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M.A aRRaSatE
Pentsiodunak haserre daude, 
eta 2011tik hona jasotzen duten 
diru kopuruak urtero izan duen 
%0,25eko "igoera lotsagarria" 
salatzeko ekimenek ez dute bu-
kaerarik. Oraingoan, hiriburue-

tara egin dute, atzo egin baitzi-
ren bai Gasteizen, bai Bilbon 
eta bai Donostian, euren haserrea 
beste behin adierazteko elkarre-
taratzeak. Debagoienetik "350 
lagun" izan ziren Gipuzkoako 
hiriburura joan zirenak. Arra-

saten, zazpi autobus bete ziren, 
Oñatin hiru eta Bergara, Elgeta 
eta Antzuolatik bana. Eskual-
deko pentsiodunak "oso pozik" 
zeuden erantzunarekin.

Donostiako Amara auzoan 
egin zuten protesta; pentsioak 
KPIaren maila berean igotzea 
aldarrikatu zuten, baita Euro-
pako Karta Sozialak aholkatu-
tako 1.080 euroko gutxieneko 
pentsioa ezartzea eta Gizarte 
Segurtasun sistema propioa sor-
tzea ere bai. Pentsio sistema 
"duin baten alde" egin zuten.

Pentsiodunen protestak 
hiriburuetara iritsi dira
Pentsioen eros ahalmena berreskuratzeko protesta 
Donostiara iritsi da, Debagoieneko ordezkaritzarekin

Debagoieneko pentsiodunak, atzo, Donostian. ITZIAR USANDIZAGA

Miren Arregi aRRaSatE
Otsailaren 28a da Udalhitz –Eus-
kal instituzioetako langileen lan 
baldintzen akordio erregulatzai-
lea– akordioa "ez dela betetzen" 
salatzeko ELAk eta LABek au-
keratutako eguna. Abenduan 
eman zioten bi sindikatuek 
hasiera mobilizazio dinamikari 
eta horren baitan egingo da 
otsailaren 28an lanuztea. Mar-

titzenean egin zuen LABek la-
nuztearen berri emateko pren-
tsaurrekoa, Bergaran.

Egun horretarako, lau orduko 
lanuztea proposatu dute sindi-
katuek. 11:00etatik 15:00etara 
egingo dira eta arratsaldez lanean 
dihardutenek 15:00etatik 19:00eta-
ra. 12:30ean, Donostian egingo 
da manifestazioa. Bailaratik 
autobusak antolatuko dituzte.

Udalitz hitzarmena 
Udalhitz da udal eta foru admi-
nistrazioko lan hitzarmena. Hori 
Eudelekin negoziatu eta adostu 
izan da eta azken hitzarmena 
2008koa da, hasiera baten bi 
urteko iraupena izango zuena. 
"Azkena 2008an egin zen –2008-
2010 iraupenarekin–; gerora, 
honen luzapena eta etengabeko 
erasoa eta ez betetzea izan dugu. 

Gainera, gure instituzioek ez 
dute berau betetzeko inolako 
borondaterik erakusten. Horre-
gatik guztiagatik, Udalhitzeko 
mahaitik altxatu gara", esan du 
Bergarako LABeko kide Aitor 
Arantzabalek.

Salatu zutenez, azken urteetan 
"lanpostu ugari" galdu dira sek-
torean. Guztira, 3.400. "Hutsik 
geratu diren lanpostuak bete 
gabe eta zerbitzu osoak pribati-
zatuz, administrazio paraleloa 
sortzen ari dira", gehitu dute. 
Gainera, betetzen diren lanpos-
tuak "behin-behineko langileekin 
betetzen" direla eta pribatizazioak 
langileen lan baldintzak okertzen 
dituela esan du Arantzabalek. 
Ez hori bakarrik, LABeko kideek 
azaldu baitute eremu publikoan 
jarraitzen duten langileen %36 
behin-behinekotasun egoeran 
daudela, "Eudelek berak aitortzen 
duenez, Udalhitzen, %6ko tasa 
hitzartuta  dagoenean". Gainera, 
gehitu dute "eros-ahalmena %10 
baino gehiago murriztu" dela.

"Madrilen menpe" 
Sindikatuak salatu duenez, "ez 
dago benetako negoziazio kolek-
tiborik sektorean. Madrilen 
menpe gaude, Madrilek agintzen 
du, praktikan Madrilek gober-
natzen gaituela dirudi. Negozia-
tzen jarraitzea nahi dute, an-
tzerkia luzatzea, bake soziala 
lortzeko. Eudeli eta bereziki 
bertako lehendakaritza duen 
EAJ-PNVri dagokio joko zelai 
desberdina eraikitzea. Ez deza-
tela adostu PPrekin aurrekon-
turik, ez aurrekontu legerik edo 
eta gure sektorearen aurkatuko 
politikarik". Horren aurrean 
ahotsa altxatu gura izan du LA-
Bek: "Horren kontra azaldu gura 
dugu eta inondik inora ez dugu 
ondo ikusten hau PPrekin au-
rrera eramatea. Azken finean, 

Madrilen hitzartzen diren au-
rrekontuak eta han hartzen 
diren erabaki guztiak gure kon-
tra datozelako. PPren nahia 
delako sektore publikoa desman-
telatzea", zioen Arantzabalek.  

Egoera hori izanik, ELAk eta 
LABek elkarlanerako hitzar-
mena sinatu dute,"egoera hau 
salatu gura" dutelako eta Udalhi-
tzen "gehiengo absolutua" du-
telako –%70eko ordezkaritza 
dute sindikatuek mahaian–. 
Hala, dei egin diete bertako 
erakundeei "ildo propio bat" 
jorra dezaten, herritarrei ema-
ten zaizkien "zerbitzu publikoak 
bermatzeko eta hauek kalita-
tezkoak" izan daitezen. Horre-
tarako, murrizketak politikak 
alde batera uzteko eta zerbitzu 
publikoetan lanean diharduten 
langileen lan baldintzak "hemen 
erabakitzea" ezinbestekotzat jo 
dute.

Sektorearen aldarrikapenak 
Sektorearen aldarrikapenak 
zeintzuk ziren ere zehaztu dute 
prentsaurrekoan. Honela zen-
batu dituzte: zerbitzu publikoak 
garatzea, suntsitutako enplegu 
publikoa berreskuratu eta egon-
kortzea; negoziazio kolektibo-
rako eskubidea berreskuratzea 
eta galdutako eskubideak eta 
erosteko ahalmena berreskura-
tzea. Mobilizazio dinamikaren 
barruan proposatutako hurren-
go protestak, datorren eguazte-
nerako proposatu dituzte; udal, 
foru aldundi eta mankomunita-
teetan.

LABeko kideak, Bergarako Irizar jauregiko ganbaran, martitzenean. MIREN ARREGI

Lanuzteak deitu dituzte 
erakunde publikoetan
Euskal autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako langileen lan baldintzak 
erregulatzen dituen udahiltz akordioa ez dela betetzen salatu du Labek. Eta, ELarekin 
batera, lau orduko lanuztea deitu dute otsailaren 28rako 

LAU ORDUKO 
LANUZTEAK DEITU 
DITUZTE UDAL, 
ALDUNDI ETA 
MANKOMUNITATEETAN
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J.B. DEbagoiENa
Pasa den astean, Osintxu eta 
Soraluze inguruan milaka arrain 
hilik agertu ziren zianuro isur-
keta bategatik. Gainera, urta-
rrilean angulak askatu zituzten 
basozainek Deba ibaian.

Errekan ezbeharra eragin duena 
zianuroa izan dela baieztatuta da...
Ur-emari handia zeraman erre-
kak, eta, horrelako hilketa bat 
gertatzeko, oso gauza larria izan 
da. Milaka arrain agertu ziren 
Soraluze inguruan, eta Bergaran 

ere hilik agertu ziren batzuk 
poliki-poliki. Laginak hartu dira 
eta zianuroa agertu da. Hori 
enpresa batetik doan produktu 
bat da. Tristea da, egun, enpre-
sa batek errekara horrenbeste-
ko zianuro kantitatea botatzea...
Kolpe handia ibaiko faunarendako? 
Erreka errekuperatuko da, bai-
na oso tristea izan da, isurketa 
zelan izan den ikusita. Horrela-
korik urte askoan ez dugu eza-
gutu. Debak asko hobetu du, 
batez ere, Epele egin zenetik, 
baina kolpea izan da, bai.

Bestalde, Barajas aireportuan atze-
mandako angulak askatu dituzue 
bailaran...
Asia aldera eraman nahi zituz-
ten, eta Guardia Zibilak atzeman 
zituen aireportuan. Harrapatu-
tako kantitatea izugarria izan 
da, ia 300 kilo. Eusko Jaurlari-
tzak hemen askatzeko ahalmena 
genuela esan, eta Urola, Oria, 
Urumea eta Deba ibaietan as-
katu ziren. Debagoienean, Artia 
ibaian askatu genituen, Usako-
tik gora; eta Antzuolan, Arran-
degi errekan.

"Horrelako arrain hilketa bat 
gertatzeko, oso larria izan da"
JON UGARTE baSozaiNa
isurketa "oso larria" izan dela azaldu du basozainak

Jon Ugarte. J.B.

Josu Bilbao DEbagoiENa
Gabonen ostean martxan jartzen 
da, urtero, Saharara elikagaiak 
eta arropak bidaltzeko karaba-
na solidarioa, eta aurten, Deba-
goien mailan, aurreko urteetan 
baino jaki eta material gehiago 
batu dute bailarako Saharalde-
ba eta Sagiri elkarteek eta Ber-
garako Bubisherrek. Guztira, 
ia sei tona elikagai batu dituzte 

urtarrilean zehar, eta, jakiak 
sailkatu ostean, eguaztenean 
eraman zituzten kaxak kamioie-
tan Bilbora eta Donostiara. Hi-
riburuetatik hegoaldera abiatu-
ko da egun hauetan karabana 
solidarioa, Saharako kanpale-
kuetaraino.

Aurten, elikagaiez gain, kon-
presak batzeko eskaera berezia 
egin dute elkarteek, eta eran-

tzuna "bikaina" izan dela azpi-
marratu dute.

Saharaldebak, Arrasaten
Arrasaten bakarrik burutu dute 
aurten Saharaldebako kideek 
jakien eta konpresen bilketa, 
eta aurreikuspenak gainditu 
egin dituztela azaldu du Saleh 
Salek arduradunak. "Aurten, 
Arrasatera bakarrik murriztu 

dugu bilketa, eta harrituta gel-
ditu gara, iaz baino elikagai eta 
konpresa gehiago batu ditugu-
lako". Guztira, elikagaiei dago-
kienez, ia 2,5 tona batu dituzte 
–atun latak, lekaleak, arroza, 
pasta eta sardinak–, eta, kon-
presei dagokienez, iaz batu zu-
tenaren bikoitza –palet osoa–.

"Eguazten goizean igaro zen 
kamioia Arrasatetik eta elika-
gaiak Donostiara eraman zituz-
ten. Hortik, arratsaldeko boste-
tan irten zen karabana Alacan-
tera bidean. Gure aldetik, Saha-
raldeba moduan, karabana so-
lidarioan parte hartzen dugun 
bigarren aldia izan da. Iaz 
Aretxabaletan eta Eskoriatzan 
ere egin genuen deialdia, baina, 
oraingo honetan, indar guztiak 
Arrasaten jarri ditugu. Aurrei-
kuspenak gainditu eta iaz baino 
kilo gehiago batu ditugu. Horre-
gatik, eskerrak eman behar 
dizkiegu arrasatearrei eta, batez 
ere, elikagaia batzen ibili diren 
boluntario guztiei. Lan zoraga-
rria egin dute", esan du Salekek.

Bubisher eta Sagiri
Bergarako Bubisher elkarteak, 
bestalde, 3.158 kilo elikagai eta 
850 konpresa pakete batu ditu 
aurten. Batzea Bergaran, Elgetan, 
Antzuolan eta Mutrikun egin 
dute, boluntarioak herri horie-
tan dituzte eta. Horrela, eguaz-
tenean abiatu zen kamioia, 
elikagaiz beteta, Bilbora. Bilbo-
tik, zazpi trailer atera dira da-
goeneko Alacantera, eta hortik 
Espainiako beste hainbat txo-
kotatik bildutako produktuekin 
itsasontziz Wahran herrira iri-
tsiko da materiala (Aljeria). 
Bertan, Ilargi Gorriko sahararrek 
kanpalekura bideratuko dituzte 
kamioiak.

Bubisherko boluntarioek azal-
du dutenez, aurten, "beste ba-

tzuetan baino konpresa gehiago" 
batu dira, ikastetxeetatik egin-
dako deialdiei esker. "Emaku-
meen beharrak kontuan hartu 
dira beste batzuetan baino gehia-
go. Bubishertik eskerrak eman 
nahi dizkiegu Debagoieneko 
herritar guztiei horren eskuza-
balak izateagatik", azaldu du 
elkarteko Aitziber Osak.

Antzuolan, bestalde, Sagiri 
elkarteko kideak Anelkarrekin 
elkarlanean ibili dira produktuak 
jasotzeko. Behin elikagaiak eta 
arropa jasota, Bergarara bidali 
zituzten, Bubisherko kideek 
zenbaketa egin zezaten.

Ospakizunak aste bukaeran
Datorren martitzenean, otsailak 
27, saharar errepublikaren al-
darrikapenaren 42. urteurrena 
ospatuko dute Debagoieneko 
sahararrek, eta aste bukaerara-
ko ekitaldiak antolatu dituzte 
hainbat herritan. Besteak beste, 
Antzuolan, saharar kutsua duen 
festa egingo dute bihar, Zurra-
tegi plazan, eta martitzenean 
elkarretaratzea egingo dute He-
rriko Plazan, Sagirik deituta.

Bergaran, Bubisherrek anto-
latuta, sahararrei ikurrin dantza 
eskainiko diete bihar, San Mar-
tin plazan –12:00etan– eta ostean 
marrazki lehiaketako sari ba-
naketa egingo dute.

Arrasaten, martitzenean egin-
go dute ekitaldia Saharaldebako 
kideek. Karpak jarriko dituzte 
Biteri plazan, eta saharar tea 
eta gozoak dastatzeko aukera 
egongo da.

Saharaldebako kideak elikagaien kutxak prestatzen, Arrasaten. JOSU BILBAO

Ia sei tona elikagai 
Saharara bidean dira
Saharaldeba, bubisher eta anelkar eta Sagiri elkarteek abiatu zuten elikagai eta 
konpresa bilketa, eta, arduradunek azaldu dutenez, "aurreikuspenak gainditu egin 
dira". karabana osatzen duten kamioiak eguaztenean irten ziren hegoalderantz

ALACANTETIK 
ITSASONTZI BIDEZ 
ERAMANGO DUTE 
BILDUTAKOA 
ALJERIAKO KOSTARA
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Iker Oñate bERgaRa
Eskoziako eta Herbehereetako 
jardun kideekin batzartu dira 
Miguel Altuna Lanbide Hezike-
takoak. Hain zuzen ere, enpresek 
eta erakundeek genero berdin-
tasunera bidean egindako urra-

tsak partekatzea izan dute hel-
buru. Eta aurrera begirakoa ere 
zehaztu dute. Engendering Stem 
programaren baitan gauzatu 
dute egitasmoa.

Zehatz esanda, irailean hasi 
zuten Engendering Stem proiek-

tua. "Enpresa industrialetan 
genero berdintasuna indartzea 
eta industria alorreko forma-
kuntza zentroetan emakumeen 
presentzia areagotzea da gure 
asmoa", diote bultzatzaileek. 

Hala, gaur-gaurkoz, hogei en-
presa inguruk egin dute bat  
egitasmoarekin; enpresa txikiak 
eta ertainak dira horiek –hogei 
eta berrehun langile artean di-
tuzte–. Eta, hainbaten artean, 
gaiari buruzko autoebaluazioa 
egitea dagokie, galdeketa baten 
bitartez.

Genero berdintasuna helburu, 
esperientziak partekatuz
genero berdintasunera bidean enpresek eta erakundeek 
egindako urratsak partekatu dituzte Miguel altunan

Saioetan parte hartu dutenak, industria-gunean. MIGUEL ALTUNA LANBIDE HEZIKETA

Iker Oñate aRRaSatE
Hautsak harrotu ditu Ikasle 
Abertzaleek deituta, atzo, Arra-
sateko kaleetan eginiko mani-
festazio nazionalak. Bada, ehun-
ka ikasle bildu ziren, Greba es-
kubidea orain! Arizmendi bete 
zure hitza lelopean; Euskal He-
rriko leku askotako jendeak esku 
hartu zuen hitzorduan. Hala, 
Arizmendiko Ikasle Abertzaleek 
eskerrak eman zizkieten berta-
raturikoei, eta, protesta bukaeran, 
eskaera gutun bat utzi zuten 
ikastolako Gaztelupe gunean –
zuzendariari eman gura zioten 
eskura, baina ez zen inor azaldu 
gutuna jasotzera–. Oihartzuna 
izan du atzoko manifestazioak, 
asteon protesta moduaren aurka 
azaldu baitira zenbait erakunde 
eta alderdi politiko –Arrasateko 
EH Bildu, Leintz Bailarako Sor-
tu eta LAB, tartean–. Eta, era 
berean, horren kontra egin dute 
Arizmendiko zenbait ikasle or-
dezkarik, zuzendaritzak eta Ikas-
tolen Elkarteak. 

"Urteak daroatzagu greba es-
kubidea aldarrikatzen. Eta ez 
da behar moduko urratsik egin. 
Etengabe dihardute atzeratzen. 
Orain, gu omen gara horretara-
ko aitzakia", diote Arizmendiko 
Ikasle Abertzaleek.  

Gaur-gaurkoz, horren buelta-
ko parte hartze prozesua dute 

martxan ikastolan. Baina ber-
tako Ikasle Abertzaleek kritika 
egin diote parte hartze modua-
ri: "Ez da benetako parte hartzea 
sustatzen. Behetik gorakoa bai-
no, goitik beherakoa da prozesua.  
Bertan erabakitakoak entzun 
besterik ez ditugu egiten ikasleok, 
proposatzeko aukera izan barik. 
Guretzat, hori ez da parte har-
tzea". Bada, horren arrastorik 
ere izan da manifestazioko le-
loetan: "Non dago parte hartzea?".

Zehatz esanda, hainbat alda-
rrikapen jarri dituzte mahaiaren 
gainean Arizmendiko Ikasle 

Abertzaleek: %25eko desbinku-
lazio langa kentzea, greba egu-
netako azterketak atzeratzea, 
DBHko 4. mailakoen grebarako 
eskubidea aitortzea, lanuzte es-
kubidea onartzea eta Ikasle 
Abertzaleetako kideen jarduna 
askatasunez gauzatzeko baldin-
tzak adostea. 

Zenbait eragileren babesa
Ikasleen alorretik harago joan 
da auzia. Eta herriko hainbat 
eragilek babesa erakutsi diete 
horiei; tartean dira AGAKO eta 
Askapena. "Langileek borroka 

luzeen ondorioz lortu duten es-
kubidea da grebarena, parte 
hartze politiko eta protesta es-
kubiderako giltzarri dena. Ho-
rregatik, bat egiten dugu edozein 
antolakundek eskubide hori 
garatzeko eta gauzatzeko egin 
ditzakeen mobilizazioekin", azal-
du du Askapenak.  

Alderdi politikoen erreakzioak
 Bestetik, herriko zenbait alder-
di politikok ere eskaini gura 
izan dute euren irakurketa. Bada, 
"greba eskubidearen aldarrika-
penarekin" bat egin du Baleikek. 
"Ikasleen burujabetza eta ahal-
duntzea ezinbesteko dira gizar-
tearen eraldaketa sustatzeko; 
eta, era berean, subjektu politi-
ko aktibo bilakatzea, eskubideak 
defendatu eta areagotzeko", dio.

Bestalde, herriko EH Bilduk 
eta Leintz Bailarako Sortuk ez 

dute bat egin Ikasle Abertzaleen 
protesta moduarekin. "Arizmen-
di Ikastolako ikasleak murgil-
durik dauden parte hartze pro-
zesua –eta ahalduntzea– erres-
petatuz, manifestazio nazionala 
modu horretan deitzea neurriz 
kanpokoa dela iruditzen zaigu", 
azaldu du Leintz Bailarako Sor-
tuk. Eta gaineratu du "indarrak 
batzeko" unea dela, "Espainiako 
erresuma inboluzio atzerakoi 
eta espainolista betean murgil-
duta dagoelarik".

Eta lan esparrukoek ere eman 
dute euren iritzia. LAB sindi-
katuak ez du bat egin manifes-
tazio nazionalarekin: "Neurriz 
kanpokoa iruditzen zaigu ikas-
tetxe batean eztabaidagai den 
araudiari halako dimentsioa 
ematea". Hori bai, onartu dute 
babesten dituztela Arizmendiko 
ikasleen aldarrikapenak.

Ikasle Abertzaleek deitutako manifestazioa, atzo, Arrasaten. URKO SAROBE

Ikasleen greba eskubidea 
aldarri, eztabaida artean
arizmendiko ikasle abertzaleen ekimenez, ehunka ikaslek manifestazioa egin dute 
eguenean arrasaten. Eta hautsak harrotu ditu ekimenak. Protesta moduaren aurka 
egin dute arrasateko EH bilduk, Leintz bailarako Sortuk eta Labek, esaterako

Arizmendi Ikastolako zenbait ikasle ordezkarik ez dute bat egin 
protesta ekimenekin; eta, era berean, aurka azaldu da bertako 
Zuzendaritza. "Ikasleen proposamena oinarri, grebarako 
baldintzak birdefinitzeko parte hartze prozesua hasi genuen. Ikasle 
Abertzaleek ez dute bertan parte hartu gura izan; trabak jarri 
besterik ez dute egin. Beraz, ez dut ulertzen euren jokaera", 
azaldu du Iñaki Etxezarretak, Arizmendi Ikastolako zuzendariak. 

Modu berean, erakundeak zabaldutako oharraren kontra egin 
du: "Sistema kapitalistaren barruko tresna garela diote. Eta 
ikasleak erregimen burgesaren esku uzten ditugula esanez epaitu 
gaituzte. Oso akusazio larriak dira horiek. Badirudi ez dakitela zer 
den ikastola bat; are gutxiago, hezkuntza kooperatiba bat". Hala, 
Arizmendi Ikastolari babesa helarazi dio Ikastolen Elkarteak.

Arizmendiko zenbait ikasle ordezkarik, bestetik, protesten 
kontrako oharra helarazi dute –DBHko 3. eta 4. mailetakoak eta 
Batxilergokoak–. Azaldu dute Ikasle Abertzaleen helburu berekin 
dihardutela: "Greba araudia aldatzea". Baina ez dute bat egiten 
erakundeak erabilitako jardun moduarekin: "Ez dugu uste 
beharrezkoa denik informazio zehatzik eduki gabe 
komunikabideetan guri buruzko berriak zabaltzea eta pintaketak 
egitea". 

Protesten aurkako ahotsak Ikastolan
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Iker Oñate DEbagoiENa
Hautsak harrotu ditu Ekai on-
darrutarraren heriotzak. Tran-
sexual izateagatik jasaniko 
presioengatik, bere buruaz bes-
te egin zuen 16 urteko gazteak. 
Bada, agerian gelditu da nor-
maltasunaren bidean urratsak 
daudela egiteke. Horren inguruan 
jardun du Ixotz Louyest berga-
rarrak; sexu identitatea buro-
kratikoki zuzentzea erabaki zuen, 
eta atzera begira jartzea eragin 
dio Ekairi gertatutakoak. 
Ekai 16 urteko gazte transexualak  
bere buruaz beste egin du Ondarroan. 
Tristura handia eragiten du 
horrek; eta, agerian utzi, orain-
dik lan asko dagoela egiteke. 
Bere buruaz beste egitera iritsi 
izana oso larria da. Erabaki 
zaila, zinez. Finean, esan ohi da 
bizitzen ez segitzea dela erraze-
na, baina ez da horrela, inolaz 
ere. Eta gertatutakoak agerian 
uzten du sexu identitatea buro-
kratikoki zuzendu gura duena 
ez dela edonolako prozesuan 
murgiltzen. Nekeza da oso; eta 
gogorra, batzuetan. Ikerketen 
arabera, transexualen %41ek  
bere buruaz beste egitea pentsa-
tu izan dute noizbait –hori, soi-
lik ezagutzen diren kasuetan–.
Beraz, ez da kasu isolatua... 
Ez. Eta horretan eragina du 
hainbat sektoreren pasibotasu-
nak. Esaterako, oso garrantzitsua 
litzateke hezkuntza alorrean 
transexualon inguruan hitz egi-
tea. Izan ere, baliteke klasean 
sexu identitatea burokratikoki 
zuzendu gura duen norbait iza-
tea –etorkizunean, agian–. Beraz, 
transexualen bazterketa saihes-
teko balioko luke heziketak; edo 
murrizteko, gutxienez. 
Baina ez da hezkuntza alorrera 
mugatu behar, ezta? 
Inolaz ere ez. Osasungintzan edo 
administrazioan ere aldatu beha-
rreko asko dago gaiari dagokio-
nez. Tartean, esan dezakegu ez 
dela normala Nortasun Agirian 
sexu identitatea aldatu gura 

duenak horrenbeste itxaron 
behar izatea –iragazki asko pasa 
behar izaten dira–. Sekulako 
presioa eragiten du horrek. 
Bada, zeuk noiz jakin zenuen mu-
tila zinela? 
Egia esan, ezin dut adin zehatz 
bat eman. Txikitatik sentitu izan 
dut neska rolen barnean dese-
roso nengoela. Geroago, amari 
azaldu nion gertatzen zitzaidana. 
Orduan jabetu zen hura. Dena 
den, adin txikikoa nintzenez, 
ezer egin aurretik itxarotea era-
baki genuen. Ezkutuan nuen 
gordeta; oso gogorra izan zen, 
bizitzeko gogorik ere ez nuen 
une batzuetan. Azkenean, 18 
urte beteta, neure bi lagun mini 
aitortzea erabaki nuen. Banekien 
onartuko zutela.
Eta ostean zer? 
Ba, pertsona transexualen erres-
peturako eta integraziorako 
lanean diharduen Errespetuz 

elkartearekin jarri nintzen ha-
rremanetan. Orduan ikusi nuen 
nirea ez zela kasu isolatua. Eta 
fisikoki sexua aldatzeko proze-
suari ekitea erabaki nuen. 23 
urte nituen orduan. 
Ingurukoek nola hartu zuten era-
bakia? 
Kasuak kasu dira. Etxean ba-
bestu egin zuten erabakia. Eta 
denetarik topatu nuen gizartean. 
Dena den, esan beharra dut nik 
neuregatik hartu nuela erabakia; 
ez nuen egin gizarteak onar 
zedin. Finean, onartzen ez badu, 
gizartea da arazoa duena; ez 
neu. Izan ere, horrelako egoe-
retan jakiten da nor den bene-
tako pertsona. 
Gaur-gaurkoz, gaia naturaltasunez 
jorratzeko kapaz da gizartea? 
Onartu beharra dut nabari du-
dala Euskal Herriko gizarteak 
irekiago diharduela gaur egun; 
gero eta indartsuagoa da gaia-
rekiko kontzientzia. Jende asko 
dabil gaia natural bihur dadin 
lanean. Hori bai, oraindik ger-
tatzen dira Ekairena moduko 
kasuak. Beraz, gaur-gaurkoz, 
badugu zer egin. Horretarako, 
gauzak aldatu beharko dira hez-
kuntzaren, osasungintzaren... 
alorrean. 

Ixotz Louyest, Bergaran. JOSU BILBAO

"Presio handia jasaten 
dugu transexualok"
IXOTZ LOUYEST  Lgtbi aSkaPENERako EkiNtzaiLEa 
Ekai gazte ondarrutarrak bere buruaz beste egin du joan den astean. transexuala zen 
hura. bada, gertatutakoak zalantzan jarri du gizarteak gaiarekiko duen onarpen maila

"NIREGATIK ERABAKI 
NUEN FISIKOKI SEXUA 
ALDATZEA; ETA, EZ, 
GIZARTEAREN 
ONARPENA IZATEKO"

Kanpaina berriaren balorazioa 
eskaini du Kaleratzeak Stopek
Epaiketetara heldutako "kasu guztiak" irabazi ditu 
Debagoieneko kaleratzeak Stop plataformak

I.O. DEbagoiENa
Gehiegizko klausulen kontrako 
kanpainari hasiera eman eta 
urtebetera, egitasmoaren gaine-
ko balorazioa eskaini du Deba-
goieneko Kaleratzeak Stop pla-
taformak. Epe horretan, batez 
ere, hipoteketan ezarritako 
epemuga aurreratuaren, zorua-
ren eta hipoteka-gastuen kon-
trako klausulak izan dituzte 
erdigunean. Eta hainbat herritar 
gerturatu zaizkie laguntza eske; 
azaldu dutenez, arrasatearrak 
gehienak. Bada, kasuak kasu, 
nork bere bidean dihardu: tra-
mitean, bankuekin negoziazio 
prozesuan, epaitegietan...

26 espediente, Arrasaten 
Hori horrela, argitu dute urte-
betean 26 espediente zabaldu 
dituztela Arrasaten. "Hamaika, 
Laboral Kutxari lotutakoak", 
diote. Gainerako kasuetan, bes-

tetik, Caja Duero, Kutxabank, 
Santander, BBVA, Caja Rural, 
Banco Popular eta Banco de 
Sabadell leudeke inplikatuta.

Horrez gain, Debagoieneko 
Kaleratzeak Stopeko kideek na-
barmendu dute "epaiketa guztiak 
irabazi" dituztela: salatzaileen 
aldeko ebazpenak izan dira es-
kualdekoak, "hipoteka-kontratuen 
gardentasunik eza dela eta".

Legez besteko proposamena 
Gainera, iragarri dute aurrera 
segitzen duela, EAEko Kalera-
tzeak Stopek bultzatuta, EH 
Bildu eta Elkarrekin Ahal Dugu 
alderdiek Eusko Legebiltzarrean 
aurkezturiko legez besteko pro-
posamenak. "Horrek hainbat 
konpromiso exijitzen dizkio 
Jaurlaritzari. Tartean, EAEko 
Etxebizitzaren Legea guztiz gara 
dezala, eskubide sozialean sa-
kontzen hasteko", azaldu dute. 



6    PLAZA Egubakoitza  2018-02-23  GOIENA ALDIZKARIA

Kultura eta 
Hizkuntza 
Politika Sailak 
(Hizkuntza 
Politikarako 
Sailburuordetzak) 
diruz lagundua

LAGUNTZAILEAK

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

Argitaratzailea 
Goiena Komunikazio Taldea 
Kooperatiba Elkartea
Otalora Lizentziaduna 31 
20500 ARRASATE

Lehendakaria Aitor Izagirre.
Zuzendari nagusia 
Iban Arantzabal.

Eduki zuzendaria 
Eneko Azkarate.

Erredakzio batzordea 
Eneko Azkarate, Goiatz Arana, 
Monika Belastegi, Mirari Altube.
Zuzendari komertziala 
Mireia Larrañaga.
Administrazio zuzendaria 
Agurtzane Gaintzarain.

Diseinu arduraduna 
Iñaki Iturbe.
Hizkuntza arduraduna 
Sergio Azkarate.
Harpidetza eta banaketa 
arduraduna Marta Leturia.

Sailetako arduradunak 
Xabi Urtzelai (Kirola), 
Aitziber Aranburuzabala (Kultura).

Maketazioa 
Imanol Soriano, Aitor Lagoma.
Publizitatea 
Amaia Mundiñano, 
Ziortza Martin,   
Imanol Elortza.
Administrazioa 
Ane Berezibar, Iratxe Bengoa, 
Nerea Artola.

HARPIDETZA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31
Tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

PUBLIZITATEA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31  
Tel.: 943 25 05 05
Faxa: 943 25 05 00
publi@goiena.eus

EGOITZA NAGUSIA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
Tel.: 943 25 05 05 
Telegram eta WhatsApp: 
688 69 00 07
berriak@goiena.eus

Lege Gordailua: SS-965/2014
ISSN: 2174-369X
Tirada: 19.000 ale
Difusioa: 18.723 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

www.goiena.eus

Arrasateko
Udala

Bergarako
Udala

Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Oñatiko
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

Martitzenean 15 urte bete ziren Euskaldunon Egunkaria-ren 
erregistro eta itxieratik. Guardia Zibilak, indarrez, euskal 
kultura, hizkuntza eta gizarteari eraso bortitza egin 
zionetik. Estatuaren manipulazioaren erakusgarri. 
Erreportaje eder askoa zekarren Berria-k domekan.

Erregistroa gora eta erregistroa behera aurreko astean 
ere, futbol jainko ahalguztidunak bizkaitarren eta 
gipuzkoarron harmonia hankaz gora jarri zuenean. 
Nahikoa izan da Athletic berriro be Donostia aldean 
arrantzan hastea sare sozialak, tertuliak, lagunarteak… 
gori-gori jartzeko. Aitzakixia zein? Ba, Iñigo Martinezek, 
Twitter-eko txioan, agurrerako erabili zeban hizkuntz 
erregistro ustez ezin desegokixagoa... Suak eta garrak 
hartuta jardun dabe batzuk sare sozialetan –Realak Bai 
euskarari ziurtagirixa daukala eta formaltasuna zaindu 
beharko zebala, batuan egin beharrekua zala, analfabetua 
dala jokalarixa…–. Ez dakit, baiña zorroztasun horren 
arrastorik ez neban nik sumau orain dala ez hainbeste, 

Reala Lehen Maillara 
itzuli zala eta, Anoetan 
antolatu zeben ekitaldixan 
taldeko kapitaiñak mikroa 
hartu eta dan-dana 
gaztelania hutsean bota 
zebanean –"Aita, zegaittik 
egin dau erderaz?", entzun 
behar izan neban nik 

etxean–. Ez neban, orduan, bazterretan bape kejarik 
entzun. Orduan erregistrua ez ei zan inportantia. Ez 
erregistrua. Ez hizkuntza bera. Lehen Maillako zerura 
itzuli izanak zeukan orduan garrantzia…

Zapatuan, berriz, Euskalkiak, batua eta eskizofrenia 
artikuluan, Berria-n hau be, Idurre Eskisabelek bi gazteren 
kasua aittatzen zeban: batetik, Gipuzkuako oso eremu 
euskalduneko oso ikasle euskaldun batek bildurrez eta 
amorruz bizi ei dau euskara batua, batez be, 
unibersidadian izandako esperientziagaittik      –erregistro 
formalai uko…–; eta, bestetik, sortzez Gipuzkuako oso 
eremu euskaldunekua izanda, Bilbon urtiak daroiazan 
adiskidiaren alabiak, etxian euskalkixan egin arren, kalian 
amari debekau egitten ei jao euskalkixan egittia, gehixegi 
ez nabarmentziarren, itxuria –erregistro formala 
nahixago–… 

Hau da jiria hau! Hainbeste eskatzen ete jau erderiari?

Erregistroa

zabaLik

ALEX LABAIEN

LEHEN MAILLAKO 
ZERURA ITZULI 
IZANAK ZEUKAN 
ORDUAN GARRANTZIA, 
EZ HIZKUNTZAK

Boom!

BEÑAT LIZASO
'aiuRRi' aStEkaRiaN aRgitaRatua

[...] Lagunekin sagardotegi 
batean ginen berria jaso 
genuenean: Idiazabal eta 
Elgoibarko gazteek futbol 
epaileak zelaian euskaraz hitz 
bat entzun orduko kaleratuko 
zituen mehatxupean hasi 
zuten partida. Medio zein 
jende askok epailearen 
jatorriari egundoko garrantzia 
eman dio. Bada derrepentean 
euskaltzale amorratu bihurtu 
denik ere, epaile andaluziar 
batek espainola berdegunean 
inposatu zuelako. Ni ere futbol 
epailea naiz. [...] Nik ez diet 
jokalariei gaztelera inposatu 
behar. Beraiek dira, inork ezer 

esan gabe, espainolez mintzo 
direnak. Orain dela hilabete 
Lazkao-Idiazabal partida 
epaitu nuen. Jokalariek haien 
artean euskaraz egiten zuten 
arren, niri zuzentzeko garaian 
espainola zarabilten. Nik 
euskaraz erantzun, eta 
harridura eta lasaitasunaren 
arteko aurpegi konplizez 
begiratzen ninduten. Arazoa 
non dago? Andaluzian, 
Madrilen? Edo etxean? Zuek 
esan.

Garaipen historikoa

AXIER LOPEZ
HttPS://LabuR.EuS/VSLD1

'aRgia'-N aRgitaRatua

Borroka luzea da Bretainiako 
Notre Dame des Landes-eko 

aireportuaren aurkakoa. [...] 
Urtarrilean, ordea, Frantziako 
Gobernuak jakinarazi zuen 
atzera egingo duela eta 
aireportua ez duela eraikiko. 
Historikotzat jo dute garaipena 
eta hala ospatu dute asteotan 
ZADeko erresistentzia 
eremuan bizi direnek. Izan 
ere, aireportuarentzat ziren 
lurrak eta etxeak okupatu eta 
biziberritu dituzte azken 
urteotan; bizigune, etxola, 
landa, baratze, gasnategi, 
okindegi, zurgintza tailer, 
liburutegi eta abarrak sortuz. 
Herri bat. Hori da orain 
arriskuan dagoena. Han bizi 
den jendea indarrez 
kanporatzeko agindu baitu 
Gobernuak. Borroka berri 
baten hasiera da.

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz
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Iker Oñate bERgaRa
Herriko historia laburtzen 
duen liburua kaleratu berri 
du Bergarako Udalak: 
Bergarako historiaren sintesi 
labur eta dibulgatiboa. 
Lourdes Odriozola 
historialariak izan du hori 
idazteko ardura –Udalak 
Eusko Ikaskuntzari egin zion 
enkargua–; eta hainbat 
herritarren laguntza izan du 
horretarako. Liburuaren  eta 
hiri-gutunaren inguruan 
berba egin du Odriozolak.
750 urte igaro dira Bergarak 
hiri-gutuna jaso zuenetik. 
Liburua idatzi duzue. 
Finean, herritar ororendako 
irakurgai izan zitekeen 
historia liburua idatzi gura 
genuen. Eta herritarrek 
pilatutako dokumentuak 
erabili ditugu, gaurko Bergara 
hobeto ulertzeko baliagarri 
izan daitezke. Alegia, 
egitasmoaren helburua ez da 
izan herriko artxiboetan 
sekulako bilaketa egitea. Hori 
horrela, esan beharra dago 
bergararrekin izandako 

elkarlanaren fruitu dela 
liburua.
Zein esangura izan zuen hiri-
gutunak Bergararentzat? 
Hiria sortzeko mugarri izan 
zen aitortza hura; eskubideak 
eta erregearen babesa eman 

zizkion Bergarari. Eta ez 
soilik harresi barruan bizi 
ziren herritarrei; landa-
eremukoei ere horiek aitortu 
zitzaizkien. Hiri-gutunik izan 
ez balitz, Bergara ez zen gaur 
egungoa izango.

Gaur egungoa ezagutzeko 
garrantzitsua izan ohi da atzera 
begiratzea, ezta? 
Duda barik. Jakin behar 
dugu, besteak beste, Bergarak 
zergatik dituen Seminarixoa, 
Laboratorium museoa eta 
halakoak. Ez da kasualitatea. 
Esan moduan, mugarri izan 
zen hiri-gutuna jasotzea. 
Ostekoa definitu zuen horrek. 
Eta pixkanaka-pixkanaka 
aldatu da herria, garaian 
garaira egokituz. Tartean, 
garrantzi handikoa izan zen 
XVIII. mendean sorturiko 
Bergarako Errege Mintegia 
–Seminarixoa–; horrek leku 
onean kokatu zuen herria, 
ikerketaren alorrari 
gagozkiolarik. 
Eta bestelako berezitasunik ere 
izango du herriak...
Asko. Besteak beste, bertako 
industriari errepara 
diezaiokegu. Alegia, Erdi 
Aroan, inguruko herriek 
kanoiak egiten ziharduten 
bitartean, Bergaran guraizeen 
eta labainen ekoizpena zen 
nagusi. Oihalgintzak 
garrantzi handia izan du 
herrian. Eta, bestetik, aipatu 
beharrekoa da emakumeek 
industrian zuten presentzia. 
Esan dezakegu 1940ko 
hamarkadan %40tik gora 
emakumeak zirela. Esangura 
handiko datua da hori, duda 
barik.

Lourdes Odriozolak idatzi du liburua, herritarren laguntzarekin. LOURDES ODRIOZOLA

"Bergarako historia hurbildu 
gura izan diegu herritarrei"
LOURDES ODRIOZOLA HiStoRiaLaRia

bERbagai

Oñatitik 
Herbehereetara, 
Emusik jaialdira
Oñatiko Jose De Azpiazu 
Musika Eskolako ikasle eta 
irakasle talde bat aurten 
Herbehereetan egingo den 
Emusik jaialdian izango da 
maiatzaren 8tik 11ra 
bitartean. Europako hainbat 
hiriburutan bi urtetik behin 
egiten da jaialdia eta 2016an 
Donostian egin zen, Europako 
Hiriburutzaren baitan. 
Donostiako jaialdiaren 
ekitaldietako bat, gainera, 
Oñatin egin zen. Folk musika 
da jaialdi horren oinarria. 
Aurtengoa 13. aldia da eta 
Seneek hirian egingo dute, 
Herbehereen iparraldean.

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

'Egunkaria' itxi 
zutela salatzeko, 
kalera 

2003-02-20

Martitzenean, otsailaren 20an, 
bete dira 15 urte itxi zutela  
Euskaldunon Egunkaria. 
Guardia zibilek, Espainiako 
Auzitegi Nazionaleko epaile 
baten aginduz, egunkariaren 
egoitzan sartu, hura itxi eta 
arduradunak atxilotuta 
Madrilera eroan zituzten. 
Atxilotuen artean zen Fermin 
Lazkano bergararra, urteetan 
gerente izandakoa. Goienako 
langileak kalera irten ziren 
eta euskarazko egunkari 
bakarraren itxiera salatu 
zuten.

Hau bE baDogu!

Sare sozialetan ere bolo-bolo 
ibili da aste honetan gaia, 
otsailaren 20an, martitzenean, 
bete ziren-eta 15 urte 
Euskaldunon Egunkaria itxi 
zutenetik:

@IruneLasaA: "Otsailaren 20 
hartan, Guardia zibila 
oraindik han zela, gure 
ondoko Latz lantegiko 
langileak folioz egindako 
txartelekin atera ziren. 
Ordutik aurrera, bata 
bestearen atzetik, etengabe 
iritsi ziren elkartasun 
keinuak. #Egunkaria 
#Egunkaria15". 

Egunkaria itxi zutenetik 
15 urte igaro dira

Realak animaziorako 
harmaila berria sortuko du 
zale txuri-urdinendako 
Anoetan, eta honek Aitor 
Zabaleta Harmaila izena 
eramango du:

@iruintxo: "Brutala. 
Aitorrek, azkenean, merezi 
duen lekua izango du. 
#AitorZabaletaHarmaila".

@etxaniz_a: "Malkoak 
begietan eta zirrara 
bihotzean... Eskerrik asko 
Real Sociedad! #Nortasuna 
#Harrotasuna #Maitasuna 
#AitorZabaletaHarmaila".

Aitor Zabaletaren 
omenez, harmaila

Bere buruaz beste egin duen 
transexual gaztea gogoratu 
dute askok sare sozialetan:

@pototxak: "Bihotza 
oraindik apurtuta. Ez zaitugu 
inoiz ahaztuko #Ekai! 
Transfobiarik ez!".

@ChrysallisEH: "Adiorik ez, 
#Ekai, gero arte! Gaur mina, 
tristura eta amorrua sentitzen 
dugu. Lanean jarraituko dugu, 
eta ez tristurak edo amorruak 
bultzatuta, baizik eta 
maitasunak bultzatuta. Gure 
seme-alabekiko sentitzen 
dugun #maitasuna".

Elkartasun mezuak 
Ekai ondarrutarrari
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Pagapea

JOSEBA IPARRAGIRRE SAN 
SEBASTIAN
aNtzuoLa

Gaur EITBn berriak ikusten 
nengoela, Nafarroan, Lesaka 
inguruan egindako ekintza 
baten berri eman dute. 
Ikastolak antolatuta, haur eta 
guraso, zuhaitzak landatzera 
joan dira. Hori ikusita, gure 
Pagapearekin gogoratu naiz.

Bazen Antzuolan, Estala 
gainean, toki bat herritar 
askorentzat kuttuna, Pagapea 
bezala ezaguna zena. Iturri bat 
ere bazen, gaur egun lehortuta, 
desagertuta. Sasoi baten, 
gurasoei hala entzunda, udako 
arratsaldeetan merienda 
hartuta bertara joaten ziren 
arratsalde-pasa.

Autobiaren obrak hasi 
zirenean, lurrak mugitu eta 
nonbaitera bota behar eta, 
pentsatu zuten Estalako futbol 
zelaiaren gaineko aldea 
betetzea: Pagapea, hain zuzen. 
Izan ziren ika-mikak, kezka 
eta zalantzak herritar askoren 
aldetik, erreguak halakorik ez 
egiteko zuen arriskuagatik, 
baina basoa bota egin zuten. 
Lanak egiten hasi ere bai, 
baina teknikariek ikusi 
zutenean lurra ez zela batere 
egonkorra, bertan behera utzi 
zuten euren asmoa, baina 
ordurako Pagapea galdua zen. 

Gogoan dut orduko 
Aldundiko agintariek nola 
agindu ziguten bertako 
espezieak landatuko zituztela 
–orain ez, sasoia ez delako–, 
baina kito! Ez zen halakorik 
gertatu eta hor gelditu zen lur 
eremua biluzik eta gu, 
ondarerik gabe.

Lesakakoa ideia 
erakargarria iruditu zait; ni 
prest nengoke, eta uste dut 
nahi duten haur, guraso eta 
herritarrendako gauza ederra 
litzatekeela galdu zena 
berreskuratzen saiatzea.

Mutikoa nintzela, Arrola 
Mendizale Taldeak antolatuta, 
Deskargatik Arrolara doan 
bidean landatu genituen 
zuhaitzak, nik urki bat 
landatzen parte hartu nuen; 
gaur egun, bide horretatik 
pasatzen naizenean, eskua 
bere enborreko azal zurian 
ipiniaz agurtzen dut. Ederra 

litzateke hemendik 30 edo 40 
urtera gaur egungo 
Antzuolako haurrek gauza 
bera egin ahal izatea 
Pagapean.

Hori bai, agindua zor, 
zuhaitz landareak ordaindu 
eta ekarri ditzala Aldundiak, 
eta landatzera joango gara 
herritarrok.

Oxfam

GORKA MARTINEZ
HaRREMaN DENDa biDEzko 

MERkataRitzako kooRDiNatzaiLEa

aRRaSatE

Azken asteotan jaso ditugu 
nazioarteko gobernuz kanpoko 
erakunde honen inguruko 
berri txarrak benetan. Nire 
helburua ez da izango 
gertaerak azaltzea, ezta 
erakunde erraldoi hori 
justifikatzea, beraien 
webgunean atal bat zabaldu 
baitute garai hartako 
gertaerak eta erakundearen 
ikuspegia azaltzeko. 
Gonbidatzen zaituztet ikustera, 
zenbait gauza ondo ezkutatzen 
baititu prentsa 
kontserbatzaileak.

Harreman Dendan, Oxfam 
Intermon-eko –Espainiako 
Oxfam GKE– Bidezko 
Merkataritzako produktuak 
dauzkagu, eta gure jarrera 
argi laga nahi dugu; zero 
tolerantzia horrelako 
gertaerei. Oso zorrotz 
kritikatzen eta salatzen ditugu 
bai errudunak –abusuen 
egileak–, baina baita ardura 
zutenak ere –beste alde batera 
begiratu zuten zuzendariak–. 

Hau esanda, gustatuko 
litzaidake aipatzea zurrunbilo 
honekin sektore guztia zaku 
berean sartu nahi dutela 
batzuek. Eta noski, hori ere 
gogor kritikatzen dugu, 
ezjakintasunean oinarritutako 
iritziak eta akusazioak entzun 
baitira azkenaldi honetan.

Oxfam GKEk hiru lan-ildo 
ditu: Laguntza Humanitarioa 
–goseteak, lurrikarak, eta abar 
daudenean–, Intzidentzia 
Politikoa –txosten objektiboen 
bitartez ezkutatutako 
errealitateak azalaraztea 
helburu– eta Bidezko 
Merkataritza –ekoizleak 
duintasunez tratatzea–. Orain 
albiste penagarri diren horiek 

Laguntza Humanitarioan 
gertatu ziren; beraz, guk, gure 
aldetik, Fairtrade 
Mugimendua errealitate 
bihurtzen dugunok, ez 
daukagu, inondik inora, 
lotsarik sentitu behar.

Haserrea eta kezka

ILLART AZKARATE, EIDER ZUMALDE, 
IÑAKI GONZALEZ, AMAIA ARRIETA, 
ARITZ OYANGUREN, AMAIA IDIGORAS, 
ENERITZ URRUTIA, BEÑAT IRAZABAL 
ETA ELI BERRIDI (ARIZMENDI 
IKASTOLAKO IRAKASLEAK)
DEbagoiENa

Ikasle Abertzaleak taldeak 
Arizmendi Ikastolaren 
aurkako manifestazio 
nazionala deitu duen honetan, 
gure kezka eta haserrea 
adierazi nahi dugu.

Greba araudia aldatzearena 
Ikastolaren aurka egiteko 
aitzakia da. Ikasturte hasieran, 
greba araudiaren lanketa 
lehentasun moduan jarri zuen 
Bigarren Hezkuntzako 
zuzendaritzak. Gela bakoitzeko 
ikasle ordezkariek, bi 
irakaslerekin batera, bilerei 
ekin zieten. Bileren helburua 
araudiko puntuen inguruan 
hausnarketa egin eta 
aldaketak proposatzea da, 
ondoren, ordezkariek beraien 
geletan proposamenaren 
kontrastea egiteko. Batzorde 
honen ateak beti egon izan 
dira zabalik arautegiaren 
aldaketan parte aktibo izan 
nahi duen ororentzat. Prozesu 
parte hartzailea; eta ikasleak, 
aldaketaren protagonista. Ezin 
dugu ulertu beraien lana eta 
gaitasuna gutxiestea. 
Kanpotik, inork, egin behar 
dutena inposatzea. Greba 
araudia aldatzeko prozesua 
abian da eta ikasleak dira 
ahots garrantzitsua, gure 
hezkuntza komunitatearekin 
adostasunean. Horregatik 
defendatzen dugu Arizmendi 
Ikastolan martxan jarri dugun 
prozesu hau.

Ikastolak izan gara euskal 
hezkuntza asmatu, garatu eta 
zabaldu dugunok Euskal Herri 
osoan, Aturritik Ebroraino. 
Hau euskal herritar askoren 
beharra izan da betidanik; 
herritarrok izan gara sortzaile 
eta kudeatzaile lehen ikastola 
sortu zenetik. Arizmendi bera 

kooperatiba integrala da, eta, 
langile eta familia bazkideez 
gain, kolaboratzaile bazkideak 
ere baditu, 700 bat herritar 
dira Arizmendi Ikastolaren 
proiektuan sinesten duten 
bazkide kolaboratzaileak. 
Honek gure hezkuntza 
komunitatea 5.000 pertsona 
ingurukoa izatera darama, 
antolaketa autoeratuarekin. 
Herrigintzatik sortuak eta 
herrigintzan ekinez dihardugu; 
beraz, ez dugu inondik inora 
onartzen IAk bere 
adierazpenetan diskurtso 
kapitalistaren inguruan 
aipatzen dituen gezurrak, gure 
ikastola etsai modura 
lerrokatuz. Ezta zenbait 
adierazpen egiteko erabili 
dituen moduak ere. Gure 
lanarekin eta gure ikasleekin 
harro gaude eta Arizmendi 
Ikastola osatzen dugun guztiok 
proiektu sendoa egiten ari 
garela uste dugu herri, bailara 
eta Euskal Herriarentzat. 
Arizmendi Ikastola, beste 
batzuen artean, gizarte 
eraldaketarako elementu 
klabea da bailaran, eta bertako 
partaideok pertsona aske, 
burujabe, arduratsu, ekintzaile 
eta euskaldunak garatzeko 
beharrezkoak diren antolaketa 
eta testuinguru pedagogikoak 
sortzen dihardugu. Hori da 
gure xedea, ez besterik.

Oñatiko Kultura Sariak, 
ke guay!

XABIER ELORZA COLINAS
oÑati

Otsailaren 16an Amaia 
Erostarbek Oñatiko PNVren 
udal taldearen izenean 
GOIENAn idatzitako iritzi 
artikuluaren inguruan nire 
iritzia eman nahiko nuke.

Gutun horretan, Amaiak, 
Oñatiko PNVren udal 
taldearen izenean, Oñatin 
Kultura Saririk ez dagoela-eta 
Udaletik Kultura Saria sortzea 
proposatzen du, dirudienez, 
eta beraien ustetan, hori baita 
kulturaren esparruan 
diharduen edo jardun duen 
edonoren lan ona, ahalegina 
eta ibilbidea aitortzeko, 
balioan jartzeko eta 
bistaratzeko modua.

Ez naiz ni izango Kultura 
Saria jasotzeko merituak egin 

dituen inor. Beno, agian, bai. 
Nork daki! Baina badira urte 
dezente kulturaren esparruan 
lanean –xaxaketan– nabilela: 
kontzertuak antolatzen, 
musika sortzen, jaietako 
Txosna Batzordeko eta Gazte 
Asanbladako kide bezala 
ekintzak antolatzen eta 
herrian eginiko beste mota 
askotako kultur ekintzetan 
parte hartzen. Eta zera esan 
nahi diet Amaiari eta Oñatiko 
PNVren udal taldeari: jendeak 
egindako lana, ahalegina, eta 
abar ez dira talonario, txeke 
zuri, opari eta prentsarako 
ateratako argazki bidez 
saritzen. Hemen, udal 
baliabideak jendearen eskura 
jarri behar dira, burutu nahi 
diren ekintzak samurtuz. 
Jendeak burutu nahi dituen 
proiektuak babestu behar dira. 
Jendeari egiten utzi behar 
zaio! Baditut jada 37 urte, eta 
ondo gogoan dut nola PNVren 
aldetik herritar askoren lanak 
mespretxatu egin izan diren, 
eta ez diren inoiz aintzat hartu 
izan. Traban geundela 
sentiarazi gaituzue askotan!

Herriko musika taldeen 
kasuan, lokalen 
eraberritzearen ondoren     
–eraberritze kaxkarra!–, 10-15 
urte eman genituen 
Errekaldeko eskolako sotoan 
zeuden  musika lokaletako 
baldintza negargarriak jasaten! 
Zure alderdia Udaleko buru 
zela, gainera. Inolako 
irisgarritasun neurririk gabe, 
osasunerako ere kaltegarriak 
ziren baldintzetan, arratoiz eta 
hezetasunez lepo zeudelarik!

Beraz, sari gutxiago eta 
kulturaren esparruan 
dabiltzanen baldintzak 
hobetzeko lan gehiago!

Onartzen dut. Litekeena da 
jeloskor egotea, nik ez baitut 
Goyarik irabazi –zorionak 
Aitorri eta lantalde osoari. 
Bai, horixe!–, baina zein polita 
den saritua zoriontzea! 
Gogoratuko zinateke saririk 
lortu izan ez balu?

Bukatzeko, eta euskal senari 
ezin eutsiz, etorkizunean 
Kultura Saririk balego, ona 
hemen hautagai batzuk:

Antixena gaztetxea, Txosna 
Batzordea, auzoetako jai 
batzordeak, eta abar, eta abar, 
eta abar.

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
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
2018ko lehen Merkemerkaua 
egingo du Ibai-artek gaur eta 
bihar artean. 

Irailean egin zen azken edizioa, 
Erdi Aroko feriarekin batera. 
Horren eragina gutxitzeko asmoz, 
Ibai-arteko dendariek azoka 
egubakoitz arratsaldean ere egi-
tea erabaki zuten, eta, ondo joan 
zela ikusita, asteburu honetan 
ere bi egunez aterako dituzte 
produktuak kalera.

"Erdi Aroko azoka zela-eta 
erabaki genuen Merkemerkaua 
ostiralez ere egitea. Oso erantzun 
ona izan zuen, eta, hori ikusirik, 
formula berbera erabili dugu 
oraingoan ere", adierazi du Ibai-
arteko kide batek.

Laguntza musikala
Hala, gaur, egubakoitza, 16:30etik 
20:00etara egongo da maukak 
erosteko aukera. Bihar, aldiz, 
egun osoz, 10:00etatik 20:00etara. 
Gaur arratsaldean, herriko ka-
leetan musikarik falta ez dadin, 
Trikitixa Eskolakoen laguntza 

izango dute merkatariek. Ibai-
arteren helburuen artean dago 
herriko beste eragile batzuekin 
elkarlana izatea, eta Trikitixa 
Eskolaren parte hartzea horren 
adibide da.  

Bihar, ordea, BraZZtet Brass 
Band taldeak izango du ardura 
hori, eta bi txandatan arituko 
dira: goizean 11:30etik 13:30era 
eta arratsaldez 17:00etatik 

19:00etara. Aurretik parte hartu 
izan dute merkatari elkarteare-
kin; adibidez, 2017ko urrian 
antolatutako Zatoz Ibai-arterekin 
plazara ekimenean. 

Herriko 30 komertzio
Oraingo honetan, udazkeneko 
eta neguko produktuak prezio 
erakargarrietan jarriko dituzte 
herriko 30 dendarik.

 Besteak beste, moda, lentzeria, 
osagarriak eta oinetakoak izan-
go dira aukeran. Azkenaldiko 
eguraldi petralik ez da izango, 
eta giro atsegina alde izango 
dute, bai gaur, eta baita bihar 
ere.

Honako kale hauetan eta pla-
zetan jarriko dituzte euren mau-
kak salgai: Biterin, Erdiko ka-
lean, Garibain, Olarten, Otaloran, 
Iturriotzen, Ignacio Zuloagan, 
Arbolapetako karpan, Juan Car-
los Guerra plazan, Maalako 
Errebalean, Zerkaostetan, Foruen 
plazan, Doctor Bañezen, Maisu 
Aranon eta Zarugalden.

Iaz apirilean egindako Merkemerkauan, herritarrak arropak begiratzen. GOIENA

Denden maukak kalean, 
erosleen mesederako
gaur arratsaldez eta bihar egun osoz, ibai-arteko merkatariek euren produktuak 
aterako dituzte kalera, beste behin. Elkarteko zuzendaritzak ekintzetan parte hartzera 
animatu nahi ditu ibai-arteko kide ez diren dendari guztiak

ARTGAZKI

1.020 euro Aspanogi laguntzeko
Domekan, Artgazki elkarteak antolatutako Udazkena Euskal Herrian 
lehiaketako sari banaketa egin zuten Kulturaten. Lehen postua Igor 
Altunak lortu du, bigarrena Iban Yañizek eta hirugarrena Iñigo San 
Vicentek. Erakusketan 45 argazki onenak egon dira salgai, eta horietako 
34 saldu dituzte minbizidun gazteekin lan egiten duen elkartea laguntzeko.

X.G. aRRaSatE
"Egun, hezkuntza kontzeptua 
eskolaz harago doa eta gure bi-
zitzan prozesu iraunkor bezala, 
herrian, ematen da. Testuingu-
ru honetan, udalerriak eremu 
hezitzaileak dira eta herritarrak 
eragile hezitzaileak eta hezkun-
tza tipologia guztiek –formala, 
ez formala, informala– osatzen 
dute esparru hezitzailea", azal-
du dute Hezkuntza Sailekoek.

Mapa bat eta liburuxka bat 
egin dituzte, hezkuntzarekin 
zerikusia duten eragileak zein-
tzuk diren erakusteko asmoz. 

Bertan, herriko ikastetxe publi-
ko eta kontzertatuak, akademiak,  
kultur elkarteak eta elkarte 
feministak ageri dira, besteak 
beste. Liburuxkak 215 orri ditu, 
eta bertan, eragile bakoitzari 
buruzko informazioa praktikoa 
dago, klik batzuk eginaz. 

Horretarako, Arrasate.eus web-
gunean jarri dituzte bai mapa 
eta baita liburuxka ere. Hezkun-
tza Sailaren orrian sartuz gero, 
ezkerraldean dauden aukeretan 
azkenean egin behar da klik; 
Arrasateko Heziguneak 2018 ize-
na duenean, hain zuzen. 

Hezkuntza informala, ez formala 
eta formala mapa baten bueltan
'Hezkuntza' kontzeptua "eskolatik harago" dagoela 
irudikatzeko egin du mapa udaleko Hezkuntza Sailak

Sagiri elkarteak antolatuta, 
Sahararen alde dirua batzeko 
azoka egingo dute bihar goizean. 
Bigarren eskuko hainbat pro-
duktu egongo dira bertan: arro-
pak, jostailuak eta liburuak, 
besteak beste. 10:30erako postuak 
gertu egongo dira Seber Altube 
plazan. Eguraldi txarra eginez 
gero, Biterin jarriko dute azoka 
solidarioa.

Sahararen aldeko 
bigarren eskuko 
azoka egingo da bihar

Gida Turistikoen Nazioarteko 
Eguna dela eta, bisita gidatua 
antolatu du Udalak zapaturako. 
Trena Arrasatera iritsi zela 100 
urte bete berritan, Zaldibarko 
frontoitik Elorregiraino joango 
den bisita gidatua prestatu dute, 
trenaren historia eta haren in-
guruko transformazio urbanis-
tikoak jorratzeko. Hitzordua, 
11:00etan, Zaldibarko frontoian. 

Trena ardatz hartuta, 
bisita gidatua izango 
dute zapatu goizean

Ibai-artek ahalik eta kide 
gehien izateko ahaleginari 
eusten dio. Hala, elkarteko 
kide ez izan arren bere 
ekintzetan parte hartzeko 
aukera eman nahi die 
oraindik bazkide ez diren 
komertzioei. Informazio 
gehiago jasotzeko, 943 79 
30 90 zenbakira deitu.

Elkarteko kide 
ez direnei deia
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Enpresetan krisi garaiak auke-
ren garaiak direla esan ohi da. 
Momentu horietan inoiz baino 
garrantzitsuagoa izaten da ja-
rraitu beharreko estrategia ondo 
definitzea eta baliabide guztiak 
horretara bideratzea. Azken 
krisialdian, Arrasateko enpresa 
batek nazioarteratzeko apustu 

sendoa egin zuen, eta, urte batzuk 
geroago, nabaria da fruituak 
jaso dituela. 

"Enpresa munduan, erabaki 
gehienek ez dute emaitzarik 
ematen epe laburrean. 2008tik 
2009ra gure fakturazioa %28 
jaitsi zen, baina garbi geneukan 
bide onetik ari ginela. Maletak 
hartu, eta Europako enpresak 

bisitatzen aritu ginen, eta lan 
komertzial horren emaitzak urte 
batzuk geroago heldu dira" azal-
du du Ekideko gerente Oscar 
Sevillanok. Gaur egun, hiru 
negozio arlotan dihardute: lehe-
na, eta garrantzitsuena, kontrol 
tresnak; ondoren, ingeniaritza 
eta fabrikazioa; eta azkenik, 
ikuspen artifiziala.

Bost urtean, langileak hirukoiztu 
Aipatzen dituen emaitzak na-
barmenak dira hainbat esparru-
tan; fakturazioa, nazioarteko 
presentzia, langile kopurua eta 
inbertsioak kasu. 

2017an 24.000.000 euroko fak-
turazioa izan zuen Ekidek. Due-
la hamar urte fakturatutakoa 
baino lau aldiz handiagoa da, 
eta 2013koaren bikoitza.

Gaur egun, Arrasaten dauka-
te egoitza nagusia, eta Euskal 
Herriko bigarrena Zamudion. 
Horrez gain, Txinan filiala dute, 
eta duela gutxi planta berri bat 
zabaldu dute Mexikon, AEBeta-
ko merkatuan finkatzeko helbu-
ruarekin. 

Langileei dagokienez, 102 lan-
postu sortu dituzte bost urtean  
–langile kopurua hirukoiztu egin 
dute–. 102 postu horietatik ha-
mazortzi Zamudion sortu dira 

eta lau Mexikon, baina gainon-
tzeko guztiak Arrasaten. 

"Arrasaten hartu ditugun lan-
gileen %90 eskualdeko langileak 
dira. Horrez gain, inguruko 
hezkuntza erakundeekin harre-
man estua daukagu; Mondragon 
Goi Eskola Politeknikoarekin, 
Miguel Altuna Lanbide Hezike-
tarekin, Aretxabaletako Lanbi-
de Heziketarekin eta Makina 
Erremintaren Institutuarekin. 
Urtero, zentro bakoitzetik pare 
bat ikasle hartzen ditugu gurean", 
azaldu du Oscar Sevillanok. 

Inbertsio alorrean azpimarra-
garria da fakturazioaren %6,7 
bideratzen dutela ikerketa eta 
garapen aktibitateetara. Gizar-
te ekintzara ere bideratzen dute  
irabazien zati bat, Mundukide 
eta DYA erakundeak lagunduz, 
adibidez, eta herriko kirolariak  
babestuz.

Ekideko langileak Arrasateko egoitzako showroom-ean ateratako argazkian. XABI GOROSTIDI

Ekidek 102 lanpostu 
sortu ditu bost urtean
Enpresa arrasatearrak 28 urte ditu, baina hazkunde nabarmena izan du azken bost 
urteetan. gaur egun, 149 langile daude enpresan –2012ko kopuruaren hirukoitza–. 
krisi garaian nazioarteratzeko egindako apustua giltzarria izan da hazkunde horretan

Garizuma

Nahiz eta aita santuak ere bertan parte hartu zuen, eta, 
demaseko parranda egin ostean, ahaztuta dauzkagu Aratusteak. 
Garizuma aldian sarturik gaude. Karapaixoak ote dira gurean 
aspalditik gordetzen den aldi honetako ohitura publikoa 
bakarra? 

Elizan aldi garrantzitsua dugu Pazko aurreko berrogei egun 
hauek. Elizak, garizuman, kristau garenoi, bereziki, eta, oro 
har, herri osoari, jatortasunaren eta zintzotasunaren aldeko 
deia zabaltzen digu. Badakigu dei mota hauek hitzez baino 
adibideekin eginez gero hobeak direla; hala ere, beharrezkoak 
ditugu. Gure artean balioak berez sortzen zaizkigula sinisturik 
baikaude, ilustrazioaren ideia oker bati jarraituz. Honetan ere,  
errealitateak kontra egiten du. 

Horregatik, egiaren, zuzentasunaren eta ontasunaren aldeko 
aldarrikapena ez da alferrik izango. Zuzenago izango den 
gizartea nahi badugu, zuzenagoak izango diren pertsonak sortu 
beharko ditugu. Lan horretan gabiltza, baina ez dugu lortzen. 
Jatorrizko bekaturen errua izango ote da?

NiRE uStEz

HORAZIO ARGARATE

Arrasate pasealekuan kokatuko 
da 2018-2019 ikasturtean Eibar-
ko Hizkuntza Eskolaren gela 
desplazatua, Arrasateko Helduen 
Eskolaren egoitzan. 

Herrian aspalditik zegoen hiz-
kuntza atzerritarren zerbitzu 
hori Arrasatera ekartzeko es-
karia, eta, datorren ikasturtetik 
aurrera, ingeleseko, frantseseko 
eta alemaneko eskolak eskaini-
ko dituzte bertan. 

Hori irudikatzeko, Eibarko 
Hizkuntza Eskolako, Eusko Jaur-
laritzako eta Udaleko ordezkariek 
instalazioak bisitatu zituzten, 
atzo, osteguna. Gela kopurua, 
ordutegiak eta izen emate epeak 
aurrerago zehaztuko dituztela 
azaldu zuten ordezkariek. 

Hizkuntza Eskolaren 
gela desplazatua, 
Helduen Eskolan

Hona hemen enpresaren hazkundeari buruzko datu batzuk:

Langile kopurua
• 2012 47 langile ari ziren enpresan lanean.
• 2017 149 langile ari ziren enpresan lanean; bost urtean kopurua 

hirukoiztu egin zen.

Fakturazioa
• 2007 6.040.000 euro
• 2013 10.900.000 euro, krisi aurreko zifra bikoiztetik gertu.
• 2017 24.000.000 euro, 2007koa baino lau aldiz handiagoa, eta 

2012koaren bikoitza. 

Ekideren emaitzak, datutan

IÑAKI GOROSTIDI

83.670 euro parkea berritzeko
Nao de Santiago kaleko jolas-parkea berritzeko kontratazio prozedura 
martxan dago. Hilabete bateko epea zehaztu dute lanak egiteko, eta, BEZa 
barne, 83.670 euroko aurrekontua izango du. Bestalde, Garibai etorbideko 
espaloia berritzeko lanak Construcciones Artzamendiri SA enpresari 
esleitu dizkiote, 192.787 euroren truke, BEZa barne. 
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Josune Murgoitio ikertzaile, 
kazetari eta idazle arrasatearrak 
2016an Colores prohibidos lehen 
nobela kaleratu zuen, eta orain, 
Margotutako hormak liburuari 
forma ematen dabil. Azken obra 
horretan, Arrasateko eta Euskal 
Herriko paretetan ageri diren 
pintaketak dira protagonista, 
eta horiek ikusi ahalko dira 
datorren asteazkenean zabal-
duko den erakusketan. Murgoi-
tioren arabera, ikuspegi antro-
pologikoa du lanak. "Erakuske-
ta  hau ikerketa zientifiko ba-
tetik dator. Gizarte-antropologia 
ikuspegia du, baina baita me-
moria, bake eta giza eskubide 
ikuspegia ere". 

Erakundeen babesa
Erakusketa antolatzeko, Geuz 
elkartearen laguntza izan du, 
Gizartea Eraldatzeko Unibertsi-
tate Zentroarena. Baina Mur-
goitiok azaldu duenez, beste 
eragile batzuen babesa ere jaso 
du. "Hasiera batean, Gogora 
institutuarekin jarri nintzen 
harremanetan. Ostean, Gipuz-
koako Foru Aldundira jo nuen, 
eta Olatu Talka programaren 
barruan babesa eman zidaten. 
Horrez gain, Geuz elkartearen 
bitartez, Eusko Jaurlaritzaren 
babesa jaso nuen, eta, azkenik, 

baita Arrasateko Udalarena ere. 
Otsailaren 28an 18:00etan egin-
go da irekiera ekitaldia Kultu-
raten, eta bertan, proiektua 
babestu duten erakundeetako 
ordezkariak izango dira.

Erakusketa, eta ostean liburua
Libururako batutako argazkie-
kin osatuko du erakusketa, bai-
na oraindik ez du argitaratu. 
Irailean plazaratzea da asmoa, 
eta ostean, Durangoko Azokara 
eramango du. 

Honela definitu du Murgoitiok 
lan hori egitera bultzatu duen 
helburua: "Horma margotuak 
denbora luzez egon dira euskal 
lurraldean. Ikusi egin ditugu, 
haiei buruz hitz egiten entzun 
dugu, haien inguruan irakurri 
dugu, pertsona askok sentitu 
edo pairatu ere egin dituzte; 
alabaina, ez dira asko aztertu, 
ez esplikatu ere". 

Besteak beste, horma horien 
esanahia, balioa eta erabilera 
sinbolikoa ikusleekin lantzen 
ahaleginduko da erakusketa.

Tailerrak 
Azken helburu hori lortzeko, bi 
tailer antolatu ditu, ondorengo 
egunetarako: martxoaren 10era-
ko, goizez, eta martxoaren 15ea-
rako, arratsaldez. Izena emate-
ko, info@geuz.es helbidera idatzi.

Josune Murgoitio idazle, kazetari eta ikertzaile arrasatearra. XABI GOROSTIDI

Horma margotuak 
biltzen eta ikertzen
Josune Murgoitio ikertzailea arrasateko eta Euskal Herriko hormetako pintaketak 
batzen aritu da 2011a ezkero. Horien esanahia eta erabilera sinbolikoa aztertu ditu, 
eta horri buruzko erakusketa jarriko du kulturaten otsailaren 28tik martxoaren 24ra 

Martxoaren 8ko 
kartel irabazlea
Juan Diego Ingelme izan da kartel 
lehiaketako irabazlea. Izan direlako 
gara. Gora feminismoak! leloa 
erabili du diseinua egiteko orduan, 
eta bertan, adindun andre baten 
itzala baliatu du Martxoaren 8ari 
keinu egiteko. Guztira, hemeretzi 
lagunek hartu dute parte kartel 
lehiaketan, eta horiekin guztiekin 
erakusketa egingo dute Kulturaten 
martxoaren 5etik 16ra.

JUAN DIEGO INGELME
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E.A. ARRASAtE
16 urtetik gora duten kiroldegi-
ko abonatuei zuzendutako ikas-
taroak izango dira.

Taldeak hamar pertsonakoak 
izango dira, gehienez, ahalik eta 
zerbitzu indibidualena emateko. 

Hori dela eta, komeni da izena 
lehenbailehen ematea. Kirolde-
giko harreran bertan izango da 
horretarako aukera.

Abonatuek bi egun eta lau saio 
izango dituzte aukeran. Ordu 
erdiko saioak izango dira. Ba-

tetik, otsailaren 27an –martitze-
na–, 12:30ean eta 13:00etan. Bes-
tetik, martxoaren 1ean –eguena–, 
19:00etan eta 19:30ean.

Irakasleek oinarrizko abileziak 
erakutsiko dituzte paretan mu-
gitu eta zintzilik mantendu ahal 
izateko. Ez da inolako materia-
lik eraman behar izango, Uar-
kapeko frontoiko boulderrean 
beharrezko material guztia dago 
eta.

ArraSasoi: hamabi hile, hamai-
ka gai programaren baitan, hori 
izango da otsaileko eskaintza.

Oinarrizko eskalada ikastaroa, 
kiroldegiko abonatuentzat
'ArraSasoi: hamabi hile, hamaika gai' programaren 
baitan antolatu du ikastaroa udaleko Kirol Sailak

Pasa den astean, konfiantza be-
rreskuratzeko garaipen handia 
lortu zuen Mondratek, Gernika-
ri 7-1 irabazita.

Dinamika onari eusten saia-
tuko dira asteburu honetan 
arrasatearrak. Sailkapenean 
aurretik duten Mallabia Seguros 
Altaldiren aurka jokatuko dute 
bihar, zapatua, 17:30ean, Zaldi-
barko Udal Kiroldegian.

Mallabia Seguros 
Altaldiren aurka ariko 
da Mondrate

Ligako talde indartsuenetako 
baten etxean jokatuko du bihar, 
zapatua, 14:00etan, Kanpanzar 
ARTk. Getxo Artea hirugarren 
da sailkapenean, 40 punturekin, 
eta Igor Isasirenak berriz, zaz-
pigarren daude, 19 punturekin.

Pasa den astean etxean galdu 
ostean, mailari eusteko borrokan 
bete-betean murgilduta jarraitzen 
dute arrasatearrek.

Partidu zaila dauka 
asteburuan 
Kanpanzar ARTk

Eneko Azurmendi ARRASAtE
Emakumezkoen pertika-jauzian 
ez da zilarrezko dominarik ba-
natu. Izan ere, Malen Ruiz de 
Azuak eta Monika Clementek 
urrea partekatzea erabaki dute, 
marka bera egin ostean. 4,31 
metroko marka biek lehenengo 
saiakeran gainditu ostean, 4,36 
metrokoa bietako inork ez du 
gainditu. "Bi aukera genituen: 

berdinketa hori apurtzen saiatu, 
edo lehenengo postua partekatu. 
Hitz egiten egon ostean, bigarren 
aukerarekin geratzea erabaki 
genuen", azaldu du. Hala, par-
tekatuta bada ere, bigarren ur-
tez segidan irabazi du Ruiz de 
Azuak pertika-jauzian, pista 
estalian. "Oso pozik nago. Txa-
pelketara sentsazio onekin iritsi 
nintzen, aurreko asteetako en-

trenamenduetan maila ona ema-
naz. Sentsazio on horiek txapel-
keta honetan errematatu nahi 
nituen, Espainiako Txapelketa 
garrantzitsuena delako, azken 
finean. Zorionez, hala izan da", 
adierazi du.

Bide batez, bere marka per-
tsonala ondu du arrasatearrak. 
Pista estalian 4,21 metroko mar-
ka zeukan eta aire zabalean 4,26 

metrokoa. "Gutxien espero nue-
nean lortu dut", onartu du.

Maialen Axpek ere brontzea 
partekatu behar izan du. "Txa-
pelketa bera egin dugu. Huts 
egindako jauzi kopuru bera izan 
dugu eta 4,16 metroko marka 
ere biok hirugarrenean gaindi-
tu dugu. Beraz, hirugarren pos-
tua biontzat", zehaztu du.

Pozik azaldu da egindako txa-
pelketarekin, baina arantzatxo 
batekin geratu dela onartu du. 
"Sentsazio onak nituen eta uste 
dut hobeto ibil nintekeela".

Axpek ere bere marka pertso-
nala hobetu du. "Duela bi aste 
Zaragozan 4,12 metroan ezarri 
nuen nire marka, eta orain, lau 
zentimetro ondu dut".

Aitortu du "teknikoki eta fisi-
koki" hobetuz doala urtetik ur-
tera eta hori dela garrantzitsue-
na. "Ikusten dut hobetzeko au-
kera dudala oraindik, eta lanean 
jarraituko dut horretarako".

Azkenik, Ibai Fernandezek ere 
parte hartu du 60 metroko las-
terketan, nahiz eta ez duen lehen 
kanporaketa gainditzerik izan.

Malen Ruiz de Azua –gorriz– eta Maialen Axpe –urdinez–, podiumean. JONATHAN PEREZ

Urrea Ruiz de Azuak eta 
brontzea Axpek, pertikan
Valentzian jokatutako pista estaliko Espainiako txapelketa absolutuan podium bitxia 
osatu da; izan ere, Malen Ruiz de Azuak urrea partekatu du Monica Clemente 
kataluniarrarekin eta Maialen Axpek, berriz, brontzea Carla Franch valentziarrarekin

Gizonezkoen pertika-jauziari 
dagokionez, Istar Dapenak 
brontzea eskuratu du, 5,22 
metroko marka lortuta. Hala 
ere, zapore gazi-gozoa utzi dio 
txapelketak. "Urte osoan ibili 
naiz entrenamendu gogorrak 
egiten eta min hartuta iritsi 
naiz, orkatila gaizki eta 
iskioetan gainkarga batekin. 
Horrez gain, sukarra nuen. Ez 
nuen lehiatu nahi, motibazio 
guztia galdu nuen. Hala ere, 
entrenatzaileak eta ingurukoek 
animatu ninduten eta parte 
hartzea erabaki nuen", azaldu du.

Fisikoki ondo ez egon arren, azpimarratu du pertikan teknika 
ere "oso garrantzitsua" dela, eta, hori ondo landuta, hirugarren 
postua eskuratu zuen arrasatearrak, azkenean. Kontuan hartuta ze 
baldintzatan lehiatu zen, emaitza ona da. Hala ere, pena du 
Dapenak. "Ondo egongo izan banintz, txapelketa irabazteko 
aukerak izango nituen", nabarmendu du.

Markari dagokionez, 5,22 metroko jauzia egin zuen, pista 
estalian daukan marka pertsonala bi zentimetro hobetuz. 
"Hainbeste entrenatu ondoren, gutxienez, 5,40 metroko markaren 
bueltan ibiltzea espero nuen", dio.

Hala ere, gustura dago Dapena, eta azaldu du horrek motibazio 
modura balioko diola aurrera begira. "Baldintza hauetan egonda 
emaitza hauek lortzeko gai izan banaiz, hobetzeko aukera asko 
ditudala iruditzen zait, eta horrek motibatzen nau".

Istar Dapena, dominarekin. J.P.

Istar Dapenak, brontzea
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Iker Oñate ARRASATE
Otsaileko egitarauari bukaera 
eman ostean –Crim talde kata-
lanak jardun zuen atzo–, aurre-
ra begira jarriak dira Kooltur 
Ostegunetako antolakuntza ki-
deak. Eta iragarri dituzte mar-
txoan herriko gaztetxean izango 
direnen izenak: Zazkel, Jorge 
Da Rocha eta Lie Detectors. 
Zehatz esanda, ez dute emanal-
dirik antolatu martxoaren 8rako 
–emakume greba dute deitua 
egun horretarako– eta 29rako 
–Aste Santuko oporrak dira–. 
Gainerakoan, betiko dinamika 
segituko dute Kooltur Ostegunek. 
22:00etan hasiko dira kontzer-
tuok; eta  bost eurotan eskura 
daitezke  sarrerak, egunean 
bertan –ezin  daitezke aurrez 
erosi–.

Gauzak horrela, martxoko 
lehen egunean izango da egita-
rauko lehen kontzertua. Hain 
zuzen ere, Zazkel talde bizkai-
tarrak jardungo du agertoki 
gainean. "Euskal Pop Erradika-
la egiten zihardutela esan zuten 
behinola. Beraz, presente dituz-
te 80ko hamarkadako doinuak, 
punkaz apartekoak", argitu du 
Iker Barandiaranek, antolakun-
tza taldekoak. Gaur-gaurkoz, bi 

disko dituzte kaleratuak bizkai-
tarrek; azkena, aurreko neguan, 
Ez entzun deiturikoa. Lan ho-
rretan, hip hopa, rapa eta mota 
horretako estiloak uztartzen 
dituzte 80ko hamarkadako pop 
doinuekin.

Bestetik, martxoaren 15erako 
antolatu dute hurrengo kontzer-
tua; egun horretan, Jorge Da 
Rocha musikariari dagokio gaz-
tetxeko agertokian jardutea. 
Kontrabaxu-jole portugaldarrak 
doinuen esperimentazioa du 
erdigunean. "Eskaintza interes-
garria dakar. Hainbat instru-
menturen doinuak uztartzen 
ditu kontrabaxuarenarekin, 
loop-a erabiliz", argitu du Ba-
randiaranek. Hain zuzen ere,  
musika taldea izan barik, soinu 
ezberdinak sartzea ahalbidetzen 
duen gailua da loop-a –zuzenean 
grabatzen dira soinuok–. Esan 
beharrekoa da, bestetik, kontra-
baxua jotzen dutenen artean 
erreferente dela Da Rocha.

Eta, hileko egitaraua bukatze-
ko, Lie Detectors izango da mar-
txoaren 22an. Duela bi urte pasa 
sortu bazuten ere, eskarmentu 
handikoa da Donostia aldeko 
musika taldea: taldekideek urte 
asko daroatzate musikaren mun-

duan murgilduta; besteak beste, 
Plan B eta Nuevo Catecismo 
Catolico taldeetan. Hain zuzen 
ere, garage musika estiloa eroan-
go du gaztetxeko agertokira, 
punk ukituarekin, beti ere. Ai-
patu beharrekoa da sona han-
diko taldea dela Lie Detectors. 
Eta, hori horrela, kontzertu asko 
ditu eskainiak Estatuan.

Martxoko egitaraua estreinatuko duen Zazkel taldea. BETITXE SAITUA

Martxoan hiru kontzertu, 
Kooltur Ostegunetan
Kooltur ostegunek atzo eman zioten bukaera otsaileko egitarauari. Eta aurrera begira 
jarriak dira jada. bada, iragarri dituzte herriko gaztetxeko agertokian izango direnen 
izenak: zazkel, Jorge Da Rocha eta Lie Detectors. Hiru talde egongo dira, beraz

I.O. ARRASATE
Egitasmo berria du esku artean 
Doke antzerki talde arrasatea-
rrak. Bada, oraindik askorik 
aurreratu ezin dezaketen arren, 
"bestelako formatua" izango 
duela diote. "Abesbatzako zenbait 
kide ere izango dira. Abestu ez 
ezik, antzeztu ere egingo dute, 
gainera", argitu du Mariasun 
Pagoagak, Dokeko kideak. 

Aurreikuspenen arabera, 
proiektu berriak azaroan izango 
du estreinako emanaldia. Eta 
hainbat antzezlekutan jardutea 
litzateke asmoa. Gainera, gazte 

talde bat ere batu zaie ohiko 
antzezleei. Guztira, hamabi an-
tzezle inguruk jardungo dute 
agertokian.

Bitartean, badago bestelako 
egitasmoetan parte hartzen da-
bilen Dokeko kiderik ere. Esa-
terako, Moriartik ekoitzitako 
film labur batean jardun du 
buru-belarri Mariasun Pagoagak: 
Mateoren ama. Hain zuzen ere, 
Aitor Arregik eta Jose Mari 
Goenagak idatzi dute gidoia –
zuzendari lanak ere egin dituz-
te–. "Luxua da eurekin lan egi-
tea", aitortu du Pagoagak.

Proiektu berria du esku artean 
Doke antzerki taldeak
Azaroan aurkeztuko dute antzezlana, eta hainbat 
berrikuntza iragarri dituzte
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Julen Iriondo aRaMaio
Aramaiok badu gertuko herri 
bat Lapurdin. Uztaritze, Ainhoa, 
Senpere eta Ezpeletarekin mugan, 
Aramaioren antzerako herria 
da Zuraide biztanle kopuruz. 
Eta bila hasita, izango dituzte 
antzekotasun gehiago; esan gabe 
doa, hizkuntza bera ere badute, 
bakoitzak bere aldaeran, nahiz 
eta euskararen erabilera eta 
egoera desberdina izan batean 
eta bestean. Aramaio neurri 
handi-handi batean da euskaldun; 
Zuraide ere hala izatea nahi 
lukete batzuek, eta hori da, hain 
justu ere, bi herrien arteko lo-
turak sendotu nahi izatearen 
abiapuntua.

Zuraide Indarrean taldeak 
euskaltzaletasuna du ezauga-
rrietako bat. Hango kide izan-
dakoa da Susana Axpe, ia hiru 
hamarkada Lapurdin darama-
tzan aramaioarra; orain ere 
bertan dihardu, berriz, Elisabeth 
Anduezak –lagun minak dira, 
gainera–. Baliagarri dira euren 
azalpenak Aramaioren eta Zu-

raideren arteko harremanaren 
nondik norakoak ulertzeko: 
"Zuraide ez da herri euskaldu-
na; euskalduna zen, baina eus-
kara hizkuntza bezala ez da 
erabiltzen, eta pena handia dugu; 
gu gara euskaraz ari garen az-
kenetako batzuk, eta pentsatu 
genuen elkartzea euskaraz ari 
den herri batekin; Aramaiore-
kin pentsatu genuen, Susanari 
esker, eta hasi ginen harrema-
netan. Biziki aberatsa da", dio 
Anduezak.

Beste saiakera bat ere bai 
Nafarroako Igantzirekin ere 
saiatu ziren lehenago, baina, 
lehen hartu-eman bat eduki 
arren, lotura ez zen gauzatu. 
Aramaiorekin gehiago: 2015eko 
apirilean herrian izan ziren la-
purtarrak –Gure Esku Dagok 
antolatutako Joste Eguna zen, 
gainera, eta festan zuzenean 
parte hartu ere egin zuten, ara-
maioarrekin batera kantuan, 
adibidez–; 2016ko urrian berriz 
ere etorri ziren Zuraidetik, kasu 

hartan, Alaiki taldeko dantzariak, 
Lagun Artean dantza taldearen 
60. urteurrena zela-eta antola-
tutako ospakizunetan parte har-
tzera; iaz, uztailean, Aramaioko 
ordezkaritza bat, Udalekoa eta 
Txirritola elkartekoa, Zuraide-
ko festetan izan zen gonbidatu; 
eta aurtengo urtarrilean, Lagun 
Artean dantza taldeko kideak 
izan dira han bertako dantza 
taldearekin batera emankizuna 
egin dutenak.

Zinegotzi bat 
Zuraide Indarrean taldeak zine-
gotzi bat du, gaur egun, herriko 
udalbatzan; hamahirutik bat. 
Eta bakarra izan arren, bada 
taldearen nahia Udala euskal-
duntasunez kutsatzea. Askorik 
ez dute lortu, orain arte, ez 
behintzat, zehazki, Aramaiore-
kiko gaiari dagokionez: "Bai, 
nahi genuke harreman honi 
udalek izaera ofiziala ematea, 
baina gurea ez da horretarako 
prest egon orain arte; ez da eu-
ren lehentasuna". 

Udalean pisu handiagoarekin 
edo txikiagoarekin, dena den, 
harremanean "sakontzea" da 
lapurtarren nahia; Udaleko or-
dezkaritzatik harago suma dai-
tezkeen baikor izateko zantzuek 
animatuta, gainera: "Irudi luke, 
hala ere, Zuraiden xede hori 
badela, euskaraz berriz ere hitz 
egitea eta hizkuntza errekupe-
ratzea. Hori sentitzen da, baina 
indarrik egin gabe, erraz gal 
daiteke hori… Aramaiorekin 
harreman hau izatea bide bat 
liteke. Eta uste dut ongi abiatu 
dela… Hona heldu direlarik 
aramaioarrak, hemengoak bor-
txatuak dira euskaraz hitz egi-
tera, eta gero beharra sentituko 
da, behar bada, gero eta gehia-
gotan. Bide bat da hau, behar-

BATZUEK ZEIN 
BESTEEK DIOTE 
EUSKARA DELA 
HARREMANERAKO 
ARRAZOI NAGUSIA

Elisabeth Andueza eta Susana Axpe, Zuraiden. GOIENA

Bi herrietako dantzariak, 2016ko urrian, Aramaioko Lagun Artean dantza taldearen 60. urtemuga zela eta. GOIENA Aramaioko dantzariak, aurtengo urtarrilean, Zuraiden. LAGUN ARTEAN

Debagoienean, Antzuola 
dago Iparraldeko herri 
batekin senidetuta, 
Nafarroa Behereko 
Aiherrarekin. Kasu 
horretan, 1984an bi 
familiaren bitartez hasitako 
harremana ofizial bilakatu 
zuten udalek 2004an –
Aiherran ere bertako 
Udalak ez zuen ordura arte 
interesik izan–: "Kulturari 
eta euskarari diogun 
atxikimendua kontuan 
harturik, bi herrien 
errealitate desberdinen 
artean loturak indartzeko 
eta, geroan elgarren arteko 
helburuak eta ekintzak 
programatzeko eta 
antolatzeko nahiarekin 
bideratzen da hitzarmen 
hau", dio testuak.

Antzuola eta 
Aiherra

Ofizialki ez, 
baina senide
Poliki-poliki ari da egiten bere bidea aramaioren eta Lapurdiko zuraideren arteko 
harremana. Erakundeei dagokienez izaera ofizialik ez duen arren, lotura estutzea da 
asmoa, urtarril amaieran herri bietako dantzariek han egindako saioa modukoekin
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ko dira beste batzuk topatu, 
baina…".

Zuraidekoek nahi dute: "Uste 
dut guk badugula asko ikasteko 
haiengandik"; eta aramaioarrek 
ere bai: "Esaten dute eurek ere 
badutela zer ikasi gugandik"; 
Anduezak dio dantza kontuetan, 
adibidez, aramaioarrek esan 
dietela eredu litezkeela eurak.

Txirritola elkartea 
Hortik harago, ikasteko moduko 
asko ikusten ditu Txirritolako 
Rosa Mondragonek lapurtarren-
gan –euskara elkarteak ere par-
te hartzen du harremanotan–, 
ekimenari dagokionez, adibidez, 
"euskal komunitate moduan 
nahikoa mugimendu" dutela eta: 
"Hara joan garen bakoitzean 
transmititu digute talde moduan 
ze indar duten; euskararekin 
lotuta zerbait dagoen bakoitzean 
kalera irteten dira, eta erraz 
biltzen dira 50-60 pertsona eki-
taldi horretan, eta beti modu 
aktiboan, lana egiteko prest, eta 
indarrak batzeko; nik uste dut 
zentzu horretan badugula zer 
ikasi. Hemen dena dugu askoz 
errazago; bai udalek, bai euska-
ra elkarteek aurrekontu zehatza 
dute, badute egitura bat, eta han 
ikusten dugu herria bera dela, 
euskaldun sentitzen direnak 
mugitu egiten direla, kalera 
irteten direla, eta hori oso abe-
rasgarria iruditzen zait". 

Eta horrez gain: "Guretzat ere 
aberasgarria izan daiteke hango 
ohiturak ezagutzea, gureekin 
partekatzea, jaiak... Inguruko 
herriak ezagutzen ditugu, agian, 
Senpere eta Ezpeleta ondoan 
daude, adibidez, baina Zuraide 
ezagutzea deskubrimendu bat 
izan da, eta beti da aberasgarria". 
Gainera, joan diren bakoitzean 
"oso ondo" hartzen dituzte, eta 
"gozatua, plazer bat" izaten da 
hara joatea, Mondragonen esa-
netan.

Etorkizuneko hartu-emanei 
dagokienez, ezer ez dute zehaz-
tuta, oraingoz, baina jarraitu 
jarraituko dute: "Dantza taldetik 
[Lagun Arteaneko kide ere bada 
Mondragon] badugu asmoa ha-
rremanetan jarraitzeko. Nik 
uste dut zailena erakunde mai-
lan dela, hangoen interesa eus-
kal komunitate bezala delako. 
Interesgarria litzateke udalen 
arteko kontaktua ere, aberasga-
rria delako"; baina... Era batera 
edo bestera, segi beza bi herrien 
arteko harremanak urte askoan.

HIZKUNTZA ETA 
KULTURA BULTZATZEN 
LAN HANDIA EGITEN 
DU ZURAIDE 
INDARREAN TALDEAK

Txirritolako eta Aramaioko Udaleko ordezkaritza, iaz, uztailean, Zuraiden. TXIRRITOLA

Lapurtarrak eta aramaioarrak batera, Aramaion, 2015eko apirileko Joste Egunean. GOIENA

Pentsa dezagun momentu 
batez posible dela. Posible 
dela gustuko ez dugun 
guztia desegitea eta aldatu 
nahiko genukeen guztia 
aldatzeko adorea dugula. 
Posible dugula irribarre 
egitea. Posible dela, 
egunero inguratzen gaituen 
iskanbila ozen honetan, 
bihotzaren hitzak entzun 
eta ametsen atzetik 
bizitzea.  

Imajina dezagun diruak 
ez duela gizakia kutsatu eta 
berdintasuna bere zentzu 
zabalenean egiazkoa dela. 
Imajina dezagun neskak 
mutilak direla eta mutilak 
neskak, beltzak zuriak 
direla eta zuriak beltzak, 
itsusiak ederrak direla eta 
ederrak itsusiak, gauak 
egun eta egunak gau direla.  

Imajina dezagun lotsa 
guztiak galdu ditugula, eta, 
zergatik ez, suposa dezagun 
denbora eten dezakegula. 
Ez dugula lanera zein 
klasera joan beharrik, eta 
benetan nahi duguna 
egiteko guztiz askeak 
garela. Suposa dezagun ez 
dugula ordutegi eta 
betebeharrik, espresuki 
guk bete nahi dugunik 
baino. Kasu horretan, zer 
egingo zenuke?

Gu geu gara gure ametsak 
errealitate ez bihurtzearen 
arrazoia. Pentsa, imajina 
eta suposatu dezagun.

NiRE uStEz

JOKIN 
LARRAÑAGA

Pentsa 
dezagun

LTD seinalea
Arazoak badira, litekeena da 
4G teknologia jartzeko 
lanengatik izatea. Deitu, doan, 
LLEGA800 enpresara: 900 83 39 
99. Hilaren 28tik, kobratu 
egingo dituzte egokitzapenak.

Ehizaren edukiontzia
Induspe inguruko 
bidegurutzeko edukiontzia 
ondo erabiltzeko ekatzen du 
Udalak.

oHaRRak

Loli Lasagak, Ana Martiarenak 
eta Rosa Mondragonek utzi egin 
dute zuzendaritza, eta Jon He-
rrarte, Itziar Blazquez eta Mai-
tane Gomez de Segura sartu dira 
–beste hiru kidek jarraitu egiten 
dute–. Aurtengorako ekimene-
tako bat izango da Euskaraldian 
parte hartzea eragile gisa, dina-
mikaren partaideetako bat izan-
go da-eta Aramaio. 

Urteroko batzarra 
egin eta zuzendaritza 
berritu du Txirritolak

Euskaraldia azaroaren 23tik 
abenduaren 3ra bitartean egin-
go da Euskal Herri osoan. 11 
egunez erabat euskaraz jar-
dutea izango da erronka. He-
rriz herri ari dira aztertzen 
gaia, parte hartzeko izena 
apirilaren 8rako eman behar 
da eta. Aramaion hilaren 28an 
izango da bilera, 18:30ean, 
udaletxean.

Euskaraldiari buruzko 
bilera izango da 
eguaztenean

Arabako Bertso Kuadrilla Ar-
tekoaren barruan, bigarren 
finalerdia jokatuko da zapatuan, 
A m u r r i o k o  g a z t e t x e a n , 
19:00etan. Aramaioko Ibabeko 
Bertaren bilobak eta Gasteizko 
Bapateroak ariko dira kantuan. 
Lehen finalerdian, Aramaixoko 
sobrak taldeak galdu egin zuen 
Arabako Errioxako Txandrio-
rekin.

'Ibabeko Bertaren 
bilobak' taldekoen 
txanda aste honetan

Aramailur Kontsumo Elkarteak 
urtarrilean egindako batzarrean 
erabaki zuen ekonomatua astean 
beste egun batez irekitzea. On-
dorioz, ordutegi berria izango 
da martxotik aurrera: martitzen 
eta eguenetan, 17:30etik 20:00eta-
ra; eta zapatuetan, 11:00etatik 
13:00etara. Bost urte bete dira 
proiektua sortu zela, eta 80 baz-
kide ditu egun.

Aramailur elkartearen 
ekonomatua, 
eguenetan ere bai

Zuraiderekiko 
harremanerako interesa 
badu Aramaioko Udalak: 
"Beste Udala prest egongo 
balitzateke, gu gertu 
egongo ginateke 
harremana formalizatzeko, 
noski", dio Lierni Altunak. 
Baina hangoak nahi ez 
izatea ez da gaindiezineko 
traba; Zuraide Indarrean 
ere aintzat hartzen du 
alkateak: "Beraiek 
izugarrizko lana egiten ari 
dira euskal kulturagatik eta 
euskaragatik; orduan, 
trukerako edozein 
gonbidapenetarako edo 
antolatzen duten 
edozertarako prest, nahiz 
eta elkarte bat izan". 
Urtarrilean ere izan zen 
alkatea Zuraiden.

Aramaioko 
Udala, bai
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Martxoan sartzearekin batera 
egingo dute Aretxarte merkata-
rien elkarteko kideek XVI. Ixa-
debalde merkealdien azoka, 
hilaren 2an eta 3an, hain zuzen. 
Oraingoan ere, mojena izanda-
ko komentua izango dute topa-
leku, eta hona hemen elkartuko 
diren merkatariak: Asensio, 
Belar Meta, Haurrak, Kilima, 
Tak eta Titare. Egubakoitzean 
goiz eta arratsalde izango da 
zabalik azoka: 10:00-13:00 eta 
16:30-20:30; eta zapatuan, goizez 
bakarrik: 10:00-14:30.

Udazken eta negu parteko ge-
neroa eskainiko dute; beherapen 
handiekin, beste behin. Gainera, 
100 euroko bonuak zozketatuko 
dituzte bezeroen artean.

Ixadebalde azoka 
martxoaren 2an eta 
3an egingo dute

UDAk bosgarrenez antolatu duen 
emakumeen frontenis txapelke-
ta martxoaren 3an, 4an, 10ean 
eta 11n jokatuko da, Iturrigorri 
pilotalekuan, eta izena emateko 
epea bukatzear da; otsailaren 
27an, hain zuzen ere. Hona hemen 
horretarako bidea: emakumeen-
frontenisaUDA@gmail.com. Bi-
koteak 10 euro ordainduko du 
lehen partiduan.

Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren bueltan antolatu dute 
txapelketa, beste behin, "goza-
tzeko eta, aldi berean, aldarri-
katzeko". Txapelketa herrikoia 
da eta aparteko giroa sortu izan 
da pilotalekuan. Hortaz, UDAk 
emakume guztiak animatu gura 
ditu parte hartzera.

Frontenis txapelketan 
izena emateko azken 
eguna, otsailaren 27a

Mirari Altube aREtXabaLEta
Udaleko alderdi guztien kezka 
eta nahia da oinezkoak eroso 
mugitzeko herria izatea Aretxa-
baleta, eta, otsailaren 8an onar-
tutako udal aurrekontuan, diru 
partida garrantzitsuak onartu 
zituzten horretarako.

Ildo horretatik, Deba ibaiaren 
ezkerraldeko pasealekuaren la-
nak lizitatzear daude; Urak 
Agentziaren baimena heldu or-
duko egingo dute. Horren hel-
burua da Lausittatik doan pa-
sealeku hori Ibarra kiroldegi-
raino luzatzea. "30 metroko 
kontua da, baina ez da obra 
samurra; izan ere, aldapa mal-
kartsua dago, eta menditik da-
torren ura bideratu beharra ere 
bai. Bide batez, goi-tentsioko 
kablea lurperatuko dugu", adie-
razi du Unai Elkoro alkateak. 
225.000 eurotan zehaztutako lanak 
lehenbailehen hasi gura dituzte, 
udarako bukatuta izateko.

Santa Kurtz kaleko bidegorria 
Santa Kurtz kaletik pasatzen 
den bidegorria bideratzeko asmoa 
ere badu Udalak, Kurtzebarri 
eskolako kantxatik ateratzeko, 
hain zuzen. Horretarako, 42.000 
euro bideratu dituzte: "Lur az-
piko saneamendu lanik ez dugu 
egingo, bidea lekuz aldatu ba-
karrik. Orain aparkalekuak 
dauden lekuan egingo da bide-
gorria; baina aparkalekuak ez 
dira kenduko lekua egon bada-
goelako horiendako ere". EH 
Bilduk eskolaren eta Iturrigorri 
pilotalekuaren atzetik pasa zedin 
proposamena aurkeztu zuen 
orain dela hilabete batzuk: "Ho-
rren gaineko kontsulta egin dugu 
Aldundian eta ez da irtenbide 
apropostzat ikusi".

Behin horiek eginda, ibaiaren 
ezkerraldeko pasealekua eta 
eskumako bidegorria lotzea da 
asmoa. "Horretarako zein den 
puntu aproposena pentsatuko 
dugu eta herrian zirkular an-
tzeko bat sortuko da".

Deba ibaiaren ezkerraldeko pasealekua, kiroldegia ikusten dela. MIRARI ALTUBE

Oinezkoen herrirantz 
jotzeko lehen pausoak
Herri irisgarria izateko bidean jarraitu gura du udalak, eta, horretarako, hainbat lan 
egingo ditu aurten: Deba ibai alboko pasealekua bukatu, Santa kurtz kaleko 
bidegorria lekuz aldatu eta oztopo arkitektonikoak ezabatzen jarraitu 

Eskoriatzako Apotzaga auzoko kanposantua. IMANOL BELOKI

Apotzaga aldeko altxorren berri 
emango du Aitor Antxiak etzi
ibarra kiroldegitik abiatuko dira, domekan, 10:30ean, 
eta gomendatu dute izena aurrez ematea, arkupen

M.A. aREtXabaLEta
Apotzaga (Eskoriatza) eta Apo-
tzagaetxebarri (Aretxabaleta) 
auzoek dituzten altxorrak agerian 
utziko ditu domekan, otsailak 
25, Aitor Antxia Leturia historian 
eta artxibo kontuetan adituak. 
10:30erako egin dute hitzordua, 
Ibarra kiroldegian, handik abia-
tzeko –autoan zein oinez–. Aurrez 
izena ematea gomendatu dute, 
Arkupen.

Kanposantua, eliza eta ermitak 
"Apotzagako kanposantua bisi-
tatuko dugu. Sarreran dagoen 
Galartzatik eroandako bataio-

ponte erromanikoaren eta Ma-
rindik eramandako bidegurutze 
gotikoaren gainean jardungo 
dugu, besteak beste", jakinarazi 
du Antxiak. Elizara ere joko 
dute erretaula eta aldarea ikus-
teko, eta San Bernabera ere 
joango dira San Trokazi bisita 
egiteko. 

Apotzagaetxebarrin dagoen 
Salluente ermita izango dute 
hurrengo jomuga. "Han dauden 
hiru erretaulak eta harlauza 
dotorez egindako zorua ikusiko 
ditugu, besteak beste". Ohi duten 
legez, bisita gidatua bukatuko 
dute mokadutxo batekin.

Kaleetako oztopoak kentzeko erabakia hartu zuen Udalak agintaldi 
hasieran, herri irisgarria izateko ahaleginean, eta lan horiek 
egiteko diru partidak zehaztu dituzte urtero aurrekontuan. Iaz 
egitea aurreikusitako lanak abenduan esleitu zituzten, 85.000 
eurotan, eta oraintxe dabiltza horretan. Hainbat zebra-bide 
egokitzea da asmoa; Txarapea ibilbidekoa eta Loramendi kalekoa, 
besteak beste. "Aurten, beste 200.000 euro aurreikusi ditugu lan 
horiei bukaera emateko. Hala, zebra-bide gehienak egokituko dira, 
batetik, eta, bestetik, Santa Kurtz kaletik kenduko ditugu 
oztopoak".

Elkoro alkatea pozik agertu da: "Horren aldeko apustu sendoa 
egin dugu, eta uste dut herri txukuna geratuko dela", adierazi du, 
eta gaineratu: "Beste herri askoren aldean, benetan itxurosoa".

Oztopoak kentzen kaleetatik

Txarapea ibilbideko zebra-bidea egokitzen. M.A.
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Imanol Beloki aREtXabaLEta
Loramendi Elkartea azken as-
teetan udaletxe zaharreko gela 
bat txukuntzen aritu da, eta 
erabilpen ezberdinetarako gau-
zatu dute ekimena. Dagoeneko 
prest dago herritarrek erabil-
tzeko, eta Loramendiko liburu-
tegia izenez bataiatu dute. 

Eskaera egitea ezinbestekoa da
Udaletxe zaharreko bigarren 
solairuan dago gela, eta, txikia 
izan arren, irakurzaletasuna 
sustatzeko, taldeak biltzeko, lan 
egiteko, elkarrizketak egiteko, 
eta abarrerako atondu dute lekua. 
Honela azaldu du Martin Berriz-
beitiak, Loramendi elkarteko 
kideak: "Apalategi bat jarri dugu, 
liburuak eraman ditugu, arbela 
dago, eta baita Internet ere. El-
kargune bezala, nahi duenak 
erabiltzeko. Bazkideen, Aretxa-
baletako herritarren eta taldeen 
esku egongo da, eta, erabiltzeko, 
Loramendin eskatu egin behar 
dira giltzak, zein ordutan erabi-
li nahi den adierazita. Eskaera 
bat baino gehiago badago ordu 
berean, euskarazko jarduerak 
eta irabazi asmorik gabekoak 
lehenetsiko dira".

Erabiltzeko deia herritarrei 
Udaletxe zaharreko beheko are-
toan gela soziala dagoen moduan, 
herrira zabaldu nahi dute libu-
rutegia erabilgarri dagoela. 
"Orain arte, gela sozialak –lehe-
nengo solairuan dagoen aretoa– 
berdin funtzionatu du, eskatuz 
gero, irekia izanez. Hala, libu-
rutegia ere modu berean erabil-
tzea nahiko genuke. Jendeak 
badaki non dagoen aretoa, eta, 
liburutegia erabilgarri dagoela 

jakinda, nahi duenak erabiltzea 
nahiko genuke".

Irakurle kluba, aurrera
Hainbatek eman dute izena api-
rilaren 17an izango den irakur-
ketan parte hartzeko. Lehena 

poesia izango da, Karmele Igar-
tuarena; hurrengoa nobela iza-
tea nahi dute; eta hirugarrena, 
ipuina. Hala, genero guztiak 
ukituz. Hala ere, irakurriko 
diren liburuak parte hartzen 
dutenen artean adostuko dira.

Loramendi liburutegia. LORAMENDI ELKARTEA

Loramendi liburutegia 
erabilgarri dago
udaletxe zaharreko bigarren solairuan dagoen gela hainbat erabilpenetarako atondu 
dute Loramendi Elkarteko kideek. Herritarrek erabilgarri izango dute, baina, 
horretarako, elkartean giltzak eskatu eta ordua adierazi beharko dute

UDALETXE 
ZAHARREKO 
BIGARREN SOLAIRUKO 
GELA ATONDU DUTE 
LORAMENDIKOEK

3 anuncios en las afueras filma 
izango da ikusgai Arkupen, 
hainbat  egunetan .  Gaur , 
22:00etan, bihar, 19:30ean eta 
22:00etan, domekan, 19:30ean, 
lau eurotan; eta astelehenean, 
16:00etan, bi eurotan. Umeentzat, 
berriz, zapatuan eta domekan, 
Ferdinand pelikula izango da, 
17:00etan. Zapatuan bi eurotan 
eta domekan hiru eurotan.

Umeentzako eta 
nagusientzako 
zinema Arkupen

Josemaria del Palacio, liburuaren aurkezpenean. MIRARI ALTUBE

Gurasoek bizitakoa ez ahazteko, 
jasota utzi du Del Palaciok
aretxabaletarrak 'Secuelas de nuestras guerras y 
derrota' liburua aurkeztu zuen eguaztenean

I.B aREtXabaLEta
"Nondik gatozen jakitea garran-
tzitsua da gaur egungo gizartean 
kokatzeko", zioen Josemaria del 
Palaciok (Aretxabaleta, 1948) 
Secuelas de nuestras guerras y 
derrotas liburuaren aurkezpe-
nean, Arkupen. Eta hori iker-
tzeko zortzi urtean egindako 
lanaren emaitza izan da hain 
zuzen liburu hori.

Zamoratik "erbesteratuak" 
"Memoria historikoa berresku-
ratzeko gogoa gurasoengandik 
jaso nuen. Durana kaleko 24. 
atarteko ganbaran Radio Pire-
naica entzuten genuen bitartean", 
adierazi zuen. Haren gurasoak 
Zamoratik etorri ziren Aretxa-
baletara, 1946ean, "erbesteratuak" 
izan zirenean. Eta 14 urte ingu-
ru zituenean amak kontatu ziz-
kion familiak bizitako pasarte-
rik garrantzitsuenak eta latzenak: 
"Aitak frankisten armadan sar-

tu behar izan zuen derrigortuta, 
haren bizitza arriskuan zegoe-
lako. Madrilera iritsi zirenean, 
ostera, errepublikanoen aldean 
sartu zen. Gero, kartzela zigorra 
etorri zen, bai harendako, baita 
amarendako ere. Baina ez zuen 
damurik, oso harro zegoen egin-
dakoarekin. Aitak, ostera, tran-
tsizio garaia iritsi arte ez zuen 
sekula horren gainean berbarik 
egin". 

Hala, errepublika sasoitik de-
mokraziarainoko kontakizuna 
jaso du liburu horretan; aurretik, 
2009an, Matando sueños, sem-
brando miedos idatzi zuen Can-
dido Ruiz Gonzalezekin batera. 
"Gurasoen kontuak ikertzen hasi 
nintzen haien historia jasota 
uzteko asmoarekin, baina, iker-
ketak aurrera egin ahala, jende 
askoren berri jaso nuen, eta hori 
guztia nire kontaketa aberasten 
joan zen; hortaz, guztien oroi-
tzapenezko liburu bihurtu da".

Loramendi elkarteak izen-
ematea ireki du irakurle 
klubean parte hartzeko. 
Gutxieneko talde bat osatu nahi 
dute, eta, horretarako, Itsaso 
kontra bat (Karmele Igartua) 
liburuarekin hasiko dute. 
Norbanako bakoitzak bere 
kabuz liburua irakurri, eta 
apirilaren 17an solasaldia 
egingo dute. Hori gauzatzeko, 
dinamizatzaile lanetan Itziar 
Gomez Sarasola idazle eta 
gidoilaria izango da.

Ekainean eta irailean beste bi saio egingo dituzte, nobela eta 
ipuina izango direnak seguruenik, eta data zehatzak eta 
irakurtzeko liburuak partaideen artean adostuko dituzte, taldea 
osatzen dutenean. Irakurle klubean parte hartzeko, izena ematea 
beharrezkoa izango da. Liburua nola lortu, izen-ematea… 
Loramendi Elkartean komentatuko dute nola egin behar den, 
besteak beste.

Irakurle kluba: 'Itsaso kontra bat'
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Imanol Beloki aREtXabaLEta
Azken 35 urteetan egindako la-
naren errepasoa egin du Kepa 
Akixo Zigor artistak. Miarritzen 
bizi den aretxabaletarrak Itzalean 
ikusi izeneko erakusketa jarri 
berri du Le Bellevue gunean, 
Miarritzen, eta apirilaren 2ra 
arte egongo da ikusgai.

"Bolumenean erakusketa han-
dia izan arren, era xumean egin 
dut. Eskulturaz, marrazkiz, ar-
gazkiz eta testuz osatutakoa. 
Guztira, 300 pieza izango dira 
bertan, gutxi gorabehera; 100 
eskultura inguru egurrezkoak, 
harrizkoak, brontzezkoak eta 
altzairuzkoak, beste hainbeste 
marrazki-pintura, eta besteak 
olerkiak…", adierazi du Kepa 
Akixok. 

Erakusketako pieza guztiez 
gain, Caroline de Otero eta Cathe-
rine Guillaud zinemagileek 
egindako Zigor, euskal zizelka-
ria dokumentalaren zati bat 
ikusteko aukera ere izango da 
bertan, eta, gainera, lan guztien 
katalogoa atera dute, erakuske-
tan dauden lan guztiak batzen 
dituena, 204 orritan.

Eskulturaren prozesua 
Itzalean ikusi erakusketa didak-
tikoa da, eta lan horren helburua 
izan da eskultura bat hasieratik 
amaituta dagoen arte, prozesu 
osoa azaltzea. Jendeari sorme-

naren mundua nolakoa den 
ulertzen laguntzeko asmoz.

Inaugurazio arrakastatsua 
Miarritzen bizi arren, jaioterria-
rekiko lotura handia du Akixok, 
eta ireki berri duen erakusketan 
hainbat aretxabaletar izan dira. 
"Inaugurazioan, 500 pertsona 
inguru batu ziren, eta hainbat 
aretxabaletar etorri ziren. Hala 
ere, bertara etorri, eta ikusi 
nahi dutenek oraindik badute 
denbora. Izan ere, erakusketa 
apirilaren 2ra arte egongo da 
zabalik, eta, agian, epea luzatu 
egingo dute".

'Karapaixoa', lan esanguratsua
"Erakusketa osotik nire lan gus-
tukoena zein den ez nuke jakin-

go esaten. Niri, pieza txikitxoak 
gustatzen zaizkit. Hala ere, Ka-
rapaixoa izeneko piezak intere-
sa piztu du. Originala Washing-
tonen dago, 3-4 tonakoa da, 
brontzezkoa. Hango medioetan 
agertu izan da, eta ez dakite zer 
den; ahalegintzen naiz zen den 
azaltzen. Erakusketan, berriz, 
egurrezkoa dago ikusgai, 150 
kilo inguru izango dituena".

Erakusketa zabalik dago 
Erakusketa apirilaren 2ra arte 
egongo da ikusgai, martitzenetan 
izan ezik, Miarritzeko Le Belle-
vue gunean. Egunero, 13:00eta-
tik 19:00etara bitartean. Gaine-
ra, euskarazko bisita gidatua 
eskainiko du lanen egileak, 
martxoaren 4an, 15:00etan.

Kepa Akixok 'Itzalean 
ikusi' erakusketa ireki du
'itzalean ikusi' erakusketa ireki berri du kepa akixok, Miarritzen bizi den 
aretxabaletarrak, Le bellevue gunean. 35 urteko lana 300 piezatan ikusteko aukera 
dago apirilaren 2ra arte, 13:00etatik 19:00etara, martitzenetan izan ezik

IMANOL BELOKI

Antzerki Astean murgilduta
Lehenengo eta bigarren mailetakoek eguaztenean hasi zuten Kurtzebarri 
eskolan Antzerki Astea. 

Datorren astelehenean, martitzenean eta eguaztenean ere izango 
dituzte antzerki saioak, 17:30ean hasita. Kasu horretan, hirugarren, 
laugarren eta seigarren mailetako ikasleek.

ESTHER BARCENILLA

UDAko gimnastak, eskolartekora
UDA kirol elkarteko benjamin kategoriako gimnastek Bergaran jokatuko 
dute txapelketa zapatu honetan, 17:00etan hasita. Eskolarteko lehenengo 
fasean lehiatuko dira, Labegaraietan, eta, guztira, hemeretzi gimnasta 
joango dira Aretxabaletatik. Apirilaren 21ean, berriz, Arrasaten jokatuko 
dute eskolarteko bigarren fasea.

Otsaileko kultura eskaintzaren 
barruan, Aretxabaletako Leiza-
rra musika eskolako bandak 
kontzertua eskainiko du gaur 
arratsaldean, Santa Rita komen-
tuan. Emanaldia 18:30ean hasi-
ko da, eta ordubete inguru 
iraungo du. Hainbat pieza es-
kainiko dizkie kontzertura ger-
turatzen direnei, eta sarrera 
doan da.

Musika eskolako 
bandak emanaldia 
eskainiko du

Miriam Mendoza ipuin konta-
lariak Sutondotik jasotako isto-
rioak izeneko kontaketa eskai-
niko die Aretxabaletako neska-
mutikoei. Zapatuan izango da, 
11:30ean, Arkupeko haur libu-
rutegian. Kontakizun zaharrak 
eta istorio berriak eskainiko 
ditu, asko gainera, aiton-amonen 
etxeko sutondoan entzundakoak, 
hain zuzen ere.

Miriam Mendozaren 
ipuin kontaketa 
Arkupeko liburutegian

Kepa Akixo Zigor artista, argazkia ateratzen. KEPA AKIXO

Dantzak lana. KEPA AKIXOKarapaixoa lana. KEPA AKIXO
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskoriatzako adineko pertsonek 
bultzatu eta Eskoriatzako Uda-
lak babestutako ekimena da 
Eskoriatza Lagunkoia. Egitas-
moaren helburua herritarren 
parte-hartzea sustatzea da; hala, 
iritzi ezberdinak batuz, herria 
hobetu nahi du taldeak.

Zortzi arlo aztertu dituzte Es-
koriatza Lagunkoia taldea osa-
tzen dutenek, eta, ekarpenak 
batu ondoren, herrira zabaldu 
nahi dute egitasmoa. Orain, 
diagnosi fasea amaituta, herri-
tarren esperientziak jasoko di-
tuzte lagunkoitasunari buruzko 
galdeketaren bidez. Horretarako 
azken eguna martxoaren 15a 
izango da, eta hona hemen bi-
deak: Eskoriatzako webgunean 
dagoen loturaren bidez edo erre-
tiratuen bulegoan, martitzenetan 
eta eguenetan, bete beharreko 
orria jasoz.

"Osasunaren Mundu Erakun-
detik (OME) datorren proiektu 
bat da Eskoriatza Lagunkoia, 
eta, hortik abiatuta, herri ezber-
dinetan ari gara lantzen. Honen 
helburua da hiri edo herri la-
gunkoiak egitea, eta proiektu 
honek bi funtzio ditu: zortzi arlo 
aztertuz herri hobea egitea eta, 
proiektuak dioen moduan, hitz 
egiten ikastea eta entzuten jaki-
tea", adierazi du Jose Mari Kor-
tazarrek, Eskoriatza Lagunkoia 
taldeko ordezkariak.

Bi hanka ditu proiektuak: ba-
tetik, Udalak protokolo bat bete 
behar du, ekimenarekin bat 

egiten duena. Bestetik, herria 
ordezkatzen duten hogei pertso-
na inguruko talde bat sortu dute, 
ideologia eta iritzi ezberdinekin, 
denak balizkoak izanik, eta 
errespetu osoz denak jasoz. 

Aztertutako zortzi arloak 
Ezaugarri horiek kontuan izanik, 
herria hobetzeko proiektu bat 
egiten ari dira zortzi arlotan 
banatuta: aire zabaleko espazioak 
eta eraikinak; garraioa; etxebi-
zitza; parte-hartzea eta gizarte 
sarea; herritarren parte-hartzea 
eta enplegua; errespetua eta 
inklusioa; komunikazioa eta 
informazioa; eta gizarte eta osa-
sun zerbitzuak.

Horiek aztertzeko, hamabost 
egunean behin batzen dira Es-
koriatza Lagunkoia taldekoak, 
kultura etxean. "2016ko urta-
rrila ezkero, hamabost egunean 
behin batzen gara, eta, arlo 

bakoitza aztertzean, aktetan 
batzen duguna Udalari ematen 
diogu, zer egiten ari garen jakin 
dezaten…".

Herritarri zabalduz 
Diagnosi fasea amaitu berri, 
Matia Fundazioak lagunduta 
dokumentu bat egingo dute, 70-80 
galdera batzen dituena. Baina, 
horrekin batera, zortzi puntuetan 
batutakoa herritarrekin kontras-
tatu nahi dute, osagarri gisa.

"Debagoieneko Agijupens erre-
tiratu eta pentsiodunen elkarteak 
deitu zuen Aretxabaletako ba-
tzarrean, Antzuolako alkateak 
adierazi zuen moduan, erretira-
tuek esaten duten guztiari ezin-
go diogu baiezko erantzunik 
eman… Hasiera batean, uste 
zuten 'etorriko zaizkit jubilatuak 
baldosa hautsita dagoela'… ha-
lako gauzekin, baina beste herri 
batzuetan erantzun ona ematen 
ari da ekimen hau, eta uste dut 
Eskoriatzako alkatea ere pozik 
dagoela gure lantaldea egiten ari 
denarekin. Hala, uste dugu ideia 
interesgarriak atera direla gure 
bileretan. Gero, aztertu egingo 
dugu posible den hauek gauzatzea, 
zer egin daitekeen, edo zer ez…". 

Udalarekin partekatuz 
Proiektua guztiz osatu barik 
dagoen arren, Udalarekin bi 
hitzordu izan dituzte, ideiak 
partekatzeko. "Proiektua guztiz 
amaitzen dugunean, hobeto az-
tertuko dugu guztia. Bi modu 
daude egiten ari garena gauza-
tzeko: Udaleko norbait bileretan 
presente egonda, edo, guk auke-
ratu duguna, udal ordezkari 
barik; uste dugu forma libreagoa 
dela, baina akta guztiak beraiei 
bidaltzen dizkiegu". 

Hurrengo fasean murgilduta 
Orain, lagunkoitasunari buruz-
ko galdeketa jarri berri dute 
martxan, eta 18 urtetik gorako 
edozein eskoriatzarrek bete de-
zake, nahi izanez gero. "Oraingoz, 
Eskoriatzako ikastetxe guztie-
tara bidali dugu galdeketa orria. 
Hala, herriko gurasoengana 
heltzeko. Formatu elektronikoan 
eta paperean betetzeko aukera 
dago, eta, horrez gain, udal web-
gunean ere badago lotura, eta 
Udaletik ere elkarte ezberdinei 
bidali dizkiegu, instituzio beza-
la erantzun dezaten". 

"Herritarrei, galdeketa bete-
tzeko eskatu nahi diegu, proiek-
tua hobeto gauzatzen laguntzeko. 
Fase hau amaitzean, eta proiek-
tua entregatzean, taldeak eraba-
ki beharko du lanean jarraitu 
edo ez; proiektuak milaka daude, 
eta gustura ari gara.  Hori bai, 
orain bezala, errespetuz eta ba-
koitzaren ideia eta txandak 
errespetatuz".

Eskoriatza Lagunkoia taldekoak, hamabostean behin egiten duten lan-bileran, kultura etxean. IMANOL BELOKI

Denok batera 
herri bat eraikiz

LAGUNKOITASUNARI 
BURUZKO GALDEKETA 
EGITEKO AZKEN 
EGUNA MARTXOAREN 
15A IZANGO DA

ZORTZI ARLO AZTERTU 
OSTEAN, DIAGNOSI 
FASEA AMAITU DUTE 
ESKORIATZAKO 
TALDEKOEK 

Eskoriatza Lagunkoia egitasmoarekin buru-belarri ari dira lanean Eskoriatzako hogei 
bat erretiratu inguru. aztertu beharreko zortzi gaiak jorratuta, diagnosiaren fasea 
amaitu dute, eta orain, txantiloi bat betetzeko eskaera egin diete herritarrei

Eskoriatza Lagunkoiak taldeko 
ordezkaria da Jose Mari 
Kortazar, eta egiten ari diren 
lana arrakastatsua izaten ari 
dela adierazi du.
Zer egiten duzue Eskoriatza 
Lagunkoiak taldeko 
bileretan? 
Hamabost egunean behin 
batzen gara hogei bat 
erretiratu, eta bakoitzak dituen 
ideiak, zalantzak, herrian egin 
beharreko lanen gainean, 
aztertzen ditugu. Ideia guztiak 

batzen ditugu, betiere, txandak 
errespetatuz, eta ideia guztiei 
kasu egiten diegu, inor 
baztertu gabe. Gero, batutako 
aktak Udalari pasatzen 
dizkiogu, zer ari garen egiten 
jakin dezaten.
Nolako ekarpenak dira? 
Guk, erretiratuok, egiten 
ditugun ekarpenak herri osoko 
optikarekin egiten ditugu. Izan 
ere, erretiratu batentzat ona 
dena etorkizunean besteentzat 
ere ona izango dela uste dugu.

I.B

"Ekarpenak, 
herri osoko 
optikarekin"
JOSE MARI KORTAZAR 
taLDEko oRDEzkaRia
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Testa anaiak motorrekin. I.B

Aratz eta Enaitz Testa Eskoria-
tzako motorzaleak Bilboko BE-
Cen Bizkaia Arenan izango den 
Super Enduro World Champions 
txapelketarako gonbidatuak izan 
dira. Motor lasterketak, show-a, 
ikuskizuna, eta erakustaldia 
izango da bertan. Martxoaren 
3an izango da hori, eta Eskoria-
tzako gaztetxoak bertan izango 
dira.

Testa anaiak Super 
Enduro txapelketara 
gonbidatuak izan dira

Eskoriatzako gimnastak. ESTHER BARCENILLA

Benjamin kategoriako gimnasia 
erritmikoko Eskoriatzako kiro-
lariek zapatu honetan Bergara-
ko eskolartekoan hartuko dute 
parte, Labegaraietan, 17:00etatik 
aurrera. Gimnasta hauek joan-
go dira eskolartekoan parte 
hartzera: Sara Otegi, Nora Be-
rezibar, Ainara Arrate, Beatriz 
Da Silva, Maren Urrutia, Itziar 
Bengoa eta Jone Etxaniz.

Bergarako 
eskolartekoan izango 
dira eskoriatzarrak

GARBIÑE URIBE

Elur artean eskiatzen, bikain
Pasa den asteburuan, Eskoriatza Kirol Elkarteak eta Namaste belar dendak 
antolatuta, Panticosara eski-irteera egin zuten hainbat herritarrek. 
Irteerara 36 lagun joan ziren, eskiatzen esperientzia dutenak eta ez 
dutenak, eta, antolatzaileen esanetan, "irteera arrakastatsua izan da".
Datorren hilabetean beste irteera bat antolatzeko asmoa azaldu dute.

Imanol Beloki ESkoRiatza
Manuel Muñoz kiroldegia era-
berritzeko lanak 2017ko azaroan 
hasi zituzten, eta dagoeneko 
erabilgarri dago, nahiz eta hain-
bat xehetasun falta diren. Obra-
ren lizitazioa 102.000 eurokoa 
izan zen eta adjudikazioa, aldiz, 
78.000 ingurukoa. 

Bertan, harmailen atzeko gu-
nea handitu egin dute; hala, 
gimnasioaren azalera bikoiztu 
egin da. Bizikleta estatikoak, 
korrika egiteko aparailuak eta 
eliptikoa egitekoak jarri dituzte 
bertan. Horrez gain, beiratea 
jarri dute, kantxatik datorren 
zaratatik babestuta egoteko eta 
kirola lasai egiteko. 

Lanak atzeratu egin dira
Egin beharreko lanen atzerape-
naren ondorioz, aurreikusitako 
prezioa baino gutxiago ordain-
duko dio Udalak lanak gauzatu 
dituen enpresari. Hala, aurrez-
tutako dirua beste lan batzuk 
egiteko erabiliko dute. Honela 
adierazi du Hirigintza eta Mu-
gikortasun batzordeburu Josu 
Ezkurdiak: "Leihoa jartzean 
arazoak izan dira, eta horrega-
tik iraun dute hainbeste lanek, 
nahiz eta urtarriletik erabilga-
rri egon den gunea. Hala ere 
gauza txiki batzuk geratzen dira, 
beiratean biniloak jartzea esa-
terako".

Aurreztutako diruaz lan gehiago 
"Aurreko aldian egin genuen 
moduan, kiroldegiko erabiltzai-
leei inkesta bat pasako diegu 
otsail edo martxo aldera, kirol-
degiko beharrak zeintzuk diren 
jakiteko, eta apirilean hartuko 
dugu erabakiren bat. Batetik, 
spinning gela biltegi batean 
egokitzea izan daiteke aukera 
bat, orain mini-frontoian egiten 
delako, eta, bertan aire giroturik 
ez dagoenez, kexak izan dira. 
Bestalde, harmailen atzeko  gu-
nerako makinak erostea ere 
aukera bat izan daiteke…".

Muskulazio aparailuak behean 
"Gimnasio gelako aparailuak 
espazio berrira eramatekoak 
ziren hasiera batean, baina etor-
kizunean aparailu berriak jarri 
nahi direnez, beheko gelan man-
tenduko dituzte oraingoz. 

Harmailen atzean kirola egiteko jarri berri duten gela. IMANOL BELOKI

Kirola egiteko espazio 
handiagoa kiroldegian
Lanak dezente atzeratu diren arren, Manuel Muñozeko lanak amaitu dituzte. 
Harmailen atzean, bikoiztu egin dute kirola eremua, eta beiratea ere jarri dute 
kantxako zarata ez sartzeko. bestalde, taberna ere kantxa aldera begira jarri dute

LANEN ATZERAPENEN 
ONDORIOZ, GUTXIAGO 
ORDAINDUKO DU 
UDALAK, ETA DIRUA 
AURREZTUKO DU

Egokitzapen lan horiekin, kiroldegiko barra kantxa aldera jartzea 
erabaki dute. Hain zuzen ere, bertan lanean daudenek jokoan zer 
gertatzen den ikus dezaten, eta baita zerbait hartzera doazenek 
ere bertatik partidua ikusteko.

Taberna, kantxa aldera
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Elgeta, Leintz Gatzaga eta An-
tzuolako udalek osatutako Bi-
deberri mankomunitateak an-
tolatuta, Iraitz Agirre Aranguren, 
emakume eta genero gaietan 
aditua, Leintz Gatzagan izango 
da gaur, 19:00etan, XVI. mende-
ko emakumeak Gatzagan hitzal-
dia eskaintzen. 

Historiaren ikuspegi ezberdi-
na eskainiko du kultura etxean 

izango den hitzaldian. Historian 
zehar emakumeek izandako ga-
rrantziaz eta bizitzaren arlo 
ezberdinetan emakumeek izan-
dako rolaz hitz egingo du, besteak 
beste, galdera hauek ardatz 
hartuta: Nortzuk ziren gazkinak? 
Ba al zegoen emakume idazlerik 
inguru hauetan? Zeri buruz idaz-
ten zuten? Zein paper jokatu zuen 
emakumeak negozioen mun-
duan?...

Horiek eta beste kontu asko 
era entretenigarri eta gertukoan 
azalduko ditu Iraitz Agirrek.

Iraitz Agirrek 
hitzaldia eskainiko du 
gaur, kultura etxean

Imanol Beloki ESkORiATzA
Mikel Alkaide Eskoriatzako 
areto futboleko ohorezko gazteen 
entrenatzailea da, eta denboral-
di honetan egiten ari den lan 
onaren errepasoa egin du.
Denboraldi bikaina aurtengoa, ezta? 
Kategoria berria da guretzat,  
eta gustura ari gara. Egiten ari 
garen lanaren emaitza oso ona 
izaten ari da; izan ere, hirugarren 
postuan gaude, 29 punturekin. 
Aurretik, bigarrenean, Xota dago, 
33rekin, eta liderra, berriz, Cas-
tro Urdiales da, 36 puntu ditue-
na.
Harmailak inoiz baino beteago dau-
de; zer dela eta? 
Omar Martin bideoak grabatzen 
aritzen da, eta sare sozialetan 
egiten duen lana oso ona da.  
Astebururo, 250tik gora ikusle 
izaten ditugu kiroldegian, eta 
gu ere harrituta geratu gara. 
Gure taldeaz gain, areto futbo-
larentzat, orokorrean, aberas-
garria da.
Zein zen denboraldi hasieran mar-
katutako helburua? 
Hasierako helburua lan ona 
egitea zen, gauza berriak lantzea, 
eta lehen taldera saltoa egiteko 
prestatzea. Gazteen mailan hiru 
urte dira, 16 eta 19 urte bitarte-
ko gazteak dira, eta, denboraldia 
nola joan den ikusi ostean, li-
derrarengandik ahalik eta ger-

tuen geratzea da orain dugun 
asmoa. Horrez gain, gehiago 
ikastea, hobetzen joatea….
Epe laburrera, berriz, zein da zuen 
erronka? 
Apirilaren 21ean Xota taldearen 
aurka jokatuko dugu, etxean, 
eta harmailak 500 pertsonaz bete 
nahi ditugu. Andoni Moto dele-
gatuaren eta Omar Martinen 
gauzak dira [Barre]. Xota lehen 
mailako filiala da, eta, Osasuna 
taldearekin akordioa sinatu be-
rri, partidu erakargarria izango 
delakoan gaude. Bestalde, irra-
ti edo irratsaio txiki bat egiteko 

proiektua ere badugu buruan, 
sare sozialetan taldea gehiago 
ezagutarazteko.
Orain arteko arrakastaren trukoa 
zein da: entrenatzaile onak izatea 
ala jokalarien jarrera? 
Denon lana da. Talde hitzaren 
esanahia oso ondo islatzen da 
gure dinamikan. Bakoitzak ba-
daki zein rol daukan taldearen 
barruan, eta bakoitzak bere lana 
egiten du, bai guk, eta baita 
jokalariek ere. Beti daude prest 
jokalariak entrenamendu bat 
gehiago egiteko… edo dena de-
lakoa egiteko. Sekreturik ez, 
eguneroko lana, eta denok ba-
tera aurrera bidean joatea.
Hainbat jokalari, gainera, Euskal 
Selekzioarekin, ezta? 
Jokin eta Ander aurre-deialdian 
egon ziren Euskal Selekzioarekin. 
Eta gero, Espainiakora Jokin 
Rayo joan zen. Esperientzia abe-
rasgarria, eta meritu guztia 
eurena izan zen. 
Pasa den astean liderraren aurka, 
galdu. Hurrengoa? 
Pena izan zen; irabaziz gero, 
eurengandik lau puntura jarri-
ko ginen, baina ezin izan genuen 
irabazi. Asteburu honetan atse-
denaldia izango dugu, eta sagar-
dotegira joango gara. Egunero-
ko lana ondo dago, baina kan-
txatik kanpo ondo pasatzea ere 
ezinbestekoa da.

Mikel Alkaide. OMAR MARTIN

"Gure dinamikan, 'talde' 
hitza ondo islatzen da"
MIKEL ALKAIDE ARETO FuTbOLEkO OHOREzkO gAzTEEN ENTRENATzAiLEA
Eskoriatzako taldea denboraldi aparta egiten ari da, hirugarrenak dira sailkapenean, 
eta 200 inguru zale batzen dira harmailetan haiek jokatzen dutenean

I.B ESkORiATzA
Eskoriatzako Atxorrotx Kultura 
Elkarteak ibilbide berriari ekin 
dio Inkernu tabernan. Urteetan 
zehar emanaldi asko izan badi-
ra ere, orain, hilero kontzertuak 
antolatu nahi dituztela adierazi 

dute. Hurrengoa martxoaren 
9an izango da, eta Eskoriatzan 
sorturiko Jasan taldekoak igoko 
dira oholtzara rock-metal doinuak 
eskaintzera. Emanaldia 22:30ean 
izango da. Ixak Sarasuak, Gari-
koitz Barandiaranek, Asier 

Mongelosek eta Jokin Uribetxe-
barriak osatzen dute taldea. 
Lehenengo kontzertua 2015ean 
eman zuten, Oñatiko gaztelekuan; 
ordutik hona, beste hainbat 
kontzertu eman dituzte.

Unidad Alavesa taldea, bikain 
Pasa den egubakoitzean disko 
berria aurkeztu zuen Unidad 
Alavesa taldeak Inkernun. Bai-
laratik jende asko joan zen eta 
bai antolatzaileak eta baita tal-
dekideak ere gustura geratu 
ziren emanaldiarekin.

Rock-metala, Inkernu tabernan, 
Jasan musika taldearen eskutik
Atxorrotx kultura Elkarteak antolatuta, martxoaren 9an 
izango da kontzertua, inkernun, 22:30ean hasita

485.333 euroko aurrekontua 
onartu du Gatzagako udalbatzak
inbertsioetarako, 49.000 euro bideratuko dituzte; batez 
ere, gatz fabrika martxan jartzeko erabiliko dute

Imanol Beloki LEiNTz gATzAgA
Eguenean, Leintz Gatzagako 
ohiko osoko bilkura egin zuten 
udalbatzako kideek, eta tratatu 
zituzten gai guztietatik aipaga-
rriena 2018ra begirako aurre-
kontuak onartzea izan zen. Hala, 
485.333 euro izango ditu aurten 
Udalak herria kudeatzeko, 
%7,74ko jaitsierarekin. "Iaz bai-
no aurrekontu baxuagoa dugu; 
hala ere, bagoaz pixkanaka au-
rrera. Iaz inbertsio handia izan 
genuen, parkingaren bukaera 
zela eta… aurten ere baditugu 
inbertsio nagusi batzuk finka-
tuta", adierazi du Eneka Zanka-
dak, Leintz Gatzagako alkateak.

Inbertsio nagusiak 
Inbertsioetarako, 49.000 euro 
bideratuko dituzte, eta Eneka 
Zankada alkateak adierazi du, 
orokorrean, gatz fabrikarako 
erabiliko dutela dirua: "Gatz 

fabrika martxan jartzea da gure 
asmoa. Gurpilaren eguneroko 
lanak egiteko diru bat jarriko 
dugu; izan ere, egurrezkoa da, 
eta konponketa batzuk behar 
ditu. Gatz fabrikarako lehenen-
go fasea egiteko obra zibila ere 
onartu dugu, balioaniztun gela 
egiteko. Ramel enpresa ardura-
tuko da lan hauek egiteaz. Proiek-
tu honen bigarren fasean, aldiz, 
orain dugun denda eta turismo 
bulegoa Santa Columba ermita-
ra bideratuko dugu. Lan hauek 
aurrera joateko diru laguntzak 
eskatuko ditugu…". 

Inbertsio nagusiak horiek 
izango dira, eta, inbertsio txi-
kiagoetan zentratuz, herria egu-
neratzeko hainbat lan ere egin-
go dituzte. Esaterako: herriko 
iturriko konponketa egitea eta 
autobus geltokia egokitzea es-
paloian lanak eginda, besteak 
beste.

Zapatuan bertso afaria izango 
da Soran Etxean, 21:00etan, eta 
afaria girotzen Jon Maia eta 
Unai Agirre bertsolariak izango 
dira. Oraingoz, 50 pertsonak 
eman dute izena, eta beste ha-
marrentzako lekua ere badago. 
Horrez gain, urtero, herriko 
Korrika Batzordeak antolatuta-
ko angula kiloaren zozketa egin-
go dute Korrikaren alde dirua 

batzeko. Afal aurretik izango 
da hori, Labidea dendan, eta 
txartelak azken momentura arte 
erosteko aukera egongo da. Ho-
nela adierazi du Ixidor Salabe-
rrik: "550 txartel inguru saldu 
dira, oraingoz, eta gaur eta bihar 
erosteko aukera ere izango da. 
700 txartel saltzera ere iritsiko 
garela uste dut nik; izan ere, 
angulak oso preziatuak dira… 
Deban batutako angula kiloa 
zozketatzen da, eta bizirik eka-
rriko dituzte, gainera. Beraz, 
animatu txartelak erostera".

Angula zozketarako 
txartelak salgai 
daude oraindik
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Larraitz Zeberio ELgEta
Gertu dituzte Elgetan Emaku-
meen Nazioarteko Egunarekin 
lotutako ekintzak. Berritasuna, 
aurten, lantaldera gerturatu den 
emakume kopurua da, eta, ho-
rrekin batera, herriko emakume 
taldea sortzeko dagoen helburua. 

Martxoaren 8rako, elkarreta-
ratze bat, ondorengo ekitaldia 
eta herriko emakumeen zaleta-
sunak eta afizioak jasoko dituen 
erakusketa bat iragarri dituzte. 
Erakusketa hori elkarretaratzea 
egin ostean zabalduko dute eta 
domekara arte egongo da ikus-
gai buztin gelan. Martxoaren 
5erako, bestalde, Julia Monge 
feminista arrasatearrak hitzal-
dia egingo du, 19:00etan.

Martxoaren 8rako, bestalde, 
lanuzteak egitera deituta daude 
emakumeak, eta deialdi horren 
inguruko informazio zehatza 
eskuratzeko konpromisoa hartu 
dute Elgetako lantaldean. Infor-
mazio hori hurrengo batzarretan 
emango dute. Taldea eguenetan 

elkartzen da, 19:00etan, udale-
txeko areto nagusian.

Elkarretaratzera amantalekin
Martxoaren 8ko elkarretaratzea 
19:00etan izango da, udaletxe 
aurrean. Kontzentrazio hori 
amantalak soinean egiteko deial-
dia egin du lantaldeak. Gizonez-
koak zein emakumezkoak dau-
de ikur hori erabiltzera deituak. 
Emakumezkoen amantalek be-
reizgarri bat izango dute. "Ema-
kumeak sukaldari, administra-
tzaile, ekonomista, psikologo... 
dira etxean, eta lan hori guztia 
azpimarratzeko hitz gako batzuk 
ipiniko dizkiegu emakumezkoen 
amantalei", azaldu dute. Elka-
rretaratzearen ostean komuni-

katu bat irakurriko dute eta 
Elgetako emakume taldearen 
aurkezpena egingo dute. Gitarra 
doinuak, antzezlan txiki bat eta 
ekitaldirako propio sortutako 
bertsoak iragarri dituzte, guztiak 
Elgetako emakumeen eskutik. 

Emakumeen zaletasunak 
Lau txoko izango ditu emaku-
meen zaletasunak erakutsiko 
dituen erakusketak. Kirola, 
idazlanak, janaria eta eskulanak 
dira txoko horiek. Oraingoz, 
Elgetako hamasei bat emaku-
meren presentzia izango da 
bertan. "Taldean hainbat izen 
irten dira eta horiengana jo dugu, 
baina egon daitezke gehiago 
parte hartzeko gertu daudenak. 
Argazkiak, materiala... da eska-
tzen duguna", esan dute lantal-
deko kideek. Materiala buztin 
gelara eraman behar da otsai-
laren 28an 11:00etatik 13:00etara 
edo martxoaren 1ean 19:00etatik 
20:00etara. Martxoaren 2an ha-
siko dira erakusketa muntatzen.

Sortzeko bidean da 
herriko emakume taldea
Hamabost bat emakume elkartzen dira, eguenetan, Martxoaren 8ko ekintzak 
prestatzeko. taldea osatu eta urte osoko lan dinamika martxan jartzea dute helburu. 
Jakinarazi dute Elgetako emakume guztiei zabalik dagoen ekimena dela

ELKARRETARATZEAREN 
ONDOREN EGINGO 
DUTE EMAKUME 
TALDEAREN 
AURKEZPENA

AITOR AGIRIANO

'Eskutitza' abestera Kantarira
Asteburuan grabatuko du Goienak Kantari karaoke ikuskizunerako saioa 
Bergarako Seminarixoa aretoan, eta 58 taldeetako bat Elgetakoa da. Dia 
Cot, Maia Erostarbe, Ehari Barquero, Uxue Martin eta Janire Lopez dira 
taldekideak. Prest dute At! taldearen Eskutitza kantua.

L.Z. ELgEta
Hartuta zegoen Gazte Asanbla-
da desegiteko eta gaztetxea ix-
teko erabakia, baina amaiera 
prozesua zelan egin zegoen era-
bakitzeko. Hamabost bat lagun 
elkartu ziren aurreko barikuko 
batzar irekian. "Belaunaldi des-
berdinetako jendea etorri zen, 
eta pozik gaude, alde horretatik", 
esan dute deitzaileek.

Amaiera festa prestatzen 
Jai batekin emango diote amaie-
ra Elgetako gaztetxearen ia 22 
urteko ibilbideari. "Martxoaren 

17an egitea adostu dugu. Garai 
horretan da, gainera, Elgetako 
gaztetxearen urteurrena. Triki-
poteoa eta bazkaria aurreikusten 
ditugu. Arratsalderako ere an-
tolatu gura dugu zerbait. Ikusi-
ko dugu zer ateratzen den".

Garbiketa lanak egingo dituz-
te gero."Urte hauetan guztietan 
material dezente pilatu da gaz-
tetxean, eta, giltzak Udalari eman 
aurretik, lokala txukuntzeko 
erabakia hartu dugu. Auzolane-
rako dei egingo dugu. Argindar 
kontratuak eta antzerako guztiak 
likidatuta utzi nahi ditugu".

Udalari emango dizkio Gazte 
Asanbladak gaztetxeko giltzak
aurretik, amaiera jaia iragarri dute martxoaren 17rako 
eta garbiketa lanak auzolanean apirilaren 14rako

Noa Migurak eta Amets Olaso-
lok bihar joko dute Andoaingo 
jaialdian. Domekan, berriz, Aner 
Garciagangok, Ehari Barquerok, 
Maia Erostarbek, Lorea Gallas-
tegik eta Kattalin Otxoak. Lorea 
Larrañagaren eta Maitena Maña-
rikuaren ikasleak dira. Garcia-
gangok eta Migurak izan ezik, 
gainerakoek ezagutzen dute 
aurretik Andoaingo jaialdia. 

Andoaingo piano 
jaialdian izango dira 
zazpi elgetar 'Gu ere kontalari'

Gaur, 17:00etan, neska-
mutikoak kontalari Udal 
Liburutegian. Kontalariak 
izango dira Ehari, Maia, 
Uxue, Janire eta Beñat.

Herrixa Dantzan
Domekan, 19:00etan, Patxi 
Monterok gidatutako dantza 
saioa Espaloia kafe antzokian. 
Sarrera doan da. 
Laguntzailea: Elgetako Udala.

oHaRRak

Emakume taldea martxan 
jartzeko borondate eta indarra 
ikusten ditu Larrañagak.
Zenbat emakume zaudete 
lantaldean? 
Hamabost bat elkartzen gara. 
Gaur-gaurkoz, Martxoaren 8ko 
ekintzak prestatzen ari gara, 
baina egia da emakume taldea 
osatzea eta dinamika bat 
martxan jartzea dela asmoa.
Zure ustez, nondik nora 
erantzun hori aurten? 
Udalak urtero egiten du 
Martxoaren 8ko egitaraua 
prestatzeko dei publikoa. 
Taldetxo bat hasita zegoen 

zerbait pentsatzen. Aurten, horri 
gehitu zaio herriko ama gazte 
batek egindako planteamendua. 
Kezkatuta dago gizartean 
ikusten duen egoerarekin eta 
umeei eman beharreko 

heziketarekin. Gaia aipatzen 
hasi zen kezka bera izan 
zezaketen emakumeekin. Ahoz 
aho joan da taldea handitzen, 
kate moduko bat izan da. 
Eta hemendik emakume 
talde bat irtengo da. 
Esperantzarekin gaude. Herri 
askotan ari dira emakume 
taldeak osatzen, egoerak 
bultzatuta, seguruenik. Nire 
ustez, garrantzitsuena da adin 
askotariko emakumeak ari 
direla gerturatzen. Ni naiz 
nagusiena. Akaso, indartu egin 
beharko genuke 30 urte 
inguruko belaunaldia.  
Zer duzue buruan 
Martxoaren 8tik aurrera? 
Lan dinamika bat martxan 
jartzea eta ekintzak antolatzea 
urte osoan. Ikusiko dugu zein 
maiztasunekin.

ELGETAKO EH BILDU

"Ahoz aho joan da taldea handitzen, 
kate moduko bat izan da"
MIRARI LARRAÑAGA gizaRtE-oNgizatE ziNEgotzia
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Goiena telebistak udaberrirako 
prestatu dituen saio berrien 
artean, gertuko istorioak izango 
dira nagusi. Mimo handiz egin-
dako eta ikus-entzunezko este-
tikari dagokionez zaindutako 
erreportajeak izango dira. Ho-
rrela, debagoiendarrei emango 
zaie ahotsa, eta euren bizipene-
kin eta euren ingurukoen kon-
takizunekin euren jarduna eza-
gutzeko aukera izango dute 
ikus-entzuleek.

Erreportaje landuak
Dokumental itxurako gertuko 
erreportajeak bueltan etorriko 
dira udaberrian. Besteak beste, 
bikien gaineko Biki bizi ikus-
entzunezkoa estreinatuko da 
martxoaren 8an. Nola sortzen 
dira bikiak? Genetikoki berdinak 
izateak badu eraginik euren 
izaeran? Zer-nolako lotura dute 
euren artean? Galdera askori 
eta uste oker batzuei erantzuten 
saiatuko da erreportajea.

Horrez gain, Loramendirekin 
elkarlanean, Urkuluko urtegia 
egin aurretik auzo horretan 
zeuden baserrien eta jendearen 
istorioak batuko ditu Hura zen 
Goroeta erreportajeak. Gainera,  
Drogak nerabezaroan, Leintz 

bailarako nerabeen artean dro-
garen kontsumo ohiturez kez-
katuta, San Juan de Dios ospi-
talea eta UDA kirol elkartea 
egiten ari diren lanketaren in-
guruko erreportajea ere eskai-
niko du Goienak.

'Hurretik'
Debagoieneko aurpegi ezagun 
batzuen jarduna gertutik eza-
gutzeko aukera eskainiko du 
Hurretik saioak. Julen Iriondo 
kazetariarekin, bertako prota-
gonistak ezagutzeko aukera 
izango du ikus-entzuleak. 30 

minutu inguru iraungo dute 
saioek, eta, besteak beste, Kepa 
Errasti Aretxabaletako aktorea, 
Aitor Montes Aramaioko medi-
kua eta Itziar Arkauz Oñatiko 
Lotx pailazoa azalduko dira.

Hurretik saioaren lehenengo 
atala, Kepa Errasti aktorearen 
gainekoa, martxoaren 7an, eguaz-
tena, estreinatuko da Goienan.

Kirolak barrutik
Iazko #HRMT saioaren lekukoa 
hartuko du Barru kirol errepor-
tajeak. Xabier Urzelai kazetaria 
berriro murgilduko da bailara-
ko kirolarien egunerokoan.

Lehenengo atalean, bailarako 
eskalatzaileak gertutik jarrai-
tuko ditu Xabier Urzelaik. Bes-
teak beste, Miriam Mulas eta  
Mikel Linazisoro gazteek Arao-
tzeko paretetan eta Ibarrako 
boulderrean egiten dituzten 
entrenamenduak jarraitzeko 
aukera egongo da.

Eskalada jorratuko du Barru kirol erreportajeak, lehenengo atalean. Aitor Montes medikua, Hurretik saioko lehen protagonista. 

Bikien inguruko erreportaje berezian, Mikel eta Aitor Orobengoa arrasatearrak.

IKUSPEGI TEKNIKO 
LANDUAGOA 
ESKAINIKO DUTE 
ERREPORTAJE 
BEREZIEK

Gertutasuna eta 
berritasun ugari
gertuko historia eta istorioak, gertuko protagonistekin. Hori izango da goienak 
programazio berriari begira egindako apustua. Erreportaje bereziez gain, 'Hurretik' 
eta '#HRMt'-ren lekukoa hartuko duen 'barru' kirol erreportajeak estreinatuko dira

UDABERRIKO 
PROGRAMAZIO 

BERRIA
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KULTURRIZKETAK 
Arte eta kultura adierazpen 
askotarikoen sortzaileen 
arteko solasaldiak 
eskainiko ditu, beste 
behin, saioak. Solasaldi 
formula erabilita, bi 
kulturgile, aurrez aurre, 
kulturaz berbetan, modu 
librean. 2017an Rikardo 
Arregi kazetaritza sari 
nagusia eskuratu zuen 
saioak.
• Eguena
• 21:00 eta 23:00

HEMEN DEBAGOIENA
Debagoieneko gertaerak, 
tokiak, jarduerak, berriak 
eta pertsonak protagonista 
dituen saioa. Kanpoko 
erreportajeak, platoko 
elkarrizketak eta 
solasaldiak batzen ditu, 
besteak beste, Hemen 
Debagoiena saioak.
• Egunero
• 18:00/20:00/22:00
• Aurkezlea: Txomin 

Madina

HURRETIK
Bertako pertsonak, 
bertako lekuak eta bertako 
gaiak dira saioetarako 
aitzakia eta haien ardatz. 
Hurretik bertako 
protagonistak eta euren 
jarduna ezagutzeko aukera 
ematen diguten 
erreportajeak.
• Eguaztena
• 21:00 eta 23:00
• Aurkezlea: Julen 

Iriondo

ALBISTEAK
Eguneko albistegia. Unean 
uneko albisteak, 
egunekoak eta gertukoak. 
Lekukoen eta 
protagonisten 
testigantzekin. 
Astelehenetik 
egubakoitzera bitartean. 
Aste bukaeretan, gainera, 
asteko albisteen 
errepasoa.
• Egunero
•14:30/16:15/17:00/17:45

KANTARI
Debagoieneko herrietako 
neska-mutikoak 
protagonista dituen 
musika eta dantza saioa. 
Gaztetxoak kantuan eta 
dantzan aritzen diren 
ikuskizunak seigarren 
aldia du.
• Zapatua eta domeka
• 09:30 eta 16:30
• Aurkezleak: Amaia 

Txintxurreta eta Aitor 
Agiriano

Udaberrian 
izango  
da zer 
aukeratu 
Goiena 
telebistan
udaberriko programazioari begira, 'Hurretik' eta 'Elikatu' saio 
berriez gain, eguneroko 'Hemen Debagoiena' eta 'albisteak' saioak 
ere izango ditu goienak, erreportaje eta saio bereziekin batera

UDABERRIKO 
PROGRAMAZIO 

BERRIA
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BARRU 
Kirol erreportaje saioa. 
Debagoieneko kirolariak 
gertuagotik ezagutzeko 
aukera eskaintzen du 
Xabier Urzelai kazetariak, 
euren egunerokoan, 
entrenamenduetan eta 
txapelketetan barneratuta, 
besteak beste.
• Eguena
• 21:30 eta 23:30

OSOKO BILKURAK 
Arrasateko, Bergarako eta 
Oñatiko udalbatzen ohiko 
osoko bilkurak, oso-
osorik. Hilean behin izan 
ohi dira herrietako ohiko 
osoko bilkurak, eta 
Debagoieneko hiru herri 
nagusietakoak osorik 
grabatu eta emititzen dira 
Goienan.
• Zapatua eta domeka
• 19:00 eta 22:00

ELIKATU
Elikadura ardatz duen 
saioa. Batetik, Naiara 
Uriarte elikadura 
kontsultoreak errezeta 
osasungarriak zelan egin 
erakutsiko digu, eta 
Debagoieneko ekoizleak 
gertutik ezagutzeko 
aukera Goiatz Arana 
kazetariaren eskutik.
• Egubakoitza
• 21:00

AMAIA DJ 
Musika saioa. Ikus-entzule 
gazteenekin komunitatea 
osatuz, gazteek eurek 
eskatutako bideoklipak 
aurkezten ditu saioak. Zuk 
ere har dezakezu parte, 
sare sozialen bidez, 
gustukoen duzun musika 
edo bideoklipa eskatuz.
• Egubakoitza
• 21:30 eta 23:30
• Aurkezlea: Amaia 

Txintxurreta

HARMAILATIK 
Debagoieneko kirola eta 
kirolariak protagonista 
dituen saioa. Aste 
bukaerako kirol kronikak, 
elkarrizketak, 
erreportajeak, eta abar, 
protagonisten ahotan. 
Eskualdeko kirola, sakon 
aztertuta.
• Astelehena
• 21:30 eta 23:30
• Aurkezlea: Xabier 

Urzelai

HARIRA 
Herri ordezkariekin, 
alkateekin, elkarte eta 
alderdi politikoetako 
ordezkariekin, solasaldiak. 
Gori-gori dauden kontuak, 
herritarrei zuzenean 
eragiten dietenak, 
elkarrizketa, eztabaida edo 
mahai-inguru formatuan.
• Martitzena
• 21:00 eta 23:30
• Aurkezlea: Eneko 

Azkarate

ERREPORTAJE 
BEREZIAK
Debagoienean kokatutako 
erreportaje bereziak, 
sakon landuta. Gertuko 
gaiak hainbat 
protagonistaren eta 
adituren ahotik hobeto 
ezagutzeko aukera 
eskainiko dute.
• Eguena
• 21:30 eta 23:30

GALDEGAZTE 
Elkarrizketa saioa. 
Eskualdeko ikastetxeetako 
ikasleek eurek 
aukeratutako pertsonaia 
ezagunei elkarrizketa 
egiten diete, Jokin 
Bereziartua kazetariak 
lagunduta.
• Eguaztena eta 

egubakoitza
• 21:30 eta 23:00
• Aurkezlea: Jokin 

Bereziartua

UDABERRIKO 
PROGRAMAZIO 

BERRIA
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Goiena telebistak udaberrira 
begira programa berriak izango 
ditu, baina dagoeneko ezagunak 
diren saioak ere indarrez buel-
tatuko dira denboraldi berri 
honetan. Besteak beste, gazteak 
protagonista izango dira Kan-
tari eta Galdegazte saioetan, 
beste behin. Albisteak eta Hemen 
Debagoiena saioetan izango du 
isla gaurkotasunak, baita elka-
rrizketen eta mahai-inguruen 
bidez Harira-n. Kulturazaleek 
ere euren hitzordua izango dute, 
beste behin, Kulturrizketak pro-
gramaren bidez. 

Galdegazte, bueltan
Debagoieneko ikastetxeetako 
gazteak Goienako platora ger-
turatuko dira, laugarren urtez, 
eurek aukeratutako pertsonaiei 
elkarrizketak egitera, Jokin Be-
reziartua kazetariak lagunduta. 
Laugarren aldi honetan, besteak 
beste, arraun munduan eskar-
mentu handia duen Jose Luis 
Korta, Realeko jokalari Imanol 
Agirretxe, Bizkaia Durango Mu-
rias taldeko zuzendari Agurtza-
ne Elorriaga eta Aitor Arregi 
ziema zuzendaria elkarrizketa-
tuko dituzte gazteek. Otsailaren 
28an, eguaztenean, estreinatuko 
dute denboraldia, eta, hain zuzen, 
elkarrizketatua Huntza taldeko 
Josune Arakistain izango da.

Kantariren seigarren aldia
Inoiz baino indartsuago dator 
aurten Kantari saioa, seigarren 
aldian. 1.000 umek baino gehia-
gok parte hartuko dute ikuski-

zunean. Izan ere, dagoeneko 
hamar urte bete ditu saioak, 
eta dekoratu berria prestatu du 
Goienak. Gazteak kantuan eta 
dantzan ibiliko dira, beste behin, 
Amaia Txintxurreta eta Aitor 
Agiriano aurkezleekin batera.

Kultura ardatz
2017an Rikardo Arregi kazeta-
ritza sari nagusia eskuratu zuen 
Kulturrizketak saioak. Eta aur-
ten, azken urteetako estiloari 
jarraituz, kulturgileen arteko 
solasaldiak eskainiko ditu Goie-
na telebistak. Solaskideak kul-
turaren inguruan berbetan 
arituko dira. Protagonisten 
artean, besteak beste,  Zuriñe 
Hidalgo abeslaria, Amancay 
Gaztañaga musikari eta aktorea, 
Uxue Alberdi  bertsolari eta 
idazlea eta Mikel Urdangarin 
musikaria elkarren artean ari-
tuko dira solasean.

Protagonistekin, harira
Elkarrizketa formatuan Deba-
goieneko alkateekin eta Gipuz-
koako Batzar Nagusietako eta 
Legebiltzarreko hainbat prota-
gonistarekin denetariko ikus-
puntuak eta pil-pilean zeuden 
gaiak landu ditu Harira saioak 
2018 hasieran, eta martxoaren 
6tik aurrera herriz herriko mahai-
inguruen txanda izango da. He-
rri handienetik txikienera, gori-
gori dauden gaiak jorratuko 
dituzte udal gobernuetako eta 
oposizioko kideek, Eneko Azka-
rate aurkezleak gidatuta.

Elikadura hizpide
Naia Uriarte elikadura kontsul-
torearen gidaritzapean, elika-
dura ardatz duen Elikatu saioa 
estreinatuko du Goienak uda-
berrian. Errezeta osasungarriak 
egiten erakusteaz gain, ibarreko 
hainbat ekoizle gertutik ezagu-
tzeko aukera egongo da, Goiatz 
Arana kazetariaren eskutik.

Gaurkotasuna
Debagoieneko egunerokoa al-
bisteen, elkarrizketen eta erre-
portajeen bidez batuko dute 
Albisteak eta Hemen Debagoiena 
saioek, betiere, bertako prota-
gonistei hitza emanez.

Imanol Agirretxe, Jokin Bereziartua aurkezlearekin eta Oñatiko Zuazola institutuko ikasleekin, Galdegazte-n. Txomin Madina eta Monika Belastegi, Hemen Debagoiena saioko platoan. 

Saioen aukera 
zabalagoa

GAURKOTASUNA ETA 
AISIALDIA UZTARTUZ 
ADIN GUZTIETARAKO 
SAIOAK ESKAINIKO 
DITU GOIENAK

Eguneroko informazioa jasotzeko, mahai-inguruetarako eta kultur solasaldietarako 
tokia eskainiko du goiena telebistak udaberriko programazioan. gainera, 
gazteendako, inoiz baino indartsuago bueltatuko dira 'galdegazte' eta 'kantari'

2017an, telebistara begira, inbertsio garrantzitsuak egin zituen 
Goienak, eta produkzio kate osoa HD formatuan egiten da 
dagoeneko. Besteak beste, platoko kamerak berritu dira, 
formatu horretan lan egin ahal izateko. Orain, hurrengo pausoa 
izango da HD produkzio horretatik emisioa bera HD kalitatean 
eskaintzea, eta, horretarako, dagoeneko lanean dihardu 
Goienak.

Horrez gain, Goiena aplikazio berezi bat sortzen eta garatzen 
ari da, telebistako eduki guztiak nahieran eskaintzeko 
asmoarekin. Gaur egun, www.goiena.eus/telebista webgunean 
eskaintzen dira Goienak ekoizten dituen ikus-entzunezko 
edukiak, baina mugikorretatik edota beste euskarri batzuetatik 
ere modu errazago eta erakargarrian eskaintzea da 2018ko 
helburuetako bat. Telebista eta ikus-entzunezkoak 
kontsumitzeko moduak oso azkar aldatzen ari dira gaur egun, 
eta bide berri horietara egokitzeko esfortzu berezia egingo du 
Goienak. Ikus-entzunezko edukiak edozein momentutan eta 
edozein tokitan kontsumitzeko aukera eskaintzea da bidea, eta, 
horregatik, garai eta plataforma berrietara egokitzeko ahalegin 
berezia egingo du Goiena telebistak 2018an zehar.

Etorkizunari begirako inbertsioak
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Jokin Bereziartua bERgaRa
2018tik 2022ra arteko Euskararen 
Plan Estrategikoaren oinarriak 
jartzeko herritarren "parte har-
tze zuzena ezinbestekoa" izango 
dela uste dute Udaleko Euskara 
Saileko arduradunek. Horreta-
rako, bi saio egingo dituzte, 
otsailaren 28an eta martxoaren 
14an, udaletxeko osoko bilkuren 

aretoan (18:30). Saio irekiak izan 
arren, aldez aurretik izena ema-
tea komeni da, www.bergara.
eus webgunean edota euskara@
bergara.eus helbidera idatzita.

Guraso gazteen "palanka" 
Bergaran euskararen ezagutza 
maila %66koa da eta euskaraz 
ez dakitenak %20 inguru izango 

dira; aldiz, %15 inguruan dabil-
tza euskaraz ulertu bai baina hitz 
egiteko zailtasunak dituztenak. 
Kaleko erabilera, berriz, %42-45 
inguruan dabil. "Azken urteetan, 
kaleko erabilerak gora egin du; 
gaitasunean, berriz, beheranzko 
joera txiki bat dago. Duela hamar 
bat urte, %70 inguru zen ezagu-
tza maila, eta %4 murriztu da", 

adierazi zuen eguazten arratsal-
deko agerraldian Euskara tekni-
kariburu Estepan Plazaolak. Era 
berean, euskaraz ikasi duten 
guraso gazteen artean euskara 
ezagutza ia erabatekoa dela az-
pimarratu du Plazaolak: "35-40 
urte inguruko guraso belaunaldi 
hori gero eta euskaldunagoa da; 
etorkizunari begira horixe izan-
go da palankarik garrantzitsuena. 
Hala ere, esan beharra dago azken 
urteotako immigrazioak guraso 
euskaldunen igoera zertxobait 
apaldu duela". Hain justu, etor-
kinen integraziorako euskarak 
oso eginkizun garrantzitsua izan 
dezakeela uste du: "Auzoko eki-
mena martxan dago, eta gure 
plan estrategikoan jasotzen da 
etorkinekin eraginkorrago iza-
teko ekimen sendoagoak martxan 
jartzea". 

Adibide zehatz bat jarri zuen 
Euskara zinegotzi Izaskun La-
baienek etorkinak euskarara 
hurbiltzeko egindako saiakeren 
barruan: "Auzokora joaten di-
renak helduak dira, baina, umeei 
begira, bereziki, Oxirondoko eta 
Osintxuko ludoteketan, tarifa 
sozialaren aukera jarri genuen. 
Etorkinen seme-alabendako au-
kera bat da lagun euskaldunak 
egin ditzaten eta euskaraz bizi-
tzen ikasteko lehen saiakerak 
egin ditzaten". Begirale berri 
bat jarri zuten Oxirondoko lu-
dotekan, hizkuntza oztopo han-
dia izaten delako: "Hala ere, 
herria euskalduntzeko balio 
duenez, merezi du".    

Ondo detektatu eta sakondu 
Eguaztenean, hilak 28, egingo 
den lehen saio horretan, taldee-
tan banatuta, orain arteko bi-
dearen balorazioa egingo dute: 
zer hobetu, zer gehitu, zer ken-
du… Eta bigarren saioan, ordu-
rako zehaztutako lehentasunez-
ko arlo batzuetan sakonduko 
dute. Dagoeneko udal webgunean 
eskegita dagoen oinarrizko do-
kumentua eramango dute batzar 
horietara. "Dokumentu hori 
guztiz irekia da, abiapuntu bat. 
Eta horren gainean idatziko 
dugu oraina eta etorkizuna. Gure 
asmoa da gizarteko arlo guztie-
tan hizkuntza ohituretan eragi-
tea eta horretarako baliabideak 
erraztea. Detektatuko ditugu 
ahulezia handienak eta balora-
tuko ditugu orain arte jomugan 
izan ditugun arloak", gaineratu 
du Plazaolak.

Bi saio horietan jasotako ekar-
penak eta hausnarketak Euska-
ra Batzordera eramango dituzte 
eta han alderdiek ekarpen gehia-
go egingo dizkiete. Hori osatuta, 
osoko bilkurara eramango dute 
plana eta espero dute maiatzean 
onartzea. Kanpora begirako 
"parte hartze prozesuaz" gain, 
udal barruan era landuko dute.

Bi herritar Irala kalean berbetan, eguazten arratsaldean. JOKIN BEREZIARTUA

Kalean euskarak gora egin 
arren, badago zer hobetu
2018tik 2022ra arteko Euskararen Plan Estrategikoaren oinarriak finkatzeko bi saio ireki 
antolatu ditu udalak otsailaren 28rako eta martxoaren 14rako, udaletxean (18:30); azken 
neurketen arabera, ezagutza maila %66koa da eta kaleko erabilera maila %43 ingurukoa  

OXIRONDOKO ETA 
OSINTXUKO 
LUDOTEKETAN TARIFA 
SOZIALA DAGO, UME 
ETORKINEI BEGIRA

Zaharberritu 
ostean, etxean
Sevillan zaharberritu ostean, zapatu 
iluntzean itzuli zen Hilzoriko Kristoa 
San Pedro parrokiako dagokion 
kaperara. "Kaperan egindako lanek 
ere merezi izan dute. Erretaula, ama 
birjinaren koadroa eta burdinazko 
itxitura zaharberritu ditugu, eta 
argiteria berria jarri. Kristoak merezi 
duen argiteria du orain", dio Jon 
Molina parrokoak, 260 kiloko artelan 
preziatuari erreferentzia eginez. 

IMANOL SORIANO

J.B. bERgaRa
Astelehenean, 07:30 aldera, zir-
kulazioa bideratzen ari zen 
udaltzain bat harrapatu zuen 
auto batek Ibargarai kalean. 
Zirkulazio handia egoten da 
ordu horretan Ibargarai ingu-
ruan, eta udaltzainek bideratzen 
dute zirkulazioa. Hain zuzen, 
eginbehar horretan ziharduen 
udaltzaina harrapatu zuen auto 
batek ertzain-etxearen atarian 
–Arrizuri kalerako bideguru-
tzean–. Haren lankideek adie-
razi zutenez, istripu larria izan 
zen, buruan "kolpe handia" har-

tu zuelako. Hala ere, Debagoie-
neko ospitalean bi egun egin 
ostean, etxean dago dagoeneko. 

Zirkulazioa bideratu, ordu erdiz
Buruan kolpe handia hartu zuen, 
baina, "zorionez", ez zuen hezu-
rrik hautsi. "Minarekin dago, 
baina etxean eta bajan egongo 
da ondo errekuperatu arte", 
adierazi du udaltzain batek. Auto 
batek udaltzain bat harrapatzea 
"oso ezohikoa" bada ere, eta 
egunero ordu erdiz zirkulazioa 
bideratzen aritzen direnez, gi-
dariek adi gidatzea komeni da. 

Etxean dago astelehenean auto 
batek harrapatu zuen udaltzaina
ibargarai kalean gertatu zen ezbeharra, 07:30 aldera; 
buruan "kolpe handia" jaso arren, ez du hezurrik hautsi
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Onar dezagun

Saiatuko naiz guztiok aipatzen. Aipatuz, koherentzia gutxi dugula. 
Dugula gutxi, edo ezer ez. Ez baikara gu egoistak, gizarte 
egoistaren parte garelako. Garelako tuitlari kritiko ez 
kritikagarriak. Kritikagarri ditugulako guk inoiz sortu ez ditugun 
ekintza kulturalak. Kulturala dugu txakurrak adoptatzea. 
Adopzioa bultzatzea, baina besteentzat bereiztea. Berezitu gabeko 
zaborrez betetako poltsa ekologikoak. Ekologikoa erosteko 30 litro 
gasolina erretzea. Erretzearen kalteez beldurtzen gaituen 
erretzaile ohia. Ohiko tradizio atzerakoiak. Atzera begirako 
proiektu berritzaileak. Berriz indartutako hetero-arauak. 

Araurik sekula jaso ez dutenei arauak jartzea. Jarritakoak 
kentzea. Kendu ahala ematea. Ematea, bueltan gehiago jaso ahal 
izateko. Izan ezin diren etxeen hipotekak. Hipotekatutako oporrak. 
Oporrik gabeko lanak. Langile txarren aldarrikapen sindikalistak. 
Sindikatutako diruzaleak. Diruz ordaindutako maitasunak. 
Maitasun erromantikoak. Erromantikotasunezko tratu txarrak. 

Tratu txarrak gertukoak badira, ez onartzea. Onar dezagun gure 
inkoherentzia. Herentzia duin bat sor dezagun, zor diegu.

NiRE uStEz

MAIALEN MADARIAGA

B.U.

Aukeren Azokarekin "oso pozik"
Bedelkar eta Udala "oso pozik" daude hilaren 17ko Neguko Aukeren 
Azokarekin: "Salmentak oso ondo joan dira, dendariak oso pozik gelditu dira, 
eta hurrengoan ere parte hartzeko prest daude". Aurtengo nobedade bat izan 
da 1.560 euroko bonuaren zozketa; 450 lagunek hartu zuten parte eta Laura 
Cid Aldama izan da irabazlea. "Zorionak, Laura!", adierazi dute antolatzaileek.

Martxoaren 1ean jarriko dira 
salgai Go!azen-en azken ikuski-
zunerako sarrerak, 8 eurotan. 
Frontoian izango da ikuskizuna, 
martxoaren 25ean (18:00). www.
ticket.kutxabank.es webgunean 
martxoaren 1ean jarriko dira 
(18:00); eta Seminarixoko txar-
teldegian egun berean (18:00eta-
tik 20:00etara). Gehienez, sei 
sarrera eros daitezke pertsonako.

'Goazen 4.0': sarrerak 
martxoaren 1ean 
jarriko dira salgai 'Familian gozatzen'

Domeketan familian gozatzen 
ekimenaren barruan, sormen 
tailerra izango dute etzi. 
Polimaker izeneko material 
berri batekin, nork bere 
irudiak egiteko aukera izango 
du Oxirondon (11:30-13:30). 

Domeka Azoka etzi
Elkartrukea, berrerabilera eta 
artisautza sustatzeko azoka, 
seminarioko karpan (11:00).

oHaRRak

Jokin Bereziartua bERgaRa
Enrique Martinez Lozano (Teruel, 
Espainia, 1950) psikoterapeuta, 
soziologo eta teologo ezaguna 
Mariaren Lagundia ikastetxean 
izan zen martitzenean. Hitzaldia 
nola joan zen galdetuta, "interes 
eta atentzio handia" sentitu zi-
tuela erantzun dio GOIENAri.  
Galdera baten bueltan joan da hi-
tzaldia: Nor naiz ni? Zergatik da 
galdera hori horren garrantzitsua? 
Gure bizitza galdera horri modu 
kontzientean edo inkontzientean  
ematen diogun erantzunak bal-
dintzatuko duelako. Betidanik, 
erlijioa, filosofia eta zientzia 
erantzuten saiatu dira: Nor naiz 
ni? Gizaki guztiok bilatzen dugu 
zoriontsu eta sufrimendutik 
salbu bizitzea. Gertatzen dena 
da, askotan, horretarako bidea 
aukeratzerakoan okertu egiten 
garela. Geure buruen eta bizi 
dugun errealitatearen gainean 
egiten dugun irakurketak, zo-
riontasuna bermatu beharrean, 
konfusiora edota sufrimendura 
garamatza askotan. 
Eta zer egin bide hori saihesteko? 
Finean, norbera aztertzeko gon-
bidapena egin gura dut Nor naiz 
ni? galderari erantzuteko. Bi 
egoera berezitu beharko lirateke: 
egoera mentala eta egoera pre-
sentziala. Eguneroko egoera 
mentalean oinarritzen bagara, 
gorputz bat, burmuin bat edota 
psikismo bat garela ondoriozta 
genezake, eta horrek dakar bur-
muinak gure gainetik agintzea. 
Hori horrela, gure benetako iden-
titatea ahaztuko dugu eta zorion-
tasunaren bidea aurkitzea askoz 
zailagoa izango zaigu. Bestetik, 
presentzia-egoera dago: burua 
isilaraztea lortzen badugu eta 
atentzioan oinarritu, presentzia-
egoera kontziente batera jauzi 
egitea lortuko dugu eta hor dena 
da ezberdina; bide horretatik 
aurkituko dugu zoriontasuna.  
Krisi bat gainditzeko aholkurik? 
Hasteko, krisia aukera moduan 
ulertzea, krisi batek beti garama-

tzalako haztera. Hori esanda, 
krisi bakoitza aztertu beharko 
litzake, baina, edozelan ere, ja-
rrera egokia izatea oinarrizkoa 
da. Jarrera egokiaren barruan 
lau aipatuko nituzke: ez ekiditea 
–edo bizitzen ari garena onartzea–, 

gertatzen dena ez murriztea –beti 
gara gertatu ahal zaiguna baino 
gehiago–; unea bera bizi izateaz 
akordatzea –buruak biktimismoan 
erortzea saihestuz–; eta norbera-
rekiko maitasuna zaintzea –be-
reziki, mina agertzen denean–. 

Enrique Martinez Lozano, artxiboko argazki baten. YOGAENRED.COM

"Aukera da krisi bat, 
beti garamatza haztera"
ENRIQUE MARTINEZ LOZANO PSikotERaPEuta, SozioLogoa Eta tEoLogoa
'Nor naiz ni?' galderari erantzuten ikasteko aholkuak eman zituen martitzenean Martinez 
Lozanok Mariaren Lagundian; zoriontsu bizi izaten jakiteko oso garrantzitsua dela dio

Mariaren Lagundia ikastetxeko zuzendari Gotzon Iparragirre oso 
pozik agertu da martitzeneko saioak piztu zuen ikusminarekin: 
"Hitzaldia oso ondo egon zen. 150 lagun inguru bildu ginen; hizlari 
honek, han edo hemen izan, beti erakartzen du jendea". 

Ikusmin handia piztu du hitzaldiak

Mariaren Lagundia ikastetxeko aretoa txiki geratu zen hitzaldian. M. LAGUNDIA
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T.M. / J.B. bERgaRa
Bergarako Sortuk eta Iratzar 
fundazioak antolatutako Berga-
rako Eskola Herritarra izeneko 
hitzaldi zikloaren barruan "saio 
mamitsua" eskaini zuten Miren 
Larrionek, Oskar Matutek eta 
Arkaitz Rodriguezek. "Oso arra-
kastatsua izan zen, Irizar lepo-
raino bete zen. Mahai-inguruaz 
gain eztabaida taldeak egin ziren 
entzundakoaz hausnarketa egin 
eta galdera berriak proposatze-
ko. Eskolaren filosofia ikasleak 
protagonista bilakatzea da eta 
arrakasta handia izaten ari da, 
parte hartzeko aukera ematen 
den bakoitzean erantzuna oso 
positiboa izaten ari delako". 

Herriko eragileak azken saioan 
Eskolak moldatzen ari dira par-
te hartzaileen nahietara eta 
beharretara: "Proposatutako 
irakurgaiekin apunteak egin eta 
banatu dira. Gainera, bereziki 
azpimarragarria da liburu trukea 
egiteko proposamena egin dute-

la parte hartzaileek eta hirugarren 
saioan gauzatuko dela. Hau da, 
nahi duten parte hartzaileek 
liburuak eramango dituzte otsai-
laren 27ko saiora eta trukea 
egingo dugu bertan". Bergarako 
ELA, LAB, EH Bildu, Irabazi, 

Martxanterak eta Xaxau konpar-
tsako kideak izango dira prota-
gonista azken saio horretan. 
Bergarako ezkerraren egoeraz 
eta erronkez arituko dira eta 
herriko hainbat proiektu ezagu-
tzeko aukera ere egongo da. 

Aurkezpenen ostean taldeetan banatu ziren. TXOMIN MADINA

Ezkerraren eginbeharren 
gaineko saio "mamitsua"
bergarako Eskola Herritarra ekimenaren barruan, Miren Larrionek, arkaitz Rodriguezek 
eta oskar Matutek bete egin zuten irizar jauregiko areto nagusia; otsailaren 27an, 
herriko ELa, Lab, EH bildu, irabazi, Martxanterak eta Xaxau izango dira protagonista 

Mariñe Azkarate, Naroa Aranguren eta Lierni Errasti, Josune Arakistainekin. OIHANE ISASI

Ipintzak eta Josune Arakistainek  
estreinatuko dute 'Galdegazte'
Laugarren denboraldiko lehen saioa otsailaren 28an 
ikusi ahal izango da goiena telebistan, 21:30ean hasita

Jokin Bereziartua bERgaRa
Badator 14 eta 18 urte arteko 
ikasleak protagonista dituen 
Galdegazte saioa, eta, denbo-
raldi berria gogotsu eta indar-
tsu hasteko, Ipintza institutuko 
Mariñe Azkarate, Naroa Aran-
guren eta Lierni Errasti ikasleek 
Huntza taldeko abeslari eta 
trikitilari Josune Arakistain 
elkarrizketatu dute. 

2017a urte ezin mugituagoa 
izan ostean, 2018ari begira la-
saiago ibiltzeko asmoa dutela 
aurreratu du Arakistainek: "Kon-
tzertu gutxi emango ditugunez 
sorkuntzan zentratuko gara, eta, 
ikusten badugu zer grabatu ba-
dagoela, grabatuko dugu. Presio 
barik". Euskal Herritik kanpo 
ere ari dira jotzen, "oxigeno apur 
bat" hartu eta beste publiko ba-
tzuei zabaltzeko; hain zuzen, 
martxoaren 9an Madrilen joko 
dute eta martxoaren 17an Pari-
sen. Ikasleek, besteak beste, 

Aldapan Gora abestiak eragin 
zuen fenomenoa –euskarazko 
historiako bideorik ikusiena da, 
lau milioi eta erdi ikustalditik 
gora ditu-eta– nola bizi izan zu-
ten galdetu diote: "Sorpresaz bizi 
izan genuen. Hasieran, kantuak 
sortu genituenean, gure inguruan 
geratuko zirela uste genuen... 
Baina Gaztea-n jarri zutenetik 
elur-bola gero eta handiagoa egin 
da eta, izan duen oihartzuna oso 
ongi etorria bada ere, sustoa ere 
eman zigun. Ez dago zure abes-
tiekin jendea mugiaraztea baino 
sentsazio politagorik".  

Ikasleekin batera platoan jotzen 
Hainbat galdera egin ostean, eta 
elkarrizketa borobiltzeko, Ara-
kistainek Huntzaren Iñundik 
Iñoare abesti ezaguna jotzen 
amaitu zuen ikasleekin batera. 
Hori guztia ikusteko aukera 
egongo da Goiena telebistan 
otsailaren 28an, 21:30ean hasita.

Emakumeok planto lelo hartuta, 
Martxoaren 8rako iragarrita 
dagoen greba lan esparrutik 
harago kokatzen du Martxante-
rak taldeak: "Enpleguaren alorraz 
gaindi, dei egiten dizuegu zain-
tzak eta ugalketa lanak ez egi-
tera, eta, grebaren seinale gisa, 
besoko morea janztera, eta bal-
koi nahiz leihoetan amantalak 
eskegitzera". Martxoaren 3an, 

bailara mailako deialdiari eutsiz, 
Elorregira martxa egingo dute, 
eta, horretarako, Oxirondon 
elkartuko dira, 12:00etan. 

Martxoaren 8an, Martxanteren 
arabera, lanuztea 11:00etatik 
15:00etara dago deituta eta elka-
rretaratzea 12:00etan egingo dute 
San Martin plazan; 13:30ean baz-
kaldu egingo dute janaria etxetik 
eramanda. Arratsalderako la-
nuztea 18:00etatik 22:00etara 
izango da; 18:00etan mahai-ingu-
rua egingo da plazan eta 20:00etan 
abiatuko da manifestazioa

'Emakumeok planto' 
egiteko, Martxanterek 
prest dute egitaraua

ARKAITZ RODRIGUEZ SoRtuko 
iDazkaRi NaguSia

"Frogatzea alternatiba izan badela, 
egin daitekeela eta haren alde 
borrokatu behar dela. Hori ez 
litzatekeela, sinestarazi nahi 
diguten moduan, historiaren 
amaiera. Ikusi besterik ez dago 
egungo sistema kapitalistak uzten 
dituen ondorio larriak munduan. 
[...] Kontzientzia kritikoa pizteko 
ekimen oro oso interesgarria da".

MIREN LARRION EH biLDuko 
LEgEbiLtzaRkiDEa gaStEizEN

"Udal mailan zein beste maila 
baten aritu, gure erronka nagusia 
da zehaztea ze bide aurkitzen 
dugun gauzak guztion artean 
erabakitzeko, boterea ez dadin 
lau paretetan geratu. Neurririk 
eraldatzaileena hori gauzatzea 
litzateke. [...] Halako eskolak 
egokiak dira, baina guztiok izan 
behar dugu protagonista".

OSKAR MATUTE 
aLtERNatibako bozERaMaiLEa

"Beharrezkoa bada inurriak 
bezala, kontrabotere hegemoniko 
bat eraikitzea, zeinak 
ahalbidetuko digun ez bakarrik 
ordezkaritza kota handiagoak eta 
hauteskunde zein erakunde 
eskala handiagoak lortzea, baizik 
eta eraldaketa maila handiagoak 
lortzea. [...] Halako formakuntza 
guneak beharrezkoak dira". 

Zeintzuk dira ezkerraren erronka nagusiak egun?
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Xabier Urzelai bERgARA
Duela hamabost egun Ibai Fer-
nandez atleta arrasatearrak 
Euskadiko Txapelketan eginda-
ko marka azpimarratu zuen 
GOIENAk –urrezko domina 60 
metrokoan–. Podiumean, baina, 
ondoan bergarar bat zuen, atle-
tismora iritsi berritan marka 
ikusgarriak egiten dabilen An-
doni Calbano (Bergara, 2000). 
Martxoko lehen asteburuan 
Ourensen lehiatuko da, 20 urtez 
azpikoen Espainiako Txapelke-
tan parte hartzeko txartela es-
kuratu du eta.
Bergara futbol taldeak hegaleko 
jokalari azkar bat galdu du. 
[Barre] Futbolean jokatu dut 16 
urtera arte, eta gustura nenbilen, 
egia esateko. Baina oso kirolza-
lea naiz, eta atletismoa proba-
tzeko harra nuen barruan. Bada, 
arrebak Eibarko atletismo tal-
dekoekin harremana zuen, eta 
haren bitartez joan nintzen 
2016ko abenduko egubakoitz 
iluntze batean Unbera [Eibar] 
saio batzuk egitera. Eta, gaur 
arte.
Iaz futbola eta atletismoa bateratzen 
ibili zinen. 
Bai; baina oso nekagarria zen. 
Astean bost entrenamendu saio 
nituen, ikasketak... Gogoan dut 
ikastolan lo geratzen nintzela, 
eta aukeraketa egiteko orduan 

atletismoaren aldeko apustua 
egin nuen.
Eta aukeraketa ona izan da? 
Bai. Atletismoak benetan harra-
patu nau, eta konturatzen zara 
kanpotik jendeak ze gutxi dakien 
kirol honi buruz. Kirol indibi-

duala da, norberaren markak 
dira garrantzitsuak, baina se-
kulako giroa dugu, txapelketetan 
oso saltsa polita egoten da... Eta 
entrenamenduak ere oso diber-
tigarriak dira.
Ez da ohikoa urtebete daraman 
batek halako markak egitea. 
Oso harrituta nago denbora la-
burrean egin dudan saltoarekin, 
sekula ere ez nuke halakorik 
amestuko. Entrenatzen hasi eta 
gutxira hasi nintzen markak 
lortzen [60 metrokoan 7.15eko 
marka du eta 100 metrokoan, 
berriz, 11.44koa]. 

Andoni Calbano, haren entrenatzaile Inma Urkiolarekin, Anoetan. A.C.

"Aurrerapauso handia 
egin dut urtebetean"
ANDONI CALBANO AtLEtA
bergarakoak urtebete darama atletismoan eta dagoeneko Euskal Herriko abiadura 
lasterkari onentsuenekin lehiatzen dabil. Espainiako txapelketarako sailkatuta dago

"ATLETISMOA KIROL 
INDIBIDUALA DA, 
BAINA OSO GIRO 
POLITA EGOTEN DA 
TXAPELKETETAN"

X.U. bERgARA
Gipuzkoako Lurraldeko Txapel-
ketan, bergararren eta oñatiarren 
arteko derbia jokatuko dute 
zapatuan (20:00, Labegaraieta): 
"Taldeak joan den astean Uro-
laren kontra izandako sentsazio 
onei eutsi gura die, eta defentsa 
on batean oinarritu nahi dute 
jokoa, horrek emango die-eta 
partidua irabazteko aukera", 
adierazi du, aste barruan, klu-
beko ordezkari Josetxo Munia-
tegik. Izan ere, Edu Orgazen 
taldeak, nahiz eta baja dezente 
izan, itxura polita erakutsi zuen 
Urolaren kontra (24-21), eta, bi-
garren taldeko gazteek lagun-
duta, etxean jarraian jokatuko 
duten bigarren partiduan ere bi 
puntuak batu gura dituzte.

Biak ere puntu beharrean 
Sailkapenean Soraluce BKE (12 
puntu) Oñatiko Sesiñena Aloña 

(7 puntu) baino apur bat aurre-
rago dago, baina oñatiarrek 
partidu bat dute oraindik joka-
tzeko. Bada, bi taldeak dabiltza 
atzealdeko postuetatik urrun-
tzeko borrokan, eta zapatuko bi 
puntuek balio handia dute. Zaz-
pi jardunaldi geratzen zaizkie.

Bergarako jokalaria erasoan. I.S.

Bergarakoen eta Oñatikoen 
arteko derbia, Gipuzkoakoan
Soraluce bKEk eta Sesiñena Aloñak elkarren kontra 
jokatuko dute zapatu iluntzean Labegaraietan

Gazte mailako norgehiagokak 
jokatuko dituzte gaur, Bergara-
ko Udal Pilotalekuan (19:30). 
Lehenengo partiduan, Oberena 
eta Bergara lehiatuko dira, eta 
mahoneroen ordezkariak Etxa-
niz eta Gartzia izango dira. Bada, 
bikote bergararrak irabazten 
badu, finalerdietarako sailkatu-
ko da. Beste partiduan, Añorga 
eta Oberena lehiatuko dira. 

Etxaniz eta Gartzia 
finalerdietan, gaur 
irabazten badute

Ariznoa gimnasia erritmiko 
taldeak antolatuta, zapatuan 
Gipuzkoako eskolarteko gimna-
sia erritmikoko txapelketa egin-
go dute Labegaraietan. B mai-
lako lehenengo fasea jokatuko 
dute goizean zehar eta arratsal-
dean Gipuzkoako benjaminen 
topaketa egingo dute. Goizeko 
txapelketan Ariznoak hamar 
gimnasta izango ditu lehian.

Eskolarteko gimnasia 
erritmikoko 
txapelketa, bihar

Frontenisa eta emakumeen eta 
gizonezkoen arteko parekideta-
suna bultzatu nahian, frontenis 
txapelketa mistoa antolatu dute 
Soraluzen. Hala ere, txapelketa 
ez dago herritarrei mugatuta, 
eta debagoiendarrei ere gonbita 
egin diete antolatzaileek. Mar-
txoaren 24an jokatuko dute; 
parte hartzeko, 943 75 24 66 zen-
bakira deitu behar da.

Frontenis txapelketa 
mistoa antolatu dute 
Soraluzen

Hainbat kategoriatako txirrin-
dulariek asteburuan ekingo 
diote 2018ko denboraldiari. Esa-
terako, zapatuan, Euskaldun 
Sarikoak Zumaian lehiatuko 
dira, emakumezkoak eta kadeteak 
Ibaetan, eta juniorrek domekan 
Eibarren izango dute hitzordua. 
Lokatza Ziklismo Eskolakoek, 
berriz, zapatua aprobetxatuko 
dute taldeen aurkezpena egiteko.

Lokatzak zapatuan 
aurkeztuko ditu 
2018ko taldeakAtletismoan daraman urtebetean, 

Calbano Gipuzkoako eta 
Euskadiko txapelketetan 
nabarmendu da –asteburuan 
urrea jantzi du Gipuzkoako 
Txapelketan, 60 eta 200 metroko 
probetan–. "Oso ehunen gutxitan 
erreakzionatu behar da, eta 
konturatzen zara txapelketetan ze 
garrantzitsua den erabat 
kontzentratuta egotea. Buruak 
agintzen du hemen". Durangon, iaz egindako Euskadiko Txapelketa absolutuan, 200 metrokoan. A.C.

"Ze garrantzitsua den burua!"
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Iritsi da 
Laburbira
Film laburren zirkuitua hasiko dute 
eguaztenean, otsailaren 28an. 
Gainera, aurten, Bergaran izango 
da estreinaldia: Zabalotegi aretoan, 
20:00etan. Euskal Herriko zinema 
sortzaileen filmak eskaintzen ditu 
Laburbirak. Zortzi film labur 
eskainiko dituzte aurten, 77 
minutuko iraupenarekin: Kreba, 
Ilunpetan, Night Shift, Higardurak, 
Ejecutor, Zulo, Areka eta Tazan. 

TOPAGUNEA

Txistulari Bandari babesa era-
kusteagatik eskerrak emanez, 
Jose Migel Laskurain bandako 
zuzendari berriak Bergarako 
agurra sortu du. Domekan es-
treinatuko dute, Udalari eta 
herriari eskerrak emanez, 
13:00etan, udaletxean. Oinarrian 
txistu bakarrarekin interpreta-
tzeko pieza den arren, bandare-
kin ere jotzeko modukoa da.

'Bergarako agurra' 
estreinatuko dute 
txistulariek domekan

Udal Liburutegian umeendako 
ipuin kontaketa saioa eskainiko 
du Maider Alzelaik. Gaur, egu-
bakoitza, 18:00etan izango da 
saioa, doan. Martitzenean, aldiz, 
nagusien txanda izango da. Li-
burutegian bertan, nagusiei 
zuzendutako ipuin kontaketa 
saioa egingo dute. 19:00etan izan-
go da eta saio hori ere doan 
izango da.

Maider Alzelairen 
eskutik umeendako 
ipuin kontaketa saioa

A.E. bERgARA
Leiho bat zabalik diskoa aur-
keztuko du Jabier Muguruzak 
Seminarixoan, gaur, egubakoi-
tza. Emanaldia 20:00etan izango 
da, 8 euroren truke.

Muguruzaren lan egiteko mo-
duan aldaketa ekarri du disko 
berriak; oinarri akustikoa albo-
ratu du, eta gitarra elektriko 
eta elementu elektronikoekin 
lagunduta soinu-paisaia berria 
sortu du. Diskoan "gustura" ge-
ratu zela dio, baina "zuzenekoe-
tan larritasun" puntu bat senti-
tu zuela, hasieran.

Kolaboratzaile ugari 
Zortzi abestiz osatutako diskoa 
da. Abestietako letrak ez dira 
Muguruzarenak, guztiak kola-
boratzaileek sortutakoak dira: 
Iñaki Irazuk, Gerardo Marku-
letak eta Lourdes Oñederrak, 
besteak beste.

Ander Mujika, Javi Carasueño 
eta Mireia Otzerinjauregi ditu 
bidelagun disko berrian Mugu-
ruzak. Intuizio handiko musi-
kariak bilatzen ditu kolabora-
tzaile lanetarako; Muguruzaren 
esanetan, "moldaketa onak" 
egiten dituzten musikariak dira.

Jabier Muguruza. GOIENA

Soinu elektrikoak eskainiko ditu 
Muguruzak disko berriarekin
'Leiho bat zabalik' lana aurkeztuko du musikariak 
Seminarixoa aretoan; gaur izango da, 20:00etan

Arantzazu Ezkibel bERgARA
Aste bukaera zaratatsua izango 
dute oraingoa gaztetxean. Txapa 
Irratiko Jar itzazu tapoiak irra-
tsaioko kideek antolatuta, Tapoi 
Fest jaialdia egingo dute gaur, 
egubakoitza, eta bihar, zapatua, 
kartzela zaharrean.

Hardcore musika gustuko du-
tenendako prestatutako jaialdia 
izango da. Euskal Herriko eta 
baita kanpotik etorritako mu-
sika taldeen emanaldiak izango 
dira. Aurtengoa, dagoeneko, 7. 
jaialdia izango da.

Gaur, etxeko taldea 
Gaur, egubakoitza, hasiko dute 
musika jaialdia. 22:00etan hasi-
ko da zuzeneko musika kartze-
la zaharrean: Hardflip, Nork-
zerk?! eta Take Warning taldee-
kin. Jaialdirako sarrerak 3 eu-
roko kostua izango du.

Hardflip Bergarako hardcore-
punk taldea da. Aurten 10 urte 
bete dituen taldea da, eta modu 
ezin hobean ospatuko dute ur-
temuga herritarrekin. Norkzerk?! 

Beasaingo taldeak, aldiz, lehe-
nengo diskoa aurkeztuko du 
kartzela zaharrean. Eta, azkenik, 
eskola zaharreko hardcorea en-
tzuteko aukera egongo da. Bil-
botik etorrita, Take Warning 
taldeak doinu gogorrak eskai-
niko ditu.

Kontzertuak amaitu ondoren, 
Dj's Hard of Beats musikariek 
girotuko dute gaztetxea.

Herstura eta Uther, doan 
Zapatuan bi saio egingo dituz-
te. Lehenengo saioa 19:00etan 
izango da, doan. Herstura talde 
oñatiarrak eta Uther taldeak 
eskainiko dute kontzertua. Lehe-
nek post-hardcorea egiten dute 
eta bigarrenek musika azkarra 
jotzen dute, fastcore eta power-

violence koordenadetan. Uther 
taldea musikari arituek osatzen 
dute.

Saio horren ondoren afaria 
egingo dute gaztetxean bertan, 
2 euroren truke. Afaria bukatu-
takoan hasiko dute bigarren 
saioa.

Bigarren saioa, 5 euroren truke 
Zapatu gaueko bigarren saioko 
sarrera 5 euro izango da. Blood 
Brothers, Ansia, Paniko eta 
Holy Nuns taldeak igoko dira 
taula gainera. Blood Brothers 
Errioxako taldeak hardcorea 
eskainiko du; Kataluaniako 
Ansia taldeak crust-punk doi-
nuak lantzen ditu; Paniko taldea 
Zarauztik eta Oreretatik dator, 
hardcore-punk estiloko disko 
berria aurkeztera; eta Holy Nuns 
talde donostiarrak punk-rocka 
egiten du. Zati azkarrak eta zati 
punkak nahasten ditu Holy 
Nuns-ek.

Oihartzun handia duen jaial-
dia izaten da Tapoi Fest hard-
core musika jaialdia.

Hardflip taldea taula gainean zuzeneko musika eskaintzen. GOIENA

Hardcore musika izango 
da asteburuko doinua
Tapoi Fest musika jaialdia egingo dute gaur eta bihar kartzela zaharrean. gaur, 
bergarako Hardflip taldeak 10. urteurrena ospatuko du herritarren aurrean. bihar, bi 
saio egingo dituzte: bi saio horien artean afari irekia egingo dute, 2 euroren truke

ZAPATU ILUNTZEAN 
HERSTURA ETA UTHER 
TALDEEN KONTZERTUA 
IZANGO DA 
GAZTETXEAN, DOAN
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Maider Arregi aNtzuoLa
1976ko otsailaren 27an aldarri-
katu zen Saharako errepublika. 
42. urteurrena beteko da marti-
tzenean, eta, hori gogorarazteko 
eta gaur egun oraindik bizi du-
ten gatazka politikoaz herritarrak 
sentsibilizatzeko, aldarrikapenez 
beteriko festa egingo dute zapa-
tuan, otsailak 24, Antzuolan. 
"Asteartean, SEADen aldarri-
kapena egiteko elkarretaratzea 
egingo dugu, baina ospakizunak 
zapatuan, bihar, hasiko ditugu 
herri ezberdinetan. Haima bat 
jarriko dugu eta bertan tea eta 
pintxoak dastatzeko aukera izan-
go da, besteak beste. Hennazko 
marrazkiak egiteko aukera ere 
izango dute antzuolarrek, hai-
mara gerturatzen badira. Arra-
tsaldeko zazpietan Zurrategi 
plazan egingo dugu jaia eta 
herritar guztiak daude gonbi-
datura parte hartzera. Aurrez, 
baina, gai libreko gaztetxoenda-
ko marrazki lehiaketa egingo 
dugu, 17:00etan hasita", azaldu 
du Sagiri elkarteko kide Marta 

Sanchezek. Saharar eta euskal 
musika ere ez dira falta izango 
bihar. 

Anelkarren laguntza ere badu, 
noski, Sagiri elkarteak. Baina 
Sagirirendako lehen aldia da 
saharar herriaren egoera salatzen 
eta aldarrikatzen duen festa 
antolatzearen ardura. "Urtebete 
inguru da Sagiri sortu genuela. 
Oraindik balorazioa egiteko goiz 
da, baina herrian sumatu dugun 
harrera oso ona da. Gure proiek-
tuari babesa erakutsi diote bai 
Piztu Itxaropena kanpainaren 
bitartez eta baita santa eskean 
egindako diru batzearekin. Izan 
ere, uztailerako eta abuzturako 
hamar haur saharar ekarri gura 
ditugu Arrasateko aterpetxe 

batera", argitu du Sagiri elkar-
teko kideak. 

Elkartasunezko tortillak  
Antzuolan dagoeneko tradizio 
bilakatu da herritarren tortillei 
esker batzen den dirua Sahara-
ko proiektuetara bideratzea. 
Orain arte, Anelkarrek antola-
tuta, orain Sagiri elkartearekin 
elkarlanean egingo dute. Hala, 
antzuolarrek egindako tortillak 
dastatzeko aukera egongo da 
Sahararen aldeko festan. "He-
rritarrei dei egin gura diet au-
rreko urteetan erakutsitako 
borondate onari eutsiz, aurten 
ere animatzeko eta ekartzeko 
tortillak Zurrategi plazara".

Konpromiso falta  
Lehen haur asko ekartzen zituz-
tela etxeetara azaldu du Sanche-
zek. "Krisia eta konpromiso 
falta dago orain. Saharako hau-
rrek sekulako beharra dute hona 
etortzeko. Euren osasunak ho-
bera egiten du. Elikadurak eta 
klimak on egiten die".

Emakume sahararrak tea prestatzen eta hennaz eskuan marrazkia egiten. JABIER ETXANIZ

Saharako errepublikaren 
aldarrikapena, gogoan
anelkar eta Sagiri elkarteek antolatuta, saharar kutsua duen festa egingo dute bihar, 
zapatua, zurrategi plazan. bertan batzen den diru udan haur sahararrak ekartzeko 
erabiliko du Sagirik. Martitzenean, berriz, elkarretaratzea egingo dute Herriko Plazan

UDALETXEKO 
BALKOIAN 
SAHARAREN BANDERA 
JARRIKO DUTE 
ZAPATUAN 

Torresoroa aretoan herritarrak eta adituak hezkuntzaz berbetan. IMANOL SORIANO

Hezkuntzaren gaineko 
ikuspuntu ugari Torresoroan
Eskolei autonomia handiagoa eta baliabide gehiago 
eman behar zaizkiela ondorioztatu dute jardunaldian

Maider Arregi aNtzuoLa
Berezia da Antzuolako eskolako 
hezkuntza eredua. Sozio-kons-
truktibismoan oinarritua, 30 
urteko ibilbidea egin du eta 
aditu askoren interesa piztu du. 
Hala, zapatuko jardunaldian 
hainbat aditu eta herritar elkar-
tu ziren gaiaz sakon jarduteko.

Esperientzia eredugarria 
"Eredu honetatik asko dugu 
ikasteko. Desadostasunak alde 
batera utzi eta elkarrekin proiek-
tu bat eraikitzea lortu zuten. 
Hori, gainera, kanpoko iturrie-
tatik edan baina bertakoa erai-
kitzeko... edozein lekutan egite-
ko gaitasuna izan dezakegula 
uste dut", esan zuen Hik Hasiko 
kide Xabier Sarasuak.

Antzuolako eredua bikaina 
dela esan zuen EH Bilduren 
Hezkuntza arduradun Rebeka 
Uberak. "Gizartea eraikitzeko 
tresna bat da hezkuntza, eta 

guztion inplikazioa eskatzen du 
horrek. Gaur moduko dinamikak 
auzo eta herri guztietan egin 
behar direla uste dut; izan ere, 
arazoak eta erronkak ez dira 
eskolarenak bakarrik. Azken 
urteotan gertatzen ari dena da 
ditugun arazo guztiak eskolaren 
gain uzten ditugula, eta, hala, 
herritarren inplikazioa ezinbes-
tekoa da".

Erronka berriak 
Hezkuntza sistemarekin lotuta 
dauden erronkei aurre egiteko 
Hik Hasitik antolaketa eredu 
berri bat proposatzen dutela 
esan zuen Sarasuak. "Finantza-
zio eta kontrol publikoa behar 
ditugu; eskolek autonomia han-
diagoa eduki behar dute". Ube-
rak kohesio sozialaren eta in-
klusioa ziurtatzearen beharraz 
jardun zuen: "Proiektuak aurre-
ra ateratzeko, ikastetxeek ira-
kasle finkoak behar dituzte".

Domekarako, otsailaren 25erako, 
irteera antolatu du Arrolak, goiz 
parterako, Zumarragako para-
jeetara. Hango naturaz eta his-
toriaz gozatzeko aukera izango 
dute.

"08:30ean Olarandik autoetan 
irtengo gara. Ibilbidea zirkula-
rra izango da, eta, Zumarragan 
hasita, Izaspi mendia igoko dugu 
(967 metro). Zumarragako bidean, 

Antiguako ermitan geldituko 
gara, Oleta eta Samiño artean 
historiaurreko monumentu me-
galitikoak ikusteko aukera ere 
badago eta –tumuluak–. Bukae-
ran, Jorge Oteizak ermiten ka-
tedrala izendatu zuen Antigua-
ko baseliza ikusteko aukera 
izango dugu, eta baita bertan 
ezkutatzen den dragoia ere. Sari 
berezi bat egongo da dragoia 
aurkitzen duenarentzako! Lau 
orduko ibilbidea izango da, era-
kargarria eta lasaia", azaldu 
dute antolatzaileek.

Mendiaz eta historiaz 
gozatzeko irteera 
antolatu du Arrolak
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JOSE MARI GALEANO

Galeano ahizpak, txapeldun
Leire eta Nagore Galeano ahizpa antzuolarrek zapatuan jokatutako 
Eskolarteko Pilota Txapelketa irabazi dute alebin eta kadete mailetan. Biek 
erraz irabazi zuten jokatutako partiduak. Leire Galeanok, alebin mailan, 
16-5 irabazi zuen binakako partidua, Ataunen. Nagore Galeanok, berriz, 
16-3 irabazita jantzi zuen txapela.

M.A aNtzuoLa
Ione Larrañaga ilustratzaile  
gaztea (24 urte) eskarmentua 
daukan artista da. 15 urterekin 
Olaran etxean, lehenengoz, hain-
bat margolan ardatz ziren era-
kusketa zabaldu zuen. "Hasieran, 
pintura lanak egiten nituen.  
Arte Ederrak ikasi nituen, eta 
orain, Ilustrazio ikasketak egin 
ditut. Pintura eta ilustrazioa 
uztartzen duten lanak egiten 
ditut orain. Hain zuzen ere, lan 
horiek dira Aitz Garbin jarri 
ditudanak", kontatu du Bartze-
lonan bizi den artistak.

Martxora arte 
Erakusketa hilabete hasieran  
zabaldu zuten eta oso harrera 
ona izaten ari dela dio Larraña-
gak: "Lanen bat ere saldu da, 
eta jendearen artean mintzagai 
da erakusketa. Oso pozik nago, 
harrera ona izaten ari da eta".

Surrealismo kutsuko lan sor-
ta martxoa erdira arte bisitatze-
ko aukera egongo da. "Herriko 
jendea, lagunak eta familiakoen 
argazkiak ilustratzen ditut. Izan 
ere, ikusleei gustatu egiten zaie 
eta errekonozitzeko, gainera,  
errazagoa dela uste dut".

Larrañagaren ilustrazioa. @IONE_LARRAGO

Ione Larrañaga ilustratzailearen 
lanak Aitz Garbin daude ikusgai
ukitu surrealista duten hamar artelaneko bilduma 
ikusgai dago martxoaren bigarren astera arte

Maider Arregi aNtzuoLa
Leteaz kantuberbetan emanaldi 
gertuko eta intimoa eskainiko 
du Jon Sarasuak zapatuan, otsai-
lak 24, Torresoroan. Musikari 
aretxabaletarra agertoki gaine-
ra igoko da berriro. Izan ere,  
azkenezkoz, 2011n omendu zuen 
Xabier Lete taula gainean.  
"2010ean, Xabier Lete hil zenean, 
sentitu nuen gustura egingo 
nuela bere ibilbidearen inter-
pretazio pertsonala. Hitzaldi 
kantatua eta kantaldi mintzatua 
egin gura nuen. Formatu txiki-
koa, gertukoa, egin gura nuen, 
sofistikazio gutxikoa: gitarra eta 
pianoa lagun. Gogoeta pertso-
nala egitea Letek egindako ibil-
bideaz eta izandako jarreraz", 
azpimarratu du Jon Sarasuak. 

Hasierako ideia Aretxabaletan 
behin egitekoa izan bazen ere, 
urtebeteko bira egin zuen Sara-
suak aretoz areto. "Hamar edo 
hamabi lekutan ibili ginen. 2011n 
azkena egiteko erabakia hartu 
genuen. Baina ia ahaztutzat ge-
neukana orain berriro piztu da 

Antzuolatik egindako eskaera 
bati esker. Berriro animatu naiz!". 

Leteren jarrera 
Biharko emanaldian, Xabier 
Leteren jarrera azaleratzen du-
ten kantuak izango dira nagusi: 
"Betiko kantu ezagunak kanta-
tuko ditut, baina Leteren jarre-
raz eta eboluzioaz berba egiten 
dutenak ere interpretatuko 
ditut. Asmoa da omenalditxoa 
egitea, haren gaineko gogoeta 
eginez".

Sarasuak gaineratu du belau-
naldi honetan eragina izan du-
ten adreiluak jarri dituenetako 
bat dela Lete: "Uste dut Xabier 
Letek beste batzuekin batera 
belaunaldian adreilu batzuk 
jarri zituela gure horma egiteko. 

Harri poetikoek, berak esanda-
koek eragina izan dute-eta gure 
kulturan".

Leteren plagioaz 
Zenbait hedabidek Xabier Lete-
ren inguruko ustezko plagioa 
jaso dute. Baina Jon Sarasuak 
zein iritzi dauka gai honetaz? 
Garrantzirik eman al dio? "Nik 
uste dut txikikeria bat dela. 
Esaten da poema bat besteren 
batetik hartu duela... bueno, 
horri garrantzia emateko lupa 
jarri behar zaiola uste dut. Ni-
retzako, ez dauka garrantzi 
handirik. Egia da gure euskal 
kulturgintzatxoa oso mundu 
txikia dela eta askotan egon 
direla harreman pertsonaletan 
istorio txikiak, ezin ikusiak, 
mendeku txikiak... hortik ere, 
agian, izango duela esango nuke 
nik. Baina txikikeria bat da, 
niretzako", esan du Sarasuak, 
galderari erantzunez.

Torresoroako emanaldia 
19:30ean hasiko da –sarrera 3 
euro da–.

Jon Sarasuak Xabier Leteri eginiko omenaldia, Aretxabaletan. GOIENA

Leteri omenaldia, Jon 
Sarasuaren bihotzetik
zapatuan, Jon Sarasua musikari aretxabaletarra torresoroako agertokira igoko da 
Xabier Leteri omenaldi pertsonala eskaintzeko. kantaldi mintzatua egingo du eta oso 
gertukoa eta intimoa izango da, gainera; 19:30ean hasiko da emanaldia

FORMATU TXIKIKOA 
ETA OSO GERTUKOA 
IZANGO DA SARASUAK 
ESKAINIKO DUEN 
KANTALDI MINTZATUA



34    OÑATI Egubakoitza  2018-02-23  GOIENA ALDIZKARIA

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
baieztatu duen moduan, lanak 
lizitazio fasean daude eta Aste 
Santu ostean hastea aurreikus-
ten dute. Eskoilera eta terraplen 
bat egingo dituzte. Bi hilabete 
eta erdi iraungo dute lanek eta 
242.000 euroko aurrekontua dute. 
Obrak iraun bitartean, egun 
dauden semaforoen bitartez 
arautuko da zirkulazioa. 

Aste Santu ostean 
hasiko dira Udanako 
errepidea konpontzen

Hermansoloñak elkartasun afa-
ria egingo du gaur, egubakoitza, 
Bidaurretan, 20:30ean, eta han 
batutako dirua Togoko (Mali) 
Saint Paul ikastetxeko elikadu-
ran laguntzeko izango da. Baita 
domekan, 19:00etan, Santa Anan, 
Ikusi Makusi antzerki taldeak 
egingo duen Nos vamos de va-
caciones antzezlanean batutako 
dirua ere.

Malirako izango da 
afarian eta antzerkian 
batutako dira

MIREN ARREGI

Indianaren kapela, Arregirentzat
Euskal zinemagintzaz, zinemagile moduan egin duen ibilbideaz, 
zinemazale moduan duen iritziaz eta Handia filmaz hitz egin zuen Aitor 
Arregik astelehenean Santa Anan. Indiana Jones-ek piztu zuen haren 
zaletasuna. Eta Indiana Jonesena bezalako kapela bat oparitu zion Udalak 
ekitaldiaren amaieran, lore sortaz eta oroigarriaz batera.

O.E. oÑati
Udazkeneko eta neguko denbo-
raldiari amaiera eman eta uda-
berrikoari ongietorria eman 
gura dio Txanda dendari elkar-
teak eta Azken txanpa! izeneko 
egitasmoa antolatu du gaurko 
eta biharko. "Aurrekoetan egin 
dugun bezala, denda bakoitzak 
ate aurrera aterako ditu neguko 
arropa eta osagarriak, bakoitzak 
bere deskontu edo beherapena-
rekin", azaldu du zuzendaritza-
ko kide Irma Juaristik. 

Guztira, Txandako 25 komer-
tziok hartuko dute parte.

Batzarra 
Bestalde, datorren martitzenean, 
otsailak 27, egingo du Txanda 
elkarteak urteko batzar orokorra. 
Azken urtearen balantzea eta 
hurrengorako dituen asmoak 
eztabaidatuko dituzte, besteak 
beste, eta zuzendaritza berritu 
egingo dute; lau komertziotako 
ordezkariek zuzendaritza utziko 
dute –Luhar arropa denda, Ar-
kauz optika, Rosa bitxigintza 
eta Ane mertzeria– eta beste lau 
sartuko dira. Bederatzi lagunek 
osatuko dute hurrengo zuzen-
daritza berria.

Neguko arropa eta osagarriak 
aterako dituzte herriko dendek
Egubakoitzean eta zapatu goizean udazkeneko eta neguko 
denboraldiaren 'azken txanpa!' eskainiko du txandak

Oihana Elortza oÑati
Hegazti sarraskijalea da aurten-
go Ingurumen Jardunaldietako 
ardatza, eta animalia horrek 
Gipuzkoan bizi duen egoera eta 
sai arreek Oñatin duten koloniaz 
eta egiten dizkieten markatze 
lanez hitz egingo dute datorren 
astean kultura etxean.

Orkatzategi 
Sai arrea, sai zuria, miru gorria 
eta ugatza dira, hurrenez hurren, 
Gipuzkoan dauden hegazti sa-
rraskijaleak. "Horietan, sai 
arreak du populazio handiena 
Gipuzkoan, eta ugatzak, aldiz, 
txikiena. Aralar inguruan bizi 
den hirukote bat baino ez dago 
gaur egun", azaldu du Mikel 
Olano basozainak.

Sai arrearen populazioaren 
zatirik handiena, gainera, Oña-
tin dago, Orkatzategin. "Inguru 
horretako parajea, hor dauden 
harkaitzak, oso egokiak dira 
kumeak izan eta hazteko. Arroi-
la horiek politak dira eta nor-
mala da hor eroso egotea sai 

arrea. Habitat naturala da gune 
hori eurendako", dio Olanok.

Hegazti horien kontrola bi 
modutara egiten dituzte baso-
zainek: zentsuak egiten dituzte, 
batetik, urtetik urtera, eta, bes-
tetik, markatze bereziak egiten 
dizkiete, eraztunak jartzeaz gain. 
"Uda honetan ere ibili gara ani-
malia horiek markatzen. Kode 
bat duten kolore biziko goma 
antzeko bat jarri diogu hainba-
ti hegaletan. Teleskopio bidez 
egiten diegu jarraipena", azaldu 
du Gipuzkoako Aldundiko ba-
sozainak. Sistema horren bitar-
tez, sai arreak non ibiltzen diren, 
kumeak non izaten dituzten eta 
beraien artean nola moldatzen 
diren ikusten dute basozainek. 
Biltzen dituzten datuak ordena-

gailuan gordetzen dituzte, on-
doren publikatzeko. Uda honetan, 
Orkatzategin bizi diren hamar 
sai arre gazte eta 50 heldu mar-
katu dituzte goma horiekin. 

Mantentzen 
Azken 50 urte hauetan hegazti 
sarraskijaleek Gipuzkoan izan 
duten eboluzioari dagokionez, 
kopuruak mantentzen direla dio 
Olanok, ugatzarena arriskuan 
dagoen arren. "Europa barruan 
penintsula da horrelako hegaz-
ti gehien dituen lurraldea, eta, 
horren barruan, kantaurialdean 
dago multzorik handiena. Ga-
nadua dagoen lursailak behar 
dituzte bizitzeko, hori da-eta 
euren elikagaia; hildako anima-
lia horien garbiketa isila egiten 
dute eta beharrezkoak dira", 
aipatu du Mikel Olanok. 

Gipuzkoako hegazti sarraski-
jaleen inguruko hitzaldia eguaz-
tenean izango da eta Oñatiko 
koloniari buruzkoa, martitze-
nean. Biak dira 19:00etan, kul-
tura etxean.

Saiak moxala jaten Urbian 2017an. JULEN IRIONDO

Gipuzkoako sai arre 
gehienak Oñatin bizi dira  
gipuzkoako hegazti sarraskijaleen egoera zein den eta sai arreak nola markatzen 
dituzten eta nola bizi diren azalduko dute datorren astean kultura etxean egingo 
dituzten hitzaldi banatan. oñatin dago sai arreen gipuzkoako koloniarik handiena

SAI ARRE BATEK 
BEDERATZI KILO IZAN 
DITZAKE ETA HIRU 
METRO HEGALEKO 
PUNTATIK PUNTARA
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Gogorik ezak esana

Gaur ez dut idazteko gogorik. GOIENAko zutabe bat zapuztera 
nator, aurpegi guztiarekin. Nahi dudana esateko aukera luzatu 
didate, baina oraingoan uko egingo diot, apetak eman didalako. 
Zer axola du, bada? Inor ez dago nire iritziaren zain, inor ez 
dago nire hausnarketaren esperoan, eta ez dut mundua aldatuko 
paperaren beste aldetik. Zertarako plazaratu hiritar soil baten 
usteak? Zertarako mantendu zerbait aldatuko dudan esperantza? 

Hor goian zaudetenok, lasai, oraingoan lana aurreztuko 
dizuet, ez nago prest nire iritzia hartu, zimurtu eta zuek hau 
zakarrontzira botatzeko. 

Horixe egiten ikusi zaituztet haien sinesmen, printzipio, 
balore... guztiaren gainetik defendatzen eta aldarrikatzen saiatu 
diren horiekin. 

Publikoki haien iritzia plazaratzen saiatu diren horien 
adierazpen askatasuna bortxatu duzue lotsa eta muga gabe zuen 
berdin pentsatzen ez dutelako, pentsatu "behar" ez dena 
pentsatzearren. Gure beldur al zarete?

Gaur ez nuen idazteko gogorik eta nahikoa esan dizuet.

NiRE uStEz

MIREN ZUBIA

Urtarrilaren 31n egindako bilera. POTOTAK

Datorren astean hasiko dira 
Martxoaren 8ko plantoak sustatzen

oñatiko sare feministak antolatuta, elkarretaratzeak eta 
zuhaitz eta monumentuen apainketak egingo dituzte

O.E. oÑati
Urtarrilean hasi zen Oñatiko 
sare feminista Martxoaren 8rako 
iragarrita dagoen greba deialdia 
antolatzen. Hainbat bilera egin 
dituzte, bailarako ordezkariekin 
ekintza bateratuak antolatzeko 
zein herritarrekin herri barruan 
nola ospatu erabakitzeko. "Mar-
txoaren 3an Elorregira joango 
gara jai giroan eta kale agerral-
dia egingo dugu han beste de-
bagoiendarrekin batera. Herri-
ko gune ezberdinak amantalez 
apainduko ditugu eta egunean 
bertan elkarretaratzeak egingo 
ditugu Olakua auzoan eta Foruen 

plazan. Atarietan oharrak jarri-
ko ditugu, antolatu diren eki-
taldien berri emanaz. Emakumeok 
planto! da aurtengo leloa", dio 
sare feministako kide Lurdes 
Arregik.

Martitzenean, otsailak 27, egin-
go dute hurrengo topaketa, gaz-
tetxean, 18:30ean. Eskulanak 
egin eta materiala prestatzeko 
elkartuko dira: mezuak idatzi, 
kartelak prestatu, amantalekin 
herriko txokoak noiz eta nola 
apaindu adostu, besoko moreak 
egin... Bilera irekia da eta la-
gundu gura duen edonor joan 
daiteke.

Oihana Elortza oÑati
Euskaraldia, 11 egun euskaraz 
ekimenarekin bat egin du Oña-
tik ere. Eguaztenean, otsailak 
28, egingo dute egitasmo horren 
aurkezpena, 18:30ean, udaletxe-
ko osoko bilkuren aretoan.
Zer da Euskaraldia? 
Hizkuntzaren erabilera ohiturak 
aldatzeko ariketa soziala da, 
herritar euskaldunak aktibatuz.
Eta nola egingo da hori Oñatin?
Helburu batzuk baditu egitas-
moak, baina egia da herri ba-
koitzaren egoera soziolinguisti-
koaren arabera aldatu daitez-
keela. Oñatin bere neurrirako 
ekintzak egingo dira.
Eta nola antolatuko da? 
Eguazteneko aurkezpenean egi-
tasmoa bera azalduko dugu: 
nondik datorren, nola garatu 
den, nortzuk babesten duten, 
dituen helburuak, datak... Eta 
datozen asteetan bi saio egingo 
dira dinamika parte-hartzailea-
ren bidez. Batzorde bat osatuko 
da eta bederatzi hilabetez lanean 
jardungo du hizkuntza erabile-
ra aldatzen laguntzeko. 
Ahobizi eta Belarriprest. Zer dira 
kontzeptu horiek? 
Azaroa eta abendua bitartean 
egingo da Euskaraldia, 11 egun 
euskaraz egitasmoa Euskal He-
rri osoan eta egun horietan 
Ahobizi edo Belarriprest txapa 
jantziko dute herritarrek. La-
sarten sortutako kontzeptuak 
dira biak. Ahobizi txapa era-
mango dute hamaika egun ho-
rietan euskaraz hitz egiteko 
konpromisoa hartzen dutenek. 
Belarriprest txapak, berriz, eus-
karaz ulertu bai baina hitz egi-
tea kosta egiten zaienek.

Irailean zabalduko da epea 
herritarrak Ahobizi edo Bela-
rriprest izan gura duten eraba-
ki eta izena emateko. 
Herritarrek hartuko duten konpro-
misoaren araberakoa izango da? 
Bai. Pertsona bakoitzak bere 
gaitasunen arabera eta egin gura 
duenaren arabera erabaki de-

zake kontzeptu baten edo bes-
tearen alde egitea.
Zer egingo da Euskaraldia Oñatin 
zabaltzeko? 
Egingo diren saio dinamikoen 
ostean sortuko den batzordearen 
esku egongo da zabalkunde hori 
antolatzea eta gidatzea. Topa-
guneko kideok ere laguntzeko 
egongo gara, baina herri bakoi-
tzean herrian sortutako batzor-
dea izango da eragile nagusia. 
Funtzio batzuk erakutsiko edo 
emango zaizkie talde horretako 
kideei, adibidez, formazio taile-
rrak eskainiko dira, baina eurek 
erabakiko dute Euskaraldia nola 
bistaratu Oñatin. 
Nortzuk egongo dira batzorde ho-
rretan? 
Herritar guztiek dute tokia hor. 
Norbanakoek zein eragileek har 
dezakete parte. Eta ez bakarrik  
euskalgintza inguruan dihardu-
tenek, baita bestelakoek ere. 

Zenbat eta batzorde osatuagoa 
izan, orduan eta hobeto. Horixe 
da lortu gura dena. 
Ohiturak aldatzea, askotan, ez da 
samurra izaten. Nola erraztu dai-
teke hori? 
Ohiturak inertzien ondorioz sor-
tzen diren praktikak dira, gehie-
netan, eta inertziak astindu gura 
ditugu erabilera praktikak alda-
tzeko. Ohitura aldaketa modu 
kolektiboan egitea errazagoa 
izango dela iruditzen zaigu, ba-
bestuago sentitzen garelako. 
Zergatik orain Euskaraldia? 
Euskaraz hitz egiteko gaitasunak 
hazkunde handia izan du urtee-
tan, baina erabileraren datuak 
egonkorrak dira azkenaldian 
eta alarma piztu du horrek. Uste 
dugu momentu egokia dela urrats 
berriak egiteko eta erabilera 
indartzeko.
Noiz eta non izango da aurkezpen 
ekitaldia Oñatin? 
Datorren eguaztenean, otsailak 
28, izango da, 18:30ean, udale-
txeko osoko bilkuren aretoan. 
Egitasmoaren nondik norakoak 
azalduko ditut nik eta egitasmoa 
Oñatin nola kaleratu pentsatzen 
hasiko gara gero. Hurrengo saio-
rako datak ere aipatuko ditugu. 
Denak daude gonbidatuta.

Iker Martinez de Lagos eguaztenean Durangon. TOPAGUNEA

"Hizkuntza erabilera 
aldatzea da helburua"
IKER MARTINEZ DE LAGOS toPaguNEko kiDEa
Norbanakoek eta eragileek parte hartuko duten batzorde bat osatuko dute, 
'Euskaraldia, 11 egun euskaraz' egitasmoa oñatin nola bistaratu antolatzeko 

"GEURE HIZKUNTZA 
ERABILERA OHITURAK 
ALDATU GURA DITUGU 
GEURE INERTZIAK 
ASTINDUZ"
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Eneko Azurmendi oÑati
Aurre-benjaminetan, Manex 
Erle, Peru Guenetxea, Alan Her-
nandez, Liher Legorburu eta 
Jon Zelaia ariko dira taldean. 
Kimuetako ordezkariak Alex 
Beristain eta Jon Sanchez izan-
go dira eta infantiletakoak, Aritz 
Arregi, Beñat Buquete, Xabat 
Kastaños, Aimar Madina eta 
Markel Zubia. Hiru talde horien 

zuzendariak Ruper Arkauz eta 
Juan Carlos Buquete izango dira 
eta babeslea, berriz, Bizipoz Kafe. 
Kadete mailan, Aitor Altube 
Unax Arregi, Danel Casai, Unai 
Cueva, Aimar Erostarbe eta 
Aritz Torres ariko dira. Zuzen-
dariak Julen Arkauz eta Mikel 
Fernandez izango dira. Junior 
mailan, azkenik, Ander Blazquez, 
Iosu Gartzia, Gaizka Maiztegi, 

Julen Otero, Egoitz Perez eta 
Aritz Plazaola ariko dira eta 
zuzendariak Iñaki Mugarza, 
Aitor Umerez eta Kepa Umerez 
izango dira. Azken bien babeslea 
Ulma izango da. Bestalde, Julen 
Umerez eta Xabi Murgiondo 
Ampon ariko dira, Ekaitz Txin-
txurreta eta Ander Gartzia De-
babarrenan eta Garazi Erostar-
be eta Sara Arregi, Ogi Berrin.

Pasa den zapatuan aurkeztu zuen denboraldia Aloña Mendik. IMANOL SORIANO

Errepidera irteteko prest 
daude Aloñako ziklistak
2018ko denboraldia aurkeztu du aloña Mendiko txirrindularitza sailak; 24 ziklista 
izango dira, eta aurre-benjaminen taldea osatuko da lehenengoz; horrez gain, 
oñatiko beste bi neska eta lau mutil kanpoko taldeetan arituko dira

Saskibaloian, Aloña Mendik 
etxetik kanpo jokatuko du biga-
rren partidua errenkadan, biak 
ere Donostian. Pasa den astebu-
ruan Atletico San Sebastian 
taldearen aurka galdu ostean 
–54-48–, bihar, zapatua, Donostia 
Dolphins taldearen aurka joka-
tuko dute Aitor Ugarteren mu-
tilek, 18:00etan, Benta Berri 
kiroldegian. 

Aitor Ugarterenek 
Donostian dute 
hitzordua bihar

Batetik, gizonezkoetan, Fagor 
Industrial Aloña Mendik Bida-
soa-Irunen aurka jokatuko du 
bihar, zapatua, 19:00etan, Irun-
go Artaleku kiroldegian. "Egia 
da denboraldi gorabeheratsua 
izaten ari garela. Baina bigarren 
itzuli honetan egonkortzen ari 
gara. Azken bost partiduetatik 
bakarra galdu dugu, eta kon-
fiantza berreskuratzen ari gara. 

Guztia ematera joango gara, 
dinamika onarekin jarraitzeko", 
dio Ander Varela jokalariak.

Bestetik, emakumezkoetan, 
Ereintza Barymont izango du 
aurkari Aloña Mendik bihar, 
15:45ean, Errenteriako Udal Ki-
roldegian. "Aurkari zuzena da, 
gure maila antzekoa duena, eta 
partidu gogorra espero dugu, 
intentsitate handikoa. Gainera, 
baja dezente ditugu partidurako, 
eta hori ere nabarituko dugu. 
Hala ere, irabaztera goaz", dio 
Ane Kortabarria atezainak.

Kanpoan jokatuko 
dute eskubaloiko bi 
taldeek asteburuan

Pasa den asteko porrota ahaztu, 
eta lehenbailehen dinamika 
onera itzuli gura dute Gotzon 
Urtzelairen mutilek. "Emaitzei 
dagokienez, urtea gaizki hasi 
dugu, eta horrek eragina izan 
du taldearengan. Gauzak hobe-
tu besterik ezin da egin hemen-
dik aurrera eta gogo handiare-
kin gaude berriro dinamika ona 
hartzeko. Ea afizioaren aurrean 

itxura ona emateko gai garen", 
azaldu du Gaizka Irizarrek, tal-
deko jokalariak.

Zumaiako izango dute aurka-
ri domekan, 16:30ean. "Han ira-
baztea lortu genuen, oso partidu 
serioa eginda. Hala ere, talde 
zaila da, jokalari azkarrak di-
tuzte, eta kontuz ibili beharko 
dugu", nabarmendu du Irizarrek.

Emakumezkoen Kopari dago-
kionez, Aloña Mendik atsedena 
izango du asteburuan. Pasa den 
astean, 5-0 irabazi zioten oña-
tiarrek Intxurre taldeari.

Zumaiako hartuko du 
Azkoagainen Aloña 
Mendik, domekan

JULEN OTERO 
gaztE MaiLako zikLiSta

"Gazte mailan bigarren urtea 
izango dut, eta, esperientzia 
baliatuta, aurrean ibiltzea eta 
lasterketetan protagonista 
izatea izango da helburua".

KEPA UMEREZ 
PRESiDENtEa

"Talde polita osatu dugula uste 
dut. Kopurua mantentzen ari 
gara eta aurten, gainera, 
aurre-benjaminen taldea 
izango dugu. Polita da hori".

SARA ARREGI 
kaDEtE MaiLako zikLiSta

"Talde berria izango dut aurten 
eta gustura nago, denboraldia 
hasteko gogotsu. Taldean 
Garaziren konpainia izatea 
garrantzitsua izango da".

GARAZI EROSTARBE 
gaztE MaiLako zikLiSta

"Bigarren urtea izango dut 
gazte mailan. Asmoa da iazko 
emaitzak hobetzea. Espainiako 
erlojupekoa begiz jota dut, ea 
iazkoa hobetzen dudan".

JULEN UMEREZ 
aFizioNatu MaiLako zikLiSta

"Belauna oraindik ere ez dut 
guztiz ondo, eta ea, behingoz, 
errekuperatzen naizen. Uda 
inguruan hasi, eta denboraldia 
ondo amaitzea espero dut".

XABI MURGIONDO 
aFizioNatu MaiLako zikLiSta

"Iazko denboraldia uste baino 
hobeto joan zen, eta ea aurten 
beste jauzi bat egiten dudan 
gora. Denboraldi-aurrean, 
behintzat, ondo prestatu naiz".



OÑATI      37GOIENA ALDIZKARIA  2018-02-23  Egubakoitza

Eneko Azurmendi oÑati
Caritasko ordezkari Iratxe Ba-
rrusoren ekimenez eta Pototak 
Emakume Asanbladaren eta 
Oñatiko Udalaren partaidetza-
rekin antolatu dira topaketa eta 
emanaldia. "Bilboko Pabilioi 6 
taldeko bazkide naiz. Horrez 
gain, gaztelaniako eta literatu-
rako irakaslea ere banaiz. Ur-
tero joan izan naiz ikasleekin 
antzezlan hau ikustera. Aurten-
goa berria izan da eta iruditu 
zitzaidan oso ona zela. Beraz, 
Udalarekin harremanetan jarri 
nintzen. Bernardak jasaten duen 
errepresioaren gaineko solasal-
di bat egitea proposatu nion 
Nerea Zubia zinegotziari, eta 
hark baiezkoa eman zidan", 
azaldu du Barrusok.

Izan ere, Federico Garcia Lor-
cak idatzitako lanak XX. mende 
hasierako matxismoa ondo is-
latzen du eta testu aproposa da 
berdintasunik ezaz edo emaku-
meen kontrako indarkeriaz go-
goeta egiteko. Beraz, ideia hori 
baliatu gura dute antzezlaneko 

protagonistak jasaten duen mi-
naren inguruan hausnarketa 
egin, eta norbanako ezberdinen 
esperientziak partekatzeko.

Hala, Barrusok azpimarratu 
du "herritar guztiak" daudela 
topaketan parte hartzera gonbi-
datuta, eta, bereziki, herrian 
aktibo dauden irakurketa taldeak: 
liburutegikoak, Pake Lekukoak 
eta gaztetxekoa.

Caritasen gertuko harremana 
du Barrusok zenbait emakume 
etorkinekin. "Eguneroko bizitzan 
ezkutuan daude, eta haiek sola-
saldi honetan parte hartzea ere 
oso garrantzitsua iruditzen zait, 
esperientzia partekatzeko".

Kultura etxetik bideratu da 
testuaren irakurketa. "Ordu eta 
erdian irakur daitekeen testua 

da. Gaia oso ederra da oñatia-
rrentzat, eta polita izango da 
adin eta jatorri askotariko he-
rritarrek duten ikuspuntua 
partekatzea", dio Barrusok.

Izen-ematea 
Topaketa martxoaren 5ean izan-
go da, 18:30ean, eta, parte har-
tzeko, izena eman beharko da, 
liburutegira joanda, 943 71 61 11 
telefonora deituta edota liburu-
tegia@onati.eus helbidera mezua 
bidalita. Solasaldian parte har-
tuko dutenen kopurua jakin 
nahi dute antolatzaileek; horren 
arabera erabakiko da eta non 
egingo duten.

Emanaldia, Santa Anan
Topaketaren ostean, antzezlana  
egongo da ikusgai Santa Ana 
antzokian, hilaren 11n, 19:00etan. 
"Polita izango da hausnarketa 
egin eta esperientziak parteka-
tu ostean emanaldiaz gozatzea", 
azpimarratu du Barrusok.

Sarrerak salgai daude jada 
Bibe.me webgunean, 10 eurotan.

La casa de Bernarda Alba antzezlanaren irudi bat. ABRETELIBRO.COM

Literatur topaketa egingo 
dute martxoaren 5ean
Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira, 'La casa de bernarda alba' antzezlanaren 
gaineko solasaldia egingo dute hilaren 5ean, eta, parte hartzeko, kultura etxean 
eman beharko da izena; hilaren 11n emanaldia bera izango da ikusgai Santa anan

"HERRITAR GUZTIAK 
DAUDE GONBIDATUTA 
PARTE HARTU ETA 
ESPERIENTZIA 
PARTEKATZERA" 

E.A. oÑati
Ordura arte bikotekide izan zuen 
Gartxot Ramirezi gailendu zi-
tzaion oñatiarra buruz burukoan.
Zorionak! Azkenean, txapela etxean 
geratu zen, zuk nahi moduan. 
Eskerrik asko! Bai, hala da. Go-
gotsu joan nintzen gaztetxera, 
saio polita egiteko intentzioare-
kin. Hasieran, zortziko handian, 
nahiko galduta sentitu nintzen, 
baina gero, zortziko txikiko lehen 
bertsoa ona atera zitzaidan, eta 
gora egin nuen. Bukaerarako, 
esango nuke saio txukuna atera 
zitzaidala.
Buruz burukorako oso justu sail-
katu zineten, puntu bat baino gu-
txiagogatik. Lehia estua egon zen, 
ezta?
Egia esan, ni nire baitan nengoen 
atzean eta ez nuen saioa askorik 
jarraitu. Nik, momentu hartan, 
Ane Beloki eta Iraitz Sarasola 
ikusten nituen indartsuen, nahiz 
eta, gerora, jendeak esan gu 
hobeto ibili ginela. 0,6 punturen 
aldea egon zen gure eta haien 
artean, baina Oihana Arana eta 
Garazi Navarro ere ez dut uste 
askoz atzerago geratuko zirenik.
Buruz burukoan ondo aritu zinen. 
Aurretik egindako lanaren os-
tean, gogotsu nengoen kantura-

ko, eta hori transmititu nuen, 
saio txukuna eginez. Gartxot 
momentu batzuetan estu samar 
ikusi nuen, baina hark ere oso 
saio polita egin zuen.
Txapelketa zer moduz joan da? 
Lehenengo aldia izan da eta 
momentu batzuetan berandu 
ere ibili gara zenbait gauzatan. 
Hala ere, oro har, balorazio guz-
tiz positiboa egiten dut. Herriko 
eta inguruko bertsolariei abes-
teko aukera eskaintzea izan da 
helburua, eta jendea hurbildu 
da gu entzutera. Beraz, pozik 
gaude sariketak emandakoarekin.

Urko Arregi. U.A.

"Zortziko txikikoa ona atera 
zitzaidan, eta gora egin nuen"
URKO ARREGI bERtSoLaRia
txinparta gazte Sariketako txapelduna da arregi

E.A. oÑati
Goi mailako euskal musika izan-
go da Antixena gaztetxean as-
teburu honetan.

Gaur, egubakoitza, MICE eta 
Libe taldeak ariko dira oholtza 
gainean, 22:00etan hasita –sa-
rrera, bost euro–. Lehenari da-
gokionez, Napoka Irian arituta-
ko Miren Narbaiza da MICE 
izenaren atzean ezkutatzen den 
musikaria. Bakarkako diskoaren 
birarekin ari da orain. Erritmo 
pausatuak, ilunak eta rockzaleak 
uztartzen ditu azaroan argita-
ratutako izen bereko diskoak.

Ondoren, Libe Garcia de Cor-
tazar protagonista duen Libe 
taldea igoko da oholtzara. Sorkun, 
Izaki Gardenak eta Ekon taldee-
tan ibili ondoren, talde berria-
rekin argitaratu duen Ilargia 
erori da diskoarekin dator orain. 
Pop-rock malenkoniatsua jorra-
tzen du taldeak, eta teklatu eta 
ahotsek atmosfera berezia ema-
ten diete abestiei.

Asteburua behar bezala amai-
tzeko, Willis Drummond taldea 
etorriko da Antixenera domekan. 
20:00etan izango da baionarren 
emanaldia –sarrera, bost euro–.

Goi mailako musikaz gozatzeko 
aukera asteburuan Antixenean
gaur, egubakoitza, MiCE eta Libe taldeek eskainiko dute 
kontzertua eta domekan, berriz, Willis Drummondek
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Xabier Urzelai oÑati
Jon Aperribai –2002– eta Zuhaitz 
Ezpeleta –2005– arrasatearrak 
podiumean ikustea, Ainhoa 
Muruak urteetan erakutsitako 
nagusitasuna –2005ean, 2006an, 
2008an eta 2011n irabazi zuen–
, Maider Gaztañagak 2012an eta 
2014an emandako erakustaldia, 
Patxi Vilak 2009an Deskargan 

egindako kronoigoera ikusgarria 
–nahiz eta ondoren Capoferri 
korrika gehiago izan zen– edo-
ta azken edizioan Beñat Arnaiz 
aretxabaletarraren ondoan 
duatloia barrutik bizitzea. Modu 
batera edo bestera, kirol horre-
tako zaleek askotariko momen-
tuak bizi izan dituzte Oñatiko 
duatloian, eta lasterketa horrek, 

urte hauetan guztietan, punta-
ko atletak ekarri izan ditu Oña-
tira. 2018an, berriz, Oñatiko 
plazako boxak ez dira bizikle-
tekin beteko.

Erabaki gogorra  
"Erabaki honen aurrean jende 
askok hartu du pena handia, 
oso kontziente gara. Guretako, 
oso gogorra izan da erabaki hau 
hartzea. 26 urtez egon gara las-
terketa hau antolatzen, eta talde 
barruan jendea pena handiare-
kin dago. Baina halako laster-
keta bat antolatzeko gutxieneko 
baldintzak behar ditugu, eta 
ezin gara baimenak azken orduan 
jasotzen ibili", adierazi du An-
doni Correasek.

Araudia, zorroztuta 
Zirkulazio arauak aldatu zituz-
tenetik hona, arazoak handitu 
egin dira halako proben antola-
tzaileendako –Antxintxiketan 
taldeak ere arazo berberak izan 
ditu urteotan Arrasate-Oñati 
lasterketa antolatzeko orduan; 
lasterketa hori desagertu egingo 
da aurten–. Duatloia antolatze-
ko, Elorregi eta Oñati arteko 
errepidea erabat itxita egon behar 
izaten da ordu eta 40 minutuz. 
Hori horrela, iazko duatloiak 
balorazio negatiboa jaso zuen 
Trafikotik. Eta bestalde, halako 

lasterketa bat egutegian koka-
tzeko arazoak daude: "Asko di-
relako bizikleta gainean egiten 
diren probak", dio Correasek.

 Bada, datorren urtean Oña-
tiko duatloia antolatzeko ahale-
gina egingo dutela baieztatu 
dute antolatzaileek; hau da, 
Oñatiko duatloia ez da, oraingoz, 
betiko desagertuko: "Konpromi-
so hori badugu, baina egia da 
ez dakigula lasterketa zein for-
matutan izango den eta zelan 
konponduko ditugun arazook. 
Baina lasterketa antolatzeko 
ahalegina egingo dugula esan 
genezake".

Albiste ona: Duatloi Txikia 
Dena, baina, ez da albiste txarra, 
nagusiendako duatloia bertan 
behera geratu izanagatik ere, 
gaztetxoendako duatloia egingo 
dute-eta lehenengoz Oñatin, mar-
txoaren 17an: "Kirol hau gazte-
tatik ezagutzen joan daitezen 
egiten dugun ekimena da. Gure-
tako, ideala zen goizean gaztetxoen 
duatloia egitea, eta arratsaldean 
nagusiena, baina, oraingoz, ez 
da posible izango. Benjaminen-
dako, alebinendako eta infanti-
lendako duatloia izango da. Gaz-
tetxoen lasterketa ez da lehiako-
rra izango, infantilena bai". 

Capoferri, Galinier eta Vila (2009). GOIENA

Duatloirik ez, baimenen 
atzerapenengatik
 DUATLOIA  ibarreko kirol hitzordu nagusietako batek huts egingo du aurten, ez da 
egongo 1991 ezkero urtero antolatu izan duten oñatiko lasterketa. arrazoi nagusia da 
geroago eta traba handiagoak dituztela lasterketa antolatzeko; batez ere, trafiko aldetik

Lasterkariak, 2008an, irteera puntuan, lasterketa hasteko gertu. GOIENA

Gurutze Frade, 2016an, helmugan. GOIENA

Berez, martxoaren 11n ziren 
aurtengo edizioa egitekoak, 
baina antolatzaileek erabaki 
mingarria hartu behar izan 
dute.
Zein izan da lasterketa 
bertan behera uzteko 
motiboa? 
Motibo nagusia da lasterketa 
antolatzeko beharrezkoak 
ditugun baimenekin arazoak 
izaten ditugula urtero, batez 
ere, Trafiko Sailetik. Iaz, 
lasterketa domekara pasa 

behar izan genuen azken 
momentuan, eta horrela ezin 
gara ibili. Aurtengo 
lasterketaren gainean oraindik 
ez dugu erantzunik jaso, ez 
digute ez baiezkorik edo ez 
ezezkorik esan, eta 80 
laguneko lantaldea mobilizatu 
behar dugu; bi hilabete behar 
ditugu gauzak ondo 
antolatzeko. Horrez gainera, 
azkeneko urteotan asko 
zorroztu dituzte zirkulazio 
baimenak.

M.BIKUÑA

"2019an egingo 
dugu antolatzeko  
ahalegina"
ANDONI CORREAS 
aNtoLatzaiLEa

X.U. bERgaRa
Joan den astelehenean ospatu 
zuten LGTBIfobia kirolean ize-
neko nazioarteko eguna, eta 
ekimenarekin bat egingo dute 
Bergara Futbol Taldekoek aste-
buruan: "Gizonezkoen eta ema-

kumezkoen lehen taldeetako 
kapitainek besoko berezia era-
mango dute. Kirolean ere per-
tsona guztien sexu eskubideak 
errespeta daitezen", adierazi 
dute klubeko ordezkariek. Era 
berean, zuzendaritzak babesa 

adierazi die Idiazabal eta Elgoi-
bar taldeei aurreko asteburuko 
norgehiagokako epaileak izan 
zuen jarreraren aurrean: "Fut-
bolean euskaraz bizi nahi dugu".

Hirurek etxean jokatuko dute
Ohorezko Erregionaleko 23. jar-
dunaldira etorrita, Bergarak 
sailkapenaren erdian dagoen 
Oiartzun hartuko du bihar, Mon-
drak sailkapenean ondoan duen 
Mutrikuren bisita izango du eta 
UDAk seigarren dagoen Zarautz 
izango du kontrario.

LGTBIfobiaren kontrako ekimena 
Bergarako futbol taldean
 FUTBOLA  ohorezko Erregionalean, mahoneroek etxean 
jokatuko dute; baita aretxabaletak eta Mondrak ere

Maialen Esnaola eta Iñaki Mardaras jokalariak, besokoekin. BKE
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FUTBOLA

EUSKAL LIGA, EMAKUM.

Goierri-Leintz Arizmen.

Domeka. 16:30. Beasain.

OHOREZKO ERREGIONA.

Aretxabaleta-Zarautz

Domeka. 16:30. Ibarra.

Bergara-Oiartzun

Zapatua. 16:15. Agorros.

Mondra-Mutriku

Zapatua. 16:30. Mojategi.

ERREGIONAL PREFERE.

Elgoibar-Antzuola

Zapatua. 16:30. Mintxeta.

Aretxabaleta-Soraluze

Zapatua. 17:30. Ibarra.

Mondra-Zestoa

Domeka. 16:00. Mojategi.

Bergara-Beasain

Domeka. 16:30. Ipintza.

Aloña Mendi-Zumaiako

Domeka. 16:30. Azkoagai.

EMAKUMEZK. IGOERA

Bergara-Urnieta

Zapatua. 16:00. Ipintza.

EMAKU. IGOERA FASEA

Bergara-Touring 

Zapatua. 17:30. Ipintza.

ARETO FUTBOLA

NAZIONAL MAILA

Aretxab. UDA-Santurtzi

Zapatua. 17:30. Ibarra.

EUSKADIKO TXAPELK.

Mallabia-Mondrate

Domeka. 17:30. Zaldibar.

Eskoriatza (atsedena).

SASKIBALOIA

EBA

MU-Pas Pielagos

Zapatua. 18:30. Iturripe.

GIPUZKOAKO LEHEN M.

Dolphins-Aloña Mendi

Zapatua. 18:00. Donostia.

GIP. BIGARREN MAILA

Berg. Soraluce-Añorga

Domeka. 16:00. Lab.

EMAKUMEZKOAK

Eskoriatza-Take Aralar

Gaur. 20:15. Manuel M.

ESKUBALOIA

EUSKADIKO TXAPELKE.

Urdaneta-Ford Mugarri
Domeka. 12:00. Bilbao.
Bidasoa Irun-Aloña M.
Zapatua. 19:00. Artaleku.

EUSKADI. TXAP. EMAK.

Ereintza-Aloña Mendi
Zapatua. 16:00. Errenteri.

GIPUZKOAKO TXAP.

Soraluce BKE- Sesiñena 
Zapatua. 20:00. Labegara.

ERRUGBIA

EUSKADIKO TXAPELKE.

Getxo Artea-ART
Zapatua. 14:00. Getxo.

PILOTA

PILOTA FEDERATUA

Oñati:
Gaur. 18:30. Lau partidu. 
Bihar. 18:30. Hiru partidu.
Aretxabaleta:
Gaur. 19:00. Hiru partidu.
Bergara: 
Bihar. 18:15. Bi partidu. 
Martitzenean, berriz, 
Soraluce Lau t'erdiko 
partiduak.

Xabier Urzelai aRRaSatE
Gura baino kontrario gehiago 
izan zituen Garazi Estebez are-
txabaletarrak Mallorcako Palma 
Arenako pistan jokatutako Es-
painiako Kopako azken jardunal-
dian: kontrarioa hiru puntura 
dagoela jakiteak dakarren presioa, 
txapelketako ohiko urduritasunak 
eta asma erasoa izan zezakeen 
susmoa. Hirurak koktelera batean 
sartuta, asteburua ondo kudeatzea 
lortu zuen. 

Oraindik kadete mailako ziklis-
ta bada ere, Estebezek dagoeneko 
ederto ezagutzen du bere burua, 
zeintzuk diren indarguneak eta 
ahulguneak. Eta, tarteka bada 
ere, asma erasoak hor egoten 
dira: "Urduritasun eta estres han-
diko asteburua izan zen, hori da 
egia. Aurretik, asma arazoak 
izango nituen susmoa neukan, 
baina, zapatutik domekara lo 
gutxi egin banuen ere, domekan 
ondo har nezakeen arnasa".

Jarrera erasokorra 
Gipuzkoa Ogi Berri taldeko zi-
klista sailkapeneko bigarren 
postuan iritsi zen Kopako azken 
jardunaldira; hiru puntura baino 
ez zuen etxean jokatzen zuen 
Marina Grau ziklista: "Pista eder-
to ezagutzen zuen eta aurretik 
zegoen sailkapenean; hortaz, ja-
rrera erasokorra izan behar nuen 

derrigor. Eta bai, horrek presioa 
gehitzea dakar". 

Zapatuan bi proba izan zituen, 
Scratch eta Puntuaketa. "Scratch-
ean bi ziklistak aurrera egin 
zuten –Lucia Gomez eta Jimena 
de Roa–, eta utzi egin nien, nire 
borroka ez zelako eurekin". 
Estebezek Marina zaindu behar 
zuen gertutik, eta hirugarren 
postua lortzeko esprintean ira-
bazi egin zuen. Atseden hartu 
eta hurrengo probara. Eta hor 
etorri ziren arazoak: zazpi ki-
lometro aurretik, eta hiru esprint 
puntuagarri. Bada, lehenengo 

bi esprintetan atzean utzi zuen 
Grau, baina hirugarren itzulian 
asma erasoa izan zuen, eta ezin 
izan zuen proba errematatu –
laugarren–. "Hori izan zen une 
kritikoena. Eguna puntu bate-
ko aldearekin amaitu nuen, 
baina errekuperatu beharra 
neukan". 

Hala, domekan berehala ohar-
tu zen ondo hartzen zuela arnasa. 
Beste krisialdi bat izateko beldu-
rra gainditu, eta Tempo eta Kan-
poraketa lasterketak irabazi zi-
tuen. Izan ere, aretxabaletarrak 
esprintean ematen du onena.  

Estebez, erdian, podiumaren gorenean, Grauren eta De Roaren ondoan. JOSU ESTEBEZ

"Esprintean ateratzen 
dut daukadan onena"
 TXIRRINDULARITZA  garazi Estebez aretxabaletarra Espainiako kopa txapeldun izan da 
pistan, Euskal Selekzioarekin, kontrarioei eta asma eraso gogor bati aurre eginda; 
asteburuan, berriz, errepideko denboraldia hasiko du, Donostian

aStE bukaERako HitzoRDuak

Ordiziaren eta Gimnastica Sport 
Cafe taldeen kontra irabazi eta 
gero, MUk arnas apur bat hartu 
du. Baina, konformatu barik, 
garaipena gura dute, ligan hi-
rugarrena jarraian izango litza-
tekeena. Bihar (18:00), Iturripen, 
seigarren postuan dagoen Pas 
Pielagos taldea izango dute au-
rrean. Joanekoan 80-71 irabazi 
zuten kantabriarrek.

 SASKIBALOIA  Hirugarren 
garaipena jarraian, 
hori da MUren asmoa

Joan den asteburuan Gaztediren 
kontra etxean galdu eta gero, 
hil edo biziko hitzordua dute 
Arrasate Kanpanzar taldeko 
mutilek; izan ere, azken asteo-
tako emaitzen ondorioz, atzeal-
deko postuak pil-pilean daude, 
asko estutu da-eta sailkapena. 
Getxoren egoera, berriz, beste-
lakoa da, bizkaitarrak hirugarren 
daude-eta sailkapenean.

 ERRUGBIA  Kanpanzar 
ARTk Getxon du 
partidu garrantzitsua
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Gipuzkoako Eskolarteko gaurko 
saioan, bailarako bi ordezkari
Larrain-gain elkartean izango den bertso-afarian Haizea 
arana eskoriatzarra eta oñatiko aitor tatiegi izango dira  

A. Aranburuzabala oÑati
Egubakoitzean abiatu zuen Ber-
tsozale Elkarteak Gipuzkoako 
Eskolartekoa. Sei bertsolari 
lehiatu ziren Zestoako Lau Itu-
rri Elkartean –horien artean 
zen Bittor Zubiagirre oñatiarra–, 
eta Imanol Albizuk lortu zuen 
apirilaren 2an Lasturren joka-
tuko den finalerako txartela.

Haizea Arana eta Aitor Tatiegi 
Gaur, egubakoitza Oñatiko La-
rrain-Gain elkartean jokatuko 
dute bat-bateko bigarren kan-
poraketa. Debagoieneko bi or-
dezkari izango dira: Aitor Ta-
tiegi oñatiarra eta Haizea Arana 
eskoriatzarra; horiekin batera, 
Oier Ibarzabalek, Jon Azpirozek, 
Joane Aldalurrek eta Iker Leta-
mendiak osatuko dute seikotea. 
Tatiegik eta Aranak aurreko 
astean bukatu zen Oñatiko Txin-
parta Gazte Sariketan parte 

hartu dute eta indartsu daudela 
erakutsi dutela diote Oñatiko 
bertso eskolakoek. 

Txapelketako kanporaketa 
guztien moduan, bertso-afari 
formatuan izango da gaurko 
saioa ere. "Dagoeneko itxita dago 
afarirako izena emateko epea, 
40 bat lagun elkartuko gara 
20:00etan; saioa 21:30 inguruan 
hasiko da, eta bertaratu gura 
duten guztientzako izango dira 
Larrain-Gain elkarteko ateak 
zabalik", azaldu du Txinparta 
Bertso Eskolako Iñaki Olaldek. 

Idatzizko atala ere bai 
Bat-bateko sei saioez gainera, 
idatzizko zortzi saio ere izango 
dira aurtengo Eskolartekoan. 
Bailaraka antolatu dituzte eta 
martxoaren 6an egingo dute 
lehenengoa, Lezon. Debagoiene-
koak martxoaren 13an elkartu-
ko dira, Amaia antzokian.

Laugarrenez egingo dute dantza 
urbanoen sariketa Aretxabaletan; 
Ibarra kiroldegian izango da, 
martxoaren 3an, zapatua. Euskal 
Herriko 26 dantza talde elkar-
tuko dira, eta bi kategoriatan 
banatuta hartuko dute parte 
dantzariek: gaztetxoek euren 
koreografiak erakutsiko dituzte 
eta helduek lehiaketan hartuko 
dute parte. Irabazleek diru saria 

eta apirilaren 21ean Derion egin-
go den BreakOnStage jaialdira-
ko txartela lortuko dute.

18:00etan ateak zabaldu eta 
18:30ean egingo dute Zaragozako 
dantzari eta aurtengo epaimahai-
kide diren Rubenek, Pitu-k eta 
Sarak lehenengo erakustaldia. 
Gaztetxoek hartuko dute lekukoa 
agertokian ondoren, eta 19:30ean 
hasiko da lehiaketa nagusia.

Sarrerak salgai daude Arkupe 
kultura etxean, 3 eurotan; lehia-
ketaren egunean ere izango dira, 
kiroldegiko leihatilan, 5 eurotan.

Fun Dantz! lehiaketan 
150 dantzari baino 
gehiago izango dira

Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
Bilboko Khea Ziater taldearen 
azken lana da Los visitantes. 
Antzerki moduan defini daiteke, 
baina ez da ohiko formatua. 
Talk show bat dela dio Unai 
Garate zuzendariak. "Antzerki 
bezala saltzen dugu. Ikusleari 
ezaguna eta gertukoa egingo 
zaio eszenografia. Terraza han-
di baten itxura duen dekoratuan, 
kultura arloan diharduten sei 
pertsona agertuko dira; piknik 
bat egiten ari dira, eta, ardoa 
edaten eta hestebeteak jaten 
dituzten bitartean, gai baten 
inguruan solas egiten dute; orain-
goan, desioa edo desioak da 
aukeratu duten gaia".

Etzi, domeka, Amaia antzokian 
eskainiko dute, 19:30ean. Sarre-
rak 15 eurotan eros daitezke, 
Arrasate.eus atarian eta antzo-
kiko leihatilan.

80ko hamarkadako telebista 
Garai baten telebistan egiten 
ziren tertulia formatuko saioen 
itxura dauka. "Gaur egungo 
saioetako tertuliakideak euren 
paperean sartuta daude: serioak 
izan behar dute; denetik jakin 
behar dute; elkarri hitza zapal-
tzen diote... Gureak kontrakoak 
dira; balioa duena, anekdotikoa, 
historikoa edo bakoitzaren bi-
zipenak dira. Umorea da osagai 

garrantzitsua eta ez nor baino 
nor listoagoa izatea. Batak bes-
teari laguntzen dio, batak esan-
dakoarekin besteak beste istorio 
bat lotzen du, eta lagun arteko 
afari bat denez, opari moduan 
kantak eta bestelako sorpresak 
ere badaude". 

Artista ezagunak elkarrekin 
Afariko anfitrioia Bilboko Arra-
te Etxeberria aktorea dela azal-
du du Garatek. "Hark gonbida-
tzen ditu Asier Etxeandia eta 
Ander Lipus aktoreak, Enrico 
Barbaro musikaria, Valerie Tas-
so idazlea eta sexologoa eta Jon 
Maia bertsolaria; eta gonbidatuei 
desioaren inguruko zalantzak, 
galderak... planteatzen dizkie. 
Hortik abiatuta, bisitari bakoi-
tzak bere bizipenak eta iritziak 
azaleratuko ditu. Ikuskizunaren 
bizkarrezurra musika da, eta 
asmo nagusia, entretenitzea".

Los visitantes ikuskizunaren une bat. SON AOUJIL

Desioa gaitzat hartuta, 
'talk show' musikatua 
asier Etxeandia, arrate Etxeberria eta ander Lipus aktoreek, Jon Maia bertsolariak, 
Enrico barbaro musikariak eta Valerie tasso idazlea eta sexologoak antzezten duten 
'Los visitantes' ikuskizuna eskainiko dute amaia antzokian, 19:30ean, etzi, domeka

"SAIOAREN 
BIZKARREZURRA 
MUSIKA DA; ASMOA, 
ENTRETENITZEA"
uNai gaRatE, zuzENDaRia
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Aitziber Aranburuzabala bERgaRa
Aretxabaletako Arkupe kultura 
etxean eta Oñatiko gaztelekuan 
grabatu dituzte dagoeneko Goie-
nak Debagoieneko ikastetxeen 
eta udalen laguntzarekin anto-
latzen duen Kantari saioko atal 
berriak. Bihar eta etzi, Berga-
rako Seminarixoa bihurtuko 
dute euskal kantuak oinarri 
dituen karaokearen plato.

Hiru herritako artistak 
Bergarako, Antzuolako eta El-
getako neska-mutikoak izango 
dira oraingoan protagonista. 
Guztira, 258 gaztetxo izango dira 
oholtzaren gainean –Bergarako 
196 lagun, Antzuolako 57 parte 
hartzaile eta Elgetatik bost gaz-
tek osatutako taldea–. Ohi mo-
duan, grabazio egunetarako dena 
prest izateko, aurreko asteburuan  
entsegu orokorrak egin zituzten 
Zabalotegi aretoan, Aitor Agi-
rianok eta Miren Ibabek  gida-
tuta. "Oso ondo prestatuta dau-
dela ikusi dugu entseguetan. 
Sekulako artistak daude Berga-
ran, Antzuolan eta Elgetan. 
Kantuak ondo prestatuta ekar-
tzeaz gainera, oso koreografia 
landuak zituztela erakutsi zigu-
ten; bitxikeria moduan, esan, 
askok gimnasia erritmikoan 
erabiltzen diren pausoak eta 
teknikak sartu dituztela koreo-

grafietan; hortaz, txiri-bueltak, 
erruberak, eta horrelako hainbat 
ikusiko dituzue. Kantu zerren-
dari dagokionez, orain arte mo-
duan, euskal kantu tradiziona-
lak eta modernoagoak entzungo 
dituzue: Ilargia, Iñaki, Lazata, 
Euskaraz bizi nahi dut, Beldurrik 
ez, Aldapan gora...", kontatu du 
Aitor Agirianok.

Hamar telebista saio 
Eguneko bost saio grabatuko 
dituzte, eta bi egunetan ordute-
gi bera izango dute grabaketek: 
16:00etatik 20:00ak bitartean. 

"Apiriletik aurrera izango dira 
saio horiek Goiena telebistan 
ikusgai, baina edonor etor dai-
teke Seminarixora grabaketak 
ikustera. Ez da ezer ordaindu 
behar eta ez da sarrerarik behar. 
Bide batez, biharko eta etziko 
parte hartzaileen guraso edo 
arduradunei gogorarazi gura 
diegu astelehenean Whatsapp 
bidez jasoko dituztela asteburuan  
aterako ditugun argazkiak; eta 
modu berean jasoko dutela, 
saioak telebistan eskaini ondo-
ren, saio osoa eta talde bakoi-
tzaren bideoa ere bai".

Zabalotegi aretoan egin zituzten entsegu orokorrak, aurreko asteburuan. A. A.

Seminarixoa, Kantariren 
geltokia asteburuan
7 eta 11 urte bitarteko bergarako, antzuolako eta Elgetako 258 gaztek hartuko dute 
parte bihar eta etzi grabatuko dituzten kantari karaoke saioaren grabaketetan; 
apiriletik aurrera izango dira saio horiek goiena telebistan ikusgai 

A. A. aRRaSatE
Euskal Herri osoko txistularien 
bilgune izango da aurten ere 
Hernani. Txistulari Gazteen 
Txapelketarekin ekingo diote 
jaialdiari, zapatuan, eta askota-
riko txokoetatik hurbilduko 

diren txistularien topaketa egin-
go dute, berriz, domekan.

Hiru kategoriatan banatuta 
lehiatuko dira gazteak: A kate-
gorian, 12 urte edo gutxiago 
duten bakarlariak; B kategorian, 
13 eta 16 urte bitarteko bakar-

lariak; eta taldeak, D kategorian. 
"Taldeak, gutxienez, hiru lagu-
nekin eta, gehienez, zortzi lagu-
nekin osatu beharko dira. Joko  
dituzten obrek, berriz, bost, sei 
eta zortzi minutuko iraupena 
izan beharko dute, hurrenez 
hurren, kategoria bakoitzari 
dagokionez. Parte hartu gura 
dutenek martxoaren 24a baino 
lehen eman behar dute izena 
txistularitxapelketa@gmail.com 
helbidera idatzita", azaldu dute 
Euskal Herriko Txistulari El-
karteko arduradunek.

Txistulari Gazteen Txapelketan 
izena emateko epea zabalik dago 
Martxoaren 24an eta 25ean Hernanin egingo duten Xiii. 
txistulari Jaialdiaren barruan lehiatuko dira gazteak
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ZAPATUA, 24

09:00 1 2 3  Hemen da miru

09:30 Kantari 7

10:00 Kantari 8

10:30 Hemen Debagoiena

11:30 Astearen errepasoa

12:30 Kulturrizketak: Mikel 
eta Patxo

13:00 Ur eta Lur

13:30 Osoko Bilkura: Oñati

14:30 Hemen Debagoiena

15:30 Harira: Maria Eugenia 
Arrizabalaga

16:00 Amaia DJ

16:30 Kantari 8

17:00 Kantari 7

17:30 1 2 3  Hemen da miru

18:00 Astearen errepasoa

19:00 Osoko Bilkura: Oñati

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Kulturrizketak: Mikel 
eta Patxo

21:30 Huhezinema 10:  
Flash

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Osoko Bilkura: Oñati

DOMEKA, 25

09:00 1 2 3  Hemen da miru
09:30 Kantari 8
10:00 Kantari 7
10:30 Onein: Bizkotxo 

Beganoa
11:00 Amaia DJ
11:30 Harira: Maria Eugenia 

Arrizabalaga
12:00 Elkarrizketa: Aitor 

Arregi
12:30 Osoko Bilkura: Oñati
13:30 Huhezinema 10:  

Flash
14:00 Hemen Debagoiena
15:00 Astearen errepasoa
16:00 1 2 3  Hemen da miru
16:30 Kantari 7
17:00 Kantari 8
17:30 Kulturrizketak: Mikel 

eta Patxo
18:00 Elkarrizketa: Aitor 

Arregi
18:30 Osoko Bilkura: Oñati
19:00 Hemen Debagoiena
20:00 Kantari 8
20:30 Hemen Debagoiena
21:30 Amaia DJ
22:00 Harira: Maria Eugenia 

Arrizabalaga
22:30 Hemen Debagoiena

EGUBAKOITZA, 23

10:00 Hemen Debagoiena
11:00 Onein: Bizkotxo 

Beganoa
11:30 Hemen Debagoiena
12:30 Kulturrizketak: Mikel 

eta Patxo
13:00 Ikustenda: Iparrerat 

J.Kruz Maiztegi
13:30 Hemen Debagoiena
14:30 Gaurkoak
14:45 Ikustenda: Iparrerat 

J.Kruz Maiztegi
15:15 Hemen Debagoiena
16:15 Gaurkoak
16:30 Onein: Bizkotxo 

Beganoa
17:00 Gaurkoak
17:15 Ikustenda: Iparrerat 

J.Kruz Maiztegi
17:45 Gaurkoak
18:00 Hemen Debagoiena
19:00 Amaia DJ
19:30 Kulturrizketak: Mikel 

eta Patxo
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Huhezinema 10:  

Flash
21:30 Amaia DJ
22:00 Hemen Debagoiena
23:00 Amaia DJ

LOKATZAKO TALDEEN AURKEZPENA
‘Harmailatik’ Astelehena, 21:30

IMANOL SORIANO

KAZETARI GAZTEAK JOSUNE ARAKISTAINEKIN
‘Galdegazte’ Eguaztena, 21:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

ASTELEHENA, 26

ASTE BUKAERAKO 
KIROL EMAITZAK
‘Harmailatik’ 

21:30

MARTITZENA, 27

ELKARRIZKETA ETA 
ERREPORTAJEAK
‘Hemen Debagoiena’ 

18:00/20:00/22:00

ZAPATUA, 24

OÑATIKO OSOKO 
BILKURA
‘Osoko bilkura’ 

13:30/19:00/23:00

ASTE BUKAERA

KARAOKE IKUSKIZUNA 
UMEEKIN
‘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 

Deba. Guztiz berritua da-
goen apartamentua salgai 
edo errentan. Gela bat, 
sukalde-jangela-egongela 
eta komuna ditu. Trastele-
kua prezioan barne. Igogai-
lua, berokuntza elektrikoa 
eta leiho bikoitzak dauzka. 
Bikote batendako egokia 
da. 30 metro koadro. Tele-
fonoa: 659 41 90 54

104.ERRENTAN HARTU
Bergara. Hiru logelako 
etxebizitza behar dugu 
errentan. 631 46 56 98 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Arrasate. Adin ertaineko 
emakume euskalduna 
behar da bi ume zaindu 
eta etxeko lanak egiteko. 
Kontratuarekin. Bidali 
whatsapp mezua edo 
deitu 21:00etatik aurrera 
telefono zenbaki honeta-
ra: 630 71 92 67 

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

402. ESKAERAK
Arrasate. Emakume ger-
tu etxeko lanak egin eta 
nagusiak zaintzeko. Deitu 
19:00etatik aurrera, me-
sedez: 632 83 32 44 

Bergara edo Arrasate. 
10:00etatik aurrera lan 
egingo nuke. Etxean zein 
egoitzatan jarduteko so-
ziosanitario ikasketak 
dauzkat. Urtetako espe-
rientzia. 630 99 11 85 

Debagoiena. Emakume 
arduratsua gertu etxeko 
lanak egiteko eta ume 
zein nagusiak zaintzeko. 
Esperientzia dut.Telefo-
noa:  603 39 53 33 

Debagoiena. Esperien-
tzia, erreferentziak eta 
legezko agiriak dituen 
neska zaintza lanak egi-
teko gertu. 673 45 22 66 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusiak eta umeak 
zaintzen lan egingo nuke. 
631 19 02 54 (Lilian) 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Telefonoa: 
622 24 27 58 

Debagoiena. Garbiketan, 
nagusiak zaintzen eta 
abarren lan egingo nuke. 
654 95 52 54 

Debagoiena. Garbiketan, 
ume eta nagusiak zain-
tzen edota lisatze lanetan 
aritzeko gertu nago. Or-
dutegi malgua. Telefonoa: 
630 61 18 84 

Debagoiena. Zaintza eta 
garbiketa lanak egiteko 
gertu nago. 612 26 40 14 

Debagoiena. Nagusi eta 
umeak zaintzen edota 
garbiketak egiteko lan 
egiteko gertu nago. Tele-
fonoa: 602 17 83 21 

Debagoiena. Nagusi eta 
umeak zaintzen, garbike-
tan eta sukalde laguntzai-
le moduan esperientzia 
duen neska lan bila. Te-
lefonoa: 663 40 92 67 

Debagoiena. Nagusiak 
edo umeak zaintzen lan 
egingo nuke. Esperien-
tziaduna. 604 14 36 59 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Arduratsua naiz. Telefo-
noa: 688 85 82 06 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen eta baserri zein 
baso-lanetan aritzeko 
gertu nago. 602 39 20 56 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen eta garbiketa lane-
tarako gertu nago. Interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 722 78 34 78 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua garbiketan edo-
ta nagusiak zaintzen jar-
duteko gertu. Ordutegi 
arazo barik. 618 14 71 34 

Debagoiena. Neska gertu, 
orduka, arratsaldez garbi-
ketak eta arratsalde zein 
gauez zaintza lanak egite-
ko. Asteburuen eta ospita-
lean ere bai. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara: 662 02 45 80 

Debagoiena. Neska os-
talaritzan, nagusiak zain-
tzen edota garbiketan lan 
egiteko gertu. Orduka eta 
egun osoz. 610 99 70 46 

Debagoiena. Nagusi eta 
umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko gertu 
nago. 603 64 98 53 

Debagoiena. Zainketan 
eta garbiketan lan egiteko 
gertu nago. 632 65 31 02 

Oñati edo Arrasate. 
Emakumea gertu orduka 
umeak eta nagusiak zain-
tzeko. Sei urteko espe-
rientzia. Deitu zenbaki 
honetara: 680 63 67 80 

403. BESTELAKOAK
Irlandara joateko auke-
ra. Kaixo, gure alabekin 

euskaraz hitz egingo duen 
pertsona baten bila gabil-
tza. Irlandan bizi gara. 
Elkartrukean gurekin bi-
zitzeko aukera, ingelesa 
ikastea, kultura berri bat 
ezagutzea,…Bidali me-
zua:  igorgon@gmail.com 

5. IRAKASKUNTZA

502. EMAN
Eskola partikularrak 
Oñatin. Eskola partiku-
larrak ematen ditut. 
Magisteritzako ikaslea 
naiz eta esperientzia 
daukat. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara: 688 86 74 80 

7. ANIMALIAK

703. EMAN
Txakurkumeak. Arraza 
txikiko txakurkumeak eta 
abandotatuak izan diren 
lau hilabeteko beste bi 
ematen dira opari. Tele-
fonoa: 722 22 23 38 

8. DENETARIK

806. GALDU
Diru-zorroa Aretxabale-
tan. Kamuflaje koloreko 
diru-zorroa desagertu 
zitzaidan Ezkutu taberna 
inguruan. Barruan, norta-
sun agiria eta Kataluniako 
osasun txartela zeuden. 
Interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 659 
62 02 49 

Patinetea Arrasaten. 
Aratuste martitzenean, 
arratsaldean, patinetea 
kendu ziguten Arbolape-
tako denda baten kan-
poan zegoela. Zuk hartu 
baduzu, mesedez era-
man BAZ-era edo deitu 
zenbaki honetara: 659 
73 65 36 

807. AURKITU
Giltzak Arrasaten. Zapatu 
gauean, otsailaren 10ean, 
giltza batzuk aurkitu nituen 
Arrasateko autobus gelto-
kian. BAZ-en daude. 

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:
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Faustino Gastiasoro Arenaza. Aretxabaletan, otsailaren 16an. 76 urte.
Victor Gonzalez Cerio. Arrasaten, otsailaren 16an. 86 urte.
Roke Biain Urzelai. Oñatin, otsailaren 16an. 73 urte.
Ines Mendizabal Agirre. Oñatin, otsailaren 16an. 86 urte.
Amaia Arregi Elorza. Gasteizen, otsailaren 18an. 58 urte.
Emilia Madariaga Markaide. Arrasaten, otsailaren 18an.
Maria Loreto Garcia Zubillaga. Arrasaten, otsailaren 19an. 74 urte.
Gloria Martinez Larrañaga. Arrasaten, otsailaren 20an. 91 urte.
Jose Maria Aseginolaza Murgiondo. Bergaran, otsailaren 20an. 79 urte.
Benita Beristain Urkiri. Bergaran, otsailaren 20an. 95 urte.
Bonifacia Etxebarria Urzelai. Arrasaten, otsailaren 21ean. 100 urte.
Manolo Azkonaga Berasaluze. Gasteizen, otsailaren 21ean. 69 urte.
Luis Maria Sanchez Llanos. Arrasaten, otsailaren 21ean. 74 urte.

HiLDAKOAK
arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 23 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Zapatua, 24 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Domeka, 25 FERNANDEZ: Maisu Aranbarri 1 / 943 79 22 26
Astelehena, 26 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Martitzena, 27 SANCHEZ ALVAREZ: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
Eguaztena, 28 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Eguena, 1 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 23 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Zapatua, 24 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Domeka, 25 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Astelehena, 26 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Martitzena, 27 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Eguaztena, 28 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Eguena, 1 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 23 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Zapatua, 24 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Domeka, 25 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Astelehena, 26 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 27 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Eguaztena, 28 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguena, 1 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16

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

ESKER ONA

Arrasaten, 2018ko otsailaren 23an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Zure isiltasuneko irribarre gozoa gurekin eramango dugu.

Lucio Velez de Mendizabalen alarguna

2018ko otsailaren 13an hil zen, 100 urte zituela.

 Ignacia
Llodio Bengoa

ESKER ONA

Arrasaten, 2018ko otsailaren 23an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2018ko otsailaren 16an hil zen, 86 urte zituela.

Victor
Gonzalez Cerio

ESKER ONA

Antzuolan, 2018ko otsailaren 23an.

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

—
Ez zaitugu inoiz ahaztuko
ez zaitugu inoiz galduko
gure bihotz barrenean

eramango zaitugu betiko.

'urruti'

2018ko otsailaren 14an hil zen, 60 urte zituela.

Balentin
Agirre Aranguren

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Eskoriatzan (Mendiolan), 2018ko otsailaren 23an.

Ondo goguen daukou zuk guri emana!
—

Haren aldeko urteurreneko mezak izango dira
domekan, otsailaren 25ean, 12:00etan, 

Mendiolako San Juan Bataiatzailearen elizan 
eta martxoaren 4an, 11:30ean, 

Aretxabaletako Jasokundeko Amaren parrokian.

'Maritxu'

Maria Luisa
Arenaza Aguinagalde

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Oñatin, 2018ko otsailaren 23an.

Zure oroimena gure artean geldittuko da.
—

gurasoak: Bittor (†) eta Carmen. Anai-arrebak: Moises eta Ana, 
Beatriz, Elena eta Javier (†), Judith eta Antonio (†), Ana eta Felix. 

ilobak: Josu, Ainhoa, Maider, Aimar, iban, Asier eta Leire.
—

urteurreneko meza zapatuan izango da, otsailaren 24an, 
19:00etan, Oñatiko Mikel Deunaren elizan.

2017ko otsailaren 24an hil zen, 57 urte zituela.

 Ines
Olalde Barrena

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Aretxabaletan, 2018ko otsailaren 23an.

urteurreneko meza domekan izango da, otsailaren 25ean, 
11:30ean, Aretxabaletako Jasokundeko Amaren parrokian.

2017ko otsailaren 25ean hil zen, 95 urte zituela.

Asuncion
Gaztañaga Oroz

ESKER ONA

Oñatin, 2018ko otsailaren 23an.

Sendikoen izenean, eskerrik asko egun hauetan babesa 
eta gertutasuna adierazi, hiletara etorri eta 

gurekin egon zareten guztioi.

2018ko otsailaren 16an hil zen, 73 urte zituela.

 Roke
Biain Urzelai

ESKER ONA

 Bergaran, 2018ko otsailaren 23an.

Eskerrik asko, tio Jose Mari.
—

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2018ko otsailaren 20an hil zen, 79 urte zituela.

 Jose Mari
Aseginolaza Murgiondo

OROigARRiA

Elorza sendia.
Arrasaten, 2018ko otsailaren 23an.

Urak dakarrena, urak daroa.
Zuk emandakoa gurekin gelditzen da.

2018ko otsailaren 18an hil zen, gasteizen, 58 urte zituela.

 Amaia
Arregi Elorza
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tXutXu-MutXuak

1. Valdezcarayra eskiatzera
Bergarako gazte kuadrilla handia joan zen 
aurreko zapatuan eskiatzera. Jardunek 
antolatutako irteeran, eskiatzen eta snow 
egiten ibili ziren.

3. Euskadiko Orkestra Txikiarekin
Bergarako Musika Eskolako ikasle Maitane 
Suinaga, Uxue Garitano, Paula Calvo eta 
Miren Elorza egon ziren orkestrarekin 
entseatzen eta jotzen.

2. Urrezko ezteiak
Javierrek eta Mari Carmenek otsailaren 24an 
beteko dute urteurrena. Seme-alabekin, 
ilobekin eta familiartekoekin ospatuko dute, 
Gure Ametsa jatetxean. Zorionak!

4. Aratusteetako argazki lehiaketa
Goienaren lehiaketan, Aretxabaletako Jon 
harategiaren eta Hankabeltz urdaitegiaren 
produktuen otarrea jaso dute Bergarako 
Aladji Saar-ek eta haren kuadrillakoek.

5. Araotz eta Aitzulo inguruan
Araotz eta Aitzulo inguruan egon ziren 
aurreko domekan Aretxabaletako eta 
Eskoriatzako hainbat familia. 50 lagun inguru 
elkartu ziren.

6. Txotxongiloekin eta sagardotegian
Aratz elkarteko 31 lagunek Tolosako 
Nazioarteko Txotxongilo Zentroa bisitatu 
zuten aurreko domeka goizean, eta Adunako 
Zabala sagardotegian bazkaldu gero.

7. 'Oxigenoa euskarari' Aizkorrin
Mendia, xerpa hizkuntza eta euskara ardatz 
izango dituen proiektuan parte hartuko duten 
gazteek lehen hartu-emana izan zuten 
asteburuan: Aizkorriraino igo ziren.

Kontatu, kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo 
kintada egin duzue eta argazkia erakutsi nahi 
zenukete? kontaiguzu eta bidaliguzu argazkia!

Posta elektronikoa 
Mezua bidali berriak@goiena.eus helbidera, 
eta idatzi nortzuek, non, noiz, zergatik eta zer 
ospatu edo egin duzuen.

Ordezkaritzak
zatoz goienaren ordezkaritzara (otalora 31, 
arrasate) edo deitu 943 25 05 05 telefonora.

Eguazteneko 12:00ak arte jasotakoak 
bakarrik iragarriko ditugu. 
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.

21
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4
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5
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bERgaRa
Haizea Sanchez
Otsailaren 19an, 7 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Egun polita pasatzea 
opa dizugu. Pilo bat 
maite zaitugu. Muxu 
handi bat etxekoen eta, 
bereziki, Heleneren eta 
Tataren partetik.

bERgaRa
Ander Ilarduia 
Arteaga
Otsailaren 20an, 6 
urte. Zorionak, artista 
politt hori! Patxo 
erraldoi pilia, etxeko 
danon partetik.

aREtXabaLEta
Lole Pavo
Otsailaren 18an, 
urtebetetzea. Zorionak, 
amama! Oso ondo 
pasatu eguna eta mila 
patxo, familiaren 
partetik.

aREtXabaLEta
Mabel Sanchez
Otsailaren 20an, 27 
urte. Zorionak, guapa! 
Oso ondo ospatu zeure 
eguna eta mila patxo, 
familiaren partetik! 
Mua! 
 

aNtzuoLa
Izei Irizar Iztueta
Otsailaren 21ean, 3 
urte. Zorionak eta urte 
askotako, rubio! Ondo 
pasatu eguna.

bERgaRa
Malen Pineda Martín
Otsailaren 16an, 8 
urte. Zorionak, maitti. 
Jada zortzi urte! Segi 
horren polita izaten. 
Oso ondo ospatu zure 
eguna. Asko maite 
zaitugu. Etxekoen 
partetik.

aREtXabaLEta
June eta Unax 
Urzelai Olabe
Otsailaren 16an, 5 
urte. Zorionak danon 
partetik, politxok!

oÑati
June eta Sara Segurola
Sarak, bi urte otsailaren 17an eta Junek, 4 urte 
otsailaren 24an. Etxekoen partetik patxo potolo bat 
bixoiri.

bERgaRa
Ane Alberdi Sanz
Otsailaren 23an, 9 
urte. Zorionak, Ane! 
Muxu handi-handi bat 
familia osoaren 
partetik eta ondo 
pasatu zure 
urtebetetze egunean.

bERgaRa
Malen Azkarate-Askasua Baleztena
Otsailaren 25ean, 3 urte. Zorionak, Malen! 
Ondo-ondo pasatu eguna. Patxo potolo bat, 
aitatxoren, amatxoren, Meiren eta Laiaren partetik.

bERgaRa
Izan Ruiz
Otsailaren 25ean, 
urtebete. Zorionak, 
guapeton! Oso ondo 
pasatu zure 
urtebetetzean. Muxu 
handi bat, guztion 
partetik!
 

bERgaRa
Laiatz Agirre Igarza
Otsailaren 26an, 7 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Ondo-ondo 
pasatu eta zorionak 
beti! Patxo handi bat 
etxeko danon partetik.
 

oÑati
Ione Guridi Larrañaga
Otsailaren 25ean, 40 
urte. Zorionak, asko 
maite zaituen 
familixiaren partetik.

 

aRRaSatE
Aitor Garcia Salaberri
Otsailaren 25ean, 6 
urte. Zorionak, Aitor! 
Sei urte dagoeneko! 
Muxu potolo bat 
etxeko danon partetik.
Ondo-ondo pasatu 
zure egunian!

aRRaSatE
Eider Balanzategi 
Eiro
Otsailaren 26an, 6 
urte. Zorionak, Eider, 
zeure seigarren 
urtebetetzian. Muxu 
handi bat, familia 
osoaren partetik. Ondo 
pasatu, bitxo!

bERgaRa
Sara Sotil Barrio
Otsailaren 26an, 6 
urte. Zorionak, Sara! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean. Patxo handi 
bat etxekoen partetik. 
Bereziki, Aratz eta 
Unai.

bERgaRa
Beñat Askargorta 
Aranzabal
Otsailaren 26an, 11 
urte. Zorionak, Beñat! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian, 
lagunekin eta 
familixakuekin. Segi 
horrela, artista! Patxo 
handi bat, etxekuen 
partetik.

zoRioN aguRRak

oÑati
Izar Arenaza Barriola
Otsailaren 18an, 3 
urte. Zorionak, Izartxo! 
Hiru urte hauek 
ondo-ondo ospatu, 
merendola eder 
batekin!

aREtXabaLEta
Jon Cano
Otsailaren 22an, 26 
urte. Zorionak, tio Jon! 
Ederto pasatu eguna 
eta patxo asko, 
familixa osoaren 
partetik!

 
aNtzuoLa
Ekhi Cabo Mundiñano
Otsailaren 22an, 8 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Ongi ospatu 
zure eguna eta 
disfrutatu! Muxu handi 
bat etxekoen partetik. 
Aupa, Ekhi!
 

aREtXabaLEta
Aimar Diez Castro
Otsailaren 24an, 11 
urte. Zorionak, Aimar! 
Ondo-ondo pasatu 
zure egunean, 
Malenen, Haizearen, 
Iratiren, Laiaren, 
Maialenen eta familia 
osoaren partetik.

oÑati
Alba Vaz Olabe
Otsailaren 24an, 
urtebete. Zorionak, 
printzesa! Zure 
irribarrearekin familia 
alaitzen jarrai dezazula. 
Besarkada handi bat. 
Familia osoa eta, 
bereziki, Luka eta Alaia.

aRRaSatE Eta 
bERgaRa 
Noa Laiseka Leturia, 
Garazi eta Libe 
Ugarte Leturia
Otsailaren 18an, 9 
urte. Zorionak, 
hirukote! Ondo ondo 
pasatu zuen eguna eta 
10 urterako bidia ondo 
hasi. Bihotzez patxo 
handi bat danon 
partetik: Naroa, Ion, 
Ximun, Hur, aitatxo, 
amatxo, amamak, tia 
eta tio danak, ... Mua!.

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

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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EGUBAKOITZA 23
OÑATI 'Azken txanpa' azoka
Txandaren eskutik. 
09:00-13:00 eta 16:00-20:00.

ESKORIATZA Harriak 
margotzeko tailerra
Gaur, harriak jasotzera joango dira 
Bidebarrietara, 17:00etan eta 
18:00etan. 
Ludotekan.

BERGARA Ipuin kontaketa
Maider Alzelairen saioa, 
umeendako.  
Liburutegian, 18:00etan.

ARETXABALETA Musika 
eskolako bandaren emanaldia
Leizarra musika eskolako kideen 
kontzertua.
Komentuan, 18:30ean.

OÑATI 'Doluak eta galerak nola 
kudeatu' hitzaldia
Patxi Izagirrerekin, 6-11 urteko 
arteko seme-alabak dituzten 
gurasoendako. 
Bidebarrietako gelan, 18:15ean. 

LEINTZ GATZAGA 'XVI. mendeko 
emakumeak Gatzagan' hitzaldia
Emakume eta genero gaietan aditu 
Iraitz Agirrek egingo du berba. 
Irekia.
Kultura etxean, 19:00etan. 

BERGARA Jabier Muguruzaren 
'Leiho bat zabalik'
Bakarlari gisa egin duen 
hamabosgarren diskoa aurkeztuko 
du. Oraingoan, gitarra elektrikoa eta 
elementu elektronikoak ditu oinarri. 
Sarrerak, zortzi euro.
Seminarixoan, 20:00etan. 

OÑATI Gipuzkoako Eskolarteko 
Bertsolari Txapelketa
Bat-bateko txapelketako bigarren 
kanporaketa. Joane Aldalur, Haizea 
Arana, Jon Azpiroz, Oier Ibartzabal, 
Iker Letamendia eta Aitor Tatiegi 
bertsotan. 
Larrain Gain elkartean, 20:00etan.

OÑATI Elkartasun afaria
Parrokiako misio taldearekin. Dirua 
Maliko proiekturako izango da.
Bidaurretan, 20:30ean. 

OÑATI Libe eta Mice
Biek ala biek euren azken lanak 
aurkeztuko dituzte. Sarrerak, bost 
euro. Langabeek eta ikasleek, hiru 
euro.
Gaztetxean, 22:00etan. 

BERGARA Hardflip, Take 
Warning eta Norkzer? taldeak
VII. Tapoi Fest jaialdiaren  
lehenengo kontzertua. Hardcore-
punk doinuak nagusi. Sarrerak, hiru 
euro.
Gaztetxean, 22:00etan. 

ZAPATUA 24
OÑATI 'Azken txanpa' azoka
Txandaren eskutik. 
09:00-13:00 eta 16:00-20:00.

OÑATI 'La flamencura todo lo 
cura' ikuskizuna
Txantxikik antolatuta, bi saio: 1-4 
urte artekoendako 10:30ean eta 
4-10 urte artekoendako 12:00etan. 
Eltzian.

ARRASATE Ludoteka ibiltaria
3-12 urte arteko umeendako eta 
euren arduradunendako jokoak eta 
jolasak. 
Musakolako ludotekan, 10:30ean.  

ARRASATE Vasco-Navarro 
trenaren ibilbidean, bisita 
gidatua
Zaldibarko frontoitik Elorregiraino  
egingo dute, Aran Otaduirekin, 
trenaren historia eta trenbidearen 
inguruan izan diren transformazio 
urbanistikoak ezagutzeko.
Zaldibarren, 11:00etan. 

ARETXABALETA Ipuin kontaketa
Miriam Mendozak Sutondotik 
jasotako istorioak kontatuko ditu.
Liburutegian, 11:30ean. 

OÑATI 'Herrixa kantuan'
Txantxiku ikastolak eta Jose de 
Azpiazu musika eskolak 
antolatutako kantu jira. 
Foruen plazan, 12:30ean. 

BERGARA Euskal Herriko Mus 
Txapelketa
Gipuzkoako kanporaketa jokatuko 
dute.
Artatse elkartean, 16:30ean. 

BERGARA Kantariren 
grabazioak
Karaoke ikuskizuna umeendako.
Seminarixoan, 16:30ean.

ARRASATE Autodefentsa 
feminista saioa
Gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

ARETXABALETA Martxoaren 
8rako txapak egiteko tailerra
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean. 

ESKORIATZA Boleibol txapelketa
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:00etan. 

OÑATI Txokolate-jana
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:00etan. 

ANTZUOLA 'Leteaz 
kantuberbetan' emanaldia
Xabier Leteri buruzko kantaldi 
mintzatua eta hitzaldi kantatua 
egingo du Jon Sarasuak. Sarrerak, 
hiru euro.
Torresoroan, 19:30ean. 

BERGARA Herstura eta Uther 
taldeak
VII. Tapoi Fest jaialdiaren bigarren 
kontzertua. Hardcore-punk doinuak 
nagusi. Debalde.
Gaztetxean, 19:00etan.

BERGARA Blood Brothers, Ansia, 
Paniko eta Hoky Nuns taldeak
VII. Tapoi Fest jaialdiaren hirugarren 
kontzertua. Hardcore-punk doinuak 
nagusi. Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 19:00etan.

LEITZ GATZAGA Bertso afaria
Jon Maia eta Unai Agirre 
bertsolariekin. Angulen zozketa ere 
egingo da. 
Soran etxean, 21:00etan.  

DOMEKA 25
OÑATI 'Kobetako tximeletak' 
bisita gidatua
Arrikrutzen eta Sandailin, Zerynthia 
elkarteko kideen eskutik. Aurrez 
izena eman behar da. 
Arrikrutzen, 09:30ean.

LEITZ GATZAGA Zuhaitz Eguna
Udaletxe ondoko belardian eta 
parkingetik beherako belardian 
landatuko dituzte arbolak. 
Udaletxean, 10:00etan.  

ELGETA Intxortako borrokaldiei 
buruzko bisita gidatua
Aurrez izena eman behar da: 943- 
71 89 11 edo 943-79 64 63.
Espaloian, 10:30ean.

BERGARA Domeka Azoka
Elkartrukea, berrerabilera eta 
artisautza sustatzeko merkatua.
Seminarixoko karpan, 11:00etan.

BERGARA 'Domekak familian 
gozatzen'
Jardunen eskutik.
Oxirondoko gune librean, 
11:30ean.

BERGARA Txistulari Bandaren 
kontzertua
Otsaileko emanaldia egingo dute.
Udaletxeko arkupetan, 13:00etan.

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

ANTZUOLA Mahai jolasak 
probatzeko aukera
Adin guztietako umeendako.
Jolasenean, 17:00etan.

ARRASATE Sukaldaritza tailerra
Gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

ARETXABALETA Beldurrezko 
pelikula
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

ESKORIATZA Komediazko 
pelikula
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:00etan.

ANTZUOLA 'Bertsolharitza' 
ikuskizuna
Kontakizun eta kantakizunen ipuin 
kontaketa umeendako, Ibai 
Esoainekin. Debalde.
Liburutegian, 18:00etan

ARETXABALETA 'Jazz for two' 
erakusketa
Jose Hornaren argazkiekin egindako 
bilduma, hilaren 28ra arte. 
Arkupen, 18:00etan.  

OÑATI 'Oporretara goaz' 
antzezlana
Ikusi Makusikoen elkartasun 
emanaldia. Dirua Togo-Maliko 
eskolarako izango da. Sarrerak, 
bost euro.
Santa Anan, 19:00etan. 

ELGETA 'Herrixa Dantzan'
Patxi Monterok gidatuta. 
Espaloian, 19:00etan. 

ASTELEHENA 26
ARAMAIO Gorbeialdeko irakurle 
feministen kluba
Lehenengo saioa egingo dute.
Murgian, 18:00etan.

AGENDA

goiENa

OÑATI Willis Drummond taldea
Gure Tokiak Tour bira egiten dihardu Baionako taldeak, areto txikietan. 
Geldialdietako bat egingo du Oñatin. Kantu berriak eta betikoak joko dituzte. 
Sarrerak, zehaztu barik. 
Etzi, domeka, gaztetxean, 20:00etan. 
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OÑATI 'Mindfulnes' ikastaroa
Pepa Bojoren ikastaroa, Jabetza  
Eskolaren baitan.
Bidebarrietan, 18:00etan. 

ESKORIATZA Euskaraldia: Saio 
presentziala
Prozesua definitzeko eta 
erabakitzeko baliatuko den saioa. 
Irekia, herritar guztiendako.
Kultura etxean, 18:00etan.

MARTITZENA 27
DEBAGOIENA Baserriko 
plastikoen bilketa
Herri bakoitzean zehaztutako 
puntuetan utzi behar dira plastiko 
zuriak eta beltzak.
Herri bakoitzeko puntuetan, 
15:00etan.

ESKORIATZA Harriak 
margotzeko tailerra
Bi saio egingo dituzte: 17:00etan 
eta 18:00etan.
Ludotekan.

OÑATI 'Hegazti sarraskijaleak: 
garbiketa brigada isila' 
erakusketa
Ingurumen Jardunaldietako 
bilduma, martxoaren 11ra arte.
Kultura etxean, 18:00etan. 

OÑATI 'Nolakoa da gure parte-
hartze sozial eta politikoa?' 
tailerra
Itziar Mujika eta Zuriñe Rodriguez 
izango dira irakasleak.. 
Bidebarrietan, 18:00etan.

ANTZUOLA Barnetasunaren 
heziketa helduendako
Nork bere barrena ezagutzeko eta 
hobeto sentitzeko baliabideak 
eskuratzeko saioa egingo dute, 
gurasoendako. 
Olaranen, 18:30ean.  

OÑATI Sai arrearen egoera eta 
markatzea
Txema Fernandezek eta Carmelo 
Fernandezek egingo dute berba, 
Ingurumen Jardunaldietan. 
Kultura etxean, 19:00etan.

BERGARA Ipuin kontaketa
Helduendako saio irekia.
Kultura etxean, 19:30ean. 

EGUAZTENA 28
ANTZUOLA 'Gure eskola hobeto 
ezagutzen' hitzaldia
Eskolari buruz doktoretza tesia egin 
duen Xabi Arregik egingo du berba. 
Torresoroan, 18:00etan. 

BERGARA Eguazteneko azoka
Garaiko produktuak eta bertako 
baserritarrenak erosteko aukera. 
Oxirondon, 18:00etan.

ARRASATE Eski irteerak
Formigalera eta Alpeetara egingo 
diren irteeretan parte hartzeko 
izenak, gaur, Besaideren bulegoan.  
Bulegoan, 18:00etatik 19:00etara.

OÑATI Literatura solasaldia
George Orwellek idatzitako Rebelion 
en la granja liburuari buruzko saioa 

egingo dute, Ivan Repilak 
koordinatuta. 
Liburutegian, 18:30ean.

OÑATI 'Sarraskijaleen egoera 
Gipuzkoan' berbaldia
Foru Aldundiko basozain Mikel 
Olanok egingo du berba, Ingurumen 
Jardunaldien baitan, Natur Eskolak 
gonbidatuta. 
Kultura etxean, 19:00etan.

BERGARA Zinekluba
Laburbirako pelikula emango dute, 
Jardunen eskutik. Debaldeko 
emanaldia izango da. 
Zabalotegin, 20:00etan. 

EGUENA 1
OÑATI Ingurumen Jardunaldia: 
bisita gidatua erakusketan
Natur Eskolako kideek emango 
dituzte azalpenak sarraskijaleei 
buruzko bilduman. Argazki eta 
tamaina errealeko erreplikak daude. 
Ez da aurrez izenik eman behar.
Kultura etxean, 19:00etan.

BERGARA Pintura erakusketa
Jesus Corman Secoren bilduma, 
martxoaren 4ra arte ikusgai.
Kultura etxean, 19:00etan.

ARRASATE Zazkel taldea
1990eko hamarkadako pop doinuak 
lantzen dituen Bilboko taldearen 
kontzertua, Kooltur Ostegunetan. 
Martxoko lehen emanaldia izango 
da. Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Los archivos del 
Pentagono
Zapatua: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Yo, Kai Watch
Zapatua: 17:00.

BERGARA

ZABALOTEGI

Detroit
Domeka: 19:30.

OÑATI

KULTURA ETXEA

C'est la vie
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

Maia erlea: 
eztiaren jokoak
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

ARETXABALETA

ARKUPE

Tres anuncios en 
las afueras
Egubakoitza: 
22:00.
Zapatua: 19:20, 
22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

EIBAR

COLISEO

Cuando dejes de 
quererme
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.

Handia 
(euskaraz)
Zapatua eta 
domeka: 17:00.
Astelehena: 20:30.

Black panther
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

ANTZOKIA

Handia 
(euskaraz)
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.

Una familia feliz
Domeka: 17:00.

GASTEIZ

GORBEIA

Deber cumplido
Egunero: 17:30.

En la sombra
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:00, 
22:30.
Domekatik 
egunera: 20:00.

El señor de los 
anillos
Egunero: 17:30.

Domeka: 11:45, 
17:30.

15:17, tren a 
Paris
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:10, 
22:25.
Domekatik 
eguenera: 20:00.

The black 
panther
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 
19:45.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 17:30, 
20:00.

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

The Florida 
project
Egubakoitza: 
20:00, 22:35.
Zapatua: 20:10, 
22:30.
Domeka: 20:10.
Astelehenetik 
eguenera: 20:10.

Cuando dejes de  
quererme
Egubakoitza: 
17:00, 22:30.
Zapatua eta 
domeka: 16:00, 
20:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30. 

Call me by your 
name
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:50, 
22:30.
Domekatik 
eguenera, 
martitzena izan 
ezik: 19:50.

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

Los archivos del 
Pentagono
Zapatua eta 
domeka: 20:15.
Egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 20:00.

La forma del 
agua
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
20:00, 22:30.
Domeka: 11:45, 
17:30, 20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

El cuaderno de 
Sara
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 

20:00, 22:30.
Domekatik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Handia
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:20, 
22:30.
Domeka: 20:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

BOULEVARD

Lady bird
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 15:50, 
17:50, 19:50, 
21:50, 23:50.
Martitzena: 15:50, 
17:50, 21:50, 
23:50 

En la sombra
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:00, 
22:30.
Domekatik 
egunera: 20:00.

Todo el dinero 
del mundo
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 16:30, 
19:15, 22:00.
Martitzena: 16:30, 
19:15.

Yo, Tonya
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 16:15, 
18:45, 21:15, 
23:45.
Martitzena: 16:15, 
18:45.

Una familia feliz
Egunero: 16:00, 
18:00.

Black panther
Egunero, 
martitzena eta 
zapatua izan ezik: 
15:45, 1830, 2:15, 
00:00.
Martitzena: 15:45, 
18:30.
Zapatua: 15:45, 
21:45, 00:30.

La forma del 
agua
Egunero: 17:15, 
19:45, 22:15.

50 sombras 
liberadas
Egubakoitzetik 
domekara: 16:45, 
19:00, 20:00,  
21:15, 22:15.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 15:45, 
18:00, 20:15, 
22:30.
Eguaztena: 15:45, 
18:00.

El cuaderno de 
Sara
Egunero: 15:45, 
18:05, 20:15, 
22:35.

Los archivos del 
Pentagono
Astelehenetik 
eguenera: 22:15.

Perfectos 
desconocidos
Egunero: 20:20, 

22:25, 00:30.

La libreria
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

El corredor del 
laberinto
Egunero: 21:40.

Jumanji
Egunero: 19:15.

Ferdinand
Egunero: 17:00.

Coco
Egunero: 16:45.

Tres anuncios en 
las afueras
Egunero: 19:00.

Cuando dejes de 
quererme
Egunero: 21:30.

FLORIDA

La forma del 
agua
Egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
20:00, 22:30.

Black panther
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:45, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
22:30.

El cuaderno de 
Sara
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
20:00.
Martitzena eta 
eguaztena: 20:00.

The party
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:30, 
18:35.
Domeka: 18:35.

Lady bird
Egubakoitzetik 
domekara: 18:00, 
20:00, 22:30.
Astelehena: 17:00, 
22:30.
Martitzena: 17:30.
Eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00, 22:30.

Yo, Tonya
Egunero, 
astelehena izan 
ezik: 17:30, 
20:00, 22:30.
Astelehena: 17:00, 
22:30.

Todo el dinero 
del mundo
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:45, 22:30.
Astelehena: 17:00, 
22:30.
Martitzenetik 
eguenera: 17:30, 
20.00, 22:30.

La enfermedad 
del domingo
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:45, 22:30.
Martitzenetik 
eguenera: 17:30, 
20:20, 22:30.

La abeja Maya
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

ziNEMa

iMaNoL bELoki

ARETXABALETA Apotzaga eta Apotzagaetxebarri auzoak ezagutzen
Aitor Antxia historialariak gidatuta egingo dute bisita gidatua. Apotzagako 
hilerria, Marindik eramandako gurutze gotikoa, San Bernabeko San Trokaz, 
Salluente ermita... Aurrez izena ematea aholkatzen da.
Etzi, domekan, Ibarra kiroldegiaren sarreran, 10:30ean.
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Lur berezia

Hemengo kooperatibek eta 
elkarte gastronomikoek 
antzekotasun aipagarriak 
dituzte, funtzio ezberdinak 
betetzen dituzten arren. 
Autogestionatuak dira biak: 
bazkideek hartzen dituzte 
erabakiak eta kudeatzen 
dituzte erakundeak. Elkarte 
gastronomikoek Batzar 
Nagusia eta Zuzendaritza 
Batzordea izan ohi dute; 
kooperatibetan, 
konplexuagoak direnez, 
horiez gain, organo gehiago 
daude. Organizazio batean 
zein bestean, bazkide 
bakoitzak boto bat dauka.

Bietan dirua jarri behar da 
bazkide sartzerakoan –
guztiek zenbateko bera– eta 
jabetza ulertzeko modu bera 
daukate. Kooperatibak 
merkatuan X milioi balio 
badu ere, bazkideak erretiroa 
hartzen duenean ez du jasoko 
zati proportzional bat, baizik 
eta hasieran ipinitakoaz 
lotura duen diru kantitatea. 
Elkarte gastronomikoetan ere 
horrela da. Bestalde, ni kide 
naizen elkartearen kasuan, 
adibidez, borondatez uzten 
duenari zero euro dagokio.

Bi erakundeak, gainera, 
garai berean sortu edo agertu 
ziren hemen –
hemeretzigarren mende 
amaieran– eta ez ei dute 
parekorik mundu mailan. 
Eusko lur honek izango du 
zerbait berezia landare mota 
bi hauek hain indartsu 
hazteko.

azkEN bERba

ANDER ETXEBERRIA

Miren Arregi oÑati
Urteak daramatzate auzotarrek 
Zañartuko basoetan gurpilak, 
traste zaharrak eta zaborra pi-
latuta ikusten. "Badira 10 bat 
urte jendea hona zakarrak bo-
tatzera etortzen hasi zela", zioen 
eguaztenean Zelaako Joaquin 
Ezpeletak. Ezpeleta, Zañartu 
auzoko Bienia eta Arlandueta 
baso-lurren ugazaba da. Astean, 

144 gurpil jaso dituzte handik, 
Mankomunitateak hara eroan-
dako edukiontzira. "Hau egin 
beharra ere lotsagarria da be-
netan. Hau ez da zabortegi bat", 
zioen Ezpeletak, Oñatitik joan-
dako lagun taldeak  amildegitik 
gurpilak jasotzen ziharduen 
bitartean. "Eta hau ez da dena. 
Orain gurpilak dira, baina hona 
sukalde zaharrak eta bestelakoak 

ere botatzen dituzte. Autoan 
etortzen dira, botatzen dute bota 
beharrekoa eta hanka egiten 
dute", erantsi du. Ezpeleta oso 
eskertuta azaldu zen ingurua 
garbitzera joan ziren herrita-
rrekin: "Eskerrak etorri diren, 
ez da erraza hau egitea, 40 bat 
metro egin behar da behera 
pneumatikoak ateratzeko, tres-
neria egokia behar da horiek 
jasotzeko eta jendeak kolabora-
tzen ez badu, hau ezin da egin". 

Lurrak auzolanean garbitzen 
Astean egin den Zañartuko ba-
soen garbiketak erantzulerik 
baud, hori da Gotzon Aranguren 
oñatiarra. Asko ibiltzen da men-
di haietan eta handik pasatu 
izan den bakoitzean "tristura 
handia" sentitu izan duela dio: 
"Iaz, maiatzean bota zituzten 
lehenengoak, eta orduan ere 
pentsatu genuen zerbait egitea, 
baina horretan gelditu zen. Aur-
ten, berriz bota dituzte. Eta 
zerbait egiteko unea zela pen-
tsatu genuen", dio Arangurenek. 
Udalera jo zuten orduan, eta 
haren laguntasun osoa izan dute 
hasieratik: "Gertu egon da, une 
oro, behar genuenerako. Man-
komunitatearen bitartez haiek 
ekarri dute edukiontzia".

Ondo antolatuta joan zen lan-
taldea, eta, horrela, 144 bat gur-
pil jaso zituzten; horietako ha-
mabost, errekatik. Dena den, 
tamalez, bestelako zaborra ere 
jaso zuten lanera joandakoek. 
"Denok lotsatu beharko ginate-
ke honetaz. Ez dira soilik gur-
pilak mendian botatzen direnak.  
Mendia zaindu egin behar da. 
Espero dut horrelakorik berriz 
egin beharrik ez izatea. Ea batzuk 
lotsagorritzea lortzen dugun", 
zioen Arangurenek.

Basotik gurpilak jasotzera joandako lantaldea, eguaztenean, Zañartun. MIREN ARREGI

Gurpilak jasotzen. M.A

Gaizki egindakoak, 
auzolanean konpontzen
zortzi laguneko taldea batu da astean oñatiko zañartu auzoan, bienia eta arlandueta 
basoetan botatako gurpilak eta bestelako zaborrak jasotzera. guztira, 144 gurpil jaso 
dituzte herritarrek eta Mankomunitateak eroandako edukiontzira bota dituzte

bukatzEko
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