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Josu Bilbao DEbagoiENa
Martxoaren 8an, Emakumeen 
Nazioarteko Egunean, bailarako 
kaleak eta plazak bete zituzten 
ehunka eta ehunka emakumek. 
Emakumeok planto! lelopean 
mugimendu feministak deituta-
ko grebak babes zabala izan 
zuen, eta goizeko zein arratsal-
deko ekitaldietan parte-hartzea 
handia izan zen. Bailarako he-
rrietako leiho eta balkoietan, 
gainera, amantalak zintzilik 
jarri zituzten aldarrikapenekin 
bat egiteko.

Pasa den aste bukaeran Arra-
satetik Elorregiraino egin zuten 
martxarekin ekin zioten alda-
rrikapenez betetako asteari 
bailaran, eta aldarrikapen horiek 
elkarretaratzeen bidez herrie-
tako kaleetara zabaldu zituzten 
atzo. Horrela, Arrasateko plaza, 
esaterako, lepo bete zuten plan-
to egin zuten ehunka emakumek. 

Udaletxean amantalak eskegi 
zituzten, "emakumeok planto" 
oihukatzen zuten bitartean.

Bergaran ere, eguerdian oso 
elkarretaratze jendetsua egin 
zuten, Udalak eta Martxanterek 
deituta. "Ez genuen horrelako 
jarraipenik espero. Mugimendu 
handia egon da eta toki askotan 
emandako erantzuna oso pozga-
rria eta indartsua izan da", esan 
zuen Martxanterak taldeko Ele-
na Egino Labordak. Arratsaldean, 
gainera, lapikoak eskuan, ma-
nifestazioa egin zuten herriko 
kaleetan zehar.

Oñatin, Foruen plaza bete egin 
zen; bertan, borobil bat osatu 
zuten hainbat herritarrekin. 
Olakuako urmaelaren alboan 
ere egin zuten elkarretaratzea. 
Arratsaldean, bestalde, Alanis 
filma eskaini zuten, Martxoaren 
8aren bueltan antolatu dituzten 
ekintzen artean.

Aretxabaletan, jende asko bil-
du zen plazan. Izan ere, ikaste-
txeetako ikasle eta irakasle asko 
batu ziren. Dantzan eta kantuan 
egin ondoren, adierazpen bat 
irakurri zuten.

Eskoriatzan, 11:00etan plazan 
elkartu ziren, eta, globoekin, 
aldarrikapena morez kolorezta-
tu zuten. Intxaurtxuetako zubi-
raino egin zuten manifestazioa, 
gizonen eta emakumeen arteko  
ezberdintasunak salatzeko.

Elgetan, Mendizaleen Plazan 
egin zituzten elkarretaratzeak, 
goizez eta arratsaldez. Arratsal-
dean, gainera, Elgetako emaku-
me taldea aurkeztu zuten. Ara-
maion, bestalde, aldarrikapen 
kalejira egin zuten.

Lanuzteak, esparru askotan
"Emakumerik gabeko herrialdea 
gelditu egingo litzatekeela alda-
rrikatzeko" lanuzteak egin di-

tuzte Debagoienean sektore, 
enpresa eta zerbitzu ezberdine-
tako hainbat eta hainbat ema-
kumek. Sindikatu guztiek bat 
egin zuten lanuzteekin, eta gre-
ba egitera animatu zituzten 
emakumeak enpresetan, ikaste-
txeetan eta zerbitzu publikoetan. 
Horrela, lanuztea egin zuten 
batzuek, goiz osoko geldiunea 
edota egun osoko greba beste 
batzuek. Eusko Jaurlaritzak, 
izan ere, zerbitzu minimoak 
ezarri zituen, lanuzteei begira, 
ospitaleetan, eskoletan, garraioan 
eta nagusien egoitzetan.

Bailarako ikastetxe gehienek 
bat egin zuten deialdiarekin. 
Lanuzteak egin zituzten, esate-
rako, Aranzadi, Arizmendi eta 
Txantxiku ikastoletan, Elkar 
Hezin eta Mariaren Lagundian, 
eta baita Debagoieneko hainbat 
herri eskolatan ere; besteak 
beste, Bergarako San Martin 
Agirren, Oñatiko Urgainen, Are-
txabaletako Kurtzebarrin eta 
Aramaioko San Martinen. "Ema-
kume irakasleok ere planto egin 
dugu. Irakaskuntzan gehiengo 
handia emakumeak gara; beraz, 
sektore honek zeresan handia 
duela uste dugu", azaldu zuen 
Arizmendi Ikastolako Malen 
Ugarte irakasleak.

Bailarako merkatari elkarteek 
ere bat egin zuten greba deial-
diarekin, eta hainbat denda itxi 
egin zituzten ordu zehatz ba-
tzuetan. Gainera, Oñatiko Txan-
da elkartekoek globo moreak 
jarri zituzten komertzioetan eta 
Arrasateko Ibai-Artekoek salto-

kiak oihal moreekin eta aman-
talekin apaindu zituzten. "La-
nuztea egin dugu, sistema honen 
berdintasunik eza eta indarkeria 
matxista salatzeko. Baita ema-
kumeon eskubideak aldarrika-
tzeko ere", zioen Eider Bolinagak, 
Arrasateko Garraxi dendako 
langileak.

Aldarrikapenekin bat
Debagoieneko hainbat eta hain-
bat eragilek ere egin dute bat 
aldarrikapenekin; besteak beste, 
udalek, ikastetxeek, musika es-
kolek eta elkarteek. Gainera, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
adierazpen instituzionala onar-
tu zuen, "egunez egun eta bizitza 
osoan zehar jasaten dituzten 
desberdintasunak agerian jar-
tzeko". Aldundiak bat egin zuen 
"egun honen inguruan sortzen 
den aldarriarekin, munduko 
emakumeekin batera aski dela 
esateko".

Goiena Komunikazio Taldeko 
langileek ere bat egin zuten 
atzoko deitutako lanuztearekin. 
Hain justu ere, 11:00etatik 15:00ak 
bitartean egin zuten lanuztea. 
Zerbitzu minimoak aritu ziren 
lanean. Hori horrela, Hemen 
Debagoiena saioa, adibidez, ohi-
koa baino laburragoa izan zen. 

Arrasateko Herriko Plaza lepo bete zuten emakumeek. IMANOL SORIANO

LEIHOETAN AMANTAL 
UGARI ZINTZILIKATU 
ZITUZTEN 
ALDARRIKAPENEKIN 
BAT EGITEKO

Emakumeek 
planto egin dute
Lanuztea egin eta kalera irten dira Debagoienean emakumeak Martxoaren 8an, 
aldarrikapenekin bat egitera. komertzioetan, ikastetxeetan eta enpresetan, besteak 
beste, geldiunea edo greba egin dute, "gizarte parekideago" baten alde
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I.O./X.G. aRRaSatE
Hamar urte igaro dira ETAk 
Isaias Carrasco hil zuenetik: 
2008ko martxoaren 7an gertatu 
zen ezbeharra, Navas de Tolosa 
kalean. Eta hainbat ekintza izan 
dira, azken egunetan, zinegotzi 
sozialista izandakoa omentzeko. 
Tartean, adierazpen instituzio-
nala onartu zuten udalbatzako 

alderdi gehienek –EH Bilduk ez 
zuen bat egin testuarekin–. 

Hain zuzen, hamar urteko 
"isiltasuna" apurtu guran ados-
tu zuten adierazpena: "Udalak 
ez du gura ETAk burututako 
erailketa bidegabearen hamar-
garren urteurrena isiltasunean 
igaro". Eta, horrez gain, "herrian 
indarkeriaren bidegabekeria 

jasan duten pertsona guztien 
sufrimendua aitortuko duen 
memoria eraikitzeko" konpro-
misoa berretsi zuten.

Modu berean, "bizikidetza ba-
ketsu eta inklusibo" baten alde-
ko lanean segituko duela iraga-
rri zuen udalbatzak: "Elkarbi-
zitzan eta elkarrekin begiratu 
gura diogu Arrasateko etorki-
zunari". Horri lotuta, asteon 
jakin da herriko alderdi guztiek 
parte hartuko duten omenaldia 
egin guran dabilela Udal Gober-
nua; uda ostean egitea da asmoa. 
Eta hori adosten dihardute orain.

Bilkura bukatuta, "isiltasuna 
apurtzeko" zegoen beharra azpi-
marratu zuen Maria Ubarretxe-
na alkateak: " Udalak, instituzio 
gisa, ez du sekula ezer esan Isaias 
Carrascoren erailketa bidegabea-
ren harira. Aurten, hamargarren 
urteurrena izaki, beharrezkoa 
zen isiltasun hori apurtzea". 

Adierazpenaren ostean, bes-
tetik, testuarekin bat egin ez 
izanaren arrazoiak azaldu zituen 
EH Bilduko Eneko Barberenak. 
Haren esanetan, "biktima guztien 
aitortzaren eta errekonozimen-
duaren alde" dihardu lanean 
koalizioak. Eta, horrenbestez, 
urratsak egitearen alde legoke: 
"Mina ikusten dugu; eta bada-
kigu ezinbestekoa dela gai ho-
netan urratsak egitea. Baina 
ahalik eta sendoenak eta lasaie-
nak izan behar dute horiek". 

Omenaldi ekitaldia 
Bestetik, Navas de Tolosa kalean 
omendu zuten Carrasco aurreko 
zapatuan. Ordezkaritza politiko 
zabala izan zen bertan: EH Bil-
duko, PSE-EEko, EAJko, Balei-
keko eta Irabaziko kideak. Hain 
zuzen,  EH Bilduko bozeramaile 
Maddalen Iriarte eta koalizioaren 
zuzendaritzako kide Ainhoa 
Beola izan ziren; koalizioak Ca-

rrascoren omenaldian parte 
hartu duen lehen aldia izan da. 
Arrasateko EH Bilduko zinego-
tzirik ez zen ekitaldian izan.

Lore eskaintzaren ostean, Ene-
ko Anduezak eta Idoia Mendiak 
hartu zuten hitza."Arrasateko 
herritar askok seinalatu du fa-
milia urte luzez, kalean zein 
eskolan. Zergatik? Bere ideiak 
defendatzearren eraila izandako 
baten familiakoak izateagatik", 
azaldu zuen Anduezak.

Eta Carrascoren emaztea eta 
alabak eskertu zituen Mendiak, 
astean zehar emandako testi-
gantzengatik: "Ez dago diskurtso 
politikorik, zuek kontatutako 
egia hori hain ondo konta deza-
keenik. Zuen mezua heldu egin 
da, eta beharrezkoa zen".

Carrascoren hainbat alderdi-
kidek ere hitz egin dute asteon. 
"Taldekide bat erail zuten, modu 
koldarrenean. Nigana etorri izan 
balira…; nik bizkartzainak ni-
tuen, baina Isaiasek ez", esan 
du Rafaela Romero zinegotzi 
ohiak. Eta, modu berean, Paco 
Garciak gogoan du egun hura: 
"Etxe ondoan hil zen. Alaba 
Sandra eta Marian emaztea on-
doan zituela".

EH Bilduren irakurketa 
Arnaldo Otegi EH Bilduko koor-
dinatzaile nagusiak ere gaiaren 
inguruko irakurketa egin zuen, 
eguaztenean, Oñatin eskainita-
ko berbaldian. Berretsi egin 
zuen "biktima guztiak" aitortuak 
izan daitezen lanean dihardute-
la: "Beharrezkoa dugu egia guz-
tiak aintzat hartzea, alde bate-
koak zein bestekoak. Ez du 
zentzurik egia bat bestearen 
gainean jartzeak. Horrela dihar-
dugunean, urrun gaude elkar-
bizitzatik".

Udalbatzak eten 
egin du isiltasuna
Hamar urte igarota, isaias Carrascoren hilketari lotutako adierazpen instituzioa onartu 
dute arrasateko udalbatzako alderdiek, EH bilduk salbu. bestetik, omenaldia egin 
zioten zapatuan zinegotzi sozialista izandakoari, Navas de tolosa kalean

Alkatea, Carrascorekin lotutako adierazpen instituzionala irakurtzen. XABI GOROSTIDI

Navas de Tolosa kalean egindako omenaldi ekitaldia. XABI GOROSTIDI

ADIERAZPEN 
INSTITUZIONALA EGIN 
DU UDALBATZAK

ALDERDI GUZTIEK 
ESKU HARTU ZUTEN 
OMENALDIAN

ELKARBIZITZAREN 
ALDEKO JARRERA 
BERRETSI DUTE
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Eneko Azkarate oÑati
Martxoaren 1ean bete dira urte 
bi Arnaldo Otegi kartzelatik 
atera zela. Azken asteotan he-
rririk herri dabil, EH Bilduren 
posizioa herritarrekin parte-
katzen. Eguaztenean Oñatin 
izan da eta martxoaren 19an 
Arrasaten egongo da, hango 
EH Bilduk gonbidatuta. Auto-
nomiatik subirautzara izenbu-
rupean ariko da, 19:00etan, 
Kulturaten. 

Oñatiko berbaldian, EH Bil-
duren bilakaeraz aritu zen 
Otegi. Alde sozial eta naziona-

letik begiratu zion orainari eta 
etorkizunari. Erabakitzeko 
eskubidea, ezkerreko subira-
nismoa, bakegintza, memoria, 
gatazka, Katalunia… izan zituen 
aztergai. "Ahalegina egin ge-
nuen indarrak metatzeko, ze 
EH Bildun badaude oso kultu-
ra ezberdineko herritarrak. 
Une honetan, gauza asko dau-
kagu egiteko: urrats berriak 
ibilbide nazionalean, baita 
eredu sozialari dagokionez ere, 
eta proiektu nazionala ardatz 
bezala berreskuratu beharra", 
esan zuen.

Politika berreskuratu  
Gizartea lozorroan bezala, motel, 
ikusten duen edo ez galdetuta, 
zera esan zuen: "Borroka fase 
luze baten ostean, atseden fase 
baten egongo bagina bezala ikus-

ten dut gizartea. Despolitizatu-
ta. Eta hori luxu bat da. Proiek-
tu nazional askatzaile baten 
aldeko apustutik etorri behar 
da berriro politikari indarra 
ematea".

Kataluniako prozesuaren eta 
burujabetzaren gainean, Espainia 
"proiektu bezala erakargarria ez" 
dela eta Katalunian egin duten 
moduan, hemen ere indar aber-
tzaleek ideia hori "saldu behar" 
dutela adierazi zuen, gogora eka-
rriz Katalunian duela 20 urte 
independentziaren aldekoak %8 
zirela eta gaur egun %48.

Beste solasaldi bi  
Oñatin beste bi solasaldi anto-
latu ditu EH Bilduk. Martxoa-
ren 14an, pentsioen gainekoa, 
Larraitz Ugarte legebiltzarki-
dearekin eta Helena Franco 
Ogasun eta Finantza diputatu 
ohiarekin. Eta martxoaren 27an 
eredu energetikoaren gainekoa, 
Mikel Otero eta Dani Maeztu 
EH Bilduren legebiltzarkidee-
kin. Biak, 19:00etan, Santa Ana 
antzokian.

Indar metaketaz eta politikaren 
garrantziaz jardun du Otegik
EH bilduk gonbidatuta izan da oñatin eta martxoaren 
19an arrasaten izango da koalizioko koordinatzailea

Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzaile nagusia, Oñatin, eguaztenean. BERNAT ALBERDI

Eneko Azkarate DEbagoiENa
FCC eta Serbitzu Elkartea en-
presek ustiatuko dute Epeleko 
konpost-planta. Kontratua 4,9 
milioi eurotan lizitatu zen eta 
bi enpresek aurkeztu dute "es-
kaintza teknikorik onena". Ha-
sieran lizitatutako prezioaren 
azpitik adjudikatu zaie zerbitzua 
bi enpresei; hain justu ere, %12 
merkeago: 4,3 milioi eurotan. 
Kontratua lau urterako da eta 
urtean 4,3 milioi jasoko dute. 
Konpost-plantaren ustiaketaz 
gain, Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsortzioaren (GHK) jabetza-
ko makineriaren ustiapen, man-
tentze eta kontserbazioa eta 
konpostaren salmenta ere eslei-
tu zaie bi enpresei.

"Bi hilabete barru erabat ope-
ratibo egotea da helburua, ha-
sierako frogaldien ostean. Zain 
gaude, besteak beste, eskualde-
ko konpost guztia bertara eroa-
teko" esan du Lander Arregik, 
Mankomunitateko Ingurumen 
zerbitzuburuak. Une honetan, 

Debagoienean sortzen den or-
ganikoaren %60 doa Epeleko 
konpostatze plantara. 

Urtean 10.000 tona  
Gipuzkoako era horretako plan-
ta bakarra izango da Epelekoa. 

Helburua izango du lurraldeko 
materia organikoa konpost bihur-
tzea eta, ondoren, ongarri hori 
saltzea. Aurreikuspena da urtean 
10.000 tona materia organiko 
sortzea. Gaur egun, lurraldetik 
kanpo, Artaxona eta Kaparro-

sora bidaltzen denaren herena. 
"Oso kalitate oneko ongarria 
izango da; erronka, orain, izan-
go da prezio onean saldu ahal 
izatea. Euskal nekazariek era-
kutsi dute interesa, baita Errio-
xan ere…" dio Arregik.

Zerbitzua adjudikatu aurretik, 
hainbat konponketa-lan egin 
behar izan dituzte. Izan ere, 
duela hiru urte bukatu zituzten 
lanak, baina hasieratik antzeman 
zituzten "akats larriak" funtzio-
namenduan. Eta, ondorioz, Epe-
leko plantak ez da inoiz erabat 
operatibo egon.

Euri urak batzeko depositu 
berria egiteko hamabi astez lanean 
aritu da Murias enpresa. 360.000 
euroko aurrekontua izan dituz-
te lanok. 450 metro kubikoko 
depositua eraiki dute, hasieran 
egindakoaren bikoitza. Orain, bi 
depositu daude Epeleko konpost-
plantan, esandako moduan, urtean 
10.000 tona materia organiko 
sortzeko aukera emango dutenak.

"Axolagabekeria"  
Epeleko konpost-planta frogal-
dian izan da azken hilabeteetan, 
nahiz eta ez egon %100eko jar-
dunean. GHKren arabera, 2017an 
–urtarriletik urrira bitartean– 
4.141 tona bio-hondakin batu 
ziren eta horietatik 1.843 tona 
konpost sortu. Txosten horrek 
dio, gainera, sortutako 1.843 
tona konpost horietatik 953,46 
tona saltzea lortu zela; hau da, 
sortutako konpost kopuruaren 
erdia.

GHK-ko arduradunak "pozik" 
dira, lanak hasi zirenetik hiru 
urte pasatu direla. Prozesua go-
rabeheratsua izan da, aurreko 
agintaldian EH Bilduk martxan 
jarritako proiektuan "akatsak" 
antzeman zituzten eta. Hori ho-
rrela, txosten teknikoa eta txos-
ten juridikoa eskatu zituen kon-
tsortzioko administrazio kontsei-
luak, "akats" horiek zeintzuk 
ziren zehazteko. Txostenak on-
dorioztatu zuen, besteak beste, 
euri uren deposituak ez zuela 
behar besteko edukierarik. "Bes-
te arazo batzuk ere antzeman 
ziren, baina hori zen arazo na-
gusia", diote hondakinen kon-
tsortzioko iturriek.

Jose Antonio Asensio Inguru-
men Diputatu eta GHK-ko pre-
sidenteak esan du Epeleko kon-
post-planta EH Bilduk inaugu-
ratu zuela, "obra zibil guztiaren 
%39 eta instalazioen %31 buka-
tzeke" zegoela eta "beharrezko 
frogaldia egiteke". Horregatik, 
"axolagabekeriaz" jokatzea le-
poratu dio Asensiok EH Bildu-
ri. Lan berriek sorrarazi duten 
"milioi erdiko gainkostua" ar-
duradun diren "enpresa eraiki-
tzaileei" erreklamatuko diela 
esan du Asensiok.

Epeleko konpost-planta, eguenean ateratako argazkian. ENEKO AZKARATE

Epeleko planta FCCk eta 
Serbitzuk ustiatuko dute
Euri urak batzeko andela eraikitzeko lanak amaituta, "aurki" egingo du publiko 
erabakia gipuzkoako Hondakinen kontsortzioak, eta konpost-planta "bi hilabete 
barru" erabat funtzionamenduan egotea aurreikusi dute

ZERBITZUA 4,3 MILIOI 
EUROTAN EMAN DA 
ETA URTEAN 10.000 
TONA KONPOST 
SORTZEA DA ASMOA
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Eskerrik asko, Eneko; 
ongi etorri, Larraitz

ENEKO BARBERENA MONDRAGON
EH biLDuko ziNEgotzia

aRRaSatE

Enekotik Enekora, lerro 
hauek idaztea da egin ahal 
dudan gutxienekoa.

Ez dira garai onak 
konpromiso politikorako, 
inkesta guztietan gutxien 
baloratutako arloa da 
politikarena, eta horrek are 
baliotsuagoa egiten du zure 
konpromisoa. Gobernatzeko 
taldea ginena oposizioan 
aurkitu ginen eta horrek ez 
du zure lana ilundu. 
Hezkuntzan, gazterian, 
kirolean eta berdintasunean 
proposamenak, kexak, 
iradokizunak eta ekimenak 
aurkeztu dituzu. Eragile eta 
norbanakoekin egon zara, 
betiere, dedikazio osoz. 
Orain, aldiz, zaintza lanetara 
buru-belarri sartzea erabaki 
duzun honetan, fase berria 
bizitzan. Ez ahaztu, bizitza 
da handiena. Milesker 
eginiko lanagatik.

Larraitzi, berriz, 
ongietorria eta eskertza. Ziur 
gaude legealdia amaitzeko 
urtebete falta den honetan 
ederto etorriko zaigula zure 
esperientzia eta ezagutza.

Plazera da horrelako 
pertsonez inguraturik lan 
egitea.

Arizmendiko Ikasle 
Abertzaleen (IA) 
irakurketa orokorra 
azken gertakarien 
inguruan 

GORKA ETXABE 
aRRaSatEko ikaSLE abERtzaLEEN (ia) 

izENEaN

aRRaSatE

Dakizuenez, otsailaren 22an 
manifa nazionala izan zen 
Arrasaten, greba eskubidea 
dela eta.

Aurtengo ikasturtean, IAko 
kideok aldaketarik ikusi ez 
dugunez, arduradun 
batzuekin hitz egitea erabaki 
genuen, gure proposamenak 
esan genizkien eta eurek 
greba araudia aldatzeko 
konpromisoa hartu zuten. 
Hortaz, manifa nazionala 
bertan behera uztea erabaki 

genuen, konpromiso zehatz 
batzuk hartu ostean. 

Bestalde, martxoaren 21ean 
ere greba daukagu, 
Hezkuntza Sisteman 
gertatzen ari diren 
atzerapausoen kontra, eta 
lotsagarria da oraindik 
aldaketak egin gabe egotea.

Gure eskariak hauek dira:
-%25eko desbinkulazio 

langa kentzea.
-DBHko 4. mailakoek greba 

eskubidea izatea.
-Ikasle Abertzaleek 

ikastetxe barruan lan 
politikoa egiteko aukera 
izatea.

-Azterketak greba 
egunarekin bat eginez gero, 
azterketa hori atzeratzea.

-Paro eskubidea onartzea.
Manifaren harira presioak 

ere jasan genituen ikasleok. 
Ikasleei esan zieten egun 
hartan manifara joanez gero, 
gurasoei deituko zietela, edo 
falta bat jarriko zitzaiela 
ordu hartan gelan ez 
egotearren. 

Gainera, bezperan bilera 
bat egin zuten, gurasoek 
seme-alabei manifara joaten 
ez uzteko, oso arriskutsua 
izan ahal zelako. Eta 
irakasleek bazekiten, 
bitartekari eta militanteok 
esanda, istilurik egongo ez 
zela. 

Baina, Iñaki Etxezarretak 
esango zuen bezala, euren 
zirkuarekin jarraitu zuten. 

Adibidez, Olarteko 
umetxoen gurasoei esan 
zieten lehenago jaso behar 
zutela haurra, manifako 
istiluengatik. 

Ikasleak elkarren kontra 
jartzen saiatu dira, izkina 
bakoitzean gauza ezberdin 
bat esanez, eta ordezkarien 
ahotan beraiek esan ez 
dutena ipintzen, Donostiako 
baten agindupean geundela, 
adibidez; eta hainbat 
ordezkarik jakin gabe, denen 
izenean testu bat zabaldu 
zuten. Gainera, Arizmendi 
euskararen atzean ezkutatzen 
zen eztabaidan ez sartzeko, 
IA euskararen kontra balego 
bezala! 

Gure eskariak minimoak 
dira, araudiaren aldaketa 
azkar batekin 
konpontzekoak, ez "parte-

hartze prozesu" tutelatu eta 
amaiezin batean itotzekoak. 

Beraz, ikasleok batuta eta 
lanean jarraituko dugu.

Martxoaren 8az harago, 
Maria Ubarretxenaren 
eskutitz irekia

MARIA UBARRETXENA
aRRaSatEko aLkatEa

aRRaSatE

Gaur, Martxoaren 8a da. 
Lehen aldiz greba dago 
deitua mundu mailan 
emakumeen eskubideak 
aldarrikatzeko. Orain dela 
hilabete irakurri nuen 
zinema zuzendaria den 
emakume batek esaten zuena: 
mende honetako iraultza 
sozial eta eraldatzailea 
emakumeena izango da, 
bestela ez da etorriko.

Gizarteak rol eta pauta 
jakin batzuk ezartzen dizkigu 
eta askotan, horien baitan 
jokatzen dugu, konturatu 
gabe, eta parametro horietan 
sartzen ez diren emakumeek 
sarritan gizartearen presioa 
jasan behar izaten dute. 
Mikromatxismoen bitartez 
emakumeoi "hori ez da zure 
lekua" esaten zaigu. 
Emakume askok jasan izan 
ditugu mikromatxismoak, bai 
gizonezkoen aldetik, baita 
emakumeon aldetik ere, 
tamalez.

Nik mikromatxismoak 
jasan izan ditut politikari 
izan aurretik eta ondoren. Bi 
seme ditut, 9 eta 4 urte 
dituzte orain. Kontua galdu 
dut zenbat aldiz galdetu ote 
didaten "nola moldatzen zara 
horrelako lan bat aurrera 
ateratzeko bi seme 
txikirekin?". Erantzuna beti 
da berdina: nire senarrak 
murrizketa dauka umeen 
zaintza egin ahal izateko eta 
amamaren laguntza itzela 
daukat; bestela, ez litzateke 
posible izango". Ama txar bat 
izango bazina bezala 
sentiarazten zaituzte, 
subkontzientean badugulako 
nolabaiteko ideia bat 
errotuta pentsarazten diguna 
etxekoen zaintza emakumeari 
dagokiola. Eta ziur galdera 
horri ematen diodan 
erantzunak ere baduela 
kutsu matxista bat, nire 

burua justifikatzen egongo 
banintz bezala erantzuten 
baitut: "Etxean badut 
planifikazio bat lan hau egin 
ahal izateko". Gustatuko 
litzaidake jakitea zenbat 
alkatek, zuzendarik edo 
erantzukizuna duten 
postuetan dauden 
gizonezkoek sentitu ote duten 
hori.

Arrasateko Udalbatzan 
gure taldeak bi emakume 
ditu lehen lerroan: alkatea 
eta bozeramailea. Ez da 
ohikoa hala izatea eta horren 
adibide da beste taldeetako 
bozeramaileak gizonezkoak 
direla. 

Kritikatu nahi den 
politikaria emakumezkoa 
denean, askotan, bere 
diskurtso politikoen edo 
ekintzen kontra jo ordez, 
bere itxura kritikatzen da, 
edo eremu pribatuan geratu 
behar dela iradokitzen zaio. 
Beste hainbat profesiotan 
gertatu bezala, mila bider 
gehiago demostratu behar 
dugu emakumeok, lan 
gehiago egin behar dugu gure 
ahotsa entzuna izan dadin, 
eta politika munduan ohikoa 
da emakumea esparru 
politikoan jardutera 
ausartzeagatik baloratzea, 
defendatzen dituen 
ideiengatik baino gehiago. 
Eta noski, gogorarazten zaio 
bere soldata maila ezin dela 
izan gizonezkoen parekoa.

Emakume politikariak 
deskalifikatzeko erabiltzen 
den modu hori indarkeria 
sinbolikoa dela esan zidan 
aditu batek. Ordutik hona, 
arreta gehiago jartzen dut 
berau identifikatzen saiatzen.

Askotan, zaila da txiste, 
grazia eta horrelakoetan 
ezkutatzen den indarkeria 
sinbolikoa antzematea: 
emakumeak gutxiesteko 
funtzioa dute eta helburua 
dominazio sistema 
mantentzea da.

Mikromatxismoak eta 
ezberdintasun egoerak 
gainditu behar ditugu. 
Iraultza sozial eta 
eraldatzailea gurea izan 
behar da, emakumeona, 
ezberdin pentsatu arren, 
ideia ezberdinak izan arren, 
errealitateak modu 

ezberdinean ulertu arren...
denak garelako emakume.

Gaur, nire etxeko balkoian 
amantala zintzilik egongo da, 
ekintzetan parte hartuko dut, 
grebara batuko naiz eta nire 
eskubideak eta emakume 
guztionak aldarrikatuko 
ditut, gaur eta egunero. Eta 
zuri ere gauza bera egiteko 
eskatzen dizut, gizon ala 
emakume, guztion esku 
baitago gizartea aldatu eta 
gizarte parekideagoa 
eraikitzea. 

Gora rocka!

HONORIO IZQUIERDO
aRRaSatE

Sarritan egiten dugu berba 
filmen soinu-bandez, baina 
posible da herriei ere soinu-
banda jartzea?

Ni neu 35 urtez bizi izan 
naiz Arrasaten. 

Argi eta garbi esan dezaket 
lehenengo eraginak, 
musikari dagokionez, 
rocketik jaso nituela –horren 
barruan beste azpigenero 
batzuk ere badaude, jakina: 
punka, heavya, grungea, eta 
abar: https://es.wikipedia.
org/wiki/Rock–. 

Horixe bera izan da nire 
herriaren soinu-banda. 

Izan ere, lagunek, tabernek, 
kontzertuek... denek 
zeukaten estilo musikal bera 
Mondragoen.

Bada, horrekin guztiarekin, 
a ze ezustekoa hartu nuen 
aurreko Gabonetan herriko 
tabernetan! 

Zerbait aldatu egin da gure 
herrian. 

Rapa, reggaetona... ezin 
nuen sinetsi ere egin.

Zalantzarik ez dago 
mundua aurrera doala eta 
globalizazioa leku guztietara 
iristen dela, baina galdera 
hauek datozkit burura: 

-Behartuta gaude iristen 
zaigun guztia onartzera? 

-Gure esentzia alde batera 
utziko dugu eta denon 
modukoak izango gara?

Gure herriaren nortasunari 
eutsi behar diogu. 

Zer garen jakin behar dugu, 
eta hori babestu. 

Izan ere, badakigu zer 
garen?

Gora rocka!

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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Kalean, parkean, dendetan... "guapo" eta "rubio" 
esan ohi diote nire alabari. Ez noizean behin, ez. Ia 
egunero. Normalean, ez diet kontrakorik esaten, ez 
baitaukat bere genero identitatea indartzeko 
interesik. Hala ere, berbetan jarraitu eta neska dela 
konturatzen badira, gehienek barkamena eskatzen 
dute eta "ez dauka-eta belarritakorik" botatzen 
didate. Zenbaitek azalpenak eskatzen dizkidate; 
nolatan ez dizkiogu, ba, zulotxoak egin?

Azkenaldian, alabak berak erantzuten die neska 
dela. Bi urte eta erdirekin badaki hori. Baita 
neskek ile luzea izan behar dutela eta pitxiak 
erabili. Nola liteke? Guk ez diogu halakorik esan. 
Baina bestela jaso dituen inputek hala erakutsi 
diote. Estereotipoek eta genero-rolek hor diraute. 
Neskak beren burua apaintzera eramaten 
dituztenak, ia ezinezkoak diren edertasun kanonak 
inposatuz. Eta mutilak ausartak izatera, 

ahultasunik ez 
erakustera eta 
sentimenduak 
eustera.

Umeei beste aukera 
eta eredu batzuk 
transmititzen saiatu 
arren, denok 
errepikatzen dugu 

gustuko ez dugun jarreraren bat, sarri zeharo 
kontziente izan gabe.

Duela gutxi, buruko karga kontzeptuarekin topo 
egin nuen eta erabat argigarria iruditu zitzaidan. 
Artikuluaren izenburua benetan iradokitzailea zen: 
Mujer, habérmelo pedido y te habría ayudado. Horra 
hor nik sentitzen eta bizitzen nuena eta izendatzen 
ez nekiena! Eta, nik bezala, emakumeon gehiengoak.

Ai, gauzei izena jartzearen eta aditzera ematearen 
garrantzia! Beste hitz eta kontzeptu asko bezala: 
heteropatriarkatua, mikromatxismoa, indarkeria 
obstetrikoa, mansplaining-a, eta abar. 

Betidanik hor egon diren baina inoiz izenik jarri 
ez diegun gertaerak, jarrerak eta egoerak aintzat 
hartzea, erakustea eta hausnartzea ezinbestekoa da 
gizartea eraldatzeko. Eta horretan dihardu 
mugimendu feministak.

Izena eta izana

zabaLik

ENEIDA ITURBE

DENOK ERREPIKATZEN 
DUGU GUSTUKO EZ 
DUGUN JARRERAREN 
BAT, SARRI ZEHARO 
KONTZIENTE IZAN GABE

Emakume guztiek 
zaintza-greba eginez 
gero, zenbat pertsona 
zaindu beharko lituzke 
gizon bakoitzak?

MIKEL GARCIA IDIAKEZ
HttPS://LabuR.EuS/DggbM

'aRgia'-N aRgitaRatua

Hainbat gizon M8an zaintza 
kolektiboak antolatzen ari 
diren honetan, ariketa 
proposatu dit Estitxu 
lankideak:

16-69 urte arteko gizon 
bakoitzak 14 urtetik beherako 
eta 70etik gorako zenbat 
pertsona hartu beharko 
lituzke bere gain, denen 
zaintza bermatzeko? Hego 
Euskal Herriko datu 
demografikoetara jo dut.

Eta datuek harritu egin 
naute: Hego Euskal Herrian 
dauden 14 urtetik beherako 
haur eta gazteak (386.981) eta 
70etik gorako adinekoak 
(460.892) batuta (guztira 
847.872 lagun, soilik adinaren 
irizpidea kontuan hartuz 
agian zaintza behar dutenak), 
horiek guztiak gutxiago dira 
16 eta 69 urte artean dituzten 
gizon kopurua baino (973.879). 
Alegia, gizon bakoitzak haur 
edo zahar bakar bat zainduta, 
soberan leudeke bermatuta 
zaintza zamak.

Kontuan izanik beste aldagai 
batzuk daudela jokoan (lanera 
joan, otorduak prestatu…), 
txandaka gizon batek pertsona 
bat baino gehiago bere 
ardurapean hartzea, hau da 

zaintza kolektiboak antolatzea, 
aukera bideragarria da, 
datuak eskuan: 6 orduko 
txandarekin, gizon bakoitzak 
gehienez lau pertsona lituzke 
bere arretapean, adibidez.

Martxoaren 8tik haratago, 
burura hiru gogoeta datozkit: 
bat, zaintza partekatuaren 
ikuspegitik datu positiboak 
dira, ardura gizon eta 
emakumeen artean benetan 
partekatzeak errazagoa 
baitirudi zama 
zenbaterainokoa litzatekeen 
ikusita. [...]

Eta panorama zabalduz, 
zaintza (partekatu) kolektiboa 
aukera aproposa da, lehen 
aipaturiko beste aldagaiak ere 
(lana, etxea, aisia…) uztartu 
ahal izateko.

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz



PLAZA      7GOIENA ALDIZKARIA  2018-03-09  Egubakoitza

Eneko Azkarate aRRaSatE
Oñatiko Ilunpetan Argazki 
taldeko kideak Bideak 
gurutzatzen izeneko 
dokumentala egin du, Iratxe 
Esnaolarekin batera, 
Debagoieneko emakume 
musulmanen gainean.
Ze islatu nahi izan duzue Bideak 
gurutzatzen ikus-entzunezkoan?
Enkarguz jaso genuen lan 
honetarako proposamena. 
Eskualdeko emakume 
musulmanak dira 
protagonista eta haien 
egoeraz, bizipenaz, iritziez… 
dihardu. Iratxe Esnaolaren 
eta nire neure esku hartzeaz 
harago, haiek nahi izan 
dutena kontatu dugu. Gidoia 
parte hartze prozesu baten 
osatu da. Emakume 
musulmanek zapalketa 
bikoitza jasaten dute. Gure 
artean bizi dira, gure parte 
dira, baina ez ditugu 
ezagutzen. Oso errealitate 
ezberdinak bizi ditu 
bakoitzak, guk denak zaku 
berean sartu arren. Hori da 
lehen arrazismoa. 

INME Arrasateko emakume 
musulmanek eskatuta egin duzue 
lana. Zergatik egin nahi zuten 
ikus-entzunezkoa? 
16 urte eta gehiago daroate 
hemen, baina gaur egun, 
oraindik ere, errealitatea da 

euren lagunak direla euren 
jatorri berekoak. Edota beste 
kolektibo batzuetako 
etorkinak. Dokumentalean 
agertzen diren zortzi 
emakumeetatik gehienak 
arrasatearrak dira, baina 

beste hainbat emakume 
musulmanek ere hartu dute 
parte, eskualdeko beste herri 
batzuetakoek, baita beste 
jatorri batzuetako emakumeek 
ere; latindarrek, esaterako.
Modu askean kontatu dituzte 
bizipenak? 
Bai, bai; gure esku hartzea 
oso txikia izan da. Eta 
emakumeek ez dute kontatu 
nahi izan ez dutenik. 
Kontatzeko zuten hori 
azaleratzea izan da asmoa. 
Dituzten mugak gainditzeko 
modu bat izan da ikus-
entzunezkoa. 
Zeri buruz dihardute kamera 
aurrean?
Euren errealitateaz eta 
egunerokoaz: zerk bultzatu 
dituen euren herrialde ixtera; 
zerekin egiten duten topo 
hemen; hemengo bizitza 
zelakoa den, ze behar eta 
amets dituzten…
Estetikoki, nolakoa da ikus-
entzunezkoa? 
Testigantzetan oinarritutako 
lana da. Bi zatitan banatu 
dugu eta bi zati horien artean 
musika sartu dugu. Ez dauka 
bestelako apaindurarik. 40 
minutukoa da, baina arin 
ikusten da. Hizkuntza nagusia 
gaztelania da, baina bada 
euskaraz diharduenik, eta 
euskarazko azpitituluak ere 
baditu. Prozesu baten parte 
bat da dokumentala. 

Itziar Bastarrika, Arrasateko Emakume Txokoaren aurrealdean. ENEKO AZKARATE

"Emakume musulmanek 
zapalketa bikoitza bizi dute"
ITZIAR BASTARRIKA ikuS-ENtzuNEzkoEN SoRtzaiLEa

bERbagai

Ointxe, Garbajosa 
eta Fernandez

Urrezko ezteiak ospatzen 
dihardu Ointxe Arrasate 
saskibaloi elkarteak. Talde 
nagusia indartzeko, fitxaketa 
izarrak egin dituzte; 
merchandising-a ere 
badabiltza erabiltzen, 
kamiseta eta katilu bereziak, 
eta abar. Denboraldi 
amaieran, jai bereziarekin 
ospatu nahi dute klubeko kide 
izan diren eta diren familia 
handiarekin. Ospe handikoak 
ere batu nahi dituzte jaira: 
klubeko jokalari izandako 
Jorge Garbajosa –egungo 
Espainiako Saskibaloi 
Federazioko presidentea– eta 
Jorge Fernandez aurkezlea. 

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Isaias Carrasco hil 
zuen ETAk, eta 
mina ekarri zuen

2008-03-07

Eguaztenean bete dira hamar 
urte ETAk Isaias Carrasco 
militante sozialista 
arrasatearra etxe ondoan erail 
zuela. Hilketaren kontra 
protesta jendetsuak egin ziren 
eta handik bi egunera egin 
ziren Espainiako 
hauteskundeetan PSE-EE izan 
zen alderdi botatuena 
Debagoienean, eta Espainian; 
Arrasateko Udal Gobernua 
hautsi egin zen, Ezker Batua-
Zutik-eko hiru zinegotziek utzi 
ostean, EAE-ANVk atentatua 
gaitzetsi ez zuelako…

Hau bE baDogu!

#Martxoak8 eta #M8Planto 
#EmakumeokPlanto traolak 
izan dira aste honetako 
erabilienak sare sozialetan:

@AneIrazabal: "Bihar greba 
egingo dut. Nigatik, zugatik, 
guztiongatik. #M8Planto 
#EmakumeokPlanto".

@jaltolagirre: "Borroka 
feministaren egun handi 
honetan, gizonezkooi gure 
lagun emakumeen ondoan 
egotea dagokigu, 
protagonismorik gabe baina 
ondoan, dagozkigun ardurak 
gure gain hartzen 
#Martxoak8".

Martxoaren 8a, nagusi 
sare sozialetan

#Martxoak3 eta #M3moria 
traolak erabili dituzte 1976an 
indar polizialek Gasteizen hil 
zituztenen oroimenez.

@ArabakoAlea: "Milaka 
lagun elkartu dira Gasteizen, 
1976ko martxoaren 3ko 
biktimentzat justizia 
eskatzeko. Aurten, 
emakumeen borroka izan da 
protagonista. @Martxoak3 
#martxoak3 #M3moria".

@Martxoak3: "Mila esker 
Gasteiz, #Martxoak3 bizirik 
mantentzeagatik. Duintasuna 
eta #M3moria ez dira eten".

Martxoaren 3a gogoan 
izan dute

Ez da Ameriketako Estatu 
Batuetako presidenteak 
Twitterren hanka sartzen 
duen lehenengo aldia. Sare 
sozialak gustuko ditu Donald 
Trumpek, eta, oraingoan, 
Oscar sariak aurkeztu dituen 
Jimmy Kimmel 
aurkezlearekin ika-mika izan 
du. Kimmelek txantxak egin 
zituen sari banaketan, eta 
Trumpek zuzenean erantzun 
zion kazetariari. Hori dela eta, 
hainbat kritika jaso ditu 
presidenteak, eta trending 
topic izan da.

Trumpek hanka sartu 
du, berriz ere
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Martxoko osoko bilkura berezia 
izan zen, arrazoi askorengatik, 
baina, batez ere, Arrasateko 
Pentsiodunen Plataformako ki-
deek egin zuten erakustaldia-
rengatik. Hainbat kontu landu 
ziren arren, protagonismo osoa 
eurek bereganatu zuten. Oroko-
rrean erdi hutsik egoten den 
osoko bilkura aretoa bete egin 
zuten, bai pertsonekin eta baita 
aldarrikapenekin ere.

Eurek proposatutako mozioa 
zegoen eguneko gai-zerrendan, 
eta bertan aipatzen zituzten ar-
gumentuak politikariei aurrez 
aurre azaltzeko asmoz bete zuten 
bilkura aretoa, 100 lagun baino 
gehiagorekin. 

Haserre egoteko arrazoiak
Mozioan, euren egoera eta ha-
serrea nondik datorren azaltzen 
zuten pentsiodunen plataforma-
koek. Salatu zuten 2008an hasi-
tako krisialdia urteetan lortu-
tako eskubideak "aurretik era-
mateko" baliatu izan dela. 

"Finantza entitateen erreska-
teak, euren kasino eta burbui-
larekin eragin zuten krisi eko-
nomikoaren ondorioz, gure 
garaiko bortitzena, gure esku-
bideak aurretik eraman zituen 
etxegabetze, lan erreforma eta 
zerbitzu publikoen murrizketa 
zerrenda luze batekin –hezkun-
tza, osasun zerbitzuak, gizarte 
segurantza...–; hiritarren sor-
baldetan kargatuz eta publiko 
eginez mundu pribatuko galera 
eta sarraskiak. Prekarietatea 
norma bezala hedatu da gizar-
tearen gehiengoarentzat, eta 
pentsiodun eta jubilatuen gai-
nera zuzendu da orain eskubi-
deekiko erasoa".

Espainiako Gobernuaren pen-
tsioen erreforma erasotzat jotzen 
dute, batez ere, pentsio pribatuak 
sustatu nahi dituztelako, eta 
horrek "erretiro adina atzeratzea 
eta prestakuntzen murrizketa 
bultzatzen" duelako. "Pentsioen 
itsulapikoaren hustuketa –%90, 
2011tik hona– pentsio plan pri-
batuen aldeko apustuarekin 
eskutik joan da, langabezia ja-
rraitua, soldaten jaitsiera, en-
plegu berriaren prekarietatea 
eta lan-erbestearekin batera, 
gizarte kotizazioetan soilik man-
tendutako sistema publikoa 
kondenatuz".

Ondoren datozenen alde
Salatzen dutenez, pentsioen gaiak 
ez die eurei bakarrik eragiten, 

atzetik datozen belaunaldi guz-
tiei baizik. "Duintasunez bizi-
tzeko gutxieneko bizi baldintzak 
ahalbideratuko dituen pentsioak 
lortu nahi ditugu; merezi dugu-
lako, eta gure seme-alabek eta 
ilobek ere merezi dutelako".

Pentsiodunen interbentzioak
Lehenik eta behin, Karmele 
Iparragirrek hitz egin zuen, eta 
bizi duten "prekarietatea eraba-
tekoa" dela jakinarazi: 

"Nazkatuta gaude pentsioen 
%0,25eko igoerarekin. Gure 

erosteko gaitasunak nabarmen 
egin du behera. Gehienok 700 
euro baino gutxiago jasotzen 
ditugu, eta, kasu askotan, ema-
kumeak eta alargunak gara. 
Pentsioek izoztuta jarraitzen 
dute gastuek gora egiten duten 

bitartean. Azken hamar urteetan 
elektrizitateak %45 egin du gora 
eta azken urtean, berriz, %10. 
Badirudi eskatzen ari garena 
limosna dela, baina ez da hala. 
Gure eskubideak dira, hainbat 
urtez lan egiten eta kotizatu 
ostean lortu ditugunak".

Sagrario Lopezek hartu zion 
testigua jarraian. Espainian 
pentsioen erreserben %90 xahu-
tu izana "mundu mailako eskan-
dalu" bihurtu dela adierazi zuen, 
eta Frantziaren, Alemaniaren 
eta herrialde eskandinaviarren 
finantziazio ereduak jarri zituen 
jarraitu beharreko eredu gisa.

Azkenik, Gipuzkoako erreti-
ratuen Agijupens elkarteko Jose 
Rivierek otsailaren 22an Donos-
tian egindako pentsiodunen 
kontzentrazioarekin lotutako 
dokumentua irakurri zuen, eta, 
gero, alkateari entregatu zion. 
Euren eskariak kontuan hartzen 
ez baditu hurrengo hauteskun-
deetan igarri egingo duela ohar-
tarazi zion alkateari.

Politikarien erreakzioak 
Maria Ubarretxenak berrestu 
egin zuen pentsiodunen alde 
egingo duela, eta Rivierek eman-
dako eskutitza Madrilera hela-
raziko dutela adierazi zuen.

Irabaziko Juan Luis Merinok 
zoriondu egin zituen, euren bo-
rrokarengatik, eta sei urte barru 
pentsiodun bat gehiago izango 
dela esan zuen. 

Eneko Barberenak adierazi 
zuen borrokatu gabe ez dela 
eskubiderik lortuko eta EH Bil-
duren babesa izango dutela. 
Oscar Garcia sozialistak eskerrak 
eman zizkien, halako arazo larri 
baten aurrean "arrasatearrei 
begiak zabaltzeagatik". Azkenik, 
Baleikeko Igor Urizarrek eske-
rrak eman zizkien osoko bilku-
rara joateagatik, euren eskubi-
deak borrokatzeagatik eta baita 
etorkizuneko belaunaldien alde 
borrokatzeagatik. 

Hiru eskari, aho batez onartuta
Mozioa botatzerakoan, 21 zine-
gotziek aldeko botoa eman zuten. 
Hala, pentsiodunen hiru eskari 
hauek propio egin zituen udal-
batzak: lehena,%0,25eko igoera 
amaitzea; bigarrena, 1.080 euro-
ko pentsio minimoak ezartzea 
eta urtero KPIaren arabera igo-
tzea; eta hirugarrena, pentsioen 
eskumena Gasteizko parlamen-
tuak hartu arte, 1.080 euro ar-
teko tartea Eusko Jaurlaritzak 
osatzea. 

Karmele Iparragirre, mikrofonoa eskuetan duela; atzean, adi-adi, babesa ematera joan ziren plataformako kideak.  XABI GOROSTIDI

Pentsiodunen 
eskariei, babesa
Hiru eskariko mozioa sartu zuten, eta aho batez onartua izan zen: %0,25eko igoera 
kentzea, 1.080 euroko pentsio minimoak jartzea eta kPiren baitan igotzea, eta 
pentsioen eskumena gasteizek hartu arte, 1.080 eurorako tartea Jaurlaritzak osatzea.

KARMELE IPARRAGIRRE 
PENtSioDuNa

"Azken 10 urteetan 
elektrizitateak %45 egin du 
gora eta azken urtean, berriz, 
%10. Baina gure pentsioak 
izoztuta daude 2011 ezkero".

JOSE RIVIERE 
PENtSioDuNa

"Gaur mahai gainean jarri 
ditugun eskariak ez badituzue 
seriotasunez hartzen, hurrengo 
hauteskundeetan igarri egingo 
dituzue horren ondorioak".

SAGRARIO LOPEZ 
PENtSioDuNa

"Alemanian zergen %30 
bideratzen da pentsioetara; 
Suitzan, Norvegian eta Suedian, 
%20; eta Frantzian zerga berezi 
bat onartu berri dute".
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XABI GOROSTIDI

Euskaraz egiteak badu saria
Udalarekin ere euskaraz kanpainak baditu jada irabazleak. Hiru herritarrek 
Puntua aldizkariaren harpidetza irabazi dute Arrasateko Udalarekin 
euskaraz komunikatzeagatik. Irudian, Eva Romero saritua eta Euskara 
batzordeburu Juan Ramon Mendieta ageri dira saria emateko unean. 
Whatsapp bidez abisuak euskaraz emateagatik jaso du saria Romerok.

Bihar, zapatua, Emakume Ar-
tisau eta Baserritarren Azoka 
egongo da Seber Altube plazan, 
10:00etatik 14:00etara, emaku-
me nekazarien lana ezaguta-
raztea helburu duena. Guzti-
ra, 60 postu egongo dira.

Martxoaren 14an, 19:00etan, 
Zinegoak Hedapena 2018 film 
laburren emanaldia izango da 
Kulturateko arteko n agusian. 
Sei film labur eskainiko dira; 
emakumeek zuzendutakoak.

Martxoaren 16an, 19:00etan, 
Hots hiru ahots bakarrean poe-
sia musikatu saioa izango da 
Kulturateko areto nagusian, 
Itxaro Bordaren eta Itsaso 
Gutierrezen eskutik.

Hainbat ekintza, 
Martxoaren 8aren 
harira Batzar orokorra

Garagartzako Ortu 
Ekologikoak Elkarteak batzar 
orokorra egingo du hilaren 
21ean Kulturateko Loramendi 
aretoan. Bi deialdi izango 
dira: 17:30ean eta 18:00etan.

GEDren aurkezpena
Gure Esku Dago-k 2019ari 
begira dauden erronken 
aurkezpena egingo du 
astelehenean –hilak 12–, 
19:00etan, Kulturaten. 
Ekainaren 10eko giza 
katearen eta Herri Itunaren 
berri ere emango dute.

105 urte
Felisa Axpe arrasatearrak  
105 urte bete ditu.

oHaRRak

Euskal Eskola Publikoaren egoe-
ra eta etorkizuna familia ikus-
puntutik izeneko hitzaldia egon-
go da martitzenean Kulturaten, 
18:30ean, Arrasate Institutuko 
Guraso Elkarteak antolatuta. 
Gaur egun hizkuntzak bizi duen 
egoera eta aurrera begirako 
hausnarketa izango dira saioa-
ren ardatzak, hezkuntza arloko 
zenbait aditurekin.

Eskola publikoaren 
gaineko hitzaldia 
martitzenean

Etzi, domeka, izango da azke-
nengo Familia jolasean, 17:00etan, 
Okendoko ludotekan. 0-8 urte 
arteko haurrak dituzten familiei 
zuzendutako saioa izango da.

Bestalde, ludoteka ibiltaria 
San Andres auzora pasako da. 
Bihar, zapatua, Arimazubi pla-
zan elkartuko dira, 10:30ean. 
3-12 urte bitarteko haur guztiak 
daude gonbidatuta.

'Familian jolasean' 
ekimenaren azken 
saioa domekan

EH Bilduk gaia mahai gainean 
jarri zuen 2017ko azaroan, baita 
udalbatzako bozeramaileen 
batzordeak ere 2013an. 
Martitzeneko bilkuran, aldiz,  
Udaleko alderdi guztiek babestu 
dute adierazpen instituzional 
bezala. Hain zuzen ere, hauexek 
finantzatzen dute Arrasate 
Musikal: gurasoek (%40 inguru), 
Arrasateko Udalak (%33 inguru) 
eta Eusko Jaurlaritzak (%20 

inguru). Teorian, Jaurlaritzari 
aurrekontuaren %33 jartzea 
dagokio, musika eskola 
publikoetan egiten duen bezala. 
Baina 2016ko Eudelen udal 
legeak dionez, musika eskola 
publikoetan bakarrik dagokio 
kopuru hori jartzea. Udalbatzako 
alderdi guztiek uste dute 
Arrasate Musikal erakundea 
musika eskola publikoen maila 
berean jarri behar dela, 40 

urteko ibilbidea duelako, Udalak 
parte hartze zuzena duelako eta 
haren finantziazioaren bi 
herenak publikoak direlako.

Eneko Barberenak adierazi 
zuen azken hamaika urteetako 
datuak aztertu dituztela. 
"2016an, esate baterako, 
gurasoek jarritako dirua 
%44koa izan da. Azkeneko urte 
hauetan Eusko Jaurlaritzak jarri 
ez duena kolpez jarriz gero, 
100.000 euro pasa jartzea 
tokatuko litzaioke".

Arrasate Musikalen finantziazioa

Udalbatzako ordezkari guztiek 
Martxoaren 8arekin lotutako 
testu bateratua adostu zuten. 
Zer gertatzen da emakumeek ez 
badute zaintzen, ez lan egiten, 
ez kontsumitzen, ezta parte 
hartzen? galderari erantzunez 
hainbat azalpen eta arrazoi 
jasotzen zituen dokumentu 
adostuak, eta ondorengo zortzi 
konpromisoak hartu zituen 
Udalak bere gain: 

Lehena: grebarekin bat 
egitea; bigarrena: emakumeei 
greba deialdiarekin bat egiteko 
eta herritarrei horren bueltako 
ekintzetan parte hartzeko deia; 
hirugarrena: Udal bezala, 
beharrezko baliabide material 
eta pertsonalak eskaintzea; 
laugarrena: bandera feminista 
udal eraikin baten jartzea; 
bosgarrena: zaintzan eta etxeko 
lanetan gizonezkoen inplikazioa 

sustatzeko eta erabaki-guneetan 
emakumeekin partekatzeko 
sentsibilizazio programak 
sustatzea; seigarrena: bere 
eskumenen alorrean zaintza 
babesteko baliabideak eta 
zerbitzu publikoak garatzea; 
zazpigarrena: Arrasateko 
Udaleko politikak genero-
ikuspegiarekin garatzeko 
konpromisoa; eta zortzigarrena 
eta azkena: balioen transmisioa 
azpimarratzea, berdintasunezko 
gizartea lortzeko. 

Martxoaren 8a: zortzi konpromiso

EH Bilduko Eneko Fernandezek 
zinegotzi karguari uko egitea 
onartu zuten. Ubarretxena 
alkateak eskerrak eman zizkion 
"Udalaren alde egindako 
lanagatik eta eskainitako 
denboragatik", eta, segidan, 
Fernandezek hartu zuen hitza 
kargua uzteko arrazoiak 
azaltzeko.

"Gustatuko litzaidake 
proiektu eraldatzaile gehiagotan 
energiak gastatu izana eta 
gutxiago oinarrizko kudeaketa 
kontuak borrokatzen eta salatzen. 
Irmoki sinesten dut mundu eta herri hobe bat nahi badugu, 
alderdikerien eta ezinikusien gainetik, ausardiaz eta guztion 
artean, proiektu eraldatzaileak martxan jarri behar ditugula eta 
beraien oinarria herrian bertan dugula. Hausnartzen jarri naiz eta 
une honetan etxean bertan inon baino gehiago behar nautela 
antzeman dut. Izan ere, legealdi honetan jaioko den bigarren 
semea izango dut datozen asteetan. Energia eta pazientzia guztia 
etxean emateko garaia dudala konturatu naiz, etorkizunean ere 
helduko zaizkidalako herriaren alde lanean jarraitzeko aukerak. 
Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet esperientzia hau horren 
aberasgarria izatea eragin duten zinegotzi eta teknikari guztiei, 
batez ere, berdintasun arloan ahaldundu nautenei eta politikaren 
gainetik pertsona bikainak direla erakutsi didaten taldekideei".

Eneko Fernandezen hutsunea Larraitz Trojaolak beteko du, EH 
Bilduko zerrendetako zortzigarren hautagaiak, hain zuzen.

Eneko Fernandez. X.G.

Eneko Fernandezen agurra

Herria gobernatzeko botoa 
eman dieten politikarien 
aurrean jarri ziren herriko 
pentsiodunak, hiru eskari 
zehatz egiteko. Ziur asko, 
Arrasateko udalbatzak ez 
du horiek egia bihurtzeko 
botererik; ez betearazlea, 
ez legegilea. 

Hala ere, politikariei lezio 
xume bat eman zietela uste 
dut. Euren aurpegietan argi 
ikusi nuen alderdi 
guztietako boto emaileak 
zeudela pentsiodunen 
artean. Baina ideologia 
kontuak baztertu, eta ados 
dauden ideia horietan jarri 
dute fokua, elkar ulertzeko 
gaitasuna erakutsiz. Hain 
justu, politikariengan sarri 
faltan igartzen dudan 
gaitasun hori. 

Pentsiodunak, 
politika egiten

XABI 
GOROSTIDI 
kazEtaRia
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I.O. aRRaSatE
Kulturola egitasmoaren baitan 
aurreikusitako lanetarako 186.440 
euroko diru laguntza jasoko du 
Arrasateko Udalak; Eusko Jaur-
laritzak eman dio laguntza. Hain 
zuzen ere, 5,88 milioi euroko 

inbertsioa dago aurreikusia pla-
na exekutatzeko. Eta Arrasate-
ko Udalak jakinarazi du gaur-
gaurkoz 3.359.472 euro dituela 
"aurreztuta" horretarako. 

Zehatz esanda, Eusko Jaurla-
ritzak euskal kulturaren eta 

ondarearen garrantzia azpima-
rratzeko –eta hedatzeko– eskai-
nitako diru laguntza eskatu zuen 
Arrasateko Udalak urrian, "Kul-
turola eraikina berriz erabilia 
izan dadin proiektua idazteko, 
egin beharreko obren zuzenda-
ritza lanerako eta egitasmoa 
exekutatzeko". Eta, esan moduan, 
onartu egin dute eskaera. 

Gauzak horrela, aldian aldika 
jasoko du dirua Arrasateko Uda-
lak, hiru epetan: 62.146.67 euro-
ko diru laguntza izango du 2019ra 
bitartean–urteko kopurua da 

hori–. "Pozteko moduko laguntza 
da. Bultzada garrantzitsua eman-
go dio ekimenari”,  azaldu dute 
Udaleko ordezkariek.

Bestetik, gogorarazi dute Arra-
sateko Udalak agintaldian duen 
proiektu "garrantzitsuenetakoa" 
dela Kulturola egitasmoa: "Herri 
zein bailara mailan garrantzi 
handikoa izango den kultur ere-
mua sortzea da proiektuaren 
helburu nagusia. Herritarrei eta 
kultura taldeei euren alorrean 
aukera berriak eskaintzea da 
asmo nagusia". 

186.440 euroko diru laguntza 
Kulturola egitasmoarendako 
Planaren exekuziorako 5,88 milioi euroko inbertsioa 
aurreikusi du arrasateko udalak

Zabalik dago karapaixo ikasta-
rorako izen-ematea. Eta hilaren 
16ra bitartean egongo da horre-
tarako aukera. Rakel Perez de 
Arenazak, Meatzerrekako base-
rritarrak, gidatuko du Seber 
Altubeko saioa; martxoaren 17an 
egingo dute, 11:00etan hasita. 
943 79 64 63 zenbakira deituz edo 
turismo@debagoiena.eu helbide-
ra idatziz eman daiteke izena.

Zabalik dago 
karapaixo ikastaroa 
egiteko izen-ematea

Iker Oñate aRRaSatE
Goiena telebistako Harira saioan 
parte hartu dute asteon oposizioan 
dauden alderdiek. Eta, besteak 
beste, agintaldiak orain arte 
eman duena izan dute berbagai. 
Hain zuzen ere, Eneko Barbere-
na –EH Bildu– eta Igor Urizar 
–Baleike– izan dira platoan; eta 
Juan Luis Merinoren –Irabazi– 
irakurketa ezagutzeko aukerarik 

ere izan dute ikus-entzuleek. 
Udal Gobernuko alderdiek –EAJ 
eta PSE–, berriz, uko egin diote 
saioan esku hartzeari.

Hala, agintaldiaren balorazio 
orokorra eskainiz eman diote 
hasiera saioari. Udal Gobernuak 
"irudi ona eskaintzeko duen 
obsesioa" aipatu dute oposizioko 
alderdiek. "Euren irudian oina-
rritzen da Udal Gobernuaren 

lana; beste alor batzuei baino 
garrantzi handiagoa ematen 
diote horri", azaldu du Barbe-
renak. Berdinari egin dio kriti-
ka Urizarrek: "Politika propa-
gandistikoan segitzen dute 
murgildurik. Herriari baino 
gehiago begiratzen diete komu-
nikabideei. Esan dezakegu eti-
karen eta politikaren aurretik 
jarri dutela estetika".

 Gero, agintaldian esangura 
handia duten egitasmoez berba 
eginez eman diote segida saioa-
ri. Besteak beste, aurrekontu 
parte hartzaileak, Kulturola 
egitasmoa eta aparkalekuen 
auzia izan dituzte berbagai

Aurrekontu parte hartzaileak
Oro har, oposizioak "positiboki" 
baloratzen du aurrekontu parte 
hartzaileen ekinbidea. Hori bai, 
"hutsuneak" nabari ditu egiteko 
moduan. "Udal Gobernuak 250.000 
euro besterik ez du bideratu 
aurrekontu parte hartzaileetara. 
Horrekin ezin da behar moduko 
prozesurik diseinatu", azaldu 
du Urizarrek. 

Barberenak, berriz, oposizioak 
aurkezten dituen emendakine-
kiko Udal Gobernuak duen ja-
rrera salatu du: "Aurrekontuei 
lotutako 50 emendakin aurkez-
tu ditu EH Bilduk. Eta bat bera 
ere ez du onartu Udal Gober-
nuak".

Eta bide beretik jardun du 
Merinok. "Ez dituzte batzordee-
tan egiten ditugun proposamenak 
onartzen. Hori bai, eurenak 
balira bezala aurkezten dituzte 
gerora", esan du.

Kultura esparruen beharra 
Bestetik, Kulturola egitasmoaz 
ere jardun du oposizioak. "Es-
pazio beharra dute kultura sor-
tzaileek. Beraz, positiboki balo-
ratzen dugu eurentzat leku bat 
eraikitzeko ekinbidea", azaldu 
du Urizarrek. Hori bai, zerbitzua 
koordinatzeko pertsona baten 
beharra azpimarratu du Barbe-
renak: "Elkarren arteko harre-
manetan eta sormenean lagun-
tzeko pertsona bat eskatu dute 
eragileek. Udalak ez du halako-
rik eskaintzeko asmorik". 

Aparkalekuen gabezia 
Eta aparkalekuen auzia ere izan 
da berbagai. Tartean, "irtenbide 
errealak" aztertzea eskatu du 
oposizioak. "Benetan jar daite-
zela hitzeman zuten horretan", 
diote. Horri lotuta, TAO sistema 
eta Laubideko zein Biteriko 
parkingak dakartzate gogora.

EH Bilduko Eneko Barberena, Eneko Azkarate aurkezlea eta Baleikeko Igor Urizar, Harira saioan, martitzenean. XABI GOROSTIDI

Agintaldiari errepasoa, 
'Harira' telebista saioan
oposizioan diren alderdiek esku hartu dute asteon 'Harira' saioan. udal gobernuaren 
jarduna eta agintaldian martxan jarritako zenbait egitasmo izan dituzte aztergai. 
gobernuko alderdiek, bestetik, ez dute saioan parte hartu gura izan

PARTE HARTZE 
PROZESUAN 
"HUTSUNEAK" 
NABARI DITU 
OPOSIZIOAK

ENEKO BARBERENA
EH biLDu

"Segurtasuna eta babes zibila 
landuko lituzkeen batzorde bat 
sor dadin eskatu dugu. 
Ezezkoa eman du alkateak. 
Lanketa beharra du gaiak".

IGOR URIZAR
baLEikE

"Biolentziaren prebentzio 
neurriez berba egin behar 
genuke; eta Udaltzaingo 
ereduaz hausnartu, su armak 
erabiltzea ez baita soluzioa".
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Mondrate areto futbol taldeak 
partidu garrantzitsua du aste-
buruan, irabazi beharrekoa, 
atzeko postuetatik ihes egin gura 
badu, behintzat. Bihar du par-
tidua, Gora Bilbao Redblue tal-
dearen kontra, 20:30ean hasita; 
Bilboko Abusu kiroldegian jo-
katuko dute. Gaur-gaurkoz, be-
deratzigarren postuan da Mon-
drate –hamabi talde daude–.

Atzeko postuetatik 
ihes egin gura du 
Mondratek

Etxean du hurrengo hitzordua 
Arrasateko errugbi taldeak. Ez 
dute nolanahiko partidua: Ga-
ribai Goierri Ordizia taldea 
izango dute aurrean. Bigarren 
postuan dira horiek; zazpigarre-
nean, arrasatearrak –hamar 
talde daude–. Hain zuzen, zapa-
tuan dute partidua, Mojategin,  
17:30ean hasita. Aurreikuspenak 
hautsi guran dira Arrasatekoak.

Etxean jokatuko du 
Kanpazar Arrasate 
taldeak, bihar

Jonathan Perez pertika jauzila-
ri arrasatearrak bere egin zuen 
Espainiako txapelketa –35 urtez 
azpikoen kategorian–. Aurreko 
asteburuan zuen kirol proba 
Salamancan, eta 4,73 metroko 
markarekin lortu zuen garaipe-
na; aurreko urtekoa 11 zentime-
tro hobetu zuen, horrenbestez. 
Bukatuta, ingurukoak eskertu 
gura izan zituen Perezek.

Jonathan Perez 
Espainiako txapelduna 
da M-35 kategorian

Maider Alzelai ipuin kontalariak  
bi saio eskainiko ditu datozen 
asteetan. Kulturaten izango da 
horietan lehena, martxoaren 
14an, 18:00etan hasita. Eta San-
ta Marinako auzo bibliotekan 
finkatu dute hurrengo hitzordua; 
saio horrek ere 18:00etan du 
hasiera ordua. Esan beharrekoa 
da 5 urtetik gorakoendako saioak 
direla.

Maider Alzelai ipuin 
kontalariaren saioak, 
5 urtetik gorakoentzat

Arrasate musikaleko txistulari 
bandak iragarria du hurrengo 
emanaldia: herriko parrokiako 
aterpean jardungo du bihar, 
zapatua, 12:00etan hasita. Horrez 
gain, hiru ekintza gehiago an-
tolatu dituzte Arrasate musika-
lekoek osterako. Hain zuzen, 
martxoaren 23an emango diote 
bukaera hilabeteari, hiruhileko 
amaierako kontzertuarekin.

Txistulari bandak 
kontzertua eskainiko 
du zapatuan

Hedapen programan murgildu-
rik da Zinegoak –Bilboko LGT-
BI zinema jaialdia–. Eta, tartean, 
Arrasaten izango da bertako 
zenbait ikus-entzunezko ikuste-
ko aukera. Hain zuen ere, mar-
txoaren 14rako finkatu dute 
hitzordua; 19:00etan hasiko da 
saioa. Kulturateko areto nagusian 
eskainiko dituzte ikus-entzunez-
koak, doan. 

Zinegoak egitasmoak 
utzitakoa ikusgai 
dago Kulturaten

Iker Oñate aRRaSatE
Bere bidean segitzen Juan Ig-
nacio Montiano idazle arrasa-
tearrak. ¿Sueñan los humanos 
con androides cariñosos? bataia-
tu du lan berria. Eta genero 
nahasketaren fruitu du liburua, 
betiko helburuari segika, betie-
re: irakurlea entretenituz, haus-
narketa bultzatzea. Hain zuzen 
ere, eguaztenean aurkeztu zuen 
lan berria Arrasaten, Kulturaten. 
Ostean bisitatuko ditu Euskal 
Herriko hiriburuak eta bestela-
koak –Madrilen aurkeztea espe-
ro du, adibidez–. Aukera apro-
betxatuz, liburuaz jardun du 
Montianok.
¿Sueñan los humanos con androi-
des cariñosos? bataiatu duzu lan 
berria.  
Hala da. Mundua adimen arti-
fizialaren bueltan antolatua 
dagoelarik, garrantzitsua da 
gaiaren inguruan hausnartzea, 
planteamendu etikoak eta filo-
sofikoak azalaraztea. Bada, bide 
horretan doa liburua. Hori, ohi 
dudan moduan, literatur gene-
roen uztarketatik abiatuta. Bes-
te modu batera esanda: besteak 
beste, umorea, fikzioa eta polizia 
eleberrien kutsua aurkituko 
ditu liburua irakurtzen duenak. 
Gehiago esaterik? 
Askorik ez. Etorkizuneko Bilbo 
hirian gertatzen da istorioa.   
Hain zuzen, loteria irabazten 
du ekonomikoki hondoan dagoen 
Pablo Artolak; jauregitxo bat 
eta lagun egiteko androide bi 
erosiko ditu diru horrekin. Dena 
ondo doakio, bere emazte ohia 
hiltzen duten arte: bera da sus-
magarri nagusia. Baina ez ba-
karra. Gerora, nahastu egingo 
da kontua, lagun egiteko bi 
androideak susmagarrien ze-
rrendan sartuko dituzte eta. 
Robotikaren logika apurtuko 
luke horrek, uste baita robotek 
ezin diotela minik egin gizakia-
ri. Galdera bat sortzen da, beraz: 
nor da benetako hiltzailea? Li-
buruan dago erantzuna.

Adimen artifizialarekin jolastu duzu, 
orduan. 
Uste dut geuregandik askorik 
bereiziko ez diren androideak 
izango ditugula etorkizunean. 
Geure buruari galdetu behar 
genioke androideek sentimen-
duak edota afekzioak dituzten 
egunean ze alde egongo den 
euren eta geure artean. Asko 
dago hausnartzeke. Liburuek 
jada badihardute horren ingu-
ruan. Eta ez dugu ahaztu behar 
liburuetan iragarrita zeuden 
gauza asko gertatu direla errea-
litatean.
Sortzaile guztiek izan ohi dute hel-
buru bat... 
Irakurlearen hausnarketa bul-
tzatzea dut helburu, betiere, 
umorea erdigunean izanda. Fi-
nean, irakurlea entreteni dadin 
bitarteko dira nire liburuak; 
edo horretan saiatzen naiz, behin-
tzat. Behin esan zidan editorial 

batek ez zuela nire lana argita-
ratuko, entretenimendurako 
zelako. Orduan pentsatu nuen: 
zertarako dira liburuak? Nire 
ustez, irakurlea entretenitzeko.
Nabari da esperientzia? 
Duda barik. Ikusten duzu esal-
di batek baino gehiago, liburu 
osoak harrapatu behar duela 
irakurlea; horretarako bitarte-
koak jartzen dituzu, beraz. 
Eta bada aurrekoen aztarnarik lan 
berrian? 
Bai. Nire omenalditxoa egin 
gura izaten diet iraganeko lanei. 
Esaterako, Luis Garcia Otwenen 
oinordeko bat ageri da argita-
ratu berri dudan lanean. El 
cadaver de porqueriza liburuko 
polizia zen Garcia Otwen –nire 
lehen liburua izan zen hura, 
1995ean argitaratutakoa–. Idaz-
learen unibertsoaren barnean 
egiten diren jolasak dira horiek.
Argitaratu ostean aurkezpen bira-
ri ekin behar, ezta? 
Hala da. Oraindik, guztiz zehaz-
tu barik dugu bira. Esan dezaket 
Euskal Herriko hainbat hiribu-
rutan izango naizela. Eta Ma-
drilen ere izango da aurkezpenik 
–bertakoa da editoriala–. Bitar-
tean, aurkezpen hitzorduetan 
eskura daiteke liburua.

Juan Ignacio Montiano, lan berria eskuetan duela. IKER OÑATE

"Sarri gertatu izan da 
liburuetan iragarritakoa"
JUAN IGNACIO MONTIANO iDazLEa 
Juan ignacio Montiano idazle arrasatearrak eguaztenean aurkeztu zuen lan berria 
kulturaten: ¡¿Sueñan los humanos con androides cariñosos?'

"GARRANTZITSUA DA 
ADIMEN ARTIFIZIALAZ 
HAUSNARTZEKO 
BITARTEKOAK 
ESKAINTZEA"
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Martxoaren 3a

Denok dakigu zer gertatu 
zen 1976ko martxoaren 3an. 
Bi hilabete luzez greban 
aritu ziren langileen 
mugimendua eten zen egun 
gisa identifika dezakegu, 
hildako bost langile eta 
ehunka zauritu utzi zituena.

Geroztik, urtero egiten 
den manifestazio bakarrera 
mugatzen da gertakari 
hauek oroitzeko tartea, 
memoria historiko lausotu 
baten praktikan.

Aurreko mendean zehar 
langile mugimenduen 
borrokak oinarrizko 
identifikazioa zuen: 
dominazio klasista oinarri 
duen kapitalaren sistema 
hau iraultzea. Gaur, berriz, 
soilik egungo estatusa 
erreformatzearen –pixka 
bat aldatzea– aldeko 
lanketa burutzen da ezker 
mugimendutik, eta 
martxoaren 3aren 
oroimena eraginik gabeko 
ekitaldi publiko batera 
murrizten da.

Martxoaren 3a langileon 
borroka elikatzeko oroimen 
eguna izan behar da. Baina 
nahitaez urteko beste egun 
guztietan ere klase 
borrokan murgilduriko 
errealitatean eragiteko 
kondizioak landu behar 
dira, hau baita erailak 
omentzeko formarik 
zintzoena: beraien borroken 
oinarrizko identifikazioa 
berrartzea.

NiRE uStEz

SABIN ARANBURUHiru lan eskaintza desberdin 
daude: Bitoriano herriko Izarra 
tabernak zerbitzaria behar du 
(Juanra, 680 400 864); Murgiako 
Purisima Concepcion egoitzak 
lau zaintzaile eta garbitzaile bat 
behar ditu (administración@
residenciapurisima.com); Apo-
dakako ARME auto tailerrak 
mekanikaria behar du (Miguel 
Angel Forcada, 945 46 00 13).

Lan eskaintzak daude 
Gorbeialdeko 
Kuadrillan

Aurten ere herritarren ekarpe-
nak jaso nahi ditu Udalak San 
Martin jaiak antolatzeko. Ho-
rretarako, iazko egitaraua oina-
rritzat hartuta, Udalak inkesta 
bat betetzera animatu gura ditu 
herritarrak –Aramaio.eus web-
gunean dago inkestaren lotura–.

Hilaren 21a baino lehen bete 
beharko da, eta helbide elektro-
nikoa jartzea eskatu du Udalak.

Herritarren ekarpena 
gura du Udalak San 
Martin jaietarako

Martxoaren 17an jokatuko da 
Arabako Bertso Kuadrilla Ar-
tekoaren finala, eta bazkarirako 
txartelak salgai daude. Horre-
tarako, 675 70 79 71 telefonora 
deitu edo araba.sustapena@
bertsozale.eus helbidera idatzi 
beharko da, martxoaren 14a 
baino lehen. Bazkideek eta 6-16 
urte bitartekoek 12 euro ordain-
duko dute; gainontzekoek, 15.

Finaleko bazkarirako 
txartelak salgai daude 
dagoeneko

Sei eguneko bidaia antolatu du 
Jubilatuen Elkarteak, ekainaren 
10etik 15era.

Oviedo, Lazones, Lastres, Co-
vadonga, Cangas de Onis, Riba-
desella, Katedralen Hondartza, 
Ribadeo, Luarca, Cudillero, 
Villaviciosa, Cuenca del Nalon, 
Cabo de Peñas, Luanca, Candas 
eta Gijon bisitatuko dituzte bidaia 
horretan.

395 euroko prezioa du bidaiak 
pertsona bakoitzeko, eta mar-
txoaren 22a baino lehen egin 
beharko da ordainketa.

Epeka ordaintzeko aukera ere 
egongo da: 100 euro martxoaren 
22a baino lehen; 150 euro apiri-
laren 19a baino lehen; eta 145 
euro maiatzaren 10a baino lehen. 
Bestalde, 125 euroko gehigarri 
indibiduala hartzeko aukera ere 
egongo da, eta hori apirilaren 
19a baino lehen ordaindu behar-
ko da. Gehienez, 55 pertsona-
rendako lekua dago.

Asturiasera irteera 
egingo dute 
erretiratuek ekainean

Eneko Azurmendi aRaMaio
Aramaiok ere bat egingo du 
Euskaraldiarekin. Azaroaren 
23tik abenduaren 3ra egingo den 
Euskal Herri mailako ekimena 
da Euskaraldia, hamaika egunez 
euskaraz jardutea helburu due-
na. Euskara Batzordeak hala 
erabakita, herritarrei ekimena-
ren nondik norakoak azaldu 
dizkiete Lierni Altuna alkateak 
eta Rosa Mondragonek, Euska-
ra teknikariak, eta Aramaion 
ekimenarekin nola bat egin 
adosten hasteko lehen urratsak 
egin dituzte lehen bilera horre-
tan. Hamar bat lagun elkartu 
dira. "Lehenengo bilera izateko, 
kopuru polita da", adierazi du 
Altunak.

Euskararen jakintzari eta era-
bilerari dagokionez, zehaztu du 
%84 inguruko jakintza dagoela 
Aramaion, eta %63ko erabilera. 
"Hor tarte handi samarra dago. 
Euskara hizkuntza kolonizatu 
bat da eta etengabeko kontzien-
tziazioa eskatzen du. Alde ho-
rretatik, Euskal Herri mailako 

ekimen hau, instituzio ezberdi-
nak inplikatuta egonik, interes-
garria iruditzen zaigu", dio.

Aste honetakoa lehen urratsa 
izan da, baina ekimena gauza-
tuko denera arte, lan handia 
dago egiteko oraindik. "Honek 
eskatzen duena da herri maila-
ko eragile ezberdinen parte-
hartzea eta aliantzak sortzea 
ahalik eta talde eta norbanako 
gehienekin". 

Talde dinamizatzailea 
Ekimenarekin bat egin ostean, 
nola gauzatu erabakitzea izan 
da hurrengo urratsa. Horreta-
rako, talde dinamizatzaile finko 
bat sortzea adostu dute. "Behin 
taldea sortu eta indartzen du-
gunean, kronograma bat egin 

beharko dugu", dio Altunak. 
Orain hasita, udaberrian eki-
mena herrira egokitzea izango 
da lehentasuna, eta udazkene-
rako lanak bideratzea.

Apirilaren 11n egingo dute 
hurrengo bilera, eta ordurako 
ideia berriak eramatea eta he-
rritar ezberdinen inplikazioa 
sustatzea adostu dute. Altunak 
herritar guztiei dei egin die eki-
menean parte hartzeko. "Hau 
herri mugimenduaren bitartez 
eraman beharko dugu aurrera".

Hainbat proposamen 
Euskaraldia gauzatzeko hainbat 
proposamen ere atera dira mahai 
gainera. Esaterako, herritar  
ezberdinak batuko dituen eki-
taldi bat. "Ekintza ezberdinak 
egitea izango litzateke asmoa, 
rolak aldatuta eta jendea gauza 
berriak egitera animatuz. Guz-
tia euskaraz, noski", azaldu du 
Mondragonek. Bestalde antzer-
ki-karaoke bat egiteko proposa-
mena ere egin du herritar batek, 
"antzezlan ezberdinekin".

Eguaztenean egin zuten lehen bilera, osoko bilkuren aretoan. ENEKO AZURMENDI

Euskaraldiaren trena 
hartu du Aramaiok ere
Eguaztenean egin dute aramaion Euskaraldia ekimena martxan jartzeko lehen bilera, 
udaletxeko osoko bilkuren aretoan; lehenik eta behin, talde dinamizatzaile bat sortzea 
adostu dute bertaratutakoek, eta apirilaren 11rako zehaztu dute hurrengo bilera

EKIMENAREKIN BAT 
EGIN OSTEAN, NOLA 
GAUZATU 
ERABAKITZEA DA 
HURRENGO URRATSA
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Goroeta auzoko hamar baserri 
eta Aozaratzako bost geratu 
ziren ur azpian Urkulu urtegia 
eraiki zenean, orain dela 40 urte 
inguru, baita inguru hartako 
soro eta zelai asko ere. Eta is-
torio mordoa utzi zituen isilpean. 
Hainbat lekuko gidari hartuta, 
urtegia eraiki aurreko bizimo-
dua, jaiak, eskola kontuak eta 
beste hainbat pasadizo eta bi-
zipen jaso dituzte Hura zen 
Urkulu dokumentalean, Lora-
mendi Elkarteak eta Goienak 
elkarlanean jardunda. Datorren 
eguaztenean, martxoaren 14an, 
aurkeztuko dute hori Arkupen 
(19:00). Dokumental horretan 
jasotako argazki zaharrekin eta 
beste hainbatekin erakusketa 
jarriko dute egun horretan. 
Martxoaren 14tik Aste Santura 
bitartean izango dira ikusgai 
argazki horiek udaletxe zaha-
rreko sarreran. 

Toponimia taldea, sustatzaile 
Loramendi elkarteko toponimia 
taldearen ekimena izan da do-
kumentala egitea: "Bertako leku 
izenak aurkitze eta pilatze la-
netan genbiltzala konturatu 
ginen Urkuluko urtegiak izen 
mordoa galarazi dituela. Izenak 
bakarrik ez, hango bizimodu, 
historia eta beste hainbat kontu 
ere ezkutatu zituen; eta hori 
nola jaso? Testigantzekin", dio 
taldeko kide Julen Abasolok, 
eta gaineratu du: "Baina hori 
ere gutxi iritzita, dokumental 
baten jasotzea pentsatu dugu, 
aretxabaletarrei erakusteko. 
Azken baten, Urkulu hura zela 
erakutsi gura dugu". Goiena 
telebistarekin elkarlanean jardun 
dute Loramendiko kideek, eta 
Mondragon Assemblyren lagun-
tza jaso dute horretarako. 

Bost lekuko, hamaika istorio 
Andoni Uribetxebarriak, Puri 
Altubek, Mari Tere Uribetxeba-
rriak, Bizente Zubiak eta Esther 

Goikoleak –batzuk Goroeta au-
zoan bizi direnak eta beste batzuk 
bizi izandakoak– jardun dute 
kontu-kontari kamera aurrean, 
eta gogora ekarri dituzte desa-
gertutako baserrien eta parajeen 
izenak, Urkulu errotaren jardu-

na, umetako kontuak, pasadizo 
xelebreak eta beste hainbeste 
kontu eta bizipen. Urtegiko eta 
Goroetako irudiekin osatu di-
tuzte jasotako lekukotzak, eta 
argazki zaharrak ere erabili 
dituzte osagarri.

Urkulu urtegi ingurua eta urrunean Goroeta auzoa. JAGOBA DOMINGO

Urak estali zituen 
istorioak bistaratzen
Loramendik eta goienak elkarlanean egindako 'Hura zen urkulu' dokumentala 
aurkeztuko dute eguaztenean, martxoaren 14n, arkupen; goroeta auzo inguruko 
bizimoduaren berri jaso dute, hango bizilagunen testigantzetan oinarrituta

Hainbat hilabetetan jardun du Goiena telebistak grabaketak egiten 
bost lekukorekin; zenbait baserritan, Goroeta auzoan bertan eta 
urtegi inguruan egin dituzte. Dokumentala eguenean, martxoaren 
15ean, emango dute Goiena telebistan, 21:30ean eta 23:30ean.

Eguenean Goiena telebistan

Bizilagunen testigantzak jasotzen Goroetako eskolan. MIRARI ALTUBE

Joseba Beristain eta Gema Mancebo hitzarmena sinatzen. AMAIA TXINTXURRETA

Lankidetza hitzarmena ALEren 
eta Fagor Industrialen artean
ikasleen praktiketan oinarrituta dago eta elkarlan 
esparru egonkorra ezartzea da horren helburua

Amaia Txintxurreta aREtXabaLEta
Aretxabaletako Lanbide Eskolak 
eta Oñatin egoitza duen Fagor 
Industrialek lankidetza hitzar-
mena sinatu dute. Aurrera be-
gira lankidetza esparru egonko-
rra ezartzeko helburuarekin 
elkartu ziren martitzenean bi 
erakundeetako ordezkariak, ALE-
ko zuzendari Joseba Beristain 
eta kooperatibako pertsonaleko 
zuzendari Gema Mancebo. 

Hitzarmenaren nondik nora-
koen berri eman zuen Beristai-
nek: "Batez ere, ikasleen prak-
tiketan oinarrituko da hitzar-
mena; formazio duala landuko 
da, lan praktikak landuko dira. 
Baita ere ikasleen praktikan 
hain beharrezkoak diren balia-
bide eta ekipamenduak askotan 
ikastetxean eskura ez ditugunak, 
Fagor Industrialen bitartez es-
kuratu ahal izango dira, eta 
horiek ikasleen formazioan 
gehigarri bat ekarriko dute".

Esperientzia positiboa 
Iazko ikasturtean, esaterako, 
Aretxabaletako Lanbide Eskolan 
erdi mailako zikloak ikasi zi-
tuzten bi ikasle izan ziren Fagor 
Industrialen lan praktikak egi-
ten, eta beste bat dual trebakun-
tzaren bitartez. Aurten, berriz, 
erdi mailako ziklo bat egin duen 
ikasle bat izango da lan prakti-
katan, eta beste bi dual forma-
zioan ibiliko dira.

Aurreko esperientzien gainean 
pozik agertu da Mancebo: "Gure 
esperientzia beti izan da ona. 
Guk, gutxi gorabehera, 80 per-
tsona dauzkagu soldadore lan-
postuetan, eta urtero ikasleak 
praktikak egitera ekartzea oso 
baliagarria da. Askotan, gainera, 
praktikak bukatutakoan kontra-
tatuak izaten dira". Gaineratu 
du bailaran soldadore gutxi dau-
dela, eta, horregatik, oso garran-
tzitsua dela ikastetxearekin 
harreman zuzena izatea.

Helduek Una bolsa de canicas 
filma (Frantzia, 2017, 110 minu-
tu) izango dute gaur eta bihar 
(22:00), domekan (19:30) eta as-
telehenean (16:00). II. Mundu 
Gerran Frantzian bizi diren bi 
anaia judutarren istorioa jaso 
du Christian Duguay zuzendariak. 
Umeek Jumanji (Ameriketako 
Estatu Batuak, 2017, 119 minutu) 
izango dute bihar eta etzi (17:00).

'Una bolsa de 
canicas' eta 'Jumanji' 
filmak aste bukaeran

Markole auzoan egoitza duen 
KZGuneak hainbat ikastaro ger-
tatu ditu martxorako; horien 
artean dago smartphoneak eta 
tabletak zelan erabili ikasteko 
trebakuntza saioa (14 ordu). Hi-
laren 19an, astelehenean, hasiko 
dute, eta izena aurrez eman 
beharra dago; hona hemen bi-
deak: tutor.aretxabaleta@kzgu-
nea.net eta 943-02 36 14.

Telefono mugikorrak 
erabiltzen ikasteko 
saioa KZGunean
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Emakumeok planto! leloa aldarri 
hartuta herrian ere ekitaldi asko 
egin dira egunotan. Aurten, gai-
nera, Udalak eta Aretxabaletako 
Talde Feministak elkarlanean 
jardun dute, UDAren laguntza-
rekin. Eta "pozik" daude eguna-
ren bueltan sortutako giroarekin. 
Martxoaren 8a pasatu da; zer dator 
orain? 
L. Llodio: Lanean jarraituko 
dugu ekainaren 28ari begira. 
Izan ere, LGTBI+ kolektiboaren 
sexu askatasunaren eskualdeko 
aldarrikapen eguna Aretxaba-
letan egingo da aurten.
L. Arando: Atzera begira ere 
jarri gurako nuke nik. Orain 
arteko Martxoaren 8ak sinboli-
koak izan dira: agerraldietara 
joan izan gara, pegatina jarri 
paparrean, eta listo, etxera. Orain-
go honetan eztabaida sakonagoak 
egon direla esango nuke, eta 
beste batzuetan iritsi ez garen 
esparruetara iritsi garela: zain-
tza arlora, etxe barrura… Era 
berean, kontziente gara oraindik 
ez garela iritsi lan baldintza oke-
rrenetan dauden horiengana; 
emakume etorkinengana, esate-
rako. Halako greba bat egin den 
lehenengo urtea izanik, kosta 
egin da ulertzea arrakasta ez 
dela neurtzen itxi den lantoki 
kopuruarekin, ezkutuan dauden 

lan horiek ikustera emanda bai-
zik: etxeko lanak, zaintzak… Eta 
eztabaida etxe barruan, kuadri-
lletan, lantokietan sortu izana 
arrakasta itzela da.
Kontu honen antolaketak herriko 
talde feminista indartu egin du? 
L.L.: Zortzi-hamarren bat lagun 
elkartu gara azken asteotan, eta 
indartsu jardun dugu lanean.
L.A.: Ekitaldi puntualetarako 
sare handia dago gurean eta 
asko elkartu izan gara. Baina 
egia da egunerokoari begira 
aktibatu egin gaituela Martxoa-
ren 8ak. Gainera, debagoienda-

rron artean harremana estutu 
egin da, eta hori benetan polita 
izan da.
L.L.: Eskualdekoen artean egin-
dako lehen bileran 44 bat ema-
kume elkartu ginen; asko da! 
Berdintasunari dagokionez, zelan 
dago Aretxabaleta? 
L.L.: Bikoteen artean egongo 
dira laguntzen duten gizonezkoak, 
seguru, baina ez dakit kontura-
tzen diren laguntza hori ez dela 
erdia egitea. Hor dago gakoa.
L.A.: Ez dago batere ondo kontua. 
Adibide batzuk: plazan mutikoak 
futbolean ibiltzen dira eta gai-

nerakook, pasatzeko beldurrez; 
ikastetxeetako patioetako pano-
ramak; lagunarteko zein fami-
liarteko bazkarietan umeen 
arduradunak; edadetuen kargu 
egiten direnak –nahiz eta gero 
eta gehiago ikusi–; kirol arloan, 
lan munduan… Norberak daki 
etxe barruan zer duen, baina 
guztiok dugu zer egina eta zer 
irabazia.
Eta zeinek eragin behar du? 
L.L.: Nik uste dut nork bere 
etxean duela zeregina. 
L.A.: Eta, mugimendu feminis-
tatik, akuilu lana egitea dago-
kigu, zirikatzea. Hausnarketa-
gune batzuk eta tresna batzuk 
eskaintzea ere badagokigu, gero 
etxean lantzeko, adibidez. Er-
naik, esate baterako, maitasun 
erromantikoaren gaineko tai-
lerra antolatu du gaurko, era-
kusteko beste eredu batzuk 
posible direla. 

L.L.: Eta indarkeria ere hor 
dago, derrigorrean heldu beha-
rreko kontua.
Gazteak zelan datoz atzetik? 
L.A.: Beste kontzientzia batekin 
datoz, eta eurekin lan egitea 
benetan atsegina eta pozgarria 
da. Esango nuke mugimendu 
feminista orain dela hamar urte 
baino askoz indartsuagoa dela 
gurean. 
Zuen taldeko ateak zabalik dituzue? 
L.L.: Bai, horixe. Ilargi plazan 
dugu egoitza, eta astean behin 
elkartu izan gara; baina gutako 
edozeinengana jo dezakete inte-
resatuek, eta proposamenak egin.

Lurdes Llodio eta Larraitz Arando. MIRARI ALTUBE

"Akuilu lana egitea 
dagokigu feministoi"
LURDES LLODIO ETA LARRAITZ ARANDO aREtXabaLEtako taLDE FEMiNiSta
Pozik daude Martxoaren 8ak eman duenarekin, eta aurrera begira lanean jarraitzeko 
gertu; era berean, taldearen ateak zabalik dituztela esan dute

"MARTXOAREN 8AREN 
BUELTAKO KONTUEK 
AKTIBATU EGIN 
GAITUZTE EGUNEROKO 
LANARI BEGIRA"

M.A. aREtXabaLEta
Etxean nerabeak, hau da, 12 
eta 17 urte bitarteko seme-ala-
bak dituzten gurasoen beharrak 
antzemanda, Guraso Eskola 
antolatu du Guraso Foroak –
Arizmendi ikastolako gurasoak, 

Gurabarri guraso elkartea, 
Batera guraso elkartea, Kuku-
miku elkartea, Pausoka guraso 
elkartea eta Udala–. 

Zer egingo dut nik orain? ize-
na jarri diote, ardura eta kez-
ka askoko garaia izaten delako 

nerabezaroa askorendako: "Gu-
raso izateak egoera eta espe-
rientzia berrietara egokitzea 
eskatzen digu gure seme-alaben 
bizitza fase guztietan, eta, sa-
rritan, nola jokatu asmatu 
ezinda ibiltzen gara", adierazi 
dute Guraso Foroko kideek, 
eta, hain zuzen, hori jakinik, 
hau gaineratu dute: "Guraso 
Eskolak eginkizun horretan 
bidelagun izan nahi du aretxa-
baletarrendako, eta, horreta-
rako, hainbat baliabide jarri 
gura ditu gurasoen eskura".

Lau trebakuntza saio propo-
satu dituzte, eta, besteak beste, 
honako gai hauei helduko die-
te: familia sistema gisa lantzea; 
arauak, rolak, jarrerak, mugak, 
komunikazioa hobetzeko jarrai-
bideak, gatazken ebazpenak… 
Eta saio horietan gidari lanak 
egingo dituzte Arrasateko Ardatz 
Formazio Zentroko adituek. 

Izen-emate epea 
Lau martitzenetan dira saioak 
–debalde–; hona hemen egunak: 
apirilaren 10a, 17a eta 24a eta 

maiatzaren 8a. Guztiak udale-
txeko ganbaran izango dira, 
18:00etatik 20:00etara bitartean. 
Izena emateko epea martxoaren 
13an, martitzena, zabalduko 
dute, eta derrigorrean lau egu-
netarako eman behar dela ira-
garri dute antolatzaileek. Ho-
rretarako, Arkupe kultura 
etxeko harrerara joan behar 
da, edo Gazteria Zerbitzura: 
gazteria@aretxabaleta.eus hel-
bidean eta 943-08 10 01 telefo-
noan. Azkeneko eguna mar-
txoaren 27a da.

Guraso Eskola antolatu dute, 
bidelagun izateko asmoarekin
Hainbat gairen gaineko lau saio egingo dituzte apirilean 
eta maiatzean, ardatz Formazio zentroak gidatuta

Emakumeen Nazioarteko Eguneko ekitaldiak bukatzeko, bi hitzaldi 
izango dira gaur. Ainhoa Caberok aztertuko du emakumearen irudia 
artearen historian –Arkupe, 18:00– eta Edurne Epeldek maitasun 
erromantikoa –udaletxe zaharra, 18:00–.

Borobiltzeko, bi hitzaldi gaur
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Imanol Beloki aREtXabaLEta
Kiroldegietan sarri uzten dituz-
te erabiltzaileek arropa edota 
bestelako objektuak, ahaztuta, 
eta Aretxabaletako Ibarran, esa-
terako, hilero betetzen da poltsa 
handi bat halakoekin. Duela 
gutxi, baina, irtenbide bat eman 
diote arazoari: Saharako kanpa-
mentuetara bidaltzen hasi dira 
errefuxiatuendako egokiak diren 
arropa eta objektuak.

Kiroldegiko erabiltzaileek 
ahaztutako edo galdutako arro-
pa eta objektuak harreran uzten 
dituzte bertako langileek edo 
erabiltzaileek, saski ezberdine-
tan gordeta, eta, daturik ez egon 
arren, hilero, pilatxo handia 
batzen dute. Ibarra kiroldegiko 
koordinatzaile Iñigo Murgion-
doren esanetan, euren pertzep-
zioa da asko ez direla harrera-
ra joaten galdutako objektuen 

bila. "Maiztasun finkorik ez 
dugun arren, hilabetero zaka-
rrontzi-poltsa handi bat betetzen 
da Ibarra kiroldegian galdutako 
objektuekin: oinetakoekin, ka-
misetekin, bainujantziekin, 
igeri egiteko betaurrekoekin, 
jertseekin, txamarrekin, eta 
abarrekin. Eta aparteko objek-
tuak ere agertzen dira. Gure 
pertzepzioa da galdutako ele-
mentu asko agertzen direla ki-

roldegian, eta gutxi batzuk bila 
etorri arren, gertatzen zaigu 
askok ez dituztela hemen galdu, 
eta guk ez ditugula, edo, beste 
barik, ez direla etortzen gure-
gana horien bila". 

Prozedura berria martxan 
Ibarra kiroldegiko langile guz-
tien  artean bilera orokorra 
egin zuten pasa den astean, eta, 
galdutako objektuekin gertatzen 
denari erantzun hobea emateko, 
taula bat betetzeko eskatuko 
diote objektua aurkitu duen 
erabiltzaileari edo kiroldegiko 
langileari; zein egunetan, zein 
ordutan eta zer aurkitu duen 
apuntatu dezan. "Modu horretan,  
norbaitek zerbait aurkitzen 
duenean edo zerbait galdu due-
la esaten duenean, dena ongi 
apuntatuta badaukagu, hobeto 
funtzionatuko dugu. Ez dadin 
gertatu 'nire txamarra da', eta 
gero 'ez da nirea, beste batena 
zen…".

Irtenbidea, Saharara bidaltzea
Arropa eta objektuak hilabete-
tik gora egoten badira kirolde-
gian, Brahim Salem-ek, Euska-
diko sahararren ordezkaritzako 
kide eta Ibarra kiroldegiko 
garbitzaileak, batu eta gorde 
egiten ditu bere garajean, Saha-
rako kanpamentuetara bidal-
tzeko. Hauxe adierazi du Sale-
mek: "Dohaintza bezala hartzen 
ditugu, sahararrei Tindufeko 
kanpamentuetara bidaltzeko. 
Sailkatu egiten ditugu, eta erre-
fuxiatuei baliagarriak izan ahal 
zaizkien gauzak gorde egiten 
ditugu, sahararren ordezkari-
tzatik deitzen diguten arte, gero 
hara bidaltzeko. Ondoren, balio 
ez duena poltsatan sartzen dugu 
berriro eta edukiontzi zurira 
eramaten dugu, arropendako 
edukiontzira".

Brahim Salem, Euskadiko sahararren ordezkaritzako kidea, Saharara bidaliko dituzten arropa eta objektuekin. AMAIA TXINTXURRETA

Kiroldegian galdutako 
arropak, Saharara
ibarra kiroldegian galdutako arropa eta bestelako objektuak tindufeko 
kanpamentuetara bidaltzen hasi dira aretxabaletan. batutakoa sailkatu, eta 
errefuxiatuei bidaltzen diete; balio ez duena, berriz, edukiontzi zurira botatzen dute

Aretxabaletako Jaiki elkarteko 
kideek gorputz kontzientziaren 
lanketa bideratzen laguntzen 
duten dantza afrogaraikide ikas-
taroa antolatu dute. 

Lau saio izango dira, guztira, 
zapatuetan, 10:00etatik 13:00eta-
ra bitartean, hilean behin: mar-
txoaren 17an, apirilaren 28an, 
maiatzaren 26an eta ekainaren 
16an, hain zuzen ere. Arantza 
Iglesias Arbizu koreografo, dan-
tzari eta irakasleak emango ditu 
eskolak, eta izena emateko 659 
35 92 21 telefono zenbakira dei-
tu edo jaikielkartea@gmail.com 
helbide elektronikora idatzi behar 
da. Saio solteetara edo lau saioe-
tara joateko aukera eskaintzen 
du Jaiki elkarteak.

Dantza afrogaraikide 
ikastaroa antolatu du 
Jaiki elkarteak

Basotxo elkartekoek batzar na-
gusia egingo dute gaur; 16:00etan 
lehen deialdia eta 17:00etan bi-
garrena. 2017ari gainbegiratua 
egingo diote lehenengo, eta gero, 
2018ko kudeaketa plana aurkez-
tuko dute.

Martxoaren 21ean, ostera, osa-
suna izango dute berbetarako 
gai elkartean bertan, 17:00etan. 
Botikak hartzerakoan norberak 
dituen erantzukizunen gainean 
hainbat kontu azalduko dituzte 
Clemente Domingo eta Goizane 
Mendizabal Aretxabaletako eri-
zainek. Hain zuzen, zuzendaritza 
batzordeko kideek bazkide guz-
tiak gonbidatu gura dituzte; 
hitzaldi interesgarria izango 
dela esan dute.

Gaur izango da 
Basotxo elkarteko 
erretiratuen batzarra
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskoriatzako jai batzordea hasi 
da ekainaren 28tik uztailaren 
1era izango diren San Pedro 
jaiak antolatzeko bilerak egiten. 
Aurten, prestaketa lanak inoiz 
baino lehenago egitea erabaki 
dute. Hala, lehenengo bilera 
irekia astelehenean izan zen, 
kultura etxean, eta herriko hain-
bat elkartetako ordezkariak, 
norbanakoak eta udal ordezka-
riak batu ziren bertan, jaiei 
forma ematen hasteko.

Herritar guztiei deia
Adin guztietako jendea bildu 
gura dute herriko festetako jai-
giroan; eta, horretarako, guz-
tientzako ekintzak batzen dituen 
egitaraua prestatzen saiatzen 
dira bilera horietan. Kultura 
eta aisialdiarekin lotutako ekin-
tzak; besteak beste, kontzertuak, 
danborrada, herri bazkaria eta 
askotariko ikuskizunak egoki 
prestatu nahi dituzte. Horreta-
rako, herriko elkarte, eragile 
eta norbanakoak batu nahi di-

tuzte, adin guztietakoak, guz-
tientzako gustuko egitaraua 
antolatzeko.

Lanketarekin hasi berri 
Batez ere, programaren eta kon-
tratazioen lerro nagusiak azter-
tu zituzten astelehenean, eta 
aurkeztutako proposamenak 
aztertu eta erabakiak hartzen 
joango dira denen artean, bilerak 
aurrera joan ahala. Horregatik, 
garrantzitsua izango da herri-
tarren iritzia ezagutzea, eta 
bertara joateko dei egin du Uda-
lak. Bertara joan ezin duenak 
baina ikuskizunen bat proposa-
tu nahi duenak edo komenta-
rioaren bat edo iradokizunen 
bat egin, posta elektronikoz edo 
Whatsappez egin dezake. Posta 

elektronikoa honako hau da: 
kultura@ eskoriatza.eus da. Eta 
Whatsapp zenbakia, berriz, 650 
49 51 66.

Elkarteen eskariak 
Esate baterako, Eskoriatzako 
txosna batzordeko Mikel Leto-
na izan zen jaiak antolatzeko 
batzarrean. Eta, hark adierazi 
zuenez, lehenengo bileran, egu-
nez egun zer egingo den baka-
rrik aipatzen da, zehaztasunetan 
askorik sartu barik. "Txosna-
gunerako kontzertuak erabaki-
tzea dugu oinarri guk bilera 
horietan. Hala ere, jaietako 
hitzordu guztien gainean ere 
ematen dugu iritzia. Musika 
taldeei aurrekontu bat eskatu 
behar zaie, eta Udaletik iazko 
antzeko diru kantitatea jasoko 
dugulakoan gaude. Gero, ho-
rrekin jokatu beharko dugu, 
ahalik eta karteldegi onena eta 
denentzat gustukoa izango dena 
osatzeko. Gure asmoa da ekai-
naren 29ari begira musika tal-
de handi bat ekartzea".

Iaz, San Pedro jaietako txupinazoa botatzen. GOIENA

Denboraz hasi dira 
herriko jaiak prestatzen
astelehenean kultura etxean batu ziren herriko hainbat elkartetako ordezkariak, 
norbanakoak eta udaleko ordezkariak, San Pedro jaiak prestatzen hasteko. 
Lanketarekin hasi berri, interesa dutenei hartu-emanean jartzeko eskatu die udalak

BILERETAN PARTE 
HARTU EZIN DUENAK  
IRADOKIZUNAK 
BIDALTZEKO AUKERA 
IZANGO DU

Emakumeak, eguaztenean, Fernando Eskoriatza plazan. I.B

Emakumeek planto egin dute, 
eta hainbat ekintza antolatu
Emakumeen Nazioarteko Egunarekin bat egin dute 
Eskoriatzan, ekintzak eguaztenean hasita

I.B ESkoRiatza
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren bueltan, hainbat ekintza 
egin dituzte Eskoriatzan. Eguaz-
tenean, motorrak berotzen joa-
teko, amantalak, batak, buzoak, 
erratzak, trapuak… eraman 
zituzten Fernando Eskoriatza 
plazara, eta eskegi egin zituzten 
plaza dekoratuz. Horrekin ba-
tera, lapiko jotzea egin zuten 
plazan batu ziren emakumeek.

Udaleko emakumeek, planto
Atzoko, Martxoaren 8rako, dei-
tuta zeuden mobilizazioekin bat 
egitea erabaki zuten Udaleko 

emakumeek, eta 11:00etatik 
15:00etara bitartean ez zuten 
lanik egin. Lanuztea bai, baina  
ekintzak antolatu zituzten, eta, 
emakume guztiei dei eginda, 
egitarau ederra izan zuten. Goi-
zean, emakumeak plazan elkar-
tu eta musikarekin girotuta, 
kolore morea nagusitu zen ber-
tan. Ondoren, kalejiran Intxaur-
txuetako zubiraino jaitsi ziren, 
eta han, Balkoitik begira planto 
egin zuten. Arratsaldean, bes-
talde, elkarretaratzea izan zen, 
eta ondoren, Frida antzerkia 
ikusteko aukera izan zen Zaldi-
bar antzokian.

Xabier Rey Antxo presoaren 
heriotza salatzeko elkarretaratzea 
egingo dute gaur, Eskoriatzako 
Presoen Lagunek taldeak anto-
latuta, 19:00etan, Fernando Es-
koriatza plazan. Era berean, 
Euskal Herriko beste hainbat 
herritan ere izan dira mobiliza-
zioak.

Iruñekoa zen euskal presoa, 
eta Andaluziako Puerto III es-
petxean hil zen, martitzenean, 
38 urte zituela, Etxerat-ek baiez-
tatu duenez. Xabier Rey Urme-
neta Antxo 2008an atxilotu zuten, 
ETAko kide izatea egotzita. Lehen 
graduan zegoen Andaluziako 
espetxean, etxetik 1.050 kilome-
trora, 26 urteko espetxe-zigorra 
betetzen.

Xabier Rey presoaren 
heriotza salatzeko 
kontzentrazioa

Martxoaren 17an Donostian 
izango den manifestaziora joa-
teko autobusa antolatu du Es-
koriatzako Olazar Erretiratuen 
eta Pentsiodunen Elkarteak, 
mobilizazioekin bat egiteko. 

Donostiara edozein herritar 
joan daiteke, ez dago elkarteko 
kide, pentsiodun edo erretiratu 
izan beharrik, eta joaten diren 
guztien artean ordainduko da 
autobusa. Izena emateko azken 
eguna martxoaren 15a da, eta, 
horretarako, Olazar elkartearen 
bulegora joan beharko da, mar-
titzenetan eta eguenetan, 11:00eta-
tik 12:30era bitartean. Hain 
zuzen ere, elkarteko kideek 
zehaztuko dute irteera ordua 
aurrerago.

Autobusa Donostiara, 
pentsio publiko 
duinak eskatzeko
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskoriatzako pintxo-poteak ha-
siera ederra izan zuen, eta arra-
kastatsuak izaten ziren eguenak. 
Izan ere, herritarrek ohitura 
moduan hartu zuten eguen arra-
tsaldeetan kalera irten, eta ta-
bernaz taberna asteroko buel-
tatxoa ematea. Haiekin batera, 
unibertsitateko ikasleak ere 
irteten ziren, eta, askotan, goi-
zaldera arteko giro paregabea 
izaten zen.

Urteen poderioz, baina, herri-
ko tabernetako giroa jaisten 
joan zen, eta hainbat aldaketa 
izan ziren. Taberna batzuek 
pintxo-potea eguenetan manten-
du zuten; beste batzuk, aldiz, 
martitzenetan egitera pasa ziren 
eta beste batzuk martitzenetan 
eta eguenetan egiten hasi ziren. 
Hauxe adierazi du Urrestilla 
tabernako Leire Errastik: "Pin-
txo-potearekin sei-zazpi urte 
inguru edo daramatzagu, eta 
formula honek ez du funtziona-
tzen gaur egun, jendeak ohitura 
galdu du edo ez dakit zer gerta-

tzen den. Nire kasuan, bi urtez 
martitzenetan eta egunetan egi-
ten aritu naiz, baina martitze-
netakoa kentzea erabaki dut".

Martitzenetan egiteko arrazoia 
2016ko Aratuste-martitzena ez-
kero, pintxo-potea Eskoriatzan 
martitzenetan egin izan da hain-
bat tabernatan, eguenetan beha-
rrean. Tabernari talde batek 
pintxo-potearen beherakada 
aztertu zuen, eta egunez aldatzea 
erabaki zuen. Aldaketa egitearen 
arrazoiak hainbat izan ziren: 
egubakoitzetako poteo giroa jai-
tsi egin zela eta astean zehar 
giro gutxi zegoela, besteak beste. 
Hala ere, erdiguneko tabernetan 
eguenetan soilik egingo da pin-
txo-potea hemendik aurrera.

Erdigunean, eguenetan
"Inkernu eta Hotela tabernetan 
izan diren aldaketak direla eta, 
martxotik aurrera pintxo-potea 
eguenetan bakarrik egitea era-
baki dute, eta nik ere hala egin-
go dut Urrestillan. Akeita, Ben-
ta Motz Berri, Toki Alai, Alcazar 
eta Mirentxu tabernetan, esate-
rako, eguenetan egiten jarraitu 
dute pintxo-potea hasi zenetik, 
eta tabernen artean ez badugu 
ezer adostu ere, pintxo-pote egun 
ofiziala eguena izango da erdi-
guneko taberna guztietan".

Egubakoitzetan egiten jarraitu
San Pedro eta Intxaurtxueta 
auzoetako Compostela eta 
O'Dogherty tabernetan, bestalde, 
pintxo-potea hasi zenetik egu-
bakoitzetan egin izan dute, eta 
hala mantenduko dute hemendik 
aurrera ere.

Aingeru Guarda pasealekuko 
Kokots tabernan ere egubakoi-
tzetan egin izan da pintxo-potea 
hasi zenetik, eta hala jarraituko 
dute egiten.

Urrestilla tabernan, herritar bat zerbait hartzen. IMANOL BELOKI

Pintxo-potea eguenetara 
bueltatu da Eskoriatzan
Martxoan sartu berri, Eskoriatzako erdiguneko taberna guztietan eguenetan egiten 
hasi dira pintxo-potea. San Pedro, intxaurtxueta eta aingeru guarda pasealekuko 
tabernetan, berriz, lehen moduan, egubakoitzetan egiten jarraituko dute

ESKORIATZAKO 
ERDIGUNEKO TABERNA 
GUZTIETAN 
EGUENETAN EGINGO 
DUTE PINTXO-POTEA

I.B ESkoRiatza
Eskoriatza Kirol Elkarteak an-
tolatuta, datorren martitzenean, 
martxoaren 13an, eta eguenean, 
martxoaren 15ean, Mendi Tour 
Film Festival-eko hainbat ikus-
entzunezko ikusteko aukera 
izango da Zaldibar antzokian, 
19:00etan.

Bilbao Mendi Film Festival-eko 
azken edizioko film on eta arra-
kastatsuenak proiektatuko di-
tuzte Eskoriatzan bi egunez. 
Mendia, abenturako kirolak, 
kultura eta ingurumena ardatz 
dituzten filmak. Martxoaren 

13an, The Last Honey Hunte, 
Aurrera, The Frozen Road eta 
Safety Third filmak ikusi ahal 
izango dira. Eta martxoaren 
15ean, aldiz, Where the Wild 
Things Play eta Dirtbag: The 
Legend of Fred Beckey.

Sarrerak, kiroldegian 
Proiekzioak ikustera joateko 
sarrerek hiru euroko kostua 
dute saioko, eta bi egunerako 
erosi nahi dituenak, berriz, bost 
eurotan lortu ditzake, aldez au-
rretik, Manuel Muñoz kirolde-
gian.

Mendi Tour Film Festival-eko 
proiekzioak Zaldibar antzokian
Martxoaren 13an eta 15ean, arratsaldeko zazpietan 
hasita, hainbat film ikusteko aukera izango da

RUBEN TESTA

Enaitz Testa, bigarren
Enaitz eta Aratz Testa anaia motorzaleak BECeko Super Enduro Euskadiko 
Txapelketan izan ziren pasa den zapatuan, eta emaitza bikainak lortu 
zituzten. Enaitzek bigarren postua lortu zuen, eta lehenarengandik gutxira 
geratu zen, lasterketako bueltarik onena berak eginda. Aratz, berriz, 
bederatzigarren postuan sailkatu zen, lan ona eginda.

Arabako Transfusio eta Giza 
Ehunen Euskal Zentroko auto-
busa izango da gaur, odol ate-
ratzeak egiten, Fernando Esko-
riatza plazan, 16:30etik 20:15ak 
arte.

Nortasun agiria derrigorrez 
eraman beharko da, eta 18 eta 
65 urte artean izan behar dira 
odola emateko, 50 kilo baino 
gehiago pisatu behar da; hain 

zuzen ere, gizonezkoek hiru hi-
lean behin eman dezakete odo-
la eta emakumezkoek, berriz, 
lau hilabetean behin. Odola 
ematera doanak test formatuko 
galdera batzuk bete beharko 
ditu, medikuarekin kontsulta 
motz bat izan, eta ondoren, odo-
la ematera pasatzen da. 

Eskoriatzako odol emaileen 
elkartekoek bertaratzeko dei 
egiten diete herritarrei, ohiko 
odol emaileak direnek eman 
dezaten eta odol emaile berriak 
anima daitezen.

Odol ateratzeak 
egingo dituzte gaur, 
herriko plazan
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Zutuberrak lana ikusteko auke-
ra izango da domeka honetan 
Eskoriatzako Zaldibar antzokian, 
17:00etan. Galder Perezek zuzen-
duta, eta Olatz Pagalday esko-
riatzarrak eta Jon Zubiaga Oso-
ron arrasatearrak antzeztuta, 
alor ezberdinak uztartzen dituen 
lana da. 

Eidabe antzerki taldearen la-
nak ordubeteko iraupena izan-
go du, dibertigarria da, umorez 
betea; familian ikusteko antzez-
lana. Hauxe adierazi du Olatz 
Pagaldayk, Zutuberrak antzez-
laneko protagonistak: "Gabone-
tan, Bilbon estreinatu genuene-
tik hona, bailaran, Oñatin soilik 
izan gara, eta domeka honetan, 
berriz, Eskoriatzan ikusteko 
aukera izango da. Jendea gus-
tura ikusten dugu saio guztietan, 
eta gu ere horrelaxe gaude. Az-
kenaldian, egokitzapenak egin 
dizkiogu antzezlanari, eta, agen-
da beteta daukagunez, hori sei-
nale ona da".

Hizkuntzaren balioa 
Zutuberrak lanean, hizkuntza-
ren  balioa teknologiaren bidez 
kontatuko da. "Fikziozko leku 
baten gertatzen den istorioa 
kontatuko dugu, gertuko etor-
kizun batean, Black Mirror 
izeneko telesailaren antzera, 

modu batean esanda. Bi gazte 
jolasten hasten dira txip auke-
raketa egitera; hau da, ederta-
sunaren txipa, abiadurarena, 
indarrarena… aukeratuko du 
protagonista bakoitzak, eta jo-
lasak egoera ezberdinetara era-
mango ditu; betiere, hizkuntza 
oinarri hartuta". 

Puntako teknologiaz beteta, 
gizakiaren eta naturaren hain 
urrun dagoen giro batean, hiz-
kuntzaren gainean hitz egiten 
da, ama-hizkuntzaren, euskara-
ren, gainean. "Kontraste hori 
oso polita da".

Baliabideak 
Antzeztokian hainbat pantaila 
jarrita, argiak erabiliko dituzte, 
eta teknologia aurrerakoi ku-
tsuarekin beteko dute oholtza. 
Horrez gain, kantu ezagunen 
bertsioak egingo dituzte, eta 
bideoklip bat ere izango da, Mai-
xa Mc Bilboko rap kantariak 
egindakoa.

Bailarako hurrengo saioak 
Domekako saioaren ostean, Zu-
tuberrak Arrasaten eta Antzuo-
lan ere ikusteko aukera izango 
dela aurreratu du Pagaldayk.

Olatz Pagalday eta Jon Zubiaga oholtzan, Zutuberrak lana antzezten. IMANOL SORIANO

'Zutuberrak' saioa, 
Eskoriatzako oholtzara
Eidabe antzerki taldearen 'zutuberrak' antzezlana ikusteko aukera izango da domeka 
honetan Eskoriatzako zaldibar antzokian. Familian ikusteko saioa 17:30ean hasiko 
da, eta sarrerak hiru eurotan erosi ahalko dira, aurrez, Manuel Muñoz kiroldegian

Eskoriatzako Jasan taldeak rock-
metal doinuak ekarriko ditu gaur 
Inkernu tabernara. Ixak Sarasua, 
Garikoitz Barandiaran, Asier 
Mongelos eta Jokin Uribetxeba-
rria musikariek osatzen dute 
taldea, eta ikuskizun paregabea 
eskaintzeko asmoz igoko dira 
oholtzara. Kontzertua 22:30ean 
hasiko da, eta, talde gaztea den 
arren, abilezia handiko musika-

riak direla erakutsi dute 2015ean 
Oñatiko gaztelekuan eman zuten 
lehenengo kontzertutik hona.

Soloik solo izeneko maketari 
azken ukituak ematen ari dira. 
Abestiak grabatuta eta argazkiak 
aterata dituzte, eta diseinu lanak 
egin bezain pronto kaleratuko 
dute maketa. Gari Barandiaran 
musikari eskoriatzarrak adiera-
zi duenez: "Maketako hainbat 
kantu joko ditugu, eta baita ber-
tsio batzuk ere: Hertzainak tal-
dearen Prophezia edo Metallica-
ren Fade to black…".

Jasan taldea izango 
da gaur, 22:30ean, 
Inkernu tabernan

Martxoaren 14an, eguaztenean, 
egingo du Olazar Jubilatu El-
karteak batzar orokorra. 
17:00etan izango da, eta bertan, 
hainbat puntu tratatuko dituz-
te: aurreko aktak irakurri eta 
onartzea, 2018ko kudeaketa 
plana, 2018ko kuota, lehenda-
kariordea eta zuzendaritzako 
bi kide aukeratzea, altak eta 
bajak, besteak beste.

Olazar Jubilatu 
Elkartekoek batzar 
orokorra egingo dute

Aitor Larrañaga eta Juanito Bengoa gatzaren standean. GATZ MUSEOA

Gatza nola egiten den erakutsi 
dute gatzagarrek, BECen
Euskadiko Enogastronomia Museo eta guneen Sareak 
antolatutako ekimenean izan ziren egubakoitzean gatzagarrak

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Gatzagarrak herrian ekoiztuta-
ko gatza eraman zuten pasa den 
egubakoitzean BECeko Gustuko 
azokara, eta Juanito Bengoa eta 
Aitor Larrañaga izan ziren ber-
tan jarritako standean Leintz 
Gatzagako gatzaren azalpenak 
ematen.

Gerturatu zirenei, gatza nola 
egiten den erakutsi zieten, eta 
euren produktuak ere eraman 
zituzten probatu eta ikusteko. 
Hala, Leintz Gatzagako gatza 
ezagutarazteko aukera izan zu-
ten, eta jendearen arreta piztu 
zutela adierazi du Juanito Ben-

goak, Leintz Gatzagako mendi 
zinegotziak.

Gatza nola egiten den erakusten 
"Produktu ezberdinak ekoizten 
ditugun hainbatek elkarte bat 
dugu, eta denok batu ginen Or-
dizian bilera bat egiteko. Hala, 
bertan jaso genuen BECera joa-
teko gonbidapena. Hiru egune-
koa izan da gastronomiaren 
inguruko ekimen hau, baina 
soilik egubakoitzean izan ginen. 
Gatzik ezin genuen saldu, baina 
gatza egiteko erakustaldia arra-
kastatsua izan zen, jendeak in-
teresa jarri baitzuen".

I.B gatzaga
Leintz Gatzagako Sorginak Ema-
kume Elkartekoek Emakumeen 
Nazioarteko Egunarekin bat 
egin zuten atzo, eguena, eta za-
paturako beste hainbat ekintza 
antolatu dituzte.

Eguenean, herriko txoko ez-
berdinetan zehar emakumeen 
argazkiak esekita agertu ziren 
Leintz Gatzagan, eta Gatzagako 
emakume asko Gasteizko ma-
nifestazioan izan ziren. Zapatuan, 
berriz, bazkaria egingo dute 
Soran Etxean, eta ondoren, AZ 
Gaubelak taldeko Ibai Zangituk 

eta Mikel Alberdik musikaz gi-
rotuko dute bazkalostea.

Matilde Arresek, 100 urte
Matilde Arresek 100 urte beteko 
ditu martxoaren 14an, eta ome-
naldia jasoko du zapatuan. Izan 
ere, Sorginak taldekoen bazka-
rian, bertso bat abestuko diote, 
eta lore sorta bat eta erretratu 
bat oparitu.

Zapatuko ospakizunaz gain, 
erretiratuek ere ospatuko dute 
Arreserekin batera, 100 urteak 
betetzen dituen egunean, mar-
txoaren 14an, hain zuzen ere.

Ekintza ugari antolatu dituzte 
Sorginak Emakume Elkartekoek
Egueneko aldarrikapenaz gain, zapatuan bazkaria 
egingo dute Soran Etxean, omenaldi eta guzti
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Ozkarbi elkartean elkartuko 
dira, 17:30ean. "Etortzeko eska-
tzen dizuegu, zuen parte hartzea 
garrantzitsua delako", esan die 
bazkideei zuzendaritzak. Bukae-
ran pintxoak egongo direla gai-
neratu dute. Martxoko podologia 
zerbitzua, berriz, hilaren 15ean 
izango da. Txanda hartzeko, 943 
76 80 77 telefono zenbakira dei-
tu behar da.

Xalbadorpe elkarteko 
erretiratuek urteko 
batzarra dute gaur

Aurten ere Elgetan egingo du 
Ibiltarien Jaia Euskal Mendiza-
le Federazioak. Urtero moduan, 
25 kilometroko mendi irteera, 
sari banaketa eta bazkaria dau-
de iragarrita. Mendizaleak 
08:00etan abiatuko dira, kirol-
degitik. Lerrook idazterakoan, 
126 lagun zeuden izena emanda. 
Ibilbidea izango da: Elgeta, In-
txorta, Erdella, Aixola, Egoar-

bitza, Azkonabitza eta Elgeta. 
Posible izango da egunean ber-
tan izena ematea eta amaituta-
koan dutxatzeko aukera izango 
da. Aurretik jakinarazten dute-
nendako, berriz, lo-lekua egon-
go da herrian. Bazkaria 14:30ean 
izango da eta Euskal Herriko 
iraupen luzeko ibilaldien 16. 
zirkuituaren sarien banaketa 
egingo dute aurretik. Bazkari-
rako izen-ematea gaur amaitzen 
da. Argibideetarako, www.zir-
kuitua.com, turismo@elgeta.eus 
edo 943 76 80 22.

Mendi irteera eta 
bazkaria domekako 
Ibiltarien Jaian

L.Z. ELgEta
Elgetarrek apirileko laugarren 
domekan egingo dituzte aurten 
Intxortako erresistentzia gogo-
ratzeko eta aldarrikatzeko ekin-
tzak. "Aurten zerbait berria 
eskaini nahi dugu. Helburua da 
lubakietako borroketatik at ger-
tatu zena ere aditzera ematea. 
Hau da, frontean egon ez zirenen 
ikuspegia eskaintzea, emakumeek 
bizi izandakoa kontatzea...", esan 
du Turismo teknikari Ainhoa 
Bernabek. Hala, herriko plaza-
ra eta Salbador kalera eroango 
dute errekreazioa. Sei pasarte 
motz antzeztuko dituzte. "Besteak 
beste, gudarien ihesa, herria 
matxinatuen esku geratu izana, 
eta herritarrek jasandako sa-
rraskiak dira pasarte horietan 
antzeztuko direnak", esan du. 

Boluntarioak eskatu dituzte 
aurten ere antzezlanetarako. 
"Iazko boluntario kopuru bera 

behar dugu: 70-80 bat boluntario 
figurante egiteko —gudariak, 
falangistak, erreketeak...— eta 
beste 20-25 bat lagun antzezla-
netan parte hartzeko". Harre-
manetarako, turismoa@elgeta.
eus helbidea eta 943 76 80 22 
telefonoa eman dituzte.

Gerra garaiko pasarte antzeztua. L.Z.

Lubakietan barik, herrigunean 
izango da aurten errekreazioa
apirilaren 22rako iragarri dute intxortako erresistentziari 
eskainitako eguna eta boluntarioak eskatu dituzte

Larraitz Zeberio ELgEta
Martxan da Elgetako emakume 
taldea, eta Martxoaren 8a auke-
ratu dute herritarren aurrean 
sorrera ekitaldia egiteko. Atzo 
iluntzeko elkarretaratzearen 
ostean eman zuten taldearen 
nondik norakoen berri, eta tre-
na martxan jartzeko eguna zela 
iragarri zuten. Gauza asko dau-
de oraindik finkatzeko, baina 
espazio bat sortu da, eta hasie-
ra batean, behintzat, adin asko-
tariko emakumeak elkartu ditu. 

Bi elkarretaratze plazan 
Elgetan bi elkarretaratze izan 
ziren atzo: bata 11:00etan eta 
bestea 19:00etan. Hainbat alda-
rrikapen egin zituzten, batez 
ere, iluntzeko kontzentrazioan. 
Musikarekin, poesiarekin eta 
antzerkiarekin jantzi zuten eki-
taldia. 

Plazako ekintzak amaitutakoan, 
zeramika gelan prestatutako 
erakusketa ireki zuen Udalak. 
Elgetako hainbat emakumeren 

zaletasunak eta lanak erakutsi-
ko dira bertan domeka eguerdi-
ra arte. 

Martxoaren 8arekin lotuta atzo 
herrian egindako ekintzen gai-
neko kronika zabalagoa Goiena.
eus atarian izango da gaur.

Elgetako emakume taldea, etxeko lantresnak udaletxeko balkoitik zintzilikatzen. L.Z.

Etxeko lanen zama, 
herriko plazan ikusgai
bi elkarretaratze eta sortu berria den emakume taldearen aurkezpena egin zituzten 
atzo, Martxoak 8, Elgetan. Egun osoko aldarrikapena izan zen; izan ere, izarak, 
arropak eta askotariko etxeko tresnak zintzilikatu zituzten udaletxeko balkoitik

ESKOLAKO UMEEK 
EGINDAKO TXAPAK 
BANATU ZITUZTEN 
ILUNTZEKO 
ELKARRETARATZEAN

Feminismoarekin lotutako 
hitzaldia izan zen astelehenean 
Elgetan. Diktadura frankistarekin 
lotutako makina bat testigantza 
jaso du Intxorta 1937 kultur 
elkarteko Julia Mongek. 1976ko 
martxoaren 3arekin lotutako 
testigantzetan zentratu da 
gehiago Zuriñe Rodriguez Lara 
gasteiztarra. Belaunaldi 
desberdinetako emakumeak 
elkarrizketatu dituzte, eta 
ezaugarri konkretu batzuk 
daudela adierazi dute. "Oso 
barneratuta dugu historia 
gizonek espazio publikoan bizi 
izandako hori dela", azaldu du 
Mongek. "Memoria ez da 
neutroa. Posizionatuta dago eta 
politikoa da", gaineratu du 
Rodriguez Larak.

Yolanda Gonzalez, Pilar 
Berrena, Maite Elizondo eta 
Mertxe Gutierrez egin zituen 
bere hitzaldiko protagonista 
gasteiztarrak. "Martxoaren 3ko 
gertaeretan hartu zuten parte, 

eta urte hauetan guztietan ez du 
inork emakume horiek zein 
beste batzuek bizi izandakoa 
jaso", adierazi zuen. "Zergatik? 
Autokritika egitea dagokio 
gizarte honi".

Julia Monge eta Zuriñe Rodriguez Lara hitzaldia egiten. L.Z.

"Memoria ez da neutroa, generoa du"

Tailerra liburutegian
Gaur, 17:00etatik 19:00etara, 5 
urtetik gorakoendako ipuin 
kontalari tailerra. Familian 
egiteko saioa izango da.

Gaztetxeko bazkaria
Gazte Asanbladak jai berezia 
egingo du hilaren 17an; 
bazkari bat ere izango da. 
Prezioa hamar euro da. 
Izen-emateak, Haizea 
tabernan, hilaren 14a aurretik.

oHaRRak
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UDALEKUAK 2018

• Hizkuntza udalekuak
• Udaleku itxiak eta irekiak
• Udalekuen onurak
• Ikasi eta jolas egin
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Urtean zehar hainbat jardunaldi 
antolatzen ditu Kids&Us-ek. Eta 
horietako batean esku hartu zuen 
Mhairi Ajuriak: Fun Week 
deiturikoan –Gabonetako 
oporretan egiten dute–. Ingelesa 
lantzeko aukera izan zuen bertan, 
hizkuntzarekin jolas egitekoa, 
alegia.

Eta akorduan gorderik ditu 
gustukoen izan zituen ekintzak: 
eskulanak, gosari propioa 

erosteko eginiko azoka eta kurtso 
bukaerako antzezlana. 
"Aberasgarria izan zen", dio. 

Gainera, esperientzia ez zen 
jardun orduetara mugatu:"Oso 
pozik nenbilen; eta, etxera 
heltzean, egunean zehar 
izandako ekintzak eta jolasak 
azaltzen nizkien familiakoei". 
Gainera, gurasoek ere izan zuten 
ekintzaren batean parte hartzeko 
aukerarik. Umeak esku lanetan, Kids & Us-ek antolatutako jardunaldietan. 

"Esperientzia aberasgarria da"

Ikasturtean zehar eginikoa 
atzean utzita, atsedenerako 
tartea hartzen dute neska-mu-
tikoek udako oporretan. Eta 
ez nolanahi: eurei begira erai-
kitako udalekuak dituzte go-
zagarri. "Ondo pasatu" guran 
ematen dute izena umeek, 
baina udalekuek badute horrez 
aparteko helbururik: heziketa. 
Hori lortu nahirik, nork bere 
erara finkatzen ditu ekintzak, 
nork bere lortu gurak ditu. 
Besteak beste, esan daiteke 
batzuek ingelesa irakatsi guran 

diharduten bitartean, euskaraz 
gozarazteko ahaleginean dihar-
dutela beste batzuek.

Horretarako, betiere, neska-
mutikoek ondo pasa dezaten 
bitartekoak jartzen dituzte 
udalekuek. Eta umeen ber-
tsioetan nabari da hori. Oro 
har, "oso pozik" joaten dira 
halako saioetara: "Ederra da 
lagunekin ondo pasatzeko tar-
tea izatea. Ekintza asko egiten 
ditugu". Eta lagun berriak 
egiteko tarterik ere izaten dute, 
gainera. 

Hain zuzen ere, Idiomaster, 
Parlance, Play & Say, Kids&Us, 
Mondragon Lingua eta Txa-
txilipurdi daude udalekuak 
antolatzen dituztenen artean. 
Eta horietan egon direnek 
bizitakoak ezagutu ditu GOIE-
NAk. Bakoitzak, zelan ez, 
bere erara bizi izan du espe-
rientzia; eta horretan zere-
sana du udalekuetan eginda-
ko ekintza motak. Esate ba-
terako, egun osoko irteerak, 
gaubeilak eta tailerrak izaten 
dituzte umeek.

Udalekuak, 
umeen gozagarri
Udaleku aukera zabala eskaintzen dute uda partean. Asko dira horrelako batean esku 
hartzeko ohitura barneratua duten neska-mutikoak. Eta, oro har, "pozik" joaten dira 
saioetara, lagunekin "gozatzen" segitzeko gogoz

Bergarako Play & Say-ren udaleku itxietan esku hartu zuen Uxue 
Atxak. Ez du erraz ahaztuko bertan bizitakoa: "Esperientzia polita 
izan zen. Lagun berriak egin nituen; eta oso ondo pasa genuen 
irakasleekin". Ekintza asko egiten zituzten egunean zehar, baina 
argi du zeintzuk izan zituen gustukoen: "Irteerak eta gaubeilak 
izan ziren ederrenak". 

"Lagun berriak egin nituen"

Uxue Atxa, pirata jantziarekin.
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Ugaitz eta Amets Korta anaiak 
Txatxilipurdiren udalekuetan 
izan ziren iaz. Ugaitzek 4 urte 
ditu eta iaz lehen aldia izan zen 
berarentzat. "Oso gustura aritu 
nintzen, pozik". Hori dela eta, 
aurten esperientzia errepikatuko 
duela aitortu du. "Uda iristeko 
gogoz nago, udalekuetara 
joateko", adierazi du. 

Ametsek, berriz, 7 urte ditu 
eta hark ere onartu du "pozik" 
ibiltzen direla lagunartean. 
"Igerilekuetan eta erreketan 
bainatzen gara. Bero egiten 
duenean, gustura aritzen naiz 
uretan. Iaz, adibidez, Osintxura 
egin genuen irteera eta gaua 
pasatu genuen han. Esperientzia 
polita izan zen, errepikatzeko 
modukoa". Ugaitz Korta –ezkerraldean– akademiako lagunekin. 

"Aurten ere joango gara"

Irantzu eta Oxel Souto neba-
arrebek Kids&Us akademiaren 
udalekuetan hartu zuten parte 
iaz. Irantzuk 7 urte ditu, eta 
"oso gustura" aritu zela dio. 
"Asko ikasten dugu, irakasleak 
onak dira eta lagunak egiten 
ditugu. Jolas ezberdinen 
bitartez, ingelesa ikasten dugu. 
Ingelesezko abestiak kantatzen 
eta dantzatzen ditugu". 
Aurtengo udara begira, berriro 
izena emango duela aitortu du.

Oxelek 5 urte ditu. "Koloreak 
eta zenbakiak ikasten ditugu eta 
oso modu errazean irakasten 
dizkigute, jolasen bitartez", 
adierazi du. Oxelek ere onartu 
du "gogotsu" dagoela aurten 
berriro ere udalekuetan izena 
emateko. Oxel eta Irantzu neba-arrebak. 

"Modu errazean irakasten digute"

Idiomaster akademiako ikasleak oso gustura daude Jai Skool 
udalekuek eskaintzen dietenarekin. "Ingelesa ikasteko modu 
erakargarria da. Arrasateko gauza interesgarriak ikasten ditugu 
jolas ezberdinen bidez. Kirol ezberdinak ere praktikatzen ditugu".

"Ikasteko modu erakargarria da"

Ikasleak lanean, Idiomaster akademian. 

Parlance ingeles akademiaren udalekuetan izan zen Xabat Irizar, 
eta adierazi du oso esperientzia polita izan zela. "Gustura aritu 
nintzen. Oso jende jatorra dago, eta lagun berriak egiteko ere balio 
dute udaleku hauek, ingelesa ikasteaz gain".

"Oso jende jatorra dago"

Xabat Irizar. 



24      PUBLIZITATEA UDALEKUAK 2018 EgUbAKoitzA  2018-03-09  GOIENA ALDIZKARIA

Azkeneko urteotan egin duen 
moduan, udaleku irekiak, uda-
leku itxiak eta murgilketa pro-
gramak eskainiko ditu Berga-
rako Play & Say enpresak uda-
ko hilabeteei begira.

Hain zuzen ere, 2 eta 12 urte 
arteko umeendako dira udaleku 
irekiak, eta aurtengo leloa izan-
go da Zatoz gurekin denboraren 
misterioari irtenbidea ematera! 
Ekainean eta uztailean egingo 
dira, eta, Gipuzkoan, Bergaran, 
Legazpin eta Eibarren izango 
dira. Zaintza zerbitzua, gainera, 
barne izango dute, eta taldeak 
adinaren arabera eratuko di-
tuzte.

Programaren helburuak dira 
parte hartuko duten haurren-
dako ekintza dibertigarriak 
egitea eta ingeleseko ahozko 
komunikazioa lantzea. Besteak 
beste, jolas kooperatiboak, 
irteerak, tailerrak, psikomo-
trizitatea, abestiak, barre-te-
rapia antzerkia, master chef 
edo sukaldaritza, eta abar 
izango dira. Programa osoa 
ingelesez izango da eta moti-
bazio estrategiak erabiliko 
dituzte hizkuntzaren erabilera 
suspertzeko.

Udaleku itxiak, bestalde, 
Errioxan –Santo Domingo de 
La Calzada– eta Burgosen –Ez-
caraytik oso gertu, Pradoluen-
gon– izango dira. Errioxako 
udalekuak Lehen Hezkuntzako 
6. mailako ikasleendako dira 
eta Pradoluengokoak, berriz, 
Derrigorrezko Bigarren Hez-
kuntzakoendako (DBH).

Udaleku itxi horiei begira, 
adinaren araberako programak 
garatu dituzte, eta bertan, es-
perimentuak, jolasak, irteerak, 
tailerrak, kirolak, antzerkia, 
igerilekuko aktibitateak, gau-
beilak, eta abar egin ahal izan-
go dituzte gazteek. Irakasleen 
ama-hizkuntza, gainera, inge-
lesa da.

Udalekuetan izena emateko 
eta informazio zabalagoa ja-
sotzeko, www.playandsay.org 
webgunera jo behar da.

Haurrak jolasean.

Ingelesa modu 
dibertigarrian lantzeko
bergaran dauden Play & Say hezkuntza zerbitzuek udaleku irekiak eta itxiak eta 
murgilketa programak antolatuko dituzte aurten ere. Ekintza dibertigarrien bidez, 
adinaren arabera, ingeleseko ahozko komunikazioa lantzea da helburu nagusia

Harremanetan jartzeko
• Simon Arrieta plaza 2A 

(Bergara)
• 943 76 26 29
• www.playandsay.org
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Ekintzaz betetako hiri-kanpa-
lekuak eskainiko dituzte, beste 
behin, oporraldiei begira, Arra-
saten egoitza duten Kids&Us 
hezkuntza zerbitzuek. Hain 
zuzen, FunWeeks ekimenarekin, 
ondo pasatzeko eta ingelesa behar 
bezala ikasteko, astero, tailerrak, 
dantzak, kantak eta bestelako 
ekintzak prestatu dituzte udara 
begira, eta baita Aste Santuko 
eta Gabonetako oporrei begira 
ere.

Aste bakoitzean, hizkuntza 
hobeto barneratzeko eta ikas-
teko, askotariko istorioez osa-
tutako munduan murgilduko 
dira umeak. Horretarako, inge-
les hutsez sortutako ekintzak 

garatu dituzte Kids&Us-en. Ho-
rrela, jolasen, antzerkiaren, 
psikomotrizitate ariketen eta 
eskulanen bidez barneratzen 
dute ingelesa umeek.

Talde txikietan
3 eta 10 urte arteko haurrei bi-
deratuta daude FunWeeks ekin-
tzak, eta, gehienez, adinaren 

arabera, hamarreko taldeetan 
banatzen dira, hezkuntza ahalik 
eta zuzenena izan dadin. Adin 
taldearen arabera egokitzen dira 
aktibitateak. Zehazki, 09:00eta-
tik 13:00etara izaten dira, baina 
08:30etik 13:30era laga eta hartu 
daitezke umeak, harrera zerbi-
tzua dago eta.

Horrez gainera, ikaste proze-
sua ahalik eta naturalena izan 
dadin, Kids&Us-ek aktibitate 
gehiago eskaintzen ditu. Helbu-
rua da umeek era naturalean 
izatea kontaktua ingelesarekin, 
eta, horretarako, askotariko 
baliabideez jositako unibertso 
bat eskaintzen dute hezkuntza 
zerbitzuek. Umeak, Kids&Us-ek antolatutako tailer batean. 

Ikastea dibertigarria da 
Kids&Us-en eskutik
ingelesa ikasteko eta ondo pasatzeko aukera paregabea eskaintzen du Kids&Us 
hezkuntza zerbitzuetako 'FunWeeks' ekimenak. Udaz gain, Aste Santuko eta 
gabonetako oporraldietan ere eskaintzen dituzte hiri kanpaleku zerbitzuak

Harremanetan jartzeko
• Euskal Herria plaza 13 

(Arrasate).
• 943 05 15 46 / 656 74 05 78
• arrasate@kidsandus.es.
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Uda sasoia hizkuntzak ikasi edo 
praktikatzeko garai ona izan 
ohi da eta geroz eta gehiago dira 
horren aldeko apustua egiten 
dutenak. Arrasateko Idiomaster 
akademian ume zein nagusien-
dako eskaintza dute eta astebe-
tez, bi astez edo hiruz ingelesa 
ikasteko aukera ezin hobea 
eskaintzen dute. 

Alde batetik, ikastaro trinkoak 
dituzte, akademian bertan ema-
ten dituztenak, azterketak pres-

tatzeko, nork bere maila hobe-
tzeko edo bestelako helburueta-
rako prestatzeko zuzenduak.

Bestetik, duela bi urte ipini 
zuten martxan Jai Skool izene-
ko programa, eta, izandako 
arrakasta ikusita, hirugarrengoz 
eskainiko dute aurten. Ingelesa 
oinarri hartuta, udaleku irekien 
eran egiten den ikastaroa da Jai 
Skool, 14 urtera arteko haur eta 
gaztetxoei zuzenduta. Bakarka-
ko eskolak ere eskainiko ditu 

akademiak, One to One progra-
maren bitartez. 

Bestalde, Edinburgon (Eskozia), 
17 urtetik gorakoendako ikas-
taroak ere antolatzen ditu Idio-
masterrek udarako. Hiriaren 
erdigunean kokatutako eskola 
baten izaten da eta han hainbat 
ekintza egiten dituzte. Uztailean, 
abuztuan eta irailean zehar egi-
teko eskaintzen ditu akademiak 
ikastaroak. 

Taldean edo bakarka, ingeles 
udalekuak Idiomasterren
Udaleku irekien eran egiten den Jai Skool programa eta 
ikastaro gehiago ere eskaintzen ditu akademiak

Idiomasterreko lantaldea, akademiaren kanpoaldean. 

Idiomaster 
• Otalora Lizentziaduna 29
• 943 79 07 84
• www.idiomaster-

arrasate.com

Uztailaren 2tik 20ra antolatuko 
ditu aurten udaleku irekiak 
Arrasaten Txatxilipurdik. 2 eta 
12 urte bitartekoek hartu ahal 
izango dute parte eta hiru aste 
osorik edo asteka aukeratu dai-
tezke horiek. Udaleku irekiek 
30 urte beteko dituzte aurten, 
eta, urteurren hori ospatzeko, 
biserak eta kamisetak aterako 
ditu Txatxilipurdik. Gainera, 
ekintza berezi bat egingo da 
horrekin lotuta. Hori bakarrik 

ez, Txatxijaia eta azken jaia ere 
egingo dituzte, beste urte ba-
tzuetan moduan. 

Aurten, bestetik, 9 eta 12 urte 
bitarteko neska-mutikoendako 
eskaintza berezia prestatu dute. 
Haiei egokitutako udalekuak 
prestatu dituzte, eta, astean bi 
egunez, egun osoko ekintza bat 
izango dute. 

Udaleku itxiei dagokienez, 9-12 
urte artekoendako astebeteko 
egonaldia egiteko aukera eskai-

niko du elkarteak Goizuetan 
uztailaren 8tik 15era. Adinez 
apur bat nagusiagoendako, 13-15 
urte artekoendako, beste bi au-
kera eskainiko dituzte. Ozaeta-
ra joateko aukera uztailaren 
1etik 10era eta Orioko Zingira-
ko udalekuez gozatzekoa. Azke-
nik, 14-16 urtekoendako Kosta 
ala kosta –Ozaetan hasi eta Za-
rautzera– udaleku ibiltaria an-
tolatuko du Txatxilipurdik. 

Berrikuntzekin datoz Arrasateko 
udalekuak, 30. urteurrenean
txatxilipurdik udaleku irekiak eta itxiak antolatuko ditu 
aurten ere, aisialdia eta autonomia oinarri hartuta

Urarekin jolasten, iaz, Txatxilipurdiren udalekuetan. 

Txatxilipurdi
• Nafarroa etorbidea 23
• 943 79 54 46
• www.txatxilipurdi.com

Uztailaren 2an hasi 27an buka-
tuko dira ingelesa ikasteko Arra-
sateko Parlance akademiak an-
tolatutako udalekuak. "Ahoske-
ra eta ahozko ulermena lantzea-
ri umetan ekitea garrantzitsua 
dela deritzogu, eta, horregatik, 
jatorri irlandarra duten irakas-
leak dira udalekuetan lanean 
arituko direnak", diote akade-
miako arduradunek. Eta gaine-
ratu dute: "Irlanda magia, arte 
eta sorkuntza maila itzeleko 

herrialdea da, eta, hain zuzen 
ere, magia eta kreatibitate hori 
da gure irakasleek uztailean zehar 
egingo diren jolasetan garatu eta 
islatuko dutena". Ama-hizkuntza 
ingelesa duten irakasleei entzu-
teko aukerak balio erantsia ema-
ten die udalekuei, "ulermenena 
eta ahoskera garatzen" lagundu-
ko baitie neska-mutikoei. 

Esan moduan, uztailaren 2an 
hasi eta 27ra arte iraungo dute 
ingeleseko udalekuek Parlance 

akademian. Ez dago hilabete 
osoa aukeratu beharrik. Asteka 
egin daiteke hori. 10:00etan hasi 
eta ordubeteko eskola teoriko 
baten ondoren, irudimenari, 
dibertsioari eta aktibitate des-
berdinei utziko zaie tokia. "Egu-
nero esperientzia berri bat izan-
go da", diote arduradunek. Gai-
nera, berrikuntza gisa, 08:30etik 
10:00ak bitartean haurtzaindegi 
zerbitzua ipiniko dute aurten. 

Irakasle irlandarren eskutik, 
ingelesa ikasi eta disfrutatu
Arrasateko Parlance akademian ahoskerari eta ahozko 
ulermenari sekulako garrantzia ematen diote

Parlance akademiako udalekuetan parte hartu zuen talde bat. 

Parlance
• Ferrerias 26
• 943 77 06 83.
• www.parlance-idiomas.

com
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Mondragon Lingua hizkuntza 
akademiak udaleku itxiak eta 
irekiak antolatu ditu udarako. 
Ekainaren 25etik uztailaren 
27ra bitartean izango dira ire-
kiak, eta, hain zuzen ere, uda-
leku horiek aukera paregabea 
eskaintzen diete haurrei, jolas-
tuz eta ongi pasatuz ingelesa 
ikasteko.

Udaleku irekiak Arrasaten 
eta Oñatin egiten dituzte, eta 5 
eta 11 urte bitarteko haurren-
dako dira. Ordutegia honako 
hau izango da: 09:00etatik 
13:00etara bitartera. Ekintza 
pila bat egingo dituzte ordu 
horietan: eskulan-tailerrak, 
kirolak –igerilekua, futbola, 

olinpiadak…–, mozorro-festak 
eta jokoak, besteak beste, egu-
nero izango duten morning snack 
gosariaz gainera. Zaintza zer-
bitzua ere eskainiko dute aur-
ten, 08:30etik 09:00etara.

Udaleku itxiak, berriz, Errio-
xako Santo Domingo de la Cal-
zada herrian egingo dituzte, 
uztailaren 2tik 13ra, uztailaren 

16tik 27ra eta uztailaren 2tik 
17ra, eta 8 eta 14 urte arteko 
haurrendako dira. Han egingo 
dituzten jolasez, jokoez, eta aba-
rrez gainera, atal akademikoa 
ere uztartuko dute; izan ere, 
egunero, bost eskola-ordu izan-
go dituzte.

Jolastu eta ingelesa ikasi
Taldeak hizkuntza mailaren 
arabera banatuko dituzte, eta, 
gehienez, hamabiko taldeak 
izango dira. Irakasleak titulu-
dunak izango dira, ingelesa ama-
hizkuntza dutenak, eta esperien-
tzia handikoak, irakaste proze-
suan metodo berritzaileak era-
biltzen dituztenak. Talde bakoi-

tza tutore batek gidatuko du; 
haur bakoitzaren ingeles maila 
aztertuko du, eta hobekuntza 
behar duen atalean laguntza 
eskaini.

Eskaintza handia
Udalekuetako programaren ba-
rruan, askotariko ekintzak egin-
go dituzte: tailerrak, bideoak, 
abestiak, festak, gaubeilak, eta 
abar. Eta kirol ekintzak ere 

egingo dituzte: paintball-a, arku 
tiroketa, igeriketa, arrauna eta 
eskalada, besteak beste. Horrez 
gainera, bi irteera egingo dituz-
te, bata Logroñora eta bestea ur 
parke batera.

Hain zuzen ere, Mondragon-
lingua.com webgunean eman 
daiteke izena Mondragon Lin-
guako udalekuetan, eta atari 
horretan bertan jaso daiteke 
informazio zabalagoa.

Umeak, Santo Domingo de la Calzadan egindako udalekuetan.

Ingeleseko udalekuak 
Mondragon Linguarekin
Jolasaren bidez ingelesa ikasteko aukera izango da Mondragon Lingua hizkuntza 
akademiak eskaintzen dituen udalekuetan. ingelesa, ikasgai bat izateaz gain, elkar 
komunikatzeko eta ondo pasatzeko tresna bat ere badela erakustea da helburua

Mondragon Lingua
• Arrasaten: Araba 

etorbidea 4.
• Oñatin: Motxon kalea 7
• Mondragonlingua.com
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Zein onura dituzte udalekuek, oro 
har? 
Elkarbizitzan murgilduz, nor 
bere gaitasunekin eta zailtasu-
nekin topo egiteko aukera apro-
posa da; gainera, ikasturtean 
zehar izandako betebeharren 
aurrean, ondo pasatuz eta jola-
sean, beste ardura barik ibil-
tzeko aukera ematen dute. 
Beste batzuek, berriz, ekintza, 
kirol edota hizkuntza ezberdinak 
ikasteko aukera ematen dute. 
Izan ere, aukerak askotarikoak 
dira.
Aukera zabal horren aurrean, zer 
hartu beharko genuke kontuan 
bata edo bestea aukeratzeko or-
duan? 
Geure buruari egin behar dio-
gun lehen galdera zera da: zein 
da udalekuetara joatearen edo 
bidaltzearen helburua? Hau da, 
gurasoek egindako aukera den, 
umeak berak erabakitakoa den 
edo elkarrekin landutako gaia 
den. Ikasteko, ondo pasatzeko, 
opor egun batzuk probetxuzko 
zerbait egiten pasatzeko… Hori 
guztiori garbi edukitzea kome-
ni da. Helburuak argiak diren 
heinean, hartuko den erabakia 
askoz errealagoa izango da.
Kirol udalekuak, udal udalekuak, 
atzerrira joatekoak, erakunde pu-
blikoenak, hizkuntzak lantzekoak... 
Azken horiek geroz eta gehiago 
dira. 
Guztiek ematen dute aukera 
egunerokotasunetik aldentzeko. 
Bereziki, hizkuntza udalekuen 
kasuetan, atzerriko hizkuntza 
beste modu batean ikasteko eta 
lantzeko aukera ematen dute.

Ikasturtean zehar eta egune-
roko ingurunearen zurruntasun 
barik, esperientziak beste hiz-
kuntza baten bizitzeko aukera 
ematen dute. Hor ere, norbera-
ren gaitasunen araberako ga-
rapena lortuko da.
Umearen iritzia kontuan izatea 
garrantzitsua da? Hau da, udalekuek 
umearen edo gurasoen gustuen 
araberakoa izan behar dute?

Berriro ere mahai gainean 
jarri beharko dira udalekuekin 
lortu gura diren helburuak. 
Gure seme-alabek ondo pasatzea 
eta gustura ibil daitezen nahi 
bada, euren iritzia kontuan 
hartzea ezinbestekoa da. Hori 
horrela, kontuan hartu beha-
rreko lehen gauza zera da: uda-
lekuak norendako eta zertara-
ko diren.

Gurasoek hartzen badute era-
bakia, umearen iritzia kontuan 
hartu barik, helburuak lortzea  

askoz zailagoa izango da. Kon-
tsentsu bat izatea ezinbestekoa 
da. Berba egin, negoziatu, ados-
tu, proposamen bakoitzaren 
aldekoak eta kontrakoak zehaz-
tu... Halako aukeraketa batek 
aurretiko lana eskatzen du. 
Izen-emate orria bete eta or-
dainketa egitea baino askoz 

konplikatuagoa da aukera zu-
zena egitea.
Zein aholku emango zenizkioke 
udalekuetara lehen aldiz joango 
den ume bati? 

Esperientzia berri baten au-
rrean dagoen heinean, emozio 
eta sentimendu ezberdin asko 
bizi izango dituela jakin behar 

du. Gauza positiboak eta gozoak 
izango dituela. Zalantzak ere 
izango dituela, seguru. Puntu 
horretan, bere barrura begira-
tzea da onena: bere buruarekin 
zintzoa izan eta besteekin ja-
rrera berbera eduki. Modu na-
turalean jokatzen badu, lagun 
asko egingo ditu. Eta, trukean, 
beste ume batzuen zintzotasuna 
jasoko du.
Eta semea edo alaba lehen aldiz 
udalekuetara bidaltzen duen gu-
raso batek nolako jarrera izan 
beharko luke? 

Umeak sentimendu asko bizi 
izango ditu, aurreko egunetan 
eta udalekuetan bertan: ziur-
tasunik ezak, zailtasunak, bel-
durrak, zirrarak, urduritasuna, 
ilusioak eta egokitzeko askota-
riko erak. Sentimenduen zu-
rrunbilo horretara nola egoki-
tu behar duen jakiteko, gurasoen 
laguntza ezinbestekoa izango 
da. Ume bakoitzak egokitzeko 
modu bat dauka eta gurasoek 
badakite zein den. Batzuei gehia-
go kostako zaie, eta horren 
araberakoa izango da etxera 
itzultzen direnean kontatuko 
dutena. Batzuendako, esperien-
tzia positiboa izango da eta 
itzultzeko gogoz egongo dira. 
Aldiz, beste batzuk ez dira uda-
lekuetara itzuliko.

Hori bai, umeek eta gurasoek, 
guztiek ikasiko dute asko.
Umeak eta gurasoak banandurik 
egongo diren epe hori ona izango 
da askorendako. Baina, beste 
hainbatendako, egoera zaila izan-
go da. Egunerokotasunekin oso 
aldenduta dagoen egoera horri 
nola egin aurre? 

Gurasoek jakin beharko lu-
kete ezer gertatuz gero zeintzuk 
diren umearekin kontaktuan 
ipintzeko aukera errealak. 

Askok uste dute umearekin 
gai horri buruz berba egiteak 
beldurrak aktibatzen dituela. 
Ez da egia. Gure seme-alabek 
oso garbi jakin behar dute etxe-
tik kanpo egonda ere kontaktuan 
egoteko aukera badagoela. La-
saitasuna emango die horrek.

Bestalde, halako urduritasun  
momentuan, oso garrantzitsua 
da gurasoek umearen gaitasu-
nak aldarrikatzea eta goraipa-
tzea. Eurengan dugun konfian-
tza handia dela esan, eta, egiten 
dutena egiten dutela eta auke-
ratzen dutena aukeratzen du-
tela, euren ondoan egongo ga-
rela. Kilometro askora egonda 
ere, eurengandik gertu egongo 
garela. 

Enara Agirre psikologoa, Antzuolako kontsultan. 

"SENTIMENDU 
ZURRUNBILOARI 
AURRE EGITEN 
LAGUNDU BEHARKO 
DUGU UMEA"

"Umearen iritzia 
ezinbestekoa da, 
eskaintza oso 
zabala da eta"
ENARA AGIRRE PSiKoLogoA
Udalekuak aukeratzeko orduan kontuan hartu beharrekoez eta zaindu beharrekoez 
egin du berba antzuolarrak. Umearen eta gurasoen arteko erabakia dela esan du
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Lehen emanaldirako –19:30– 
sarrera guztiak agortu dira. 
Hala, Alizia musikalak bigarren 
emanaldia izango du martxoaren 
17an: 16:30ean. Liburutegian eta 
Bergarako musika eskolan dau-
de salgai sarrerak. Astelehenean, 
martxoren 12an, Oihan Vega 
izango da musikalaren promo-
zioa egiten, 16:30ean, eskola 
inguruan. 

'Alizia' musikalak 
bigarren emanaldia 
izango du Torresoroan

Aritz Saidi antzuolarrak Siriako 
egoeraz jardungo du martxoaren 
14an, Olaranen, 18:30ean. Saidik 
oso gertutik ezagutzen du han 
bizi duten gatazka politikoa zein 
erlijio-gatazka. Hitzaldia beste 
herri batzuetara zabaldu gura 
duela dio, baina argitu du une 
honetan hitzaldiaren jarraipena 
bere osasun egoerak baldintza-
tuta dagoela.

Siriako egoera 
gertutik ezagutzeko 
aukera eguaztenean

Eguen eguerdian plazan eginiko elkarretaratzea. LEIRE LARDIZABAL

Aldarrikapena eta festa izango 
dira nagusi asteburuan ere
bihar, erakusketa eta hitzaldia izango dira, besteak 
beste; arratsaldean, berriz, olatu Morea egingo dute

Maider Arregi aNtzuoLa
Martxoaren 8a aldarrikapenez 
jantzi da asteon. Emakumeen 
Nazioarteko Egunari babesa 
erakutsi diote antzuolarrek. Hala, 
eguenean egindako eguerdiko 
elkarretaratzean eta iluntzeko 
manifestazioan herritar ugarik 
parte hartu zuten.

Eta aldarrikapenekin jarrai-
tuko dute asteburuan ere an-
tzuolarrek. Bihar, martxoak 10, 
gosaria egingo dute Herriko 
Plazan. Ezer ez egiteko lelopean, 
gosarian parte hartzeko dei egin 
diete herritarrei. "Umeendako 
eta helduendako zaintza zerbitzua 
egongo da", gaineratu dute An-
dramanuelak emakume taldeko 
ordezkariek.

Emakume langileak 
Martxoaren 10ean eta 11n, Er-
dialdeko Amerikako emakumeen 
lana azaleratzen duen erakus-
keta izango da ikusgai Olaran 

etxean. Hala, martxoaren 10ean, 
12:00etan, Mesoamericanas en 
resistencia por una vida digna 
erakusketa azaltzeko hitzaldia 
egingo dute Olaranen bertan eta 
ikusgai izango da 14:00ak arte. 
Baita arratsaldean ere, 18:00eta-
tik 20:00etara.

Erakusketa domekan ere ikus-
gai izango da, arratsaldeko seie-
tatik zortzietara bitartean.

Olatu Morea 
Eta zapatu arratsaldean, ema-
kumeen eskubideen alde Olatu 
Morea lasterketa egingo da, 
17:30ean hasita. Kirola eta alda-
rrikapena eskutik joango dira 
eta herritar ororendako presta-
tutako ibilbidea izango da, gai-
nera. Oinez zein korrika egiteko 
aukera izango da eta bukaeran 
aldarrikapena irakurriko dute. 
Arratsaldea borobiltzeko, kale-
jira izango da, eta afaria, Trekutz 
elkartean, 21:00etan. 

Maider Arregi aNtzuoLa
Aste honetan egin dute Antzuo-
lako martxoko ohiko osoko 
bilkura.  Gueñes-Itsaso goi ten-
tsioko linea proiektuaren egoe-
raz jardun dute. Izan ere, goi 
tentsioko –400 kilovolt– linea 
proiektua onartu egin du admi-
nistrazioak, eta, horri aurre 
egiteko, hainbat udalek elkar-
lanean errekurtsoa aurkeztuko 
dutela jakinarazi du  Beñardo 
Kortabarria alkateak. Eta, oso-
ko bilkuran, ekimen judiziala-
rekin aurrera egitea onartu 
dute, EH Bilduren botoei esker. 
"Orain arte, jarrera sinbolikoa 
izan dugu; aurrez, osoko bilku-
ran guk aurkeztutako mozioa 
onartu zen eta proiektu honi 
aurre egiteko sortzen ziren eki-
menetan parte hartuko genue-
la onartu zen. Izan ere, gure 
ingurua, mendiak, asko ukitzen 
ditu, eta babestu egin gura dugu 
eta linea proiektu hori zaildu. 
Hala, Gueñes-Itsaso proiektua-
ri aurre egiteko ekinbide judi-
zialaren bidea hartzea onartu 

dugu osoko bilkuran. Oraingoz, 
sei udalerri gara demandan 
parte hartuko dugunak, baina 
gizentzen joango den zerrenda 
izango dela uste dugu", argitu 
du Kortabarria alkateak. 

Goi tentsioko linea proiektua-
ren arabera, Antzuolan Gueñes-
Itsaso lineako dorreak Itsumen-
ditik Deskarga gainerako bidea 
zeharkatuko dute eta handik 
Gabiriara joango dira.

Baserri bideak 
Osoko bilkuran, baserri bideak 
arautzen dituen hasierako ones-
pena ere onartu dute. Izan ere, 
baserrietan dauden pistak nola 
erabili behar diren eta zein es-
kubide eta betebehar eduki behar 
dituzten erabiltzaileek arautu 

gura du Udalak. Orain, araudia 
hilabetez egongo da jendaurrean, 
eta, ondoren, berriro eroango 
da osoko bilkurara behin betiko 
onespena emateko.

Eztalako obra 
Gai zerrendatik kanpo, une ho-
netan Eztala futbol zelaiari era-
giten dion obra handi bat ere 
jarri zuen mahai gainean alka-
teak. Izan ere, astelehenean, 
martxoaren 12an, Eztalako lurrak 
egonkortuko dituen obra hasiko 
da. "Lur mugimendua sei bider 
handiagoa da. Horregatik, Di-
putazioko ingeniariek obra han-
dia egitea erabaki dute. 24 metro 
luzeko hamaika burdina sartu-
ko dituzte lurrean, mendiari 
eusteko eta lur mugimenduak 
eragozteko".

Obrak maiatzera arte iraungo 
du eta ezingo da epe horretan 
Eztalara autoz igo; ezta aparka-
tu ere. Orain, herriko kirol el-
kartearekin adostu gura ditu 
Udalak futbol zelaiaren erabile-
ra-xehetasunak.

Martitzeneko ohiko osoko bilkuraren une bat. MAIDER ARREGI

Gueñes-Itsaso linearen 
aurka egingo du Udalak
gueñes-itsaso goi tentsioko linea proiektuak baimen administratiboa dauka. Hala, 
hainbat udalek elkarrekin ekimen judiziala abiatuko dute baimen horren aurka. 
antzuolako udalak demanda bateratuan parte hartzea onartu dute osoko bilkuran

EZTALAKO LURRAK 
EGONKORTZEKO 
LANAK HASIKO 
DITUZTE 
ASTELEHENEAN
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Jokin Bereziartua bERgaRa
"Ederra izan da prozesua. Pro-
tagonisten begietako distira ho-
rregatik bakarrik merezi izan 
du ahaleginak". Miguel Angel 
Elkoroberezibar (Bergara, 1966) 
ikertzailearen hitzak dira, in-
prentara bidali berri duen Pol-Pol 
M.T. Bergarako historia sozial 
bat. 1942-2017 liburuaz berbetan. 
Martxoaren 15ean 76 urte beteko 
dira Pol-Polen sorrera batzarra 
egin zenetik, eta bi egun geroago, 
hilaren 17an, aurkeztuko dute 
liburu berria, udaletxean (12:30): 
"Herriarekin eta herriarentzat 
egindako proiektua da".   

Herri baten historiaren isla
Mendian hildako bergararrei 
dago eskainita liburua, eta egi-
leak horiei aipamen berezia egin 
die hasierako orrietan. Hortik 
aurrera, mendi talde baten his-
toria baino gehiago jasotzen du 

liburuak: "Herriko gizatalde 
ezberdinek izan dituzten ekime-
nak eta jarduerak ere jasotzen 
dira. Horrez gain, Pol-Pol sortu 
aurretik mendizale taldeak ere 
bazeuden, eta horiei ere luzatu 
diegu begirada". 

Liburua egiteko prozesua "ede-
rra" izan dela dio egileak: "Ho-
rrenbeste jende pasatu da Pol-
Poletik... Zorionez, asko bizirik 
daude oraindik; 90 urtetik go-
rako jendearekin ere egon naiz. 
Izugarria da, memoria historikoa 
dira. Hain justu, horregatik da 
soziala Pol-Polen historia, per-
tsonak direlako protagonista. 

Bergarako historiaren lekuko 
pribilegiatua izan naiz". Kontuan 
hartu behar da Pol-Polek asko-
tariko alorretan jardun zuela; 
mendiarekin eta naturarekin 
zerikusia izan dezakeen edozein 
arlo jorratzeaz harago, sorospen 
ikastaroak antolatu ziren, ar-
gazkigintzan edo espeleologian 
ekimen ezberdinak gauzatu ziren, 
Euskal Herriko lehenetariko 
rokodromoa egiten lagundu zuen 
eta argitaratzaile lanak ere egin 
izan ditu –Estatu mailako eska-
lada arloko lehenetariko aldiz-
kariak kaleratu zituen Pol-Polek–. 
Liburu horren editorea Pol-Pol 
Mendizale Taldea bera da. 

Gehienak, oroitzapen ederrak
Adinekoek gaztaroan kokatzen 
dute Pol-Polekiko testigantza; 
horietako batzuk gogorrak dira 
frankismoaren hasierakoak di-
relako, baina gehienek oroitzapen 

ederrak gordetzen dituzte. "Oso 
garai aktiboak ziren, dena egi-
teko zegoen. Eta denborak fro-
gatu duenez, taldean eta auzola-
nean gauza asko lortu daitezke 
herriarentzat", gaineratu du 
Elkoroberezibarrek. Izan ere, 
aintzat hartu behar da garai ba-
tean mendi elkarteetatik harago 
ezer gutxi zegoela aisialdirako 
esparruan; 36ko Gerraren osteko 
ezerezetik sortu zen Pol-Pol jaio-
tzeko ezinbestekoa izan zen kohe-

sioa. Hain zuzen, gerraostean 
bando ezberdinetako jendea ba-
tzeko gune bakarrenetakoa zen 
Pol-Pol. Emakumeak hasieratik 
izan ziren Pol-Poleko parte eta 
ohikoa zen irteeretan emakumeak 
eta gizonezkoak elkartzea.  

Nola aldatu diren gauzak 
Azken 75 urteotan izugarri alda-
tu dira gauzak, baita mendizale 
elkarteen bueltan ere; bitxikeria 
moduan, eta atzo Emakumeen 

Polpoldarrak Aizkorrin, 1943ko ekainaren 6an; elkartea eratu eta urtebetera egindako argazkia. I. OJANGUREN / I.MURUAMENDIARAZ FONDOA

Pol-Pol: urratsez 
urrats, orriz orri

MENDIAN HILDAKO 
BERGARARREI DAGO 
ESKAINITA LIBURUA; 
EGILEAK AIPAMEN 
BEREZIA EGITEN DIE  

Martxoaren 17an aurkeztuko dute Pol-Pol Mendizale taldearen azken 75 urteotako 
errepasoa egitera datorren liburua; Miguel angel Elkoroberezibar egileak asko gozatu 
du prozesuan: "Herriarekin eta herriarentzat egindako proiektu bat da; asko ikasi dut"

Emakume polpoldarren talde bat Aizkorrin, 1943an. T. JAUREGI/ I. MURUAMENDIARAZ FONDOA

Martxoaren 17an aurkeztuko dute liburua, udaletxean (12:30); 
Elkoroberezibarrek 100dik gora elkarrizketa egin ditu herritarrekin 
eta 208 orrialdetan zehar 450 erretratu baino gehiago aurkituko 
ditu irakurleak. Pertsonak dira kontakizuneko zein argazkietako 
protagonistak: "Pertsonak, pertsonalismorik gabe. Ahalegin 
berezia egin dugu jende hori guztia identifikatzen". Aurkezpenean 
erosteko aukera izateaz gain, hilaren 17tik aurrera Mizpildi 
okindegian, Subijai dendan, Onena tindategian, Depor tabernan, 
kultura etxean eta Pol-Polen egoitza berrian (San Pedro 10) 
egongo da salgai liburua, 15 eurotan. Liburuaren babesleak izan 
dira Bergarako Udala, Gipuzkoako Mendizale Federazioa eta 
herriko hamabi enpresa. "Eskerrik beroenak guztiei", dio egileak. 

450 erretratutik gora 208 orrialdetan 



GOIENA ALDIZKARIA  2018-03-09  Egubakoitza BERGARA      31

Eguna izan zela kontuan hartu-
ta, egileak gogorarazi du nola 
emakumeak 1950eko hamarkadan 
gonaren azpian prakak jantzita 
zituztela joaten ziren mendira, 
eta aldapan gora hasitakoan go-
nak kendu eta motxilan sartzen 
zituzten: "Gerra aurretik zein 
gerra ostean emakumeak eta 
gizonezkoak elkarrekin gozatzen 
zuten mendizaletasunaz. Kirol 
bakarrenetarikoa izango zen, 
eta, beraz, eredugarria".

"Oso aberasgarria izan da"
Kronologia irizpide moduan har-
tuta, hamarkadaka egituratu du 
liburua egileak. Duela urtebete, 
Pol-Polen 75. urteurreneko ospa-
kizun ekitaldiei hasiera eman 
zitzaienean, iragarri zuen Elko-
roberezibarrek liburua egingo 
zuela, eta hasierako asmoa zen 

2017. urte bukaerarako amaituta 
egotea. Baina dokumentazio lana 
espero baino konplexuagoa –eta 
ederragoa– izan dela aitortu du 
egileak: "Ahoz aho jaso beharre-
ko proiektu bat denean eta jende 
asko dagoenean inplikatuta, ha-
lakoak gertatzen dira. Protago-
nista batekin egon ostean haren 
lagun bat enteratu eta lagun 
horrek beste ekarpen bat egin 
gura izan du... Aukera aprobe-
txatu beharra zegoen, eta jendea 
oso eskuzabal portatu da". Esker 
on hitzak ditu ikertzaile berga-
rarrak: "Asko ikasi dut, oso abe-
rasgarria izan da prozesua". 

Gaur egun, 700 bazkide inguru
1942 amaierarako 86 bazkide 
zituen Pol-Polek eta horietatik 
hamazortzi emakumezkoak ziren. 
Bazkideen kopurua gehitzen joan 
zen urtez urte: 1960ko hamarka-
da hasieran 370era igo zen, eta 
1990ko hamarkada hasieran 1.600 
bazkide izatera heldu ziren. Gaur 
egun, 700 bat bazkide ditu, eta 
350 federatu. Urte hauetan hogei 
lehendakari izan ditu elkarteak, 
guztiak gizonezkoak.

ELKOROBEREZIBAR: 
"HAIEN BEGIETAKO 
DISTIRA HORREGATIK 
BAKARRIK MEREZI 
IZAN DU AHALEGINAK"

Pol-Poleko gazteak Pirinioetako Castillo D'Acher mendian, 1996an. POL-POL FONDOA

Pol-Poleko gaztetxoendako lehen sorospen ikastaroa, 1978an. POL-POL FONDOA

J.B. bERgaRa
Errege Seminarioko patio azpian 
aparkalekuak egiteko prozedu-
raren lehen pausoak eman ditu 
Udal Gobernuak. Aurreproiek-
tua egiteko pleguak onartu dira 
eta kontratazio epea zabaldu da. 
Kontratazioa prozedura nego-
ziatuaren bidez egiteko, 35.695 
euroko lizitazio oinarria onartu 
da –BEZa barne–. Patioko lur 
azpian –oin batean– errotazioko 
aparkalekuak eraikitzeko proiek-
tu teknikoaren idazketaren kon-
trataziorako baldintza adminis-
tratiboen pleguak onartu dira.

Gobernua: "Premia handia dago"
Gobernuaren arabera, aparka-
leku horiek egitea herritarrek 

aspalditik duten nahia da: "Hala 
agindu genuen programan eta 
herritarrek behin eta berriro 
jakinarazi dute horren premia 
handia dutela. Uste dugu ekipa-
mendu horrek bergararren bizi 
kalitatean eta Bergararen haz-
kundean eragin handia izango 
duela". Gogora ekarri behar da 
2018ko udal aurrekontuan 
1.400.000 euro bideratu direla 
proiektu horretara eta 1.120.000 
euroko kreditua eskatu dela.

Arreta Zerbitzurako lanean
Bestalde, Udal Gobernuaren 
2018rako beste proiektuen ba-
tzuen artean dago Herritarren-
dako Arreta Zerbitzua (HAZ) 
martxan jartzea. Oraindik ezin 

da jakin aurten zerbitzu berri 
hori errealitate aurten bihurtu-
ko denik, Gobernuak "epe ertai-
nera" begirako erronka moduan 
ikusten du eta. Zerbitzu berriak 
bi helburu nagusi ditu: batetik, 
herritarrei begira horien Uda-
lerako sarbidea erraztea eta, 
ondorioz, herritarren eta Uda-
laren arteko komunikazioa eta 
harremana erraztea. Eta, beste-
tik, udal barruko administrazio 
prozedurak berrikustea eta 
arintzea. Martxoko osoko bilku-
ran aho batez onartu zen zerbi-
tzu hori martxan jartzea eta 
Gobernuko ordezkariak beste 
herri batzuetako esperientziak 
ezagutzen ibili dira; adibidez, 
Ermuko eta Legazpiko zerbitzuak.

Seminario azpiko aparkalekuaren aurre-proiektua idazteko prozesua martxan jarri berri du Udal Gobernuak. B. U.

Lur azpiko aparkalekuak 
egiteko lehen pausoak
1.400.000 euroko aurrekontua duen seminario azpiko parkingaren aurreproiekturako 
pleguak onartu dituzte, eta ireki dute kontratazio epea; bestalde, herritarrendako arreta 
zerbitzu bateratua martxan jartzeko beste esperientzia batzuk ezagutzen ari da gobernua

Martxoaren 24rako Txapa Irra-
tiak eta Xaxau jai herrikoien 
konpartsak antolatutako herri 
bazkarirako txartelak eguenean, 
martxoak 15, jarriko dira salgai, 
Irala kalean, 19:30etik aurrera. 
12 eurotan salduko dira txarte-
lak eta pertsona bakoitzeko 
gehienez lau txartel erosteko 
aukera egongo da. Bazkaria Udal 
Pilotalekuan izango da. 

Erramu Zapatuko herri 
bazkarirako txartelak, 
hilaren 15ean salgai

Andoni Egaña bertsolaria, Belen 
Ibarrola artista, Ainhoa Garmen-
dia sopranoa eta Pello Ramirez, 
Garikoitz Mendizabal eta German 
Ormazabal musikariak Artxipie-
lagoa ikuskizunarekin izango 
dira Udal Pilotalekuan apirilaren 
21ean. Sarrerak atzo jarri zituz-
ten salgai, zortzi eurotan. Aurre-
rantzean, Ticket.kutxabank.es 
webgunean erosi ahalko dira. 

'Artxipielagoa' 
ikuskizunerako 
sarrerak salgai daude

Habemus Quartett hari lauko-
te taldeak eta Susana Cordon 
sopranoak kontzertua eskaini-
ko dute bihar, zapatua, Semi-
narixoan, arratsaldeko zazpie-
tan. Sarrerak zortzi eurotan 
daude salgai www.ticket.kutxa-
bank.es webgunean. Besteak 
beste, Grundman, Haendel eta 
Whitbourn musikagileen piezak 
entzun ahal izango dira. 

HQ Quartett eta Susana 
Cordon gonbidatu 
dituzte Seminarixora
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Euskal kontzertu ekonomikoaren mitoak

Zenbait alderdik gure kontzertu ekonomikoaren aurka 
diharduten garaiotan, aspektu batzuk azpimarratu behar dira. 
140 urte bete dituen finantziazio modelo batez ari gara, 
Euskadiren eta Estatuaren arteko zerga-harremanak 
erregulatzen dituena. Euskaldunek Estatuari ordaintzen ez 
diotela entzuten da, eta gezur galanta da. Eustaten arabera, 2001 
eta 2013 artean, kupo gordinak Euskadiri 15.026 milioi euroko 
kitapen negatiboa egozten dio. Pribilegioa da? Ez. Aldebakarreko 
arrisku sistema bat da. Horrekin, Estatuari kupoa bildu eta 
ordaindu behar dio.%6,24an finkatuta dago, nazioko 
ekonomiarena (%6,1) baino handiagoa. Presio fiskala Araban, 
Bizkaian eta Gipuzkoan estatuko batez bestekoa baino handiagoa 
da. "Zerga paradisuaz" hitz egiten dute, eta, errealitatetik urrun, 
gure presio fiskal eragilea beti izan da hobea. 

Beraz, Riverak eta beste edozein politikarik, eskrupulurik gabe 
eta neurrigabeko hauteskunde interesarekin ekiten dutenek, 
aurrez aurre izango gaituzte gure ongizate-estatuaren funtsezko 
pilaretzat ulertzen duguna irmo defendatzen.

NiRE uStEz

IGOR OIARBIDE

Eneko Azkaratek aurkezten duen 
Harira saioan Udaleko oposi-
zioko ordezkariak izango dira 
martitzenean, hilak 13, Goiena 
telebistan (21:00). Bi gonbidatu 
direnez, ez da elkarrizketa soila 
izango: "Ikuspuntu ezberdinekin 
aztertuko dugu herrietako ak-
tualitatea: proiektuak, asmoak, 
egindakoak…". Udalbatzan or-
dezkatuta dauden alderdi guztiei 
egin zaie gonbita, baina Udal 
Gobernuko (EAJ-PSE-EE) or-
dezkariek uko egin diote gonbi-
dapenari. Bestalde, herritarrek 
aukera izango dute Harira-n 
galderak egiteko. Bi bide daude 
horretarako: posta elektronikoz 
(berriak@goiena.eus) eta Wha-
tsapp bidez (688 69 00 07). 

EH Bilduko eta Irabaziko 
ordezkariak 'Harira'-n, 
hilaren 13an (21:00) 

Jokin Bereziartua bERgaRa
Atzoko greba feministaren (ikus 
2. orria) biharamunean aurkez-
tuko dute Martxanterek eta 
herriko 25 emakumek Guk ema-
kumeok izeneko erakusketa. 
Aroztegi aretoan izango da inau-
gurazio ekitaldia, gaur, 19:00etan 
hasita: "Aurten, emakume gor-
putzen inguruan jardungo dugu. 
Iaz bezala, proiektu honek ema-
kume artisten lanak ikusaraztea 
du helburu, eta, horrez gain, 
aurten, bereziki, arte-munduan 
gertatzen den gure gorputzen 
apropiazioa salatu nahi dugu. 
Musa eta dekorazio-objektu iza-
teaz nekatuta gaudelako, ema-
kume-izena duen artea aldarri-
katu nahi dugu", adierazi dute. 

Aurkezpen ekitaldi "oso berezia"
Gaur inauguratuko duten era-
kusketan, askotariko teknikekin 
egindako lanak ikusi ahalko 
dira: olioa, argazkilaritza, es-
kultura... "Eta aurten ere, aur-
kezpen-ekitaldi oso berezia eta 
artistikoa prestatu dugu!", gai-
neratu dute. Esandako moduan, 
herriko 25 artistaren lanez go-
zatzeko aukera egongo da: Ain-
tzane Conde, Alicia Garcia, 
Amaia Santamaria, Ana Abajo 
Lazkano, Ana Madinabeitia, Ana 
Orgaz, Arantzazu Arregi, Edur-
ne Eraña, Idoia Etxarri, Itziar 

Murguizu, Jone Albeniz, Julia 
Otaegi Ugarte, Julia Pajares Gil, 
Justina Elexpuru Arregi, Kontxi 
Idigoras Ostolaza, Lierni Nar-
baiza, Mari Paz Alustiza, Maia-
len Lopez, Maite Eraña, Maite-
na Arana Harbustan, Mari 
Carmen Laskurain, Mari Kruz 
Andueza, Martha Lucia Silva 
Maluss, Nerea Olaskoaga Baler-
di eta Turtukiña Arte Taldea. 

Kontseiluaren bilera hilaren 13an
Emakumeen Egunaren bueltan, 
besteak beste, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasuneko Kon-

tseiluaren lehen bilera egingo 
da martxoaren 13an, Irizarren 
(18:30). "Kontseilua eratzea au-
rrerapauso handia da Bergara-
rentzat; landuko diren gaiak 
Gobernuak aholkutzat hartuko 
ditu Udalean eta herrian lantze-
ko", dio Berdintasun zinegotzi 
Maite Agirrek. Bestalde, hilaren 
14an bi saio egongo dira: batetik, 
Goienagusik antolatuta, Dando 
luz a las mujeres de la ciencia 
hitzaldia Seminarixoan (10:00); 
eta, bestetik, Kabi biluziak doku-
mentala eta mahai-ingurua Za-
balotegin (20:00). 

Iazko Emakumeen etxea erakusketako artista bergararrak, talde argazkian. I. S.

"Gorputzen apropiazioa" 
salatzeko erakusketa
Martxanterek antolatuta, bergarako 25 artistak 'guk emakumeok' izeneko erakusketa 
inauguratuko dute gaur aroztegi aretoan (19:00); arte-munduan bizi duten "gorputzen 
apropiazioa" salatu gura dute: "Nekatuta gaude musa eta dekorazio-objektu izateaz"

Oparitu Zuhaitz Bat
Martxoaren 15ean liburutegian 
elkartuko dira (19:30). Gaiak: 
Fukushima, kooperatiba 
energetikoak, Fiare bankua 
eta Oparitu Zuhaitz Bat.

Defentsa pertsonala
Emakumeei zuzendutako 
defentsa pertsonalerako doako 
ikastaroa egingo dute 
Agorrosinen bihar, 10:00etatik 
13:00etara. Izena emateko: 
Agorrosingo harreran. 

Jaien antolaketa
Pentekosteak antolatzeko 
batzarrak egiten ari da Udala. 
Gaur, hiru saio: San Joxepen 
(16:00), udaletxean (18:30) eta 
gaztelekuan (20:00). Hilaren 
20an jai batzordea batuko da.

oHaRRak
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Gurpil aulkiko kirolariek txa-
pelketa izango dute bihar, zapa-
tua, Labegaraieta kiroldegian. 
Hain zuzen, eslalom probak 
egingo dituzte, 09:30etik 13:30era. 
Gainera, Euskadiko txapelketa-
rako puntuagarria izango da 
proba. Parte hartuko du, besteak 
beste, Aritz Bikuña bergararrak, 
hainbat aldiz Euskadiko txapel-
dun izandakoa.

Gurpil aulkiko eslalom 
probak egingo dituzte 
bihar, Labegaraietan

Soraluce BKEk Ormaiztegiren 
aurka jokatuko du zapatuan, 
16:00etan, Labegaraietan. Or-
maiztegik talde indartsua du, 
joko zuzena egiten duena. Etxe-
koek "defentsan egingo duten 
lanaren arabera egongo da par-
tiduaren gakoa", Muniategiren 
esanetan. Bolada onari eutsi 
nahi izango diote bergararrek, 
kontrario zuzenaren aurka.

Ormaiztegi hartuko 
dute, etxean, lehen 
territorialeko mutilek

Bergarako Orfeoi Gazteak ema-
naldia eskainiko du gaur, bari-
kua, 20:00etan, Seminarixoan. 
Musikalak izeneko saioa izango 
da, eta, izenak dioen moduan, 
azken hamarkadetako musikal 
ezagunenak eroango dituzte. 
Cabaret musikaleko Willkommen 
obrarekin hasiko dira; All I ask 
for you, Miserableak, Over the 
Rainbow, Can you feel the love 

tonight, I will follow him, Ha-
kuna Matata, Mamma Mia, 
Dancing Quenn, Summer nights, 
You're the one that I want izan-
go dira eskainiko dituzten gai-
nerako lanak. Azkeneko obra 
Bergarako Orfeoiarekin batera 
egingo dute: Olentzero & Co! 
John Prietok perkusioa eta Amaia 
Urdangarinek pianoa joko dute 
emanaldian.

Emanaldia doan izango da, 
baina txartelak eskuratu behar 
dira, leihatilan bertan –ordube-
te lehenago–. 

Musikal ezagunetako 
abestiak kantatuko 
ditu Orfeoi Gazteak

Musika Eskolak antolatuta, Mu-
sika familian eta Nagusientzako 
musikoterapia tailerrak egingo 
dituzte apirilean.

Umeek musikaz gozatzeko 
helburuarekin egingo dute Mu-
sika familian: Gordon metodoan 
oinarritutako ikastaroa izango 
da, 0 eta 3 urte bitarteko umeei 
zuzendutakoa. Bi taldetan ba-
natuko dituzte umeak: 0 eta 15 

hilabete artekoek apirilaren 
16an izango dute ikastaroa, 
18:30etik 19:20ra; eta 15 hilabete 
eta 3 urte artekoak apirilaren 
17an izango dute saioa, ordu 
berean. 

Nagusientzako musikoterapia 
60 urtetik gorakoendako da. 
Apirilaren 16an eta 17an izango 
da, 19:30etik 20:30era. Bi ikasta-
roen prezioa 10 euro da eta ize-
na emateko azkeneko eguna 
martxoaren 22a izango da, egue-
na. Musika Eskolan eman behar 
da izena.

Musikoterapia 
tailerrak egingo 
dituzte apirilean

Arantzazu Ezkibel bERgaRa
Igeriketa taldea lan ona egiten 
dabil denboraldian zehar. Horren 
adibide da azkeneko aste bukae-
ran izan dituzten emaitzak; eta, 
lan on horrekin jarraitzeko as-
moa izango dute bihar, zapatua. 
Elkarteko txikienen txanda 
izango da: benjamin ligaren ba-
rruan jokatuko den jardunaldia 
izango dute, 16:00etan, Agorro-
sinen.

34 neska-mutiko 
Oñatiko, Legazpiko, Eibarko, 
Azkoitiko eta Azpeitiko igeri-
lariak izango dira Agorrosinen. 
8 eta 10 urte bitarteko neska-
mutikoak izango dira, eta au-
keran izango dute hainbat lan 
egiteko. Benjamin txikiek au-
keratu beharko dute 50 metro 
bular eran igeri egin, edo 100 
metro egin; eta handiek lau 
aukera izango dute: 50 metro 
crawl, 50 metro libre, 100 metro 
bular eran edo 200 metro bular 
eran, hain zuzen.

Bergarako taldeak 34 neska-
mutiko ditu benjamin mailan: 
"Talde polita da, etorkizuna 
dagoela ikusten da", azaldu du 
Xabier Labaka entrenatzaileak. 
Labaka entrenatzaileak herri-
tarrak animatu nahi ditu bihar-
ko proba ikus dezaten. 16:00etan 
hasiko da lehiaketa.

Gipuzkoako saria 
Otsailaren 24an eta 25ean hain-
bat domina lortu zituzten igeri-
lari bergararrek. Legazpin Gi-
puzkoako saria jokatu zuten. 
Aurreikuspenak "samur" bete 
zituzten, Labakaren esanetan. 
Erreleboetan brontzezko domi-
na lortu zuten Unai Belategik, 
Unai Egañak, Asier Reguerok 
eta Iker Pozak; eta, gainera, 
taldeka, hirugarren sailkatu 
ziren bergararrak.

Bestalde, Gipuzkoako neguko 
txapelketa jokatu zuten Irunen, 
zapatuan eta domekan. Besteak 

beste, Josu Morrasek zilarrezko 
domina lortu zuen, Nielka Ibar-
gurenek bi brontzezko domina 
eta Ziortza Ibaibarriagak, Uxue 
Azkaratek eta Marta Melendezek 
brontzezko domina bana. Emai-
tza horiek guztiak kontuan har-
tuta, zazpi lagunek lortu dute 
Euskadiko txapelketan parte 
hartzeko txartela: Marta Melen-
dezek, Uxue Azkaratek, Julen 
Gardokik, Josu Morrasek, Xabier 
Labakak eta Leire Sainz eta 
Elene Imaz legazpiarrek. Egin-
dako lan onaren emaitza jaso 
dute igerilariek.

Azkarate, Labaka, Melendez, Morras, Gardoki, Ibaibarriaga eta Ibarguren. A. GARDOKI

Etorkizuneko igerilarien 
lehiak Agorrosinen
benjamin ligaren barruan jokatuko dute saioa: bihar, zapatua, izango da, 16:00etan 
hasita. bi ordu inguru iraungo dute probek. oñatiko, Legazpiko, Eibarko, azpeitiko eta 
azkoitiko igerilariek parte hartuko dute biharko jardunaldian
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O.E. oÑati
Eusklabo Alaiak eleberri grafi-
koa argitaratu zuen Asisko Ur-
menetak 2017 amaieran. Orain, 
lan hori aitzakia gisa hartuz, 
aurkezpenak egiten ari da Eus-
kal Herriko hainbat txokotan. 
Hurrengo asteartean, martxoak 
13, arratsaldeko sei eta erdietan, 
Oñatiko Antixena gaztetxean 
egongo da.
Satira politiko gisa aurkeztu zenuen 
Eusklabo Alaiak lana. Baina hori 
baino gehiago, saiakera politikoa 
ere bada. 
Bai, zergatik ez? Askok esan 
didate, eta ados nago. Azken 
batean, politika egin nahi izan 
dut. Garai nebuloso hauetan 
ikusten nuena islatu dut, eta, 
zentzu horretan, oso ariketa 
terapeutikoa izan da. Eta, gai-
nera, amaiera positiboa eman 
diot.
Zertaz ari zara "garai nebulosoak" 
diozunean? 
Ni kezkatuta nago Euskal He-
rriaren egoeraz. Franco hil on-
doren uste genuen demokrazia-
rekin gure herriaren bideak 
modu askean eraiki ahalko 
genituela. Baina monarkia honen 
40 urteetan, aurreko urteen ber-
dina eduki dugu. Eta nik galde-
tzen dut: azken lau hamarkada
hauetan zertan egin dugu au-
rrera? Nik argi daukat estrate-
gia nazional baten ikuspegitik, 
atzera egin dugula. Behin eta 
berriz zapaltzen gaituenaren 
amua irensten aritu gara. Orain, 
Espainia hondoa jotzen ari da, 
eta guk berdina egingo dugu?

Saiakera politikoa, bizi-bizi. 
Gehiago da eztabaidarako ma-
teriala, dogmak zalantzan jarri 
eta eztabaidatuz aurrera jarrai-
tzeko.
Dena den, eleberria baikor amaitzen 
da. Eta askatasuna lortu duten 
beste hainbat herri aipatzen dituzu. 
Bai; zapalkuntzak aurrera ja-
rraitzen badu ere, antolatzen 
bagara lortu dezakegu, ez gara
kondenatuak, eta munduan hain-
bat herrik lortu dute indepen-
dentzia.
Aipatzen diren beste kasuak, baina, 
ez dira oso gertukoak. 
Nik eman nahi izan ditudan 
adibideak garaitu dutenenak 
dira. Geure burua ezin dugu 
alderatu frakasatu duten proiek-
tuekin, garaitu dutenekin baizik. 
Ortuzarrek aipatzen du euren 
eredua Quebec eta Eskozia di-
rela, baina nola? Galdu egin 
dute, baina!

Asisko Urmeneta. BLOGSEITB

"Estrategia nazional ikuspegitik, 
40 urteotan atzera egin dugu"
ASISKO URMENETA koMikiLaRia
'Eusklabo alaiak' liburuarekin izango da gaztetxean

Oihana Elortza oÑati
Etxez etxeko zerbitzua lizitazio-
ra ateratzea onartu zuen, aho 
batez, udalbatzak eguazten arra-
tsaldean egindako ezohiko oso-
ko bilkuran. Maiatzean bukatzen 
da gaur egun indarrean dagoen 
kontratua, eta ordurako hurren-
go esleipena prest egotea gura 
du Udalak.

Esleipena 
Mendekotasunik ez duten adi-
neko pertsonen zaintzara bide-
ratutako zerbitzua da etxez 
etxekoa. "Herriko ehun etxetara 
heltzen da eta 22 lagunek dihar-
dute. Etxearen garbiketa edo 
herritar horien garbiketa per-
tsonala egiten laguntzeko zer-
bitzua eskaintzen du, adibidez. 
580.000 euro hartzen ditu urtean 
eta deialdi publikoa egitea es-
katzen du horrek", adierazi zuen 
Mikel Biain alkateak bilkura 
amaitu ostean.

Egun zerbitzua eskaintzen duen 
enpresaren esleipena maiatzean 
bukatzen da. "Garaiz gabiltza 
oraindik. Hala ere, esleipen be-
rria eman barik gelditzen bada, 
egungoak obligazioa du berria 
adostu arte zerbitzua eskaintzen 
jarraitzeko", gaineratu zuen 
Biainek.

Etxez etxeko zerbitzuaren li-
zitazioa zen osoko bilkura be-

reziaren puntu bakarra. Horren 
aurretik, baina, aurreko osoko 
bilkuraren aktaren onespenaren 
harira, hitza hartu zuen Lourdes 
Idoiagak, EAJko udal taldearen 
bozeramaileak. Otsaileko osoko 
bilkurako irudiekin eta han 
esandakoekin Irainak eta meha-
txuak izenburuarekin sare so-
zialetan zabaldu den bideoa 
salatu zuen. "Manipulatuta dago 
bideo hori. Gure erantzuna ba-
karrik ikusten da, alkateak guri 
esandakoari buruz. Erantzun 
gogorrak dira, guri esandakoak 
ere gogorrak izan zirelako", esan 

zuen. Eta gaineratu: "Honek 
herrigintza osoari egiten dio 
kalte. Osoko bilkura herritarren 
erabakiak hartzen diren foroa 
da eta hori manipulatzea etika 
falta ere bada. Guk ez diogu 
inori eskatu salaketarekin bat 
egiteko, baina guk lanean ja-
rraituko dugu herritarren inte-
resak defenditzen".

EH Bilduk ez zuen ezer eran-
tzun. "Ez dakigu nork egin duen 
eta ez dagokigu guri baloratzea. 
Ezer ez esatea erabaki dugu, 
eztabaida handiagotu ez dadin", 
adierazi zuen alkateak.

Eguazten arratsaldean egin zen ezohiko osoko bilkura. O.E.

Etxez etxeko zerbitzua 
100 etxetara heltzen da
zerbitzu hori lizitaziora ateratzea onartu zuen eguenean udalbatzak, aho batez, 
ezohiko osoko bilkuran. bestalde, otsaileko osoko bilkurako irudiekin eta han 
esandakoekin sare sozialetan zabaldu den bideoa salatu zuen alderdi jeltzaleak

Ekainaren 10ean Donostia, Bil-
bo eta Gasteiz lotuko dituen giza 
katea antolatzeko bilera egingo 
du Gure Esku Dago ekimeneko 
taldeak datorren astean. "Dato-
rren ziklo berriko pausoetako 
bat" da giza katea, eta hori an-
tolatzen hasiko dira. Martxoaren 
13an, martitzena, egingo dute 
bilera irekia, 19:00etan, kultura 
etxean. 

Ekaineko giza katea 
antolatzen hasiko 
dira martitzenean

O.E. oÑati
Martxoaren 8aren harira, Oña-
tiko gizonek eta emakumeek 
arlo guztietan –ekonomia, poli-
tika, familia, lana, hezkuntza…– 
aukera berdintasuna izateko 
ekintza eta akzio eraginkorrak 

ezartzeko eskaera berretsi du 
EAJko udal taldeak prentsa ohar 
bidez. 2017ko eta 2018ko aurre-
kontuetan EH Bilduren Udal 
Gobernuari aurkeztutako Oña-
tiko enpresetan sustatzeko eran-
tzunkidetasun plana-ren propo-

samena berresten dute jeltzaleek 
oharrean. "EH Bilduren Gober-
nuarentzat, lan-esparruan ber-
dintasunaren aldeko akzio eta 
ekimenak proposatzen dituzten 
planak lehentasunezkoak izan 
behar direla uste dugu".

Alderdi jeltzaleak prentsa oha-
rrean dioenez, kontziliazio neu-
rriak zaintza ardurak erraztera 
bideratu dira orain arte eta ia 
beti emakumeek hartu dituzte 
ardura horiek. Hori aldatu beha-
rra dagoela uste du eta "ezin-
bestekoa" ikusten du enpresetan 

"kontziliazio erantzunkidea 
hobetzeko bide berriak ezartzea".
Hala, "enpresetan genero ikus-
pegia txertatuta izango duten 
kudeaketa aurreratu ereduak" 
bultzatzeko proposamena ere 
egin du. "Horrela, kontziliazio 
eta erantzunkidetasun neurriak 
sustatuta, genero desberdinta-
sunak amaitzeko –soldata, lan 
promozioa, sarrera...–". Bestalde, 
Jaurlaritzak "guraso-baimenak 
parekatzeko egindako proposa-
men berritzailea" txalotu egin 
du udal talde jeltzaleak.

Berdintasunaren aldeko "neurri 
eraginkorren" alde egin du EAJk
Lan esparruan berdintasuna lortzeko behar diren 
ekimenek lehentasuna izan behar dutela uste du 
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Oihana Elortza oÑati
Urteko ohiko bilera egingo du 
Gipuzkoako Lourdes Ospitali-
tatea Elkarteak domekan Aran-
tzazun. Gipuzkoan dauden bes-
te elkarteetako kideak etorriko 
dira eta batzarra, meza eta baz-
karia egingo dituzte.

Lourdesera 
Gipuzkoako herri ezberdinetan 
egin ohi izan ditu urteko batza-
rrak elkarte horrek. Aurten, 
Oñatin egingo dute, Arantzazun. 
Duela hamalau urte ere hemen 
egin zuten. Orduan bezala, aur-
ten ere oñatiarrak ari dira do-
mekako ekitaldia antolatzen. 
"Lurraldeko herri askotatik 
etorriko dira; dagoeneko 100 
lagunek esan dute bazkaltzera 
etorriko direla", dio antolaketa 
lanetan buru-belarri ari den 
Mari Tere Maiztegik.

Aspalditik du harremana Maiz-
tegik elkarte horrekin. Baita 
Jose Ignazio Baltzategik ere. 
Duela hiru urte, urrezko orratza 
jaso zuen Baltzategik elkartean 

egin duen ibilbideagatik. "Ho-
nezkero 30 bat urte izango dira 
elkarte honetan sartu nintzela. 
Gaixoekin Lourdesera egiten 
dugun irteera antolatzea izaten 
da, egia esan, gure eginbehar 
nagusia. Gaixoen bidaia eta ego-
naldia ordaintzeko diru-biltzea 
egiten dugu eta hor batutako 
diruarekin ordaintzen dizkiegu 
gastu gehienak. Laguntzera joa-
ten direnei dagokienez, nork 
bere gastuak ordaintzen ditu", 
dio Maiztegik.

Aurtengo diru-batzea apirilean 
egingo dute eta irteera, berriz, 
maiatzaren amaieran. "Apirila-
ren 7an eta 8an egingo dugu 
diru-biltzea, Oñatin eta Aran-
tzazun egingo diren meza or-
duetan. Irteera maiatzaren 25etik 

28ra izango da. Bidaia hori Oña-
tiko, Arrasateko eta Bergarako 
gaixoekin egiten dugu, norma-
lean. Oñatitik irten eta Bergaran 
azken gaixoak jaso ondoren, 
zuzenean joaten gara Lourdese-
ra. Hango ospitale baten egoten  
gara, hotel batek dituen zerbi-
tzuak dituen ospitale baten", 
azaldu du Maiztegik.

Domekan 
Domekan egingo duten batza-
rrean, urteko balantzearen, urte 
berriko asmoen eta zuzendari-
tzako kideen berri emango dute, 
besteak beste. Frantziskotarrek 
gogo-jardunak egiten dituzten 
aretoan egingo dute batzarra, 
10:00etan. Meza nagusia ohiko 
orduan izango da, 12:00etan.
Bazkaria 14:00etan egingo dute, 
Arantzazu hotelean. Oñatiko eta 
bailarako herritarrak ez ezik, 
Lourdesko Ospitalitateak Gipuz-
koan dituen beste elkarteetako 
kideak ere izango dira etzi Aran-
tzazun. Udal ordezkariak gon-
bidatuta daude.

Oñatiarrak, Lourdesera egindako irteera batean. JOSE IGNAZIO BALTZATEGI==

Arantzazun batuko da 
Lourdesko Ospitalitatea
Duela hamalau urte egin zuen moduan, domekan arantzazun egingo du urteko ohiko 
batzarra gipuzkoako Lourdeseko ospitalitatea Elkarteak. Meza eta bazkaria ere 
egingo dute; 100 lagun baino gehiago elkartuko dira bazkarirako

APIRILEAN EGINGO 
DUTE DIRU-BILTZEA 
ETA MAIATZAREN 
AMAIERAN 
LOURDESERA IRTEERA

David Pereira, Aida Dacosta, Imanol Agirretxe eta Maddi Altzelai. GOIENA

Imanol Agirretxerekin izan dira 
Zuazola institutuko ikasleak
Realeko jokalariari egindako elkarrizketa hilaren 14an 
(21:30) eta 16an (23:00) emango dute goiena telebistan

O.E. oÑati
Zuazola institutuko Aida Dacos-
ta, Maddi Altzelai eta David 
Pereira ikasleek Realeko joka-
lari Imanol Agirretxe usurbil-
darra elkarrizketatu dute Goie-
na telebistako Galdegazte saioan.  
"Galdera ezberdinak eskertzen
dira, egunerokotasunetik atera-
tzeko aukera ematen dute. Oso 
gustura egon naiz", adierazi zuen 
futbolari txuri-urdinak elkarriz-
ketaren amaieran.

Zaleen jokalaririk kutunene-
takoa da Agirretxe eta maitasun 
hori sentitzen duela aitortu zuen: 
dut. "Realean beti sentitu izan 

naiz maitatua, baita lesionatuta 
egon naizenean ere. Bultzada 
handia sentitu dut une txarre-
netan, Anoetaren harrera izu-
garria da. Ulertzekoa da haserre 
ere egotea azken bolada ikusita, 
baina zaleendako esker on hitzak 
bakarrik dauzkat". Izandako 
lesioak "lezio asko" eman diz-
kiola aitortu zuen Agirretxek, 
eta gaineratu: "Mundua gainera 
erorita ere, betiko bizimodua-
rekin segitzeak eramangarriago 
egin du dena".

Saioa martxoaren 14an (21:30) 
eta 16an (23:00) emango dute 
Goiena telebistan.

Pertsona arrunt ezberdinak

Ezgaitasunen inguruko artikulu batek jokoz kanpo utzi ninduen 
arratsalde baten. Mexikon, kultura eta hezkuntzako idazkaria 
den emakume batek "pertsona arruntak" gainjarri eta 
urritasuna dutenak zeharo iraintzen eta gutxiesten zituen 
bertan. Baina, zer da "pertsona arrunta" izatea? Ideia ezberdinez 
osatutako pertsona arruntak gara guztiok. Bakoitzak bere 
esentzia du eta horrek egiten gaitu besteengandik desberdin.  
Pentsatzen jarri eta neure burua definitzen hasi nintzen. 
Lehenik, hankak. Motzak, baina kilometroak korrika egiteko 
gai direnak. Gorenean, burua. Ideia xelebrez beteta, baina 
ingurukoak baloratzeko gai dena. Azkenik, bizitza eman eta 
definitzen nauten besoak. Umetatik, besteengandik desberdinak 
izanda, momentu zailak erraz bihurtuz, arrunt bilakatzen joan 
eta nire gaitasun egin dira. Ezgaitasuna, norberak hartzen duen 
jarrera da, ez zailtasun fisiko zein psikikoa. Beraz, emakume 
honek bere burua salatu duela esango nuke. Gaur korrika egin 
ordez, bizikletan ibili naiz eta irakurri beharrean, idatzi. 
Ekintza desberdinez osaturiko arratsalde arrunta izan da.

NiRE uStEz

JOSUNE ODRIOZOLA



OÑATI      37GOIENA ALDIZKARIA  2018-03-09  Egubakoitza

Duatloi txikia antolatu du lehen-
biziko aldiz Oñatiko Antxintxi-
ketan taldeak. Martxoaren 17an 
izango da. Hiru kategoriatan 
lehiatuko dira gaztetxoak: ben-
jamin, alebin eta infantil mai-
letan. Nagusien proban bezala, 
horiek ere korrika eta bizikletan 
ibili beharko dute; distantziak 
kategoriaren araberakoak izan-
go dira. "Korrika egin behar 
dituzten metroak plaza inguruan 
eta plazatik gora egingo dituzte 
eta bizikleta gainean, berriz, 
Kale Zaharrean behera joanda, 
baina herritik atera gabe", ar-
gitu du Andoni Correasek.

Izen-ematea hilaren 12ra arte 
dago zabalik, www.triatloi.org 
helbidean. 

Herri barruan egingo 
dute duatloi txikia, 
martxoaren 17an

Udaleku irekiak eta arte udale-
kuak antolatu ditu aurten ere 
Oñatiko Udalak gaztetxoendako. 
Biak izango dira uztailean, 2tik 
27ra, biak barne, eta baterako 
zein besterako begiraleak kon-
tratatuko ditu Udalak. Arte 
udalekuak LH-3 eta DBH-3 bi-
tarteko adina duten haurrei 
zuzenduak izango dira, eta ma-
rrazketa, margotzea eta eskul-
tura landuko dituzte. Udaleku 
irekietan, talde jolasak, ur jola-
sak, irteerak eta eskulanak 
egingo dituzte, besteak beste.  

Baterako zein besterako, udal 
bulegoetan eman behar da izena, 
09:00etatik 14:00etara,  martxoa-
ren 16a aurretik. Udal webgunean 
daude eskabideak. 

Udalekuetarako 
begiraleak behar 
dituzte, uztailerako

Oihana Elortza oÑati
Kontzertu berezia eskainiko 
dute gaur, egubakoitza, Ganba-
ra Faktoriako taldeek. Emaku-
meek sortutako piezak abestuko 
dituzte. Hiru emakume euskal-
dun konposatzaileren piezak, 
hain zuzen ere: Eva Ugalde, Idoia 
Azurmendi eta Junkal Guerre-
ro. Euretako bi, gainera, bertan 
izango dira.

Konpositoreak 
Euskal emakumeen doinuak 
izenburua du gaurko emanaldi 
berezi horrek eta emakume aho-
tsez osatutako Hots abesbatzak 
emango dio hasiera. Lau zati 
edo bloke izango ditu kontzertuak 
eta gainerako hiruretan abes-
batza hauek kantatuko dute: 
Ganbara Txikitxok, Ganbarak 
eta Ganbara Txikik. Emanaldia-
ri amaiera emateko, elkarrekin 
abestuko dute guztiek Eva Ugal-
deren Tximeletak abestia.

Entzungo diren beste piezen 
artean badira bi lehenengo aldiz 

Oñatiko kontzertu honetan abes-
tuko dituztenak: Eva Ugalderen 
Mari eta Junkal Guerreroren 
Galtzagorri. Donostiarra eta 
andoaindarra, gainera, emanal-
dian izango dira, eta euren la-
nari buruz berba egiteko auke-
ra izango dute. Idoia Azurmen-
di ez da han egongo, lan kon-
tuengatik.

Aitor Biain eta Mirengu Pla-
zaola izango dira zuzendariak, 
eta piano jotzaileak, berriz, Eli 
Mendiaraz eta Anabel Henao. 

Kontzertu berezi hori 19:00etan 
izango da, udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan. Doan izango 
da, baina gonbidapenak hartu 
behar dira. Txokolateixian dau-
de eskuragai.

Azoka 
Emakume konpositoreen piezak 
entzun ahalko dira, beraz, gaur, 
eta bihar, zapatua, emakume 
artisauek egindako lanak ikusi 
eta erosi ahal izango dira. "Ema-
kumeak beraien lanekin plazan 

herriaren aurrean agertzea du 
helburu azokak. Artistak, arti-
sauak, eskulangileak... emaku-
meak", dio Andraitzeko Edurne 
Ugartek.

Guztira, hemeretzi emakume 
egongo dira hamabost postutan, 
gehienak oñatiarrak. Askotari-
ko materialak erabilita eginda-
ko xaboiak, kremak, ogiak, 

pastelak, mokadutxoak, kami-
setak, poltsak, motxilak, apain-
garriak, bitxiak, figurak, apain-
garriak eta era askotako osagaiak 
eramango dituzte azokara, bes-

teak beste. Foruen plazan izan-
go da azoka, 10:00etan.

Arratsaldean, Liher taldeak 
joko du gaztetxean, emakumeen 
bazkariaren ostean. 

Emakumeen musika 
piezak eta eskulanak
Hiru euskal emakume konpositorek egindako kantuak abestuko dituzte gaur, 
egubakoitza, ganbara Faktoriako abesbatzek udaletxeko osoko bilkuren aretoan 
izango den kontzertu berezian. bihar, emakume artisauen azoka egingo dute plazan

Joan den urteko martxoan egindako emakume artisauen azoka. GOIENA
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Ohorezko Mailan jokatzen du 
Arrasate-Arlutz xake taldeak. 
Hor, oso maila oneko jokalariak 
eta Estatuko puntako xakelariak 
batzen dira; alegia, nazioarteko 
maisuak. Eta Arrasate-Arlutzek 
hor jarraitu gura du, elitean: 
"Ez da erraza izango, karanbo-
la batzuk gertatu beharko dire-
lako asteburuan. Ohorezko 
Mailako azken jardunaldia de-
nez, klub guztiak Mirandan 
batuko gara zapatuan, eta ordu 
berean jokatuko ditugu parti-
dak", adierazi du taldeko ordez-
kari Josu Tornayk.

Bi puntu batzea helburu 
Joan den astean, debagoiendarrek 
emaitza ona lortu zuten, Santa 
Anari 2,5-1,5 irabazi zioten eta: 
"Baina atzealdeko postuetan 
ditugun kontrario zuzenek ere 
lan ona egin zuten, eta biharko 
jardunaldia erabakigarria izan-
go da. Irungo Batalla izango 
dugu aurrean, eta, berdintzeko 
–2 puntu– kapaz bagara, aurre-
rapauso handia egingo dugu 
mailari eusteko bidean, gure 
aurretik dagoen Leioako Altza-
gak nekez lortuko du-eta puntu 
erdi; izan ere, liderraren kontra 
jokatuko dute. Baina guk bada-
kigu bi puntu horiek batzeko 
oso ondo egin beharko dugula 

lan. Edozer gertatuta ere, zapa-
tuan afari batekin ospatuko dugu 
egindako lana".

"Gozatzen gabiltza"
Tornayk onartu du aurten go-
gorra egiten ari zaiola txapel-

keta, baina izugarri gozatzen 
dabilela: "Aretxabaletako Miguel 
anaiek merezitako atsedena 
hartzea erabaki dute aurten, eta 
igarri egiten da euren hutsunea, 
batez ere, Fran oso-oso jokalari 
ona delako. Asier Etxagibel eta 
biok gabiltza hutsune hori be-
tetzen, eta lehenengo bi tauletan 
puntako xakelarien kontra ga-
biltza jokatzen. Kontrarioen 
maila izugarria da, partidak oso 
ondo prestatu behar ditugu, eta, 
hala ere, puntu gutxi batzen 
gabiltza. Baina, neurri berean, 
izugarri gabiltza ikasten".

Arrasate-Arlutzekoak, Ohorezko Mailan lehian. ARRASATE-ARLUTZ

Maila gorenari eusteko 
azken aukeraren aurrean
 XAKEA  arrasate-arlutz xake taldeko ordezkariak ohorezko Mailan jarraitzeko 
beharrezko dituzten puntuak batzera joango dira bihar Mirandara (burgos); eurek lan 
ona egin eta beste talde batzuen emaitzen zain egon beharko dute mailari eusteko

"URTE GOGORRA 
IZATEN DABIL, BAINA, 
ALDI BEREAN, 
IZUGARRI GABILTZA 
IKASTEN"

Maila federatuan lau talde 
izatearekin batera, Arrasate-
Arlutz taldeko ordezkariek 
harrobian ere jartzen dute 
indarra. Hala, domekarako, 
Debagoieneko banakako 
eskolarteko txapelketa antolatu 
zuten, eta ibarreko 36 gaztetxok 
hartu zuten esku: "Partaideek 
oso maila ona erakutsi zuten eta 
oso norgehiagoka interesgarriak 
jokatu zituzten". Gazteak txapelketan lehian. IZASKUN BOLINAGA

Eskola arteko ibarreko txapelketa

X.U. aRRaSatE
Euskadiko 35. Eskolarteko Kirol 
Jokoen barruan, kros lasterke-
tak egingo dituzte domekan 
Arrasaten –Arruena parkean 
egongo da zirkuitua, Eroskiko 
parkingaren ondoan–. Txapel-
ketan esku hartuko dute 2004an 
eta 2005ean jaiotako gazteek; 
alegia, infantil mailakoek, bai 
EAEko lurraldeetako selekzioak 
ordezkatzen, eta baita eskolar-
teko kirolen kanpainetan izena 
emanda dauden ikastetxeak 
ordezkatzen.

4.200 metroko lasterketa 
Arruena parkean jarriko duten 
zirkuituan, 2004an jaiotakoek 
4.200 metroko lasterketa izango 
dute aurrean –11:00etan hasiko 
dira– eta urtebete gazteagoek 
3.200 metroko lasterketa izango 
dute –11:20an–. Eta, antolatzaileen 
esanetan, kategoria bakoitzean 

100 atleta inguruk hartuko dute 
esku, gizonezkoen eta emaku-
mezkoen kategorietan.

Hala, gazteek egunean bertan 
jasoko dituzte lasterketan parte 
hartzeko dortsalak, zirkuituan 
bertan jarriko duten idazkaritza 
postuan.

Gazteak kros batean korrika.  GOIENA

Haurren Eskolarteko Txapelketa 
izango da etzi, domekan
 KROSA  arruena parkean egongo den zirkuituan bi 
lasterketa egingo dituzte, guztira, 11:00etan hasita

X.U. aREtXabaLEta
Domekarako (08:30-09:00), Deba-
rroko 300 gazte inguru espero 
dituzte Murrukixoko lagunek. 
Gipuzkoako bost tokitan izango 
dira aurtengo Eskolarteko Men-
di Ibilaldiak, eta horietako ir-
teera bat Aretxabaletan egingo 
dute: "8 eta 12 urte bitarteko 
gazteendako ibilbide motza pres-
tatu dugu, eta 12 eta 16 urte 
bitartekoendako ibilbide luzea. 
Hor, bost laguneko taldeak osa-
tzen dituzte, eta helburua da 
kontrolguneetatik pasata ibilbi-
dea egitea. Baina ez du izaera 
lehiakorrik".

Mendiola eta Peñakulo aldera
Murrukixoko ordezkari Oier 
Etxebarriak aste barruan Goie-
na telebistan azaldu duenez, 
ibilbideak ez dira gogorrak izan-
go: "Motzak bederatzi kilometro 
inguru izango ditu. Urkulura 

joango gara bidegorritik, handik 
Areantza gainean dagoen elur-
zulo batera joango gara, eta gero 
Mendiolara jaitsi. Luzekoak, 
berriz, elurzulotik Peñakulo 
gainera igoko dira". Atzo, egue-
na, izan zen martxan izena ema-
teko azken eguna.

Aretxabaletan egindako irteera bat. 

Hirurehun mendizale gazte 
espero dituzte Aretxabaletan
 MENDIA  Domekan, Murrukixok antolatuta, aretxabaletan 
egingo dute Eskolarteko 31. Mendi ibilaldi Neurtua



KIROLA      39GOIENA ALDIZKARIA  2018-03-09  Egubakoitza

Xabier Urzelai aRRaSatE
Txakalaldiak jota daude baila-
rako talde nagusiak. Bergarak, 
lehen itzuli ikusgarria egin on-
doren, azken hamar jardunal-
dietan partidu bakarra irabazi 
du, eta abenduaren 10a ezkero 
zazpi puntu batu ditu. Antzeko 
egoeran dago Aretxabaleta. Ve-
lez de Mendizabalen mutilek ere 
partidu bakarra irabazi dute 

abenduaren 10a ezkero, eta tar-
te horretan sei puntu batu di-
tuzte. Emaitza horien ondorioa 
da bi taldeek atzerapauso na-
barmena egin dutela sailkape-
nean; Aretxabaletak, batez ere.

UDAk sailkapenean erdian 
dagoen Mutrikuren kontra (Iba-
rra, 16:30) izango du egoerari 
buelta emateko aukera eta Ber-
garak puntu bat gutxiago duen 

Amaikak Baten bisita izango du 
bihar Agorrosinen (16:30).

Mondra, bosgarren 
Arrasateko taldea, berriz, ez 
dabil horrenbeste sufritzen li-
gako txanpa honetan. Asteburuan 
0-1 irabazi zuten Oiartzunen, 
eta bihar, sailkapenean erdian 
dagoen Real Unionen bisita izan-
go dute Mojategin (16:30).

Aizpuru, baloia gidatzen, taldekideen begiradapean, Mutrikuko kontrarioa aurrean duela. I.SORIANO

Mondrak bakarrik lortu du 
txakalalditik ihes egitea
 FUTBOLA  ohorezko Erregionalean bergarak eta aretxabaletak partidu bakarra irabazi 
dute azken hamar jardunaldietan; Mondra da ligako txanpa honetan horrenbeste 
sufritzen ez dabilena. asteburuan etxean jokatuko dute hiru ordezkariek 

Aspeko pilotari bergararrak 
zapatuan hasiko du Elezkano 
II.arekin batera finalerdietako 
ligaxka, eta Labriten Ezkurdia 
eta Zabaleta izango dituzte au-
rrean: "Beti esan izan dut Zaba-
leta dela pilotari abiadura han-
diena ematen dion pilotarietako 
bat, baina onenen kontra joka-
tzea motibagarria da", adierazi 
du pilota aukeraketan.

 PILOTA  Beñat Rezusta: 
"Ondo etorri zait 
atseden hartzea"

Soraluce lau t'erdiko txapelke-
tako finalak jokatuko dituzte 
datorren martitzenean Bergaran. 
Aste barruan jokatu dituzte az-
ken finalerdiak, eta promesetan 
Exposito (22-16) eta nagusietan 
Zubiria (15-22) sailkatu ziren 
finalerako. Hala, finalean, Ex-
positok Uribe izango du aurrean 
eta Zubiriak Zubizarretaren 
kontra neurtuko ditu indarrak. 

 PILOTA  Martitzenean 
jokatuko dituzte 
Soraluceko finalak

Arrasate Rugbi Taldeak partidu 
garrantzitsua jokatuko du zapa-
tuan (17:30), Mojategin. Ordizia 
B taldea izango dute aurrean 
–sailkapenean bigarren daude– 
eta etxekoek puntu premia dute 
atzealdeko postuetatik gora egi-
teko. Hala ere, ondoren etorriko 
diren bi partiduak izango dira 
finalak, kontrario zuzenen kon-
tra jokatuko dute eta.

 ERRUGBIA  Puntu 
premia duen ARTk 
Ordizia hartuko du

Apirilaren 2tik 6ra (Pazko astea) 
egingo du Ointxe! klubak jaur-
tiketa campusa (10:00-14:00). LH-
5, LH-6, DBH-1 eta DBH-2 mai-
letako neska-mutilendako da, 
eta izena emateko 25 euro or-
daindu beharko dira. Martxoa-
ren 15a da izena emateko azken 
eguna (688 63 44 86), eta Eneko 
Matak izango du campusa zu-
zentzeko ardura. 

 SASKIBALOIA  Ointxe!-k 
jaurtiketa campusa 
antolatu duLeintz Arizmendiko neskek 

hilabete gogorra dute aurretik, 
aurrealdean dauden lau taldeen 
kontra jokatuko dute-eta Aste 
Santura bitartean: "Bai, mailako 
talde indartsuenak datoz 
jarraian, baina liga ez da hor 
amaitzen", adierazi zuen Esti 
Loitik, Pauldarrak taldearen 
kontrako 0-0ekoaren ostean: 
"Gainera, horiei ezusteko bat 
emateko kapaz garela uste dut". Etxeandia, domekan, Pauldarrak taldearen kontra. IMANOL SORIANO

Hilabete gogorra dute aurretik

FUTBOLA

EUSKAL LIGA, EMAKUM.

Tolosa-Leintz Arizmen.

Domeka. 11:30. Tolosa.

OHOREZKO ERREGIONA.

Aretxabaleta-Mutriku

Domeka. 16:30. Ibarra.

Mondra-Real Union

Zapatua. 16:30. Mojategi.

Bergara-Amaikak Bat

Zapatua. 16:30. Bergara.

ERREGIONAL PREFERE.

Eibar-Antzuola

Zapatua. 18:45. Eibar.

Aretxabaleta-Beasain

Domeka. 18:30. Ibarra.

Mondra-Zumaiako

Zapatua. 18:30. Mojategi.

Bergara-Ikasberri

Domeka 16:30. Ipintza.

Aloña Mendi-Tolosa

Domeka. 16:30. Azkoagai.

EMAKUMEZK. IGOERA.

Beti Gazte-Bergara

Domeka. 17:00. Lesaka.

EMAKU. KOPA.

Aloña Mendi-Goierri 

Zapatua. 10:00. Azkoagai.

ARETO FUTBOLA

NAZIONAL MAILA

Aretx.UDA-Goierri

Domeka. 12:00. Ibarra.

EUSKADIKO TXAPELK.

Gora Bilbao-Mondrate

Zapatua. 20:30. Bilbo.

Gernikako-Eskoriatza

Zapatua. 16:45. Gernika.

SASKIBALOIA

EBA

Valle Egues-MU

Domeka. 12:00. Sarrigur.

GIPUZKOAKO LEHEN M.

Erroibide-Aloña Mendi

Zapatua. 20:00. Irun.

Alkide. Ointxe-Dolphins

Domeka 17:30. Musakola.

GIP. BIGARREN MAILA

Soraluce BKE-Ormaizt.

Zapatua. 16:00. Labegara.

EMAKUMEZKOAK

Eskoriatza-Cafes Aiton.

Gaur. 20:15. Manuel Mu. 

ESKUBALOIA

EUSKADIKO TXAPELKE.

Txikipolit-Fagor Indus.
Zapatua. 17:45. Zarautz.
Ford Mugarri-Basauri
Zapatua. 17:30. Iturripe.

EUSKADI. TXAP. EMAK.

Aloña Mendi-Berango
Domeka. 12:00. Zubikoa.

ERRUGBIA

EUSKADIKO TXAPELKET.

ART-Ordizia B
Zapatua. 17:30. Mojategi. 

PILOTA

PILOTA FEDERATUA

Oñati:
Gaur. 18:30. Zubikoa. 
Aretxabaleta:
Gaur. 19:00. Hiru partidu. 

ATLETISMOA

KROSA

Euskadiko Eskola 
Arteko Kros Txapelketa
Domeka. 11:00. Mojategi. 

aStE bukaERako HitzoRDuak
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Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
Bilboko Zorrotzaurre auzoan 
dagoen Pabiloi 6 sormen-guneak 
iaz urtarrilean abiarazi zuen 
helduentzako antzezlan ezaguna. 
Emakumeen aurkako indarkeria 
eta generoen arteko ezberdinta-
suna azaleratu zituen Garcia 
Lorcak 1936an idatzi zuen azken 
lanean. Taularen gainean, zortzi 
emakume; horien artean, Arra-
sateko aktore Vene Herrero dago, 
Bernardaren paperean sartuta. 
Leihatiletan eta on line ere es-
kura daitezke sarrerak: Arra-
sate.eus eta Bibe-me atarietan.
Orain arte, Pabiloi 6 gunean eskain-
tzen egon zarete, eta kanpoko 
lehenengo emanaldiak asteburuan 
Debagoienean egingo dituzue. 
Urduri samar gaude, egia esan. 
Orain arte, oso harrera ona izan 
dugu gure etxean eta Euskaldu-
na Jauregian. Izan ere, publi-
koaren iritzia eta erantzuna oso 
ona izan da. Hunkituta atera 
dira ikusle asko.
Zeri buruzkoa da? 
Lorcak gai batzuk kontrajartzen 
ditu antzezlan horretan, batez 
ere, askatasuna ankerkeriarekin. 
Oso autoritarioa den ama batek 
bost alaba dauzka, eta, halako 
baten, alaba gaztea amaren aur-
ka altxatzen da.
Bernarda zara. Nolakoa da? 
Rol maskulinoa hartzen du. 
Kontuan izan behar da garai 
hartan ereduak oso maskulinoak 
zirela; dituen ereduak bere aita 
eta aitona dira. Bost alabez gain, 
amarekin eta Poncia neskamea-
rekin bizi da. Herrian aberatsak 
ziren, baina handik kanpo ez 
horrenbeste.
Obra originaletik gertu dago es-
kaintzen duzuena? 
Testuari leiala da. Esentzia har-
tu dugu; Garcia Lorcak oso ondo 
idatzi zuen eta ez dauka alda-
keta beharrik. Pertsonaiak ere 
oso ondo eraikita daude.  Etxe 
barruan gertatzen da dena, kar-
tzela moduko bat da pertsonaien-
dako etxea.

Zortzi emakume taularen gainean. 
Zeintzuk dira? 
Oso onak dira denak, ibilbide 
luzekoak. Zuzendaria, eta aldi 
berean aktorea, Itziar Lazkano 
da –antzerkian, zineman eta 
telebistan egin du lan, adibidez, 
Vaya Semanita saioan–. Pabiloi 
6 sormen-gunekoek Itziarri dei-
tu zioten lana zuzentzea propo-
satuz, eta hark osatu zuen gero 
taldea. Honako hauek daude 
agertokian nirekin batera: Olatz 
Ganboa (Adela); Idoia Merodio, 
(Poncia); Nagore Navarro (An-
gustias); Carmen Pardo (Maria 
Josefa eta neskamea); Aiora 
Sedano (Amelia); eta Leire Orbe 
(Magdalena).
Nori gomendatuko zenioke? 
Helduentzako da, eta gazteen-
tzako ere aproposa da. Egia da 
urteetan zehar generoen arteko 
berdintasunaren inguruan egoe-
ra batzuk aldatu egin direla, 

baina nondik gatozen ikusteko 
baliagarria da. Hala ere, berdin-
tasuna lortzeko, oraindik ere, 
bide luzea dugulakoan nago.
Zelan ikusten duzu emakume ak-
toreen egoera? 
Antzerkia edo zinema ez dira 
gizartearekiko ezberdinak, gi-
zartea islatzen dute eta; hortaz, 
gizartean dagoena, horrelakoa 
da aktoreen egoera.
Bitxia da, institutuan egin zenuten 
La casa de Bernarda Alba-ren ira-
kurketaren ondoren erabaki zenuen 
aktore izan nahi zenuela. 
Bai; hala, da. Gasteizko antzer-
ki talde batekin jardun nuen 
gero urtebetez, eta ondoren, 
Madrilera joan nintzen, RESA-
Dra –Arte Dramatikoko Errege 
Goi Eskola–. Ikasketak bukatu 
eta segituan hasi nintzen lanean 
antzerkian, telebistan, zineman 
eta askotariko taldeekin ere bai. 
Geroago, doktoretza egin nuen  
eta 30 urte Arrasatetik kanpo 
bizi ondoren etxera itzuli nintzen. 
Gaur egun, Doke antzerki taldean 
jarduten dut, oso gustura; seku-
lako oparia da talde horren 
parte izatea. Horrez gainera, 
Bilbon dagoen Dantzerti Euskal 
Antzerki Eskolan eskolak ema-
ten ditut. 

Arrasateko Vene Herrero aktorea La casa de Bernarda Alba antzezlanean. V. H.

"Gizartearen egoera bera 
bizi dugu aktoreok ere"
VENE HERRERO aktoREa
garcia Lorcak idatzi zuen 'La casa de bernarda alba' antzezlana arrasateko amaia 
antzokian eskainiko dute bihar, zapatua, eta domekan oñatiko Santa ana aretoan 

"GENEROEN ARTEKO 
EZBERDINTASUNEN 
SUSTRAIAK IKUSTEKO 
APROPOSA DA 
ANTZEZLANA" 

La Basu rap kantariak parte hartuko du Beratu jaialdian. BERATU JAIALDIA

Euskal musikagintzak bizi duen 
paradigma berriaz hitz egiteko
Martxoaren 24an, zapatua, musika esparru anitzetako 
profesionalak bildu gura dituzte beratu jaialdian

Aitziber Aranburuzabala oÑati
Autogestioak, digitalizazioak, 
belaunaldi aldaketak... euskal 
musikaren eszena aldatu egin 
dute, eta, ondorioz, zalantzak 
eta kezkak sortu ditu sektorean; 
horiei erantzuna bilatzeko, Aho-
tsenean elkartuko gara jardu-
naldiak egingo dituzte Oñatin 
egingo duten Beratu jaialdian.

Martxoaren 18tik 24ra bitartean 
egingo du Oñatiko Udalak, Aho-
tsenearekin eta herriko askota-
riko eragileekin elkarlanean, 
eta herriko azpiegitura ezber-
dinak agertoki bihurtuko dituz-
te. Hitzaldiak, mahai-inguruak, 
kontzertuak, tailerra eta disko 
azoka izango dira. Informazio 
gehiago Beratu.eus atarian dago.

Profesionalendako topagunea 
Euskal Herriko musika eszena-
ko profesionalak batu gura di-
tuzte martxoaren 24an goizean 
Eltzian. "Programatzaileak, 

musikariak, kazetariak eta bes-
telako eragileak gonbidatu gura 
ditugu. Speed meeting formatu-
ko dinamika izango da; hau da, 
profesional bakoitza eztabaida 
mahai batean egongo da, eta 
musikariekin osatutako talde 
bakoitzak hamabost minutuko 
bilerak egingo ditu. Musikariak 
mahai guztietatik igaro ondoren, 
antolatzaileak mahaietan jaso-
tako ondorioak aurkeztuko di-
tugu. Ondoren, hiru hitzaldi 
labur izango dira. Parte hartzea 
doakoa da, baina martxoaren 
18a baino lehen egin behar da 
eskaera, Ahotsenea@durangoa-
zoka.eus helbidera idatzita", 
azaldu du Arkaitz Villarrek, 
antolatzaile taldeko kideak. 

Arratsaldean, guztientzako 
16:00etatik 20:30era bitartean 
ordu erdiko kontzertu akustikoak 
eta disko azoka izango dira, pu-
bliko guztiarendako, Eltzian.

Martxoaren 13an, martitzena, 
Debagoieneko bertso eskoletako 
bertsolari gazteak eta ikaste-
txeetako Lehen Hezkuntzako, 
DBHko eta Batxilergoko ikasleak 
batuko ditu Gipuzkoako Bertso-
zale Elkarteak, Ikastolen Elkar-
tearekin elkarlanean, Arrasate-
ko Amaia antzokian egingo 
duten eskolarteko idatzizko 
kanporaketan. 

09:30ean hasita, ordubete izan-
go dute bertsoak idazteko. "Ber-
tso saio didaktikoa egingo dugu 
gero, eta 11:30ean, sari-banaketa. 
Aurten, maila bakoitzeko bina 
sari izango dira. Saio itxia da, 
baina etorri gura dutenek badu-
te aukera", azaldu du Bertsoza-
le elkarteko Jokin Labaienek. 

Bat-bateko saioak ere abian 
dira. Oihana Arana eskoriatza-
rra eta Xabier Agirre oñatiarra 
martxoaren 9an Ereñotzun eta 
martxoaren 16an Anoetan lehia-
tuko dira, hurrenez hurren.

Eskolarteko idatzizko 
bertso txapelketa 
Arrasaten egingo da



A. Aranburuzabala ARETXABALETA
2012an sortu zuten Aretxabale-
tako Udalak, Mondragon Uni-
bertsitateko Humanitate eta 
Hezkuntza Zientzien Fakultateak  
eta Arteman Komunikazioak 
Euspot euskarazko spot lehia-
keta. Helburua da euskarazko 
sormena bultzatzea eta publizi-
tate arloan euskararen erabile-
ra sustatzea. Horretarako, urte-
ro gai bat proposatzen dute eta 
lehiakideek, nahi duten estilo, 
teknika eta baliabideak erabili-
ta, erantzun egin behar diote 
sormen erronka horri. Antola-
tzaileen asmoa da, era berean, 
aurkeztutako lanei ahalik eta 
hedapen handiena ematea.

Maiatzaren 2a, azken eguna
Irudi digitalak pertsonen arteko 
harremanetan duen garrantzia 
landuko dute Euspot lehiaketa-
ren zazpigarren aldian. "Iragar-
kiak balioko du sare sozialen 
erabileraren inguruan hausnar-
keta egiteko. Sare sozialak gure 
bizitzako ia esparru guztietara 
zabaldu dira, eta horrek gure 
artean harremana izateko mo-
duak ere baldintzatzen ditu. Ze 
garrantzi ematen diogun sare 
sozialetan zabaltzen dugun iru-
diari eta jasotzen dugun eran-
tzunaren eta oihartzunaren 
eragina aztertu gura dugu lane-

kin. 20 eta 30 segundo bitartekoak 
eta euskarazkoak izan behar 
dute", azaldu dute antolatzaileek.

Euskal Herriko biztanleria 
osoari zabalik dago lehiaketa 
–banaka edo taldeka–, eta maia-
tzaren 2a da lanak bidaltzeko 

azken eguna. "Wetransfer Inter-
neteko bidalketa tresna bitartez 
helarazi beharko dira lanak 
Euspotlehiaketa@arteman.eus 
helbidera. Mezuan zehaztu behar-
ko dira lanaren izenburua, par-
te-hartzaileen izenak eta kon-
takturako telefono bat. Era be-
rean, gure atarian dagoen for-
mularioa bete behar da". 

Sari banaketa, maiatzaren 17an 
Arkupe kultur etxean egingo 
dute ekitaldia, 19:00etan, eta bost 
sari banatuko dituzte; horien 
artean, publikoarena.

Antolatzaileak eta laguntzaileak sariketaren aurkezpen ekitaldian. ARTEMAN

Euspot lehiaketan parte 
hartzeko epea, zabalik
Irudi digitalak pertsonen arteko harremanetan duen garrantzia landuko dute aurtengo 
sariketan parte hartuko dutenek; maiatzaren 2a da lanak bidaltzeko azken eguna. 
'Euspot.eus' atarian daude lehiaketaren oinarriak eta bestelako informazio osagarria 

A. A. ARRASATE
Hesian musika taldeko Zuriñe 
Hidalgok eta Grises taldeko 
Amancay Gaztañaga abeslariak 
estreinatu zuten atzo, eguena, 
Goiena telebistak ekoizten duen 
Kulturrizketak saioaren denbo-

raldi berria. Orain arteko egi-
tura bera dute berriek: bi kul-
turgile daude aurrez aurre, el-
karrizketatu eta elkarrizketa-
tzaile paperean sartuta, kulturaz 
modu librean eta ordu erdiz 
berbetan. 

Atzokoan, musikagintza kon-
tuez gainera, bestelako kontu 
asko ere mahai gaineratu zituz-
ten. Bihar, zapatua, 16:00etan 
eta 23:30ean eta domekan 14:30ean 
eta 21:45ean eskainiko dute Goie-
na telebistan.

Horrez gain, Kulturrizketak 
saioa ikusteko beste bide batzuk 
ere badaude: Goiena.eus atarian, 
batetik, eta telefono mugikorre-
tarako eta tabletetako pantaile-
tarako prestatuta dagoen  Goie-
na nahieran aplikazio berriaren 
bitartez, bestetik. 

Sortzaileen arteko solasaldiak 
'Kulturrizketak' saio berrietan
Eguenetan 21:00etan eta asteburuetan ikusteko aukera 
dago Goiena telebistan; baita 'Goiena.eus' atarian ere

SARE SOZIALEK 
PERTSONEN ARTEKO 
HARREMANETAN 
DUTEN ERAGINARI 
BURUZKOAK AURTEN 
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ZAPATUA, 10

09:00 1 2 3  Hemen da miru
09:30 Kantari 12
10:00 Kantari 11
10:30 1 2 3  Hemen da miru
11:00 Hemen Debagoiena
12:00 Harira: Arrasate
12:30 Astearen errepasoa
13:30 Hurretik: Kepa Errasti
14:00 Galdegazte: Juantxo 

Arakama
14:30 Erreportajea: Biki bizi
15:15 Hemen Debagoiena
16:00 Kulturrizketak: Zuriñe 

eta Amancay
16:30 Kantari 12
17:00 Kantari 11
17:30 Amaia DJ
18:00 Galdegazte: Josune 

Arakistain
18:30 Erreportajea: 

Makinatxo bat lan
19:00 Osoko Bilkura: 

Arrasate
20:00 Kantari 11
20:30 Amaia DJ
21:00 Harira: Arrasate
22:00 Hemen Debagoiena
23:00 Galdegazte: Josune 

Arakistain

DOMEKA, 11

09:00 1 2 3  Hemen da miru
09:30 Kantari 11
10:00 Kantari 12
10:30 1 2 3  Hemen da miru
11:00 Galdegazte: Josune 

Arakistain
11:30 Amaia DJ
12:00 Asteari errepasoa
13:00 Hemen Debagoiena
14:00 Erreportajea: 

Makinatxo bat lan
14:30 Kulturrizketak: Zuriñe 

eta Amancay
15:00 Adi! Iskanbila: Hesian
15:30 Galdegazte: Josune 

Arakistain
16:00 Amaia DJ
16:30 Kantari 11
17:00 Kantari 12
17:30 Hemen Debagoiena
18:30 Erreportajea: Biki bizi
19:15 Harira: Arrasate
20:00 Kantari 12
20:30 Erreportajea: Biki bizi
21:15 Hurretik: Kepa Errasti
21:45 Kulturrizketak: Zuriñe 

eta Amancay
22:15 Osoko Bilkura: 

Arrasate

EGUBAKOITZA, 9

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Onein: haragi bola

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 Hurretik: Kepa Errasti

13:00 Kantari 10

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Albisteak

14:45 Galdegazte: Juantxo 
Arakama

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Albisteak

16:30 Onein: haragi bola

17:00 Albisteak

17:15 Amaia DJ

17:45 Albisteak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Kantari 9

19:30 Erreportajea: Biki bizi

20:15 Hemen Debagoiena

21:30 Amaia DJ

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Galdegazte: Juantxo 
Arakama

23:30 Amaia DJ

ARRASATEK0 MARTXOKO OSOKO BILKURA
‘Osoko bilkurak’ Zapatua 19:00 eta domeka 22:15

GOIENA

URKULURI BURUZKO ERREPORTAJEA
‘Erreportajeak’ Eguena, 21:30 eta 23:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUAZTENA,14

AITOR MONTES 
EZAGUTZEN
‘Hurretik’ 

21:00/23:00

EGUENA, 15

GAZTEAK IMANOL 
AGIRRETXEREKIN
‘Galdegazte’ 

21:30/23:00

ASTELEHENA, 12

ASTE BUKAERAKO 
KIROLAREN ERREPASOA
‘Harmailatik’ 

21:30

MARTITZENA,13

BERGARAKO UDAL 
ORDEZKARIAK
‘Harira’ 

21:00/23:30

GOIENA

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

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU
Arrasate. Roneoko etxee-
tan. Hiru logela, bi bainu-
gela, sukaldea eta egon-
gela handia. Bi balkoi. 38 
metro koadroko garajea 
etxebizitza azpian bertan. 
943 79 20 48 edo 672 23 
97 24

Arrasate. Uribe auzoan. 
Lau logela, bi bainugela, 
sukaldea eta komuna. 
Ganbara, garajea eta 
trastelekua. 943 79 20 48 
edo 672 23 97 24

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 
dagoen apartamentua 
salgai edo alokagai. Gela 
bat, sukalde-jangela-
egongela eta komuna 
ditu. Trastelekua pre-
zioan barne. Igogailua, 
berokuntza elektrikoa 
eta leiho bikoitzak dauz-
ka. Bikote batendako 
egokia da. 30 metro 
koadro. Telefonoa: 659 
41 90 54

103.ERRENTAN EMAN
Arrasate. Erdialdean 
etxebizitza ematen da 
errentan. Hiru logela eta 
igogailua. Hilean 600 
euro. 699 83 07 82

104.ERRENTAN HARTU
Bergara. Etxebizitza 
behar dut errentan. Bi edo 
hiru logelakoa. Berdin da 
jantzi barik badago edo 
igogailurik ez badu ere. 
Hilean gehienez 500 euro 
ordain ditzaket. Interesa-
tuok deitu telefono hone-
tara: 632 77 35 38 

105. ETXEAK OSATU
Oñati. Errenta eta gastuak 
konpartitzeko etxekide 
bila nabil. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
685 73 25 35 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Aretxabaleta. Etxeko 
lanak egin eta adindun 
pertsonari laguntzeko 
pertsona behar da. 665 
71 46 26 (Ane) 

402. ESKAERAK
Arrasate edo Aretxaba-
leta. Goizetan edo aste-
buruetan nagusiak zaindu 
eta etxeko lanak egin eta 
abarretarako gertu nago. 
645 43 33 21 edo 652 58 
41 99 

Arrasate edo Aretxaba-
leta. Emakumea gertu 

denetariko garbiketak 
egiteko. 631 03 04 49 

Arrasate edo Aretxaba-
leta. Zaintzan eta garbi-
ketan aritzeko gertu nago 
orduka edo, astean zehar, 
etxe barruko langile mo-
duan. Esperientzia dut. 
691 28 53 25 

Debagoiena. Baserriko 
lanak egiteko gertu nago. 
632 84 06 52 

Debagoiena. Erizain la-
guntzailea orduka pertso-
nak zaintzeko eta etxeko 
lan arinak egiteko gertu. 
Ba i t a  gaue tan  e re . 
%41eko ezintasuna dau-
kat. 643 48 56 55 

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

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten lan egingo 
nuke nagusi edo umeak 
zaintzen eta etxeko lanak 
egiten. 602 51 27 79 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten lan egingo 
nuke. Arduratsua naiz. 
602 02 78 81 

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

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.

IRAGARKIA JARTZEKO:
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arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 9 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Zapatua, 10 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Domeka, 11 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Astelehena, 12 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Martitzena, 13 FERNANDEZ: Maisu Aranbarri 1 / 943 79 22 26
Eguaztena, 14 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Eguena, 15 SANCHEZ ALVAREZ: Santa Marina 32 / 943 79 09 74

bergara  e g u n e z

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

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 9 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Zapatua, 10 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Domeka, 11 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Astelehena, 12 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Martitzena, 13 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguaztena, 14 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Eguena, 5 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58

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

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

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

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

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

guaRDiako FaRMaziak

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2018ko martxoaren 9an.

urteurreneko meza domekan izango da, martxoaren 11n, 
12:00etan, bergarako Santa Marina parrokian.

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

eramango zaitugu betiko.

2017ko martxoaren 20an hil zen, 89 urte zituela.

 Jose
Ibarra Azkarate

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2018ko martxoaren 9an.

urteurreneko meza domekan izango da, martxoaren 11n, 
12:00etan, bergarako Santa Marina parrokian.

—
Gure bihotzetan zaitugu.

2017ko martxoaren 1ean hil zen, 90 urte zituela.

Esteban
Fernandez de Arroyabe Larrea

ESkER oNa

amaiur, Eñaut, Luka, zaraitzu eta Ekain. 
aretxabaletan, 2018ko martxoaren 9an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Ondoloin, amama.

2018ko martxoaren 5ean hil zen, 83 urte zituela.

 Amaia
Agirregabiria Zelaia

ESkER oNa

oñatin, 2018ko martxoaren 9an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2018ko martxoaren 4an hil zen, 85 urte zituela.

Jose Maria
Catalan Miranda

ESkER oNa

 Eskoriatzan, 2018ko martxoaren 9an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Agurrik ez, gero arte.

2018ko otsailaren 28an hil zen, 62 urte zituela.

 Iñaki
Oyanguren

Aramburuzabala

ESkER oNa

oñatin, 2018ko martxoaren 9an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

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

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2018ko martxoaren 4an hil zen.

Felix
Zufiria Yarza

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2018ko martxoaren 9an

2017ko martxoaren 4an hil zen, 85 urte zituela.

 Luis Mari
Elkoroiribe Lazpiur

urteurreneko meza domekan 
izango da, martxoaren 11n, 
12:00etan, bergarako Santa 

Marina parrokian.

Utzi gintuzun baina, sekula 
utzi gabe. 

Azken urteak ez ziren onenak 
izan baina ez gara horrekin 

geratu, gaitza baino lehen izan 
zinenarekin baizik, 

gugan sustatu zenituen balore 
eta printzipio guztiekin.

Beti gogoan.

Zure familia.

oRoigaRRia

Lana kooperatiba.
oñatin, 2018ko martxoaren 9an.

Urte askoan emandako laguntzagatik.

2018ko martxoaren 4an hil zen.

Jose Maria
Catalan Miranda

oRoigaRRia

2016ko martxoaren 1ean hil zen.

Julian
Lezeta Ezkurra

1999ko martxoaren 10ean hil zen.

Juan Jose 
Garmendia Berezibar

 Zeuekin pasatutako momentu onak gurekin gelditu dira.

zeuen lagunak.
arrasaten, 2018ko martxoaren 9an.
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tXutXu-MutXuak
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5. Sagardotegira Hernanira
Leintz Udal Euskaltegiko ikasleek eta 
irakasleek eskolaz kanpoko jarduera egin 
zuten Iparragirre sagardotegian. Ederki ibili 
ziren kupel artean.

1. Urteko lehen bizikleta irteera
Debagoiena Txirrindularitza Klubeko 
zikloturistek denboraldiko lehen irteera egin 
zuten, Dorletara. Ama Birjinari lore-sorta 
eraman zioten.

6. Zarautz eta Zumaia artean paseoan
Arrasate Herri Eskolako 51 lagunek Zarautz 
eta Zumaia arteko mendi ibilaldia egin zuten 
aurreko domekan. Eguraldia lagun, giro 
bikainean hasi eta bukatu zuten eguna.

2. Amaia eta Mikel
Amaia San Miguel eta Mikel Roldan 
martxoaren 3an ezkondu ziren, Apotzagan. 
"Familiaren eta lagun guztion partetik, ondo 
pasa Japonia aldean!".

7. Lehenengo sorospenak lantzen
Bergarako kirol elkarteko hogei 
entrenatzailek eta monitorek ikastaroa egin 
zuten DYAko boluntarioekin. Larrialdien 
aurrean nola jokatu landu zuten.

3. Ainhoa eta Aritz
Ainhoa Zumalde eta Aritz Garmendia 
oñatiarrak zapatu honetan ezkonduko dira. 
"Familiakoen, lagunen eta kuadrillakoen 
partetik, disfrutatu eta izan zoriontsu!".

8. Musikalaren ostekoak
Aratusteetako Ai, amatxo 3.0 musikalaren 
ostean, berriro elkartu ziren kontzertuan 
parte hartu zutenetako batzuk. Sagardoaren 
aitzakian elkartu ziren.

4. Autodefentsa feminismoa lantzen
40 lagunek baino gehiagok parte hartu zuten 
Aikido eta Kenpo taldeek egindako tailerrean. 
Emakumeen kontrako erasoen aurrean nola 
jokatu landu zuten.
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zoRioN aguRRak

bERgaRa
Jon eta Ander Basauri Davila
Martxoaren 1ean, 6 urte. Zorionak, bikote! 6 urte! 
Muxu handi bana, familia osoaren partetik eta oso 
ondo ospatu.

oÑati
Aine Martinez Lopez
Martxoaren 3an, 4 
urte. Zorionak, maittia! 
Jada lau urte. Ze handi 
in zaren. Muxu 
handi-handi bat, 
etxeko danan partetik, 
eta oso ondo pasatu 
zure eguna.

aREtXabaLEta
Xabat Zillaurren
Martxoaren 6an, 7 
urte. Zorionak, Xabat! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna 
lagunekin eta 
familixakuekin. Patxo 
handi bat, etxeko 
danen partetik!

aREtXabaLEta
Deiane Portalo 
Gonzalez
Martxoaren 6an, 12 
urte. Zorionak, laztana! 
12 urte bete dituzu 
dagoeneko! Oso harro 
gaude zutaz. Zoragarria 
zara. Egun polita izan. 
Musu erraldoia zuretzat.

bERgaRa
Eki Larrañaga 
Barrenetxea
Martxoaren 4an, 2 
urte. Ekik bi urte! Ai, 
ama! Zorionak gure 
maittia! Patxo 
potolo-potolo bat, gu 
danon partetik!

oÑati
Lur Hernandez 
Otxoa-Aizpurua
Martxoaren 2an, 5 
urte. Zorionak, 
printzesa! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna eta 
muxu potolo bat, 
familia osoaren 
partetik! Mua, mua.

aREtXabaELta
Iker Isasmendi Zubizarreta
Martxoaren 3an, 41 urte. Zorionak, aitatxo, zure 
urtebetetzean! Muxu handi bat, etxeko denon 
partetik!

aNtzuoLa
Nora Ezkurra Alonso
Martxoaren 8an, 3 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna. Patxo handi bat, 
etxeko guztion eta, 
bereziki, Alazneren eta 
Ekaitzen partetik. Asko 
maitte zaittugu! 

aREtXabaLEta
Ilargi Azkarate Bilbao
Martxoaren 8an, 2 
urte. Zorionak, Ilargi! 
Oso ondo pasatu zure 
eguna! Besarkada 
handi bat eta patxo 
mordo bat, danon 
partetik!

bERgaRa
Haizea Irizar Ibabe
Martxoaren 7an, 4 
urte. Zorionak, Haizea! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunian. Muxu potolo 
bat, etxeko danen 
partetik.

aRRaSatE
Nahia Rodriguez 
Baena
Martxoaren 7an. Gure 
etxeko txikitxoak bi urte 
bete ditu. Zorionak 
printzesa. Asko maite 
zaitugu. Ibai, Jon eta 
familia osoaren partetik, 
muxu erraldoi bat.

oÑati
Garazi Diaz de 
Gereñu Larrañaga
Martxoaren 7an, 4 
urte. Zorionak, Garazi! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Muxu bana etxeko 
danon eta, bereziki, 
Danelen partetik.

aRRaSatE
Gartxot Elortondo 
Moraza
Martxoaren 10ean, 5 
urte. Zorionak, Gartxot! 
Eman bostekoa! Egun 
zoriontsua pasatu, 
etxekoen partetik. 
Muxu asko.

oÑati
Tasio Zelaia 
Marchand
Martxoaren 10ean, 4 
urte. Zorionak eta 
muxu handi bat, 
etxeko guztion 
partetik.

bERgaRa
Iraide Beristain 
Laskurain
Martxoaren 9an, 3 
urte. Zorionak, Iraide! 
Ondo-ondo pasatu 
zure egunian. Muxu 
handi bat familia 
osoaren eta, bereziki, 
Isolderen partetik.

aRRaSatE
Ane Etxebarria Alzola
Martxoaren 9an, 
urtebete. Zorionak, 
Anetxo! Urtebete jada! 
Ondo-ondo ospatu eta 
muxu potolo mordo 
bat!

bERgaRa
Begoña Poza Lobo
Martxoaren 9an, 53 
urte. Zorionak, ama! 
Etxekuen partetik, 
egun zoragarrixa 
pasatu! Patxo 
asko-asko. Maitte 
zaittugu!

oRio
Malen eta Uxue 
Ayukar
Malenek 4 urte egingo 
ditu martxoaren 10ean 
eta Uxuek urte bat 
18an. Zorionak Orioko 
bi printzesari! 
Ondo-ondo pasatu 
zuen urtebetetze 
egunean. Txokolatezko 
patxo pila bat biontzat, 
Bergarako familiaren 
partetik.

aREtXabaLEta
Lara Pacheco Sopa
Martxoaren 11n, 
urtebete. Zorionak, 
Lara! Urtetxo bat! Aita 
Luisek, ama Mariak, 
David y Daniel anaiek 
eta aita-ama 
pontekoek, asko maite 
zaitugu!

ESkoRiatza
Haizea Biteri
Martxoaren 15ean, 6 
urte. Aupa, Haizea! 
Zorionak etxeko danon 
partetik! Ondo-ondo 
pasatu eguna! Zelan 
disfrutatu behar dogun 
danok zure 
merendolan!

aREtXabaLEta
Noa Olivenza 
Iturricastillo
Martxoaren 12an, 6 
urte. Zorionak, guapi! 
Musu asko familia 
osoaren partetik! 
Ondo-ondo pasatu 
zure egunean!

aREtXabaLEta
Peru Iturricastillo 
Elkoro
Martxoaren 11n, 11 
urte. Zorionak, 
surfista! Ondo-ondo 
ospatu zure eguna eta 
topera disfrutatu. 
Patxo erraldoi bat, 
etxeko danon partetik.

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

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

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

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

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

Hortik aurrera jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko ditugu.
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EGUBAKOITZA 9
ESKORIATZA Odol ateratzea
18 urtetik gorakoendako, deialdi 
irekia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
16:30ean. 

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

ELGETA Familiendako ipuin 
kontaketa tailerra
Eneko Haritzaren eskutik. 
Ezinbestekoa da aurrez izena 
ematea. 
Liburutegian, 17:00etan. 

ARETXABALETA Basotxoko 
batzarra
2017aren errepasoaren eta 
2018rako aurreikuspenen gainean 
egingo dute berba. 
Erretiratuen elkartean, 17:00etan. 

ELGETA Xalbadorpeko batzarra
2017aren errepasoaren eta 
2018rako aurreikuspenen gainean 
egingo dute berba.
Ozkarbi elkartean, 17:30ean. 

ARETXABALETA 'Emakumearen 
irudia artearen historian' 
berbaldia
Ainhoa Caberok emakumeak artean 
izan duen irudiaren gainean egingo 
du berba, Martxoaren 8aren harira.
Arkupen, 18:00etan. 

ARETXABALETA 'Maitasun 
erromantikoa' tailerra
Ernaiko kide Edurne Epelderekin, 
Martxoaren 8aren harira.
Udaletxe zaharrean, 18:00etan. 

OÑATI 'Euskal emakumeen 
doinuak' kontzertua
Emakume konpositore euskaldunek 
sortutako kantuak Ganbara 
abesbatzarekin, Martxoaren 8aren 
harira.
Udaletxean, 19:00etan. 

ELGETA 'Ezkutuko artistak' 
erakusketa
Elgetako hainbat emakumeren 
afizioak eta zaletasunak jasotzen 
dituen erakusketa.
Zeramika gela, domekara arte.

BERGARA 'Musikala' emanaldia
Bergarako Orfeoiaren eta Orfeoi 
Gaztearen kontzertua, debalde. 
Seminarixoan, 20:00etan.

BERGARA Orbel eta Abereh 
taldeak
Baionako Orbelek pop-iluna latzen 
du eta Balmasedako Abereh 
taldeak, rock akustikoa. 
Arranon tabernan, 22:00etan.

OÑATI One Way taldea
Legazpiko rock taldearen 
kontzertua. Sarrera: borondatea.
Pako tabernan, 22:00etan.

ESKORIATZA Jasan taldea
Herriko rock-metal taldearen 
kontzertua.
Inkernu tabernan, 22:30ean. 

ZAPATUA 10
BERGARA Emakumeendako 
defentsa pertsonaleko ikastaroa
Saioa doakoa da. Izena, kiroldegian.
Agorrosinen, 10:00etan. 

ANTZUOLA 'Aldarrikapenez 
beteriko gosaria eta afaria' 
ekintza
10:00etan gosaria Herriko Plazan 
eta 21:00etan afaria Trekutzen. 
Herriko Plazan, 10:00etan.

OÑATI Zumba maratoia
Bi orduko saioa egingo dute. 
Zubikoan, 10:00etan.

OÑATI Emakume artisauen 
azoka
Askotariko postuak egongo dira, 
Martxoaren 8aren harira. 
Foruen plazan, 10:00etan.

ARRASATE Ludoteka ibiltaria
3-12 urte arteko umeendako. 
San Andresen, 10:30ean.

OÑATI Ludoteka ibiltaria
3-10 urte arteko umeendako. 
Portu kaleko plazan, 10:30ean.

OÑATI 'Kakao zaporea 
Ignaziotar Lurraldean' bisita 
gidatua
Aurrez eman behar da izena 
Turismo Bulegoan: 943-78 34 53. 
Turismo Bulegoan, 12:00etan.  

ANTZUOLA Erdialdeko 
Amerikako emakume langileen 
gaineko erakusketa
Mesoamericanas en resistencia por 
una vida digna izeneko bilduma.
Olaranen,12:00etan.

ARRASATE Arrasate Musikaleko 
txistulariak
Kontzertua egingo dute.
Parrokiako elizpean, 12:00etan.

OÑATI Areto-bizikleta maratoia
Hiru orduko saioa egingo dute.
Zubikoan, 16:00etan.

OÑATI Madalenako ermitara 
bisita gidatua
Aurrez eman behar da izena 
Turismo Bulegoan: 943-78 34 53. 
Turismo Bulegoan, 17:00etan. 

ARRASATE Karaokea eta 'Wii 
Dance' jolasa
Gaztetxoendako ekintzak.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

ESKORIATZA 'Bizentaren lumak' 
jolasa ezagutzen
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

ANTZUOLA 'Olatu Morea'
Ostean, kalejira eta afaria, 
Martxoaren 8aren harira.
Gaztetxean, 17:30ean.

ARETXABALETA 'Bizentaren 
lumak' jolasa ezagutzen
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

ARETXABALETA 'Bizentaren 
lumak' jolasa ezagutzen
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

BERGARA HQ Quartet eta 
Susana Cordon
Hari laukoteak Susana Cordon 
sopranoaren laguntza izango du. 
Sarrerak, zortzi euro.
Seminarixoan, 19:00etan.

ARRASATE 'La casa de Bernarda 
Alba' antzezlana
Garcia Lorcak idatzitako liburua 
oinarri hartutako lana. Sarrerak, 
hamar euro.
Amaia antzokian, 19:30ean.

OÑATI Liher taldea
Tenpluak erre izeneko diskoa 
aurkeztuko du, stoner doinuekin. 
Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:30ean.

DOMEKA 11
OÑATI Aloñako Zuhaitz Eguna
Zuhaitz landatzea Aloñako Lagunak 
taldearekin eta Natur Eskolako 
kideekin.
Aloñan, 09:00etan. 

ELGETA Ibiltarien jaia
25 kilometroko mendi ibilaldiaren 
ostean, bazkaria egingo dute. 
Mendizaleen plazan, 11:00etan.

ARRASATE Indarkeria matxistari 
buruzko ikastaroa
Gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

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

ESKORIATZA 'Rainbow' film 
laburra
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:00etan.

OÑATI 'La casa de Bernarda 
Alba' antzezlana
Garcia Lorcak idatzitako liburua 
oinarri hartutako lana. Sarrerak, 
hamar euro.
Santa Anan, 19:00etan. 

ASTELEHENA 12
OÑATI Udalekuak: umeendako 
izen-ematea zabalik
Gaurtik martxoaren 23ra arte eman 
daiteke izena udaleku irekietan eta 
arte udalekuetan parte hartzeko.
Udal bulegoetan, 10:00etan.

ANTZUOLA Oihan Vega, 'Alizia' 
musikalaz berbetan
Promozioa egingo du kazetariak. 
Bigarren emanaldirako sarrerak 
salgai daude.
Eskola kanpoan, 16:30ean.

OÑATI Antxon magoa
Udaberriari ongietorria emateko 
lehen ekintza.
Pake Lekun, 17:30ean. 

ESKORIATZA Euskaraldia: saio 
presentziala
Eskoriatzan egingo duten prozesua 
definitzeko eta erabakitzeko saioa.
Kultura etxean, 18:00etan.

ARRASATE GEDren erronka 
berriak
Ekainaren 10eko giza katearen 
gaineko ekintzen aurkezpena.
Kulturaten, 19:00etan. 

MARTITZENA 13
OÑATI 'Testamento vital' 
berbaldia
Beatriz Gomendio abokatuak egingo 
du berba.
Pake Lekun, 17:30ean.

AGENDA

EiDabE

ESKORIATZA 'ZuTuberrak' antzezlana
Haurrei eta gazteei zuzendutako antzezlana egingo du Eidabe taldeak. 
Gogoko dituzten osagaiez baliatuta –Internet, Youtube, rapa, irudiak...–, 
euskararen gaineko hausnarketa egingo dute. Sarrerak, hiru euro.
Etzi, domeka, Zaldibar antzokian, 17:00etan.
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OÑATI Euskaraldia: abiatze-
saioa
Lehen saio irekia egingo dute.
Kultura etxean, 18:00etan.

ARETXABALETA Musika 
eskolakoen kontzertua 
Flauta, akordeoi eta pandero 
ikasleen emanaldia.
Zaraia aretoan, 18:00etan.

BERGARA Emakumeen eta 
gizonen berdintasuneko 
kontseiluaren lehen bilera
Irekia.
Irizarren, 18:30ean.

ARRASATE 'Gaur egungo Eskola 
Publikoa familiaren ikuspegitik' 
berbaldia 
Lurdes Imazek eta Imanol 
Zubizarretak egingo dute berba 
eskola publikoaren gainean. Irekia.
Kulturaten, 18:30ean.

ESKORIATZA 'Mendi Tour Film' 
jaialdiko pelikulak 
Emango dituzten pelikulak dira: The 
last honey hunte, Aurrera,
The Frozen Road eta Safety Third. 
Sarrerak, bost euro.
Zaldibar antzokian, 19:00etan.

EGUAZTENA 14
BERGARA 'Dando luz a mujeres 
de la ciencia' berbaldia
Marta Machok egingo du berba, 
Goienagusik gonbidatuta.
Seminarixoan, 10:00etan.

ANTZUOLA 'Zer gertatzen ari da 
Sirian?' hitzaldia
Aritz Saidi antzuolarrak egingo du 
berba hango egoeraz, Antzuolako 
Sortuk gonbidatuta.
Olaranen, 18:30ean.

OÑATI 'Antixena feminista' 
hitzaldia
Oñatiko Sare Feministaren eskutik, 
berbaldi irekia.
Gaztetxean, 18:30ean. 

OÑATI Helena Francorekin 
solasaldia
Pentsioei buruz jardungo du, 
Oñatiko EH Bilduk gonbidatuta. 
Larraitz Ugarte izango du alboan. 
Santa Anan, 19:00etan. 

ARETXABALETA Urkuluren 
gaineko dokumental emanaldia
Urkulu urtegia egin aurretik Goroeta 
eta Aozaratza inguruetan zeuden 
baserriak, hango bizimodua, jaiak, 
eskola kontuak eta beste hainbat 
istorio jasotzen dituen dokumentala.
Arkupen, 19:00etan.

ARETXABALETA Pintura 
erakusketa
Emakumeei buruz Ainhoa Caberok 
egindako margolanak ikusgai, 
hilaren 30era arte.
Arkupen, 19:00etan.

OÑATI Hermansoloñaren batzar 
orokorra
2017aren laburpena eta 2018aren 
iragarpena egingo dute. 
Bazkideendako bilera.
Kultura etxean, 19:30ean. 

EGUENA 15
ELGETA Podologoa 
erretiratuendako
Aurrez hartu behar da txanda, 
943-76 80 77 telefonoan.
Kultura etxean, 15:30ean. 

ANTZUOLA 'Antzuola eitten': 
herritarrendako batzarra
Saio irekia egingo dute. 
Torresoroan, 18:30ean. 

ESKORIATZA 'Mendi Tour Film' 
jaialdiko pelikulak 
Emango dituzten pelikulak dira: The 
last honey hunte, Aurrera,
The Frozen Road eta Safety Third. 
Sarrerak, bost euro.
Zaldibar antzokian, 19:00etan.

OÑATI 'Hurretik' egitasmoko 
tertulia
Oñatiar izateari buruzko 
hausnarketa egingo dute eragile eta 
norbanako ezberdinek. 
Gaztetxean, 20:00etan.

ELGETA Berbalagunak, pintxo-
potean
Taldeko kideendako.
Mendizaleen plazan, 20:00aetan.

ARRASATE Jorge Da Rocha
Kooltur Ostegunetako emanaldia. 
Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan. 

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Errementari 
(euskaraz)
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30

Harpetarra
Domeka: 11:00.

BERGARA

ZABALOTEGI

Spark, una 
aventura espacial
Domeka: 17:00.

Jaques
Domeka: 19:30.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Errementari 
(euskaraz)
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

Una familia feliz
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

ARETXABALETA

ARKUPE

Una bolsa de 
canicas
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

Jumanji
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO

Gatos
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

Errementari 
(euskaraz)
Zapatua: 22:30.

Errementari
Zapatua: 19:45.
Domeka: 20:00.

Handia
Astelehena: 20:30.

La forma del 
agua
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

GORBEIA

Bajo la piel del 
lobo
Egunero: 17:30, 
20:00.

Winchester
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
22:30.
Domeka: 17:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Historias de una 
indecisa
Egubakoitza: 17:00, 
22:25.
Zapatua: 16:15, 
20:30, 22:30.
Domeka: 16:15, 
20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

El cuaderno de 
Sara
Zapatua eta 
domeka; 18:15.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Un pliegue en el 
tiempo
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00.

Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Gorrion rojo
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
19:40, 22:25.
Domeka: 17:00, 
19:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
19:45.

El hijo de bigfoot
Zapatua eta 
domeka: 16:00.

Errementari
Egubakoitza: 
17:30, 20:00.
Zapatua: 18:00, 
20:00.
Domeka: 18:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Loving Pablo
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
20:00, 22:30.
Domekatik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Sin rodeos
Egubakoitza: 
17:30, 19:30.
Zapatua: 16:30, 
20:10.
Domeka: 16:30, 
18:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

El hilo invisible
Zapatua eta 
domeka: 20:10.
Astelehenetik 
eguenera: 19:45.

Jumanji
Domeka: 12:15.

La abeja Maya
Domeka: 12:00.

La forma del 
agua
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
20:00, 22:30.
Domekatik 
eguenera: 17:30, 
20:00. 

The black 
panther
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 19:00.
Egunero: 20:15.
Astelehenetik 
eguenera: 19:45.

Mazinger Z
Domeka: 12:00.

BOULEVARD

Winchester
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 16:05, 18:10, 
20:15, 00:25.
Martitzena: 16:05, 
18:10, 20:15. 

Un pliegue en el 
tiempo
Egunero, zapatua 
eta martitzena izan 
ezik: 15:45, 18:05, 
20:25, 22:45.

Loving Pablo
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 16:10, 18:45, 
21:20, 00:00.
Martitzena: 16:10, 
18:45.

Gorrion rojo
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 15:45, 18:35, 
21:25, 00:15.
Martitzena: 21:25.

Errementari 
Egunero, zapatua 
izan ezik: 16:10, 
18:15.
Zapatua: 16:10.

Errementari 
(euskaraz)
Egunero: 20:20, 
22:25.

La forma del 
agua
Egunero: 16:30, 
19:00, 21:30.

Sin rodeos
Egunero: 16:00, 
18:00, 20:00, 
22:00.

50 sombras 
liberadas
Egunero, zapatua 
izan ezik: 17:45, 
20:30, 22:45.
Zapatua: 18:10, 
22:45.

Todo el dinero del 
mundo
21:45.

El hijo de bigfoot
Egunero, zapatua 
izan ezik: 16:30, 
18:30.
Zapatua: 17:45, 
20:30, 22:45.

Black panther
Egunero: 15:45, 
18:30, 21:15.

Jumanji
Egunero: 16:40.

El corredor del 
laberinto
Egunero: 19:00.

Cavernicola
Egunero: 15:50.

El cuaderno de 
Sara
Egunero, zapatua 
izan ezik: 20:00, 
22:00.
Zapatua: 20:00.

Coco
Domeka: 16:15.

Una familia feliz
Egubakoitzetik 
domekara: 18:25.
Astelehenetik 
eguenera: 16:15.

Tres anuncios en 
las afueras
Egubakoitzetik 
domekara: 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 18:15.

Lady bird
E Egubakoitzetik 
domekara: 20:25.
Astelehenetik 
eguenera: 20:40.

Perfectos 
desconocidos
Astelehenetik 
eguenera: 22:45.

FLORIDA

Errementari
Egubakoitzetik 
domekara: 18:20, 
20:20, 22:20.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00, 22:30.

Lady Bird
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
20:20, 22:30.
Astelehena eta 
eguena: 20:00, 
22:30.

El hijo de bigfoot
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:20.
Astelehena eta 
eguena: 18:00.

La forma del 
agua
Egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
20:00, 22:30.
Astelehena eta 
eguaztena: 17:30, 
20:00.
Martitzena eta 
eguena: 17:30.

Coco
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

ziNEMa

ANTONIO ZABALA

KRITIKA

Lady Bird  
Zuz.: Greta Gerwig. Aktoreak: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts

Heltze prozesua

Institututik unibertsitatera joan 
behar duten gazteen istorioak 
sarritan ikus ahal izan ditugu 
Ameriketako Estatu Batuetako 
filmetan. Guk baino garrantzi 
handiagoa ematen diote 
bizitzako garai horri. Agian, gure 
gizartean ematen den jauzia ez 
da hain nabarmena. Gurean, 
unibertsitatera joateak ez dakar 
etxekoekin dauden loturak 
haustea. Baina beste gizarte 
batzuetan, agian, bai. Lady Bird 
filmean, Christine izeneko neska 
baten istorioa azaltzen zaigu: 
zein ikasketa egin nahi duen, 

unibertsitatetan tokia lortzeko 
arazoak, gurasoekin eta 
lagunekin dituen harremanak, 
lehenengo maitasun 
harremanak, eta abar. 

Baliteke Lady Bird-en 
kontatzen zaigun guztia ezaguna 
egitea, baina, hala eta guztiz, 
Greta Gerwigek egoerak eta 
pertsonaien izaerak 
deskribatzeko duen moduak oso 
estimagarri egin du filma.

Christinen izaera eta heltze 
prozesua xehetasun osoz 
deskribatzen zaigu. Adin 
horretako zurrunbilo emozionala, 

alegia. Ez du gustuko herria, 
ezta etxeko eta eskolako giroa. 
Haren ametsa New Yorkera 
ikastera joatea da. 

Alde batetik, bizimodu 
arruntetik eta gizarteak 
ezarrietako moduetatik ihes egin 
nahi duela ematen du. Bestetik, 
etxe ederrekin amesten du eta 
dirudun lagunengana hurbiltzeko 
nahia eta beharra sentitzen du. 

Zuzendariak, Saoirse 
Rainenen interpretazio 
harrigarriaren laguntzarekin, 
bizitzako garai horren erretratu 
ederra egiten du.
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Egubakoitza

Alkatea Goienan

Goienak udal taldeetako 
ordezkariekin mahai-ingurua 
antolatu du udal jardunaren 
inguruan aritzeko. Lehenago 
alkateari egin zion elkarrizketa 
eta bertan oposizioko taldeok 
ez genuen parte hartzeko 
aukerarik izan. Oraingoan, 
guztiok geunden gonbidatuta 
eta iritzi eta proposamen 
ezberdinak ezagutzeko aukera 
izango zuten bergararrek. 
Asteon jakin dut Udal 
Gobernuak (EAJ eta PSE-EE) 
uko egin diola joateari. 
Sozialisten kasuan, hizkuntza 
da muga. Lehenengo harridura 
sentitu nuen. Zergatik egin 
uko horrelako gauza bati? 
Baina harriduratik irtenda, 
alkate nintzeneko sasoiak 
gogoratu nituen. Nola bizi izan 
nituen karguaren ardurak eta 
betebeharrak, eta onartezina 
iruditu zait alkateak 
herritarrei horrelako mahai-
inguru bat ikusi-entzuteko 
aukera lapurtu izana. Nire 
ustean, eta nik hala jokatu 
nuen, karguak dakarren 
arduraren barruan dago 
horrelako eztabaidetan 
suertatzen diren galderei eta 
proposamenei gobernutik 
erantzutea. Ez da hautazkoa 
joan ala ez. Herriari zor zaio 
alkatea eta ezin zaie 
herritarrei horrelako aukera 
lapurtu. Karguak baditu 
"abantailak" eta horrelako 
"azterketak" pasatu beharrak. 
Alkate kargua ulertzeko modu 
erabat kontrajarriak ditugula 
Elenak eta biok. 

azkEN bERba

AGURNE BARRUSO

Larraitz Zeberio DEbagoiENa
Eskuko telefonoetarako eta ta-
bleten pantailetarako pentsatu-
ta dago Goiena nahieran. Apli-
kazioa jaitsi egin behar da eta 
doakoa da. "Telebista ikusteko 
moduak asko ari dira aldatzen, 
eta konektibitateak gero eta 
aukera zabalagoak ematen ditu. 
Gaur egun, teknologiak ahalbi-
detzen du ikusleak erabakitzea 
zer eta noiz ikusi nahi duen, eta 
Goienak pantaila guztietan egon 
behar du", esan du Goiena tele-
bistako programazio zuzendari 
Oihane Agirrek. Hala, aplikazio 
berriak Goienan emandako ikus-
entzunezkoak nahieran ikuste-
ko aukera emango du. 

Edukiak saioka daude sailka-
tuta: Hemen Debagoiena, Albis-
teak, Harmailatik, Amaia DJ, 
Kantari, Galdegazte, Harira, 
Elikatu, Barru, Hurretik, Kultu-
rrizketak, Erreportaje bereziak, 
Ikuskizun bereziak, Osoko bilku-
rak, Jaiak eta Zorion agurrak. 
Goiena telebistan estreinatzen 
direnean agertuko dira edukiak 
Goiena nahieran. "Pauso garran-
tzitsua da; izan ere, ez ditugu 
gure edukiak telebistaz bakarrik 
eskainiko. Aurrerantzean, nahie-
ran ikusteko aukera ere egongo 
da", azaldu du Agirrek.

Goiena nahieran aplikazioa 
Tokikomek eta EITBk duten 
hitzarmen markoari esker ga-
ratu da. Androiderako eskura-
garri dago dagoeneko. Hiruzpa-
lau egun barru egongo da iOSe-
rako, Applek onartu bezain 
laster. 

Oinarrian, EITBren jabetzakoa 
den Hiru3 aplikazioa du, eta 
Akting eta KAM enpresek egin-

dako doiketei esker Goienaratu 
da tresna berria.  

Erabiltzeko erraza 
Hainbat ataletako menu orokor 
bat du Goiena nahieran aplika-
zioak. Horien artean nabarmen-
tzen dira ikusienak diren bi-
deoena, Goiena telebistaren 
emisioa streaming bidez ikus-
teko aukera ematen duena eta 

erabiltzaileak gogokoen dituen 
bideoak sailkatzeko aukera ema-
ten duena. "Azken zazpi egune-
tako bideoak berria etiketarekin 
agertuko dira", esan du Agirrek.

Goiena Komunikazio Taldeko 
bazkideak dira horrelako pro-
duktuak doan izateko zutaberik 
garrantzitsuena. Horregatik, 
aplikazioak duen Goiena kluba 
atalean eman daiteke izena.

Eraldaketa ikus-entzunezkoetan 
"Goiena eraldaketa handiak egi-
ten ari da. Horietako bat da 
jarduna pasatzea telebistatik 
ikus-entzunezkoetara", azaldu 
du Iban Arantzabal zuzendari 
nagusiak. "Telebistak masiboa 
izaten jarraitzen du eta telebis-
ta ordu asko ikusten dira etxee-
tan, baina horrekin batera pan-
taila asko erabiltzen dira. Horrek 
esan gura du euskarak irabazi 
behar dituela ez bakarrik tele-
bista, papera edo irratia, baizik 
eta baita ere pantailak, eta, be-
reziki, eskuko telefonoa. Hori 
da gure apustua, gure inbertsioak 
eta jokatzeko moduak hortik 
doaz", esan du. 

Beste inbertsio batzuk ere 
etorriko direla aurreratu du 
Arantzabalek. "Munduak hartu 
duen norabide bati buruz ari 
gara berbetan, eta gaurkoan 
Goiena nahieran aplikazioari 
buruz ari gara, baina beste ba-
tzuk ere etorriko dira aurrera-
go; tartean, webgunerako. Izan 
ere, eskuko telefonorako disei-
natuko da". 

Goienako ikus-entzunezkoak 
ikusteko modu asko daude: te-
lebistatik kable zein LTD bidez, 
www.goiena.eus/telebista web-
gunean, Chromecast bidez, eta 
orain, nahieran ere bai, table-
tetan zein eskuko telefonoetan.

Euskarazko edukiek presentzia handiagoa izango dute, eta pantaila gehiagotan. X.U.

Goiena telebista, orain,       
esku-eskura eta nahieran
'goiena nahieran' aplikazioa martxan da, eta goiena komunikazio taldeak ekoiztutako 
ikus-entzunezkoak egongo dira bertan eskuragarri. Pantaila guztietan egoteak duen 
garrantzia azpimarratu du goienako zuzendari nagusi iban arantzabalek

bukatzEko

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka
www.pefc.es
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