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Eneko Azurmendi DEBagOIEna
Bihar, eguena, azaroaren 1a da, 
Santu Guztien Eguna. Hildakoez 
oroitzeko eta haiei omenaldia 
egiteko eguna izan ohi da eta 
urte askoko tradizioa da kanpo-
santuetan dauden familiako edo 
gertuko hildakoak bisitatzea.

Hala ere, joera hori beherantz 
doa urtetik urtera, eta arrazoi 
nagusietako bat da geroz eta 
hildako gutxiago lurperatzen 
dituztela. Beste bide batzuk har-
tzearen aldeko apustua egiten 
dute familiek.

Debagoieneko herrietako herriz 
herriko azterketa eginez, An-
tzuolan 2016an %25,9 lurperatu 
zituzten eta 2018ko orain arteko 
datuek diote hildakoen %23,5 
hilobiratu dituztela.

Aramaiori dagokionez, 2016an 
hildakoen %63,6 izan ziren lur-
peratutakoak eta 2018an %60 
dira orain arte.

Aretxabaletan, adibidez, gora 
egin du datuak. 2016an %25,9 
hilobiratu zituzten eta 2018an, 
gaur arte, %35,5 dira.

Arrasaten ez dute 2018ko datu 
eguneraturik. Hala ere, 2014an,  
hildakoen %23 lurperatu zituz-
ten eta 2017an, %25. Beraz, apur 
bat gora egin du datuak.

Bergaran beherakada nahiko 
nabarmena da. Izan ere, 2016an 
hildakoen %43,8 izan ziren hi-
lobiratuak eta 2018an, gaur-gaur-
koz, %30 dira.

Elgetari dagokionez, herri txi-
kia izanik, ez da askorik aldatzen 
datua urtetik urtera, baina gutxi 

gorabehera %25ean mantentzen 
da lurperatu kopurua.

Eskoriatzari erreparatuta, 
hildakoen erdiak inguru dira 
hilobiratzen dituztenak. 2017an 
%51,4 izan ziren eta 2018an %54 
izaten ari dira.

Leintz Gatzagan, populazioa 
baxua izanik, hildakoak ere gu-
txi dira. 2015eko urtarriletik 
gaur egunera arte bost hildako 
bakarrik izan dira, eta horieta-
tik hiru lurperatu dituzte, %60.

Oñatin, azkenik, hildakoen 
gehienak lurperatzen dituzte 
oraindik, eta datua oso handia 
da gainontzeko herriekin alde-
ratuta; azken hiru urteak kontuan 
hartuta, hildakoen %97,9 hilo-
biratu dituzte.

Hileta zibilak 
Ohiko hiletez gain, hileta edo 
omenaldi zibilak ere indarra 
hartzen ari dira, baina oso gu-

txika. Horretarako, ordenantzak 
dituzte zenbait udalek; beste 
batzuek, ordea, ez dute gaiaren 
inguruko ordenantzarik.

Antzuolan, adibidez, 2010ean 
onartu zuten ordenantza eta 
eskolako patioan egin izan di-
tuzte orain arteko hileta zibilak.

Aramaion, bestalde, ez dute 
ordenantzarik eta leku egokitu-
rik hileta zibilak egiteko.

Aretxabaletan, 2010ean onartu 
zuten ordenantza, eta komentua 
da horretarako lekua. Udaletxe-
tik helarazitako informazioaren 
arabera, agintaldi honetan bi 
egin dira, zinegotzi batena eta 
auzo-alkate batena.

Arrasaten ere 2010ean onartu 
zuten ordenantza eta Aldaiko 
parkea eta San Kristobalgo hi-
lerria dira omenaldi edo hileta 
horiek egiteko leku egokituak. 
Horren harira, 2017ko urrian, 
hileta zibilak egiteko leku esta-
li baten beharra kuantifikatzeko 
ekimena jarri zuen martxan EH 
Bilduk, eta sinadura bilketa ere 
egin zuen.

Bergarari erreparatuz, 2010ean 
onartu zuten ordenantzan, Ka-
taibiako plaza egokitu zuten 
hileta zibiletarako. Horrez gain, 
ordenantzan jasota dagoenez,  
Angiozarren, Osintxun, Elosuan, 

Elorregin, Basalgon edo Uberan 
erroldatua bada hil dena, auzo  
horretako pilotalekuan hileta 
ospakizun edo omenaldi zibila 
egiteko baimena eskatu ahal 
izango da. Dena den, Udaleko 
idazkaritzatik jasotako informa-
zioaren arabera, oso eskaera 
gutxi jaso ditu Udalak eta orain-
dik ez dago hedatuta herrian.

Elgetan 2017ko maiatzean 
onartu zuten gai horren gaine-
ko ordenantza, eta, horren ara-
bera, hainbat espazio daude 
hileta zibilak egiteko herrian. 
Horiek dira Udal Pilotalekua, 
Mendizaleen plaza, Domingo 
Iturbe plaza, frontoi zaharra, 
San Roke osteko plaza, udale-
txeko areto nagusia eta San 
Roke ermita  –azken hau geroa-
go onartu zuten, 2017ko iraile-
ko osoko bilkuran–.

Eskoriatzan 2009an onartu 
zuten. Tokiei dagokienez, herri-
gunean, Ibarraundi museoan, 
Udal Pilotalekuan eta Santa 
Marinan eta Eduardo Gorosarri 
plazan egingo dira. Landagu-
neetan, berriz, auzo-alkateek 
izango dute lekuak izendatzeko 
ardura, betiere, alkatearen oni-
ritziarekin.

Leintz Gatzagan kultura etxea 
da hileta zibilak egiteko lekua, 
baina oraindik ez dute bat bera 
ere egin.

Oñatin, azkenik, 2012an onar-
tu zuten. Santa Ana aretoa eta 
honen sarrerako kristalezko 
gune itxia edota Santa Anako 
lorategia eta hilerriaren aurreal-
deko parke irekia dira lekuak.

Bi emakume, Oñatiko hilerrian, loreak jartzen. E.A.

Hildakoei bisita 
egiteko eguna

ARAMAIO DA HILETA 
ZIBILAK EGITEKO 
ORDENANTZARIK EZ 
DUEN UDALERRI 
BAKARRA

LURPERATUTAKOEN 
KOPURUAK GORA EGIN 
DU ARETXABALETAN 
ETA ARRASATEN 
AZKEN URTEETAN

tradizio luzeko ohitura da Domu Santu egunez kanposantuak bisitatzea, baina azken 
urteetan geroz eta jende gutxiago joaten da, batik bat, lurperatze kopurua ez delako 
garai batekoa; Oñatin, hala ere, hildako gehienak lurperatzen dituzte egun, %97,9

Urriaren 31 gauean, Santu Guztien Egunaren bezperan, mundu mailan 
oso errotuta dagoen festa da Halloween. Hala ere, badira urte batzuk 
Debagoieneko zenbait herritan hemengo festa propioak sustatzen 
dituztela, festa hari aurre egiteko helburuarekin. 

Aretxabaletan, Arrasaten, Bergaran eta Elgetan, adibidez, Gaba 
Baltza izenekoa egiten dute. Lehenengoaren kasuan, Loramendi 
euskara elkartea eta ludoteka hasi ziren antolatzen, elkarlanean, eta 
aurten, dagoeneko, batzorde bat osatu dute. Arrasaten, bestalde, Ttak 
gazte taldeak, Ekin Emakumeak eta Txatxilipurdi elkarteek eta udal 
ludotekak antolatzen dute. Bergaran, berriz, gaztetxea ari da horretan, 
eta Elgetan, azkenik, gurasoen elkartea.

Eskoriatzan eta Oñatin, Arimen Gaua izeneko festa egingo dute. 
Eskoriatzan, Udala, gaztelekua, Tortolis ludoteka eta zenbait herritar 
izan dira antolatzaileak. Oñatin, gaztelekua ibili da antolakuntza 
lanetan. Azken horretan, gaztelekuan bertan elkartuko dira gaur, 
17:00etan, eta, talde txikietan banatuta, Sorkunde gaztelekutik 
botatzen saiatuko dira.

Gainontzeko herrietan ere egitarau zabala antolatu dute, eta, hain 
zuzen ere, herri bakoitzeko orrietan daude ikusgai egingo dituzten 
ekintzak.

Gaba Baltza eta Arimen Gaua
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Martxan dago gripearen 
aurkako txertaketa kanpaina
Osakidetzak adierazi du txertoa dela prebentzio-neurri 
nagusia, "segurua eta eraginkorra" dela iritzita

E.A. DEBagOIEna
Urriaren 24az geroztik, martxan 
da 2018ko gripearen aurkako 
txertaketa kanpaina. Osakidetzak 
adierazi duenez, gripea "gaixo-
tasun infekziosoa da, oso kutsa-
korra, eta edonor erasan dezake". 
Gehienetan onbera izan arren, 
"arazo larriak" sortu diezaieke 
gaixotasun kronikoak dituztenei. 
Horregatik, ohartarazi du txer-
toa dela prebentzio-neurri na-
gusia, "segurua eta eraginkorra" 
dela iritzita.

Kanpaina honako hauei zu-
zenduta dago, nagusiki, "arrisku-
taldeak" direlako: 65 urte baino 
gehiago dituztenak; gaixotasun 
kronikoak dituztenak: diabetesa, 
BGBK, kardiopatiak...; haurdun 
dauden emakumeak eta profe-
sional sanitarioak.

Horrez gain, prebentzio neurri 
modura, ohar batzuk helarazi 
nahi izan ditu Osakidetzak, hala 

nola erabiltzeko eta botatzeko 
paperezko zapiak erabiltzea; 
eztula edo doministiku egitean 
ahoa edo sudurra besoarekin 
estaltzea eta eskuak urarekin 
eta xaboiarekin garbitzea sarri.

Zer egin txertoa hartzeko?
Txertoa hartu ahal izateko, 65 
urteko edo gehiagoko pertsonek, 
gaixotasun kronikoa dutenek 
eta haurdun dauden emakumeek 
ohiko osasun-zentrora osasun-
txartelarekin joan besterik ez 
dute. Hala ere, Osakidetzak 
ohartarazi du aurretik telefonoz 
deitzea komeni dela, txertaketa-
ordutegien berri izateko, eta 
malguak eta kanpainara egoki-
tuak izango diren jakiteko.

Bailarako anbulatorio guztie-
tan dago aukera txertoa hartze-
ko; beraz, nork bere anbulato-
riora deitu beharko du aipatu-
tako informazioa jasotzeko.

Eneko Azurmendi BERgaRa
Euskaraldian belarriprest rola 
hartuko dutenei zuzendutako 
mintzodromoa egin dute Berga-
ran, hauei "entzuteko" helbu-
ruarekin. "Zein behar dituzten, 
zein beldur daukaten, izena 
ematera animatuko diren edo 
ez, eta abar, jakin gura izan 
dugu, bide horretan laguntzeko", 
adierazi du Maitane Arizabale-
tak, Jarduneko langileak.

Arizabaletaren esanetan, gai-
tasunaren araberakoak dira 
dituzten kezka eta beldur horiek. 
"Badago profil bat guztia ulertzen 
duena, baina euskaraz hitz egi-
teko ohiturarik ez duena. Eta 
badago beste profil bat euskara 
ez duena ondo ulertzen, eta hauek 
beldur dira ea gai izango ote 
diren guztia ulertzeko. Guk nahi 
izan duguna da sinestarazi po-
sible dela, eta, momenturen 
batean ezin bada, ez dela ezer 
gertatzen", azaldu du.

Euskaraldiaren gaineko infor-
mazioa eta xehetasunak azaldu 
dizkiete gerturatutakoei, eta 

ondoren, taldeetan banatuta, 
hiru galdera multzoren gaineko 
hausnarketa egin dute: Behin 
batean euskaldun izatea erabaki 
nuen. Zer esan nahi du Karme-
lo Ayestak esaldi horrekin? Ze 
iritzi duzu horren inguruan? 
Identifikatzen zara esaldi horre-
kin?; Izango zara belarriprest? 
edo ahobizi? Oztoporik ikusten 
duzu? Nola animatu zara izena 
ematera?; Nola lagundu dezake-
gu ohiturak aldatzen? Zer eska-
tzen diozu euskaraz egiten due-
nari?

Euskaltegiko ikasleak 
Saiora hurbildu diren hainbat 
belarriprest euskaltegiko ikasleak 
dira. "Guk Euskaraldia guztiei 
azaldu diegu, baina belarriprest 

izateak gutxieneko gaitasun bat 
eskatzen du, eta batzuk kanpoan 
gelditzen zaizkigu; hala ere, A2 
mailatik gorakoek parte hartu-
ko dute", azaldu du Alex Labaie-
nek, euskaltegiko irakasleak.

Euskaltegitik kanpo ikasteko 
beste modu bat izango da Eus-
karaldia ikasleentzat. "Zabaltzen 
den ideietako bat da herria eus-
kaltegi bihurtzearena. Oztopo 
batzuk apurtuko dituzte, eta 
interesgarria izango da. Gogoa 
eta ilusioa nabaritzen dut ikas-
leengan", dio Labaienek.

'Belarriprest' baten esperientzia 
Oscar Ortiz bergararra da bela-
rriprest rola hartuko duenetako 
bat. "Gurasoak kanpotarrak ditut 
eta etxean ez dut euskara jaso. 
Txikitatik egin dut gaztelaniaz, 
eta nire ingurua beti erdalduna 
izan da. Euskara ikasteko beha-
rra sentitzen nuen, eta lau urte 
daramatzat. Euskaraldia ekimen 
polita da, lagunduko dit. Neska-
lagunarekin ere beti saiatzen 
naiz euskaraz egiten", dio.

Taldeka batuta, hainbat gairen gainean hausnartu dute. E.A.

Belarriak prest izango 
dituztenak protagonista
'nik ulertzen dut, niri egin euskaraz, Euskaraldiaz mintzodromoa' egin dute Irizar 
jauregian, 'belarriprest'-en "kezkak" eta "beldurrak" argitzen saiatzeko 
helburuarekin, hain zuzen. "Oso pozik" azaldu dira Bergarako Euskaraldiko kideak

EUSKARAREKIN ETA 
EUSKARALDIAREKIN 
LOTUTAKO GAI 
BATZUEN GAINEAN 
HAUSNARTU DUTE

EuSKaRaLDIa, gERtu!
26

EGUN FALTA 
DIRA
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Josu Bilbao DEBagOIEna
Rikardo Arregi Kazetaritza Sa-
riek 30 urte bete dituzte aurten, 
eta, hori dela eta, sariketa be-
rezia izan zen urriaren 26an 
Andoainen ospatutakoa. Euska-
razko kazetaritzan azkeneko 50 
urteetan mugarri izan diren 
hamar eragile aukeratu ditu 
epaimahaiak, eta hedabide horiek 
aitortza moduan jaso dituzte 
sariak.

Andoaingo Bastero Kulturgu-
nea lepo bete zen pasa den egu-
bakoitzean ekitaldia jarraitzeko; 
izan ere, hedabide askotako 
kazetari eta kide ugari batu zi-
ren. 30 urte, 10 mugarri lelopean, 
euskal kazetaritzan "garrantzi 
nabarmena" izan duten hamar 
hedabideak. Ilaski Serrano eta 
Dani Alvarez kazetariek aur-
keztu zuten gala, eta, ordu eta 
erdian, saria jaso zuten hamar 
eragileetako ordezkariak igotzen 
joan ziren. Hauek izan ziren: 
Anaitasuna, Zeruko Argiatik 
Argiara, Ttipi-Ttapa, EHUko 
Gizarte eta Komunikazio Zien-
tzien Fakultatea, EITB, Elhuyar, 
Euskaldunon Egunkaria, Euskal 
Irratiak, Eibar.org eta Goiena 
Komunikazio Taldea.

Goiena, saritua 
Horrela, Bastero Kulturguneko 
agertokira Iban Arantzabal Goie-
na Komunikazio Taldeko zuzen-
dari nagusia igo zen saria jaso-
tzera, Elixabete Garmendia 
kazetariaren eskutik.

Arantzabalek, eskerrak eman 
ondoren, Goienako bezeroei es-
kaini zien saria: "Ohorea da 
EITBren, Egunkaria-ren, Elhu-
yar zientzia aldizkariaren eta 
saritutako beste guztien ondoan 
egotea. Gure enpresa txiki-txikia 
da eta, guretako, hemen egotea 
handi-handia da. Goienaren ga-
koetako bat gertutasuna dela 
uste dut, eta gertutasuna gure 
bezeroek ematen digute. Bezero 
komertzial, bezero irakurle eta 
bezero ikus-entzuleek. Eta baita 
ere gu ematen saiatzen garen 
gertutasuna. Norbere herriko, 
norbere udaleko eta, batzuetan, 

norbere kaleko gauzak ere kon-
tatzen ditugulako".

Goienako kameraren aurrean,  
berriro, eskerrak eman nahi 
izan zituen Iban Arantzabalek: 
"Goiena zerbait bada modu, 
ideologia, janzkera eta entitate 
ezberdinetako jendea da. Bere-
ziki, saria gure komunitatea-
rendako da, gurekin lan egiten 
duelako. Gure bezeroendako, 
gurekin batera jarraitzen dute-
lako. Guretzako, lankideendako, 
egunero egoten direlako, izer-
ditan batzuetan, eta horrek badu 
indarra. Eta bestetik, erakunde 
publikoendako ere bai. Urtez 
urte laguntzen dute, eta jarrai-
tuko dutela espero dugulako; 
gainera, orain baino sendoago".

Tokikomi aipamena
Tokikom eta beste tokiko heda-
bideak ere kontuan izan zituen 
Goienako zuzendari nagusiak: 
"Uste dut aitortza hau ez dela 
Goienarendako bakarrik. Toki-
ko hedabideetan borrokan ga-
biltzan guztiendako da. Hemen-
dik zatitxo bana bidaliko nioke 
horietako bakoitzari, bereziki 
Tokikomeko bazkideei, gure 
lankideei, lan handia egiten ari 

garelako elkarrekin eta elkarre-
kin, gainera, askoz ere bizko-
rrago ari garelako lanean".

Kudeaketa eta komunitatea
Aitortza jaso izanaren arrazoiak 
aipatzean, Goiena Komunikazio 
Taldeak duen kudeaketa eredua 

nabarmendu zuen Arantzabalek 
sari-banaketan: "Kokudeaketa 
deitzen dioguna. Gure enpresa 
irabazi asmorik gabeko koope-
ratiba da, eta aginte organoetan 
udalak –publikoa– jabeak ere 
diren langileak eta jabetza na-
gusia duten euskara elkarteak 
daude. Horiek denak etorri dira 
autobus batean, hemen daude, 
eta txaloak horiendako dira. 
Gaurko alkate, lehengo alkate, 
kide, zuzendaritzako kide, ko-
laboratzaile...".

Horrez gain, Goiena Komuni-
kazio Taldearen "erdigunean, 

Aitortza jaso zuten hamar eragileetako ordezkariak. IMANOL SORIANO

Goiena Taldea, 10 
mugarrietako bat

GOIENAKO 
KOMUNITATEARI 
ESKAINI ZION SARIA 
IBAN ARANTZABALEK, 
ZUZENDARI NAGUSIAK

GOIENAK BESTE 
BEDERATZI 
ERAGILEREKIN 
BATERA JASO ZUEN 
AITORTZA

Rikardo arregi Kazetaritza Sariak bereziak izan dira aurten; izan ere, euskarazko 
kazetaritzan azken 50 urteetan izan diren hamar mugarri aukeratu dituzte, eta horien 
artean dago goiena, "tokiko kazetaritzan eta komunikazioan aitzindari"

Dani Alvarez eta Ilaski Serrano aurkezleak. I.S. Iban Arantzabal, Goienako zuzendari nagusia. I.S.Elixabete Garmendiak eman zion saria Iban Arantzabali. I.S.
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nukleoan, dagoen hizkuntza 
komunitatea" ere aipatu zuen 
zuzendari nagusiak. "Gure agin-
tea hor dago, eta zerbitzua ema-
teko lekua ere bai. Ez gaude 
alderdi politiko baten menpe 
edo ez gaitu patrozinatzen edo-
zein indar ekonomikok. Horrek 
mantentzen du gure indepen-
dentzia. Hizkuntza komunitate 
baterako lan egiteak eta hizkun-
tza komunitatearekin lan egiteak, 
hain zuzen. Horrela bakarrik 
da posible komunikazio plurala 
egitea. Batzuetan, eroso samarra; 
eta beste batzuetan, azkura sor-
tzen duena ere bai. Baina de-
nentzako azkura sortzen duena", 
adierazi zuen Iban Arantzabalek.

Epaimahaiaren arrazoiak
"Lorpenaren eta arrakastaren 
eredu garbia dugu Goiena, to-
kiko kazetaritzan eta komuni-
kazioan aitzindari aparta". Hitz 

horiek eskaini zizkion Rikardo 
Arregi Kazetaritza Sarietako 
epaimahaiak Goienari. Aurten, 
epaimahaia osatu dute Miren 
Azkaratek, Jose Inazio Baste-
rretxeak, Allande Boutinek, 
Aingeru Epaltzak, Elixabete 
Larrinagak, Jon Unanuek, 
Arantxa Urretabizkaiak eta 
Aitor Zuberogoitiak; eta mahai-
burua, berriz, Ainara Rodriguez 
Zalakain izan da.

Epaimahaiak nabarmendu 
zuen komunikazio taldeak lor-
tutakoa bilketa eta batura hu-
tsetik harago doala: "Emaitza 
kalitate, irismen eta ikusga-
rritasun handiko multimedia 
egitura izan da, paperezko 
euskarri klasikoetan –GOIENA 
eta Puntua astekariak–, Goie-
na telebistan, Arrasate Irratian 
edo Goiena argitalpen eta zer-
bitzu digitaletan berealdiko 
oihartzun eta eragina sortu 
duena eskualdean eta baita 
eskualdetik kanpo. Goienaren 
argitalpen eta ekoizkinak, to-
kian tokikoak izateaz gain, 
asko eta asko kalitate eta on-
tasunez eskualdeaz gaindi no-
ranahiko eredu dira ere gaur 
egun".Aitortza jaso zuten hamar eragileetako ordezkariak. IMANOL SORIANO

GOIENA "TOKIKO 
KOMUNIKAZIOAN 
AITZINDARI" IZAN 
DELA AZPIMARRATU 
ZUEN EPAIMAHAIAK
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PATXI BAZTARRIKA
RaKS-En IDazKaRIa

"Euskarak nonbait irabazi badu 
berarentzako txoko bat, geroago 
eta gutxiago dena txoko eta 
gehiago dena zelai, hain zuzen 
ere, informazio lokalaren edo 
hurbilekoaren arlo hori da. 
Debagoienean, Goiena da nagusi, 
gaztelaniazkoen aurretik eta, 
hortaz, euskararen komunitatea 
indartzeko ezinbesteko da".

MIKEL BIAIN
OÑatIKO aLKatEa

"Pozik gaude, sariaren zati bat 
Debagoieneko udalena ere 
badelako. Ekitaldira pozik joan 
gara, egunerokoan euskara 
etxeetara zabaltzeko euskarazko 
hedabideek, eta gurean, Goienak, 
egiten duen lana estimatzekoa 
delako eta Goienak badaukalako 
egiteko inportante bat, gure 
partetik eskertzen duguna".

BINGEN ZUPIRIA
KuLtuRa SaILBuRua

"Hedabideetan lanean 
diharduzuenok, esate baterako, 
GOIENAn zabiltzatenok, baina 
denek, behin eta berriro galdetu 
behar diozue zeuon buruari 
zenbateraino egiten dituzuen 
erakargarri hedabideak, jendeak 
kontsumitu ditzan. Gogoeta hori 
egin behar dugu denon artean, 
etorkizunari begira".

NEKANE BALLUERCA
EHu-KO ERREKtOREa

"EHUko Gizarte eta Komunikazio 
Zientzien Fakultateak bere 
ekarpena egin dio gizarte honi, 
eta, alde horretatik, RAKSen 
aitortza jasotzea ohorea da. Izan 
bere, guztira, 11.000 komunikazio 
profesional pasa dira fakultatetik, 
horietatik 4.000 euskarazkoak, 
Goienan eta halako hedabideetan 
ari direnak". 

MARTXELO OTAMENDI
'BERRIa'-KO zuzEnDaRIa

"Rikardo Arregik ez dakit inoiz 
amestuko zuen euskarazko 
kazetaritza heldu den tokira 
heltzea. Izan ere, munduko 
edozein bazterretan dago euskal 
kazetari bat, dago Berria, dago 
EITB, dago Goiena… Munduan ez 
dago 800.000 laguneko hizkuntza 
komunitate bat horrelako 
kazetaritza eskaintzarekin".

Rikardo Arregi, euskal kazetaritza eta Goiena berbagai

Eneko Azkarate anDOaIn
Komunitateari erreferentzia 
egin zion Iban Arantzabal Goie-
nako zuzendari nagusiak, joan 
zen egubakoitzean, Andoaingo 
Bastero Kulturguneko areto 
nagusian egindako ekitaldian. 
Goienaren komunitatea osatzen 
duten herritar, elkarte eta era-
kundeei; irakurle, ikus-entzule 
zein erabiltzaileei; Goienaren 
hedabideetan modu batera edo 
bestera kolaboratzen duten 250 
lagunei; proiektua aurrera ate-
ratzeko publizitatea jartzen du-
ten komertzio, taberna, jatetxe, 
eta abarri; bezeroei… Eta harro 

agertu zen –"ohore handia" zela 
esan zuen– saria EITB, Berria, 
Argia, Elhuyar, Eibar.org eta 
bestelakoekin batera parteka-
tzeagatik eta tokiko hedabideen 
–"bereziki Tokikom elkartean 
batzen" diren– ekosistemako- 
lagunkide izatearren.

Izan ere, aipatutako guztieta-
ko ordezkariak izan ziren joan 
zen egubakoitzean Andoaingo 
ekitaldian eta ekitaldi osteko 
luntxean. Horietako asko, De-
bagoienetik joandakoak. Esate-
rako, Goienaren sorreran, 2000. 
urtean, Arrasateko alkate zen 
Xabier Zubizarreta eta gaur 

"Mehatz-urrea" 
zainduz lanean
Rikardo arregi Kazetaritza Sarien banatze ekitaldiak urtero batzen ditu euskarazko 
kazetariak. aurten, 30. urteurrena izanda, euskarazko hedabideen inoizko 
ordezkaritza zabal eta esanguratsuena batu da andoainen

Rikardo Arregi Kazetaritza Sarien 30. edizioko 10 mugarri sarituetako ordezkariak –horien artean, Iban Arantzabal Goienako zuzendari nagusia– eta sarien banatzaileak, ekitaldi osteko familia-argazkian. IMANOL SORIANO



RIKARDO ARREGI KAZETARITZA SARIAK 30 URTE 10 MUGARRI            7GOIENA ALDIZKARIA  2018-10-31  EguaztEna

Sarituetako bat izan zen Eibar.org elkartea. I.S. Mikel Irizar eta Mikel Arregi, Rikardo Arregi zenaren anaia. I.S.

Goienaren sortzaileak eta ordezkariak. I.S.

Elhuyar-koekin, Arana (MU) eta Kortabarria Antzuolako alkatea. I.S. Maite Iturbe, EITBko zuzendaria, elkarrizketatzen. I.S.

Izagirre eta Plazaola, Goienako bi presidente, erdian, langileekin. I.S.

Biain, Oñatiko alkatea, eta Zubizarreta, Arrasateko alkate ohia. I.S.

Agustin Zelaieta, Anaitasuna aldizkarikoa. I.S.

Iban Arantzabal, Goienako zuzendari nagusia, elkarrizketatzen. I.S.

Dani Alvarez aurkezlea eta Patxi Baztarrika RAKSetako idazkaria. I.S.

egungo Oñatiko alkate Mikel Biain; 
Beñardo Kortabarria Antzuolako 
alkatea, Goienako kide den heinean 
eta ekitaldian saritutako Elhuyar 
zientzia aldizkariko lankide ohie-
kin batera. Eskualdeko alkate 
guztiak zeuden gonbidatuta eki-
taldira, baita euskara elkarteeta-
ko ordezkariak eta Goienaren 
sorrerakoak, baina, arrazoi bate-
gatik edo besteagatik, batzuek ez 
zuten bertan egoterik izan. Goie-
naren sorreran, Oñatin proiek-
tuaren bultzagile izan zen Lourdes 
Idoiaga zinegotzi eta alkate ohiak 
zorion mezuak bidali zituen, ber-
tan egoterik izan ez zuen arren.

Sektoreko agenteak 
Goienaren hasierako eta gaur 
egungo presidenteak, Estepan 
Plazaolak eta Aitor Izagirrek, 
elkarren ondoan jarraitu zuten 
ekitaldia, Goienaren sorreran, 
duela 18 urte, herrietako proiek-
tuak kooperatiba bakarrean ba-
tzeko lanean jardun zuten Joxe-
mari Muxika, Mikel Irizar eta 
Mikel Lezamizekin, eta Goienako 
lantaldearekin –ekitaldiko talde-
rik zaratatsuenarekin– batera. 
Arantzabalek, agertokian, haien-
dako txaloak eskatu zituen eta 
ikus-entzuleriak erantzun egin 
zion, gogoz.

Komunitateari ez ezik, bezeroei 
egin zien erreferentzia Goienako 
zuzendari nagusiak, eta gertuta-
suna aipatu zuen, Goienarendako 
benetako "mehatzeko urrea" hor 
zegoela nabarmenduz. Baina agin-
tea,"nukleoa", hizkuntz komuni-
tatean dagoela azpimarratu zuen. 

Martxelo Otamendi, Maite Itur-
be... euskarazko hedabideetako 
ordezkaritza esanguratsuena; 
Patxi Baztarrika antolatzailea; 
Ilaski Serrano eta Dani Alvarez 
–lehen aldiz aurkeztu zuen eki-
taldi bat osorik euskara hutsean– 
aurkezleak… Guztiak, aldarte 
onean, solasean, ekitaldi ostean.



8            RIKARDO ARREGI KAZETARITZA SARIAK 30 URTE 10 MUGARRI EguaztEna  2018-10-31  GOIENA ALDIZKARIA

'ANAITASUNA'

ANGEL ZELAIETA 
'anaItaSuna'-REn zuzEnDaRI OHIa

"Oso gaitza izaten zen 
orduko inprentan 
inprimatzea"  
Anaitasuna aldizkaria mugarri 
bezala aukeratzeko, epaimahaiak 
bi arrazoi nagusi aipatu zituen. 
Batetik, newsmagazine eredua 
euskarazko prentsara ekartzea-
gatik: formatu modernoa, eduki 
modernoak, kazetaritza moder-
noa. Bestetik, euskara batuari 
egindako ekarpenagatik. Hiru 
urratsetan planteatu zuten ba-
tuaren aldeko apustu irmoa: 
bizkaiera batua sortuz eta sus-
tatuz; ereduzko euskara batua 
apurka orrialdeetan sartuz; eta 
euskara batua erabiltzea oso-
osoan bere produkzioan.

Iragana gogoan 
Jose Antonio Zelaietak jaso zuen 
saria, aldizkariaren zuzendari 
ohiak, eta gogora ekarri zuen 
nola proposatu zioten kargu 
hura: "Jose Antonio Retolazak, 
Kili Kili-ren sortzaileak, propo-
satu zidan Anaitasuna sortzeko 
egin behar zen bilerara joateko. 
Han, Josu Naberanek eta Angel 
Ugarteburuk esan zidaten ni 
zuzendari izateko; beraz, eurek 
ipinitako penitentzia izan zen. 
Ez dakit ondo osatu nuen, gal-
detuko diet". Eta hauxe gaine-
ratu zuen: "Orduan, ni Galda-
kaoko Bengoetxe-n hasi nintzen, 
eta han inprentatxoa geneukan. 
Auzoko inprentan inprimatzen 
genuen, eta han, besteak beste, 
Ramon Kastaños izeneko bat 
zebilen lanean. Hark gogorara-
zi zidan zein gaitza izaten zen 
orduko inprenta hartan inpri-
matzea, orduko teknikarekin, 
eta konpondu ezinak egoten 
ziren maiz. Horrela jarraitu ge-
nuen aurrera".

'ZERUKO ARGIA'-TIK  'ARGIA'-RA

ESTITXU EIZAGIRRE 
'aRgIa' aLDIzKaRIaREn zuzEnDaRIa

"Ez ditugu ahazten  
gure aurrekoek  
egindako lanak"
Epaimahaiaren esanetan, Rikar-
do Arregiren "itzalpean", "iraul-
tza eta modernotasuna" ekarri 
dutelako, ideia laborategia izan 
delako eta beste hedabideetara-
ko "harrobi" ere izan delako 
izendatu zuten mugarri Zeruko 
Argia-tik Argia-ra. Laburbilduz, 
euskal kazetaritzaren ADNa 
"ezin hobeto" islatzen duelako. 
Argia kazetaritza independentea, 
txikitik eragiten horixe da eurek 
erabiltzen duten leloa. 1980ra 
arte izan zen Zeruko Argia, eta, 
hain zuzen ere, geroztik da Argia 
aldizkaria.

Hasierako lantaldeari eskainita
Jasotako saria 1980an Argia-ri 
eutsi eta ekin zion lantalde ho-
rri eskaini nahi izan zion Esti-
txu Eizagirre zuzendariak, eta 
hitz hauek izan zituen: "Duela 
ia lau hamarkada, gure aurretik, 
kazetaritza proiektu hau bizia-
razi zutenek asmatu zutelako 
gaude gu hemen. Asmatu zute-
lako esan zutenean euskal pren-
tsak euskaraz izan behar zuela; 
gure hizkuntza burujabea izan-
go bazen, eta ez besteren etxeko 
maizter. Asmatu zutelako bere 
buruaren jabe izango zen hiz-
kuntza horrek behar zuela, gu-
txienez, hedabide burujabe bat, 
hedabide bat non langileek izan-
go zuten hitza eta erabakia, eta 
ez beste edozein interes taldek. 
Asmatu zutelako berezko ozto-
poak eta jarritakoak gaindituz, 
hedabide hori bideragarri egiten, 
beste hedabide batzuk sortzen, 
egunkari oso bat martxan jar-
tzeraino (...). Ahazten ez dugu-
lako gaude gu hemen".

'TTIPI-TTAPA'

AITOR AROTZENA 
'ttIPI-ttaPa'-REn zuzEnDaRIa

"Biderik luzeenak ere 
lehenengo urratsetik  
hasi behar du"
Ttipi-Ttapa aldizkaria Beran 
sortu zen, 1982an, eta, gorabehe-
rak izan dituen arren, gaur egun 
hamaboskari gisa finkaturik 
dago. Euskal Herriko txoko guz-
tietan sortu diren beste aldiz-
karien bide erakusle "espanturik 
gabea" izan da urte hauetan 
guztietan, epaimahaiaren hitze-
tan. Laster zabaldu zen Bortzi-
rietako gainerako lau herrieta-
ra. Handik, hedatu egin zen 
Nafarroako mendialdeko beste 
ibarretara: Malerrekara, Berti-
zaranara, Baztanera, Leitzalde-
ra... baita Lapurdiko Sara eta 
Senpere herrietaraino.

'Ttipi ttapa', 38 urtez lanean
"Berez biderik ez dagoela, bidea 
oinez ibiltzerakoan egiten dela 
idatzi zuen Antonio Machado 
poetak, eta biderik luzeenak ere 
nahitaez lehenbiziko urratsetik 
hasi behar duela ikasi genuen", 
azaldu zuen, saria jasotzean, 
Aitor Arotzenak, Ttipi-Ttapa-ren 
zuzendariak, eta hauxe gaine-
ratu: "Lehenbiziko zenbaki har-
tako azalerako bota pare baten 
marrazkia oparitu zigun Larra-
mendi margolari beratarrak. 
Orduz geroztik, bota haiek jan-
tzi eta egin dugu bidea, tipi-tapa. 
Noizbehinka argia ikustetik, 
hamabostean behin argitaratze-
ra pasatu zen aldizkaria. Inter-
neten edukia zintzilikatzen ere 
hasi ginen, 1996an, duela 22 urte, 
eta hori egiten euskarazko lehen 
komunikabidea izan ginen". 
Eskerrak eman zizkien herrie-
tako berriemaileei eta lagun-
tzaileei eta babesa eman dieten 
erakundeei eta komertzioei. 

NEKANE BALLUERKA
EHu-KO ERREKtOREa

"40 urtean ehunka 
kazetari trebatu ditu 
unibertsitateak"
Euskal kazetari profesionalik 
gabe, ez legoke euskarazko ka-
zetaritza modernorik. Euska-
razko kazetaritza unibertsitatean 
sartu zuelako eta geroztik glo-
balizazioaren erronkei eta eus-
kal gizartearen komunikazio 
beharrei erantzuteko gai diren 
profesionalak prestatzen jarrai-
tu duelako, hurrengo mugarria 
EHUko Gizarte eta Komunikazio 
Zientzien Fakultateak jaso zuen. 
1991ko ekainean lizentziatu zen 
ikasgai guztiak euskaraz egin 
zituen lehen belaunaldia.

Euskara, komunikaziorako
Nekane Balluerkak, EHUko 
errektoreak, poza eta esker ona 
adierazi zituen hitzartzean. Za-
lantza bat ere azaldu zuen: "Ez 
dakit mende honetako euskal-
dunok jabetzen ote garen XX. 
mendearen erdialdean euskaraz 
idaztea zer zen, Rikardo Arregi 
bizi zen garaian, hain zuzen ere. 
Euskarazko hedabideak, uniber-
tsitatean euskaraz ikasteko au-
kera... sasoi hartan ez zen hala-
korik, eta, gainera, egoera poli-
tiko hartan bazirudien halako-
rik izatea ezinezkoa izango zela. 
Giro ilun hartan idatzi zuen 
Rikardo Arregik. Jakitun zen 
kazetaritza euskaraz egiteak 
zekartzan arazoez, eta bazekien 
kazetaritzaren helburua infor-
mazio argi eta zuzena ematea 
zela. Horretarako, euskara bizi 
bat behar zela. Komunikazioaren 
zerbitzura egongo zen euskara". 
Adierazi zuen, baita ere, fakul-
tatearen ekarpena "ezinbestekoa" 
izan dela, eta dela, euskal kaze-
taritzaren mundurako.

BESTE

9
MUGARRIAK
askotariko erakunde eta 
hedabideak izendatzea 
eta saritzea izan da 
epaimahaiaren erabakia. 
Euskarazko kazetaritza, 
norbanakoek egina bai, 
baina askoren artean 
eraikitako enpresa 
kolektiboak saritu nahi 
izan dituzte aurtengoan

EHU-KO GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO 
ZIENTZIEN FAKULTATEA
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EITB

MAITE ITURBE 
EItB-REn zuzEnDaRI naguSIa

"Euskararen 
normalizazioan laguntzen 
jarraituko dugu"
Epaimahaiaren hitzetan, EITBk 
banatzen du bitan euskarazko 
kazetaritzaren historia, euska-
razko kazetaritzaren aitzindariak 
aitzindari, lehen uzta "oso eta 
betea" 1982an hasi ginelako ja-
sotzen. Mugarri horretako ka-
zetariek kazetari hizkera betea 
osatu dute urtez urte kiroletan, 
politikan eta beste hainbat es-
parrutan. Gaur egun berezkotzat 
ditugun hitz eta esapideak sor-
tuz, askotan. Hizkuntzari dago-
kionez eta herritarrak euskaraz 
informatu eta entretenitzerakoan, 
bultzagile izan dira medio ho-
rretako kazetariak, epaimahaia-
ren hitzetan.

Euskal komunitatea indartuz
"Rikardo Arregi sariaren klabeak 
kalitatea, eredugarritasuna eta 
berrikuntza izanik, orain arteko 
sarituekin batera EITB zerren-
da estimatu horretan egoteak 
harro sentiarazten gaitu, eta 
indartu ere bai. 30 urte, 10 mu-
garri  da leloa, eta oso garrantzi-
tsutzat jotzen dugu EITB hamar 
mugarrietako bat izatea, eta 
hurrengo mugarrien protago-
nista izateko ahaleginetan ja-
rraituko dugu", azaldu zuen 
EITBko zuzendari Maite Iturbek. 
Gaineratu zuen, era berean, 
hedabide publikoa izanik, ko-
munikazio arloan saiatuko di-
rela gizartearen ispilu zintzoena 
izaten eta euskararen normali-
zaziorako lagungarri, batuaren 
erabileraz eta baita ere euskal-
ki desberdinak erakutsiz. Zubi 
lanak egiten jarraituko dutela 
esan zuen, kultura eta euskal 
komunitatea indartzeko.

'ELHUYAR'

AITZIBER AGIRRE 
'ELHuYaR' aLDIzKaRIaREn zuzEnDaRIa

"Euskara presente  
egon dadila esparru 
guzti-guztietan"
Euskaratik zientziara begira 
jarri eta zientziaren berri eus-
karaz ematea ahalbidetu du 
hurrengo mugarriak, Elhuyar-ek. 
1974an jaioa, bere zabalkundeko 
lehen zenbakia 1985ean argita-
ratu zuen. Halley kometa, osasun 
eta medikuntza gaiak, teknolo-
gia mekanikoa eta digitala, bio-
logia... Gai horiek eta beste asko 
euskaraz jorratu eta zabaldu 
dituelako saritu du epaimahaiak 
Elhuyar. 2002an pasa zen elkar-
te izatetik fundaziora izatera.

Zientzian ere, iritzi kritikoa
"Bere txikitasunean, baina egu-
nero saiatzen gara zientzia he-
rritarren eskura jartzen. Eman 
diren aurrerapausoen berri 
ematen, zientzian piztu diren 
eztabaidak plazaratzen. Herritar 
bakoitzak, gutako bakoitzak, 
izan dezagun zientziaren aurrean 
iritzi kritikoa. Zeren zientzia 
gure etorkizuna, gizartearen 
etorkizuna marrazten ari da 
etengabe. Hortaz, zientziak gu-
tako askorengan sortzen duen 
zirraraz eta liluraz harago, denoi 
dagokigu arduraz jokatu eta 
gizarte kritiko bat sortzea. Ho-
rretarako tresnak ematea da, 
eta izan da, betidanik, Elhuyar-
en helburua. Eta, hain zuzen 
ere, horregatik da hain garran-
tzitsua, guretzat, euskal kazeta-
ritzaren festa honetan parte 
hartzea. Bat egiten duelako 
Elhuyar-ek bere-berea duen hel-
buruarekin. Euskarak dena zi-
priztindu dezala. Presente egon 
dadila gizartearen garapena 
baldintzatzen duten esparru 
guzti-guztietan".

'EUSKALDUNON EGUNKARIA'

MARTXELO OTAMENDI 
'EgunKaRIa'-REn zuzEnDaRIa

"Euskarri batean edo  
bestean, komunikatzeko 
nahiak iraun egingo du"
Lana eginaz goaz aurrera, kate 
horretan denok batera gogorki 
loturik gaude, zioen poetak, eta 
hala etorri zen, 1990ean, Euskal-
dunon Egunkaria, gerra garaiko 
Egunaz geroko euskarazko egun-
kari bakarra. Epaimahaiaren 
hitzetan, "funtsezkoa" da euska-
raren biziberritzeari eta infor-
mazioa euskaraz jasotzeko es-
kubideari egin zion ekarpena. 
Eta "erabakigarria orobat" eus-
karari prentsa idatzian eta In-
terneten egindako lekua. 2003an, 
itxi egin behar izan zuten, Au-
zitegi Nazionalaren aginduz. 
Egun, Berria-n bizirik dirau.

Eraso "gogorrak" jasan behar
Martxelo Otamendi Egunkaria-
ren zuzendariak, hitzartzean, 
gogora ekarri zuen 2003an jasan 
behar izan zituzten erasoak: 
"Egunkaria itxi, 150 langile ka-
lera, ia hogei atxilotu, torturak, 
epaiketa... (...) Horren ondoren, 
gure herriak urteetan eman duen 
elkartasun uholde handienetako 
batek ahalbidetu zuen Berria 
egunkaria eta bestelako proiek-
tuak sortzea, ia bost milioi eu-
roko bultzadarekin". Eta hau 
gaineratu zuen: "Ezer ez da 
izango betiko, baina, ororen 
gainetik, modu batera edo bes-
tera, euskarri batean edo bestean, 
komunikatzeko nahiak iraun 
egingo du. Komunikatzeko nahi 
horrek ematen digu bizipoza 
lantegi honetan gabiltzanoi, gure 
etxeko langile saiatu eta profe-
sionalei". Aitortu zuen, baita 
ere, alboan izan dituzten eta 
gaur egun dituzten guztiei zor 
dietela jasotako saria.

EUSKAL IRRATIAK

MARITXU LOPEPE 
EuSKaL IRRatIaK FEDERazIOa

"Balio batzuen ekarle   
ere bagara edo izan  
nahi dugu"
Azken hamarkadetan ipar Eus-
kal Herrian, euskal irratien 
sorreraren lekuko ere izan gara, 
eta hori ere saritu nahi izan 
zuen epaimahaiak. Gure Irratia, 
Xiberoko Botza eta Antxeta Irra-
tia, gerora Euskal Irratiak dei-
tutako taldea. 80ko hamarkada-
ko aitzindari haien proiektua 
sendotu eta erronka berriei 
ekiteko gai izan den talde "sen-
doa" osatu dutela azpimarratu 
zuten eta herri mugimendueta-
tik sortu diren euskarazko irra-
tiak biltzen dituen elkartea ere 
saritu zuten.

Eragina hizkuntzaren erabileran 
"Plazer handi bat eta ohore bat 
da, guretzako, sari hau eskura-
tzea. Sortu, biziarazi eta anima-
tu duten langile eta laguntzaile 
guztiei eskaintzen diegu. Kaze-
taritza lanaz gain, hemen diren 
beste guztiek bezala, euskararen 
sustatzea eta garatzea gure hel-
buru eta misioetan sartzen dugu. 
Nafarroa Beherean, Xiberoan 
eta Lapurdin uste dut gure pre-
sentzia lanak indartu duela beti 
gure hizkuntzaren erabilpena", 
azaldu zuen federazioko Maritxu 
Lopepek. "Hedabide euskaldunak 
izateaz gain, uste dut gu, irrati 
sarean, behintzat, eta harago 
ere balio batzuen ekarle garela 
edo izan nahi dugula, behar 
dugula jendarte bortitz eta in-
dibidualista honetan esperantza, 
elkartasuna, errespetua eta bai-
kortasuna sustatzea. Mundu gris 
honetan irria ekartzea ere gure 
eginbeharretan da. Anbizioko 
bide-orria badugu hor ondoren-
go 30 urteetarako".

'EIBAR.ORG'

LUISTXO FERNANDEZ 
'EIBaR.ORg'

"Internet jende 
arruntaren ahotsa ere 
izan daiteke"
Eibartarrek ekintzaile izatearen 
ospea daukate, eta, euskarazko 
komunikazioari dagokionez, 
fama hori ondo irabazia dute, 
epaimahaiaren esanetan. 1998an, 
Eibartarrak komunikazio posta-
zerrenda sortu zuten, Interneten 
euskarazko edukiak behar zire-
la ohartuta. Gauza izan dira 
"punta-puntako teknologia eta 
aurrerabideak" jartzeko euska-
raren zerbitzura, euskarazko 
komunikazioa aro birtualera 
egokitu eta bide berriak zabal-
tzeagatik, Eibar.org plataforma 
digitalak ere jaso zuen saria.

Gogoa besterik ez da falta
"Ohore ikaragarria da elkarte 
txiki baten izenean sari hau ja-
sotzea, batez ere, izendatutako 
beste mugarriak elkarteak baino 
gehiago erakundeak direlako 
euskarazko kulturan eta komu-
nikazioan. Mugarri horietako 
asko, gu bezala, behetik gora 
hazitako proiektuak dira, kaletik, 
herritik, herritarrek sortutakoak, 
baina, haiek gora iritsi diren 
bezala, gu xumeago geratu gara. 
Hala ere, uste dut baduela balio 
bat gure izateko arrazoiak eta 
iruditzen zait gaur egunean In-
ternet ikusten dugula halako 
erraldoi batzuek kontrolatzen 
duten iritzi jario kontrolatuaren 
esparru bat bezala, eta nik ge-
zurtatu egin nahi dut hori. Nik 
uste dut, benetan, herritarren, 
jende arruntaren, ahotsa ere 
izan daitekeela, eta, horretarako, 
teknologia apur bat eduki eta 
gauzak esan eta egiteko gogoa 
besterik ez dela falta", adierazi 
zuen Luistxo Fernandezek.
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Amaia Zabala aRRaSatE
Rikardo Arregi Sariek hogeita 
hamar urte bete dituzte aurten, 
eta urte hauetan guztietan de-
bagoiendarrek presentzia handia 
izan dute; hain zuzen ere, He-
rrietako Aldizkari Sariak, Sari 
Nagusiak eta Ohorezko Aipa-
menak... denetarik etorri da 
eskualdera. 

1989an eman zuten lehen Ri-
kardo Arregi Kazetaritza Saria, 
eta, handik bi urtera, 1990ean 
etorri zen lehen saria eskualde-
ra, John Andueza kazetari arra-
satearrak Arrasate Press aldiz-
karian argitaratutako Egun bat 
Elenaren bizitzan artikuluak 
Herrietako Aldizkari Saria jaso 
baitzuen. Anduezak down sin-
dromea duen arreba bat du, eta, 
horren ondorioz, betidanik izan 
du sentsibilitate berezia gai ho-
rrekiko. Down sindromea zuen 
Musakolako (Arrasate) neska 
baten bizitzako egun bat konta-
tzen zuen artikulu batean; Ele-
na Isasmendirena, hain zuzen. 
Anduezak poz handiz gogoratzen 
du saria, eta erreportajeak me-
ritu handia izan zuela gainera-
tu du. "Gaur egun normala den 
arren, garai hartan gizartean 
hitz egitea ezohikoa zen gai bat 
landu eta etxe guztietara heltzea 
lortu genuen, ahalik eta modu 
naturalenean landu genuen gaia, 
eta, ziurrenik, euskaraz down 
sindromearen gaia landu zuen 
lehen aldizkaria izango zen Arra-
sate Press".

Urte berean, Martin Garitano  
kazetari, politikari eta Gipuz-
koako Foru Aldundiko diputatu 
ohi bergararrak Sekzioa Saria 
eraman zuen, Pello Zubiria, Ne-
rea Azurmendi eta Jose Feliz 
Azurmendi lankideekin batera, 
Betaurrekorik gabe titulupean 
Argia-n argitaratutako artikulu 
sortagatik.

Herrietako Aldizkari Saria
Handik urtebetera, 1991n, berri-
ro ere John Anduezak Herrie-
tako Aldizkari Saria jaso zuen, 
Berrigara aldizkarian argitara-
tutako Txomin Pineda, berea ez 
den gerran erreportajeagatik. 
Golkoko gerran soldadu zebilen 
mutil gazte bergarar bati buruz-
ko erreportajea zen eta Andue-
zak dio bere familiei eta lagunei 
bidalitako gutun eta argazkiez 
baliatu zirela erreportajea osa-
tzeko. Bestalde, Anduezak na-
barmendu du argazkietan, gaz-
tea pertsonaia ezagunekin ondo 
pasatzen agertzen zela –Marta 
Sanchez abeslariarekin, esate-
rako– eta herrian "sekulako 
nobedadea" izan zela hori. Ka-
zetariak gaineratu du gai serio 
eta triste bati erreportajean 
buelta eman eta umorea eta bi-
zipoza sartzen jakiteagatik sa-
ritu zuela Rikardo Arregi Sarien 
epaimahaiak.

Rikardo Arregi Sarien 6. edi-
zioan, berriz, 1994an, Iñigo Arre-
gik kazetariak eraman zuen 
Herrietako Aldizkari Saria, 
Oñatiko Kontzejupetik aldizka-
rian idatzitako Urbiako fondaren 
isiltasunean protagonistak min-
tzo erreportajeagatik. "Herriak 

ez zuen ulertzen zergatik zegoen 
fonda itxita; gaia pil-pilean ze-
goen, eta gu, auzia ikertu eta 
erreportaje honen bitartez, he-
rritarren galderei erantzuten 
saiatu ginen", dio Arregik. Ho-
rretarako, auzi hartan zeresana 
zuten hiru pertsonarekin hitz 
egin zuten: Martin Etxezarreta, 
ordura arte fondako jabea izana; 
Patxi Alustiza legazpiarra, fon-
da erosi zuena; eta fonda zegoen 
lursailen jabea. "Garai hartan, 
Patxi Alustizari minbizia etorri 
zitzaion, eta erreportajea argi-
taratu eta egun gutxira hil zen; 
gogoan dut erreportaje hartara-
ko elkarrizketa egitera Urbiara 
bertara igo nahi izan zuela, nahiz 
eta ordurako oinaze handiak 
sufritu". Bestalde, kazetariak 
dio aldizkariaren hastapenetan 
izanik, poztasun handiz jaso 
zutela saria, eta oso lagungarri 
izan zutela.

Oñatiko izarra
Nahiz eta hasiera batean sariak 
jarraian etorri Debagoienera,  
hutsune handi bat ere izan zen, 
hurrengo saria handik sei ur-
tera etorri baitzen, 2003an, Ri-
kardo Arregi Sarien hamabos-
garren edizioan, hain zuen. 
Leire Kortabarria Goienako 
kazetariak  Aipamen Berezia 
Saria jaso zuen  orduko CSI 
telesail arrakastatsuko aktore 
Billy Petersen estatubatuarra-
ri eginiko elkarrizketagatik. 
Hura Oñatin bizi izan zen den-
bora batez, eta haren  alaba 
herrian bertan jaioa da. Korta-
barriak bere osabaren bitartez 
lortu zuen aktorearekin harre-
manetan jartzea: "Oñatirekin 
lotura zuen elkarrizketa bat 
zela esan orduko onartu zuen 
proposamena, eta herriarekiko 
oso oroitzapen onak eta hitz 
politak izan zituen". Horretaz 

Debagoiendar 
saridun ugari
Rikardo arregi Sarien hogeita hamar urteko ibilbidean, hamahiru izan dira 
Debagoienera etorri diren sariak, bai kazetarien bakarkako eta bai lantalde osoen 
lanengatik; guztiak ere, kalitatezko kazetaritza-lanaren emaitza argiak

Leire Kortabarria –kamiseta zuriarekin–, 2003an, saria jasotzen. RAKS

Iñigo Arregi –ezkerretik lehena–, 1994an, saria jasotzen. RAKS

John Andueza, 1991n, saria jasotzen. RAKS

John Andueza, 1990ean, saria jasotzen. RAKS

"FONDAREN AUZIA 
IKERTU GENUEN; 
PIL-PILEAN ZEGOEN 
GARAI HARTAN"
IÑIgO aRREgI, KazEtaRIa

"OÑATIREKIN LOTURA 
ZUELA ESAN ORDUKO 
ONARTU ZUEN 
PETERSENEK"
LEIRE KORtaBaRRIa, KazEtaRIa
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gain,  kazetariak azpimarratu 
du Petersen "momentuko izarra" 
izanik, Oñatitik eta Debagoie-
netik kanpo ere interes handia 
izan zuela elkarrizketak. 

Beñardo Kortabarria antzuo-
larra bi urtean segidan izan zen 
saritua: lehena, 2005ean. Aipa-
men Berezia Saria jaso zuen, 
Elhuyar aldizkariko Aitziber 
Agirre, Eneko Imaz, Guillermo 
Roa eta Ana Galarragarekin 
batera. Erraustegiak sutan ar-
tikuluagatik. Bigarrena, berriz, 
2006an, Elhuyar Fundazioko 
Zientziaren Komunikazio arlo-
ko beste hainbat profesionalekin 
batera EITBko Teknopolis tele-
bista saioagatik eta Euskadi 
Irratiko Norteko Ferrokarrila 
irratsaioagatik. 

Urte berean, Pello Zabala fran-
tziskotar, idazle eta meteorolo-
goak ere Ohorezko Aipamena 
Saria jaso zuen.

Sari Nagusia Goienarentzat
Jarraian, 2011n, Rikardo Arre-
gi Kazetaritza Sarien hogeita 
hirugarren edizioan, kazetari-
tzan Web 2.0 terminoa pixkana-
ka lekua hartzen hasia zen 
garaian, Goiena Komunikazio 
Taldeak Sari Nagusia jaso zuen, 

"sarearen eraberrikuntza eta 
hedabide multimedia integrala 
eratzeagatik". Eneko Azkaratek, 
Goienako eduki arduradunak, 
nabarmendu du aitzindariak 
izan zirela, garai hartan ez zen-
eta ohikoa kazetari berak al-
bistea euskarri ezberdinetara-
ko lantzea. "Mundu mailako 
hedabideetan hasiak ziren kon-
bergentziarako pausoak ematen 
eta ikusi genuen guretzako ere 
oso egokia zela apustu hori egi-
tea", dio Azkaratek. Gaineratu 
du lorpen handia izan zela epai-
mahaiak baloratzea eta saritzea 
Goiena.eus-en egindako lana. 

Urte berean, Inazio Arregi 
Oñatiko apaizak, Miren Jone 
Azurzarekin batera, Ohorezko  
Aipamena Saria jaso zuen, Erleak 
aldizkariagatik.

2013ko Bertso Txapelketa
Aretxabaletar batek ere eraman  
du Rikardo Arregi Kazetaritza 
Sari Nagusia, 2014an. Hain zu-
zen ere, Beñat Zamalloa kaze-
taria izan zen saritua, 2013ko 
Bertsolari Txapelketaren ingu-
ruan hainbat hedabidetan egin-
dako lanengatik. "Txapelketaren 
inguruko jarraipen osoa egin 
nuen, aurretikoak, kronikak, 
erreportajeak eta baita bertso-
lariekin txapelketaren ondore-
neko elkarrizketak ere", dio 
Zamalloak. Gainera, lan haiek 
hainbat euskarritako hedabi-
deendako egin zituen kazetariak: 
Berria-rako, Bizkaia Irratirako, 
Radio Vitoriarako eta Hamaika 
Telebistarako. Zamalloak dio 
egun haiek herri batetik beste-
ra igaro zituela eta momentu 
berezi asko bizi izan zituela; 
esate baterako, Amets Arzallu-
si, Hendaian, gauez egin zion 
emozioaz beteriko elkarrizketa, 
finalerako egun gutxi falta zi-
rela.

Hiesaren aurkako borroka
2015ean, beste behin, Goienako 
kazetari batek eraman zuen 
Sari Nagusia; kasu hartan, Ju-
len Iriondo oñatiarrak, Jon 
Salaberri izeneko ikus-entzu-
nezkoagatik. Iriondok azpima-
rratu du Goienako lantaldeaz 
gain, Joxe Aranzabalek ere 
meritu handia izan zuela, hark 
Puntua aldizkarirako egindako 
erreportaje batetik abiatu zire-
lako. "Salaberri hiesak kutsa-
tutako gaixoa zen, baina, geldi 
geratu beharrean, ekintzetara 
jo eta etorkizuneko gaixoek bizi 
kalitate hobea izan zezaten lan 

handia egin zuen; informazio 
postuak jarri eta telebistara 
gaiaz hitz egitera joan, esate-
rako. Hala, hiesaren aurkako 
erreferente bihurtu zen", dio 
Iriondok. Gaineratu du jendeak 
gogo handia zeukala Salaberri-
ri eskerrak emateko, egin zuen 
lanagatik, eta Rikardo Arregi 
Sarien aitortza hura oso polita 
izan zela.

'Kulturrizketak' saioa
Azkenik, iaz, 2017an, Goienaren 
Kulturrizketak saioak Sari Na-
gusia jaso zuen. Saio bi kultur-
gile elkartu eta elkarren artean 
hitz egiten jartzean zetzan. Saio-
ko ekoizpen lanen arduradun 
eta gidoilari Txomin Madinak 
azpimarratu du Goienaren lan-
talde osoak egindako lanaren 
fruitua izan zela: teknikariek, 
kazetariek... "Guztiek zuten eu-
ren ardura saioan". Bestalde, 
Madinak nabarmendu du saioa-
ren arrakastan kulturgileek izan 
zuten meritua; izan ere, behin 
saioa hasita, haiek bihurtzen 
ziren protagonista  eta ardura-
dun nagusi. "Euskal Herriko 
punta ezberdinetako kulturgileak 
Arrasaten elkartzea ere erronka 
handia izan zen" dio Madinak.

Beñat Zamalloa –eskuinaldean–, 2014an, saria jasotzen. RAKS Oihane Agirre (1), Joxe Arantzabal (2) eta Julen Iriondo (7), 2015ean. GOIENA Kulturrizketak saioko lantaldea, 2017an, saria jasotzen. GOIENA

Pello Zabala, 2006an, Ohorezko Aipamena jasota. RAKS Inazio Arregi, 2011n, Ohorezko Aipamena jasota. GOIENA Inazio Arregi eta Eneko Azkarate, 2011n, saria jasotzen. GOIENA

"GOIENA.EUS'-EN EGIN 
GENUEN APUSTUA 
SARITZEA LORPEN 
HANDIA IZAN ZEN"
EnEKO azKaRatE, KazEtaRIa

"SALABERRI 
HIESAREN AURKAKO 
ERREFERENTE 
BIHURTU ZEN"
JuLEn IRIOnDO, KazEtaRIa

"KULTURRIZKETAK' 
LANTALDE OSOAK 
EGINDAKO LANAREN 
FRUITUA ZEN"
tXOMIn MaDIna, KazEtaRIa

"TXAPELKETAREN 
INGURUKO JARRAIPEN 
OSOA EGIN NUEN 
EUSKARRI ASKOTAN"
BEÑat zaMaLLOa, KazEtaRIa
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Etxez etxekoen greba 
amaitu da, baina lana 
dugu aurretik

ENEKO BARBERENA MONDRAGON
aRRaSatEKO EH BILDuREn IzEnEan

aRRaSatE

Arrasateko EH Bilduk 
zoriondu egin nahi ditu 
Arrasateko etxez etxeko 
langileak lortu dutenagatik. 
Lau hilabetez kalean 
mobilizatzen egotea ez da 
erraza eta tinko eutsi diete 
euren aldarrikapenei.

Dena den, ulertzen dugu 
lana geratzen dela egiteke. 
Arrasateko Udalak zerbitzu 
publikoa indartzen jarraitu 
beharra du, ordu publiko 
gehiagoa eskainiz eta 
erabiltzaileen artean 
erraztasunak emanez, 
zerbitzua Udalaren bidez jaso 
dezaten.

EH Bilduri dagokionez, 
hausnartu dugu ere udal 
zerbitzu hauetan sektore 
feminizatu eta 
prekarizatuetan lan baldintza 
duinak izateak duen 
garrantziaz. Lehiaketa 
publikoetan klausula sozialak 
eta lan hitzarmen ahalik eta 
hurbilenak, estatalak ez 
direnak, edukitzeak duen 
garrantziaz. Oposizioan egon 
garenean mahai gainean 
jarri ditugu behar hauek, 
kontratazio lege publiko 
berriak ahalbidetzen dituen 
aukerak baliatzeaz hitz egin 
dugu maiz, eta gobernuan 
gaudenean zorrotz beteko 
dugu langileen lan baldintzak 
hobetzearen beharra.

Bada garaia herrian bizi 
modu duinak bermatzeko, bai 

udal zerbitzuen 
erabiltzaileenak, bai hauek 
aurrera eroaten dituzten 
langileenak. EH Bilduk 
horren aldeko apustu irmoa 
egiten du.

Trapu zikinak astintzen

MADDI TXINTXURRETA MAIZTEGI
OÑatI

Espainiako Estatuan eta, oro 
har, Europan, gauzak nahiko 
gaizki doazela iristen zaigu 
komunikabideetatik: krisi 
ekonomikoa, ustelkeria, eta 
abar. EAEn, ordea, oasi 
moduko batean bizi omen 
gara, eta, garai onenak 
bizitzen ari ez bagara ere, 
badirudi egoera ez dela hain 
gordina: ekonomikoki ez 
gaude hain gaizki, krisiaren 
ondorioak ez dira hain latzak 
–esate baterako, langabezia 
tasak ez dira hain altuak–, 
gure ogasunen diru bilketa 
ona izaten ari da urtez urte, 
eta abar.

Dauzkagun konpetentziei 
esker, Eusko Jaurlaritzak 
bestelako kudeaketa bat 
egiteko aukera dauka, eta 
profesionalez osatutako 
gobernu honek behar bezala 
erantzuten omen dio bizi 
dugun garai 
gorabeheratsuari. Hori da, 
behintzat, PNVk behin eta 
berriz helarazten digun 
mezua.

Tarteka, ordea, bestelako 
berriak ere agertu izan 
zaizkigu komunikabideetan: 
ustezko ustelkeria kasuak –De 
Miguel kasua dugu une 
hauetan entzutetsuena–, 
gainkostu esanguratsuak obra 

publikoetan –ia %50era iritsi 
dira AHTaren zati batzuetan–, 
Osakidetzako OPEen 
eskandalua, lagunen arteko 
mesedeak, eta abar. 

Hau da, badirudi ustezko 
euskal oasi honetan ere 
badaudela gertaera ilunak, 
eta gai hauen inguruan 
gehiago jakin nahiko 
genukeen herritar talde batek 
orain arte apenas landu diren 
auzi hauek argitara 
ateratzeko hautua egin   
dugu.

Horretarako, Astintzen 
dinamika jarri dugu martxan. 
Orain arte iluntasunean 
mantendu nahi izan dituzten 
gaiak plazara atera eta hauen 
inguruko eztabaida publikoa 
sustatzea da gure helburua, 
eta, horretarako, hitzaldi 
ziklo bat egingo dugu datozen 
hilabeteetan. 

Lehenengo hitzorduan, 
Osakidetzako OPEen 
eskandalua izango dugu 
mintzagai. Horretarako, 
Rebeka Ubera –EH Bilduko 
legebiltzarkidea–, Karlos 
Ibarguren –epaimahaietan 
dabilen medikua– eta Jesus 
Oñate –LABeko ordezkaria– 
izango ditugu azaroaren 7an, 
arratsaldeko zazpietan, 
Kultur Etxean. 

Azken urte luzeetan Eusko 
Jaurlaritzan egon den 
kudeaketa ereduaren 
inguruan eztabaidatu eta 
ezkutatu izan diren hainbat 
kontu argitu nahiko 
genituzke hitzaldi ziklo 
honetan, eta esan beharrik ez 
dago oñatiar guztiak daudela 
gonbidatuta. 

Animatu eta parte hartu!

Batasunerako 
topaguneak

IÑAKI IDIGORAS IGARTUA
OÑatI

Maltzagan bada, O-z gain, 
beste sinbolo bat: Y. 
Euskaltzaindiak ez zuen 
lehenengoan sartu geurea ere 
baden hau euskal alfabetoan. 
Forma horri urkila deitzen 
diogu. Baserri munduko 
erabilerez gain, itsasontzien 
brankako pieza garrantzitsua 
ere bada. Itsasoaren 
oldarraldiak kalterik gabe 
jasateko, pieza bakarrekoa 
egiten zuten Erdi Aroko 
euskal ingeniariek, 
horretarako haritzak 
espresuki aukeratuz, Albaolan 
ikusi ahal dugun moduan.

Maltzagan bi ibai elkartzen 
dira Y eran. Soraluzetik doan 
Deba ibaiari Eibartik 
datorren Ego batzen zaio –eta 
alderantziz–, eta bi urak bat 
eginda doaz Elgoibarrerantz. 
Deba ibaira dozenaka erreka-
adar batzen dira, beste 
hainbeste Y topagunetan. 
Adar bakoitzari, beste 
horrenbeste errekasto batzen 
zaizkio, era berean. Denak, 
itsasora bidean, 
determinazioz.

Y ikusteko, bi era ditugu: 
behetik gora, dibergentzian, 
Telesforok ikusi zuen bezala: 
batuta iritsi, gero banatzeko. 
Eta goitik behera, 
konbergentzian, urek itsasora 
bidean egiten duten bezalaxe. 
Naturan adibide gehiago ere 
baditugu: zuhaitzaren 
sustraiek konbergentzian 
batzen dituzte ur eta 
mineralak, enborrean batu 

eta hemendik abarretan 
zabaltzeko, dibergentzian. 
Gure gorputzean ere, odola 
zabaltzen dute arteriek, 
dibergentzian, zelula 
guztietara, eta zainek 
hauetatik bihotzera bueltatu, 
konbergentzian. Nolabaiteko 
simetria batean.

Batasuna zen Telesfonoren 
metaforan abiapuntu. Non 
gaude, baina, burujabetzara 
bidean? Banatuta. Errealitate 
honetatik abiatuz, lehenengo, 
batu egin behar dugulakoan 
nago, urak egiten duen eran. 
Itsasoaren baitako bakea eta 
indarra nekez lirateke direna, 
berau elikatzen duten ibai 
guztien bategiteko 
determinaziorik gabe.

Euskaldunok, itsasoak 
bezalaxe, bakea eta indarra 
izan ditzagun, batasuna dugu 
behar. Nola asebete behar 
hau? Eginez. Batuz. Ez dago 
besterik. Xaukena xauk.

Nola, baina? Urak, lurreko 
orografian behera doala, 
ezinbesteko bide bat egiten 
du, inolako esfortzu barik, 
zero energiarekin, topagunez 
topagune itsasoraino. Zerk 
eragiten du urak bere bidea 
egin dezan, determinazio osoz, 
oro itsasoan batuz?

Bi gauzak: orografiak bidea 
zehazten dio, eta grabitate 
indarrak, g-k, bultzatu.

Zein da gure banaketaren 
orografia? Nola gaude 
banatuta? Nola banatu 
gaituzte? Erradiografia hori 
dateke gure orografia. Banatze 
puntuak, topagune. Ura g-k 
bultzatzen badu, zein indarrek 
bultzatzen gaitu gu? Zein da 
gure g?

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). GOIENAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. Gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. Gutuna helarazteko bideak: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus

GARBINE UBEDA

HauXE BaI JEnEROa!
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"Bergararrok epelak gaittuk". Esaldi hau entzun nion 
herrikide bati duela urte batzuk, eta, ordutik hona, askotan 
sartu izan dut elkarrizketa ugaritan, oso ondo adierazten baitu 
gure izaera kolektiboa.

Uste dut, orokorki, ez dugula adierazten harrotasun handirik 
gure herriak dituen dohainei buruz. Ez nuke esango hotzak 
garenik, baina oso-oso beroak ere ez.

Adibidez, edozein ikuskizunetan ikusleen erantzuna. 
Bergararron erreakzio mailak bi izaten dira: ohiko txalo 
zaparrada normala... edo pixka bat luzeagoa. Inguruko 
herrietan, berriz, ikusleek zutik txalotzea oso normala da. 
"Eske epelak gaittuk", pentsatzen dut, pixka bat kontsolatzeko.

Bergara 750 ikuskizuna prestatzeko dokumentazio bila, Rosa 
Errazkinekin egon nintzen, eta, aurretik adierazitakoaren 
harira, antzerako burutazioa adierazi zidan. Bera kimikaria 

da, eta Laboratorium 
museoko arduradun 
zientifikoa. Zioen 
bergararrok ez diogula 
garrantzi nahikorik ematen 
Elhuyar anaien 
aurkikuntzari. Niri, 
pertsonalki, bere ezagutzaren 
ondorengo entusiasmoa 

kontagiatu zidan eta ahalegin guztiak egin nituen 
ikuskizuneko entzunezkoan 1783. urte historikoa 
azpimarratzeko, wolframaren aurkikuntzaren data.

Horrekin lotuta, egun historikoa bizi izan dugu urriaren 
20an. European Phisycal Society-k Zientziako Leku Historiko 
izendatu du Bergara. Bai Udalak eta bai goi mailako 
administrazio guztiek dena eman zuten ekitaldietan eta 
benetan ahaztu ezineko eguna izan zen. 

Seminarixoko ekitaldian esandakoak oso ondo jasota daude 
azkenengo Puntua aldizkarian. Jakiundeko ohorezko 
presidente Pedro Miguel Etxenikek emandako maisu-klasea 
nahikoa izango litzateke bergararron kontzientzia kolektiboa 
berotzeko. Kuriositatez, wolframaren ezaugarri garrantzitsua 
bere fusio tenperatura altua da, gainera.

Aipatutako Puntua-ren lehenengo orrian, gainera, nolabait 
jasota gelditu zen nire gustukoa den eslogan berri bat: Wergara 
wolframaren ‘W’-z idazten da.

'Wergara', 
wolframaren 'W'-z

zaBaLIK

VALEN MOÑUX

EZ DUGU ADIERAZTEN 
HARROTASUN 
HANDIRIK GURE 
HERRIAK DITUEN 
DOHAINEI BURUZ

Irristadak

ENRIKE GISASOLA
HttPS://LaBuR.EuS/MFEWF

'EIBaR.ORg'-n aRgItaRatua

Irrist egin eta jausi egin zen 
Loixola baserriko Oier 
uda-hasiera busti eta ilun 
honetan.

Eguren baserriko teilatuan 
mantenu-lanak egitera joan 
eta zortzi metrotik behera, 
hura danbatekoa. 

Hamabost egunean zainketa 
berezietan igarota, etxean da 
gizajoa. 

Berriro jaio da Loixola. 
Arratekoari eta bere gazte-
sasoiari esker osatuko da.

Orain dela 10 bat urte, 
Debabarreneko baserritarren 
ordezkari sindikala nintzela, 

Mendaroko baserri batean 
lan-istripua gertatu zen. 

Gauxitxa baserriko Antonio 
zendu zen simaurrez betetako 
gurdia irauli eta azpian 
hartuta. 

Sindikatura jo eta orduko 
presidenteari proposatu nion 
kalera irtetea lan-istripua 
salatzeko. 

Nere harridurarako, ez zuen 
begi onez ikusi. Ea "zeinen 
aurrean egin behar genuen 
protesta" galdetu zidan, "geu 
izanik langile eta ugazaba". 

Zalantza barik, 
prekarietatean diharduen 
beharginen ordezkari izatea 
nahiko lukeen baten irristada 
handia.

Familiek elikaduran 
inbertitzen duten diru-

kopurua %40tik %10era igaro 
da hamarkada batzuetan. 
Gutxiago jaten da egun? 
Gizentasun-datu  
kezkagarriek ez diote 
halakorik. 

Zeinen kontura merkatu da 
sabela betetzea orduan? 

Argi dago: landareak, 
animaliak eta nekazariak 
gogor estututa, zukututa, 
muturreraino ustiatuta. 
Irristada itzela hau ere, 
gizarte osasuntsua nahi 
badugu behintzat. 

Izan ere, norabidea aldatu 
ezean, ez da egongo 
jainkosarik datorkigun 
danbatekotik salbatuko 
gaituenik, ezta Arratekoak 
ere.

Animo Oier!

HanDIK Eta HEMEnDIK

ALEX UGALDE

MaRRazKIz
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Eneko Azkarate DOnOStIa
SOS Arrazakeriarekin batera 
egindako lan batean, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
egiaztatu du etorkinek 
zailtasun handiagoak dituztela 
etxeak errentan hartzeko.
Etxeak errentan jartzeko orduan, 
etorkinak diskriminatzen dira?
Egin diren testing-etan, 
diskriminazio egoerak gertatu 
dira. Hori antzeman egin da. 
Tratu desberdin honen berri 
askotan eman dute etorkinek 
eta haien eskubideak 
babesteko erakundeek, eta, 
proba honekin, diskriminazio 
egoera zehatz hori nola eta 
zein neurritan gertatu den 
jakin nahi izan du Aldundiak.
Zergatik gertatzen da?
Jarrera hauek gizartean 
dauden aurreiritzi eta 
esamesen ondorio dira. 
Batzuetan, ezkutuko 
diskriminazioa da, tratuan 
gertatzen da, oso subjektiboa 
izan daiteke balorazioa.
Nola egin duzue azterketa?
Egoera berean –kontratu, 
soldata, eskaera bera…– 

dauden bi pertsona joaten 
dira. Lehenengo, autoktonoa, 
zelanbait esatearren, eta, gero, 
jatorri etorkina duena, 
konparatu nahi izan baita 
egoera berean tratua 
ezberdina den edo ez. Eta 

egiaztatu ahal izan da horrela 
dela, kasu askotan. 
Gipuzkoako Foru Aldundia egon 
da sektorearekin, etxeak 
errentan jartzen dituzten 
enpresekin, emaitzen berri 
emateko?

Lehenik eta behin, datuok 
higiezinetako agenteekin, 
gainontzeko 
administrazioekin eta 
zuzenbidean aditu direnekin 
partekatu nahi ditugu, eta 
lansaioak antolatuko dira.  
Sektore pribatuaren, 
publikoaren eta elkarteen 
aldetik elkarlana eskatzen du 
honek. Lehen urratsa 
sentsibilizazioarekin 
jarraitzea izango da, horretan 
dabil Gipuzkoako Foru 
Aldundia eta horretan 
jarraituko du. Diskriminazio 
egoera zehatz hauei 
dagokienez, gaia landuko da 
inplikatuta dauden 
eragileekin, eta har 
daitezkeen neurriak aztertuko 
dira. Etorkizunean, 
desberdinkeriarik gertatu ez 
dadin zer egin genezakeen 
aztertu beharko dugu. 
Zer diote higiezin agentziek?
Ondorio hauek beraiekin eta 
adituekin partekatuko ditugu. 
Hausnarketa saioa urtea 
amaitu aurretik egin nahi da.
Neurririk hartuko duzue egoera 
aldatzeko? Zein neurri?
Gaia konplexua da, jabetza 
pribatuan eragin nahi delako. 
Erakunde publiko zein 
pribatuek elkarrekin lan egin 
beharko dugu, ahal den 
neurrian, berdintasun 
aukerak sortzeko. Klabeetako 
bat sentsibilizazioa da.

Maribel Vaquero, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen zuzendaria. GFA

"Etorkinek arazo handiagoa 
dute etxea errentan hartzeko"
MARIBEL VAQUERO BIzIKIDEtzaREn Eta gIza ESKuBIDEEn zuzEnDaRIa

BERBagaI

Adierazpena Iñaki 
Etxaberen alde 

Arrasateko Udalbatzak Iñaki 
Etxabe eta German Agirre 
arrasatearren aldeko 
adierazpen instituzionala 
onartuko du datorren 
martitzeneko osoko bilkuran. 
Isaias Carrasco erail zutela 10 
urte betetzean martxoan 
onartu zen testua erabiliko da 
Etxaberen eta Agirreren 
erailketak ere "bidegabeak" 
izan zirela onartzeko. 
"Indarkeriaren bidegabekeria 
jasan duten pertsona guztien 
sufrimendua aitortzen duen 
memoria eraikitzea" da 
Udalaren asmoa. Alkatea 
senitartekoekin elkartu da 
asmoen berri emateko. 

ItuRRI OnEtIK

GOIENA

aLBIStE Izan zEn

Eskubide zibil eta 
politikoen aldeko 
kaiera heldu zen

2005-10-28

Eskubide zibil eta politikoen 
inguruko herritarren 
atxikimendua jasotzeko 
asmoz, 18/98+... taldearen 
Kaiera Debagoienera heldu 
zen. Koaderno handi bat ibili 
zen, hilabetez, herririk herri. 
18/98 sumarioaren aurka 
zeudenak batu ziren 
ekimenera herrietako 
plazetan jarritako kaiera 
handian berbak idatzi eta 
sinatzera; esaterako, Patxi 
Basauri, Jose Luis Elkoro eta 
Victoriano Gallastegi, Elgeta 
eta Bergarako alkate ohiak.

Hau BE BaDOgu!

Hotza eta elurra bat-batean 
heldu dira Euskal Herrira 
udazken gozoaren erdian. 
Erabiltzaileak ere harritu 
egin dira:

@kolore: "Egun on! Negua 
sartu da udazkenean".

@atargote: "Kasualitatez 
jakin dut gaurko egunari San 
Simon eta San Juda 
dagozkiola izendegian. Ezin 
aproposagorik. San Simon eta 
San Juda, joan zen uda eta 
negua heldu da".
@n4vajaz0: "Mesedez ozen 
esan negua heldu egin 
delaaaa".

Negua udazkenari 
aurreratu zaio

Gutxi iraun du entrenatzaile 
gipuzkoarrak Real Madril 
taldeko aulkian. 
Bartzelonaren aurka 5-1 galdu 
ondoren, kaleratu egin dute:

@elchirincirco: "Lopetegi 
bostekoa ematen agurtu da 
Bartzelonan" (itzulita).

@alexandro86: "Astelehen 
goiz hau are gogorragoa 
izango da Julen 
Lopetegirentzat, curriculumak 
bidaltzen eman du-eta goiza" 
(itzulita).

@nuria116: "Karma 
Lopetegiren kontra, berriz".

Julen Lopetegi, txantxen 
erdigunean

Kartzelan ia bi urte 
daramatela salatu dute asteon, 
berriz ere, sare sozialetan, eta, 
hori dela eta #Altsasu eta 
#AltsasukoakAske traolak 
trending topic izan dira:

@mamarru: "Adurrek, 
Jokinek eta Oihanek 717 egun 
daramate kartzelan.Jonek, 
Anderrek, Aratzek, Iñakik eta 
Julenek, 148 egun...".

@altsasugurasoak: 
"Altsasuko ferietan ere gure 
semeak gogoan izan dituzte. 
Kaleetako hainbat bazter 
aldarrikapenarekin bete dira".

Altsasuko gazteek, 717 
egun espetxean
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Kanpatorpean egindako indus-
keta emankorren ostean, Arra-
sate Zientzia Elkartekoei ez 
zaizkie herriaren historian sa-
kontzeko gogoak agortu, eta 
zazpigarrenez antolatu dute 
Arrasateko Iragana Astintzen 
hitzaldi zikloa.

Urtetik urtera gaiak aurkitzea 
zailagoa den galdetuta, zera 
erantzun du AZEko kide Xabier 
Bengoak: "Badirudi, urteek au-
rrera egin ahala, gaiak topatzea 
gero eta zailagoa dela. Hein ba-
tean, hala da, baina Arrasate 
bezalako herri batean beti dago  
zerbait interesgarria. Beti dago 
nondik tiratu". 

Askotariko gaiak 
Aurten ere, lau hitzaldi egingo 
dituzte, eta horietako lehenean 
zilargintzaren gaia hartuko dute 
ipar. "Arrasatek eta Hego Ame-
rikak lotura estua izan dute, eta 
hona heltzen zen zilarraren zati 
bat handi bat bertatik etortzen 
zen. Metal preziatu horren eta 
Arrasateren arteko erlazioari 
buruz jardungo du Ignacio Mi-
guelizek".

Bigarren eta laugarren hitzal-
diak lotuta daudela azaldu du 
Bengoak. "1750 eta 1850 urte 
bitartean, hainbat auzo ondasun 
galdu zituzten arrasatearrek, 
garaiko gerren eraginez, eta, 
hain zuzen ere, horri buruz jar-
dungo du Iosu Narbartek. Baina 
azken hitzaldiak ere badu ho-
rrekin zerikusia, ondasun horiek 
galtzearen eraginekin lotuta 
dagoelako". 

Argazkiak Erdiko kalean 
AZEko kideek akordioa lortu 
dute Erdiko kalean hutsik dagoen 
Oskarbi denda zenaren jabea-
rekin. Hala, Arrasateko sei ar-
gazki historiko jarriko dituzte 
bertan, eta, bi astean behin, 
aldatuz joango dira.  AZEko kideak aurtengo hitzaldi zikloko kartelarekin. ARANTZAZU EZKIBEL GALDOS

Herriko historian non 
sakondu badagoelako
arrasate zientzia Elkartekoek zazpigarrenez antolatu dute arrasateko Iragana 
astintzen izeneko hitzaldi zikloa. aurtengo gaien artean daude zilargintza, auzo 
ondasunen galtzea eta itsas ekonomian arrasateko meatzaritzak izandako eragina  

Hau da aurtengo zikloaren 
egitaraua. Guztiak 
19:00etan izango dira, 
Kulturateko areto nagusian.

Azaroak 7
• Ignacio Migueliz 

Zilargintzaren artea 
Arrasaten.

Azaroak 13
• Iosu Narbarte Auzo-

ondasunen galera 
Arrasate inguruan, 1750 
eta 1850. urte bitartean.

Azaroak 20
• Xabier Alberdi Arrasate 

Gipuzkoako itsas-
ekonomian.

Azaroak 27
• Maixol Iparragirre eta 

Ioseba Garitaonaindia 
Malben irakaspenak.

Iragana 
Astintzen:   
VII. aldia
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Agintaldi amaiera gertu dago, 
eta Goiena telebistako Harira 
saioan izan da Urizar.
Agintaldiaren hirugarren urtean 
gaude. Zer-nolako balorazioa egi-
ten du Baleikek? 
Gure militanteen artean badau-
de politikan edo arlo sindikalean 
esperientzia dutenak, baina egia 
da gehienok berriak garela mun-
du honetan. Hiru urte hauetan, 
fase ezberdinak bizi izan ditugu. 
Instituzio publiko batean sar-
tzerakoan, nire ustez, positiboa 
da kaletik datorren jende berria 
izatea, batez ere, instituzio ba-
rruan har ditzakezun bizio batzuk 
saiheste aldera. Baina esperien-
tzia faltak ere inozentzia ematen 
dizu, eta, adibidez, ikasi dugu 
instituzio barruan bide asko oso 
itxiak direla, eta horrek frus-
trazioa eta nekea eragiten du. 
Baina temati jardun dugu, eta 
Arrasaterentzako lorpenak ere  
eskuratu ditugula uste dut.   
Horietako bat izan daiteke aurre-
kontu parte hartzaileena? 
Gure hasierako proposamenak 
handinahi gehiago zuen; bai 
parte hartze arloan, eta baita 
ekonomikoan ere. Baina lehen 
harria jartzea lortu dugu, eta 
lehen aurrekontu parte hartzai-
leak lortu ditugu arrasatearren-
tzat. 350 proposamen inguru jaso 
dira, jendeak ondo erantzun du, 
eta onartutako proiektuak inte-
res orokorrekoak dira.
Babesa lortu duen zuen beste pro-
posamen bat parekidetasunarekin 
lotuta dago. Hain zuzen, Udaleko 
osoko bilkurako ikurrenarekin... 
Laugarren gizonezko baten erre-
tratua jartzeko proposamena 
jaso genuen duela gutxi, eta 
aukera bat ikusi genuen ikurren 
parekidetasunaren gaia mahai 
gainean jartzeko. Gainontzeko 
alderdiekin harremanetan jarri 
ginen, eta poztu egin ginen, gau-
zak aldatzeko borondatea ikusi 
genuelako. Babes zabala jaso 
zuen azken osoko bilkuran, eta, 

gainera, ekintza eremua herri 
osora zabaldu zen. Beharra ba-
dago, herrian hiru kalek dute-
lako emakume baten izena, eta 
horietatik bi santuak dira.
Nola baloratzen duzu EAJk eta PSE-
EEk osatutako gobernuaren lana?
Gure ustez, oso gobernu propa-
gandistikoa izan da, estetika 
lehenetsi duelako etikaren eta  
politikaren gainetik. Oso ga-
rrantzitsuak diren gaiak ez di-
tuzte ukitu ere egin, eta horren 
adibide da gaur egun herrian 
dagoen langabeziaren eta pre-
karietatearen arazoa. Herria 
desindustrializazio prozesu ba-
ten dago: Fagor Industrial, Ede-
sa... Enplegu Sailetik programak 
jartzen dituzte martxan, baina 
duela lau urte zeuden programa 
berak dira. Guk bi proposamen 
egin ditugu: prekarietatearen 
bulegoa zabaltzea, horrekin lo-
tutako salaketak errazago egi-

teko, eta emakumeen enplegua 
sustatzeko plan berezi bat, euren 
tasa gizonezkoena baino %5 
handiagoa delako. Hala ere, Udal 
Gobernuak gure proposamenak 
blokeatu egin ditu.  
Azken osoko bilkuran, agerian ge-
ratu zen oposizioaren eta Udal 
Gobernuaren arteko harremana ez 
dagoela bere onenean... 
Gure aldetik, zintzoegiak izan 
gara Udal Gobernu honekin, eta 
pazientzia handiegia izan dugu. 
Agintaldi honetako aurrekontuen 
eta ordenantza fiskalen eztabai-
detan, negoziatzeko borondatea 
azaldu digute, baina, gero, ez 
digute fundamentuzko ezer onar-
tu. Eta lanketa horiek bertan 
behera uzteak frustrazioa era-
giten du. Horregatik, argi ikusi 
genuen zerbait egin behar ge-
nuela, eta ordenantzak ez bota-
tzea erabaki genuen.  
Igor Urizar izango da Baleikeren 
hautagaia alkatetzarako?
Baleikeko primarioetara aur-
keztea erabaki dut, gero, denon 
artean proiektua defendatuko 
dituztenak botatzeko. 
Irabazirekin batera joango zarete?
Estatu mailan badago Ezker 
Anitzarekin akordio bat, eta 
hori errepikatzen saiatuko gara. 

Igor Urizar, Goiena telebistako platoan. JAGOBA DOMINGO

"Baleikeko primarioetara 
aurkeztea erabaki dut"
IGOR URIZAR BaLEIKE taLDEKO zInEgOtzIa aRRaSatEKO uDaLBatzan
agintaldi hau lehen esperientzia politikoa izaten da ari da –berarentzat, eta baita bere 
alderdi politikoarentzat–, eta pozik dago Baleike taldeak egin dituen lorpenekin   

"ZINTZOEGIAK IZAN 
GARA UDAL GOBERNU 
HONEKIN, EZ DIGUTE 
FUNDAMENTUZKO 
EZER ONARTU"

Tribuaren etorkizune

Gogora etorri jat Roberto, gure aspaldiko ikasle bat, munduan 
zihar ibilli eta gero Dinamarkako neska bateaz Arrasatera 
etorri zanekue. Neskie umie egitteko zan eta bertan bizimodue 
ataraten saiatu zien; orduentxe, baiña, diru laguntzak ez zien 
gaur egun dienak eta hanka egin bihar izan euen neskaren 
jaioterrire.

Dinamarkan  karrera bana ikasten euzen bittartien xemeikoik 
gastau barik Unibertsitateko campusien etxe bat eta umiendako 
umezaintza zerbitzua eskaiñi eutsien. Ikasketak amaittu 
aurretik, gaiñera, beste ume bat gehixau ekarri euen mundura.

Hogeita bost urte beranduau, gauzak ez die asko aldatu 
geurien. Tribuaren etorkizune kimu gaztietan dau, arbola gazte 
barik ez dau ez basorik ez eta oihanik. 60ko hamarkadan 
jaixotako arbola zaharrak ordezkatzeko makiña bat arbola 
landatu edo ekarri biharko dittuau gizartea biziberritzeko.

Eusko Jaurlaritzaren politikie tabernetan otzara txikixetan 
jarten dien kondoiak zulaketan dittuenaren bardiñe dala esaten 
dau nire lagun batek txantxetan. Egixe ete? 

nIRE uStEz

GAIZKA ERAÑA

Whatsapp eta Telegram bidezko kexa zerbitzua txalotu du 
irakurle batek. "Argazki bidez arazoak hobeto ikusten dira, 
erantzuna jasotzen duzu, eta BAZera ez joatea erosoagoa da". 

gORa Eta BEHERa

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

Kexak mugikorraren 
bidez, eraginkorrago

Pentsiodunak
Astelehenean elkarretaratzea egingo dute, Herriko Plazan, 
12:00etan, pentsio duinak eskatzeko.

Udalaren omenaldia Isaias Carrascori
El Diario Vasco-ren arabera, azaroaren 10ean omenaldia egingo 
dio Udalak, baina Udal Gobernuak ez du hori baieztatu. Gaur 
jakinaraziko dute gaiari buruzko erabakia. 

EH Bilduk bi herri batzar egingo ditu
Lehena, astelehenean, Musakolako bizilagunekin –19:00etan 
Erretiratuen Etxean– eta bigarrena, asteazkenean, memoria eta 
bizikidetza gaiak jorratzeko –EH Bilgunean, 19:00etan–.

OHaRRaK
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Jokin Etxebarria aRRaSatE
Ikerketa batzuen arabera, 13-14 
urterekin, behin eskola kirola 
amaituta, kirola egiteari uzten 
dioten nesken kopurua gora do 
nabarmen. Ez da erraza, gaur 
egun, edade horretako neska 
talde bat kirola praktikatzen 
ikustea, eta, are gutxiago, talde-
kirola baldin bada.

Arrasate Eskubaloi klubeko 
familia pozik dago, aurten, 10 
urteren buruan, berriz ere, nes-
ken talde bat ateratzeko gauza 
izan da eta.

Dena uda garaian hasi zela 
azaldu du Jon Urrutiak, taldeko 
entrenatzaileak: "Ekain-uztail 
aldera ate ireki saio batzuk egi-
ten ditugu neska-mutilek gure 
kirola ezagutu dezaten, baina 
sekula ez ditugu bereizten nes-
kak eta mutilak, denak batera 
ibiltzen dira". Klubekoen sor-
presarako, 14 neskak talde bat 
egiteko borondatea azaldu zuten.  
Esan eta egin. Gaur egun, Par-
taidetzako Gipuzkoako Kadete 
mailan ari da lehiatzen udan 

eskubaloian lehen pausoa eman 
zuen talde hau.

Fisikorik ez
Lehen pausoak ematen ari den 
talde batekin nolako portaera 
izan ez da beti erraza izaten. 
Ate irekietatik harago, beste 
hiru saio berezi izan zituzten 
neskokin, benetan eskubaloian 
aritu nahi izango zuten jakiteko. 

Gerora, zuzendaritzak Jon 
Urrutiari eskatu zion taldea 
zuzentzeko ardura har zezan. 
"Nik esperientzia baneukan nes-
kekin, orain dela 10 urteko tal-
dea ere nik entrenatu nuelako. 
Orain, garai hartan jokalari 
ziren bi neskak laguntzen dida-
te, Nerea Hernandezek eta Ene-
ritz Urrutiak". Garaiak ere al-

datu egin dira. "Orain, sare 
sozialei eta argazkietan ondo 
ateratzeari garrantzi handiagoa 
ematen zaie". Baina orduko es-
perientziatik ere ikasi du Jon 
Urrutiak: "Lehen egiten nituen 
akatsetatik ikasi dudalakoan 
nago. Orain, garbi daukat neskek 
dibertitu egin behar dutela, ho-
rrek jarraitzera eramango bai-
titu, eta, fisikoa gehiegi lantzen 
bada, erraz erre daitezke. Esku-
baloia teknika eta taktika ere 
bada, eta horiek ikasi behar 
dituzte aurrena."

Helburuak, beraiek ezarrita
Talde gehienekin 2 urteko atze-
rapena dutela jakinda, partidu 
gehienetan galtzaile irtengo 
direla barneratuta daukate nes-
kek. "Niri, euren jokoan garapen 
bat ikustea gustatuko litzaidake 
eta hori da beraiek ere ezarri 
duten helburua, gozatuz ikastea", 
dio Urrutiak. Garapena, bidea 
bezala, pausoz pauso egiten da, 
eta, jakina denez, gutxika-gutxi-
ka, urrun heltzen da.

Kadete mailako Arrasate Eskubaloi nesken talde berria. JON URRUTIA

Eskubaloiarekin gozatuz, 
ikastea dute helburu
10 urteren buruan, berriz ere nesken taldea atera du aurten arrasate Eskubaloi 
klubak. Hutsetik hasi dira 14 neska, baina, ilusioarekin eta ondo pasatzeko 
gogoarekin, kirol honetan pausoak ematen jarraitu nahi dute

UDA ALDEAN 
ESKUBALOIKOEK 
EGITEN DITUZTEN ATE 
IREKIETAN SORTU ZEN 
NESKEN TALDEA ARTkoak lehian. ARTXIBOA

J.E.  aRRaSatE
Denboraldi hasiera zaila izaten 
ari da Kanpazar ART taldearen-
tzat. Partidarik ezin irabazi 
dabil eta puntuak batzea ere zail 
egiten ari zaio Igor Isasik zu-
zentzen duen taldeari. Baina 
bide aldapatsu honetan, momen-
tu honetan, emaitzak ez dira 
gehien arduratzen dutena talde 
barruan, min hartutako jokala-
ri kopurua baita benetako bu-
ruko minak ematen ari dena.

Horren erakusgarri garbiena 
da Ordizian pasa den asteburuan 
pasa zitzaiena arrasatearrei. 
Igor Isasik 12 jokalari bakarrik 
zituen erabilgarri, mailako lider 
eta igotzeko hautagai nagusie-
tako bat denaren aurka jokatze-
ko. Zeukaten guztia eman zuten 
mutilek, eta entsegu batekin 
markagailua itxuratzen saiatu 
ziren, ordurako jada 11 jokala-
rirekin zirela zelaian. Atsede-
naldira heldu zirenerako, baina, 
beste hiru jokalarik hartu zuten 
min, eta epaileak, egoera ikusi-
ta eta araudiari jarraituz, par-
tidua bertan behera uztea era-
baki zuen, 31-5 emaitzarekin.

Zorionez, azaroaren 18ra arte 
atsedena izango dute arrasatea-
rrek eta denbora tarte hau ondo 
etorriko zaio taldeari, min har-
tutako jokalariak berriz prest 
izateko.

Lesioak direla 
eta, partidua 
bertan behera 
geratu zen
Ordizian, zortzi jokalari 
erabilgarrirekin bakarrik 
gelditu zen Kanpazar aRt 
atsedenaldian

Alberto Urretxo, tronboia jotzen. ARTXIBOA

J.E. aRRaSatE
Alberto Urretxok plazaratu berri 
duen diskoa 2015eko proiektua-
ren jarraipena da, baina jatorri-
ra, hastapenera, itzuli bat eginez. 
Zapatuan egingo du lanaren 
aurkezpen publikoa, Bilbon. 
Soinuaren bidaia II aurkeztu duzu. 
Zer aurkituko du entzuleak bertan? 
Lehenengo diskoaren jarraipena 
da. Etapan honetan, niretzat, 
gauza aipagarrienetako bat  
Eduardo Morenoren Herensu-
gearen arima pieza da. Arrasa-
teko kondairan oinarritua dago, 
eta, harekin, nolabaiteko etxera 
buelta bat egiten dut.
Ez du inporta poliki bazoaz, beti ere 
gelditzen ez zaren artean.
Hori da disko honetarako hartu 
dugun leloa. 
Eta bidaia magiko honetan, zer-
nolako garrantzia dauka Jose Ra-
mon Vitoriak?
Dena. Gaur egun musikari ba-
naiz, hari esker da. Lagun han-
dia da eta etorkizunean badau-
kagu proiektu bat elkarrekin 
egiteko. Ea noiz ateratzen dugun 
denbora proiektua gauzatzeko.
Proiektua aurrera ateratzeko, crowd-
funding-a jarri duzue martxan.
Bai; igandera arte edukiko dugu 
zabalik, http://vkm.is/soinua-
renbidaiaII helbidean. Oso ondo 
joan da, baina laguntza oro da 
ondoetorria.

"Herensugearen 
arima kantaz, 
etxera buelta 
bat egiten dut"
ALBERTO URRETXO 
tROnBOI JOLEa
'Soinuaren bidaia II' 
diskoa kaleratu du
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Bada garaia...

Irakurleok: badakizue oso berritsua naizena eta, jakina, jendea 
ezagutu dut, leku askotakoa. Ez da leku kontua, ezta belaunaldi 
kontua ere. Nola da posible, oraindik ere, hainbeste jende 
egotea Ama Lurrarekiko kontzientzia gutxirekin?

Kontsumismoa, arlo guztietan gehiegikeriak, egunero. Ez ditut 
pasotismoa, harrokeria, kontzientzia falta edo horrelakoak 
ulertzen. Ardura eta kontzientzia eskatzen duten ekintzek 
norberaren gainetik egon beharko lukete. 

Kotxea beharrezkoa dena baino gehiago erabili; zaborrak 
lurrera zein errekara bota edota ez birziklatu; dutxan zein 
harrikoa egitean, ur-bero jarioa topera dagoela joaten utzi; 
horiek dira adibide garbi batzuk. Modu asko daude Ama Lurra 
babesteko, eta bitartean norbere poltsikoa eta osasuna ere bai. 
Benetan! Etxerako adibide bi: Calgonit pastilla erdia erabili; 
haginetako pasta bukatzean artaziaz ebaki. Erabilera 
murrizteak itsasora isurtzen diren mikroplastikoak ere 
murrizten ditu, baita hauek produzitzeak dakartzan CO2 
emisioak ere. Hau ere gure esku dago.

nIRE uStEz

ANDONI ELEJALDE

Julen Iriondo aRaMaIO
Ondasun higiezinen gaineko 
zergaren ordenantzari dagokio-
nez, Aldundiak higiezinen balio 
katastralak eguneratu behar 
dituela eta –apur bat igoko dira, 
oro har–, ordenantzan ere alda-
keta izango da, eta hiri ondasun 
higiezinen karga tasa 0,50etik 
0,48ra jaitsiko da; jaitsiera txikia, 
"zerga honekin orain arte jaso-
takoa baino gutxiago jasotzea" 
arazo izan daitekeelako Udala-
rentzat, alkatearen arabera.

Horrez gain, hiri ondasun hi-
giezinen karga tasan %60ko 
hobaria izango dute nekazaritza 
eta abeltzaintza ustiategi profe-
sionalizatuek, titularrek zenbait 
baldintza betez gero; adibidez, 
diru-sarreren %70 baino gehia-
go bide horretatik lortzea. Lier-
ni Altunaren hitzetan, lehen 
sektorearen aktibitatea Aramaion 
"ezinbestekoa" delako da hoba-
ri hori. Foru Aldundiak ezarri-
tako balio katastral berriei eta 
zergaren aldaketei alegazioak 
jartzeko aukera egongo da; bi-
garrenaren kasuan, abenduaren 
14ra arte –onartutako beste or-
denantzei bezala–. 

Landa-bideetan eta auzo-bi-
deetan ibilgailu astunen erabi-
leraren eta landa-bideen zabal-
tzearen gaineko ordenantzari 
dagokionez, 2019rako, ordenan-
tzak berak agintzen duen beza-
la, bertan erregulatzen diren 
prezioei KPIa igotzea onartu 
zuen udalbatzak. Puntu honetan, 
landa-bideen erabilerarekin ne-
guan sortzen diren arazoen gaia 
atera zen osoko bilkuran –bideak 
erraz hondatzen direlako–, bai-
na gaia batzordean lantzekotan 
geratu ziren.

Azkenik, eraikuntza, instala-
zio eta obren gaineko zerga 
arautzen duen ordenantzari 
salbuespen bat gehitu diote: 
"Irizpide orokor bezala, lur sai-
lak mantendu edo konpontzeko 
egin beharreko eraikuntza lanak 
–hirigintza batzordean kasuan 

kasu gaia aztertu eta hark era-
bakiko du salbuespena aplikatu 
edo ez–". Alkatearen arabera, 
salbuespen hau da lurrak zain-
tzea bultzatzeko, kontrakoak 
inguruko bide eta zerbitzuei 
kaltea eragiten dielako.

Beste gaiak 
Gainerako gaiei dagokienez, 
Foru Planeko baliabideekin 
egingo den azpiegitura ere izan 
zuten hizpide osoko bilkuran; 
musika etxea egingo dute eliza 
ondoko eraikin batean. Espazioa 
nola banatuta egongo den zehaz-
tu gabe eduki arren, proiektua-
ren berri Aldundiari emateko 
epea gainean zela-eta, egitasmoa 
tokiak ematen dituen gehienez-
ko aukerekin aurkeztea erabaki 
zuen osoko bilkurak, distribuzioa 
arintzea ez delako arazoa gero 
–aurrekontua ere jaitsi egingo 
litzatekeelako; arazoa aurrekon-

tua igotzea litzateke–. Honekin 
lotuta, EAJk proposatu zuen 
egingo den azpiegitura erabile-
ra askotarakoa moduan pentsa-
tzea, musika eskola baten ohiko 
ordutegietatik kanpo ere erabi-
li ahal izateko. Ondo ikusi zuen 
EH Bilduk.

EAJk aurkeztutako mozioei 
dagokienez, aurrenekoan pro-
posatzen zen Aramaio sartzea 
Araban eratzekoan diren uren 
partzuergoan; Arabakoan edo 
Gipuzkoakoan sartu, egokiago 
zer den aztertzekotan geratu 
ziren bi alderdiak, eta EAJk 
erretiratu egin zuen mozioa.

Beste mozioari dagokionez, 
EAJk salatu zuen duela urtebete 
herriko seme kuttun izendatuta-
ko Julian Untzuetaren aipamenik 
ez dela izan orain arte Udalaren 
webgunean dagokion atalean; 
hori konpontzea eta Untzuetari 
barkamena eskatzearekin batera 
barkamen eske hori webgunean 
argitaratzea eskatzen zuen EAJk. 
EH Bilduk onartu egin zuen aka-
tsa, baina itsusi iritzi zion EAJk 
hedabide batera eta moziora jo 
izanari bere kexa agertzeko; eu-
rei zuzenean jakinaraztearekin 
konpon zitekeela esan zuten. Ez 
zen mozioa onartu.

Aramaioko herriguneko eraikin multzoa. J.I.

Ordenantza fiskaletan 
aldaketak onartu dituzte
aho batez onartu zituzten, eguenean egindako osoko bilkuran. Ordenantzen gaiarekin 
batera, musika etxearena eta EaJk aurkeztutako bi mozio ere baziren gai zerrendan; 
Julian untzuetaren seme kuttun izendapenarekin lotutakoak eragin zuen eztabaida

ORDENANTZEI 
ALEGAZIOAK 
AURKEZTEKO AUKERA 
ABENDUAREN 14RA 
ARTE EGONGO DA

Bere saioa irabazita sailkatu da 
Peru Abarrategi Arabako Ber-
tsolari Txapelketarako. Lortu-
tako puntuei esker sailkatu dira, 
berriz, Aitor Ugarte eta Paula 
Amilburu ere –Martin Abarra-
tegi, ez–. Andere Arriolabengoak 
bere saioa irabazi zuen aurreko 
astean, eta Xabi Igoa eta Manex 
Agirre sailkatuta zeuden, au-
rreko txapelketatik.

Peru Abarrategi, Aitor 
Ugarte eta Paula 
Amilburu, sailkatuta

San Martin pilota txapelketaren 
asteburuko finalerdietan, Mikel 
Sanzek eta Markel Arriolaben-
goak lortu dute txartela, Adur-
tzako Ugalde eta Leonardori 
irabazita, kadete B mailan. Ale-
bin A mailan Julen Fernandez 
eta Aitor Luzuriagak eta infan-
til B mailan Aner de la Torrek 
eta Ander Gonzalezek galdu egin 
zituzten euren partiduak.

Etxeko bikote bakarra 
sailkatu da asteburuan 
pilota finalerako

ARAMAIOKO UDALA

Aramaioar zaharrenak
Joan den zapatuan ospatu zen herrian Jubilatuen Eguna. Eguraldiak 
erabat lagundu ez zuen arren, giro ederra izan zen. Egunaren aurretik, 
Udalaren oroigarria jaso zuten Aramaiok gaur egun dituen emakumezko 
eta gizonezko bizilagun zaharrenek, Edurne Etxebarriak –99 urte– eta 
Pablo Gardokik –96 urte–.
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COPRECI

Ekuadortik Copreci ezagutzera 
Ekuadorko lehendakariorde Maria Alejandra Vicuña eta hango gobernuko 
hainbat ordezkari izan dira Mondragon Korporazioan eta Coprecin egunotan. 
Ekonomia solidarioa bultzatu nahian dabil Ekuadorko gobernua, eta alor 
horretan esperientzia duten erakundeak ezagutzen dihardute. Elkarlanerako 
eta kooperaziorako gertu agertu zen Vicuña, hemengo ordezkarien esanetan.

Umeak, mozorroak jantzita, astelehenean, mojen komentuan. M.A.

Gau Baltza ospatzeko gertu 
daude umeak zein helduak
gozoki-eskerako hainbat arau jarri dituzte aurten, eta 
horiek errespetatzeko eskatu dute antolatzaileek

M.A. aREtXaBaLEta
Urriaren 31 iritsi da, eta, horre-
kin batera, Gau Baltza. Neska-
mutikoek gertu dituzte mozo-
rroak; izan ere, astelehenean 
jardun zuten horiek prestatzeko 
lanetan. Atzo, ostera, film labu-
rrak ikusi zituzten, girotzen 
hasteko, eta gaur, ospakizunean 
barneratuko dira, Gau Baltza 
batzordeak horretarako antola-
tutako egitaraurekin.

Eskea, kalejira eta ekitaldia 
Gozoki-eskearekin (18:00-19:00) 
hasiko dute ospakizuna umeek. 
Antolatzaileek hainbat arau ja-

rri dituzte horretarako: Gau 
Baltza kartela duten denda eta 
tabernetan bakarrik eskatzea, 
barrura sartu barik; hala, kan-
poan elkartu eta koplak abestu-
ko dituzte –eta ez "truco o trato" 
esan–. Era berean, gogorarazi 
dute lanean dabiltzan dendariei 
eta tabernariei, errespetuz es-
katzeko eta eskertzeko. 

Txistulariek lagun eginda ka-
lejira egingo dute gero (19:15), 
Mitarte kalean hasi eta Herriko 
Plazaraino. Hara iritsitakoan, 
umeek zein helduek gozatuko 
duten ekitaldi nagusiari ekingo 
diote (19:30).

Mirari Altube aREtXaBaLEta
Ilustratzailea da, baina muralak 
egiten ere eskarmentu handia 
du. Hain zuzen ere, Gu Haziak 
Garako kideekin elkarlanean 
jardun du herrian egin diren 
hainbat muraletan.
Pozik lehiaketa irabazi izanarekin? 
Bai, oso pozik. Batetik, eskolako 
kideek eta herritarrek emanda-
ko botoekin aukeratua izan de-
lako; pentsa zer den umeen 
artean entzutea nirea zela poli-
tena… Eta bestetik, eskolako 
eraikinean geratuko delako 
irudikatuta nire sorkuntza.
Lau alde ditu eraikinak eta laure-
tarako asmatu dituzu marrazkiak… 
Bai. Derrigorrez agertu beha-
rrekoak ziren Kurtzebarri men-
dia, animaliak eta kolore berdea. 
Nik alde bakoitzean urtaro bat 
irudikatu dut: mendia elurrare-
kin, udazkena laranja koloreekin 
eta beste biak berdeak, animaliek 
eta landareek lagun eginda. Jen-
dearen gustuko horregatik guz-
tiagatik izan dela esango nuke.
Eskarmentu handia duzu muralak 
marrazten; samurra izan da? 
Neure orduak behar izan ditut 
hori sortzeko, ez pentsa. Lan 
txukuna egiteko, derrigor eskai-
ni behar zaio denbora, buruari 
eragin eta sormena landu.
Gu Haziak Garako kideekin hainbat 
lan egin dituzu; gustura? 
Oso gustura. Ekimen oso politak 
egin izan dituzte; aurreko mu-
ralak margotzeko, esaterako, 
herritarren partaidetza sustatu 
dute, eta, besteak beste, umeekin 
eta Basotxoko erretiratuekin 
jardun izan dugu lanean.
Oraingoan ere herritarrekin mar-
gotzea da asmoa? 
Bai; eraikinaren beheko partea 
umeek margo dezaten utziko 
dugu eta bestea, gainerakook. 
Hori bai, oraingoan, gutxieneko 
konpromiso bat eskatuko dugu; 
hau da, datorrena etor dadila 
ordu batzuk margotzeko asmoa-
rekin, eta ez pintzelkada bat 
emateko bakarrik. Hala ere, 

anima daitezela herritarrak, 
ume, gazte zein nagusi, esku 
asko beharko ditugu eta.
Noiz hasiko zarete lanean? 
Ez daukagu garbi; ez dakigu 
umeen aldea orain margotu edo 
udaberrirako utzi. Batetik, egu-

raldia da kezkatzen gaituena, 
eta, bestetik, dirua. Beharrezko 
materiala erosteko diru hori 
nondik lortu hausnartzen gabil-
tza. Behin lanean hasitakoan, 
alde bat baino gehiago margo-
tuko dugu, laguntza izanez gero.

Izaro Sanchez aretxabaletarra. I.S.

"Urtaro bat irudikatu dut 
alde bakoitzean"
IZARO SANCHEZ ILuStRatzaILEa Eta MuRaLISta
gu Haziak gara elkarteak antolatutako bozeto lehiaketa irabazi du, eta haren irudiekin 
margotuko dituzte Kurtzebarri eskolaren eraikinaren lau aldeak

Bost lagunek egindako zazpi muralen zirriborroak aurkeztu 
zituzten lehiaketara, eta adituek osatutako epaimahaiak horien 
artetik hiru aukeratu zituen. Eskolako kideek lehenengo, eta 
herritarrek gero, hiru horien artetik aukeratu dute Sanchezena.

Sanchezen bozetoa bozkatuena

Bozeto irabazlea, eskolaren lau aldeak erakusten dituena. IZARO SANCHEZ
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M.A. aREtXaBaLEta
Azaroarekin batera zinema itzu-
liko da Arkupe kultura etxeko 
Zaraia aretora. Euskal lan ba-
tekin itzuli ere, Koldo Almandoz 
zuzendari donostiarraren Orei-
na filmarekin (2018; 85 minutu; 

12 urtetik gorakoak), hain zuzen 
ere. Donostia Zinemaldian Irizar 
saria eskuratu zuen filmaren 
bost emanaldi eskainiko dituzte: 
azaroaren 1ean (19:30), 2an eta 
3an (22:00), 4an (19:30) eta 5ean 
(16:00). 

Umeek, ostera, Hotel Transil-
vania 3 marrazki bizidunen 
filma (Ameriketako Estatu Ba-
tuak; 2018; 97 minutu) izango 
dute azaroaren 3an eta 4an (17:00). 

Hurrengo eguenean, hilaren 
8an, zineklubaren tarteari ha-
siera emango diote (19:30). El 
Rehen filma hautatu dute lehe-
nengo emanaldirako, eta Liba-
noko gerra zibilaren atariko 
kontuak jaso ditu Brad Ander-
sonek (AEB; 2018; 109 minutu). 

Hurrengo aste bukaeran, os-
tera, Dani de la Torre galiziarrak 

zuzendutako La Sombra de la 
ley filma izango da, helduenda-
ko (Espainia; 2018; 126 minutu): 
hilaren 9an eta 10ean (22:00), 
11n (19:30) eta 12an (16:00).

Jaikiren gaineko erakusketa 
Erakusketa aretoa, ostera, Jaiki 
elkartearen gaineko kontuekin 
beteko da: Jaiki elkartea: 15 urte 
mugimenduan. Argazkiekin osa-
tutako erakusketa hori azaroa-
ren 9an irekiko dute eta hilabe-
te osoan izango da zabalik he-
rritarrendako.

'Oreina' filmarekin itzuliko da 
zinema Arkupera azaroan
Koldo almandozek zuzendutako euskal filmaren bost 
emanaldi izango dira bihartik astelehenera bitartean

Nafar hegoaldeko uzta, euskara-
ri puzka leloarekin, bosgarrenez 
dator Errigoraren udazkeneko 
kanpaina, eta Loramendi elkar-
teak babesa erakutsi dio ekime-
nari: "Nafarroa hegoaldeko 
euskalgintzak uzta jasotzen jarrai 
dezan". Azaroaren 14a arte dago 
zabalik otarreak eskatzeko epea, 
Errigora.eus webgunean eta Lo-
ramendin.

Errigoraren otarreak 
eskatzeko epea 
zabalik dago

Mirari Altube aREtXaBaLEta
Gero eta atxikimendu gehiago 
jasotzen dabil Aretxabaletan ere 
Euskaraldia. Udal langileak, 
Kurtzebarri institutuko ikasleak 
eta merkatariak dira horrekin 
bat egin duten azken taldeak. 
Horiek ez ezik, hango eta he-
mengo enpresak ere badabiltza 
lanean. Hortaz, Euskaraldiak 
dagoeneko herriko txoko asko 
zipriztindu ditu. 

'Belarriprest' gutxi 
Orain arte izena emandako ko-
puruak aztertu dituzte Euska-
raldiaren bueltan lanean dihar-

duen batzordeko kideek, eta 
konturatu dira ahobizi kopurua 
askoz handiagoa dela: "Ahobizi 
izan gura dutenak ia 500 dira 
eta belarriprest-ak ez dira iris-
ten 70era. Belarriprest-ak oso 
garrantzitsuak dira, eta horiek 
animatu gura ditugu izena ema-
tera. Zeintzuk diren horiek? 
Euskaraz hitz egiteko zailtasu-
nak dituztenak edo ohiturarik 
ez baina ulertzeko inolako ara-
zorik ez dutenak".

Izen-ematea zabalik da oraindik
Babesa eman diotenen kopurua 
bide onetik badoa ere, oraindik 

asko dira izena eman ez dutenak. 
Horregatik, eta azaroan sartzear, 
animatzeko eskatu dute: "Eki-
menean parte hartu nahi dute-
nek Euskaraldia.eus webgunean 
egin dezakete, edo izen-emate 
orria beteta, ondorengo leku 
hauetan utzi: udaletxean, kirol-
degian, Arkupen, euskaltegian 
eta Loramendi elkartean". 

Paparrean jartzeko txapak 
hilaren 6tik aurrera jaso ahal 
izango dira, Loramendin. Eta 
azaro erdialdean herritarrei 
bideratutako trebakuntza saioa 
egingo dela iragarri dute anto-
latzaileek.

Euskaraldia, herritarren 
babesa jaso eta jaso
Ikasleek, udal langileek eta herriko merkatariek ere bat egin dute azaroaren 23tik 
abenduaren 3ra bitartean egingo den ariketa kolektiboarekin; hala ere, oraindik asko 
geratzen dira izena emateko, eta horiek animatu gura dituzte

AMAIA ELORTZA 
MERKataRIa

"Geure hizkuntza da eta denok 
egin beharko dugu ahalegintxo 
bat aurrera egin dezan. Ahobizi 
izanda emango diot nik nire 
bultzadatxoa".

MIRIAM MANTECA 
MaSaJISta

"Euskal Herrian bizi bagara, 
euskaraz egin behar dugu; 
garrantzitsua da. Nik ere egin 
nahi dut, baina ez naiz guztiz gai; 
horregatik, belarriprest naiz".

NERIAN PEREZ 
taBERnaRIa

"Euskara bultzatzeko 
asmoarekin animatu naiz, gure 
hizkuntza gal ez dadin eta 
aurrera egin dezan. Ahobizi 
izango naiz".

Herriko hainbat merkatari Euskaraldiari ekiteko gertu. MIRARI ALTUBE

Kurtzebarri institutuko ikasleak Euskaraldiari babesa adierazten. KURTZEBARRI

Udal langileak Euskaraldiarekin bat eginda. UDAL LANGILEAK
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Imanol Beloki ESKORIatza
Eskoriatzako Udalak hirugarren 
Pintxo Lehiaketa antolatu du 
azaroaren 16tik 18ra, biak barne. 
Lehiaketak, aurreko edizioetan 
moduan, herriko merkataritza 
eta ostalaritza sustatzeko hel-
burua izango du, eta, hain zuzen, 
parte hartzeko dei egin dute 
udal ordezkariek.

Pintxo Lehiaketan parte har-
tu nahi dutenek baldintza eta 
oinarri batzuk bete beharko 
dituzte, eta horiek ikusgai dau-
de dagoeneko Eskoriatza.eus 
webgunean. Lehiaketa azaroaren 
16an 18:00etan hasiko da, eta 
azaroaren 18an 14:00etan amai-
tu. Herriko ostalaritza eta mer-
kataritza sustatzea da helburua; 
Eskoriatzan ekoiztutako pro-
duktu bat, gutxienez, erabiltzea 
derrigorrezkoa izango da, eta 
produktuen jatorria publiko 
egingo da. Horrez gain, gainon-
tzeko osagaien %50 edo gehiago 
Eskoriatzako dendetan erosita-
koak izatea baloratuko du epai-
mahaiak.

Taberna parte hartzaile bakoi-
tzak pintxo bakarra aurkeztu 
ahal izango du lehiaketara, eta 
parte hartzaile bakoitzak pin-
txoaren izena, osagaiak eta ar-
gazkia eraman beharko ditu 
Ibarraundi museora, edo posta 
elektronikoz hara bidali. Gaur 
da horretarako azken eguna.

Lehiaketara begirakoak 
Pintxo bakoitzak 1,80 euro ba-
lioko du eta azaroaren 16etik 
18ra arte eskuragarri egon behar-
ko dute –biak barne–, ondoren-
go ordutegian: 12:00etatik 
15:00etara eta 18:00etatik 21:30era. 
Herritarrak pintxoa dastatu 
ondoren, tabernariak zigilu bat 
jarri beharko dio triptikoan, 
bere tabernari dagokion lekuan, 

eta herritarraren botoak balio 
izateko, gutxienez, hiru pintxo 
ezberdin dastatu beharko ditu. 
Triptikoko boto-papera bete on-
doren, tabernetan egongo diren 
kutxetan botoa uzteko aukera 
izango da, zapatura arte. Sari 
banaketa, berriz, azaroaren 18an 
egingo dute, plazan, 14:00etan. 
Irabazlea aukeratzeko botoak 
epaimahaiak eta herritarrek 
emango dituzte, eta domekako 
13:30ak arte izango dute bozka-
tzeko aukera.

Saria bakarra izango da, 300 
euro eta trofeoa, eta, pintxo one-
na aukeratzeko, aurkezpena, 
zaporea, originaltasuna eta era-
bilitako produktuak herrian 
erositakoak izatea hartuko di-
tuzte aintzat.

Parte-hartzea handitu guran 
Iaz, lau ostalarik hartu zuten 
parte Pintxo Lehiaketan. Hori 
horrela, hirugarren edizioari 
begira, parte-hartzea handitu 
gura du Eskoriatzako Udalak, 
denei parte hartzeko eskatuta.

Eskoriatzako II. Pintxo Lehiaketako partaide eta epaimahaikideak, iaz, udal ordezkariekin. TOKI ALAI TABERNA

Ostalariak prest daude 
Pintxo Lehiaketarako
azaroaren 16tik 18ra bitartean, biak barne, izango da herriko merkataritza eta 
ostalaritza sustatzeko Pintxo Lehiaketa. aurten, hirugarren edizioa izango da, eta 
Eskoriatzako edozein tabernak parte hartu ahal izango du

SARI BANAKETA 
AZAROAREN 18AN 
IZANGO DA, FERNANDO 
ESKORIATZA PLAZAN, 
14:00ETAN

Mikel Uribetxeberria, Joserra Zubizarreta eta Aintzane Oiarbide, udaletxe aurrean. I.B

Lete auzorako errepidea 
konpontzeko lanak, lizitaziora
gipuzkoako Foru aldundiak 1,3 milioi euro kostatu diren 
lanak egin ditu gI-627 errepidean, Eskoriatzan

Imanol Beloki ESKORIatza
Aintzane Oiarbide Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Bide Azpiegi-
turen diputatua eta Joserra 
Zubizarreta Eskoriatzako alka-
tea martitzenean batu ziren, 
azken hilabeteetan herrian egin 
diren eta egingo dituzten lanen 
gainean hitz egiteko. Besteak 
beste, Lete eta kanposantura 
bidean dauden lanak lizitaziora 
aterata, laster hasi eta lanak 
otsailerako amaituta egotea au-
rreikusten dute.

Otsailerako amaituta
Neguko euriteen eraginez Boli-
bar erreka kanalizatzen duen 
hodia apirilean puskatu ondoren, 
emergentziazko jardunaldia egin 
zuten GI-627 errepidea berriz 
zirkulaziora zabaltzeko. Bi hi-
labete iraun zuten obrek, eta 
800.000 euro inguruko kostua 
izan zuten. Dena den, puskatu-
tako hodiak Lete auzora eta 
hilerrira doan bidea ere moztu 
zuen, eta, Eraña auzotik pasa-
bidea dagoen arren, laster ha-
siko dituzte lanak. Horrekin 
batera, eremu horretan, argiz-
tapena jarriko dute. Lete auzo-
rako lanek 150.000 euroko kostua 
izango dute. "Emergentziazko 
lanak eginda daude, baina, orain, 
gainontzeko partea egitea falta 
da, aurki hasiko da", adierazi 
zuen Aintzane Oiarbidek, Gi-
puzkoako Foru Aldundiko Bide 
Azpiegituren diputatuak.

Domu Santu egunera begira, 
kanposantura oinez joateko es-
kaera egin zuen Joserra Zubi-
zarreta alkateak. "Domu Santu 

egunera begira, hilerrietara 
joateko ohitura dago, eta Olaza-
rren gora hesia jarri dugu oi-
nezkoentzat pasabidea errazteko".

Lanak bidegorrian 
Neguko eta udaberriko euriteek 
kalte gehiago eragin zituzten 
Aretxabaleta eta Eskoriatza ar-
teko bidegorrian. Izan ere, lur-
jausia izan zen martxoaren 27an, 
eta bidegorria erabat itxi zuten. 
Han ere emergentziazko lanak 
egin zituzten, baina, orain, bi-
garren jardun bat egingo da, 
ezponda guztia egonkortu eta 
sare eta buloiz josteko. "Esko-
riatzako zubitik ortuetarainoko 
zati guztian egingo dituzte lanak. 
Jardunek 500.000 euroko aurre-
kontua dute eta maiatzerako 
amaitzea aurreikusten dute", 
adierazi zuen Aintzane Oiarbidek.

Fagor Ederlan pareko lanak 
Horrekin batera, Aldundiak egin-
go duen oinezkoentzako proiek-
tua aurkeztu zuen. "Torrebaso 
industrialdeko, Arizmendi Ikas-
tolako eta Fagor Ederlan enpre-
sako ikasleek eta langileek garraio 
publikoa erabiltzeko aukera izan 
dezaten, noranzko bakoitzean 
autobus geltoki bat egingo da, 
eta, zirkulazioa baretzeko eta 
segurtasuna bermatzeko, uhar-
tetxoak eta semaforoa jarriko 
dira", adierazi zuen Oiarbidek.

Jardun horrek 158.000 euroko 
aurrekontua eta zortzi asteko 
epea izango du. Obra adjudika-
zio fasean dago, eta urte bukae-
rarako bukatuta izatea aurrei-
kusten da.
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Gatzagako liburutegiko aurtengo irakur puntua. SAIOA URRUTIA

Josu Atxaga eta Garazi Ugarte 
dira lehiaketen irabazleak
Herriko liburutegiak antolatu zituen, aurtengo irakur 
puntuko irudia eta esaldia aukeratzeko

Imanol Beloki LEIntz gatzaga
Leintz Gatzagako liburutegiak 
antolatutako irakur puntuko 
marrazki eta esaldi lehiaketek 
badituzte irabazleak. Marrazki 
sariduna Josu Atxagak egina 
da eta esaldia, berriz, Garazi 
Ugarterena da. Guztira, 16 lan 
aurkeztu dituzte gatzagarrek 
aurtengo irakur puntuko irudia 
eta esaldia aukeratzeko lehia-
ketara.

Pasa den astelehenean batu 
ziren parte hartzaile guztiak 
liburutegian, irabazleak zeintzuk 
ziren jakiteko asmoz. Saridunen 
izenak esanda, aurkeztutako lan 

guztiak batu eta erakusketa mo-
dura jarri zituzten. Hala, Biblio-
tekaren Egunerako, urriaren 
24rako, etxe guztietara banatu 
zituzten irakur puntuak, bertan; 
marrazkia, leloa, liburutegiko 
ordutegia, mailegutza arauak, 
eta abar batzen dira.

Irakurzaletasuna sustatu 
Esaldia Gatzako gatzak liburu 
goxoak dakartza da, eta marraz-
kian, berriz, Gatzagako iturria 
oinarri, irakurriz dibertitu egin 
daitekeela adierazten da. Sari-
dunen izenak jakinarazi arren, 
aurrerago jasoko dituzte sariak.

I.B LEIntz gatzaga
Urriaren 27an, pasa den zapatuan, 
autodefentsa defentsa tailerra 
izan zuten Leintz Gatzagan. An-
tolatzaileen esanetan, saio arra-
kastatsua izan zen. Honela adie-
razi du Ainhoa Barandiaran 
antolatzaileak: "Bertan izan 
ginenok oso gustura geratu ginen 
saioak emandakoarekin. Plaza 
kopuru muga 20 pertsonakoa 
jarri genuen, eta, plaza guztiak 
bete baziren arren, guztira, 17 
pertsona izan ginen bertan".

Lehenengo saioan, teoria gehia-
go izan zuten praktika baino, 

eta garrasi ugari egin zutela 
adierazi du Barandiaranek: "Bu-
rua indartzeko saioa izan zen.  
Hala, egoera larri baten aurrean 
jarri, eta garrasi egiten aritu 
ginen ia goiz osoa. Horrez gain, 
beste hainbat ariketa ere egin 
genituen…".

Abenduaren 1ean, beste saio 
bat egingo dute, kultura etxean, 
10:00etatik 14:00etara bitartean. 
Hala, formakuntza amaitzeko, 
10:00etatik 12:00etara teoria izan-
go dute eta ostean, 14:00ak arte, 
praktika izango dute parte har-
tzaileek.

Autodefentsa feminista tailerra 
arrakastatsua izan da
Bigarren saioa abenduaren 1ean egingo dute, 
10:00etatik 14:00etara bitartean, kultura etxean

Imanol Beloki ESKORIatza
Urriaren 22an eta 24an egin zi-
ren aholku-sorta saioak Esko-
riatzan. Horien helburua da 
Euskaraldian izena eman dute-
nek praktika txiki batzuk egitea, 
Euskaraldiko ariketa soziala 
nola egingo den jakiteko, eta 
egitasmoaren lehen egunetara 
iritsi aurretik beharrak landu 
eta ekimenera segurtasunez 
iristea.

Aholku-sorta saioak proba 
bat izan ziren, prestakuntza 
horrek balio ote zuen ikusteko: 
"Bi saioak oso desberdinak izan 
ziren jendearen kopuru aldetik, 
baina baita parte hartu zuten 
pertsonen profilengatik ere; 
beraz, probatzeko, oso interes-
garriak izan ziren biak ala biak. 
Parte hartu zuten guztiek ai-
tortu zuten saioa egin aurretik 
zekitena baino informazio hobea 
zutela, konfiantzaz parte har-
tuko zutela eta interesgarria 
iruditzen zaiela informazio hori 
beste hainbat herritarri ere 
zabaltzea", adierazi du Mari 

Karmen Arrietak, Euskaraldia 
Eskoriatzako batzordekideak.

Hori horrela, informazio saio 
gehiago egingo dituzte, hainbat 
egun, ordu eta lekutan, herrita-
rrei aukerak desberdinak eskain-
tzeko. Talde bakoitzean plaza 
kopuru mugatua egongo da, eta 
izena ematea komeni da. Izena 
emateko azkeneko eguna saio 
bakoitza baino egun bi lehenago 
izango da. Horretarako, kultura 
etxera joan edo 943 71 46 88 tele-
fonora deitu behar da.

Virginia Imazi elkarrizketa 
Informazio saioez gain, Virginia 
Imaz antzerki zuzendari eta ipuin 
kontalaria elkarrizketatuko du da-
torren eguaztenean Dorleta Korta-
zarrek, Euskaraldiaren baitan. El-
karrizketa intimoa eta goxoa izatea 
da antolatzaileen asmoa, Virginiaren 
lanetik harago elkarrizketa pertso-
nalagoa eskainita. Hala, 19:00etan, 
izango da, Zaldibar antzokian, ele 
bitan, eta Imazen lanbideaz, euska-
raz, eta abarrez hitz egingo dute, 16 
urtetik gorakoei zuzendutako saioan.

Kultura etxean egindako aholku-sorten lehen saioan batu zirenak. IMANOL BELOKI

Herritarrengana heltzeko 
informazio saioak
Orain arte egindako aholku-sorten saioen arrakasta ikusita, informazio saio ugari 
antolatu dituzte Euskaraldia Eskoriatzako batzordekideek. Profil askotariko jendea 
batu, zalantzak argitu eta egitasmoa hasten denerako prest egoteko asmoz

Profil ezberdineko 
herritarrei heltzeko asmoz, 
informazio saio ugari 
egingo ditu Eskoriatzako 
batzordeak, hainbat egun, 
ordu eta lekutan. Informazi 
saio hauek ordubetekoak 
izango dira.

Euskaltegian
• Azaroak 5 10:00etan 

eta 17:30ean.

Kultura etxean
• Azaroak 6 18:00etan.
• Azaroak 7 11:00etan.
• Azaroak 8 19:00etan.
• Azaroak 9 11:00etan.
• Azaroak 10 11:30ean.
• Azaroak 11 15:00etan.
• Azaroak 12 18:00etan.
• Azaroak 14 15:30ean.

Informazio 
saio ugari
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Jokin Bereziartua BERgaRa
Gobernuaren proposamenari 
oposizioak kontra bozkatu ostean 
eta EAJko Maite Agirrek bilku-
ran egoterik izan ez zuenez –EH 
Bilduko Leire Iruinek ere ez zuen 
egoterik izan, baina Agurne Ba-
rrusori delegatu zion botoa–, 
Elena Lete alkatearen kalitate 
botoari esker onartu ziren 
2019rako ordenantza fiskalak 
asteleheneko osoko bilkuran. 

Hiru ideia nagusitan oinarri-
tu du Gobernuak 2019an berga-
rarrek zergetan eta tasetan or-
daindu beharrekoa: igoera oro-
korra KPIaren araberakoa izatea 
–%2 eta 2,2 arteko igoera, dio-
tenez–, etxez etxeko laguntza 
zerbitzuaren tasa berritzea eta 
autofinantzaketarena izatea joe-
ra nagusia. "Ildo guztietan, he-
rrira begirako ordenantzak dira. 
Egoera ekonomikoa hobetzen 
doa eta uste dugu denon artean 
esfortzu bat egiteko unea dela. 
Horregatik planteatzen dugu 
KPIaren araberako igoera oro-
korra", esan zuen Elena Lete 

alkateak bilkuraren amaieran. 
Berritasunen artean, Letek etxez 
etxeko zerbitzua nabarmendu 
zuen: "Batetik, arautegia mol-
datu dugu, eta, bestetik, orde-
nantza fiskaletan hobekuntza 
aipagarriak egin ditugu. Bere-
ziki, hirugarren adinekoei be-
girako zerbitzua da, eta mimatu 
beharrekoa; horregatik jaitsi 
dugu zerbitzuaren prezioa, Uda-

larendako zama aipagarri bat 
izango den arren". 

"Progresibotasun falta" 
EH Bilduren eta Irabaziren artean 
29 emendakin partzial aurkeztu 
zituzten –16 EH Bilduk eta 13 
Irabazik, azken honek osotasu-
nera emendakina ere aurkezteaz 
gain–. "Ordenantza fiskaletan 
progresibotasuna [diru-sarreren 

araberako tipoak, hots, diru gehien 
duenak zergetan gehien ordain-
tzea] txertatzeko ekarpenak egin 
genituen baina gehienak eta in-
portanteenak ez dira onartu. 
Zerga askotan kontrajarriak dira 
ikuspegiak", uste du EH Bilduko 
Gorka Artolak. Irabaziko Aiert 
Lizarraldek nabarmendu du or-
denantzok ez direla behar moduan 
lantzen, Ogasuneko batzordeburu 
Rafa Amasorrainekin negoziazioa 
"gertukoagoa" izan dela aitortu 
arren: "Urte hasieratik lantzen 
hasi beharko lirateke eta horrela 
lortuko litzateke subjektibitate 
egoera orokor batetik objektibi-
tate egoera batera pasatzea. Pro-
gresibotasun falta handia dute 
zerga eta tasa hauek".  

Flyscheko zikinkeria hizpide 
Bestalde, Deba-Zumaia biotopo-
ko itsaslabarrean hainbat plas-
tiko erakusten dituen Oier Bar-
tolome surflariak grabatutako 
bideoa izan zuten hizpide, mozio 
bidez. Udalbatzak Aldundiari eta 
Jaurlaritzari eskatu zien garbi-
ketarako brigada bat sortzeko 
eta plastikoen iristea saihesteko 
plan bat diseinatzeko; mozioa 
aho batez onartu zuten. 

Zubietako auzotarrek, eskari partikular batez harago, udalbatzari eskatu zioten kalearen egoera hobetzeko konpromisoa hartzeko. J.B.

Zerga eta tasetan, KPIaren 
araberako igoera orokorra
alkatearen kalitate botoari esker onartu ziren 2019ko ordenantza fiskalek %2 inguruko 
igoera orokorra izango dute, eta gobernuaren lehentasunetako bat autofinantzaketa da; 
oposizioak ez ditu ordenantzok begi onez ikusten, eta progresibotasun falta ikusten die 

1933an jaiotakoak
Azaroaren 11n Zumelagan 
bazkalduko dute (14:15). Izena 
emateko, 943 76 16 00 (Miren) 
edo 943 76 24 04 (Garbiñe). 

1951n jaiotakoak
Azaroaren 10ean Irala kalean 
elkartu (20:00) eta Zumelagan 
afalduko dute: 615 70 90 02.

1957an jaiotakoak
Azaroaren 24an Mendabiara 
egingo dute egun osorako 
irteera; 09:00etan Santa 
Marinan elkartuko dira. Izena 
eman behar da azaroaren 15a 
baino lehen: 3035 0189 31 
1891038659 –Labora Kutxa, 80 
euroko ordainketa–.

1964an jaiotakoak
Azaroaren 17an Sirimiri 
jatetxean afalduko dute. Izena 
eman daiteke azaroaren 5era 
arte, Oxirondoko Ikuz 
garbitegian, Zerkauzi dendan 
edo Ozaetan; 20 euro 
aurreratu behar dira. Ariznoa 
tabernaren parean elkartuko 
dira, 20:00etan. 

OHaRRaK

Patriarkatua suntsituz Bergara 
feminista eraiki izeneko eskola 
herritarrak antolatu dituzte. Aza-
roaren 7an, Jaizkibel konpainia-
ko eta EH Bilduko legebiltzarki-
de Oihana Etxebarrieta egongo 
da Irizarren (18:30) eta hilaren 
10ean, Emakumea, arraza, klasea 
eta Zaintza eta greba feminista, 
txanponaren bi aldeak saioak 
egingo dira goizean, Aranzadin.  

Eskola herritarrerako 
bi saio Sorturen eta 
Iratzarren eskutik

Miguel Angel Elkoroberezibarren 
Pol-Pol M.T. Bergarako historia 
sozial bat 1942-2017 liburuaren 
edizio digitala egileak sortutako 
webgunean ikusi ahalko da; On 
Serafin Esnaolak 1960ko eta 
1970eko hamarkadetan Bergaran 
grabatutako 32 pelikula ere iku-
si ahalko dira atari berean. Aza-
roaren 5ean San Pedro kaleko 
lokalean elkartuko dira (19:00).

Pol-Polen edizio 
digitala eta On Serafin 
Esnaolaren filmak 

Zubieta kaleko auzokideen izenean, Jose Sanchez bizilagunak eskatu 
zuen 2016an abiatutako proiektua "osotasunean" garatzeko: "Gehiengo 
oso batek Zubieta kalea guztiz eraberritzeko beharra noizbait sentitu 
duela ikusita, jakin gura dugu ea noiz hartuko duen Udalak proiektu hori 
osotasunean garatzeko konpromisoa eta noizko egongo den inbertsio 
ekonomikoa; lehenbailehen izatea espero dugu. Artean, irisgarritasuna 
erabat bermatzeko espaloien itxuraldaketa premiazkoa da". Alkateak 
dio badakitela kalearen egoera txarra dela eta horregatik abiatu zutela 
partaidetza prozesu bat 2016an: "Kanpoko finantziazioa aurkitu behar 
dugu eta obra noiz egin ahalko den erabaki; esaterako, seminarioko 
parkingarekin batera ezingo da egin". EH Bildu eta Irabazi bat datoz 
auzokideekin eta uste dute Gobernuak ez duela gaia ondo kudeatu. 

Zubieta konpontzeko "beharra"

Herritarrei zuzenean eragiten 
dieten zergak eta tasak izanik, 
ulertzekoa da ordenantza 
fiskalak lantzeko osoko 
bilkuran eztabaida politikoa 
egotea. Hain zuzen, udalbatza 
aurrean askotan egon izan 
garen kazetariok badakigu 
urteko bilkurarik luzeenetako 
bat izaten dela. Baina 
edukietan zentratzeke eta lau 
ordu eta erditik gora 
irautearen arrazoiak zeintzuk 
izan ziren zehazteke, 
astelehenekoa luzeegia izan 
zen. Luzeegia, bertan egon 
ziren eta eskaerak egin gura 
zituzten herritarrentzat, eta 
baita luzeegia eraginkortasun 
aldetik ere. Udalbatzak badu 
zer aztertu, betiere, hobetzea 
helburu. Autokritika egitea oso 
ariketa sanoa delako. 

Autokritikarako 
gonbidapena

JOKIN 
BEREZIARTUA 
KazEtaRIa
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Maialen Regueiro BERgaRa
Gureak-eko planta berria mar-
txan da dagoeneko, eta gaur 
egungo jardueraz zein etorkizu-
neko proiektuez mintzatu da 
Andoni Rekondo.
Iraila ezkero zabiltzate lanean Ber-
garan. Zer moduz joan da lantokia 
martxan jartzeko prozesua? 
Hala da; gaur egun 121 langile 
daude lanean Bergaran, eta, egia 
esan, lekualdatzea ez da erraza 
izan, baina, era berean, langileen 
inplikazioa azpimarratuko nuke.  
Epe motzean lortu dugu lekual-
datzea egitea, eta pozik gaude.
Zer moduz egokitu zara kargu be-
rri honetara? 
Gureak-en ez naiz berria, zeren 
28 urte daramatzat-eta enpresan 
lanean. Erronka garrantzitsua 
da, baina, aldi berean, ilusio 
handiz hartu dut kargu hau. 
Nolako inbertsioa izan da Gureak-
endako Bergarako planta martxan 
jartzea? 
Planta berri hau martxan jar-
tzea apustu garrantzitsua izan 

da Gureak-entzat. Lehengo 
eraikina berritzeko, 3,8 milioi 
euroko inbertsioa egin da; lehen 
faseko lanak egiteko, berriz, 
2,2 milioi eurokoa. Azken batean, 
guztira, 6 milioi euroko inber-
tsioa izan da.

Pozik instalazio berriekin?  
Planta industrial bat sortu dugu, 
aurreko planta berritzeko au-
kera eman diguna. Hala ere, 
planta batean langileak bizi 
direla, langileek bertan lan egi-
ten dutela eta horri garrantzia 

eman diogula azpimarratuko 
nuke. Izan ere, deskantsurako 
gune berriak eta egokituak sor-
tu ditugu, barruan zein kanpoan.  
Horrez gain, aipatu behar da, 
baita ere, formakuntzarako es-
pazio bat sortu dugula.   
Zer ekoizten duzue? 
Bergarako planta kableatuen 
munduan mugitzen da. Gureak-
ek daukan estrategia multitek-
nologiakoa da eta horrek plas-
tikoa, elektronika, muntaiak eta 
kableatuak menperatzea ahal-
bidetzen du. Egiten ditugun 
kableak, esate baterako, auto-
moziora bideratuta daude eta 
Seat, Audi eta halako markentzat 
egiten dugu lan. 
Taberna-jatetxe-kafetegi bat au-
rreikusten da. Zer duzue buruan? 
Gureak industrialde batean dago 
kokatuta eta hor ostalaritza 
mailan zerbait egiteko proiektua 
dago. Guk egindako hitzarmena 
onartu egin du Udalak, eta orain, 
proiektu hori zertan geldituko 
den ikusi beharko da.
Oraingoa lehen fasea izan da. Bi-
garren faserako plan berezi bat 
egitea dago aurreikusita.  
Bigarren fase hori inguruan 
dauden tailerrei zein herriei 
zerbitzua emateko izango da. 
Bailarako tailer bat eraikitzeko 
aukera sortzen bada, gu prest 
egongo gara hori bideratzeko. 
Bertan eraikita dagoena bota eta 
berriro eraikitzea aurreikusten du-
zue? 
Bigarren faseko eraikina ez 
dago egoera onean. Aurreikus-

ten dena da dagoen eraikina 
bota eta berri bat eraikitzea, 
baina proiektu hau 2020 eta 2021 
bitartean burutzekoa litzateke. 
Beraz, Udalarekin egin beha-
rreko tramite guztiak bidera-
tuta daude.  Izan ere, Udalare-
kin dugun konpromisoa da gune 
horretan proiektu industrial 
bat sortzea. 
Labegaraietako plantan zertan 
diharduzue?  
Labegaraietan bi tailer ditugu. 
Muntaien plantan 150 pertsonak 
egiten dute lan eta bestean, 
proiektu eta bezero berezientzat 
egiten da lan. 
Nola egin dio aurre Gureak Taldeak 
krisi ekonomikoari?  
Azkenengo bost urteetan, Gureak 
gai izan da urtero 200 postu be-
rri sortzeko. Urtero, gainera, 10 
milioi euro inguruko inbertsioa 
egiten dugu. 
Zuen arloan erreferente zarete Eu-
ropa mailan. Zertan asmatu du 
Gureak-ek?  
Gureak-ek estrategian asmatu 
duela esango nuke. Horrez gain, 
Europa mailan, bi arlotan gara 
erreferente: alde batetik, mode-
lo ekonomikoa azpimarratuko 
nuke, eta, bestetik, pertsonen 
zainketa. 

Andoni Rekondo Arrasateko Santa Barbara parkean. JOKIN BEREZIARTUA

"Urtero 200 lanpostu 
berri sortzen ditugu"
ANDONI REKONDO guREaK-EKO InDuStRIaL LangunEaK-EKO zuzEnDaRIa
Bergarako planta kableatuen mundura dago bideratuta eta egiten dituzten kableak 
automoziorako erabiltzen dira; Seat eta audi markentzat, besteak beste

"BERGARAKO PLANTA 
BERRIA ERAIKITZEKO,   
6 MILIOI EUROKO 
INBERTSIOA EGIN 
BEHAR IZAN DA"

M.R BERgaRa
750. urteurrenaren baitan, hain-
bat ekitaldi egin dituzte, eta, 
azaroa eta urtarrila bitartean, 
Bergararen historia alderdi as-
kotatik erakusteko, hitzaldi 
sorta bat antolatu dute. Hitzaldi 
horietan, herri barruko arkitek-
tura, gizartea, euskara eta ema-
kumea aztertuko dituzte, besteak 
beste.

Azaroko hitzorduak 
Azaroaren 6an da lehen hitzor-
dua –Seminarixoan, 11:00etan–, 
eta Pascual Romanek Espionaje 

y azar en el aislamiento del wol-
framio izango du berbagai. Aza-
roaren 14an, berriz, Irizar jau-
regian eta 19:00etan hasita, Je-
rardo Elortza Euskararen pre-
sentzia Bergarako historian zehar 
gaiaz arituko da. Aste bat ge-
roago, Irizar jauregian baita ere, 
eta 19:00etan, Juantxo Madaria-
ga Bergara gizartea industrali-
zazio aurretik gaiaz mintzatuko 
da. Azaroaren 24an, osoko bil-
kuran izango da hitzaldia, 
12:00etan. Horretan, Patxi  La-
rrañagak Apellidos, linajes y 
casas solariegas de Bergara gaia 

hartuko du berbagai. Azaroko 
azken hitzordua 28an izango da, 
Irizar jauregian, 19:00etan. El 
patrimonio arquitectónico en 
Bergara durante la Edad Mo-
derna izango da Jesus Angel 
Gilek jorratuko duen gaia. 

Abendua eta urtarrila 
Abenduko eta urtarrileko hi-
tzorduak Irizar jauregian izan-
go dira, eta 19:00etan hasiko 
dira. Abenduaren 13an, Alberto 
Santanak Historia de los labra-
dores y caseríos de Bergara-z hitz 
egingo du. Abenduaren 19an, 
berriz, Miguel Lazpiur Berga-
rako balioak gaiaz mintzatuko 
da. Azkenik, urtarrilerako, hi-
tzaldi bat antolatu dute, eta 
hilaren 9an izango da. Idoia 
Arrieta izango da hizlaria eta 
Emakumearen papera historian 
gaiaz hitz egingo du. 

Bergarako historian gehiago 
sakontzeko hitzaldi sorta
Herriko historiaz gehiago jakiteko eta ikasteko, hitzaldi 
sorta antolatu dute azaroa eta urtarrila bitartean

M.R BERgaRa
Beste urte betez, Bergarako kar-
tzela zaharrean ospatuko dute, 
gaur, Gaba Beltza. 20:00etan, 
Bautista leprosoa bisita gidatu 
antzeztua egingo dute, euskaraz.  
Gaztelaniazko bertsioari 22:00etan 
emango diote hasiera eta bi hi-
tzorduetarako epaitegi aurrean 
elkartuko dira. Antolakuntzak 
hau adierazi du: "Legenardun 
(leproso) gisa Bergaran Erdi 
Aroan bizi zen pertsonaia bat 
hartu dugu; legenarra harrapa-
tu, eta hil egin zen. Pertsonaia 
hau mamu moduan agertuko da 

eta Bergarako alde zaharreko 
kontakizunak kontatuko dizkigu". 

Bisita gidatu antzeztua amai-
tu ostean, "beldurrezko eta fan-
tasiazko film labur saio golfoa-
ri" emango diote hasiera. Horren 
ostean, eta Gaba Beltzari jarrai-
pena emateko asmoz, mozorro 
festa hasiko da. DJ Wolf-Framiok 
eta beste munstro batzuek alai-
tuko dute kartzela zaharra; be-
raz, musikarik ez da faltako. 
Herritarrak mozorrotuta joatea 
nahi dute antolatzaileek, eta 
baita arima txarrak uxatu eta 
ondo pasatzea ere. 

Bisita gidatu antzeztua, gaurko 
Gaba Beltzari hasiera emateko  
Legenardun batek gaba Beltza eta Bergarako alde 
zaharraren inguruan dauden kontakizunak azalduko ditu
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Zurrategiko baranda txarto dagoela salatu dute zenbait gurasok. 
Edonork min hartzeko arriskua dagoela diote. Udalak jakinarazi 
du konpontzeko ahalegina egingo duela.

ZURRATEGIKO GURASOAK

gORa Eta BEHERa

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

Baranda, oso 
arriskutsu

BEGOÑA LETE

Aitortza herriko odol-emaileei
Debagoieneko odol-emaileen urteko festan, Antzuolako hamaika odol-
emaileri aitortza egin diete. Hiruk oroigarria jaso dute, 100 bider eman 
dutelako odola: Juan Miguel Lizarraldek, Jesus Igarzak eta Joxe Anjel 
Arbuluk. Beste zazpi antzuolarri ere egin diete aitortza, 75, 50, 40 eta 25 
bider odola eman izanagatik. 

Ikasturte berria abian da eta 
Antzuolako gazte txokoak kurtsoa 
abiatuko du asteburuan. Hala, 
azaroaren 3an, zapatuan, 17:00eta-
tik 21:00etara bitartean zabalik 
egongo da gazte txokoa. Domekan, 
berriz, 17:00etatik 20:00etara. 
DBHko 1. eta 3. maia arteko 
herriko neskatila-mutikoendako 
makina bat jarduera izango da 
aurten ere.

Gazte txokoak ateak 
irekiko ditu berriro 
asteburuan 

2019ko udal hauteskundeetara-
ko Antzuolako EH Bilduk badu 
alkategaia: egungo alkate Beñar-
do Kortabarria. "Antzuolako EH 
Bilduk antolatutako prozesu 
parte hartzailean izena emateko 
epea agortu da. Aurkeztutako 
hautagai bakarrak, baina, He-
rriko Hauteskunde Batzordearen 
aho bateko babesa izan du", 
argitu du koalizioak. 

Beñardo Kortabarria 
izango da EH Bilduren 
alkategaia

Maider Arregi antzuOLa
Herriko merkatariek garbi dute 
azaroaren 23tik abenduaren 3ra 
bitartean antzuolar guztiak in-
plikatu gura dituztela Euskaral-
diarekin. Hala, herritarrak mo-
tibatzeko asmoz, lehen hitza 
euskaraz egingo dutela azpima-
rratu dute. "Maiz, aurreiritziekin 
jokatzen dugu eta gaztelerara 
errazegi jotzen dugu. Ondoren 

etortzen zaizkigu sorpresak. Izan 
ere, askok dakite euskaraz, eta 
guk lehen hitza euskaraz eginda 
ohitura horiek aldatu egin behar 
ditugu", dio Xinkonako Alaitz 
Jauregik; merkatariek ez ezik, 
Debagoieneko enpresa ugarik 
langileak kontzientziatu gura 
dituzte Euskaraldiarekin: "Bela-
rri eta aho formako 11.000 kilo 
pasatxo gozoki eskatu dizkidate, 

lantokietan banatzeko eta gaiaz 
langileekin jarduteko". Klikatu 
dendako Amaia Madariaga, berriz, 
mintzalaguna da. Euskaraldiaz 
harago, euskararekiko konpro-
misoa egunero bermatu gura du: 
"Urte osoan saiatzen naiz lehen 
hitza euskaraz egiten. Dendare-
kin lotutako hitz asko teknikoak 
eta arrotzak dira; baina bezeroek 
ikasi eta erabili egiten dute".

Herriko hainbat komertziotako ordezkariak Herriko Plazan talde argazkia ateratzeko prest. IKER AIZKORBE

Herriko merkatariek 
lehen hitza, euskaraz
Pixkanaka zabalduz doa Euskaraldiarekiko kontzientziazioa herrian. antzuolako 
hainbat talde eta eragilek atxikimendua adierazteko argazkia ere atera dute. Izena 
emateko aukera eguen iluntzero erdigunean jartzen duten postuan dute herritarrek

Pausoka Guraso Elkarteak 
urteko batzar orokorra egin zuen 
urriaren 24an. Bertan, 
Euskaraldia aurkeztu zuten eta 
Euskaraldiarekin bat egiten 
dutela adierazteko talde 
argazkia atera zuten batzordea 
osatzen duten kideek eta 
bertaratutako gurasoek.

Izena emateko orria eta 
informazioa guraso guztiei 
banatuko dizkie Herri Eskolak. Pausoka Guraso Elkarteko kideak. PAUSOKA

Gurasoak ere, Euskaraldiarekin bat
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Larraitz Zeberio ELgEta
Iluna eta luzea izan ohi da Ari-
men Gaua, eta hemen da berriz. 
Azken urteetan moduan, seiga-
rren mailako neska-mutikoek 
arima herratu ugari protagonis-
ta dituen istorioa eskainiko dute. 
Berrikuntzak iragarri dituzte; 
batez ere, amaieran. "19:30ean 
abiatuko gara hilerriko eskai-
leretatik eta beste hiru geldial-
di egingo ditugu herrian: Maial-
de hotelean, elizpean eta plazan", 
azaldu du aktore lanak egingo 
dituzten neska-mutikoak gidatzen 
diharduen Nerea Villak. Hamar 
neska-mutiko dira antzezlan 
ibiltarian parte hartuko dutenak, 
eta istorioa sinplifikatuta eta 
amaiera berriarekin datorrela 
aurreratu du Villak. Horrekin 
batera, ibilbideak geldialdi gu-
txiago izango dituela esan du. 
"Amaieran, petardo-traka izan-
go da plazan, eta, urtero moduan, 
gozokiak banatuko ditugu". Go-
mendioa da etxetik linterna 
hartuta bertaratzeko. 

Kalabaza gutxi aurten 
Atzo egin zuten Herri Eskolako 
ganbaran kalabazak husteko 
tailerra. Gaur erabiliko dira 
kalabaza horiek kale bazter ilu-
nak argitzeko. Zaila izan omen 
da aurten kalabazak aurkitzea.

Iazko Arimen Gauean, sorginak zabaldu zuen atea, Maialde hotelean. L.Z.

Arima herratu ugari 
egunotan herrian zehar
Seigarren mailako neska-mutikoek dei egin dute 19:30ean hilerriko eskaileretan 
elkartzeko, gaur. gau Beltza da, eta hildakoen mundutik etorritako pertsonaia ugari 
erakutsiko dituzte. Sun magoaren zapatuko ikuskizunak ere emango du zer esana 

KONTAKIZUN 
SINPLIFIKATUAGOA 
ETA AMAIERA BERRIA 
GAUR, GABEKO 
ARIMEN GAUEAN

Gaztaina-erre jana
Erretiratuek azaroaren 6an 
egingo dute urteroko gaztaina-
erre jana, 18:00etan, Ozkarbin. 

Memoria tailerra
Eguaztenean, hilak 7, hasiko 
dira memoria tailerrak, 
09:30ean, kultura etxean.

Euskaraldia
Batzarra izango da azaroaren 
6an, 20:00etan, Ozkarbin.

OHaRRaK

Amaia Txintxurreta / L.Z. ELgEta
Larrabiltxo baserrian erlezainak 
dira, eta postua izan zuen Luis 
Mari Arantzetak azokan. 
Zein produktu eskaini dituzue? 
Eztia da gehien saltzen dena, 
baina propolia eta unturia —po-
mada— ere salgai izan genituen.  
Argizaria, erakusteko eraman 
genuen.
Jendeak ezagutzen ditu produktuok? 
Eztia bai. Galdera gehienak pro-
poliari eta unturia-ri buruz iza-
ten dira.
Non dituzue erleak? 
Leku askotan ditugu, batzuk 
Elgetan eta beste batzuk Nafa-
rroan eta Errioxan. Ezti oso 
ezberdinak ematen dituzte. El-
getakoa hemengo loreekin egin-
dakoa da, eta gainerakoa erro-
merotik, ezkaitik edo artetik 
dator. Nahastu egiten ditugu 
guztiak; izan ere, udaberrian 
erromeroaren ezti zuri-zuria 

aterako genuke eta udazkenean 
eta neguan, artearen ezti ilun-
iluna. Ez dira ez hobeak ez txa-
rragoak, baina bai oso ezberdi-
nak. Jendea harritu egingo li-
tzateke ikusita leku berean eta 
erle berdinek zelako ezti ezber-
dinak egiten dituzten.

Luis Mari Arantzeta. AMAIA TXINTXURRETA

"Leku askotan ditugu erleak: 
Elgetan, Nafarroan eta Errioxan"
LUIS MARI ARANTZETA ERLEzaIna
Elgetako produktuak ere izan ziren Erle Eguneko azokan

Bideberri mankomunitateak 
autodefentsa feminista tailerra 
iragarri du azaroaren 10erako 
eta 11rako, Elgetan. Tailerra 
aurrera ateratzeko hamar parte 
hartzaile behar dira, gutxienez, 
eta, oraingoz, lau dira izena 
eman duten emakumeak. 

Indarkeria Matxistaren Kon-
trako Egunaren bueltan antola-
tutako tailerra da, eta doan da. 

Bi saio izango dira eta ludotekan 
egingo dituzte, 09:30etik 11:00eta-
ra. Emagin taldeko Rebeka Maes-
trok gidatuko du tailerra. "Egu-
nerokotasunean emakumeok 
eraso eta diskriminazio egoera  
ezberdinak jasaten ditugu, eta 
horien aurrean indartu eta txi-
ki egin ez gaitezen tresnak lan-
duko ditugu", azaldu du. Hala, 
emakumeen jabekuntzarako eta 
berdintasunerako saioak izango 
dira. Interesatuek udaletxean 
eman behar dute izena lehen-
bailehen.

Izen-emateak behar 
dira autodefentsa 
feminista tailerrerako

Ahalmen ulergaitzak dituzte 
magoek, eta Sun magoak zur 
eta lur utziko ditu ikusleak 
zapatuan Espaloian egitekoa 
duen ikuskizunean. Sarrerak 
salgai daude Elgeta.eus atarian 
eta El Rincon de Lola tabernan.
Adin guztiendako ikuskizuna 
ekarriko duzu Elgetara? 
Bai, familia osoarendako da. 
Ilusio handiak egingo ditut, eta 
saioan elkartuko ditut bertan 
azken hamarkadan sortzen joan 
naizen trikimailu ikusgarrienak. 
Amaieran, 500 litro ur dituen 
edukiontzi batean sartuko naiz 
lotuta eta kateatuta, eta ihes 

egiten saiatuko naiz. Nik 
bakarrik egiten dut trikimailu 
hori Espainia mailan. 
Mago ezaguna zara: Harri 
Houdini antzezten duzu Club 
Houdini telesailean, eta 

estatu mailako sari bat ere 
jaso duzu.  
Bai. Beste trikimailu batengatik 
eman zidaten saria, eta hori ere 
ikuskizunean dago. Umoreak eta 
gertuko magiak ere izango dute 
tartea Espaloiko saioan.
Publikoak parte hartzeko 
aukera izango du? 
Behin baino gehiagotan! 
Gustatzen zait emozioekin jolas 
egitea. Sorpresa, harridura, 
tentsioa eta beldurra eragiten 
ditut saioan. Neurrian, noski!
Aste bukaera berezia da hau 
arima herratuendako. 
Haiekin ere egiten duzu 
jolasean?  
Saiatzen naiz. Gauzak ondo 
bidean, arima herratu horietako 
bat gure artean izango da 
ikuskizunean. Ea egoera 
kontrolpean mantentzen dugun.

SUN MAGOA

"Sorpresa, harridura eta tentsioa 
eragingo ditut zapatuko saioan"
IÑAKI RUIZ DE GALARRETA Sun MagOa

PILOta tXaPELKEta
EMAITZAK

Ruben Sanchez - Mikel Arkarazo / Haritz 

Gallastegi - Oskar Askasibar  5-18
Iban Retolaza - Jose Mari Zubiaurre / 

Gorka Bolinaga - Sergio Bouzas  18-11
Diego Cantabrana - Txomin de Vega / 

Alain Valle - Eneko Ormaetxea  12-18

Oharra: Azaroko lehenengo aste 

bukaeran ez da partidarik jokatuko. 

Hurrengo jardunaldia azaroaren 9an 

izango dela jakinarazi dute 

antolatzaileek.
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Oihana Elortza OÑatI
Kale garbiketaren zerbitzua ku-
deaketa zuzenera pasatzea "era-
baki ona" izan zela adierazteko 
arrazoiak eman ditu Udal Go-
bernuak zerbitzua publifikatu 
eta bi urtetara. Datuak eman 
ditu egungo zerbitzua ekonomi-
koagoa dela arrazoitzeko. Kali-
tatea hobea dela ere aipatu du.

Baliabide gehiago ditu 
Balorazio ekonomikoari dago-
kionean, aurtengo maiatzean 
udal kontu-hartzaileak egindako 
txostenean jasotakoak aipatu 
ditu. Lehen FCC enpresak zer-
bitzurako erabiltzen zituen ma-
kina eta pertsona kopuru bera 
–zortzi langile eta garbitzaile 
bat– egungo eredura ekarrita, 
402.627,85 euro litzateke Udala-
ren kostua, lehen baino %29 
merkeago –FCCrena 567.311,67 
eurokoa zen–.

Udal Gobernuak emandako 
datuen arabera, egungo zerbi-
tzuak, modu iraunkorrean, ha-
maika langile, bi garbitzaile, 

kamioi bat eta presiozko garbi-
keta tresneria berria ditu. "Lan-
gile eta makineria gehiago ja-
rrita, oraindik ere FCCren 
kostua baino baxuagoa da ku-
deaketa zuzenarena: 561.682,63 
euro". 

Baliabide gehiago jartzeaz gain, 
prozedura berriak ere ezarri 
direla dio Udal Gobernuak. Eta 
gaineratu: "Honek ekarri du 
zerbitzuaren kalitatea nabarmen 
hobetzea. Sortu den lantaldeko 
pertsonak eta antolakuntza be-
rria dira hobekuntzaren gako 
nagusiak". Horri lotuta dio era-
bakia ez zela irizpide ekonomi-
koetan oinarrituta bakarrik 
hartu, "zerbitzuaren kalitatea 
eta kontrola hobetzeko asmoz 
baizik". 

Langileen kalte-ordaina  
Pribatua zen zerbitzua publiko 
bihurtzeko prozesuan, FCCko 
langile batzuk kanpoan gelditu 
ziren, lan eskaintza publikoaren 
lehiaketa ez zutelako gainditu. 
"224.599 euro ordaindu zituen 
Udalak. FCCren baliabide bere-
kin jarraitzea erabaki izan balu 
Udalak, 164.683 euro aurreztuko 
zituen eta urte eta lau hilabete-
tan kalte-ordaina amortizatua 
geratuko zen".

Udal Gobernuak "argi" ikusten 
du oinarrizkoak diren zerbitzu 
publikoak "modu zuzenean eta 
publikoan eskaintzako ahalegin 
berezia" egin beharko litzate-
keela. Eta gaineratu du: "Ardu-
radun publikoak garen heinean, 
gure ardura da herri baliabideak 
ahalik eta modu zuhurrenean 
kudeatuz zerbitzu publikorik 
egokiena eskaintzea". 

Zerbitzu publikoa indartzea 
eta kudeaketa zuzenaren alde 
egitea agintaldiaren ezaugarrie-
tako bat izan dela adierazi zuen, 
duela astebete, Udal Gobernuak. 

Mikel Biain alkatea eta Irati Etxeberria zinegotzia, kale garbiketan diharduten langileekin. I.A.

"Eraginkorragoa" da 
kale garbiketa orain
Bi urte dira Oñatiko udalak kale garbiketa zerbitzua publifikatu zuela, eta erabaki 
hura zuzena izan zela adierazi du udal gobernuak gaiaren gainean egindako 
balorazioan. Dio ekonomikoagoa eta eraginkorragoa dela orain zerbitzua

ZERBITZU PUBLIKOA 
INDARTZEAREN ETA 
KUDEAKETA 
ZUZENAREN ALDE 
DAGO UDAL GOBERNUA

Plastikozko itsasoa

Aurreko igande gauean sare sozialen bidez, nola ez, iritsi 
zitzaidan hurrengo egunean biral bihurtuko zen bideoa. Bai, 
albistegi guztietan azaldu den Zumaia eta Deba arteko itsaso 
bazterreko plastiko pilaketa erakusten duena.

Irudi horiek zer pentsa eman zidaten: non dago horren 
guztiaren jatorria? Nor da erruduna?

Seguruenez, ez da jatorri ez errudun bakarra izango. Zati 
batean, plastiko horiek sortu eta edozein eratako ontzi edo 
bilgarrietarako erabiltzen dituztenak izango dira. Beste zati 
batean, bilgarri horiek erabili eta gu guztion esku jarriko 
dituzten bitartekariak izango dira, tartean dendak eta 
supermerkatuak. Eta beste zati handi bat gu geu gara. Gu geu 
gara, ontzi eta bilgarri horiek dituzten produktuak aukeratzen 
ditugulako,seguruenez erosotasunaren edo higienearen izenean. 
Gu geu gara, inolako ardurarik gabe edozein tokitan botatzen 
ditugulako.

Izan gaitezen "denok" arduratsu.

nIRE uStEz

MIEL GURIDI

Azaroaren 15era arte, batzokiko 
postontzia, helbide elektronikoa, 
udal taldearen sare sozialak 
erabilita edo aurrez aurre esan-
da egin diezazkioke ekarpenak 
herritarrak EAJri. "Oñatiarren 
momentuko behar zein eskaerei 
erantzuteko", aurrekontuetara-
ko herritarren proposamenak 
ezagutu eta jasotzea da jeltzaleen 
helburua.

Aurrekontuetarako 
proposamenak jaso 
gura ditu EAJk

Bihartik, eguena, domekara bi-
tartean, bisita gidatu bereziak 
egingo ditu Turismo Bulegoak. 
Azaroaren 1ean, esaterako, Oña-
tiko jauntxoak non dauden lur-
peratuta erakutsiko dute, 
13:00etan. Hurrengo egunetan, 
unibertsitatea eta parrokia era-
kutsiko dituzte. Baterako zein 
besterako, erreserba aurrez egi-
tea komeni da.

Oñatiko jauntxoen 
lurperatzeak ikusteko 
bisita bihar

O.E. OÑatI
Urriko osoko bilkuran onartu 
du udalbatzak ostalaritzan ari-
tuko diren establezimenduen-
dako arautegia. EAJ alderdiak 
kontrako botoa eman zuen, gaiaz 
eztabaidatu dutenetan eman 
dituen zergati berak arrazoituz. 
Udal Gobernuko kideek, EH 
Bildukoek, ez zuten erantzunik 
eman eta euren aldeko botoekin 
onartu zen ordenantza.

Euskaraldiarekin bat 
San Martin egoitza eta eguneko 
zentroaren kudeaketa Foru Al-

dundiaren esku uzteko hitzar-
mena aho batez onartu zuten; 
urtarriletik aurrera, Aldundiak 
kudeatuko ditu zerbitzu bi horiek.

Gai zerrendatik kanpo, presoen 
aferari begira Estrasburgok as-
tean hartutako erabakia ez du-
tela ondo ikusten adierazi zuten 
bi alderdiek, EH Bilduk eta EAJk, 
"berri txarra" izan dela gehitu-
ta. Elkartasuna adierazi zieten 
presoei eta euren senideei.

Osoko bilkura hasi aurretik, 
Euskaraldiarekin bat egiten 
dutela adierazteko talde argazkia 
atera zuten zinegotziek.

Tabernetako ordenantza behin 
betiko onartu du udalbatzak
Presoen aferaren inguruan Estrasburgotik etorritako 
albistea ez dute begi onez ikusi ez EH Bilduk ezta EaJk ere
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Oihana Elortza OÑatI
Grezian dauden haur errefuxia-
tuek egindako marrazkiak di-
tuzten katiluak salduko ditu 
Hotz Oñatik, eta diru hori bi 
proiektu hauetara bideratuko 
du: Salvamento Maritimo Hu-
manitario-ren Maydayterraneo 
proiekturako eta SOS Refugiados 
elkarteak Atenasko Victoria 
Social Center-en egiten duen 
lanerako.

Ipuinen marrazkiak dira 
Duela hilabete batzuk Arrion-
dasen (Asturias) jarritako egi-
tasmo baten jarraipena da. Ze-
ramika lantzen zuen artisau 
batek hango institutuko irakas-

le batekin martxan jarri zuen 
proiektua. Ikasleek ipuinak 
idatzi eta ingelesera itzuli ostean, 
audio bidez Atenasen (Grezia), 
Squad City Plazan eta Victoria 
Social Center-en zeuden haur 
errefuxiatuei bidali zizkieten, 
eta haur haiek ipuinei buruzko 
marrazkiak egin zituzten. Gre-
ziako umeek egindako marraz-
kiekin katiluak egiten hasi ziren, 
eta horien salmentarekin atera-
tako dirua egitasmo solidario 
batera bideratzen.

Azokako postuan 
Egun, Asturiasen ez ezik, Tole-
don eta Aragoin ere egiten di-
tuzte horrelako elkartasun ka-
tiluak, eta horiexek ekarriko 
ditu Hotz Oñatik herrira. Elkar-
teak azokan izaten duen postuan 
eta Gabonetako azokan egongo 
dira salgai, hamar eurotan. He-
rriko lantegi, eskola eta zerbitzu 
ezberdinetan informazio karte-
lak eta eskaera orriak jarriko 
dituzte eta zerrendak bete aha-
la banaketa egingo dute.

Azaroan hasiko dira eskaerak 
jasotzen eta urtarrilera bitartean 
gauzatuko da elkartasunezko 
katiluen egitasmoa. Eskuz margotutako elkartasun katiluetako bi. O.E.

Elkartasun katiluak 
ekarri ditu Hotz Oñatik
greziako haur errefuxiatuek margotutako zeramikazko ontziak hamar eurotan salduko 
ditu Hotz Oñatik, urtarrilera bitartean, eta jasotako dirua atenasen lanean diharduen 
elkarte batendako eta itsas salbamenduetan ari den beste batendako izango da

Azaroko lehen hiru aste bukae-
retan izango dira aurten Musi-
kegunak zikloko kontzertuak; 
izan ere, azkenekoan, Eusko 
Ikaskuntzaren mendeurreneko 
ospakizun nagusiak egingo dira 
Oñatin eta agenda beteta egon-
go da. Lehen emanaldia domekan 
izango da, azaroaren 4an. Harpa 
eta oboea jotzen dituen bikote 
batek emango du lehen kontzer-
tua. Italiako zinema klasikoari 
omenaldia egingo diote, musika 
eta zinemako irudiak erabilita. 
"Santa Anan oraindik martxan 
dago irudiak proiektatu ahal 
izateko sistema, eta hori apro-
betxatuko dugu", adierazi du 
Nerea Zubiak.

Musikegunak musika zikloak 
40 urte betetzen ditu aurten, eta 
musika garaikidea ere egongo 
da entzungai. Bigarren emanal-
dia Oñatiko Ganbara abesbatzak 
egingo du eta hirugarrena, Eñaut 
Elorrietak, hari boskote bat on-
doan duela. Kontzertu guztiak 
Santa Anan izango dira, dome-
ketan, 19:00etan.

Musika eta zinemako 
irudiak domekan, 
Musikegunak hasteko
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Jokin Etxebarria BERgaRa
Zaletasunagatik egiten du ko-
rrika Maider Uribe bergarar 
gazteak. Iaz, bere herriko pla-
zako helmugan besoak altxa 
zituen, Antxintxika krosean; 
aurten ez du proba espresuki 
preparatu, baina aurreko pos-
tuetan egotea du helburu.
Iaz irabazle irten zinen; aurten zein 
da zure helburua lasterketari be-
gira?
Helburu moduan aurreko urte-
ko marka, ahal izanez gero, 
behintzat, hobetzea daukat. Ba-
dakit ez dela erraza izango, iaz 
oso ondo ibili nintzelako, baina 
40 minututik jaistea gustatuko 
litzaidake.
Eta helburu hori lortzeko prestake-
ta bereziren bat egin duzu?
Korrika zaletasunagatik egiten 
dut, ez dut entrenamendu zeha-
tzik egiten. Nire denbora librean 
korrika egitera irteten naiz eta 
10-14 kilometro egiten ditut, 
normalean, gustura gelditu arte. 
Egia da, herriko lasterketa izan-
da, beti dela gustuko bertan 
ondo ibiltzea eta nolabait ere 
horri begira egotea, baina ikas-
ketetako praktikak egiten nabil 
orain eta ez dut denbora soberan 
eduki lasterketa honi begira 
prestaketa zehatza egiteko.
Ibilbidea ez da aldatu. 10 kilometro 
lauak dira. Zein da gakoa Soralu-

zetik Bergararako ibilbide horretan 
aurreko postuetan ibiltzeko?
Nik beti beste norbaitekin ba-
tera egin izan dut lasterketa. 
Normalean, mutil-lagunarekin. 
Bera izan da erritmoa markatu 
izan didana, erbi-lanak egin 
dizkidana, eta larri nabilela 
ikusi izan dudenean erritmoa 
jaitsi duena. Aurten, bakarrik 
egingo dut korrika eta ez dakit 
nola moldatuko naizen. Hala 
ere, betiko antzera, azkar irteten 
saiatuko naiz. Azkar bai, baina 
kontrol baten barruan beti, ito-
tzeko arriskurik hartu gabe.

Beraz, estrategia moduan, azkar 
irten eta ahalik eta azkarren aldea 
zabaltzea erabiltzen duzu.
Gustuko dut hori egitea, jendea 
aurreratzen ibili beharraren 
presiorik ez edukitzeko. Egia 
da, batzuetan, bete-puntu bat 
izateko arriskua badagoela, bai-
na, orduan, erritmoa jaitsi eta 
kito. Nahiago dut hori, atzetik 
aurrera ibili baino. Lasai irteten 
zarenean ere, ez dago ziurtatu-
ta helmugara ondo iritsiko za-
renik. Azkenean, gainera, nola-
baiteko presio bat jartzen diozu 
zeure buruari ere, aurreko pos-

tuetan ibili ahal izateko jendea 
aurreratzen ibili beharra dau-
kazu eta lasai irtenda ere gero-
ra erritmoa bizkortu beharra 
daukazu. Nik estrategia hori 
erabiltzen dut eta, oraingoz, 
ondo joan zait: aurrenekoetakoa 
irteten saiatu eta kontrol baten 
barruan erritmo bizia ezarri 
hasieratik.
Ibilbidean zehar hainbat puntu be-
rezi egoten dira. Zein da barruak 
gehien betetzen dituena?
Osintxu erditik egiten den pa-
saldia asko gustatzen zait; ama-
ma bertakoa da eta bertan bizi 
da. Aita ere han egoten da bal-
koitik animoak ematen, eta be-
rezia izaten da. Baina egia da, 
baita ere, Bergarara iritsita, 
Ariznoako zuzengunea jendez 
beteta egoten dela, lagunak, fa-
miliarteko kide batzuk, ezagu-
nak... ere bertan izaten direla, 
eta jasotzen dituzun animoek 
azken metroak egiteko sekulako 
hauspoa ematen dutela. 
Emakumeen parte-hartzea gora 
doa. Aurten, %30 izango da, gutxi 
gorabehera. Baina nola egin daite-
ke gehiago anima daitezen?
Ni beti egoten naiz lagun eta 
ingurukoei animatzeko eskatzen, 
eta erantzuna beti izaten da: 
"Nik poliki egingo dut" edo "nik 
amaitu orduko...". Bakoitzak 
bere erritmoan egin beharra 
dauka, poliki izan edo azkar 
izan. Kirola eginez gozatzea da 
kontua, eta, lehiatzera joan gabe 
ere, parte hartzea bera izaten 
da polita. Gero, etorriko dira, 
etorri behar badira, bakoitzaren 
marka hobetzeak edo bakoitzak 
bere buruarekin izan ditzakeen 
pike txikiak. Baina egia da kos-
ta egiten dela neskak animatzea. 
Iaz, bailarako podiuma egon zen 
nesketan. Aurtengo, kinielarik?
Uf. Oso zaila da horri erantzutea. 
Ez dakit ezta zeintzuek hartuko 

duten parte ere, eta horrela ki-
niela bat egitea ez da erraza 
izaten.
Euri artean ibili eta gero entrenatzen, 
larunbaterako eguraldi hobexeagoa 
espero da. Zer-nolako eragina izan 
dezake horrek korrikalarion gor-
putzetan?
Aldaketa hori beti da hoberako. 
Azken finean, egoera txar batean 
aritzetik egoera hobe batean 
parte hartzera pasatzen zara eta 
horrek psikologikoko lagundu 
egiten du. Motibatu egiten zaitu, 
normalean.

Maider Uribe helmugara iristen. ARTXIBOA

"40 minututik jaistea 
gustatuko litzaidake"
MAIDER URIBE KORRIKaLaRIa
Iaz antxintxika kroseko irabazle, bergararrak, aurten, marka hobetzea du helburu. 
Bergarako kaleetan jendeak ematen duen bultzada sekulako hauspoa dela uste du  

J.E DEBagOIEna
Areto futboleko Euskal Ligako 
lau jardunaldi besterik ez da 
jokatu, baina dagoeneko ikusi 
da Debagoieneko hiru taldeak 
taula erditik gora ibiltzeko mo-
duko hautagaiak izan daitezkee-

la. Aretxabaletak liderraren 
aurka kolpe latza jaso bazuen 
ere, laugarren postuan sailka-
tuta dago, lehenak beste puntu-
rekin, eta, asteburuan, garaipe-
nik lortu ez duen Soloarteren 
aurka jokatuko du. Aurreko 

postuetan jarraitzeko beste au-
kera bat izango du, beraz. 

Mondratek 6-0 irabazi zuen 
azken partidua eta salto ederra 
eman du sailkapenean. Astebu-
ruan, etxean jokatuko du, baina 
aurkari zaila edukiko du, ligan 
gol gehien sartu dituen taldea 
hartuko baitu: Hegalariak.

Eskoriatza, berriz, kanpoan 
arituko da: Gernikan. Kantxa 
eta aurkari zailak, baina parti-
du parekatua izango da, bi taldeek 
golak sartzeko antzeko gaitasu-
na erakutsi baitute orain arte.

Taula erditik gora ibiltzeko 
moduko hautagaiak
gol gehien sartu duen taldea hartuko du Mondratek; 
Eskoriatzak eta aretxabaletak kanpoan jokatuko dute

Mondratek bakarrik jokatuko du etxean asteburu honetan. ARTXIBOA

Beste behin ere, 
lasterketari Mikel Crespo 
Memoriala deitzea erabaki 
dute aurten ere Antxintxika 
elkartekoek, eta iaz sortu 
zituzten Mikel Crespo 
sariak ematen jarraituko 
dute, Debagoieneko lehen 
sailkatuari, bai nesketan 
eta baita mutiletan ere.

Gainera, aipatzekoa da 
izen emate bakoitzeko 
euro bat Aspaceri banatuko 
zaiola, burmuineko 
paralisia dutenen alde, eta, 
azken hiru urteetan bezala, 
Aspaceko hiru gazte 
antolakuntzan laguntzen 
ibiliko direla. 

Antxintxikak lasterketa 
integratzailea izatea nahi 
du, eta, 14. edizio honetan 
ere Hand Bikeko parte 
hartzaileak, patinatzaileak 
eta korrikalariak egongo 
dira ibilbidean.

Berriz ere 
Mikel Crespo 
Memoriala
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Xabier Urzelai aREtXaBaLEta
Arizmendiko eskola kiroleko 
taldeak domekan jokatu zuen, 
Bergararen kontra, ikasturteko 
lehen partidua Ibarran, eta hi-
tzordu hori baliatu zuten talde 
guztien aurkezpen ekitaldia 
egiteko. Horretarako, partidu 
ofizialarekin batera, hainbat 
lagunarteko ere antolatu zituz-
ten, Leintz Arizmendik aurten 

berdegunean izango dituen jo-
kalari guztiak erakusteko: "Ga-
rrantzia eman gura diogu nesken 
kirolari eta lehen partidu eguna 
aprobetxatu dugu jai txiki hau 
antolatzeko", adierazi zuen Ur-
tzi Amiano koordinatzaileak.

Elkarlanean jarraitzen dute 
"Mondraren, UDAren eta Ariz-
mendiren lan loturak ekarrita-

ko neska futbolarien mugimen-
dua da harrobi hau eta helburua 
da bailarako edozein neskari 
futbolean jarduteko aukera ema-
tea. Eta ondo pasatzea, bai lehe-
nengo mailan zein azkenean 
egon. Egia da lehia hor dagoela 
eta jokalariek partidua irabaz-
tera irten behar dutela futbol 
zelaira, baina ondo pasatzeko 
helburuarekin beti".

Leintz Arizmendiko senior, kadete, infantil eta eskola mailetakoak, domekan. IMANOL SORIANO

Leintz Arizmendi, baloi 
gosea asetzeko iturri
 FUTBOLA  Domekan aurkeztu zituzten Leintz arizmendiko lau taldeak Ibarran; 
bailarako edozein neskari futbolean jarduteko aukera ematea dute helburu, 
futbolaren bitartez ondo pasatzeko asmoarekin, baina lehiakor izateko asmoz

Ohorezko Erregional mailan 
Aretxabaleta da etxean jokatuko 
duen ordezkari bakarra, eta 
atzealdeko postuetatik irteteko 
ahaleginean dabilen beste talde 
bat izango du aurrean, Deusto 
Donostia (domeka, 16:30). Bihar, 
osteguna, Mondrak Elgoibarren 
zelaian jokatuko du (16:30) eta 
Bergarak Eibarren jokatuko du 
zapatuan (16:00).

 FUTBOLA  Aretxabaletak  
Deusto Donostia 
hartuko du domekan

Oraingo asteburuan zubia denez, 
Ford Mugarri Arrasatek atse-
dena izango du. Ez, ordea, Fagor 
Industrial talde oñatiarrak, do-
mekan jokatuko du-eta Gure 
Auzuneren kantxan (12:00, Gas-
teiz). Txantxikuak bigarren 
daude sailkapenean, eta Gas-
teizko taldea sailkapeneko er-
dialdeko postuetan murgilduta 
dago.

 ESKUBALOIA  Atsedena 
Ford Mugarrirendako; 
Oñatikoak, Gasteizera

Mundukorako 
txartela eskuan
 KENPOA  Zapatuan egin zuten 
Gipuzkoako eta Euskadiko Kenpo 
Txapelketa, eta Atama taldekoek, 
kategoria guztietan, 
nabarmentzeko lana egin zuten. 
Bereziki, azpimarragarria da Mikel 
Belokiren eta Leire Ratoren 
lorpena: 2019ko Munduko 
Txapelketari begira, Espainiako 
selekzioarekin aurre-aukeraketa 
taldean sartu dituzte.

I.BELOKI

Leintz Arizmendik gozatu ederra 
hartu zuen iaz, talde sortu berria 
izanda Euskal Ligan talde 
lehiakorra izan eta kategoriari 
eustea lortu zuelako. 

Aurten, baina, egoera 
bestelakoa dela ikusita –
beterano batzuen hutsunea, 
gazteen etorrera...–, Gipuzkoako 
Txapelketan lehiatzea erabaki 
dute, futbolarekin gozatzen 
jarraitzea dute-eta helburu. Leintz Arizmendiko talde nagusia Gipuzkoako txapelketan dabil. I.S

Gipuzkoako Txapelketara buelta

FUTBOLA

OHOREZKO ERREGIONA.

Aretxabaleta-Deusto D.

Domeka. 16:30. Ibarra.

Elgoibar-Mondra

Eguena. 16:30. Mintxeta.

Eibar-Bergara

Zapatua. 16:00. Unbe.

ERREGIONAL PREFERE.

Soraluze-Aretxabaleta

Eguena. 16:30. Ezozia.

Mondra-Lagun Onak

Zapatua. 16:30. Mojategi.

Aloña Mendi-Zumaiako

Domeka. 16:30. Azkoag.

EMAKUMEZKOEN ERRE.

Bergara-Ostadar

Zapatua. 16:30. Ipintza.

Añorga-Leintz Arizmen.

Eguena. 10:45. Rezola.

LEHEN ERREGIONALA

Ordizia-Aloña Mendi

Eguena. 11:30. Altamira.

Arizmendi-Urki

Eguena. 15:30. Ibarra.

Zarautz-Bergara

Zapatua. 15:30. Asti Txiki.

ARETO FUTBOLA
EUSKADIKO TXAPELK.

Mondrate-Hegalariak
Domeka. 17:30. Musako.
Gernika-Eskoriatza
Zapatua. 16:45. Gernika
Soloarte-Aretxabaleta
Zapatua. 16:30. Basauri.

OHOREZKO GAZTEAK

Eskoriatza-San Juan
Zapatua. 13:15. M. Muñ.

ESKUBALOIA
EUSKADIKO TXAPELK.

Gure Au.-Fagor Indust.
Domeka. 12:00. Gasteiz.

SASKIBALOIA
EBA

Ordizia-MU
Zapatua. 18:00. Majori.

GIPUZKOAKO TXAPELK.

Mekalki Aloña-Cafes A.
Zapatua. 16:00. Zubikoa.

GIP. BIGARREN MAILA

Internaci.-Bergara So.
Zapatua. 18:00. Donostia.

GIP. HIRUG. MAILA

Mekalki Aloña-Larrame.
Zapatua. 18:00. Zubikoa.

Zurrut-MU C
Zapatua. 19:15. Andoain

EMAKUMEZKOAK

Eskoriatza-Antigua
Egubakoitza. 20:15. M.Mu.

ERRUGBIA
EUSKADIKO TXAPELK.

Kanpanzar ART
(Atsedena)

ATLETISMOA
ANTXINTXIKA KROSA

Zapatua. 16:30. Soraluzen. 
Gurpildun aulkikoak 
16:30ean irtengo dira, 
16:45ean handbikekoak 
eta 17:00etan korrikalariak. 

PILOTA
GIPUZKOAKO TXAPELKET

Aretxabaletan:
Eguaztena, 18:00etan 
hasita zortzi partidu.
Bergaran:
Eguaztena, 19:30ean hasita 
partidu bat Gipuzkoako 
txapelketakoa, eta beste 
partidu bat herri mailako 
seniorrena.
Eskoriatza:
Egubakoitza, 19:30ean 
hasita partidu bat.

aStEBuRuKO HItzORDuaK
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Hamabosgarrena egiteko gogoz 
amaitu dute Txotxongilo Mostra
gonbidapenik ez zuen eguraldiak baldintzatu du Mostra; 
hala ere, antolatzaileak "gustura" geratu dira 

A.E. BERgaRa
Hamalaugarren urtez, Nazioar-
teko Txotxongilo Mostra izan 
da asteburuan Bergaran, eta, 
eguraldiak zenbait saio desitxu-
ratu dituen arren, herritarrek 
gustura ikusi dituzte emanaldiak.

Antolatzaileak gustura gelditu 
dira Mostrak emandakoarekin: 
"Nik beti balorazio oso ona egi-
ten dut. Aurten, eguraldiak bal-
dintzatu du; pena bakarra hori 
da", azaldu du Itsaso Azkarate 
antolatzaileak. Gaineratu du 
egon direla emanaldi batzuk 
"samurragoak ikusteko" eta bes-
te batzuk "arrisku handiagokoak": 
"Zapatu gauekoa, adibidez, ba-
tzuek ez zuten ulertu... Nik diot 
ez dela dena ulertu behar, dis-
frutatu ere egin behar da".

Estreinaldia, gaztetxean 
Egubakoitzean, gaztetxean, Behi-
bis taldeak mundu mailako es-

treinaldia egin zuen: Trabajos 
de interior.  "Helduendako egiten 
duten euren bigarren ikuskizu-
na izan da" . Gainera, Azkaratek 
gehitu du hiru egun egin ditue-
la Donostiako konpainiak gaz-
tetxean bertan entseatzen. 

Nondik etorri diren konpainiak 
Nazioarteko Mostra izanda, par-
te hartu duten konpainiak ere 
nazioartetik etorritakoak izan 
dira. Hain zuzen, Danimarkatik, 
Italiatik, Kataluniatik, Argen-
tinatik, Murtziatik eta Londres-
tik etorritako taldeak izan dira 
aurten Bergaran. 

Baina kanpokoei bakarrik ez, 
etxekoei ere egin die lekua Ber-
garako Mostrak. Zapatu eguer-
dian, Iñaki Mata antzuolarrak 
Welcome lana eskaini zuen er-
diguneko kaleetan. Poesia bi-
suala oinarri duen lan ibiltaria 
eskaini zuen Matak.

Mallabiko musikariak emanal-
dia eskainiko du azaroaren 9an, 
Bergarako Seminarixoan. Hala, 
sarrerak salgai jarri dituzte –8 
euro–. Bi modu daude txartelak 
erosteko: batetik, Ticket.kutxa-
bank.es atarian eskura daitezke; 
bestetik, Seminarixoko txartel-
degian egongo da sarrerak eros-
teko aukera. Seminarixoko 
txarteldegia eguenero zabaltzen 

dute, 18:00etatik 20:00etara. Ema-
naldia hurrengo barikuan izan-
go da, 22:00etan –zutik entzute-
ko emanaldia izango da–.

Izaro Eason izeneko bigarren 
lan luzea aurkezten dabil han 
eta hemen. 2014an hasi zuen 
bere musika ibilbidea, ia ohar-
kabean. Ordutik hona, ez du 
etenik izan; laukote formatua 
hartu du taldeak, eta areto guz-
tiak betetzen dituzte. Entzuleak 
Izaroren kantu eta hitzekin 
zeharo identifikatzen dira. Biho-
tzetik sortutako piezak dira.

Izaroren 
kontzerturako 
sarrerak, salgai

Arantzazu Ezkibel Galdos aRRaSatE
Eneko Barberena arrasatearra-
ren nobela-proiektu batek ira-
bazi du Ondarroako Udalak eta 
Elkar argitaletxeak antolatzen 
duten Augustin Zubikarai saria. 
Hamasei lan aurkeztu dituzte, 
eta, horien artean, Barberenaren 
Afrikaners izeneko proposame-
na aukeratu dute. Leire Bilbaok, 
Xabier Mendigurenek eta Ana 
Urkizak osatu dute epaimahaia. 

Barberenak azaldu du ez zue-
la espero beka irabaztea: "Uda 
honetan bi hilabete eman ditut 
hanka apurtuta; eleberri bat 
egiteko ideia buruan bueltaka 
nuenez, denbora izan dut horre-
tara jartzeko". Saria lortzeak 
poztasuna eta, era berean, "izu 
puntua" ere eman diola gehitu 
du. "Orain, konpromisoa hartu 
dut urtebeteko lana egiteko eta 
buruko ideiak ordenatzeko".

'Afrikaners' lana 
Nobela proiektuaren izena Afri-
kaners da, eta eleberriak ere 
izen bera izan dezake. "Nobela 
Arrasaten girotuta egongo da, 
10 bat urte barruko Arrasaten. 
Nik ditudan hipotesi batzuen 
arabera irudikatuko dut Arra-
sate: batetik, etorkinen gaia 
landuko dut. Europar Batasunak 
armak erabiliko ditu etorkinen 
jarioa sikatzeko. Beste gai bat 

izango da funtzionario batek 
izango duen konflikto pertsona-
la ustelkeriaren aurrean".

Hurrengo urtean zelako lana 
egin beharko duen galdetuta, 
Barberenak dio, lehenengo, ira-
kurri egin beharko duela tes-
tuingurua hobeto ezagutzeko; 
eta, ondoren, zirriborroak idaz-
ten hasi beharko duela: pertso-
naiak eraiki, konfliktoak sortu...

Zer baloratu duten 
Nobela proiektua aurkezterakoan, 
bi zati aurkeztu behar izan ditu 
Barberenak: 15 orritan, elebe-

rriaren zati bat idatzi behar izan 
du: "Horrek balio izan dio epai-
mahaiari nire idazkera ikusteko"; 
bestetik, bi orritan, ze asmo 
dituen azaldu behar izan du: 
pertsonaiak, arrazoiketa, trama...

Erronka izango da 
Idazleak dio "erronka" izango 
dela eleberria idaztea; izan ere, 
orain arte argitaratutako lanak 
"xumeak" izan dira: 2002an, Igo-
gailuak, Dow Jones eta beste 
droga batzuk; 2004an, Lurrunak 
ez du oraindik kristalik estali; 
eta 2011n, Martin Larralde.

Eneko Barberena, Arrasateko Otalora kalean. A.E.

Augustin Zubikarai beka 
irabazi du Barberenak
arrasatearrak aurkeztu duen 'afrikaners' nobela-proiektua izan da sariketaren 
irabazlea; saria azaroaren 1ean emango diote, Ondarroan. Barberenak urtebeteko 
epea izango du proiektuan jaso duena eleberri bihurtzeko. "Erronka" dela dio
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Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
"Kooltur Ostegunek jaiegunetan 
ez dute eguen arruntetan beste-
ko harrera onik izaten publi-
koaren aldetik", eta, esperien-
tziatik ikasita, datorren astean 
abiatuko du Kooltur Ekintza 
taldeak hileko eskaintza.

Azaroaren 8an, Anari taldea  
Orain dela hiru denboraldi egon 
zen Arrasateko gaztetxean az-
kenekoz azkoitiarrak gidatutako 
taldea. "Harekin eta bere taldea-
rekin gogoratu, eta berriz ere 
etortzeko gonbidapena egin ge-
nien, badakigu jendeak gustura 
hartzen dituztela. Talde forma-
tuan etorriko dira, konexio be-
rezia dute publikoarekin", azal-
du du Kooltur Ekintza taldeko 
Iker Barandiaranek.

Kanadakoa, azaroaren 15ean 
Hileko bigarren gonbidatua da 
Old Seed Kanadako bakarlaria. 
"Ez dugu zuzenean ikusteko 
aukerarik izan, baina oso kriti-
ka onak heldu zaizkigu. Ema-
naldi intimoagoa izango da".

Hardcore jaia, hurrengoan 
Ezohikoa izango da azaroaren 
22koa; talde bat beharrean, bi 
izango dira: Estricalla eta Jerry 
& 25th Coming Fire, hurrenez 
hurren. Bi talde gonbidatu iza-

teak ez du eragingo ordutegian, 
ezta prezioan ere –5 euro–. "Gi-
puzkoako taldea da lehenengoa, 
baina partaide guztiak ez dira 
Euskal Herrian bizi; hortaz, ez 
dute kontzertu askorik egiten. 
Eskarmentu handia dute, ha-
mazortzi urtean bost disko ar-
gitaratu dituzte. "Kideetako bat, 
Ameriketako Estatu Batuetan 
bizi da eta harreman handia du 
Poison Idea taldeko abeslaria-
rekin –Portlandeko hardcore 
talde ezaguna da–; elkarrekin 
disko bat grabatu dute eta aur-
kezpen kontzertuak egiten ari 

dira; horietako bat izango da 
gurea. Emanaldi bikoitza izan-
go da, hardcore estilokoak dira 
bi taldeak, eta bat ikusi gure 
duenak bestea ere gustura iku-
siko du. Punk eta hardcore za-
leentzat saihestu ezineko gaua".

The Wooly Bushmens, azkenak 
Amerikarrek itxiko dute egita-
raua. "Punk-rocketik badute, 
baina, teklatua ere eramaten 
dutenez, 50eko hamarkadako 
rocka presente egongo da, gor-
dinagoa edo basatiagoa bada 
ere. Dantza egiteko aukera ona". 

Anari taldeak zabalduko ditu azaroko Kooltur Ostegunak. BIDEHUTS

Nazioarteko musikariak, 
azaroko eguenetan
anari taldea; Old Seed, Kanadako bakarlaria; Poison Idea taldeko abeslari Jerry a. 
gipuzkoako 25th Coming Fire taldearekin; Estricalla eta the Wooly Bushmens 
amerikarrak. Horiek guztiak, arrasateko gaztetxean izango dira, eguenetan, 22:00etan

A. A. aRRaSatE
Carlo Collodik idatzi zuen ipuin 
klasikoa abiapuntu hartuta, Glu 
Glu taldeak bertsio gaurkotua 
eskainiko du azaroaren 3an, 
Arrasateko antzokian, 17:00etan. 
"3 eta 9 urte bitarteko haurren-

dako sortu dugu, baina eurekin 
etorriko diren helduei ere keinu 
asko eginda. Antzerki musikala 
egiten dugu, eta abesten ditugun 
doinuak helduentzako ezagunak 
dira oso", dio Ugaitz Alegria 
aktoreak. 

Labetik atera berri duten lanak 
harrera oso ona izan du Gerni-
kan eta Beasainen urrian egin 
dituzten saioetan: "Oinarrian 
guztiok ezagutzen dugun istorioa 
da, baina Galder Perezek mol-
datu duen gidoiko mezu nagusia 
apur bat birplanteatuta dator; 
bullying gaia dakargu Pinotxo 
bere ikaskideekiko ezberdin 
sentitzen dela aitzakia hartuta". 

Sarrerak Amaia antzokiko 
leihatilan 5 eurotan eskura dai-
tezke, eta baita Arrasate.eus 
atariaren bitartez.

'Pinotxo' antzezlana zapatuan 
Amaia antzokian ikusgai
Familientzako sortutako antzezlan musikala, eta labetik 
atera berria dena, eskainiko du glu glu taldeak
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ZAPATUA, 3

09:00 123 Hemen da Miru

09:30 Txantxariak 5

10:00 Kantari 38

10:30 Kantari 37

11:00 Hemen Debagoiena

12:00 Harira: Igor Urizar

12:30 Elkarrizkettap: Asier 
Illarramendi

13:00 Euskaraldia 6

13:30 Elkarrizkettap: Arrate 
Illaro

14:00 Euskal mitologia, gure 
historia 

15:00 Hemen Debagoiena

16:00 Erreportajea: Raks

17:00 Kantari 37

17:30 Txantxariak 5

18:00 Elkarrizkettap: Arrate 
Illaro

18:30 Euskaraldia 6

19:00 Osoko bilkura: 
Bergara

21:00 Elkarrizkettap: Asier 
Illarramendi

21:30 Ekitaldia: RAKS

23:00 Euskal mitologia, gure 
historia 

DOMEKA, 4

09:00 Txantxariak 5

09:30 Kantari 37

10:00 Kantari 38

10:30 Txantxariak 5

11:00 Osoko bilkura: 
Bergara

12:00 Asteko errepasoa

14:00 Elkarrizkettap: Arrate 
Illaro

14:30 Euskaraldia 6

15:00 Euskal mitologia, gure 
historia 

16:00 Asteko errepasoa

16:30 Elkarrizkettap: Asier 
Illarramendi

17:00 Harira: Igor Urizar

17:30 Hemen Debagoiena

18:30 Asteko errepasoa

19:00 Osoko bilkura: 
Bergara

21:00 Erreportajea: Raks

22:00 Asteko errepasoa

22:30 Harira: Igor Urizar

23:00 Hemen Debagoiena

EGUBAKOITZA, 2

09:00 Euskal mitologia, gure 
historia 

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Kantari 36

11:30 Erreportajea: Raks

12:30 Euskal mitologia, gure 
historia 

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Kantari 35

15:00 Elkarrizkettap: Asier 
Illarramendi

16:00 Hemen Debagoiena

17:00 Erreportajea: Raks

18:00 Euskaraldia 6

18:30 Txantxariak 4

19:00 Euskal mitologia, gure 
historia 

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Huhezinema: 
Norbanakoak

21:30 Elkarrizkettap: Arrate 
Illaro

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Huhezinema: 
Norbanakoak

23:30 Elkarrizkettap: Arrate 
Illaro

RIKARDO ARREGI SARIEN BANAKETA 
‘RAKS, euskarazko kazetaritzari aitortza’ Eguena, 21:30/23:30

IMANOL SORIANO

ASIER ILLARRAMENDIRI ELKARRIZKETA
‘Elkarrikettap’ Eguena, 21:30/23:30

GOIENA

aStEa gOIEna tELEBIStan

ZAPATUA, 3

GANBARAREN 
IKUSKIZUNA
‘Euskal mitologia’ 

14:00/16:00/18:00

ASTE BUKAERAN

BERGARA: OSOKO BILKURA
‘Osoko bilkura’ 

Zapatua, 19:00

Domeka, 11:00/19:00

EGUAZTENA, 31

EUSKARALDIARI 
BURUZKOAK
‘Erreportajea’ 

21:00/23:00

EGUBAKOITZA, 2

ARRATE ILLARORI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30/23:30

GOIENA

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

IRagaRKI SaILKatuaK

1. ETXEBIZITZAK

103. ERRENTAN EMAN
Bergara. Etxebizitza ema-
ten da errentan Barren-
kalen, Intxorta tabernaren 
gainean. 48 metro koadro 
ditu: egongela, sukaldea 
eta jangela hirurak elka-
rrekin, bi logela eta ko-
muna. Berokuntzarekin, 
leiho berriekin eta oso 
polita da. Egoera oso 
onean dago. Hilean 450 
euroko errenta. Telefonoa: 
653 15 33 17 

104.ERRENTAN HARTU
Arrasate. Etxebizitza 
behar dut errentan. Tele-
fonoa: 652 58 41 99 

Arrasate. Etxebizitza 
behar dut errentan. Igo-
gailurik gabea. Hilean 400 
euro ordain ditzaket. Te-
lefonoa: 674 92 20 70 

Bergara. Hiru logelako 
etxebizitza behar dugu 
errentan. Beharrezkoa 
dugu igogailua. Presazkoa 
da. 637 52 89 83

Oñati. Mutil arduratsu eta 
euskaldunak etxebizitza 
hartu nahi du errentan, 
ahalik eta azkarren, Oña-
tin. 697 83 56 89 

105. ETXEAK OSATU
Arrasate. Logela ematen 
da errentan Biteri etorbi-
dean, ikasleendako. Te-
lefonoa: 618 82 02 41 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Lan eskaintza. Astean 
zehar pertsona nagusi 
baten zaintza eta etxeko 
lanak egiteko konfidan-
tzazko pertsona behar 
dugu. Autoa eta ziurtagi-
ria izatea ezinbestekoa 
da. Euskara baloratuko 
da. Goizez eta kontratua-
rekin. Interesatuok jarri 
harremanetan Whatsapp 
bidez zenbaki honetan: 
690 26 55 83 

402. ESKAERAK
Arrasate eta Aretxaba-
leta. Gauez edo goizean 
zehar orduka edo etxean 
bertan bizi izaten, nagu-
siak zaindu eta garbiketak 
egiteko gertu nago. Le-
gezko agiriak, geriatria 

ikasketak eta erreferen-
tzia onak dauzkat. Tele-
fonoa: 632 89 09 42 

Arrasate. Emakume ar-
duratsu eta langilea arra-
tsaldez edo gauez garbi-
ketak egiteko gertu: 
atariak, etxeak, bulegoak, 
elkarte edo tabernak eta 
abar. 631 86 83 69 

Arrasate. Gauetan nagu-
siak zainduko nituzke 
ospitalean. Gainera, goi-
zetan zerbitzari edo gar-
bitzaile moduan lan egi-
teko ere gertu nago. Te-
lefonoa: 643 43 64 11 
(Andrea) 

Arrasate. Nagusiak zain-
duko nituzke edo garbi-
keta lanak egin. Telefo-
noa: 656 77 53 37 

Bergara. Haur hezkun-
tzako ikasketak burutzen 
ari den Bergarako neska, 
arratsaldetan umeak zain-
tzeko prest. 634 80 49 92 

Bergara. Orduka, egunez 
edo gauez etxeko lanak 
egin edota pertsona hel-
duak zaintzako paperdun 
emakumea prest. Telefo-
noa: 666 07 42 98 

Bergaran haurrak zain-
du. Ane izeneko Bergara-
ko gazte bat naiz, haur 
hezkuntzako gradua 
ikasten nabil HUHEZIn, eta 
arratsaldetan haurrak 
zaintzeko prest nago. 
Ordutegia 15:00etatik 
18:30etara izango litza-
teke. 688 62 75 70 

Debagoiena. Astean 
zehar, goizez, garbiketak 
eta sukalde laguntzaile 
moduan aritzeko gertu 
nago. Gauetan nagusiak 
ospitalean zaintzeko ere 
bai. 643 43 63 96 

Debagoiena. Bertako 
neska arduratsua gertu 
umeak zaindu, ospitalean 
gaixoekin egon, nagusiei 
lagundu edota paseoan 
ateratzeko eta orduka 
denetariko garbiketak 
egiteko. 695 73 87 95 

Debagoiena. Emakumea 
gertu orduka nagusiak 
zaintzeko edo ile-apain-
tzaile, estetika eta azaz-
kalak konpontzen jardu-
teko. Autoa daukat. Tele-
fonoa: 631 98 15 50 

Debagoiena. Emakumea 
gertu pertsona nagusien 
zaintza lanak eta garbi-
ketak egiteko. Telefonoa: 
626 44 46 49 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka 
lan egingo nuke, astelehe-
netik domekara. Ez dut 
familia kargarik eta legez-
ko agiriak dauzkat. Ardu-
ratsua naiz eta berehala 
hasteko gertu nago. Te-
lefonoa: 698 42 03 32 

Debagoiena. Gizona ger-
tu atari, taberna edo 
etxeen garbiketak, bana-
ketak, baserri lanak, 
etxeak hustu, nagusiei 
lagundu eta erosketak 
etxera ekarri, edota bes-
telako lanak egiteko. 
Autoa daukat. Telefonoa: 
632 77 35 38 

Debagoiena. Gizona zain-
tza lanak egiteko gertu. 
685 22 54 01 

Debagoiena. Mutila ger-
tu etxez etxeko laguntza 
lanak egiteko. Soziosani-
tario titulua daukat eta 
Aita Mennin lan egindakoa 
naiz. Berehala hasteko 
moduan. Autoa daukat. 
631 66 40 01 

Debagoiena. Mutila ger-
tu okindegian, enkarguak 
egiten, atariak garbitzen, 
nagusiak zaintzen eta 
abarrean lan egiteko. 
Telefonoa: 631 38 61 15 

Debagoiena. Nagusi eta 
umeak zaintze edota gar-
biketan lan egingo nuke. 
Esperientzia dut eta erre-
ferentziak aurkez ditzaket. 
604 14 36 59 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke orduka 
eta baita gauez ospitalean 
ere. Telefonoa: 602 51 27 
79 (Cecilia) 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 
lan egingo nuke. Orduka 
edo etxean bertan bizi 
izaten. Neska arduratsua 
naiz. 631 86 08 30 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua atariak garbitze-
ko eta ume zein nagusiak 
zaintzeko gertu. 681 27 
01 75 (Mireia) 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 
lan egiteko. Orduka edo 
etxean bertan bizi izaten. 
688 85 82 06 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua, esperientziadu-
na, nagusiak zaintzeko 
gertu. Ordutegi arazo 
barik. 632 39 64 98 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua, esperientziadu-
na, nagusiak zaintzeko 
gertu. Ordutegi arazo 
barik. 612 54 16 03 

Debagoiena. Neska ger-
tu garbiketan edota ume 
eta nagusiak zaintzen 
jarduteko. Orduka zein 
jardun osoz. Telefonoa: 
631 44 24 02 

Debagoiena. Neska ger-
tu nagusi eta umeak 
zaintzeko edota garbike-
tak egiteko. Etxean bertan 
bizi izaten, egunez, ordu-
ka eta baita asteburuetan 
ere. 632 79 37 54 

Debagoiena. Neska ger-
tu umeak eta nagusiak 
zaintzen lan egiteko, 
eguneko jardunez edo 
orduka. Baita asteburue-
tan ere. 662 02 45 80 

Debagoiena. Orduka 
garbiketak egingo nituzke: 
etxe, taberna eta abarrak. 
696 88 93 73 (Maite) 

Debagoiena. Umeak eta 
nagusiak zainduko nituz-
ke, etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. Erre-
ferentziak aurkez ditzaket. 
654 95 52 54 

Debagoiena. Umeak 
zaintzen eta etxeak gar-
bitzen lan egingo nuke. 
943 50 47 29 

Lan bila. Esperientzia 
duen emakumea, errefe-
rentzia oso onekin eta 
agiri guztiak egunean 
dituena, orduka nagusiak 
edo umeak zaintzeko 
gertu. Gerokultura espe-
zialitatean ikasketak 
dauzkat. 697 18 28 29 
edo 653 74 28 42 

7. ANIMALIAK

703. EMAN

Katakumeak opari. Kai-
xo, ia bi hilabete dituzten 
katakumetxoak oparitzen 
dizkiogu ongi zaindu nahi 
dituenari, geuk denak ezin 
ditugulako zaindu. Nahi 
duenak dei dezala zenba-
ki honetara: 653 72 89 17

Txakurkumeak. Arratoi 
txakurkumeak ematen 
dira opari. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
722 22 23 38

8. DENETARIK

806. GALDU

Audifonoa Arrasaten. 
Igandean, urriaren 21ean, 
goizean, audifonoa galdu 
nuen Nafarroa etorbidea 
eta Musakolako Eroski 
artean. Aurkitu baduzu, 
deitu telefono zenbaki 
honetara: Sarituko da. 
626 01 75 33 

943 25 05 05 

SaILKatuaK@gOIEna.EuS

WWW.gOIEna.EuS/SaILKatuaKK

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

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

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

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

eus-en argitaratuko dira.
• astebeteko prezioa: 20 euro
 18 euro goiena Klubeko bazkideentzat 

(BEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

IRAGARKIA JARTZEKO:
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arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 2 SANCHEZ ALVAREZ: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
Zapatua, 3 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Domeka, 4 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Astelehena, 5 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Martitzena, 6 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Eguaztena, 7 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Eguena, 8 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 2 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Zapatua, 3 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Domeka, 4 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Astelehena, 5 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Martitzena, 6 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Eguaztena, 7 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguena, 8 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 2 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Zapatua, 3 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Domeka, 4 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Astelehena, 5 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Martitzena, 6 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguaztena, 7 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguena, 8 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22

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

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

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

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

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

guARDIAKO FARMAzIAK

OROIgARRIA

Antzuolako udaletxeko lankideak.
Antzuolan, 2018ko urriaren 31n.

Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai
hauts hartatikan uste gabean noizpait giñaden gu ernai.

2018ko urriaren 29an hil zen.

Kontxi
Mendizabal Sagastigutxia 

OROIgARRIA

Arrasateko EH Bildu. 
Arrasaten, 2018ko urriaren 31n.

Eskerrik asko zure dedikazio eta lanagatik.

2018ko urriaren 25ean hil zen, 61 urte zituela.

Amaia
Larrañaga Galdos

OROIgARRIA

Arrasateko udala.
 Arrasaten, 2018ko urriaren 31n.

galera samin honen aurrean bat egiten dugu
bere familia osoaren atsekabearekin.

(udal honetako zinegotzia, EH Bildu alderditik)

2018ko urriaren 25ean hil zen, 61 urte zituela.

Amaia
Larrañaga Galdos and. 

25. uRTEuRREnA

zure familia eta lagunak. 
Eskoriatzan, 2018ko urriaren 31n.

Gurekin zaude, Petri
Zure oroitzapen ederrak

gure bihotza betetzen baitu,
eta gure gogoan bizi baita.

1993ko azaroaren 2an hil zen, 25 urte zituela.

Petri
Murillo Luque 

OROIgARRIA

goiena Komunikazio Taldea.
Arrasaten, 2018ko urriaren 31n.

Bat egiten dugu senideen saminarekin.

(Josu Bilbao lankidearen aitaita)

2018ko urriaren 25ean hil zen, gamiz-Fikan, 90 urte zituela.

 Carmelo
Bilbao Astorkiza 

OROIgARRIA

Arrasateko Eusko Alkartasuna.
Arrasaten, 2018ko urriaren 31n.

2018ko urriaren 25ean hil zen, 61 urte zituela.

Amaia
Larrañaga Galdos

Euskal Herria askatzeko lanean bidaide urte luzeetan,
eta azken unera arte etsi gabe izan zaitugu alboan.

Goizegi utzi gaituzu baina egindakoa ugaria eta aberatsa da.
Ez dugu sekula ahaztuko.

Mila esker eman diguzun denagatik.
Agurrik ez, beti arte.

OROIgARRIA

Arrasateko gure Esku Dago.
Arrasaten, 2018ko urriaren 31n.

2018ko urriaren 25ean hil zen, 61 urte zituela.

Amaia
Larrañaga Galdos

Amaia, emakume kementsua, 
konbikzio sendoduna

herriaren onura
beti zure jarduna.

Hutsunea uzten diguzun 
betirako laguna,

emandako guztiagatik
ahaztuko ez duguna.

Agur eta ohore, Amaia!!!

OROIgARRIA

goiena Komunikazio Taldea.
Arrasaten, 2018ko urriaren 31n.

Eskerrik asko goienari laguntzeko gertu egoteagatik beti.

2018ko urriaren 25ean hil zen, 61 urte zituela.

Amaia
Larrañaga Galdos

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

 Hileta egunean eskela goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker 

ona goiena Paperean eta goiena.eus-en: 176 € /  goiena 

Klubeko bazkideendako 156 €

 Eskela mota guztiak goiena Paperean + goiena.eus-en: 

 155 € / goiena Klubeko bazkideendako 137 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.

OROIgARRIA

Antzuolako Herri Eskolako irakasle, ikasle, guraso eta langileak.
Antzuolan, 2018ko urriaren 31n.

(Eskolako langile izandakoa)

2018ko urriaren 29an hil zen.

Kontxi
Mendizabal Sagastigutxia 

Bat egiten dugu senideen saminarekin.
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tXutXu-MutXuaK
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3. Makalu ezin ikusi, baina "pozik"
Thangnag herrian dira egon dira Oxigenoa 
euskarari 6.000 metrotan egitasmoko kideak. 
Egun ederra izan zuten, baina lainoek ez 
zieten utzi Makalu mendia ikusten.

6. Autodefentsa ikastaroa
Hainbat emakumek parte hartu zuten 
Arrasateko Borroka Elkarteak egindako 
ikastaroan. Parte-hartzeak behera egin 
arren, gustura ibili ziren han batutakoak.

7. 40 urte ezkonduta
Joxe Ramon Azkoitia eta Mailu Guridi 
oñatiarrak 1978ko urriaren 28an ezkondu 
ziren. Zapatuan ospatuko dute familiarekin. 
"Musu bero bat, familia osoaren partetik".

2. 'Paintball'-ean disfrutatzen
Aretxabaletako eta Eskoriatzako 
gaztelekuetako nerabeak Barrundian (Araba) 
egon ziren asteburu pasa. Paintball-ean ibili 
ziren eta Sorgingunean pasa zuten gaua.

5. Txistulari Eguna Aretxabaletan
40 lagun elkartu ziren Leintz Bailarako IX. 
Txistulari Egunean. Eguraldi euritsuaren 
kontra, txistu eta danbolin doinuz bete 
zituzten herriko txoko guztiak.

1. Anporretara irteera
Eguraldi txarrari aurre eginez, Arrasateko 
Herri Eskolako hemeretzi ordezkarik irteera 
egin zuten Anporreta inguruetara: hamaika 
ikasle eta zortzi guraso.

4. Eguneko Zentrora bisita
Aramaioko Amillena elkartekoak bisitan egon 
ziren egoiliarrekin. Sastiñari, plazari eta 
udaletxeari buruzko bitxikeriak ezagutzeko 
aukera izan zuten Libe Ramilarekin.

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

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

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

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

BERgaRa
June Iturrospe 
Arrondo
Urriaren 28an, 3 urte. 
Zorionak, June! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunian. Patxo handi 
bat, danon partetik.

aRRaSatE
Markel Nin Ugalde
Urriaren 28an, 3 urte. 
Zorionak, Markeltxo! 
Ondo-ondo pasatu eta 
jarraittu gitarria 
astintzen urte askotan! 
Patxo handi bat, danon 
partetik!

OÑatI
Enaitz Kortabarria 
Txintxurreta
Urriaren 26an, 11 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Oso ondo pasatu zure 
eguna eta besarkada 
handi bat, familixa 
danaren partetik! 
Holaxe jarraittu!

BERgaRa
Aimar Lamikiz 
Rementeria
Urriaren 25ean, 5 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Patxo handi bat 
etxekoen eta, bereziki, 
Maddiren eta Markelen 
partetik.

OÑatI
Haizea Aramburu 
Moreno
Urriaren 26an, 10 urte. 
Zorionak, Haizea, 
guapa! Ondo pasatu eta 
disfrutatu, merezi 
duzu-eta. Maite zaitugu: 
Uxue, Nahia, aitatxo eta 
amatxo. Musutxoak.

aRRaSatE
Beñat eta Luken Jimenez Orobengoa
Urriaren 31n, urtebetetzea. Zorionak bioi! Egun 
ederra pasa deizuela eta mila patxo, Uribarriko 
zuen familiaren partetik. Mua!

OÑatI
Enzo Elizburu
Urriaren 31n, 8 urte. 
Zorionak, Enzo! 
Ondo-ondo pasatu 
zure egunean. Izugarri 
maite zaitugu. Holako 
alai eta guapo jarraitu. 
Muxu asko, etxeko 
guztien partetik.

BERgaRa
Oinatz Gallastegi 
Etxeberria
Urriaren 30ean, 5 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunian eta patxo bat, 
etxeko eta laguntxo 
danon partetik!

IDIazaBaL
Ekain Zabaleta 
Urteaga
Urriaren 30an, 4 urte. 
Aiton-amonek, izeba 
Leirek eta anaia Iraik, 
zorionak eta muxu 
handi-handi bat!

antzuOLa
Igor Gabilondo 
Kirkach
Urriaren 29an, 8 urte. 
Zorionak, Igor! 
Ondo-ondo ospatu 
eguna eta patxo bat 
Soniaren, Markelen eta 
familia osoaren 
partetik!

aRRaSatE
Martin Abarrategi 
Segura
Azaroaren 2an, 6 urte. 
Zorionak, Martin! Sei 
urteak poz-pozik 
disfrutatu lagun artean 
eta familia giroan. Mila 
muxu, etxekoen 
partetik!

OÑatI
Ane Arregi Orueta
Azaroaren 2an, 5 urte. 
Zorionak, txikitina! 
Bost urte azkenian be! 
Allau da eguna! Ondo 
pasatu! Besarkada eta 
patxo potolo bat! Iraia, 
Aiantze, aitatxo eta 
amatxo.

BERgaRa
Eider Leturia 
Zurutuza
Azaroaren 1ean, 
urtebete. Zorionak eta 
patxo erraldoi bat, 
etxeko guztien 
partetik.

angIOzaR
Mati Pagaldai Gomez
Azaroaren 1ean, 7 
urte. Zorionak, Mati! 
Patxo zaparrada gure 
txikiarentzat, etxekoen 
partetik.

OÑatI
Begoña Lens Madina
Azaroaren 1ean, 41 
urte. Zorionak eta 
muxu handi bat, 
Etxahunen eta 
Itsasneren partetik, 
etxeko erreginari. 
Ondo pasatu eguna.

BERgaRa
Ane Jauregi Elortza
Urriaren 31n, 11 urte. Zorionak, Ane! Ondo-ondo 
pasatu zure urtebetetze eguna. Pa, pa eta pa.

aRRaSatE
Garazi Azkarate 
Ojanguren
Azaroaren 4an, 10 
urte. Zorionak, 
etxekoen partetik! 
Lide, amatxo, aitatxo, 
lehengusu Oihan eta 
Hegoi, aitaita-amamak 
eta osaba-izebak.

OÑatI
Ekain Gereñu Arregi
Azaroaren 4an, 8 urte. 
Zorionak, Ekain! 
Ondo-ondo ospatu 
zure urtebetetze eguna 
eta muxu handi bat, 
familixa danaren 
partetik!

aRRaSatE
Izadi Goya Urain
Azaroaren 4an, 7 urte. 
Zorion bero-bero bat, 
lagunen eta familiaren 
partetik.

BERgaRa
Nerea Badiola 
Unzurrunzaga
Azaroaren 3an, 8 urte. 
Zorionak, etxekoen 
partetik.

aRRaSatE
Aaron Fernandez 
Jimenez
Azaroaren 2an, 4 urte. 
Zorionak, Aaron! 
Ondo-ondo pasatu 
zure eguna! Patxo 
handi bat familia 
osoaren partetik!

aREtXaBaLEta
Malen Iñurrategi 
Alberdi
Azaroaren 3an, 3 urte. 
Zorionak, Malen! 
Ondo-ondo pasatu 
zure eguna, sorgin! 
Muxu handi bat, 
etxekoen partetik.

OSIntXu
Maddi Arando 
Arbelaitz
Azaroaren 6an, 11 
urte. Zorionak guapa! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna. Patxo potolo 
bat, etxeko danon 
partetik.

antzuOLa
Ekaitz Alonso 
Gonzalez
Azaroaren 6an, 3 urte. 
Zorionak, maittia! Gaur 
eta beti zoriontsu izan! 
Ondo pasatu zure 
egunian! Asko maitte 
zaittugu! Mila patxo, 
familixaren partetik!

aRRaSatE
Laia Etxagibel 
Ruidiaz
Azaroaren 5ean, 10 
urte. Zorionak eta 
muxu handi bat!

OÑatI
Markel Perez 
Romaratezabala
Azaroaren 5ean, 3 
urte. Zorionak, politt 
hori! Azkenian allau da 
zure eguna. Ederto 
ospatu familixa eta 
lagun artian. Pila bat 
maitte zau! Mila muxu!

BERgaRa
Naia Ibarzabal 
Aranzabal
Azaroaren 5ean, 6 
urte. Zorionak, Naia, 
zure urtebetetzean. 
Egun zoragarria izan 
eta muxu handi bat, 
etxeko guztien 
partetik.

aRRaSatE
Oier Guzman 
Orobengoa
Azaroaren 4an, 11 
urte. Zorionak, maitia! 
Patxo potolo bat eta 
mila kilo zorion 
Jokinen, aitatxoren eta 
amatxoren partetik. 
Asko maite zaitugu!

OÑatI
Chloe Otxotorena Mendiola
Azaroaren 8an, 3 urte. Zorionak, pitusi! Hiru urtetxo 
jada. Oso ondo pasatu zure urtebetetzetan. Jarraitu 
zaren moduko geldigorra izaten. Muxu asko, etxeko 
danon partetik. Asko maite zaitugu!

aRRaSatE
Ion Oianguren 
Berrocal
Azaroaren 8an, 
urtebete. Zorionak, 
Iontxu! Jarraitu gure 
bizitzak alaitzen eta 
patxo handi-handi bat, 
batez ere, Izarren eta 
Unaxen 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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EGUAZTENA 31
OÑATI Partaidetzako 
aurrekontuak
Gaur bukatzen da botoa emateko 
epea.
Herrian dauden postontzietan. 

ARETXABALETA Gau Baltza 
18:00etan, gozoki eskea tabernetan 
eta dendetan; 19:15ean, kalejira 
txistulariekin; eta 19:30ean, ekitaldi 
nagusia Herriko Plazan.
Aretxabaletan.

ARRASATE Literatura solasaldia
Carlos Fuentesen La frontera de 
cristal liburuari buruzko saioa 
egingo dute, gazteleraz. 
Kulturaten, 18:15ean.

OÑATI Literatura solasaldia
Emily Bronteren Gailur ekaiztsuak 
liburuari buruzko saioa egingo dute 
Yurre Ugarterekin, euskaraz.
Liburutegian, 18:30ean.

ESKORIATZA Arimen gaua
18:30ean, ipuinak eta pasadizoak 
kontatzeko ibilbidea hasiko dute 
7-12 urte arteko umeek; eta 
20:00etan, akelarrea, herriko 
dantzarien eta txistularien 
laguntzarekin. Ostean, sorgin-
edabea banatuko dute.
Fernando Eskoriatza plazan. 

ARRASATE 'Arimen biltzarra'
18:30ean, baserritarrak Iratiko 
plazatxoan, kukumarroak Portaloian 
eta kalabazak Zaldibarren elkartuko 
dira. Ostean, ekitaldi nagusia 
egingo dute, Monterronen.
Monterronen, 19:00etan.

ELGETA Arimen Gaua
Ikuskizun ibiltaria egingo dute 
herriko neska-mutikoek. Hitzordua 
da hilerriko eskaileretan, 19:30ean. 
Linternak hartu!
Hilerriko eskaileretan, 19:30ean.

BERGARA Bautista 
legenardunaren kontakizuna
Erdi Aroko pertsonaia horrek 
Bergarako historiako pasarterik 
ilunenak kontatuko ditu, 20:00etan 
euskaraz eta 22:00etan gazteleraz. 
Sarrerak, bost euro.
Ariznoako plazan. 

EGUENA 1
OÑATI 'Xavier Alvarez de Eulate' 
lehiaketako erakusketa
Pintura lanak ikusgai daude hilaren 
11ra arte.
Gandiaga Topagunean, 11:00etan. 

BERGARA '750. urteurrena 
gogoratzen' erakusketa
Gaurtik urtarrilaren 6ra arte ikusgai.
Laboratorium museoan. 

OÑATI Txokolatearen historia
Bisita gidatuak Txokolateixan, 
11:00etatik 13:30era. Aurrez eman 
behar da izena: 605 76 35 95.
Txokolateixan. 

BERGARA 'Bergara 
monumentala' bisita gidatuak
11:00etan eta 12:30ean egingo 
dituzte. Aurrez eman behar da 
izena: 943-76 90 03.
Turismo Bulegoan.

LEINTZ GATZAGA Bisita gidatuak 
Gatz Museoan
12:00etan euskaraz eta 13:00etan 
gazteleraz. Aurrez eman behar da 
izena: 943-71 47 92.
Gatz Museoan.

OÑATI 'Jauntxoen lurperaketak' 
bisita gidatua
Oñatiko kondeen kriptara bisita 
gidatua. Aldez aurretik eman behar 
da izena: 943-78 34 53.
Turismo Bulegoan, 13:00etan. 

EGUBAKOITZA 2
OÑATI Txokolatearen historia
Bisita gidatuak Txokolateixan, 
11:00etatik 13:30era. Aurrez eman 
behar da izena: 605 76 35 95.
Txokolateixan.

OÑATI 'Xavier Alvarez de Eulate' 
lehiaketako erakusketa
Pinturak ikusgai, hilaren 11ra arte.
Gandiaga Topagunean, 11:00etan. 

BERGARA 'Bergara 
monumentala' bisita gidatuak
11:00etan eta 12:30ean egingo 
dituzte. Aurrez eman behar da 
izena: 943-76 90 03.
Turismo Bulegoan.

LEINTZ GATZAGA Bisita gidatuak 
Gatz Museoan
12:00etan euskaraz eta 13:00etan 
gazteleraz. Aurrez eman behar da 
izena: 943-71 47 92.
Gatz Museoan.

OÑATI 'Giltzapeko altxorrak' 
bisita gidatua
Sancti Spiritus Unibertsitatea eta 
parrokia ezagutzeko aukera. Aurrez 
eman behar da izena, 943-78 34 53 
telefonoan.
Turismo Bulegoan, 13:00etan. 

ZAPATUA 3
OÑATI Txokolatearen historia
Bisita gidatuak Txokolateixan, 
11:00etatik 13:30era. Aurrez eman 
behar da izena: 605 76 35 95.
Txokolateixan. 

BERGARA 'Bergara 
monumentala' bisita gidatuak
11:00etan eta 12:30ean egingo 
dituzte. Aurrez eman behar da 
izena: 943-76 90 03.
Turismo Bulegoan.

LEINTZ GATZAGA Bisita gidatuak 
Gatz Museoan
12:00etan euskaraz eta 13:00etan 
gazteleraz. Aurrez eman behar da 
izena: 943-71 47 92.
Gatz Museoan.

OÑATI 'Giltzapeko altxorrak' 
bisita gidatua
Sancti Spiritus Unibertsitatea eta 
parrokia ezagutzeko aukera. Aurrez 
eman behar da izena, 943-78 34 53 
telefonoan.
Turismo Bulegoan, 13:00etan.

ESKORIATZA Txoko hezitzailea 
sortzen
Gaztetxoendako.
Gaztelekuan, 17:30ean.

ARRASATE Murala egiteko lehen 
urratsak
Tailerrean gelan egingo dute 
gaztetxoek.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan. 

ELGETA Sun magoa
Gauza ikusgarriak egiten ditu eta 
espezialista da leku sinesgaitzetatik 

ihes egiten. Sarrerak: aurrez, hamar 
euro, eta leihatilan, hamabi.
Espaloian, 19:00etan.

DOMEKA 4
OÑATI Txokolatearen historia
Bisita gidatuak Txokolateixan, 
11:00etatik 13:30era. Aurrez eman 
behar da izena: 605 76 35 95.
Txokolateixan. 

BERGARA 'Bergara 
monumentala' bisita gidatuak
11:00etan eta 12:30ean egingo 
dituzte. Aurrez eman behar da 
izena: 943-76 90 03.
Turismo Bulegoan.

LEINTZ GATZAGA Bisita gidatuak 
Gatz Museoan
12:00etan euskaraz eta 13:00etan 
gazteleraz. Aurrez eman behar da 
izena: 943-71 47 92.
Gatz Museoan.

OÑATI 'Giltzapeko altxorrak' 
bisita gidatua
Sancti Spiritus Unibertsitatea eta 
parrokia ezagutzeko aukera. Aurrez 
eman behar da izena, 943-78 34 53 
telefonoan.
Turismo Bulegoan, 13:00etan.

OÑATI 'Go!azen' telesailaren 
aurrestreinaldiko emanaldiak
Denboraldi berriko lehenengo 
kapitulua ikusi ahal izango da, 
16:30ean eta 18:30ean. Sarrerak, 
debalde. 
Gaztelekuan.

ARRASATE Merienda 
osasuntsuak
Tailerra egingo dute gaztetxoek.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

ESKORIATZA Pelikula emanaldia
Komediazko pelikula, 
gaztetxoendako.
Gaztelekuan, 18:00etan.

ARETXABALETA Pelikula 
emanaldia
Komediazko pelikula, 
gaztetxoendako.
Gaztelekuan, 18:00etan.

BERGARA 'Drag-e uraren bila' 
antzezlana
Antzerkia, dantza, bideo-animazioa, 
musika eta robotika bateratzen 
dituen ikuskizuna, umeendako, 
Logela Multimediaren eskutik. 
Sarrerak, lau euro.
Seminarixoan, 18:00etan. 

ASTELEHENA 5
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan. 

DEBAGOIENA Batzar      
feminista
Martxoaren 8ko greba feministari 
begira, Deba eskualdeko taldeetako 
ordezkariek batzarra egingo dute. 
Ostean, luntxa egongo da parte-
hartzaileendako. 
Etxaluzen, 18:00etan. 

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

L'InCOntRO

OÑATI Duo L'incontro, Musikegunak hasteko
Itziar Lujanbiok eta Francesca Romana di Nicolak osatzen dute bikotea. 
Elkarrekin A spasso per I'talia ikuskizuna egingo dute, Italiako zinema 
zuzendarieri omenaldia eginez. Sarrerak, sei euro
Domekan, Santa Ana antzokian, 19:00etan.
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BERGARA 'Bullying-a eskolan' 
berbaldia
LHko 5. eta 6. mailetako eta DBHko 
ikasleen gurasoendako. 
Irizarren, 18:00etan.

OÑATI Abesbatzen emanaldia
Aloña eta Goiz Argi abesbatzen 
kontzertua, Pake Lekuko Kultura 
Astean. Debalde. 
Santa Anan, 18:00etan.

OÑATI 'Gure bidea 25 urtetan' 
erakusketa
Ganbara Abesbatzak 25 urteotako 
ibilbidearen errepasoa argazkitan 
eta karteletan.
Kultura etxean, hilaren 18ra arte. 

BERGARA 'Pol-Pol M.T. 
Bergarako historia sozial 
bat. 1942-2017' liburuaren 
aurkezpena
Edizio digitala aurkeztuko du Miguel 
Angel Elkoroberezibarrek. Ostean, 
Don Serafinen pelikulak.
Pol-Poleko lokalean, 19:00etan.

OÑATI Auzoko egitasmoaren 
aurkezpena
Ikasturte berria azalduko dute.
Bidebarrietako lokalean, 
19:00etan.

MARTITZENA 6
BERGARA ‘Espionaje y azar en 
el aislamiento del wolframio’
Pascual Romanek egingo du berba, 
gazteleraz.
Seminarixoan, 11:00etan. 

OÑATI Norberaren emozioez 
jabetzeko ikastaroa
Jabetze Eskolaren baitan, Aran 
Erasunekin.
Euskaldun Berria gelan,14:00etan. 

OÑATI 'El estraperlo eta la 
posguerra y sus protagonistas' 
hitzaldia
Jose Antonio Azpiazuk egingo du 
berba.
Pake Lekun, 17:30ean.

BERGARA Erorikoak 
prebenitzeko tailerra
Aurrez eman behar da izena: 
943-77 70 95.
Ozkarbi elkartean, 18:00etan.

ELGETA Gaztaina-erre jana 
erretiratuendako
Xalbadorpeko bazkideendako.
Ozkarbi elkartean, 18:00etan. 

OÑATI 'Haurren heziketa 
egokirako gai klabeak'  
hitzaldia
Haur Hezkuntzako eta LHko 1. 
mailako ikasleen gurasoendako.
Euskaldun Berria gelan, 18:15ean. 

EGUAZTENA 7
ELGETA Memoria tailerra
Lehen saioa egingo dute.
Kultura etxean, 09:30ean.

OÑATI Gaztaina-jana
Meriendaren ostean, dantzaldia 
egingo dute.
Pake Lekun, 18:00etan.

BERGARA Jabekuntza Eskola: 
sabel-dantza
Jaione Albeniz irakaslearekin, 
emakumeendako saioa. 
Gaztelekuan, 18:00etan.

BERGARA 'Eztularen aurkako 
kremak' tailerra
Sendabelarren propietateak ezagutu 
eta ukenduak egingo dituzte. 
Miguel Altunan, 18:00etan.

ARRASATE 'El arte de la platería 
en Arrasate-Mondragón' 
hitzaldia
Arrasateko Iragana Astintzen 
zikloaren baitan, Inazio Miguelizen 
berbaldia, gazteleraz. 
Kulturaten, 19:00etan.

ESKORIATZA 'El idioma del 
corazón' bakarrizketa
Virginia Imazen saioa, ele bitan. 
Zaldibarren, 19:00etan.

BERGARA 'Wolfram deuna' 
bakarrizketa
Bakarrizketa zientifikoak egingo 
dituzte. Debalde.
Seminarixoan, 19:30ean.

EGUENA 8
BERGARA Erorikoak 
prebenitzeko tailerra
Euskaraz egingo dute.
Agorrosinen, 16:30ean.

ESKORIATZA Odola emateko 
deialdia
Herritar guztiendako deialdia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
16:30ean.

OÑATI Bingo-jokoa
Askotariko opariak banatuko dituzte 
parte-hartzaileen artean.
Pake Lekun, 17:00etan.

OÑATI Haurren irakurketa kluba
Ikasturteko lehenengo saioa egingo 
dute 4-6 urte arteko umeek eta 
beraien gurasoek, Lur Kortarekin.
Haur liburutegian, 17:30ean.

BERGARA 'Korrika egiteko 
karbono zuntzezko protesi 
baten garapena' hitzaldia
Miren Canelladak eta Jon Artolak 
egingo dute berba.
Aroztegi aretoan, 19:00etan. 

Jaime Rosalesen filmek, 
sarritan, zinemaldietan parte 
hartzen dute. Egiten dituen 
filmak ez dira lan komertzialak. 
Istorioak kontatzeko moduari 
garrantzi handia ematen dio, 
ohikoak diren formuletatik ihes 
eginez. Petra-ren kasuan, 
istorioa melodrama argi eta 
garbia bada ere, historiara 
hurbiltzeko modua nahiko 
desberdina da. Argumentuari 
dagokionez: filma Vincente 
Minelliren Con el llegó el 
escándalo-rekin antza duen 
arren, kontatzeko modua oso 
desberdina da. Istorioan 
badago familiako patriarka 
despota bat. Horrekin batera, 
emaztea, semea, etxeko 
langileak eta etxera hurbilduko 
den neska bat. Gezurrak, 
sekretuak, hilketak, 
sufrimendua eta gorrotoa 

elkartzen dira, hurrenkera 
zehatzik jarraitzen ez duten 
zazpi ataletan. Rosalesek ez du 
jarraitzen melodramen estilo 
eztandagarria. Bere moduak 
hotzagoak dira. Pertsonaien 
elkarrizketak naturalak eta 
sinesgarriak dira. Baita 
aktoreen interpretazioak. 
Naturaltasun eta xumetasun 
horiek aldatzen ditu irudiak 
harrapatzeko moduan. 
Filmatzeko moduak ez dira 
horren naturalak. Scope 
formatua erabili arren, oso 
gutxitan agertzen dira 
zuzenean bi pertsonaia plano 
berean. Panoramikak eginez, 
pertsonaiak planoan sartzen 
doaz, baina beti euren artean 
dagoen distantzia 
azpimarratuz. Horrela, azken 
emaitza interesgarria da, baina 
nahiko nahasia. 

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

La buena esposa
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Smallfoot
Domeka: 17:00.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Ola de crimenes
Eguena: 19:30. 
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

Ana y Bruno
Eguena, zapatua 
eta domeka: 
17:00.

ARETXABALETA

ARKUPE

Oreina
Eguena eta 
domeka: 19:30.
Egunbakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Astelehena: 16:00.

Hotel 
Transilvania 3
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO

El cascanueces 
y los cuatro 
reinos
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

La buena esposa
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.

El arbol de la 
sangre
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

ANTZOKIA

Goazen 5.0
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

El cascanueces 
y los cuatro 
reinos
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

GORBEIA

Black is beltza
Eguenetik 
domekara: 11:45.

Bohemian 
Rapsody
Eguenetik 
domekara: 11:45.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:15.
Eguaztenetik 
domekara: 17:10, 
19:50, 22:30.

El arbol de la 
sangre
Eguaztenetik 
domekara: 17:00, 
19:45, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:15.

El cascanueces y 
los cuatro reinos
Eguaztena: 16:30, 
18:30, 20:30, 
22:30.
Eguenetik 
domekara: 12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

El reino
Eguaztenetik 
domekara: 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

First man
Eguaztenetik 
domekara: 22.20.
Astelehenetik 
eguenera: 20:15.

Ha nacido una 
estrella
Eguaztenetik 
domekara: 19:30, 
22:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Hunter killer
Eguaztenetik 
domekara: 17:00, 
20:15, 22:35.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

La casa del reloj 
en la pared
Eguaztena: 16:10, 
18:35.
Eguenetik 
domekara: 12:00, 
16:10, 18:35.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

La noche de 
Halloween
Eguaztenetik 
domekara: 18:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Los futbolisimos
Eguaztena: 16:10.
Eguenetik 
domekara: 12:00, 
16:10.

Los increibles 2
Eguaztena: 16:10.
Eguenetik 
domekara: 12:00, 
16:10.

zInEMa

KRITIKA

Petra  
Zuz.: Jaime Rosales. Herr.: Espainia (2018). Aktoreak: Barbara 
Lennie, Joan Botey, Marisa Paredes, Alex Brendemülh. 

Kontatzeko modu ezberdinen bila
ANTONIO ZABALA

gLu gLu

ARRASATE 'Pinotxo' haur antzerkia
Carlo Collodiren ipuin klasikoaren moldaketa egin du Glu Glu taldeak. 
Kantuekin eta dantzarekin, askotariko abenturak bizi izango ditu egurrezko 
panpinak, neska-mutikoekin. Sarrera bost euro da.
Zapatuan, Amaia antzokian, 17:00etan.
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Ekinez egina

2014. urte amaiera aldera 
etorri zen Bergarako Candy 
lantokiaren itxiera hotsa, hots 
lehorra, gordina, zitala. 
Arropa ikuzgailuen 
produkzioa Txinara eraman 
zuten eta, a ze kasualitatea! 
Txinan egiten zituzten 
motorrak bertan muntatzeko 
proiektua ekarri nahi zuen 
Bilduk gobernatzen zuen Foru 
Aldundiak. Proiektu hau 
bertan ezartzeko egitasmoak 
langabezian geratu ziren 
langileen dirua eskatzen zuen 
inbertsioetarako.

Proiektua ez zen aurrera 
atera, jakina, baina gaur, 
Gureak taldeak bertan sortu 
duen lantegiak jada 80 bat 
lanpostu eta 2020rako 130 bat 
langile gehiago ekarriko ditu 
Bergarara. Iñigo Oiartzabalek, 
Gureak taldeko zuzendari 
nagusiak, orain hilabete 
batzuk utzi gintuen, baina 
gogoan dut ze harrotasunez 
hitz egiten zidan proiektu 
honi buruz. Gakoa zein zen 
Bergarara ekartzeko? 
Deskargako autobidearen 
amaiera. Bergara 
komunikazio-gune 
garrantzitsu bilakatuko zelako 
Gipuzkoan, eta Bergarako 
Udalarekin lankidetza estua 
izan dutelako. 

Errepide sare on bat 
edukitzearen garrantziaren 
adibide dugu Gureak lantegi 
berria eta guk argi izan dugu 
beti hori. Zorionez, hilabete 
gutxi barru amaituta egongo 
da errepidea.

azKEn BERBa

AINTZANE OIARBIDE

Eneko Azurmendi OÑatI
Txapelketako batzordearen ideia 
izan zen, eta udalari egin zion 
proposamena. Honek begi onez 
ikusi zuen eta, egun gutxiren 
buruan, taldea txapelketan sar-
tu dute, Larraña izenarekin.

Zentroko egoiliarra den Zaka-
riyaou kamerundarrak taldeko 
kideen izenean egin du berba, 
eta azaldu du "oso eskertuta" 

daudela jokatzeko aukera iza-
teagatik. "Futbolean jokatzeko 
aukera izateaz gain, herrian 
integratzen lagunduko digu ho-
nek, eta espero dugu lagun be-
rriak egitea", adierazi du.

Oraindik zehazteke duten 
arren, 22 jokalari inguruk osa-
tuko dute taldea, eta txapelketa 
hasteko "gogotsu" daudela azpi-
marratu du Zakariyaouk.

Entrenatzaile, bi oñatiar
Kontuan hartu behar da egoi-
liarretako batzuek ez dutela 
inoiz futbolean jokatu, eta, ho-
rretan laguntzeko asmotan, Beñat 
Guerreiro eta Haritz Azurmen-
di oñatiarrak entrenatzaile iza-
teko boluntario agertu dira. "Hotz 
Oñatiko kideek egin ziguten 
proposamena, eta gustura onar-
tu dugu", dio Azurmendik. As-

telehenetan eta eguaztenetan 
egingo dituzte entrenamenduak.

Lehen partidua hilaren 10ean 
jokatuko dute, Shatoken Moüra 
taldearen aurka.

Futboleko arropa behar dute
Aloña Mendiko ekipamendua-
rekin jokatuko dituzte partiduak, 
baina, Azurmendik jakinarazi 
duenez, negura begira, futbole-
ko arropa falta dute. "Kirola 
egiteko jertseak, kamisetak, 
prakak eta futboleko botak behar 
dituzte. Beraz, edozein laguntza 
ongietorria izango da", dio.

Harrerarekin, "hunkituta"
Aukera baliatuta, zentroko egoi-
liarrek herritarrei eskerrak eman 
nahi izan dizkiete, egindako 
harreragatik: "Harrera beroa eta 
benetan hunkigarria izan zen". 
Era berean, Oñatin oso gustura 
daudela nabarmendu dute.

Larraña taldeko jokalarietako batzuk, Larrañako futbol zelaian. Erdian, entrenatzaile lanak egingo dituzten Guerreiro eta Azurmendi. E.A.

Futbola, integraziorako 
erreminta bat gehiago
Oñatiko harrera zentrora iritsitako asilo eskatzaileek taldea osatu dute Herriko Futbol 
txapelketan aritzeko; "oso eskertuta" azaldu dira jokatzeko aukera izateagatik, eta 
txapelketa hasteko "gogotsu" daudela diote; azaroaren 10ean dute lehen partidua
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