kortaba-
rria Moto eta Unai Arantzabal 
arituko dira bertsotan. Ibon 
Leibar Txinbo arituko da gai 
jartzaile lanetan. 

Kopla Barik taldeak 
antolatutako bertso 
saioa gaur Bulen 

Oparitu Zuhaitz Bat
Otsailaren 15ean 
liburutegian elkartuko dira, 
19:30ean. Gaiak: energia 
txirotasuna, Fiare banku 
etikoa eta kooperatiba 
energetikoak.

San Joxepe: irteera
Martxoaren 7an Aginaga 
sagardotegira joango dira. 
Martxoaren 2a baino lehen 
eman behar da izena. 

oHaRRak
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Txomin Madina / J.B. bERgaRa
2018a urte berezia da Bergara-
rendako, uztailaren 30ean 750 
urte beteko dira-eta udalerriak 
hiri-gutuna jaso zuenetik. Hori 
gogoratzeko, hainbat ekimen 
eta jarduera prestatzeko lanetan 
ari dira Udala eta hainbat he-
rritar, eta dagoeneko eskura-
garri dago emaitzetako bat: 

Bergarak historian izan dituen 
mugarriak eta garapena jasotzen 
dituen dokumentua.

Lantaldeetan banatuta dihar-
dute arlo ezberdinak lantzen: 
Kultura eta Kirol Mahaia, Hez-
kuntza Mahaia, Mahai Histori-
ko Zientifikoa eta Garapen 
Sozioekonomikoaren Mahaia. 
"Bertan herritar eta eragile 

ezberdinen ekarpenak jaso eta 
dagoeneko hasiak gara horien 
gainean lanean", dio Elena Lete 
alkateak. Ekintzak "guztion 
artean" antolatzeko asmoz, bost 
oinarri adostu dituzte: Berga-
raren sorrera administratiboa 
–zer den hiribildua izatea–; 
Bergararen hasierako eta gaur 
egungo lurralde eraketa; uda-

lerrian hezkuntzan eta zientzia-
ren alorrean egindako lorpenak; 
ehungintza industria eta ema-
kumeak; eta 1970eko hamarka-
dako elkarteen mugimendua. 

Herriko historiaren "bizkarrezurra" 
Mahai Historiko Zientifikoaren 
lanak eman du lehen fruitua: 
eguaztenean aurkeztu zuten 
Bergarako historiaren garapena 
eta mugarriak jasotzen dituen 
dokumentua. Eusko Ikaskuntzak 
egin duen arren, hainbat berga-
rarrek egin dituzte ekarpenak: 
Miguel Angel Alvarezek, Juan 
Martin Elexpuruk, Miguel Angel 
Elkoroberezibarrek, Andoni 
Larrañagak, Jose Mari Larraña-
gak, Patxi Larrañagak, Xabier 
Larrañagak, Juan Madariagak 
eta Anaje Narbaizak. Hain jus-
tu, Narbaizak dio dokumentu 
horrek Bergarako historiaren 
"bizkarrezurra" osatu gura due-
la, aurrerantzean lan egiten 
jarraitzeko ildo sendo bat ezar-
tzea. "Eginda zegoena azaltzeko 
jo zuen Udalak guregana; Ber-
garak lan handia egin du herri-
ko historiaren inguruan, baina 
dibulgazio aldetik pauso bat 
harago joan behar genuen", gai-
neratu zuen Narbaizak. 

Dokumentua zazpi ataletan 
dago banatuta: Historiaurrea, 
Erdi Aroa, Aro Modernoa, XIX. 
mendea, Bergara modernitate-
rantz, Gerra zibila eta Frankis-
motik demokraziara. Dagoeneko 
eskuragarri dago udal webgu-
nean, eta datorren astean zehar 

fisikoki egongo da eskuragarri 
Udaleko hainbat eraikinetan 
–udaletxean, liburutegian eta 
Laboratoriumen, adibidez–. 
Herriko ikastetxeetan ere ba-
natuko dute.

Potoloena, apiriletik aurrera
Apiriletik aurrera hasiko dira 
urteurrenaren harira antolatu-
tako ekintza garrantzitsuenak. 
Besteak beste, herriko historia 
ezagutzeko ziklo bat antolatuko 
dute eta wolframioa isolatzeko 
esperimentu bat egingo dute. 
Bergarako Musika Bandak el-
karteetako piezak batuko dituen 
CD bat grabatuko du, eta ekai-
naren 29an, "ekitaldi berezia" 
egingo dute herriko kultura 
taldeek. Kirol argazki histori-
koekin osatutako erakusketa; 
Bergarako curriculuma unitate 
didaktikoa; Bergararen egungo 
eta etorkizuneko egoera azter-
tzeko ikerketa... ere badira ga-
ratzen dabiltzan beste proiek-
tuetako batzuk. Gida baten ja-
soko dituzte ekitaldi guztiak.

Amaitzeko, martitzeneko age-
rraldian aurreratu zuten mer-
katarien eta ostalarien ekimenez 
Erdi Aroz mozorrotuko dutela 
herria Aratusteetan.

Martitzenean aurkeztu zuten dokumentua, hura egiten lagundu duten herritarrek eta Udaleko ordezkariek. TXOMIN MADINA

Hiribilduak 750 urte egin 
dituela gogora ekartzera
uztailaren 30ean 750 urte beteko dira bergarak hiri-gutuna jaso zuenetik, eta horren 
bueltan hainbat jarduera prestatzeko lanean aritu da udala, hainbat herritarrekin batera; 
lehen fruitu moduan, eskuragarri dago herriko historia sintetizatzen duen dokumentua 

KULTURA TALDEEKIN 
"EKITALDI BEREZIA", 
BANDAREN DISKO BAT, 
KIROL ARGAZKIEKIN 
ERAKUSKETA...
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XABI LABAKA

Brontzezko domina lortu dute
Gipuzkoako Txapelketa jokatu zuten joan zen aste bukaeran Azpeitian. 
Bergaratik bederatzi igerilari joan ziren eta nabarmentzekoa da Endika 
Ibaibarriagak lortu zuen hirugarren postua, 400 metro estiloetan. Maddi 
Yarzak, Maria Borislavovak eta Maider Bibaok ere aipatzeko moduko lana 
egin zuten, eta gertu izan zuten podiuma.

Eskubaloi elkarteko talde nagu-
siak Zumaiako Labarra Taberna 
Pulpo KEren aurka jokatuko du 
bihar, zapatua, 17:30ean.

Soraluce Bergara puntu beha-
rrean dago. Sailkapeneko azke-
neko postuetan daude mahone-
roak –bederatzigarren postuan 
9 punturekin–. Zumaiako taldea, 
aldiz, sailkapeneko goialdean 
dago, lehenengo postuei begira. 
Bigarren dira sailkapenean, 21 
punturekin. Taldeko liderra 
Egiako Koska taberna da, horiek 
ere 21 punturekin. Mahoneroek 
sendo jokatu beharko dute de-
fentsan eta fin ibiliko beharko 
dute jaurtiketetan, Zumaiatik 
punturen batekin etorri nahi 
badute.

Zumaiako Pulpo 
taldearen aurka 
jokatuko dute bihar

Lau t'erdiko pilota txapelketako 
hirugarren jaialdia jokatuko 
dute datorren martitzenean, 
19:30ean. Promes mailan, Expo-
sito eta Sein lehiatuko dira nor 
baino nor gehiago eta nagusie-
tan, Labaka eta Alberdi.

Otsailaren 6an txapelketako 
bigarren jaialdia jokatu zuten. 
Promes mailan, Urien 22-9 na-
gusitu zen Agirremalloaren 
aurka. Urinek partidu polita 
jokatu zuen, eta ezkerrarekin 
tanto politak egin zituen. Nagu-
sien mailan, Zubizarretak 22-14 
irabazi zion Prietori. Partidu 
ederra izan zen eta tanto politak 
ikusi ziren Munizipalean. Sakez 
seina tanto egin zituzten, eta 
galdutako gutxi izan ziren. 

Exposito eta Sein eta 
Labaka eta Alberdi, nor 
baino nor gehiago

A. Ezkibel/ J. Bereziartua  bERgARA
Futbolaren alde txarrak ikuste-
ra ohitu gara azkenaldian. He-
dabideetan ohikoa izaten da 
kirol horren inguruko gertaera 
zatarrenen eta bortitzenen berri 
entzutea. Baina futbolak, eta 
kirolak, orokorrean, badute bes-
telako aurpegia ere. Eta aurpe-
gi horren alde atseginena ikusi 
da egunotan Bergaran.

Xabi Azkargorta gazte berga-
rarrari minbizia diagnostikatu 
izana "susto itzela" izan bazen 
ere, BKEko futbol saileko kade-
te mailako kapitaina arriskutik 
salbu dago. Hori nabarmendu 
nahi izan du Manu Diazek, BKE-
ko ordezkariak, ez dela "alarma" 
sortu behar. 

Gazteen iniziatiba izan da
Keinu ederra izan da gazteen 
lagunek izan dutena. Athletic-
eko lehen mailako jokalari Ye-
ray Alvarezekin egindakoa 
errepikatuz, Azkargortaren 
taldekideek ilea moztu dute, 
elkartasun keinu moduan. Ka-

dete mailako taldekide guztiez 
gain, beste jokalari batzuek ere 
moztu dute ilea, eta baita fut-
bolean aritzen ez diren batzuek 
ere –gazte mailako bigarren 
taldea, adibidez–.

Kirol elkarteko ordezkariak 
nabarmendu du ez dela futbol 
sailaren iniziatiba izan: "Guk 
ez dugu bultzatu". Iniziatiba 
taldeaz harago eta futbol sailaz 
harago doa. Azkargortaren la-
gunak eurak izan dira iniziati-
ba hartu dutenak eta elkartasun 
keinu hori izatea proposatu 
dutenak. Proposatu bakarrik ez, 
baita gauzatu ere. 

Elkartearen helburua
Kirol elkartearen helburua tal-
de giroa sortzea dela azaldu du 

Diazek: "Elkartean sartu gine-
nean, argi genuen helburua ez 
zela partiduak irabaztea, baizik 
eta beste giro bat sortzea Ago-
rrosinen, entrenatzaileak haztea, 
talde giroa sortzea... Partiduak 
irabaztea horren guztiorren on-
dorioa izango da, baina helburuak 
talde giroa sortzea izan behar 
du", azaldu du. "Gu bostehun 
gara elkartean, eta beti gertatzen 
dira ezbeharrak, baina holako 
zerbait mutiko gazte bati pasa-
tzea gogorra da; zorionez, gutxi-
tan gertatzen dira horrelakoak", 
gaineratu du elkarteko ordez-
kariak.

Beasainen, talde argazkia
Otsailaren 3an kadete taldeak 
Beasainen jokatutako partiduan 
–0-1– egin zuten taldekideek ar-
gazkia Azkargortarekin. Horren 
berri eman du Diazek Txanoaren 
azpian kronikan, cronicasmaho-
neras.wordpress.com atarian; eta 
elkartasun mezua idatzi dio 
Azkargortari Ez berandutu kro-
nikan, atari berean.

Kadete mailakoak, Beasainen jokatutako partiduan, Xabi Azkargorta bertan dela. BKE 

Gazteek elkartasun 
keinu "ederra" izan dute
Kadete taldeko Xabi Azkargorta gaztearen gaixotasunaren aurrean haren lagunek 
izan duten iniziatibak zeresana eman du; Athleticeko jokalari Yeray Alvarezekin 
egindakoa errepikatuz, Azkargortaren taldekideek eta lagunek ilea moztu dute

INIZIATIBA TALDEAZ 
ETA ELKARTEAZ 
HARAGO DOA; 
LAGUNENA IZAN DA 
EKIMENA

Arrate Bergara pilotariak Ema-
kume Master Cup txapelketako 
lehenengo fasea gainditu du eta 
bigarren fasea jokatuko du otsai-
laren 17ko eta 18ko aste bukae-
ran. Nagore Bilbao bizkaitarra-
rekin osatu du bikotea Bergarak. 
Joan zen asteko eguenean hasi 
zuten txapelketa –otsailak 1–; 
lehenengo jaialdian bi partidu 
jokatu zituen bikote bakoitzak 

eta taldea osatzen duten lau 
bikoteetatik hiru pasatu dira 
bigarren fasera.

Bergara tuterarra da jaiotzez, 
baina, ama bergararra duenez, 
Bergarara etorri da bizi izatera 
eta batxilergoko ikasketak eus-
karaz egitera. Bergara pilota 
elkarteko kideekin entrenatzen 
da. Emakume Master Cup txa-
pelketako lehenengo mailan 
parte hartzen dihardu; Berga-
raren ilusioa "finalerdietara 
iristea da, telebistan emango 
dituztelako partiduak". 

Emakume Master Cup 
txapelketan aurrera 
egin du Bergarak
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Arantzazu Ezkibel bERgARA
Iritsi da herritar askok gogotsu 
itxaroten duten hitzordua: Ara-
tuste kontzertu eguna. Aurten 
30 urte beteko dira kontzertua 
eskaintzen hasi zirenetik, eta 
modu berezian ospatu nahi dute 
urtemuga. Ai amatxo 3.0 ikus-
kizuna eskainiko dute, 2012an 
eskaini zuten Ai amatxo-ren 
bertsio luzeago bat. "Badirudi 
atzo izan zela, eta dagoeneko 30 
urte pasa dira", dio Alfredo Gon-
zalez Chirlaque zuzendariak.

Kontzertuaren eboluzioa 
"Hasiera batean, Udal Musika 
Bandak bakarrik eskaintzen 
zuen kontzertua; ondoren, or-
kestrarekin hasi ginen; orain 
dela 14 urte, Javi Burgos hasi 
zen eszenografia zuzentzen; eta 
azkeneko urteetan, Manu Diazek 
gidoia egin izan du", gaineratu 
du Gonzalez Chirlaquek. Hain 

zuzen, 1989ko Aratuste-domekan 
egin zuten lehenengo kontzertua, 
udaletxeko osoko bilkuren are-
toan; hurrengo urtean, Noveda-
des antzokian eskaini zuten 
kontzertua; eta 1994an, Munizi-
palean egiten hasi ziren, baina 
domekan izan beharrean, bari-
kura pasa zuten hitzordua. 
2010ean musikalen egitura har-
tu zuen, eta ikuskizunean an-
tzezteari ere garrantzia eman 
zitzaion.

Familia guztiari zuzendua 
Udal Musika Bandako zuzenda-
riaren esanetan, erabaki dute 
Ai amatxo errepikatzea "ikusle 
guztiei zuzendutako musikala 
delako, bai umeendako eta bai-
ta nagusiendako ere, eta bere 
garaian filmak arrakasta izan 
zuelako".

2012ko ikuskizuna baino lu-
zeagoa eta osoagoa izango da 

aurtengoa: "Ai amatxo filmean 
oinarrituta dago gidoia, baina 
saiatu gara gurera ekartzen; hau 
da, Euskal Herriko landetxe 
batean girotuta dago ikuskizuna", 
azaldu du Manu Diazek, gidoi-
gileak. Erronka zein izan den 
galdetuta, Diazek dio filmak 
zinemetan izan zuen arrakasta 
ikusita saiatu dela kalitate hori 
ez galtzen; eta, bestalde, erron-
ka izan dela istorioa gurera 
ekartzea. Eszena berri batzuk 
sartu ditu, komedia girokoak 
eta erromantikoak. "Esan dai-
teke lifting bat egin diogula 

2012koari, eta egokitu egin du-
gula", dio. 

Bi ordu inguru iraungo du 
ikuskizunak. Lehenengo, 15 mi-
nutuko kontzertua eskainiko du 
Udal Musika Bandak. Ross Roy 
obertura –Jacob de Haan– eta 
Manhattan Skyline –David Shi-
re– obrak eskainiko dituzte. 
Ondoren, orkestrarekin eta Ari-
tzeta abesbatzarekin eta aktore 
eta dantzariekin musikala es-
kainiko dute. Hamabost pieza.

150 lagunetik gora 
Aktore lanetan eta abesten 35 
bat lagun ibiliko dira. Javi Bur-
gos izan da guztion zuzendaria: 
"Denbora laburra izaten dugu 
entseatzeko, nork bere lana iza-
ten du-eta hemendik kanpo". 
Maria Izaga, Ainara Ortega eta 
Joana Ortega izango dira abes-
lari nagusiak. Horiez gain, Ari-
tzeta abesbatza ere ibiliko da 
kantuan, eta dantzan Debako 
Kulunka dantza taldekoak ibi-
liko dira. Burgosek dio zortea 
duela prestutasun handiko jen-
dea eta jende jatorra dagoelako 
taldean, eta esandako guztia 
egiten dutelako. "Zailena izan 
da inoiz horrelakorik egin ez 
dutenekin lan egitea, baina izan 
duten garapena ikusita oso po-
zik nago", gaineratu du. Musi-
kariak 110 lagun inguru izango 
dira.

30 urte horietan anekdota asko 
bizi izan dituztela dio Gonzalez 
Chirlaquek: “Norbaitek kable 
bat zapaldu eta soinua itzaltzea; 
bafleak botatzea; eta errepideak 

zurituta egonda musikariak ezin 
iristea. Denetik izan dugu”.

Belaunaldi aldaketa 
Aurtengo emanaldiarekin agur 
esan nahi dute hiru zuzendariek: 
“Lanean jarraituko dugu, baina 
lehenengo ilaran izan beharrean, 
atzean, laguntzen. Trantsizio bat 
izango da eta guk alde batera 
emango dugu pasoa”, azaldu du 
Diazek. Hau da, belaunaldi al-
daketa izango du Aratuste kon-
tzertuak. Azaldu dute hainbat 
gazte daudela taldearen gidaritza 
hartzeko indarrarekin eta go-
goarekin. Gonzalez Chirlaquek 
ere Bandako zuzendaritza uzte-
ko asmoa du, baina 2019ko Ara-
tusteetan oraindik zuzendari 
lanetan ibiliko da. Hortaz, gazteen 
laguntza izango du Gonzalez 
Chirlaquek kontzertuari forma 
emateko, eta Burgos eta Diaz 
ondoan izango ditu, laguntzen.

Eguaztenean egin zuten entsegu orokorra. MIREIA LARRAÑAGA

Umorea eta 
musika, eskutik

1989KO ARATUSTE 
DOMEKAN EGIN ZUTEN 
LEHEN SAIOA; 
BILAKAERA HANDIA 
IZAN DU 30 URTEOTAN

'Ai amatxo 3.0' ikuskizuna eskainiko dute gaur, 22:30ean, Udal Musika bandak, 
orkestrak, Aritzeta abesbatzak eta herriko beste hainbat artistak. gaur egungo 
zuzendarien agur emanaldia izango da; aurrerantzean laguntzen ibiliko dira

Otsailaren 1ean 800 
sarrera jarri zituzten salgai 
eta egunean bertan saldu 
zituzten guztiak. Internet 
bidez ipinitakoak 20 
minutuan saldu ziren –
zenbaki bakoitiak– eta 
txarteldegian ere egunean 
saldu zituzten –zenbaki 
bikoitiak–.

Sarrerak 
agortuta daude
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Maider Arregi aNtzuoLa
Mondragon Unibertsitateko ira-
kasle Xabier Arregik ondo eza-
gutzen du Antzuolako hezkuntza-
pedagogia. Izan ere, soziokons-
truktibismoaren pedagogia ardatz 
duen tesiaren egilea da. Antzuo-
lako hezkuntza errealitateaz 
berba egin du GOIENArekin.
Zer da soziokonstruktibismoa? 
Haurrekin nola eraikitzen duten 
mundua eta hau ezagutzeko behar 
diren tresnak eta ezagutzak es-
kaintzen dituen pedagogia da. 
Beti, baina, giza taldean dago 
oinarritua. Nire asmoa izan da 
Antzuolako hezkuntza erreali-
tatea gerturatzea –eskolaren 
atzean zer dagoen, pentsatzeko 
eta egiteko modua–; eskolak 
duen eredu pedagogikoa, alegia.
Zein izan da tesiaren helburua? 
Etorkizunean irakasleak izango 
direnak formatzea da gure lana. 
Horregatik interesatzen zaigu 
errealitate ezberdinak ezagutu 
eta teoria eta praktika lotzea. 
Antzuola aspalditik ezagutzen 
dut eta elkarrekin hainbat au-
kera izan ditugu lanean aritze-
ko. Euren tripak ezagutzeko 
denbora hartu eta eskolaren 
argazki bat ateratzea izan da 
helburua tesi honetan. Zein 
ikusmolde eta zein praktika 
dauden antzeman gura izan dut, 
hain zuzen ere. 

Zeintzuk dira pedagogia horren 
gako eta ezaugarri nagusiak? 
Antzuola bera ez da eredu bat. 
Hau da, eskola esperientzia bat 
da eta azken 30 urteetan ibilbi-
de horretan eraikitzen joan dena 
eta eraikitzen ari denaren isla 
da. Orain, fase berezi batean 
daude; izan ere, pedagogia horren 
sortzaile eta bultzatzaileak erre-
tiroa hartzen doaz. Beste fase 
batean sartuak daude. Hori da 
ezaugarri nagusia: eskola ba-
koitzak izan behar du bere tes-
tuingurua eta haurren eta ikas-
leen arabera antolatzen duen 

hezkuntza proiektu bat egiteko 
ahalmena. Horixe da Antzuola-
ren ezaugarri indartsuena.  To-
kian tokiko ikusmoldea eta 
gaitasuna eduki dute. 30 urteko 
prozesu bizia, alegia. Bestetik, 
haurren ongizateari begira dago 
ikaste prozesua eta haurren 
beharretara egokituta daude. 
Azkenik, esan, munduarekiko 
ezagutzak garatzen joan direla 
ikuspegi ezberdinak partekatu 
eta eztabaidatu direlako. 
Komunitate osoaren konpromisoa 
beharko da, ezta –irakasle, ikasle, 
guraso–? 

Bai, noski. Irakasle taldea joan 
da garapen pertsonala eta pro-
fesionala zaintzen eta euren 
antolaketa eta ikusmoldea hau-
rren beharrei eta ongizateari 
begira antolatu dute. Hori da 
gakoa. Antzuolako irakasle 
antolaketa hortik dator, eta 
badago konpromisoa, gainera; 
eta denboraz irakasleek eure-
ganatu egin dute. Publikoki 
erakusten dute egiten duten 
guztia. Ezaugarri indartsua da 
hori eta egiten duten asko pu-
bliko egiten dute kritika sozia-
lari begira. Errekonozimendua 
ere hortik etorri zaie. Baina 
egiten dena sakonago aztertze-
ko babes eraginkorrik ez da 
egon administrazioaren aldetik. 
EHU badabil ikertzen konstrukti-
bismoak herrian duen eragina.
Bai. Esan bezala, errekonozi-
menduak iritsi dira eta badau-
de bi proiektu martxan. Bate-
tik, memoria historikoarekin 

lotuta, erretiratuta dauden 
irakasleekin testu liburu bat 
egin gura dute. Eta bestetik, 
horrelako hezkuntza proiektu 
berriekin dauden zalantzak 
uxatzeko, ikusi gura dute An-
tzuolako ikasle horiek nola 
dauden prestatuta eta zein 
izango litzatekeen euren pro-
fila eta garapena. 
Zure tesia, baina, herriari eta es-
kolari aurkeztuko diezu otsailean.
Bai; otsailaren 17an, hezkun-
tzaren inguruan antolatutako 
batzar irekian parte hartuko 
dut; eta, bestetik, otsailaren 
28an, eskolan egingo dut tesia-
ren aurkezpena.

Xabier Arregi, Goiena telebistako platoan. MAIDER ARREGI

"Haurren beharretara 
egokituta dago eskola"
XABIER ARREGI Mu-ko iRakaSLEa
antzuolako hezkuntza errealitatea jaso du Xabier arregi oñatiarrak bere tesian. 
Eskolaren atzean dagoena gerturatuko die herritarrei otsaileko aurkezpenean

"HERRI ESKOLAKO 
HEZKUNTZA 
PROIEKTUA BIZIRIK 
DAGO ETENGABEKO 
IKASKUNTZAREKIN 

Maider Arregi aNtzuoLa
Antzuola 2018-2030 partaidetza 
prozesua abian da. Hala, herri-
tarrek aukera izango dute An-
tzuolako etorkizuna proposatu 
eta erabakitzeko. Aurkezpena 
otsailaren 15ean egingo du Az-

tikerrek, Torresoroan, 19:00etan. 
Asmoa da herriaren egungo 
errealitatea erakustea. Modu 
horretan, herritarrek eztabai-
dari ekiteko lehen euskarri bat 
izango dute. Egueneko aurkez-
penean azalpenak emateko, ber-

tan izango dira Talde Eragileko 
partaideak –herritarrak– eta 
Jarraipen Batzordeko kideak 
–politikariak–. Prozesuaren in-
guruko informazioa emango 
dute eta herritarrek izan ditza-
keten zalantzak argituko dituz-
te. "Herritar guztiei gonbidape-
na egiten zaie aurkezpenera 
gerturatzeko, prozesua ezagutu 
dezaten", dio Aztikerrek. Udalak 
planean jasoko diren ekintzen 
aurrekontua osatuko du, eta 
irailean plan estrategikoa erre-
daktatuko da.

Herritarrei aurkeztuko diete 
partaidetza prozesua, eguenean
Etorkizuneko antzuola antzuolarren artean erabakiko da 
eta prozesu horren urratsak aurkeztuko dituzte

Antzuolako EH Bilduk, ongizatea 
helburu, hezkuntzaren gaia 
landuko du modu sakonagoan. 
Solasaldia herritar orori dago 
zabalik eta otsailaren 17an 
egingo da, 10:00etan hasita, 
Torresoroa aretoan.

Gainera, Antzuolako Udalak, 
konstruktibismoaren heziketa 
metodoa aintzat hartuta, 
herrirako interesgarriak izan daitezkeen ikuspegi eta lerro 
ezberdinak jorratu nahi ditu, hainbat galderarekin: Estatu propioa 
bagenu? Zein izango litzateke etorkizuneko hezkuntza sistema? 
Zein galera ditu?

Hauek izango dira parte hartuko duten solaskideak: Mikel 
Bargiela –Antzuolako Hezkuntza zinegotzia–; Xabier Arregi –
Antzuolako eskolako eredu pedagogikoko doktore-tesiaren 
egilea–, Rebeka Ubera –EH Bilduren legebiltzarkidea eta 
hezkuntza arduraduna– eta Xabier Sarasua –Hik Hasiko kidea–.

Jardunaldia. EH BILDU

Hezkuntza oinarri, jardunaldian

Otsaila-martxoa:
• Erronka nagusiak zehaztea eta Antzuolak dituen hutsuneak 

aurkitzea. Hausnarketa saioak egingo dira herritarrekin.

Apirila-maiatza:
• Lan-saioak egingo dira, helburuak zehaztu eta herritarrek 

gustuko dituzten gaietan ekarpena egiteko eta sakontzeko. 

Ekaina:
• Galdetegia banatuko da etxeetan, eta lehentasunak markatu. 

Planean ekintza baloratuenak lehenetsiko dira.

Partaidetza prozesuaren urratsak
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IMANOL SORIANO

Esperientzia garaile
Mondraren aurkako derbian antzuolarren esperientzia igarri egin zen. Oso 
talde gaztea da Mondraren bigarrena eta Antzuolak, berriz, jokalari 
beteranoak ditu. 1-2 markagailuan, antzuolarrek bigarren derbia jarraian 
irabazi dute. Eta otsailaren 18an beste derbi bat jokatuko dute, 
Aretxabaletaren aurka, Eztalan.

IMANOL SORIANO

Elkartasunezko eztarri sanoak 
Domekan egindako santa eskeak motibo garrantzitsua izan du aurten ere: 
Oporrak Bakean ekimenerako diru batzea egitea haur sahararrei 
laguntzeko. "Herritarren erantzuna oso ona izan da eta 850 euro batu 
ditugu. Hala, hamar haur saharar Arrasateko aterpetxera ekartzeko aukera 
izango dugu udan", esan dute Anelkar eta Sagiri elkartekoek. 

Pilotalekuko 
sarrera berria
Herriko pilotalekuak sarrera berria 
dauka. Hau da, lehen atzeko atea 
zena orain sarrera nagusia izango 
da. "Lehengo ateak ez zuen 
betetzen araudia eta orain 
irisgarria da. Kanpoko ate handia 
ez da erabiliko, edo gutxitan. 
Sarraila berezia jarriko da, 
ordutegiarekin. Aurrekontua 7.000 
eurokoa izan da", azaldu du 
Hirigintza teknikari Valen Moñuxek.

MAIDER ARREGI

Maider Arregi aNtzuoLa
Geroz eta indar handiagoa har-
tu du herritarren artean Ara-
tuste-domekak. Mozorrotzen 
diren antzuolarren parte-hartzeak 
gora egin du. Azken Aratustee-
tako giro paregabeari eutsiz, 
aurten ere herri bazkaria egin-
go da pilotalekuan. Ondoren, 
mozorro festa egingo dute eta 
herritarrek, taldeka edo banaka, 
nahi duten emanaldia egiteko 
aukera izango dute, musika la-
gun izango dutela –dantza, kan-
tu, koreografia... gura dutena–.

Kanpoan hotz egingo duela 
iragarrita dagoen arren, giroa 
bero-beroa izango da, ziurrenik,  
eta pilotalekua bete egingo da. 
Hala, 17:30ean hasita, Gesaltza 
txarangarekin arratsaldea bo-
robilduko dute eta mozorro 
onena ere aukeratuko dute. Tal-
de irabazleak saria jasoko du, 
gainera: herriko jatetxe batean 
200 euro gastatzeko aukera.

Oinarinek, dena prest 
Hartza, tximinoa eta hezitzailea 
izango dira protagonistetako 
hiru 10:30ean hasiko den kaleji-
ran. Bi taldetan banatuta, bat 
plazan gora ibiliko da eta bestea, 
plazan behera. Talde batek sor-
gin dantza egingo du eta horre-
kin batera ibiliko dira hartza, 
tximinoa eta hezitzailea. 12:30ean 
plazan saio nagusia egingo dute. 
"150 bat herritarrek hartuko 
dugu parte dantza eginez. Dantzan 
hasi diren neska-mutikoak ere 
irtengo dira plazara. Jai jendetsua 
izango da", azaldu dute Oinarin 
dantza taldeko kideek.

Odol-emaileei babesa 
Antzuolako odol-emaileen elkar-
tekoek diru-batzea egingo dute 
domekako jai giroa aprobetxatuz. 
"Urtean egiten ditugun odol ate-
ratzeetan banatzen dugun me-
rienda erosteko diru-batzea 
izango da. Jendea animatu gura 
dugu", azaldu dute elkarteko 
kideek.

Erretiratuek, martitzenean 
Aratuste-martitzena ospatuko 
dute Landatxopeko erretiratuek. 
Urtero legez, afari-merienda 
egingo dute eta mozorro onenak 
saria jasoko du. 18:00etatik au-
rrera egingo dute festa.

Aratuste-domekako saio nagusia plazan, iaz. GOIENA

Mozorro festa eta dantza, 
Aratusteak berotzeko
guztia prest dute antzuolarrek gaurtik martitzenera bitartean aratusteak ospatzeko. 
Hala, arratsaldean txikien txanda izango da eta mozorro festa egingo dute eskolako 
patioan. Domekarako, baina, herritar ororendako mozorro eguna antolatu dute

OINARINEN ESKUTIK, 
150 HERRITARREK 
PARTE HARTUKO DUTE  
KALEJIRAN ETA 
PLAZAKO SAIOAN

Eskolako ikasleek 16:00etan hasiko dute mozorro festa. Hala, 
guraso elkartearen eskutik txokolatea eta torradak dastatzeko 
aukera izango da. 17:00etan, Potx eta Lotx pailazoen lehen 
emanaldia izango da, Torresoroan; bigarrena, berriz, 18:30ean.

Gaur, ikasleen mozorro festa

Ikasleak eskolako patioan, iaz. IMANOL SORIANO
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Larraitz Zeberio ELgEta
Debagoieneko Mankomunitateak 
emandako datuen arabera, 2017an 
hondakinen bereizte tasa, Elge-
tan, %80,65 izan zen. Aurreko 
urteko tasa %81,2 izan zen. Hor-
taz, 0,55 egin da atzera herrian 
eta horrek esan gura du 2017an 
elgetarrek errefus kopuru han-
diagoa sortu dutela.

Hain zuzen ere, 2017an elgetar 
bakoitzak 76,27 kilo errefus sor-
tu zuen. 2016ko datua zen 74,15 
kilo urtean elgetar bakoitzeko. 
"Bilketa selektiboaren datuak 
nahiko onak izaten jarraitzen 
dute; izan ere, %80aren gainetik 
gabiltza", esan du Iraitz Lazka-
no alkateak. "Ikusi duguna da 
nahiz eta %80aren gainetik ja-
rraitu ehunen batzuk jaitsi di-
tugula iazkoaren aldean. Errefus 
kopuruan zerbait gora egin dugu, 
ia bi kilo gehiago biztanleko 
urtean. Ez dut uste larritzeko 
datuak direnik, baina saiatu 
behar dugu horri buelta ematen, 
joera bihur ez dadin".

Debagoienean, Antzuola da 
2017an hondakinen bereizte tasa 
handiena lortu duen herria: 
%82,49, hain zuzen ere. Jarraian 
datoz Leintz Gatzaga, %80,83; 
Oñati, %80,72; Elgeta, %80,65; 
Bergara, %80,62 ; Aretxabaleta, 
%78,66; Arrasate, %77,89; eta 
Eskoriatza, %76,82. Debagoie-
neko batez bestekoa %79,28 da.

Elgetako datuei dagokienez, 
alkateak hau esan du: "Ondo 
gabiltza, baina ez dugu pentsa-
tu behar ondo gabiltzalako dena 
eginda dagoenik. Ohiturak har-
tzeko kontua da hau. Luze joko 
digu, eta poliki-poliki egin beha-
rrekoa", esan du Lazkanok.

Sentsibilizazio kanpaina 
Herritarren kontzientziazioan 
eragiteko eta errefusa murriz-
teko, beste sentsibilizazio kan-
paina bat iragarri du Udalak. 
"Oraindik ere errefusera botatzen 
dugun horretatik zati handi bat 
birziklagarria da, eta horretan 

egin nahi dugu indarra, hurren-
go urteetako datuak hobeak izan 
daitezen", jakinarazi du alkateak.

Mankomunitateak emandako 
datuen inguruan Lazkanok esan 
du gorabehera handiak daudela, 
batez ere, urrian, azaroan eta 
abenduan. Sasoi hartan egin 
zuen Mankomunitateak zerbi-
tzuarekin lotutako azken eslei-
pena. "Uste dut horrek ere tira 
egin duela pixka bat beherantz".

Organikoaren kudeaketa 
Hondakin organikoaren kudea-
ketarekin lotuta, Domingo Itur-
be kaleko konpost-gunean egin-
dako hobekuntzak nabarmendu 
ditu alkateak. "Hor genituen 
arazo gehien. Hainbat konpost-
kutxa beteta zeuden aspaldian 
eta horiek  kendu, berriak ipini 
eta gunea garbitu dugu. Arazoak, 
nire ustez, gutxitu egin dira, 
baina, prozesua ondo egiten ja-

rraitu nahi badugu, horrek ja-
rraipena eskatzen du. Brigada-
ko langile batek egunero airez-
tatzen ditu konpost-kutxak eta 
eskuragarri eduki behar da behar 
beste material lehor herritarrei 
konposta egitea ahalik eta gehien 
errazteko; izan ere, ekonomi-
koagoa ateratzen zaigu eta askoz 
ere ekologikoagoa da".

Bestelako bilketa zerbitzuak 
Eguaztenetan hamabostean behin 
Salbador kalean egoten den gar-
bigune ibiltariak bere zerbitzua 
egiten duela uste du Udalak. 
"Oso zerbitzu aproposa da. Pi-
lendako, esaterako, baditugu 
bestelako bilketa puntuak, bai-
na denoi gertatzen zaigu, adibi-
dez, bi CD edukitzea botatzeko, 
eta oso ondo dator garbigunera 
jaitsi beharrean garbigune ibil-
taria herrira etortzea. Garran-
tzitsua da herrian bertan auke-
ra edukitzea halako gauzak era 
selektiboan jasotzeko".

Traste handien bilketarekin, 
ordea, izan dira arazo batzuk 
azkenaldian. "Arazo puntualak 
izan direla uste dugu, baina 
herritarrek jakin behar dute 
traste handiak botatzeko eguna, 
Elgetan, eguena dela".

Herritarra, hondakinak botatzen. L.Z.

Hondakinen iazko 
bereizte tasa: %80,65
Debagoieneko Mankomunitateak 2017ko bilketa datuak eman ditu eta elgetar 
bakoitzak iaz baino bi kilo errefus gehiago sortu ditu. iraitz Lazkano alkateak esan   
du datuek onak izaten jarraitzen dutela, baina tendentzia hori ezin dela joera bihurtu

ERREFUSA 
MURRIZTEKO 
SENTSIBILIZAZIO 
KANPAINA BAT 
EGINGO DU UDALAK

Pirritx eta Porrotx duela bi urteko Elgetako Inauterian. GOIENA

Irudimen erakustaldia egiteko 
orduak, laster, elgetarrendako
Eskolako umeen kalejirak emango die hasiera inauteri  
festei, eta ondotik etorriko dira gainerako mozorroak

L.Z. ELgEta
Batzuk isilean eta beste batzuk 
prestatzen ari diren mozorroa 
lau haizetara zabalduz, baina 
gaur izango da irudimenak eman 
duena erakusteko eguna Elgetan.

Herri Eskolako neska-mutikoek 
eta irakasleek 15:00etarako ira-
garri dute mozorro kalejira. 
Eguraldi ona bada, ikastetxetik 
abiatuko dira eta plazan amai-
tuko dute. Bestela, litekeena da 
frontoian egitea jaialdia.

Maala guraso elkarteak txo-
kolate-jana eskainiko du 16:30ean, 
eta Udalak I&D jaialdia iragarri 
du 17:00etarako. Euskal disko-

festa izango da. Musika jartzai-
lea eta dinamizatzailea etorriko 
dira. Elgetako buruhandiek ere 
ez dute Inauterietan hutsik egin-
go eta 18:30ean izango dira nes-
ka-mutikoekin Zezena, Txintxon, 
Lehoia.

Erretiratuek, martitzenean 
Xalbadorpe erretiratuen elkar-
teak jakinarazi du martitzenean 
ospatuko dituztela Inauteriak. 
Txokolate-jana eta bingo saioa 
iragarri dituzte, 17:00etarako, 
Ozkarbi elkartean. Bazkide guz-
tiak daude parte hartzera gon-
bidatuta.

L.Z. ELgEta
Aparejadorearen auziarekin 
lotuta Elgetako Udalak bi or-
dainketa egin beharko ditu ur-
tero. Lehenengo auziarekin lo-
tuta 87.868,49 euro aurten eta 
2019an, eta bigarren auziarekin 
lotuta 62.743,97 euro martxoan. 
Bigarren hori bost urtean zehar. 
"Panorama iluna da, baina, gu-
txienez, badakigu zein ilunta-
suni buruz ari garen", esan zuen 
alkateak azken osoko bilkuran. 
"2018an eta 2019an 260.612 euro 
ordaindu beharko ditugu, eta 
2020an nabarmen jaitsiko da 

kopuru hori; 192.000 bat eurora. 
Horrek esan gura du 2020tik 
aurrera gaur egun baino ia 100.000 
euro gutxiago ordaindu beharko 
direla kalte-ordainetan. Elgeta  
moduko udal batendako kopuru 
nahiko handia da. Ematen du, 
beraz, 2020tik aurrera gauzak 
pixka bat egonkortuko direla". 

Udal arduradunek azpimarra-
tu dute agintaldi honetan ia 
milioi bat euro ordaindu behar-
ko direla kalte-ordainetan eta 
zorretan. "Bozkatzeko eskubidea 
duten elgetar bakoitzeko 1.133 
euro", esan zuen Lazkanok.

Aparejadorearen auziarekin 
lotutako ordainketak, zehaztuta
bigarren kalte-ordaina bost urteko epean ordaintzeko 
aukerari %3,5eko interes tasa aplikatu beharko zaio 
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Larraitz Zeberio ELgEta
"Proposamenak egitera joan 
ginen eta garbi laga nahi izan 
genuen herri txikiok ditugun 
mugikortasun arazoak", azaldu 
du Iraitz Lazkano alkateak. Hiru 
alkateek otsailaren 1ean egin 
zuten agerraldia Gipuzkoako 
Batzar Nagusien egoitzan. Laz-
kanok jakinarazi du Elgetarekin 

lotuta lau arazo nagusi nabar-
mendu zituela: zenbait zerbitzu-
ren maiztasun txikia, eskaripe-
ko autobusak eskatzeko proze-
suaren erraztasun falta, Elorrio-
rekin dagoen lotura eskasa eta 
taxibus zerbitzua lehenesteko 
beharra bidaiari gutxi egoten 
diren kasuetan. "Lurraldebusek 
egindako lineen berrantolaketak 

ez du eraginik Elgetatik ateratzen 
diren autobusetan; bai, ordea, 
erabiltzaileek ondoren egin behar 
dituzten konexioetan. Hainbat 
adibide ipini genituen. Esatera-
ko, ospitalera joateko elgetar 
batek egin beharrekoa. Elgetatik 
har daiteke autobusa eta Ber-
garatik Arrasatera joan, baina 
bueltarako gerta daiteke bi ordu 

itxaron behar izatea Bergaratik 
Elgetarako autobusa hartzeko".

Lotura Elorriorekin 
Garraio publikoak Elgetan duen 
beste gabezia bat Elgeta eta Elo-
rrio arteko konexioa da. "Ber-
gararekin eta Eibarrekin nahi-
ko konexio ona dugu, baina 
Elorriorekin Bilbo-Donostia 
egiten duen autobus zerbitzuak 
ditugu. Egunean bi joan-etorri 
dira, eta domeketan joaneko bat 
gehiago". Alkateak adierazi du 
hainbat herritarrek egin dutela 
zerbitzu hori hobetzeko eskaera.   
"Elgetar asko dira familia Elo-
rrion dutenak, edo seme-alabak 
eskolara edo kirol ekintzetara 
eramaten dituztenak, edo lane-
ra joaten direnak... Gaur egun 
dauden zerbitzuetatik kanpo 
Elgeta-Elorrio egin nahi duen 
erabiltzaile batek bi aukera ditu: 
Elgeta-Eibar, Eibar-Durango, 
Durango-Elorrio; edo Elgeta-
Bergara eta Bergara-Elorrio, 
Oñatitik eta Arrasatetik pasata. 
Ulertzen dugu Foru Aldundi 
desberdinak direla baina Biz-
kaibus iristen da Eibarrera eta 
Pesako autobusak egiten du 
Bergara-Arrasate-Bilbo", esan 
du alkateak. "Akaso, eskaripeko 
taxibus zerbitzua nahikoa izan 
daiteke. Ez dena normala da 40 
kilometro egitea autobusean 
berez bost eta gutxi direnean".

Eskaripeko eskaerak erraztu 
Eskaripeko zerbitzuekin ere 
bada kezka Elgetan, eta, Elge-

tako alkatearen esanetan, Leintz 
Gatzagatik antzerako gogoeta 
egin zuten Mugikortasuneko eta 
Lurralde Antolaketako batzor-
dean. "Ulerkorrak izan behar 
dugu. Elgeta moduko herri batean 
ezin dugu ordu erdiro 55 pertso-
narendako autobusa bueltaka 
eduki. Ez da ez eraginkorra ez 
ekologikoa. Ondo ikusten dugu 
eskaripeko zerbitzuak egotea, 
baina sistema horrek izan behar 
du erabiltzeko erraza. Posible 
ez dena da telefono batera deitu 
eta erantzungailuak salto egitea 
edo komunikatzen ematea. Lu-
rraldebusek aplikazio bat gara-
tzeko proposamena egin nuen 
non erabiltzaileak klik batekin 
zerbitzua eskatzeko aukera izan-
go lukeen". 

Taxibus zerbitzuak lehenetsi 
Eibarrekin dagoen taxibus zer-
bitzuak erabilera ona du, eta 
Bergarara dauden zerbitzuek 
ere erantzun ona dutela balora-
tzen du Iraitz Lazkano alkateak. 
"Efizientziarekin lotuta propo-
satu genuen erabiltzaile gutxi 
aurreikusten diren zerbitzuetan 
taxibusa lehenesteko ez duelako 
zertan autobus handi batek eto-
rri", azaldu du.

Elgetako erabiltzaileak Lurraldebus autobusean. GOIENA

Proposamenak, garraio 
publikoa hobetzeko
Elgetarrek dituzten mugikortasun arazoen berri izan dute Foru aldundiko 
Mugikortasuneko eta Lurralde antolaketako batzordean. antzuolako eta Leintz 
gatzagako alkateekin batera hainbat proposamen egin ditu Elgetako alkateak

ELORRIOREKIN 
DAUDEN KONEXIOAK 
HOBETZEA 
LEHENTASUNEZKO 
GAIETAKO BAT DA

L.Z.

Elurra sarri aurtengo neguan
Abenduaren 1ean bota zituen neguko lehenengo elur malutak Elgetan, eta, 
zazpi egun geroago, Errege egunean, bota zuen berriz. Ordutik, behin 
baino gehiagotan zuritu du. Handiena, eguenean egindakoa. Errepideetan 
arazo batzuk sortu ziren goizeko lehen orduetan, baina elurra kentzeko 
makinak atzera eta aurrera ibili ziren. Udal Brigadako langileak ere bai.

L.Z. ELgEta
Literatura erotikoa genero lite-
rario bat da non erotismoarekin 
eta sexuarekin lotutako testuak 
sailkatzen diren. Horren barruan 
mota askotako testuak aurki 
daitezke: muturreko pornografia, 
anbiguotasun handiko testuak... 
Elgetako liburutegian literatura 
erotikoarekin lotutako ekintza 
sorta prestatu dute hurrengo 
egunetarako. Bibliobero izenbu-
rupean, interesgune berezia, 
Hitzez Pitz solasaldi literarioa 
eta Ines Bengoaren ipuin eroti-
koen saioa iragarri ditu liburu-

tegiko arduradun Geaxi Ezpe-
letak. Interesgunea gertu dago. 
Liburutegiko txoko batean el-
kartuta daude generoarekin 
lotutako liburuak zein bestelako 
sexualitate liburuak. Hitzez Pitz 
solasaldi literarioa eguenean 
egingo dute, hilak 15, goizez zein 
arratsaldez, eta Zukafukamusu-
ka liburuko hiru ipuin hartuko 
dituzte ardatz. Liburutegian 
daude eskuragarri. Ipuin eroti-
koen kontakizuna hilaren 16an 
izango da, 22:30ean, liburutegian. 
Ines Bengoak egingo du, Hotzi-
kara izenburupean.

Irakurketa eta kontakizun 
erotikoak Udal Liburutegian
interesgune berezia, solasaldi literarioa eta ines 
bengoaren ipuin erotikoen kontakizuna daude iragarrita

Podologoa
Erretiratuen elkarteak 
jakinarazi du hilaren 15ean 
izango dela podologoaren 
otsaileko kontsulta. Txanda 
hartzeko: 943 76 80 77 (Nati).

Martxoren 8a
Gizarte Ongizate Saila hasita 
dago Emakumeen Eguneko 
ekintzak antolatzen. 
Aurrerantzean, eguen oro 
elkartuko dira, 19:00etan, 
udaletxean.

Elgeta Erdi Aroan
Martxoaren 18rako prestatzen 
ari diren bisita antzezturako 
gerruntzeak edo korpiñoak 
eskatu dituzte. Pertsona 
nagusiendakoak behar 
dituzte, gehienbat.

oHaRRak
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Oihana Elortza oÑati
Gutxi edo asko, baina elurra 
egin du ia egunero aste honetan, 
eta elurraren aurrean Udalak 
duen protokoloa indarrean egon 
da. Udaleko sail ezberdinek har-
tzen dute parte protokolo horre-
tan eta egunero elkartu dira, 
aste honetan, egun batetik bes-
terako iragarpenak aztertu eta 
lana antolatzeko.

600 metro 
Auzo eta Landa Garapeneko 
Departamentua, Udaltzaingoa, 
Obra eta Zerbitzuen Saila eta 
Udal Brigada dira neguko pro-
tokoloaz arduratzen direnak, eta 
koordinatuta egoten dira. "SOS 
Deiek egiten dituzten iragarpe-
nak eta elur kotak hartzen ditu-
gu kontuan. 600 metrotik gora-
koak badira, erne egoten gara, 

eta hortik behera badira jartzen 
dugu martxan neguko protoko-
loa. Bilerak egiten ditugu egu-
nero, eguerdietan, normalean, 
erabakitzeko zer egin eta nondik 
hasi edo lehentasuna zeri eman. 
Gero, brigadako langileak ibiltzen 
dira kanpoan elurra kentzen eta 
kaleak garbitzen", dio Xabier 
Berridik, Obra eta Zerbitzueta-
ko teknikariak.

Bezperatik 
Andoni Beristainez gain, beste 
zortzi edo bederatzi langile dau-
de Udal Brigadan, eta elurra 
egiten duenetan kale garbitzai-
leen eta lorezainen laguntza 
izaten dute herrigunea garbi-
tzeko. "Lau gune handitan ba-
natzen dugu herria eta taldetxo 
bat joaten da gune bakoitzera. 
Horrela, herriko kale guztiak 
garbitzen ditugu. Pala txikia 
duten makinak ditugu eta hori 
pasatzen da lehenengo espaloie-
tatik, elurra kenduz. Horren 
atzetik joaten gara gu, gatza 
botatzen", dio brigadaburuak, 
Beristainek.

Neguko protokoloak jasotzen 
du behetik gora joango direla 
auzoetako bideak garbitzera, eta 
horrela egiten dute. Gora joan 
lehendabizi eta beherantz doa-
zenean kentzen dute elurra pa-
larekin eta gatza bota ondoren. 
"Auzoetara, baina, behin baino 
gehiagotan joaten gara. Bezperan, 
esaterako, gatza botatzera joaten 
gara eta hurrengo egunean, goi-
zean ez ezik, baita eguerdian 
edo arratsaldean ere; elurra 
botatzen badu, behintzat". 

Urri edo azaro inguruan ekar-
tzen dute negurako gatza eta 
Udal Biltegian izaten dute gor-
deta, kaxa handietan. 25 kiloko 
zakuak ere izaten dituzte eta 
horiek baserritarren artean ba-
natzen dituzte, hala eskatuta, 
euren etxe inguruan botatzeko. 
"Aste honetan egunero egin du 
20 zentimetroko elur geruza 500 
metrotik gora, eta kapa horiek 
kentzen ibili gara. Baserrietara 
heltzeko arazoak egon dira ba-
tzuetan, eta, guretako, garran-
tzitsua da jakitea baserri bakoi-
tzera doan bidea nolakoa den, 
lurzorua lurra den edo hormigoia 
den, adibidez. Non zapaltzen ari 
garen jakitea komeni zaigu. Izo-

tzik ez da egon, eta hori ere asko 
da. Garbitu eta gatza bota dugu, 
hala ere", azaldu du brigadabu-
ruak. Lezesarrin, Uribarrin, 
Arantzazun, Araotzen eta Ola-
barrietan ibili dira, besteak 
beste, aste honetan.

Arantzazu 
Arantzazuko aparkalekuan sor-
tzen dira, akaso, arazo handienak. 
Asteburuetan, batez ere, jende 
asko baldin badoa. "Eguen eta 
egubakoitzean elurra egiten badu 
eta zapaturako eguraldi ona 
badago iragarrita, jende asko 
etortzen da eskiatzera eta elu-
rretan ibiltzera, eta komeni da 
hango aparkalekua garbi man-
tentzea. Gu ibiltzen gara, baina 
herritar baten laguntza ere iza-
ten dugu gune hura garbitzeko. 
Bere traktorearekin ibiltzen da", 
dio Beristainek. Bere traktorea 
hartuta garbitu du Arantzazuko 
aparkalekua azken asteburuan 
Tomas Sagastik.

Elurra arazoa izaten da ba-
tzuetan, baina izotza ez da hobea, 
eta horrelako eguraldia egiten 
duenean kontuz ibiltzeko go-
mendioa eman die brigada bu-
ruak herritarrei: "Oñatin askok 
dituzte 4x4 ibilgailuak eta ho-
riekin errazagoa da errepideetan 
ibiltzea, baina ibilgailu txikiak 
dituztenek ere gurpilak zaindu 
behar dituzte, garrantzitsua da 
eta. Neguko gurpilak jartzen 
badituzte, hobeto. Eta garran-
tzitsua den beste gauza bat da 
udaltzainen gomendioei kasu 
egitea". 

Andoni Beristain, Udaleko brigadaburua, elurra kentzeko pala duen ibilgailuarekin, Olabarrietan, eguazten goizean. JOSU BILBAO

Lan eta lan ibili dira 
elurra kentzen asteon
udaleko lau sail ezberdinen arteko koordinazio lana da neguko protokoloa, eta aste 
osoan egon da indarrean. brigadako langileak, kale garbitzaileak eta lorezainak ibili 
dira elurra kentzen eta kaleak garbitzen. auzo bideetan pilatu da elur gehien

ARANTZAZUKO 
APARKALEKUAN 
HERRITAR BATEK 
KENTZEN DU ELURRA 
TRAKTOREAREKIN 

Bihar, zapatua, kenduko dituz-
te herriko dendetatik pentsio-
dunen gutunak jasotzeko jarri-
tako kaxak. Astelehenean, 
12:00etan, elkarretaratzea egin-
go dute, Foruen plazan, pentsioen 
igoera "lotsagarria" salatzeko, 
eta hara eramango dituzte kaxak. 
Gutunak postetxera eramango 
dituzte, gero, Madrilera bidal-
tzeko bueltan.

Zapatuan kenduko 
dituzte pentsiodunen 
gutunen kaxak

Gazteen Arazerixan! ginkana 
egingo dute berriz aurten. Otsai-
laren 19an hasiko da. Taldeka 
eta kalean egin beharreko lau 
proba egin beharko dituzte gaz-
teek eta martxoaren 23an festa 
handi bat egingo dute gaztele-
kuan. DBHko ikasleei zuzendu-
tako jolasa izango da eta izena 
helbide honetan sartuta eman 
behar da: www.arazerixan.eus.

DBHko ikasleendako 
Arazerixan! ginkana 
antolatu dute berriz

Emakumeok planto lelopean, 
greba feminista ari dira antola-
tzen Euskal Herri mailan Mar-
txoaren 8rako. Oñatiko sare 
feministak bat egin du deialdi 
horrekin eta dagoeneko hasi da 
lanean egun horri begira. Eguaz-
tenean, otsailak 14, bilera infor-
matiboa egingo dute gai horri 
buruz berba egiteko kultura 
etxean, 18:30ean.

Martxoaren 8ko 
grebari buruzko 
bilera eguaztenean

Bidaurretako monasterioaren 
eta Olakua auzoko urmaelaren 
artean dagoen argiteria hobetu-
ko duela adierazi du Udalak. 
Datozen asteetan hasiko dituzte 
lanak eta puntu baten baino 
gehiagotan egingo dituzte. Bi-
daurretako aterpeko fatxadan, 
esaterako, bi argi puntu jarriko 
dituzte; beste hiru Olakua auzo-
ko 1. zenbakiaren atari parean 

eta hamar luminariari bloke-
optikoak aldatuko dizkiete. Lanak 
Leycolan enpresak egingo ditu 
eta  4.700,96 euro da aurrekontua. 
Urmaeletik Olapotorainoko  bi-
dean argiteria hobetzeko azter-
keta ere martxan jarri du Udalak.

"Hainbat herritarren eskariak 
aintzat hartuta", parrokia au-
rrealdeko  argiztapena hobetzeko 
erabakia ere hartu du Udalak. 
Frontoiko eta azoka inguruko 
argiterian aukeratu ziren proiek-
tore eta luminariak kontuan 
hartuta.

Bidaurreta eta plaza 
inguruko argiteria 
hobetu egingo dute
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Eneko Azurmendi oÑati
Seigarren edizioa izango dute 
aurten Oñatiko Inauteriek, eta 
berrikuntza nagusia irteera 
puntuan eta ibilbidean egongo 
da. "Aurten, gidoiari eta Inau-
teri formatuari aldaketa bat 
eman nahi izan diogu. Oñatiko 
historia, kultura eta ofizio ez-
berdinetara hurbiltzeko, ikusi 
genuen egokiagoa zela beste leku 
batzuetatik pasatzea. Beraz, 
Olaitturrin hasiko gara", azaldu 
du Arkaitz Bengoak, Oñatiko 
Inauterietako lantaldeko kideak.

Antzerkiari ere "beste ikus-
puntu bat" eman nahi izan dio-
te, ibilbidera egokitutakoa, eta 
pertsonaia berriak egongo dire-
la aurreratu du Bengoak.

Bestalde, iazko berrikuntza 
izan zen txokolatea protagonis-
tetako bat izango da aurten ere. 

Dantzei dagokienez, azken 
urteetan egin dituztenak izango 
dira. Guztira, 260 lagun inguru 
batuko dira eta guztiek Etxe 
Aundi jatetxean bazkalduko 
dute. Arratsaldeko kalejira 

17:30ean hasiko da, Olakuan, 
eta amaiera ekitaldia plazan 
izango da, 20:00etan.

Domekan, berriz, Oñatz dantza 
taldeko kideek Luzaideko dantzak 
eskainiko dituzte herriko kalee-
tan, 18:30ean hasita. Aita Madi-
na taldeko txistulariek eta Jose 
de Azpiazu Musika Eskolako 
Akordeoi ikasleek ere hartuko 
dute parte kalejiran.

Ikastetxeak 
Ikastetxeek ere ospatuko dituz-
te Aratusteak. Txantxiku Ikas-
tolako ikasleak –HH eta LH– 
kalejiran ibiliko dira kalez kale, 
15:00etan hasita. Gero, Gauargi 
taldearen emanaldia egongo da. 
Beste bi ikastetxeek martitzenean 
ospatuko dituzte. Urgain eskolak 

11:00etan egingo du ekitaldia, 
eskolako patioan. Ikasgela ba-
koitzak emanaldi bat eskainiko 
du. Elkar Hezin, berriz, zirkua 
irudikatuko dute. Hala, 10:30ean 
hasi eta 12:15ak arte kalez kale 
arituko dira malabaristak, pai-
lazoak, trapezistak, eta abar.

Txokolate-jan solidarioa 
Martitzenean, Mozorrotzen ikus-
kizuna eskainiko dute Gari, 
Montxo eta Joselontxo pailazoek 
Zubikoan, 17:00etan –sarrera bi 
euro–. Gero, 18:00etan, txokola-
te-jan solidarioa egongo da pla-
zan, Elizbarrutiko Misio Taldeak 
antolatuta. Bildutako dirua Togo 
hiriko –Mali– Saint Paul Ikas-
tetxeko ikasleei jaten emateko 
erabiliko da. Gero, txorimaloak 
eta disko festa egongo dira.

JoxeRamones 
Antixenean gaur ekingo diete 
Inauteriei, JoxeRamones-en 
kontzertuarekin; 22:00etan, doan. 
Mozorrotuta joateko gonbita 
egin dute gaztetxeko kideek.

Oñatiko Inauterietako dantzariak, Olakua auzotik kalerako bidean, iaz. MAITE IRIZAR - DANTZAN CC BY-SA

Aratusteetan murgiltzeko 
prest daude oñatiarrak
180 dantzari, 50 pertsonaia inguru eta 30 musikari ariko dira bihar –zapatua– kalez 
kale oñatiko inauterietan; olakuatik beharrean, olaitturritik abiatuko dira aurten, 
11:00etan, eta ibilbidean zehar geldialdiak egingo dituzte, antzerki saioak egiteko

DANTZAK, ANTZERKIA, 
TXOKOLATE-JANA, 
KONTZERTUAK, ETA 
ABAR EGONGO DIRA 
MARTITZENERA ARTE 

'Bakardadearen Saila'

Erresuma Batuan Bakardadearen Ministerio bat sortu dutela 
jakin dugu berriki. Bakardadea epidemia bilakatu da eta 
arazo honi erantzun instituzionala eman behar diotela 
erabaki dute. Paradoxikoa da, baina, komunikazioaren 
garaian, bakardadea arazo larri bihurtu da. Ikerketa batek 
dioenez, bakardadean bizi den pertsona batek urtebete pasa 
dezake inorekin hitz egin gabe, ikaragarria benetan. Hau 
gutxi balitz, bakarrik daudenek hainbat gaixotasun larri 
izateko askoz ere aukera gehiago dute. Pentsa genezake 
adineko pertsonen arazoa dela bakarrik, baina adin 
guztietako jendearengan omen du eragina.

Etengabe konektatuta gaude, 24 ordu 365 egunetan zehar, eta, 
hala ere, askok ez dute inor aurrez aurre hitz egiteko. Agian,  
Eusko Jaurlaritzako Bakardadearen Saila laster ezagutuko 
dugu gurean, goi mailako aditu, teknikari, laguntzaile eta 
funtzionarioz osatuta. Izan ere, noiz eskatu diozue azkenengo 
aldiz gatza edo ozpina ondoko auzokideari? Agian, irtenbidea 
denon esku dago.

NiRE uStEz

MARINA ETXEGOIEN

Urteroko ohiturari jarraituz, 
boulder txapelketa egingo dute 
Zubikoa kiroldegian urtean zehar 
eskalatzen ibiltzen direnek. "Ai-
tzakia moduan hartzen dugu, 
guztiok batu eta arratsalde po-
lita igarotzeko", azaldu du Ion 
Agirrek, eskalatzaileetako batek.

Urtero egiten dute, Aratustee-
tako zapatuan, eta, giroa alaitze 
aldera, mozorrotuta parte hartzea 
derrigorrezkoa izaten da.

Txapelketa 15:00etan hasiko 
da, eta, hamar blokeko sailkapen 
fasearen ostean, finala jokatuko 
dute lau onenek. Lau bloke egin 
beharko dituzte finalean. Buka-
tzean, Urbia elkartean egingo 
dute afaria. Guztira, hamasei 
bat lagun elkartuko dira.

Boulder txapelketa 
eta afaria egingo dute 
bihar, zapatua

Batetik, Hermansoloñak gorai-
no betetako furgoneta bat eraman 
zuen urtarrilaren 31n Caritas 
erakundeak Arrasaten daukan 
egoitzara. Arropak, oinetakoak 
eta beste zenbait gauza bidali 
zituzten. Hiru pertsona ibili 
ziren furgoneta kargatzeko bo-
luntario lanetan.

Bestetik, Hotz Oñatik eta Her-
mansoloña elkarteak elkarla-
nean, Greziako errefuxiatuen-
dako arropak, oinetakoak eta 
beste hainbat material bidali 
dituzte aste honetan – 51 kaxa–
, Karaama asoziazioarentzat. 
Grezian Accion Directa-Sierra 
Norte taldeak kudeatuko du 
bidalketa, Mobile Kitchen proiek-
tuarekin.

Bidalketa solidarioak 
egin dituzte Oñatiko 
elkarteek

Hileroko hitzordua errespetatuz, 
odola emateko aukera egongo 
da gaur, egubakoitza, MUko 
Enpresagintza Fakultatean, 
17:00etatik 19:00etara bitartean.

Euskadiko Odol Emaileen El-
karteak zera gogorarazi du: 
"Oraingoz, odola ez da fabrika-
tzen, eta, hortaz, pertsonen odol-
emate altruistak dira odola 
lortzeko iturri bakarra".

Odola emateko 
aukera egongo da 
gaur, egubakoitza

Otsailaren 24an Zeraingo Oihar-
te sagardotegira irteera egingo 
du Txantxiku Txuriurdinak 
taldeak, eta izen-ematea zabalik 
dago  –30 euro– , otsailaren 18ra 
arte. Horretarako, 692 71 37 23 
telefonora deitu beharko da edo 
txantxikutxuriurdinak@gmail.
com helbidera mezu bat idatzi. 
Autobusa Correostik irtengo da, 
13:30ean. 

Sagardotegira irteera 
egingo du Txantxiku 
Txuriurdinak taldeak
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Erregional Preferente mailako 
futbol taldeak Beasainen joka-
tuko du asteburuan hango tal-
dearen kontra. Hirugarren pos-
tuan daude oñatiarrak sailkapen 
nagusian, lehenengo doan To-
losarengandik puntu bakarrera. 
Beasain zortzigarren postuan 
dago sailkapenean. Joan den 
asteburuan galdu egin zuten 
oñatiarrek, Azkoagainen.

Beasainen jokatuko 
du Erregional mailako 
futbol taldeak

Otzaurtetik abiatuta, Arabako 
lurrak zapalduko dituzte otsai-
laren 18an Aloña Mendik anto-
latuta egingo duten mendi ir-
teeran. Otsailaren 15a aurretik 
eman beharko du izena interesa 
duenak, Aloña tabernan edo 
alonamendi.mendi@gmail.com 
helbidera idatzita. Prezioa hamar 
euro da. Federatuta egotea beha-
rrezkoa da.

Zirauntza ibaiaren 
iturburua ikusiko 
dute mendi irteeran

Oihana Elortza oÑati
"Beste herri batzuetan ez da 
ikusten Oñatin beste jende akor-
deoia ikasten edo jotzen. Zale-
tasun hori badago Oñatin, eta 
ikasten ibili direnekin egin gura 
dugu kontzertu hau", dio Aran-
txa Iturriotzek.

Emanaldia 
Zaletasun hori aspaldikoa da, 
gainera. "Ez dakigu zenbat ikas-
le izan ditugun urte hauetan 
guztietan, baina badakigu egun-
goek soinu bat erosi gura dute-
nean ez dutela bigarren eskuko-
rik topatzen. Horrek esan gura 
du jendeak etxean dituela, agian, 
kutuntzat dituelako edo agian 
egunen baten berriz joko dituen 
esperantza mantentzen duelako. 
Eta horiek animatu gura ditugu 
emanaldi honetara. Egia da as-
kok ez dutela soinurik jo urte 
askoan eta hasieran poliki joko 
dutela, baina uste baino erraza-
goa egingo zaie", dio Iturriotzek.

Emanaldiaren eguna zehaztu 
barik dute oraindik; ziurra da, 

ordea, Gabonetan izango dela. 
Baina nolakoa izango den bada-
kite dagoeneko. "Film ezagunen 
soinu bandak joko ditugu: Ju-
rassic Park, Chariots of Fire, 
Mamma Mía eta The Great Es-
cape, esaterako. Erraz jotzeko 
moduko piezak aukeratu ditugu 
eta horiekin hasiko gara. Zail-
tasun handiagoa duten piezak 
sartzea posible bada, horiek ere 
prestatuko ditugu", aurreratu 
du Arantzazu Bikuñak. Filme-
tako musika entzun ez ezik, 
irudiak ere ikusiko dira ema-
naldi horretan. Bikuñaren esa-
netan: "Gure asmoa da pantaila 
erraldoi bat jartzea Santa Anan 
eta pieza jotzen dugun bitartean 
film horretako irudiak proiek-
tatzea han".

Esku batekin 
Ideia da animatzen diren guztiak 
batera jotzea emanaldi bakarrean, 
baina baliteke beste modu batean 
ere antolatzea kontzertua. "Agian, 
pieza batzuk joko ditugu gaur 
egun akordeoia ikasten eta jotzen 
duten ikasleekin eta azken ur-
teetan ibili direnekin, eta beste 
pieza batzuk, aspaldi jo ez du-
tenekin. Oraindik ez dugu ezer 
zehaztu. Guztiok elkartzen ga-
renean ikusiko dugu ze itxura 
ematen diogun", adierazi du 
Arantzazu Bikuñak.

Izena ematen duen jende ko-
puruaren eta mailaren arabera 
prestatuko dituzte piezak, eta 
musika eskolako irakasleen la-
guntza izango dutela ziurtatu 
dute. "Kontzertua oso polita 
izango da eta ez da zaila izango. 
Ez dadila inor beldurtu. Esku 
bakarrarekin joko ditugu piezak, 
eta laguntzeko prest gaude. Ba-
koitzak etxean prestatu beharko 
ditu, bai, baina musika eskolan 
ere egingo ditugu entseguak", 
dio Idoia Elkorobarrutiak.

Joana Lasa, Maria Gardoki, Gurutze Murua, Arantzazu Bikuña, Arantxa Iturriotz, Idoia Elkorobarrutia eta Maider Arregi. M.A.

Soinu jotzaile ohiek 
kontzertu berezia dute
oñatin soinua jotzen dakien jende asko dagoela jakitun, kontzertu berezia antolatu 
dute Jose de azpiazu musika eskolako akordeoi irakasleek: film ezagunetako soinu 
bandak joko dituzte abenduan, Santa anan, akordeoia jotzen dakitenek

MUSIKA ESKOLAKO 
WEBGUNEAN EMAN 
BEHAR DA IZENA, 
MARTXOAREN 20A 
AURRETIK

O.E. oÑati
Joan den asteburuan jokatu 
zuten Txinparta Gazte Sarike-
tako bigarren kanporaketa, Pako 
tabernan. Astebete lehenago, 
Arranon jokatu zuten lehena. 
Lortutako puntuazioak batuta, 
hiru bikote hauek jokatuko dute 
finala zapatuan, 19:00etan, An-
tixena gaztetxean: Ane Belokik 
eta Iraitz Sarasolak, Oihana 
Aranak eta Garazi Navarrok eta 
Urko Arregik eta Gartxot Ra-
mirezek. "Finalean hobekien 
jardungo duen bikotea osatzen 
duten bertsolariek buruz buru-

koa jokatuko dute. Hor, onenak 
eskuratuko du txapela", argitu 
zuen Gontzal Belategik txapel-
ketaren hasieran.

Lehenengoz antolatu du lehia-
keta hori Txinparta bertso es-
kolak, "bertsorako espazioa" 
eskaini gura dietelako "ohikoan 
agertoki gainean egoteko auke-
rarik ez dutenei", Belategiren 
esanetan. 18 urte arteko hama-
seik hartu dute parte; horietatik 
sei, etxekoak. Finaleko saioan 
oñatiar bakarra egongo da: Urko 
Arregi. Hilaren 16an, egubakoi-
tza, da finala.

Urko Arregi da gazteen bertso 
finalean egongo den oñatiarra
18 urte arteko zortzi bikotek hartu dute parte eta finala 
otsailaren 16an jokatuko dute, gaztetxean

JOSEBA YARZA

Piano doinuak Santa Anan
Debagoieneko eta Soraluzeko 70 bat piano ikasle, 9 eta 15 urte artekoak, 
elkartu ziren astelehenean Santa Ana antzokian, jotzen ikasten ari diren 
instrumentu horrekin emanaldia egiteko. Orain arte ikasitakoa gurasoei 
eta lagunei erakusteko eta hilaren amaieran Andoainen egingo den piano 
jaialdirako entseatzeko saioa izan zen.
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Aitor Garitano oÑati
Kantari saioaren bigarren gel-
diunea Oñatin izan zen pasa den 
asteburuan. Ahotsa berotu, ge-
rriari buelta batzuk eman eta 
entsegu guztiak egin eta gero 
iritsi zitzaien gaztetxoei euskal 
kantu tradizional eta gaur egun 
pil-pilean daudenak taularatze-
ko ordua. 

Artista txiki baina handi di-
renak familia eta lagunez ingu-
ratuta izan ziren ikuskizun egun 
handian. Pankarta, globo, txalo 
zaparrada eta animo pila jaso 

zituzten gaztelekura gerturatu 
ziren lagunen aldetik.

Oraingoan ere izan da sorpre-
sarik. Kantarizale diren Potx 
eta Lotx pailazo oñatiarrek fes-
tarekin bat egin eta Auskalo-
mendi kantua eskainiz; sekula-
ko giroa jarri zuten bertan.

Hurrengoa, Bergaran 
Goiena telebistan ere estreinatu 
dira, jada, Kantariren seigarren 
aldiko lehen saioak. Behin Are-
txabaletako eta Eskoriatzako 
gaztetxoak kantuan ikusi eta 

gero, Oñatin grabatutako saioak 
izango dira ikusgai martxoaren 
3tik aurrera.

Hurrengoa, Bergaran 
Aratusteak pasa ostean, Berga-
rara iritsiko da Kantari. Otsai-
laren 17an eta 18an egingo di-
tuzte entseguak Bergara, An-
tzuola eta Elgetako gaztetxoek, 
Zabalotegin. Ondoren, otsailaren 
24an eta 25ean izango da ikus-
kizun egun handia, ez nolanahi-
ko aretoan, gainera:  Seminari-
xoa areto berrian.

Euskal kantuen 
festa Oñatin
ilusioa, sormena, irribarrea, poza, urduritasuna... horiek guztiak eta gehiago eroan 
zituzten asteburuan 248 neska-mutiko oñatiarrek oholtzara. 57 taldetan banatuta, 
euskal kantuak abestu eta dantzatuz gozatu zuten eta gozarazi zituzten ikusleak

Txapel dotoreekin abesteko prest. AITOR AGIRIANO

Mutil kuadrilla, gorbata dotoreekin. AITOR AGIRIANO

Surf taula eskuetan dutela pozik. AITOR AGIRIANO Neska taldea, argazkirako posatzen. AITOR AGIRIANO

Potx eta Lotx pailazoak kantuan. AITOR AGIRIANO
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Xabier Urzelai aRRaSatE
"60 metroko proban zazpi segun-
dotik jaistea sekulakoa da, e!", 
dio Arrasate Atletiko taldeko 
ordezkari Fernando Zufiriak. 
"Arrasaten abiadura atleta ba-
karra izan dugu 7 segundotik 
jaisteko kapaz izan dena; duela 
15 urte inguru izango zen, Unai 
Sarabiak lortu zuen". Hala, orain 
arte Fernandezek 6.94ko marka 

zuen, eta asteburuan Anoetan 
bi ehunen ondu du denbora hori 
(6.92), Gipuzkoako junior mai-
lako errekorra berdinduz: "Gus-
tura sentitu nintzen txapelketan 
eta ondo egin nuen korrika", 
dio Fernandezek. 

Bada, Arrasaten ez da inoiz 
atleta azkarragorik egon, ezta 
Debagoienean ere, haren entre-
natzaile Mikel Uribesalgoren 

ustez: "Bergaran, esaterako, 
garai batean, atleta azkarrak 
izan genituen; beste modalitate 
batzuetan jarduten zuten: per-
tikan, luzera saltoan... Baina 
distantzia horretan inor ez da 
marka horretara gerturatu". 

100 metroko proban, 10.81 
Pista estaliko denboraldian 60 
metroko lasterketak dira abia-

dura-lasterketa motzenak, eta 
aire zabaleko denboraldian 100 
metrokoak: "Hor 10.81eko mar-
ka daukat. Biak dira diziplina 
zailak, baina, 100 metroko las-
terketan akats bat eginez gero, 
ondoren zuzentzeko tartea izaten 
duzu, nahiz eta txikia izan. 60 
metroko lasterketan, berriz, dena 
egin behar da ondo".

Fernandez 12 urte ingururekin 
hasi zen atletismoan, aitak era-
man zuen Arrasateko atletismo 
eskolara, eta, ordutik hona, 
abiadura izan du buruan: "At-
letismoan egin dudan modalita-
te bakarra da. Imajinatzen dut 
nire entrenatzaileak [Mikel 
Uribesalgo] garbi duelako gai-
nontzekoetarako ez dudala balio", 
dio, umorez. "Egia esan, ez naiz 
nabarmentzen oinkada luzea 
daukadalako, edo frekuentzia 
oso azkarra, baina bai, nahiko 
azkarra naiz", dio. Eta Zufiriak: 
"Oraindik oso gaztea da, baina 
6.80ko markatik jaisteko kapaz 
ikusten dut". 

Espainiako Txapelketara 
Marka horrekin, Arrasatekoa 
Estatuko 30 korrikalari azka-
rrenen artean dago –20 urtez 
azpikoetan rankingeko bigarre-

na da–. Hilaren 17an Valentzian 
izango da, Espainiako Txapel-
keta absolutuan. Hor azkarrenak 
izango ditu ondoan: "Maila ona 
egongo da, bai. Maila absolutuan 
parte hartzen dudan lehenengo 
Espainiako Txapelketa izango 
da; ikastera noa". 

Munduko Txapelketara bidean 
Fernandezek, baina, uztailean 
du urteko helburu nagusia. Arra-
satekoa 20 urtez azpiko Mundu-
ko Txapelketan (Tamperen, 
Finlandia) parte hartzeko aurre-
zerrendan dago, Espainiako 
Selekzioarekin: "Gabonetan 
Madrilen egon nintzen eurekin 
entrenatzen. 4x100 metro txan-
dakakoan parte hartzeko aurre-
zerrendan nago, baina pista 
estalian ondo jardutearekin 
batera aire zabaleko denboraldia 
izango dute kontuan. Denboral-
di luzea izango da; ea progresio 
ona izaten dudan".

Ibai Fernandez, eguaztenean, Mojategiko atletismo pistan, entrenatzen. XABIER URZELAI

Ibai Fernandez, ibarreko 
inoizko atleta azkarrena?
 ATLETISMOA  arrasateko abiadura-lasterkariak Euskadiko txapelketa irabazi du 60 
metroko proban (6.92), eta Espainiako txapelketa absolutuan lehiatuko da datorren 
astean, Valentzian. arrasateko inoizko atleta azkarrena da, eta Debagoienekoa? 

"100 METROKOAN 
AKATS BAT ZUZENDU 
DAITEKE, BAINA 60 
METROKOAN DENA 
EGIN BEHAR DA ONDO"

Xabi Iñurria, baloiarekin. I.SORIANO

Atzealdeko postuetatik urrun-
tzeko lehian dabiltza, Euskadi-
ko Txapelketa barruan, Esko-
riatza eta Mondrate, eta gaur, 
egubakoitza –20:15, Manuel 
Muñoz kiroldegia–, 15. jardu-
naldiaren barruan, elkarren 
aurka jokatuko dute, Eskoria-
tzan. Bien artean bost puntuko 
aldea dago –informazio gehiago 
22. orrialdean–. 

 ARETO FUTBOLA  
Eskoriatzak eta 
Mondratek, derbia

Manso, taldea antolatzen. I.SORIANO

Ligako laugarren garaipena 
eskuratzeko asmoz kantxaratu-
ko dira maila nazionalean jo-
katzen dabiltzan Aretxabaleta 
UDAko mutilak bihar, zapatua 
(17:30) Ibarran. Sasikoa Duran-
go taldea izango dute aurrean, 
bost puntu gehiago batuta sail-
kapenean 11. postuan dagoen 
taldea –garaipen bat gehiago 
baino ez dute–.

 ARETO FUTBOLA  
Aretxabaleta UDAk 
Durango hartuko du

Euskadiko Txapelketako 18. 
jardunaldia jokatuko dute Eus-
kadiko Txapelketako bi ordez-
kariek –emakumezkoetan Aloña 
Mendik atseden izango du– eta 
biek ala biek kanpoan dute hi-
tzordua. Fagor Industrialek 
Errenterian jokatuko du, zapa-
tuan (17:30), eta Ford Mugarrik 
Berangon (19:45). Ereintza eta 
Askartza dira kontrarioak.

ESKUBALOIA  Fagor 
Industrialek eta Ford 
Mugarrik, kanpoan

Fernandez, podiumaren erdian, asteburuko sari banaketan. ARRASATE ATLETIKO
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Aratusteak hobeto ospatzen dira 
zorroan hiru puntuak batuta, 
eta horretan ahaleginduko dira 
Ibarreko hiru ordezkariak bihar 
–UDAk partidua zapatura au-
rreratu du–. Gainera, aurreal-
dekoen borrokan jarraitzeko 
hirurek ere nahiko pattal hasi 
dute 2018a. Zuri-moreak (35) dira 
emaitza txukunenak batu dituz-

tenak –hamabost puntutatik 
zortzi– eta Bergara (38) eta Are-
txabaleta (27) makalago ibili 
dira, nahiz eta sailkapenean 
mahoneroek hiru puntuko erren-
ta duten.

Aurrealdekoen borroka 
Bihar, partidu erakargarria da 
sailkapenean hirugarren eta 
laugarren postuetan dauden 

Bergarak eta Pasaiak elkarren 
kontra jokatuko dutena (16:00, 
Agorrosin). Aretxabaletak, berriz, 
jaitsiera postuetatik aldentzeko 
lehian dabilen Urolaren bisita 
izango du (16:30), eta Mojategin 
Mondra eta Zarautz izango dira 
zein baino zein gehiago (16:30). 
Zarauztarrak sailkapenaren er-
dian daude, arrasatearrek baino 
bost puntu gutxiagorekin. 

Bergarak Vasconia hartu zuen urteko lehen partiduan, eta orduan ere Agorrosin zurituta zegoen. Ikusteko dago bihar. I.SORIANO

Aratusteak ospatzeko 
motiboak behar dituzte
 FUTBOLA  Mondrak, bergarak eta aretxabaletak etxean jokatuko dute, hirurek 
zapatuan; garaipenak emango die, ondoren, inauteriak behar den moduan ospatzeko 
motiboa. Joan den astean arrasatekoak izan ziren puntu bat batu zuten bakarrak

FUTBOLA

EUSKAL LIGA

Leintz Arizmen.

(Atsedena).

OHOREZKO ERREGIONA.

UDA-Urola

Zapatua. 16:30. Ibarra.

Mondra-Zarautz

Zapatua. 16:30. Mojategi.

Bergara-Pasaia

Zapatua. 16:00. Agorro.

ERREGIONAL PREFERE.

(Atsedena).

LEHEN ERREG. IGOERA

Munibe-Aloña Mendi

Domeka. 15:30. Donostia.

ERREGIONALA. KOPA.

(Atsedena).

EMAKU. IGOERA FASEA

Bergara-Touring 

Zapatua. 17:30. Ipintza.

OHOREZKO GAZTEAK

Billabona-Mondra

Zapatua. 11:30. Zumarra.

Lazkao-Bergara

Domeka. 16:00. Lazkao.

Aloña Mendi-Aretxab.

ARETO FUTBOLA

NAZIONAL MAILA

Aretxab. UDA-Durango

Zapatua. 17:30. Ibarra.

EUSKADIKO TXAPELK.

Eskoriatza-Mondrate

Gaur. 20:15. M.Muñoz.

Mondrate

(Atsedena).

GIPUZKOAKO LIGA

Mondrate (atsedena).

SENIOR EMAKUMEZKOA

Eskoriatza-Samaniego

Gaur. 22:15. M.Muñoz

OHOREZKO GAZTEAK

Eskoriatza-EFS Siero

Domeka. 13:00. M.Muñoz.

GAZTEAK

Mondrate-Zarautz

Zapatua. 12:45. Iturripe.

KADETEAK

Arizmendi-Erain

Domeka. 11:00. M.Muñoz.

Mondrate-Intxaurrond.

Zapatua. 11:00. Iturripe.

Zarautz-Mondrate Dra.

Zapatua. 13:00. Zarautz.

SASKIBALOIA

EBA

MU-Ordizia

Zapatua. 19:00. Iturripe.

GIPUZKOAKO LEHEN M.

Atletico-Aloña Mendi

Zapatua. 20:00. Donostia.

GIP. BIGARREN MAILA

Hernani-Bergara Soral.

Zapatua. 16:45. Hernani.

GIP. HIRUG. MAILA

Aloña Mendi-Monago
Zapatua. 16:00. Zubikoa.
MU C-Take Coach
Domeka. 16:00. Iturripe.

SENIOR EMAKUMEZKO

Antigua-Eskoriatza
Domeka. 12:00. Donostia.

ESKUBALOIA

EUSKADIKO TXAPELKE.

Ereintza-Fagor Indust.
Zapatua. 17:30. Errenter.
Askartza-Ford Mugarri
Zapatua. 19:45. Berango.

EUSKADI. TXAP. EMAK.

Aloña Mendi (atseden.)

GIPUZKOAKO TXAP.

Pulpo-Soraluce BKE
Zapatua. 17:30. Zumaia.
Urola-Sesiñena Aloña
Zapatua. 11:30. Zumarra.

ERRUGBIA

EUSKADIKO TXAPELKE.

Kanpanzar Arrasate
(Atsedena).

PILOTA

PILOTA FEDERATUA

Oñati:
Gaur. 18:30. Sei partidu.
Aretxabaleta:
Gaur. 19:45. Hiru partidu.
Arrasate:
Gaur. 20:15. Partidu bat.
Bergara:
Domeka. 17:00. Bi 
partidu.

aStE bukaERako HitzoRDuak

Leintz Arizmendik atsedena 
izango du oraingo asteburuan; 
joan den astean, Mariñoren 
kontra 1-1 egin zuten. Euskal 
Ligan diharduen taldeari 
bederatzi partidu geratzen 
zaizkio liga amaitzeko, eta 
helburu garbia dute: mailari 
eustea. Hala, datorren 
asteburuan kontrario zuzena 
den Hernaniren bisita izango 
dute Mojategin. Arizmendikoak erasoan, Erandioren kontrako partiduan. I.SORIANO

Atsedena, indarrak hartzeko
X.U. aRRaSatE
Euskadiko Automobilismo Fe-
derazioak gertu du 2018ko egu-
tegia, eta nobedadeetako bat da 
aurten ez dutela Udalako Auto 
Igoera antolatuko: "Halako las-
terketa bat Arrasatera ekarri 
gura genuen, hemen zaletasuna 
dagoelako, eta egindako bi edi-
zioekin oso gustura geratu gara. 
Lasai asko esan genezake gure 
helburua bete dugula, arrasa-
tearrei rally mundua gerturatzea, 
hau izan da-eta beti gure helbu-
rua. Baina Udalakoa lasterketa 
motza da, bi kilometro pasatxo-

koa, eta pilotuek gehiago goza-
tzen dute igoera luzeagoetan. 
Gainera, lasterketa antolatzeko 
zailtasunak izan ditugu urtero; 
hala, aurten atseden hartzea 
erabaki dugu. Dena dela, aurre-
rago egongo da hirugarren edi-
zio bat", adierazi dute A+Gas 
taldeko lagunek. 

 Eskuderiatik, baina, lanean 
jarraituko dute euren pasioa 
herritarrei gerturatzen, besteak 
beste, uztailaren 7an egingo du-
ten Gatzagako Auto Igoera eurek 
antolatuko dute eta (informazio 
gehiago Puntua-n). 

A+Gas taldeak aurten ez du 
Udalako Igoera antolatuko
 AUTOMOBILISMOA  "Hirugarren edizio bat egongo da 
aurrerago, baina aurten atseden hartuko dugu"
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Aitziber Aranburuzabala oÑati
Aurreko astelehenean, urtarri-
laren 29an, joan zen Madrilera 
Aitor Arregi; galaren inguruko 
konpromisoekin, hedabideei 
erantzuten... aste lanpetu baina 
emankorra izan zuten. Lauzpa-
bost sari lortuta pozik egongo 
zirela zioten orduan. Astebete 
geroago, hamar sari eskuratu-
ta itzuli da oñatiarra etxera; 

tartean, jatorrizko gidoi onena-
rena, Jon Garaño, Jose Mari 
Goenaga eta Andoni de Carlo-
sekin batera.

Aitor Arregi eta haren lan-
taldea pozik dago Goya sarietan 
lortutakoarekin, baina nekatu-
ta ere badaudela aitortu du Ai-
tor Arregik. Aste honetan ez 
dute atsedenik hartzeko auke-
rarik izan. "Lainotik jaitsi gara, 

edo, akaso, jaisten ari gara 
oraindik. Hurrengo astean lan 
bat egin behar dugu bai edo bai, 
eta ez dugu  astirik izan deskan-
tsurako; Madrilgo zurrunbilotik 
beste batera pasatu gara".

Ilusio eta poztasun partekatua 
Asko dira –ezagutu edo ez– Arre-
giri zoriontzera joan zaizkionak. 
"Ez dut apenas zapaldu herria, 

baina igarri dut jendearen mai-
tasuna, eta eskerrak eman gu-
rako nituzke erakutsitako ger-
tutasunagatik. Eskerrik asko! 
Nabaritu dut jendeak jarraitu 
zuela gala; esan didatenez, ta-
bernetan eta elkarteetan jendea 
isil-isilik zegoen ekitaldia ikus-
ten. Gustura ikusiko nituzke 
une haietako irudiak".

Sarean ere irudi eta argazki 
bitxiak zabaldu dira egunotan; 
herriko txoko askotan eta he-
rritar ezberdinen eskuetan ikus 
daiteke Goya saria. Semearen 
ikastolara eraman zuen Arregik 
buruhandia, eta okindegian topo 
egin zuten erosleek ere ukitu 
zuten. "Okindegiko gertaera 
polita izan zen. Kontua da ilo-
bari eraman behar niola saria, 
baina ez zegoen etxean eta ogia 
erostera joan nintzen. Dendan 
denak zoriontzen hasi ziren, eta, 
euren sorpresarako, poltsatik 
atera nuen Goya, eta argazkiak 
atera genituen". 

Erakundeen omenaldiak 
Euskal erakundeek ere gura 
izan dute Handia-ren lantaldea 
zoriondu; martitzen goizean 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
ordezkariekin elkartu ziren, 
Donostian. "Egun berezia izan 
zen martitzena; gustatu zitzaidan. 
Donostiako udaletxean pren-
tsaurreko batekin hasi genuen, 
eta handik Foru Aldundira joan 
ginen. Aurresku bat egin ziguten; 
niretzako, behintzat, lehen aldia 
zen. Polita eta hunkigarria iru-
ditu zitzaidan. Gora igo eta hi-
tzaldi bat egin ziguten diputatuek; 
tartean, testu bitxi bat irakurri 
ziguten, orain dela 160 urte Al-
tzoko erraldoia-k Foru Aldun-
diari egin zion eskaerari buruz-
koa; detaile polita izan zen. Eta 
bukatzeko, txapel koloretsu eta 
berezi batzuk jantzi zizkiguten. 

Borja Cobeagak esan duen mo-
duan, Loca academia de ertzainas 
ematen genuen". 

Arratsaldean, berriz, Gasteizen 
izan ziren, Lehendakaritzan. 
"Hori ere kuriosoa izan zen. 
Argazkia atera genuen lehenda-
kariarekin, eta gela handi baten 
sartu ginen gero, Kultura sail-
buruarekin eta lehendakariare-
kin. Esateko genuen guztia 
kontatzeko eskatuta, adi-adi 
jarraitu eta apuntatu zituzten 
gure eskaerak eta bestelako iri-
tziak. Taldeak asko baloratu 
zuen keinu hori. Guk eskatu 
genien politika horrekin jarrai-
tzeko eta, ahal bada, gehiago 
sakontzeko eta laguntzeko kul-
tura arloan, uste dugulako mar-
ka bat dela eta zaindu beharre-
ko funtsezko gauza bat dela".

'Handia' eta proiektu berriak 
Ez da amaitu Altzoko erraldoia-
ren ibilbidea. Aretoetara era-
mango dute berriro. Oñatin, 
adibidez, otsailaren 16tik 18ra 
bitartean bost aldiz eskainiko 
dute, eta, hilaren 19rako, Arre-
girekin solasaldia antolatu dute, 
Santa Ana aretoan. Jaialdietan 
ere izango dira: Mexikon, Santa 
Barbaran, Errumanian eta Me-
xikon, besteak beste.

Proiektu berriak ere ate joka 
dituzte. "Iban Zalduaren Ama 
kontakizunean oinarrituta dago. 
Istorio indartsua da. Eta La 
trinchera infinita film luzea 
maiatzean hasiko gara erroda-
tzen, gazteleraz, Andaluziako 
ekoiztetxe batekin elkarlanean".

Handia filmeko lantaldea, Goya sariak eskuratu berri. AITOR ARREGI

Goya sarien aje gozo eta 
luzea 'Handia'-rendako
Hamahiru izendapenekin joan ziren eta hamar sarirekin itzuli ziren etxera Moriarti 
ekoiztetxekoak. isabel Coixetek zuzendutako 'La librería' filmak lortu zituen fikziozko 
film onenaren eta zuzendariaren sariak; eta 'Veronica' filmak, soinu onenarena 

"GUTXI ZAPALDU DUT 
HERRIA EGUNOTAN, 
BAINA MAITASUN 
KEINU ASKO JASO"
aitoR aRREgi, 'HaNDia'-REN zuzENDaRia
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Aitziber Aranburuzabala bERgaRa
Hil berri den amamari ilobak 
idatzitakoa, ama batek alabari 
ematen dizkion aholkuak jasotzen 
dituena, Europara heldu den 
errefuxiatuak jaioterrian utzi 
dituenei eskainitakoa, emazte 
batek senarrari bidalitakoa... 
Maitasuna adierazteko molde 
asko eta askotarikoak aurten 
ere Jardunen Amodiozko Gutu-
nen eta Esaldien Lehiaketan. 
Guztira, 79 gutun eta 176 mezu 
izan da aurtengo uzta.

Patxi Larrion idazleak, Ane 
Labaka bertsolariak, Eñaut Asu-
rabarrena musikariak eta iazko 
irabazle Eider Perezek osatu 
dute epaimahai nagusia. Larrio-
nen esanetan, ikuspuntua izan 
da baloratu duten osagaietako 
bat, eta gaineratu du erabili 
dituzten baliabideak eta errefe-
rentziak ere aintzat hartu dituz-
tela; esaterako, hainbatek Ana-
ri abeslaria ekarri dutela gutu-
na girotzeko unean. 

Sari nagusia, Oñatira 
"Hasierako aukeraketak ez zuen 
eztabaidarako tarte handirik 
utzi, eta horrek erraztu du azken 
erabakia hartzea", dio Larrionek.  
"Lehenengo sarian, irudiak eta 
oroimenaren trataera goraipatu 
ditugu, bereziki. Bigarren saria 
bi lagunen artean banatu dugu: 
Goiatz Labandibar oiartzuarra-
ren eta Nerea Eizagirre zumaia-
rraren artean. Ikuspuntua eta 
erreferentziak nabarmendu 
ditugu Gabriel Aristiri eginda-
ko omenaldia dirudien Laban-
dibarren idatzian; eta erritmoa, 
bereziki, Eizagirrek aurkeztu-
takoan. Bergarar onenaren saria, 
berriz, Karmele Uribesalgoren-
tzako da. Errefuxiatuen inguruan 
idatzi du, gaurkotasun handiko 
gaia, hortaz, eta, era berean, 
ahoz gora irakurtzeko moduko 
gutuna iruditu zitzaigun".

Gazteen saria Zuriñe Etxebe-
rria donostiarrak jasoko du. 
Halaxe erabaki dute Ipintza 

Institutuko eta Aranzadi Ikas-
tolako ikasle Maider Andrinuak, 
Aitor Etxeberriak, Maider Gu-
ridik eta Naiara Azkaratek. "Asko 
gustatu zaigu gaia, eta ados 
geunden denak. Amak alabari 
idatzitakoa da".

Esaldietan gorakada handia 
Bergarako parte hartzaile asko 
izan dira, eta Gonzalo Nunesek 
irabazi du, esaldi honekin: Ekaitz 
artean, zure begiradarekin ames-
ten dut. Begiak ixten ditudanean, 
isiltasunaren erdian, zu. 

Maitasunari askotariko 
ikuspuntuetatik idatzita
itziar ugartek, zuriñe Etxeberriak, goiatz Labandibarrek, Nerea Eizagirrek eta karmele 
uribesalgok idatzitako gutunak sarituko ditu Jardun Euskara Elkarteak eguaztenean 
irizar jauregian (19:00); esaldi onenaren saria, berriz, gonzalo Nunesek irabazi du

Bigarren aldia du lehiaketan. 
Aurrekoan saririk ez zuen lortu; 
oraingoan, baina, sari nagusia.   
Kazetaritza ikasketak bukatuta, 
Berria egunkarian bekadun ari 
da orain.
Zorionak! Pozik? 
Oso pozik. Ezustean harrapatu 
nau albisteak.
Orain dela hilabete batzuk 
hil zen amamari eskaini 
diozu. 
Beste istorio bat nuen hasieran 
buruan, baina ez aurrera ez 

atzera nenbilen, eta, horrelako 
batean, amamarekin gogoratu 
eta hari idazten hasi nintzen; 
errazago ateratzen zitzaidala 
ikusi nuen, errealagoa egiten 
zitzaidan. Nigandik urruntzen 
saiatu naiz, fikzioa ere sartuz 
eskutitzean. Amamari idatzi 
diot, baina haren belaunaldiari 
keinua eginda.
Sari banaketan izango 
zara? 
Lanean baimena emanez gero, 
horixe da, bai, nire asmoa.

ITZIAR UGARTE

"Amamari idatzi  
diot, fikzioa ere 
sartuta"
ITZIAR UGARTE 
LEHENENgo SaRia

Asuabarrena, Labaka eta Larrion epaimahaikideak. MAITANE ARIZABALETA
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ZAPATUA, 10

09:00 1 2 3  Hemen da miru

09:30 Kantari 3

10:00 Kantari 4

10:30 Hemen Debagoiena

11:30 Astearen errepasoa

12:30 Kulturrizketak: 
Eneko-Joseba

13:00 Inauteak Zubietan

13:30 Gipuzkoako plazatik: 
Maite Peña

14:00 Amaia DJ

14:30 Hemen Debagoiena

15:30 Harira: Maialen Iriarte

16:00 Amaia DJ

16:30 Kantari 4

17:00 Kantari 3

17:30 1 2 3  Hemen da miru

18:00 Astearen errepasoa

19:00 Osoko bilkura: 
Arrasate

20:00 Ikustenda: Mariasun 
Lete

20:30 Harira: Maialen Iriarte

21:00 Astearen errepasoa

22:00 Kulturrizketak: 
Eneko-Joseba

23:00 Hemen Debagoiena

DOMEKA, 11

09:00 1 2 3  Hemen da miru
09:30 Kantari 4
10:00 Kantari 3
10:30 Onein
11:00 Amaia DJ
11:30 Huhezinema 7: 

Ignorancia
12:00 Harira: Maialen Iriarte
12:30 Osoko bilkura: 

Arrasate
13:30 Onein
14:00 Hemen Debagoiena
15:00 Astearen errepasoa
16:00 1 2 3  Hemen da miru
16:30 Kantari 3
17:00 Kantari 4
17:30 Huhezinema 7: 

Ignorancia
18:00 Kulturrizketak: 

Eneko-Joseba
19:00 Gipuzkoako plazatik: 

Maite Peña
19:30 Ikustenda: Mariasun 

Lete
20:00 Iskanbila: Joxe 

Mendizabal
20:30 Amaia DJ
21:00 Huhezinema 7: 

Ignorancia
21:30 Harira: Maialen Iriarte

EGUBAKOITZA, 9

10:00 Hemen Debagoiena
11:00 Onein
11:30 Hemen Debagoiena
12:30 Kulturrizketak: 

Eneko-Joseba
13:00 Ikustenda: Mariasun 

Lete
13:30 Hemen Debagoiena
14:30 Gaurkoak
14:45 Ikustenda: Mariasun 

Lete
15:15 Hemen Debagoiena
16:15 Gaurkoak
16:30 Onein
17:00 Gaurkoak
17:15 Iskanbila: Joxe 

Mendizabal
17:45 Gaurkoak
18:00 Hemen Debagoiena
19:00 Amaia DJ
19:30 Kulturrizketak: 

Eneko-Joseba
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Huhezinema 7: 

Ignorancia
21:30 Amaia DJ
22:00 Hemen Debagoiena
23:00 Amaia DJ
23:30 Huhezinema 7: 

Ignorancia

DEBAGOIENEKO ARATUSTEAK
‘Jaiak’ Eguaztena, 21:00

GOIENA

BERGARAKO ARATUSTE KONTZERTUA OSORIK
‘Saioak’ Martitzena, 23:00

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

ASTELEHENA, 12

ARETO FUTBOLEKO 
DERBIKO IRUDIAK
‘Harmailatik’ 

21:30

MARTITZENA, 13

JULEN BOLLAINEKIN 
ELKARRIZKETA
‘Harira’ 

21:30

ZAPATUA, 10

ARRASATEKO OSOKO 
BILKURA
‘Osoko bilkura’ 

19:00

DOMEKA, 11

KANTARI KARAOKE 
IKUSKIZUNA
‘Kantari’ 

09:30/16:30

GOIENA

GOIENA TELEBISTAKO 
PROGRAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU

Bergara. 70 metro koa-
droko etxebizitza salgai 
Martoko kalean. Sukaldea 
jantzi berria, estreinatze-
ko. Bainugela, hiru logela 
eta trastelekua. Guztia 
berritua. Eguzkitsua. Ge-
lek eta bainugelak kan-
pora ematen dute. Igogai-
lua. Teilatua eta fatxada 
isolamendu energetikoz 
hornitu berriak. Aukera 
ona. 688 63 36 26

104. ERRENTAN HARTU

Arrasate. Igogailua duen 
etxebizitza behar dugu 
errentan hartzeko. Bi lo-
gelakoa. 669 73 61 76 

Bergara edo Arrasate. 
Etxebizitza behar dut 
errentan. Bi edo hiru lo-
gelakoa. Berdin da jantzi 
barik badago edo igogai-
lurik ez badu ere. Hilean 
gehienez 500 euro ordain 
ditzaket. 632 77 35 38 

Bergara. Pertsona eda-
detu batentzat aproposa 
den etxebizitza jantzia 
hartuko genuke errentan. 
Berogailu eta igogailua-
rekin. Gela bat edo bi 
nahikoa dira. Poligono 
inguruan badago, hobeto. 
688 61 76 87 

Etxea Errioxan. Bergara-
ko familia batek abuztuan 
etxea hartuko luke erren-
tan Errioxan, bost nagusi 

eta bi haurrentzako. 680 
17 33 61 

2. GARAJEAK

204.ERRENTAN HARTU
Bergara. Gutxienez bi 
autorentzat lekua duen 
garajea hartuko nuke 
errentan. Idatzi Whatsapp
-a edo deitu zenbaki ho-
netara: 675 70 50 80 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Aretxabaleta. Emakume 
bat behar da dependen-
tzia duen pertsona nagu-
si bat zaintzeko. Beha-
rrezkoa da "profesional-
tasun ziurtagiria" eduki-
tzea. Telefonoa: 669 92 
72 77 (Marisol) 

Bergara. Bertako ema-
kume bat behar da aste-
buruetan, zapatu eguer-
ditik igande gauera eta 
baita jaiegun batzuetan 
ere, emakume baten zain-
tzan jarduteko. Telefonoa: 
605 70 83 93 (Leire) 

Bergara. Umeak goizetan 
ikastolara eramateko eta 
eguerditan bazkaria ema-
teko euskaraz dakien 
pertsona behar dugu.
Deitu:  636 10 44 31 edo 
626 25 75 90 

402. ESKAERAK
Arrasate. Emakume ar-
duratsua nagusiak edo 
umeak zaintzeko gertu. 

Orduka. Esperientziaduna. 
685 26 81 42 

Arrasate. Etxeko lan eta 
garbiketak egiteko edota 
ume eta nagusiak zain-
tzeko gertu nago. 602 68 
40 89 

Bergara edo Arrasate. 
Zaintza lanak egiteko 
gertu nago orduka gauer-
dira arte edo ospitalean 
gauetan. 616 20 49 83 

Debagoiena. Emakumea 
gertu etxean garbitzeko 
edota emakume nagusiak 
zaintzeko. 632 77 35 38 

Debagoiena. Emakumea 
umeak zaintzeko gertu. 
696 84 19 51 

Debagoiena. Esperien-
tziadun neska nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak 
egiteko gertu. Telefonoa:  
615 06 28 04 

Debagoiena. Zaintza le-
netarako gertu nago. 
Baita umeak zaintzeko 
ere. Gidabaimena eta 
legezko agiriak dauzkat. 
680 87 38 66 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusi zein umeak 
zaintzen lan egingo nuke, 
orduka. 632 61 22 93 

Debagoiena. Gizona ger-
tu atari, taberna edo 
etxeen garbiketak, bana-
ketak, baserri lanak, 
etxeak hustu, nagusiei 
lagundu edota bestelako 
lanak egiteko. Autoa dau-
kat. 632 77 35 38 

Debagoiena. Nagusi eta 
umeak zaintzeko edota 
garbiketak egiteko gertu 
nago. 651 67 60 48 

Debagoiena. Nagusi eta 
umeak zaintzen edota 
garbiketan aritzeko gertu. 
666 80 48 11 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Arduratsua naiz. Telefo-
noa: 631 50 84 07 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Baita baserrietan ere. 
Autoa daukat eta espe-
rientzia handia.662 43 08 
54 (Helmy) 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen, atariak garbitzen 
edo sukalde laguntzaile 
moduan lan egingo nuke. 
688 29 97 05 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu umeak 
zaintzen edota lokal, 
atari eta abarren garbike-
ta lanetan jarduteko, or-
duka. Esperientzia daukat. 
.612 44 67 85 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua nagusiak zain-
tzeko gertu. 722 56 41 16 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua umeak eta na-
gusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko gertu. 
631 83 37 92 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua umeak eta na-
gusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko gertu. 
Esperientziaduna. Infor-
matika ezagutzak ere 
baditut. 631 86 78 35 

Debagoiena. Neska eus-
kalduna prest umeak 
zaintzeko eta baita den-
dan edota fabrikan lan 
egiteko ere. 656 79 28 37 

Debagoiena. Neska ger-
tu nagusiak eta umeak 

zaintzen edota garbiketan 
jarduteko. 631 49 94 96 

Debagoiena. Neska ger-
tu orduka garbiketak eta 
zaintza lanak egiteko. 
Gauetan eta ospitalean 
ere bai. 662 02 45 80 

Debagoiena. Orduka 
nagusiak zaintzen eta 
garbiketan aritzeko gertu. 
Hiru urteko esperientzia 
eta legezko agiriak. So-
ziosanitario tituluduna. 
603 85 29 91 

Debagoiena. Orduka, 
egunez edota gauetan 
nagusi eta umeak zain-
tzeko eta garbiketak 
egiteko gertu nago. 603 
64 98 53 

Debagoiena. Orduka, 
egunez edota gauetan 
nagusi eta umeak zain-
tzeko eta garbiketak 
egiteko gertu nago. 943 
04 96 14 

Debagoiena. Soziosani-
tario titulua daukan mu-
tila asteburuetan etxez 

etxeko laguntzan aritzeko 
gertu. 634 97 31 59 

Debagoiena. Zerbitzari 
moduan, gozotegian, 
nagusiak zaintzen edota 
etxeko lanak egiten espe-
rientzia duen neska lan 
bila. 631 72 30 57 

5. IRAKASKUNTZA

502. EMAN
Eskola partikularrak 
Oñatin. Eskola partikula-
rrak ematen ditut. Magis-
teritzako ikaslea naiz eta 
esperientzia daukat. 688 
86 74 80 

8. DENETARIK

801. SALDU
Pianoa. Egoera bikainean 
dagoen kaoba-egurrezko 
pianoa. Afinatua eta hari 
gurutzatuduna. Soinu 
intentsitate zabalekoa. 
Arrasate. 800 euro. Pre-
miazkoa. 655 72 03 83 

ARETXABALETA ETA ARRASATE
Aldizkari banatzaileak 

behar dira aldi baterako.
Interesatuok deitu telefono honetara:

688 69 00 07

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

ORDAINTZEKO ATALAK:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 garajea Saldu/Errentan. 
 Lokala Saldu/Errentan. 
 irakaskuntza eman. 
 Motorra Saldu/alokatu. 
 animaliak/Saldu. 
 Denetarik/Saldu.
• iragarkiak goiena paperean eta goiena.

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

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

BERGARA
Berokuntza edo iturgintza lanetan 

esperientzia duen pertsona behar da.
Ahal bada euskalduna.

Interesatuok deitu telefono honetara:
669 36 69 53 
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Antonio Martin Ruiz. Bergaran, urtarrilaren 23an. 81 urte.

Maria Umerez Aguirre. Oñatin, urtarrilaren 23an.

M. Luisa Pastor Zubizarreta. Arrasaten, 24an. 87 urte.

Mari Carmen Aperribay Vazquez. Aretxabaletan,   

urtarrilaren 26an. 47 urte.

Maria Jesus Oregi Zabaleta. Aretxabaletan, 26an. 86 urte.

Inazio Idoiaga Urkia. Oñatin, urtarrilaren 26an. 64 urte.

Carmen Igarza Iñarra. Arrasaten, 28an. 91 urte.

Eusebia Urizar Irasuegi. Arrasaten, 29an. 80 urte.

Javier Sainz Ortigosa. Oñatin, urtarrilaren 29an. 86 urte.

Balentin Gantxegi Alberdi. Bergaran, 30ean. 86 urte.

Maria Gaztanbide Zugasti. Bergaran, 30ean. 87 urte.

Esteban Garitano Elcoro-Iribe. Bergaran, 30ean. 91 urte.

Maria Isabel Aranburu Iriondo. Arrasaten, urtarrilaren 31n. 61 urte.

Mari Karmen Jausoro Aperribai. Aretxabaletan, otsailaren 1ean.

Benedicto Lorenzo Rodriguez. Arrasaten, otsailaren 1ean. 96 urte.

Maria Ganboa Murgoitio. Arrasaten, otsailaren 1ean. 78 urte.

Lucia Acero Camiruaga. Bergaran, otsailaren 2an. 87 urte.

Maria Angeles Martin Martin. Arrasaten, otsailaren 4an. 87 urte.

Josefa Lizarralde Aiastui. Oñatin, otsailaren 4an. 103 urte.

Francisco Viteri Azurmendi. Eskoriatzan, otsailaren 5ean. 85 urte.

Soledad Bejerano Paredes. Arrasaten, otsailaren 5ean. 94 urte.

Jose Maria Akizu Ormazabal. Bergaran, otsailaren 5ean. 85 urte.

HiLDAKOAK

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 9 FERNANDEZ: Maisu Aranbarri 1 / 943 79 22 26
Zapatua, 10 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Domeka, 11 SANCHEZ ALVAREZ: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
Astelehena, 12 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Martitzena, 13 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Eguaztena, 14 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Eguena, 15 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 9 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Zapatua, 10 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Domeka, 11 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Astelehena, 12 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Martitzena, 13 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguaztena, 14 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Eguena, 15 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 9 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Zapatua, 10 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Domeka, 11 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Astelehena, 12 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Martitzena, 13 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguaztena, 14 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Eguena, 15 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58

arrasate  g a u e z  e g u n e r o

(22:00etatik 09:00etara)
2018ko abenduaren 31ra arte:
IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39

bergara  g a u e z  e g u n e r o

(22:00etatik 09:00etara)
2018 osoan:
MOZOS: Iparragirre 2  
943 76 12 15

Gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
COF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play eta  
App Store dendetan.

guARDiAKO FARMAziAK

OROigARRiA

Aitziberren kuadrilla.
Aretxabaletan, 2018ko otsailaren 9an.

Olabena argituko duen izarra piztu da.

2018ko otsailaren 1ean hil zen.

Mari Karmen
Jausoro Aperribai

OROigARRiA

Eskoriatzan, 2018ko otsailaren 9an.

Luis Ezeiza Herri Eskolako komunitateak bat egiten du
familiaren saminarekin.

Luis Ezeiza HLHiko ikastetxeko irakasle baten aita

2018ko otsailaren 5ean hil zen, 85 urte zituela.

Francisco
Viteri Azurmendi

ESKER ONA

Oñatin, 2018ko otsailaren 9an.

Beti gure bihotzean eramango zaitugu,
gure bizitzako eredu izan zarelako.

zure familia.
—

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Felix Villarren alarguna

2018ko otsailaren 4an hil zen, 103 urte zituela.

Josefa
Lizarralde Aiastui

ESKER ONA

Bergaran, 2018ko otsailaren 9an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2018ko urtarrilaren 30ean hil zen, 86 urte zituela.

Balentin
Gantxegi Alberdi

ESKER ONA

 Eskoriatzan, 2018ko otsailaren 9an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

'Pako'

2018ko otsailaren 5ean hil zen, 85 urte zituela.

Francisco
Viteri Azurmendi

ESKER ONA

 Bergaran, 2018ko otsailaren 9an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean. 

2018ko urtarrilaren 30ean hil zen, 91 urte zituela.

Esteban
Garitano Elcoro-Iribe

OROigARRiA

zure bilobak: Maitane, Ainhoa eta Onatz, Jokin eta Sandra, Mikel.
Bergaran, 2018ko otsailaren 9 an.

Bizi izan zarenean izan zara
aittittarik hoberena eta,
geroztik ere, izango zera

gure artean maitagarriena.
Inoiz ezingo dugu ordaindu

zugandik hartu dugun maitasuna,
betirarte, aittitta leuna.

2018ko urtarrilaren 30ean hil zen, 91 urte zituela.

Esteban 
Garitano Elcoro-Iribe

ESKELAK JARTZEKO: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 Hileta egunean eskela Goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker ona 
Goiena Paperean eta Goiena.eus-en: 160 € /  Goiena Klubeko 
bazkideendako 142 €

 Eskela mota guztiak Goiena Paperean + Goiena.eus-en: 140 € / 
Goiena Klubeko bazkideendako 125 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.
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tXutXu-MutXuak

1

3

4

2

3. Aritzen eta Eiderren ezkontza eguna
Aritz eta Eider gaur, otsailak 9, ezkonduko 
dira, Bergaran."Zorionak, bikote! Ondo-ondo 
pasatu eztei-bidaian eta besarkada handi bat, 
etxeko guztien partetik!".

4. Ospakizun hirukoitza
Pablo Rodriguezek eta Emili Sanchok 
ospakizun hirukoitza izan zuten otsailaren 
8an. Bion urtebetetzea eta ezkondu zireneko 
54. urteurrena. Zorionak, familiaren partetik!

2. Txapel Txin eta sariak
Barandiarandarrak eta Gartziatarrak izan dira 
txapel onenen garaileak. Bestalde, torrada 
lehiaketa Basabe tabernak irabazi du, beste 
behin.

1. Oñatiko kintoak
2000n jaiotako gazteek Kinto Eguna ospatu 
zuten aurreko domekan. Kalerik kale ibili 
ziren eskean eta kantuan. Bihar, zapatua, 
baserri-auzoetara joango dira.

LEGANES IKUSTERA
Besteak beste, Bule, Etxagi, 
Tartufo eta Eruan tabernetako jabe 
diren Fernando eta Inazio 
Etxabarrik Sevillara bidaia egin 
dute oraingo astean. Hain justu 
ere, Sevillak eta Leganesek 
eguaztenean jokatu zuten Errege 
Kopako finalerdietako itzulerako 
partidua ikustera joan ziren Ramon 
Sanchez Pizjuan futbol zelaira. 
Arrazoia? Haien lagun Asier 
Garitano Leganesko 

entrenatzailearen taldea bertatik 
bertara ikustea eta, bide batez, 
lagun bergararrari –eta haren 
emazteari eta semeari– bisita 
egitea. Bidaia ez zen biribil-biribila 
izan, Leganes finaletik kanpo 
geratu zelako.  

LANGABEEI LAGUNTZEN
Egoera txarrean dauden familiak 
geroz eta gehiago dira. Izan 
langabezian egoteagatik, izan etxe 
barik daudelako, edo jatekorik ez 

dutelako. Asko dira arrazoiak. 
Bada, geroz eta gehiago dira 
horiek ekiditeko egiten diren 
ekintzak. Horietako bat egingo du 
Oñatiko Etxe-Aundi jatetxeak. 
30. urteurrena ospatzeko, 30 
jatorduko bonu bat zozketatuko 
du langabezian dauden bailarako 
familien artean. Familiako kide 
guztiak langabezian daudela 
erakusten duen ziurtagiria aurkeztu 
beharko dute interesatuek, 
otsailaren 25a baino lehen.

PELIKULAREN ESTREINALDIA
Goya saria irabazi berri duen 
Eneko Sagardoy protagonista 
duen eta Oñatiko parrokian 
grabatutako hainbat eszena dituen 
Cuando dejes de quererme 
pelikula hilaren 16an estreinatuko 
da. Igor Legarretaren lehen film 
luzea da. Espainia eta Argentina 
arteko koprodukzioa da eta hainbat 
lekutan grabatu zuten, iaz. 2017ko 
martxoaren 13an San Migel 
parrokian egon ziren.

'KATAPULTA TOUR GIPUZKOA'
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol 
Departamentuak bultzatutako 
plataforma ipini du martxan. 
Musikako eta formatu txikiko arte 
eszenikoetako zirkuitua da eta 
hamabi artista daude. Antzerkian 
batzuk eta musikan beste batzuk. 
Tartean, Juan Valls kantautore 
oñatiarra. Iaz udan Glasgown 
grabatutako diskoa aurkezten 
jarraitzeko aukera izango du.

#DiotENEz



ZERBITZUAK      45GOIENA ALDIZKARIA  2018-02-09  Egubakoitza

zoRioN aguRRak

oÑati
Hegoi Garcia
Otsailaren 1ean, 3 
urte. Etxeko txikiña 
handiketan dabil! 
Zorionak, maittia! 
Amatxoren, aitatxoren, 
Aneren, Enararen eta 
familixa danaren 
partetik!

bERgaRa
June Gonzalez 
Fernandez 
Otsailaren 6an, 5 urte. 
Etxeko guztion 
partetik, zorionak, 
maitia!

aREtXabaLEta
Agate Etxebarria 
Zabala
Otsailaren 6an, 3 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Asko maitte zaittugun 
etxeko danon partetik! 
Politt hori!

aRaMaio
Ianire Lage Elorza
Otsailaren 6an, 8 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Muxu potolo bat, 
amatxoren eta 
aitatxoren partetik!

aRRaSatE
Izaro Zabalo del 
Fresno
Otsailaren 2an, 6 urte. 
Zorionak, Izaro! Ondo 
pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Muxu potoloak 
Anderren, amatxoren 
eta aitatxoren partetik.

oÑati
Ainhize Mendibe 
Garai
Otsailaren 3an, 7 urte. 
Zorionak eta musu 
mordo bat etxeko 
printzesarentzat. 
Etxeko guztion eta, 
batez ere, Ganixen 
partetik.

oÑati
Naroa Legazpia 
Larrea
Otsailaren 7an, 10 
urte. Zorionak, Naroa! 
10 urte! Zure 
urtebetetze egunaz 
disfrutatu eta muxu 
handi bat, etxeko 
danon partetik!

aRRaSatE
Garazi Bragado 
Alvarez
Otsailaren 7an, 4 urte. 
Zorionak, sorgintxo! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Muxu potolo bat, 
etxekoon partetik!

aRRaSatE
Nahia Percy Bidaburu
Otsailaren 7an, 2 urte. 
Zorionak, Nahiatxo! 
Etxeko danen partetik.

aREtXabaLEta
Jokin Jausoro 
Zubizarreta
Otsailaren 6an, 4 urte. 
Zorionak, Jokin! Ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna! 
Patxo handi bat, 
etxeko danon partetik!

aREtXabaLEta
Intza Eraña Larrea
Otsailaren 6an, 4 urte. 
Zorionak, printzesa! 4 
urte! Muxu erraldoi 
bat, danon partetik!

aRaMaio Eta aREtXabaLEta
Inaki eta Manex Arriaran
Inakik otsailaren 10ean, urtebetetzea eta Manexek 
otsailaren 12an, 8 urte! Zorionak, amatxoren 
partetik, eta eskiatzen ospatuko dittugu bixon 
urtiak!

aRRaSatE
Malen Zugasti 
Larrañaga
Otsailaren 10ean, 
urtebete. Zorionak, 
maittia! Konturatu 
orduko urtetxo bat! 
Oso ondo pasatu 
eguna eta patxo potolo 
bat, danon partetik!

oÑati
Eki Gartzia Aiastui
Otsailaren 9an, 6 urte. 
Zorionak, potxolo! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetzea 
etxekoekin eta 
lagunekin! Muxu pila 
bat!

ELgEta
Oier Ormaetxea 
Agirre
Otsailaren 8an, 3 urte. 
Zorionak, Oier! 
Ondo-ondo pasatu 
zure egunean. Pastel 
goxo-goxua jangou. 
Jarraittu holaxe eta 
muxu potolo bat, 
etxekuen partetik!

bERgaRa
Jon Aranzabal 
Elkoroberezibar
Otsailaren 8an, Jonek 
hiru urte. Zorionak! 
Patxo handi bat aitita 
eta amamen, 
osaba-izeben eta 
lehengusuen partetik.

aREtXabaLEta
Haizea Azkarate 
Bilbao
Otsailaren 10ean, 4 
urte. Zorionak, Haizea! 
Oso ondo ospatu zure 
eguna eta egun politta 
euki deizula! Besarkada 
handia danon partetik! 
Patxo handi pilua!

aREtXabaLEta
Nerea Olmedo eta Malen Gartziaetxabe
Nereak otsailaren 12an, 36 urte eta Malenek 
otsailak 14an, 6 urte. Zorionak, bikote! Ederto 
pasatu zuen egunak. Muxu handi bat, familiako 
danon partetik.

aREtXabaLEta
Lia Olalde Altube
Otsailaren 15ean, 
urtebete. Zorionak, 
bihotza! Patxo handi 
bat familixa osuaren 
partetik, politt hori.

aREtXabaLEta
Izaro Maskariano 
De San Justo
Otsailaren 15ean, 6 
urte. Zorionak, 
printzesa! Ondo pasatu 
zure eguna. Muxutxuak 
familia osoaren 
partetik. Bereziki Aner, 
aitatxo eta amatxo.

aREtXabaLEta
Iratz eta Jare Berezibar Epelde
Otsailaren 14an, Iratzek 6 urte eta Jarek 9 urte. 
Ondo pasatu zuen urtebetetzeak. Muxu handi bana, 
familixakoen partetik.

Urte
askotarako!
zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak; hiru bide dituzu 
goienaren bidez zoriontzeko:

Internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta 
http://goiena.eus/zorionagurrak 
helbidean sartu zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan 
argitaratuko da webgunean eta 
egubakoitzean goiena paperean.

Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.
eus helbidera, eta idatzi: izen-
abizenak, herria, urtebetetze-eguna 
eta nahi duzun testua.

Ordezkaritzak
Etor zaitez goienaren ordezkaritzaren 
batera edo deitu 943 25 05 05 
telefonora.

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

Hortik aurrera jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko ditugu.
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EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

EGUBAKOITZA 9
OÑATI Aratusteak ikastolan
15:00etatik aurrera Haur 
Hezkuntzako eta Lehen 
Hezkuntzako ikasleen kalejirak, 
16:30ean Gauargi taldearekin 
dantzaldia eta txokolate-jana.
Aipatutako lekuan eta orduetan. 

ARAMAIO Haurrentzako 
'Shantala' masaje ikastaroa
Gaur hastapenekoa egingo dute eta 
hilaren 16an aurreratua. 
Kiroldegiko gimnasioan, 
10:00etan. 

ELGETA Aratusteak
15:00etan kalejira eta dantzak, 
16:30ean txokolate-jana, 17:00etan 
jaialdia eta 18:30ean buruhandiak. 
Eguraldi txarrarekin, frontoian.
Mendizaleen plazan, aipatutako 
orduetan. 

OÑATI Odol ateratzea
Otsaileko deialdia.
Enpresagintzan, 17:00etan. 

ANTZUOLA Potx eta Lotx 
pailazoak
Auskalomendi ikuskizuna egingo 
dute. Debalde.
Torresoroan, 17:00etan. 

ARETXABALETA Argal Jaia
Leizarrako dantzariekin eta 
Aretxabaletako txistulariekin. 
Eguraldi txarrarekin, pilotalekuan.
Herriko Plazan, 18:00etan.

ARRASATE Arrasate Musikal
Aratusteetako emanaldia egingo du. 
120 bat ikasle igoko dira oholtzara.
Amaia antzokian, 18:30ean. 

ESKORIATZA Musika Bandaren 
kontzertu
Aratusteetako emanaldia egingo du.
Zaldibarren, 20:00etan. 

OÑATI JoxeRamones taldea
Rocket to Antixena emanaldiarekin, 
punk kutsuarekin girotuko dute 
gaztetxea. Debalde.
Aipatutako lekuan, 22:00etan. 

BERGARA 'Ai ama, 3.0'
Aratusteetako kontzertua egingo 
dute. Oraingo formatuan egiten den 

30. aldia izango da. Ez dago 
sarrerarik.
Pilotalekuan, 22:30ean. 

ZAPATUA 10
OÑATI Maskulinitate eredu 
berriak berbagai
Marcos Castro Sanduak egingo du 
berba, Elkar Hezik gonbidatuta. 
Santa Marinako eraikinean izango 
da, haurtzaindegi zerbitzuarekin. 
Aipatutako lekuan,11:00etan. 

OÑATI 'Oñatiko Iñauteriak'
11:30ean kalejira Olaitturritik, 
17:30ean kalejira Olakuatik eta 
20:00etan azken ekitaldia Foruen 
plazan.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.
 
ARRASATE Aratusteak
12:00etan pregoia Biteri plazan, 
13:00etan mozorroendako sari 
banaketa Herriko Plazan, 18:00etan 
Arrasate Musikaleko txarangaren 
kalejira eta 19:00etan eta 22:30ean 
dantzaldia Gabezirekin. 
Aipatutako orduetan eta lekuetan.

ESKORIATZA Aratuste-zapatua
13:00ean mozorro desfilea, 
14:30ean bazkaria, 17:00etan 
zezentxoak eta poneyak Luis 
Ezeizan, 18:30ean dantzaldia, 
19:00etan sari banaketa eta 
22:00etan Oihan Vegaren saioa.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

ARAMAIO Aratusteak
13:00etan kalejira, 14:30ean 
bazkaria, 17:00etan mozorro 
desfilea, 18:00etan mozorro 
lehiaketa, 18:30ean txokolate-jana, 
eta ostean, disko festa.
Aipatutako orduetan eta lekuetan.

BERGAR Aratusteak
13:00etan animazioa Kolpez Blai 
taldearekin, 14:00etan mozorro 
bazkaria, 18:30ean erraldoien eta 
kilikien konpartsen kalejira eta 
20:00etan eta 22:30ean Tximeleta 
taldearen dantzaldia San Martinen.
Aipatutako orduetan eta lekuetan. 

BERGARA Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots pailazoak
Borobilean ikuskizunaren emanaldi 
bikoitza egingo dute: 16:15ean bata 

eta 18:30ean bestea. Txarteldegian 
zenbaki bikoitiak salduko dira eta 
Internetez zenbaki bakoitiak.
Pilotalekuan, aipatutako orduetan.

ARRASATE Gazte-bazkaria eta 
'Wii dance' dantzaldia
Gaztetxoendako ekintzak. Lehena 
14:00etan eta bigarrena 16:30ean.
Erdiguneko gaztegunean, 
aipatutako orduetan.

ARETXABALETA Aratusteetako 
'photocall'-a
Gaztetxoendako ekintza. Kuadrillaka 
argazkiak egiteko aukera.
Gaztelekuan, 17:30ean.

ARETXABALETA 'Jazz for two' 
erakusketa
Jazza oinarri duen Jose Hornaren 
argazki erakusketa ikusgai dago 
hilaren 28ra arte.
Arkupen. 

DOMEKA 11
ARETXABALETA Aratuste-
domeka
10:00etan txistularien diana; 
11:45ean txino dantza Santa Ageda 
neska-mutikoekin; 12:00etan 
kuadrillen desfilea; 13:00etan 
Akelarre txarangarekin kalejira;
14:30ean herri bazkaria; 18:00etan 
Akelarre txarangarekin kalejira; 
18:45ean sari banaketa; 19:00etan 
Santa Agedako neska-mutilen 
dantza; eta 19:30ean DJ emanaldia.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

ANTZUOLA Aratusteak
10:30ean dantzarien kalejira, 
12:30ean saio nagusia Herriko 
Plazan, 14:30ean bazkaria, 
17:30ean mozorro desfilea eta 
17:30ean Gesaltza txarangaren 
kalejira.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

ARRASATE 'Familian Jolasean'
0-8 urte arteko umeendako eta 
euren gurasoendako jolasak.
Okendoko ludotekan, 17:00etan.

ESKORIATZA Sukaldaritza 
tailerra
12-16 urte arteko nerabeendako. 
Anisezko erroskillak egingo dituzte.
Gaztelekuan, 18:00etan.

ARRASATE Akziozko pelikula
Gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

OÑATI Luzaideko dantzak
Oñatz taldeko, Aita Madina txistulari 
taldeko eta Jose de Azpiazu musika 
eskolako kideekin.
Foruen plazan, 18:30ean. 

ESKORIATZA Santa Ageda 
dantzak
2000. urtean jaiotako neska-
mutikoek egingo dute dantza.
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:00etan. 

ASTELEHENA 12
BERGARA Pentsionisten 
elkarretaratzea
2011tik pentsioek izan duten igoera 
"lotsagarria" salatzeko batuko dira.
Udaletxe aurrean, 12:00etan.

ARETXABALETA Odol ateratzea
Autobusa Durana kalean egongo da.
Aipatutako lekuan, 16:45ean. 

OÑATI 'Mindfulness' ikastaroa
Pepa Bojoren ikastaroa.
Bidebarrietan, 18:00etan. 

MARTITZENA 13
ESKORIATZA Aratusteetako 
azken eguna
10:30ean umeen jaialdia 
pilotalekuan, 17:15ean 

kukumarroak plazan, 18:00etan 
Andonik mugitzen nau! musika 
ikuskizuna plazan.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

ARETXABALETA Aratusteetako 
azken eguna
10:30ean Herriko Plazan elkartu, 
eta ostean txino dantza egingo dute 
5 urteko umeek; 11:00etan eta 
16:00etan Irulitza txarangarekin 
kalejira; 17:30ean buruhandien 
kalejira; eta 20:00etan Txin-en 
hileta.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

BERGARA Aratusteetako azken 
eguna
16:30ean musika eskolako ikasleen 
kalejira eta 17:30ean Gauargi 
taldearen saioa San Martin plazan.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

ARAMAIO Aratuste tailerra
Umeendako ekintza.
Ludotekan, 17:00etan. 

OÑATI 'Mozorrotzen' ikuskizuna
Gari, Montxo eta Joselontxo 
pailazoen ikuskizuna. Sarrerak, bi 
euro.
Zubikoan,17:00etan. 

ELGETA Erretiratuen Aratusteak 
Txokolate-jana eta bingo saioa 
egingo dituzte.
Ozkarbi elkartean, 17:00etan.

ARRASATEA Aratusteetako 
azken eguna 
17:00etan mozorro desfilea, eta 
ordua berean Hondartza emanaldia 

AGENDA

tXaLo

OÑATI ETA ARRASATE 'Ergela' antzezlana
Txalo Produkzioak taldearen emanaldi bikoitza bailaran. Sara Cozar eta 
Joseba Apaolaza dira protagonistak.
Gaur, egubakoitza, Oñatiko Santa Anan, 22:30ean; eta, etzi, domeka, 
Arrasateko Amaia antzokian, 19:30ean 
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Amaia antzokian; 17:30ean 
kale-animazioa; 18:00etan 
dantzaldia Alaiki taldearekin; 
18:30ean kilikien eta erraldoien 
kalejira; 21:00etan sardinaren 
hilketa; eta ostean, dantzaldia Alaiki 
taldearekin.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

OÑATI Elkartasun txokolatea, 
txorimaloak eta DJ festa
Bildutako dirua Saint Paul 
Ikastetxeko ikasleei jaten emateko 
erabiliko da. Eskola Togo hirian 
kokatua dago. Ondoren, txorimaloak 
ibiliko dira kaleetan zehar eta 
jarraian DJ-Ki Fest izango da plazan 
–eguraldi txarrarekin, gaztelekuan–.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

EGUAZTENA 14
BERGARA Kafe Konpon
Etxeko tresna txikiak konpontzeko 
tailerra.
San Joxepe elkartean, 16:30ean.

BERGARA Eguaztenetako azoka
Sasoiko produktuak eta etxeko 
baserritarren produktuak erosteko 
aukera.
Oxirondon, 18:00etan.

ARRASATE Eski irteerak
Besaidek Formigalera egingo dituen 
irteeretan izena emateko, gaur, 
18:00etatik 19:00etara, bulegoan.
Aipatutako lekuan eta ordutegian.

BERGARA Amodiozko gutunen 
lehiaketako sari banaketa
Jardunek banatuko ditu eskutitz 
onenendako sariak eta irabazleak 
zuzenean irakurriko du gutuna.
Irizarren, 19:00etan.

BERGARA 'Dos amantes y un 
oso'
Zineklubeko pelikula, 12 urtetik 
gorakoendako. Sarrerak, hiru euro.
Zabalotegin, 20:00etan.
 

EGUENA 15
OÑATI Garbigune ibiltaria
Olakua auzoan egongo da egun 
osoan zehar: 10:30etik 21:00etara 
arte.
Aipatutako lekuan eta ordutegian.

ELGETA 'Hitzez Pitz' literatura 
solasaldiak
Irakurketa erotikoei buruzko saio 
bikoitza egingo dute: 10:30ean eta 
17:00etan. Irakurgaiak eskuragarri 
daude liburutegian. 
Liburutegian, aipatutako orduetan. 

ELGETA Podologoa 
erretiratuendako
Txanda aurrez hartzea ezinbestekoa 
da, 943-76 80 77 telefonora deitu 
eta Natirengatik galdetuta.
Kultura etxean, 15:30ean.

ARRASATE Eski irteerak
Besaidek Formigalera egingo dituen 
irteeratan izena emateko, gaur, 
18:00etatik 19:00etara, bulegoan.
Aipatutako lekuan eta ordutegian.

OÑATI 'Hegazti sarraskijaleak: 
garbiketa brigada isila' 
erakusketa
Natur Eskolaren Ingurumen 
Jardunaldietako bilduma gaur 
inauguratuko da. Argazki 
ikusgarriak eta tamaina naturaleko 
erreplikak erakutsiko dituzte 
martxoaren 11ra arte.
Kultura etxean, 18:00etan. 

ARRASATE Literatura solasaldia
Iñigo Roque idazlearen Zorion 
klandestinoa liburua aintzat hartuta 
egingo dute saioa. Irekia izango da 
herritar guztiendako.
Kulturaten, 18:15ean.

BERGARA 'Oparitu zuhaitz bat' 
egitasmoa
Energia txirotasuna, Fiare banku 
etikoa eta kooperatiba energetikoen 
gainean berba egingo dute. Deialdia 
irekia da herritar guztiendako.
Liburutegian, 19:30ean. 

OÑATI Zine-kluba
Kantemir Balagovek zuzendutako 
Demasiado cerca filma emango 
dute. 
Kultura etxean, 20:00etan.

ARRASATE The Mockers taldea
Iraupen luzeko bigarren diskoa 
aurkeztuko du Durangoko taldeak: 
Beats of freedom, hain justu ere. 
Bizkaiko hirukoteak rock doinuekin 
girotu dute gaztetxea. Sarrerak, 
bost euro. 
Aipatutako lekuan, 22:00etan. 

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Tres anuncios en 
las afueras
Zapatua: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Oihaneko 
kuadrilla 
(euskaraz)
Zapatua: 17:00.

BERGARA

ZABALOTEGI

La torre oscura
Domeka: 19:30.

Sagu eta Pagu
Domeka: 17:00.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Thi Mai
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

Salvando al reino 
de Oz
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

GASTEIZ

GORBEIA

Thi Mai
Egubakoitza: 18:00, 
20:15, 22:30.
Zapatua: 18:30, 
20:30, 22:30.
Domekatik 
eguenera: 18:30, 
20:30.

Perfectos 
desconocidos
Zapatutik 
eguenera: 16:30, 
20:30.
Egubakoitza: 20:15.

Coco
Zapatutik 
eguenera: 16:00, 
18:10.
Egubakoitza: 18:00.

Dejame salir
Egubakoitza: 20:10, 
20:25.
Zapatua: 20:20, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:20.

50 sombras 
liberadas
Egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:30.
Zapatua: 16:00, 
18:10, 20:20, 
22:30.
Domeka: 11:45, 
16:00, 18:10, 
20:20.
Astelehenetik 
eguenera: 16:00, 
18:10, 20:20.

Cavernicola
Egubakoitza: 18:00, 
20:10.
Zapatua: 16:30, 
18:15, 20:15.
Domeka: 12:15, 
16:30, 18:15.
Astelehenetik 
eguenera: 16:30, 
18:15.

Handia
Egubakoitza: 22:00.
Zapatua: 22:30.
Domekatik 
eguenera: 20:15.

Ferdinand
Egubakoitza: 17:45.
Zapatua: 16:00, 
18:10.
Domeka: 12:15, 
16:00.
Astelehenetik 
eguenera: 16:00.

C'est la vie
Egubakoitza: 20:00, 
22:30.
Zapatua: 20:20, 
22:30.
Domekatik 
eguenera: 18:10, 
20:20.

El corredor del 
laberinto
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domekatik 
eguenera: 17:00, 
19:45.

La bolsa dorada
Egubakoitza: 17:30.
Zapatutik 
eguenera: 16:00.

Los archivos del 
Pentagono
Egubakoitza: 20:00, 
22:30.
Zapatua: 17:40, 
20:15, 22:30.
Domekatik 
eguenera: 17:40, 
20:15. 

Mazinger Z
Domeka: 12:00.

El cuaderno de 
Sara
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
20:00, 22:30.
Domekatik 
eguenera: 17:00, 
19:45.

La abeja Maya
Zapatua eta 
domeka: 16:30, 
18:15.
Astelehenetik 
eguenera: 16:30, 
18:15.

El instante mas 
oscuro
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 20:05, 
22:30.
Domeka: 20:05.
Astelehenetik 
eguenera: 19:45.

BOULEVARD

50 sombras 
liberadas
Egunero: 16:00, 
17:30, 18:15, 
19:45, 20:30, 
22:00, 22:45, 
00:15.
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 16:45, 19:00, 
21:15, 23:30.
Martitzena: 16:45, 
21:15.

La abeja Maya
Egunero: 15:45, 
17:40.

La libreria
Egunero: 20:00.

El corredor del 
laberinto
Egunero: 16:00, 
18:45, 21:30.
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:15.

Perfectos 
desconocidos
Egunero: 16:20, 
18:25, 20:30, 
22:35. 

El cuaderno de 
Sara
Egunero, zapatua 
izan ezik: 15:45, 
18:05, 20:25, 
22:45.
Zapatua: 16:15, 
20:00, 22:30.

Los archivos del 
Pentagono
Egunero, 19:30, 
21:50.
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:10. 

C'est la vie
Egunero, 
martitzena eta 
zapatua izan ezik: 
20:25, 22:45.
Zapatua: 22:20.
Martitzena: 22:45. 

Cavernicola
Egunero, 
martitzena eta 
zapatua izan ezik: 
16:30, 18:30.
Zapatua: 16:00, 
18:00.
Martitzena: 16:30

Tres anuncios en 
las afueras
Egunero, zapatua 
izan ezik: 16:15, 
18:45, 21:15, 
23:45.
Zapatua: 18:45, 
21:15, 23:45.

Coco
Egubakoitzetik 
domekara: 15:45, 
17:50.
Astelehenetik 
eguenera: 16:10.

El hilo invisible
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 18:30, 21:15.
Martitzena: 21:15.

Jumanji
Egunero: 16:45, 
19:10. 

Ferdinand
Egubakoitzetik 
domekara: 15:45, 
17:55.

El pasajero
Egubakoitzetik 
domekara: 22:15.
Astelehenetik 
eguenera: 17:45.

El gran showman
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:25.
Astelehenetik 
eguenera: 17:45.

El despertar
Egubakoitzetik 
eguenera: 21:30.
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:30.

EIBAR

COLISEO

Tres anuncios en 
las afueras
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00, 20:30. 

50 sombras 
liberadas
Zapatua: 17:00. 

La abeja Maya
Zapatua: 17:00. 

C'est la vie
Zapatua: 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

ANTZOKIA

50 sombras 
liberadas
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30. 

Maia erlea. 
Ezti-jokoak
Domeka: 17:00. 

ziNEMa

ANTONIO ZABALA

KRITIKA

El hilo invisible  
Zuz.: Paul Thomas Anderson. Aktoreak: Daniel Day Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville. 

Menpekotasun harremanak

Paul Thomas Andersonen filmek 
ukitu berezia izaten dute. Bai 
jorratzen dituen istorioengatik, 
baita istorioak azaltzeko duen 
moduarengatik. Gustuko izaten 
du gizakien artean sortzen diren 
menpekotasun harremanak 
azaltzea. Pozos de ambición, 
The Master eta orain El hilo 
invisible horren adibide argiak 
dira. Azken film honetan 
karismadun eta bakartia den 
jostun ospetsua bat da 
protagonista. Bere arrebarekin 
batera oso bizi metodikoa 
darama. Jantzi zoragarriak 

egiteko bizi da. Neska gazte bat 
ezagutuko du eta euren artean 
oso harreman bereziak eta 
maltzurrak sortuko dira.  
Pertsonaia nagusiaren indarra 
handia da, eta neska gazteak 
bestearengandik irentsia ez 
izateko ahaleginak egingo ditu. 
Jostunak bere bizitza mantendu 
nahi du eta ez du aldaketarik 
nahi. Neska, aldiz, gizonaren 
koraza emozionala puskatzen 
saiatuko da. Era berean, 
harreman hurbilagoak izateko 
ahalegina egingo du. 
Maiteminduta dago, baina, aldi 

berean, ez du bere nortasuna 
galdu nahi. 
Kontatzeko moduari dagokionez, 
berriz, zuzendariak detaile 
guztiak zaintzen ditu: koloreak, 
irudiak, plano bakoitzean 
agertzen dena, planoen 
iraupena egokia izatea, 
musikaren erabilera, giropena, 
jantziak, eta, nola ez, aktoreen 
interpretazioak. 
Hori horrela, kontatzen denak 
eta kontatzeko moduak elkar 
aberasten dute, oso film 
erakargarria eta misteriotsua 
osatuz.
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Zu hemen zaude.

'Handia'-ren 
handitasuna

Telebista munduan nire lehen 
pausoak Madrilgo ekoiztetxe 
batekin eman nituen orain 28 
urte. Han telebista programak 
nahiz zinemarako filmak egiten 
genituen eta gogoan dut 
bertako ekoizleak ziren bi 
bazkideek esaten zidatena: 
"Guk oso gogoko ditugu 
euskaldun profesionalak 
zineman, gure pelikuletako lan 
taldeetan beti ditugu 
euskaldunak". Nik ezagutu 
nituen produkzio buru, 
argitzaile, produktore, 
makillatzaile, ile-apaintzaile, 
jantzitegi arduradunak, eta 
abar, eta abar, urte haietan. 
Zinea egiteko benetako 
bokazioa zuen jendea zen, lana 
ez baitzen beti izaten, boladaka 
baizik.

Ez nau harritu, beraz, 28 urte 
geroago Handia filmaren 
arrakastak Madrilen. Jakin 
bagenekien Euskal Herrian 
nolako harrobia genuen. 
Oraingoan, ordea, salto 
ikaragarria sumatu dut, gure 
ama hizkuntzaren txikitasuna 
handi egin baitu film honek. 

Bejondeizuela Jon Garaño, 
Aitor Arregi eta talde osoa! 
Euskaraz ekoiztea eta euskara 
mundu osoan entzutea gauzatu 
duzue. Europan sariak irabazi 
ondoren, orain Ameriketarako 
bidean dira. Altzoko Aundiya 
baino pauso erraldoiagoa eman 
du euskarak, pausu ausarta. 

Bergaran esaten dugun 
bezala, "baloria bihar da!" 
Aupa zuek!

azkEN bERba

AINTZANE OIARBIDE

Iker Oñate DEbagoiENa
Debagoienera iritsi da zirkulazio 
istripuak saihesteko Zuk ez duzu 
ordezkorik prebentzio programa. 
Arrasateko ikasleek eguaztenean 
izan zuten saioa; eta gaur iritsi 
da Eskoriatzara. Hain zuzen ere, 
15 eta 19 urte bitarteko gazteak 
ditu ardatz Eusko Jaurlaritzaren 
Segurtasun Sailak bultzaturiko 
plangintzak. "Gidabaimena ate-
ratzear dauden horiek ditugu 
erdigunean, besteak beste, pre-
bentzioaren garrantziaz jabe 
daitezen. Jakin behar dute, sarri, 
errepidean ez dela bigarren au-
kerarik", argitu du Leire Berei-
kuak, saioaren kudeatzailetako 
batek. Bada, prebentzio saioetan 
azaldutakoaren arabera, hiru 
dira istripuen eragile nagusiak: 
alkohola, drogak eta distrakzioa 
–mugikorrari begira gidatzea, 
esaterako–.

Hain zuzen ere, saioek istripuen 
biktimen testigantzak dituzte 
oinarri –zuzenak zein zeharka-
koak–. Euren bizipenak dira 
nagusi. "Finean, eraginkorragoak 
dira euren bertsioak, aditu baten 
berbaldi soila baino. Halakoekin 
errazago hel zaitezke jendearen-
gana", dio Bereikuak. Eta ikus-
entzunezkoa da dinamizatzaileek 
darabilten bitarteko nagusia, 

baina ez bakarra: zuzeneko kon-
takizuna ere eskaintzen dute 
zenbait pertsonak, euren bizipe-
nak ezagutaraziz. Besteak beste, 
Alaitz Arbillak –auto istripuak 
eraginda, gurpildun aulkian 
gelditu den neska gaztea– eta 
dagokion herriko udaltzainek 
zein suhiltzaileek esku hartzen 
dute egitasmoan. Eta, tartean, 
Arbillak gogoan daroa istripuak 
ekarritakoa: "Kalera joate hutsak 
ere buruhausteak eragiten dizkit. 
Istripuaren egunean total irau-
li zen nire bizi estiloa".

Finean, istripuen eraginak 
ikusarazi gura dituzte egitas-
moaren bultzatzaileek. Eta, ho-
rrekin lotuta, heriotza eta elba-
rri gelditzea eragin dituzten 
kasuak dituzte oinarri, nagusi-
ki.  Gogorarazten dute, tartean, 
auto istripuak direla gazteen 
heriotzen eragile nagusi. "Aste-
ro hiru gazte hiltzen dira Esta-
tuan zirkulazio istripuak era-
ginda", diote.

Herriz herri 
Gaur arte, hainbat herritako 
ikasleek ezagutu dute Zuk ez 
duzu ordezkorik prebentzio pro-
grama –hamahirugarren herria 
da Eskoriatza–, eta hogei bat 
lagunek ezagutarazi dute euren 
esperientzia. Ez alferrik: "Asko, 
hunkituta datozkigu. Beraz, oro 
har, esan dezakegu lortzen du-
gula helburua. Gainera, irakas-
leengan ere badu eraginik".

Ikasleek, berriz, aitortzen dute  
ez dela ustekabeko saioa. "Esan 
dezakegu beste gorputzaldi ba-
tekin goazela etxera. Finean, 
bortitza da bertan ikusten dena. 
Gaurkoak eragina izango du 
guregan", azaldu dute Arrasa-
teko prebentzio saiora joandako 
ikasleek.Alaitz Arbilla, bere esperientzia ezagutarazten, Arrasaten. IKER OÑATE

Ikus-entzunezkoa da saioaren bitarteko nagusia. IKER OÑATE

Prebentzioa, istripuak 
saihesteko ahaleginean
auto istripuak saihestu guran, prebentzio saioekin dihardu herriz herri Eusko 
Jaurlaritzako Segurtasun Sailak. Egitasmoak 15 eta 19 urte bitarteko ikasleak ditu 
erdigunean. arrasaten eskaini zuten, eguaztenean; gaur, Eskoriatzan
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