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Eneko Azurmendi oÑati
1918an sortu zen Eusko Ikas-
kuntza, Oñatin. Aurten, beraz, 
100 urte betetzen ari da erakun-
dea, eta mendeurrena ospatzeko 
hainbat ekitaldi egin dituzte 
urtean zehar. Ekitaldi nagusia, 
ordea, azkenerako utzi dute, eta 
hori XVIII. Kongresua da, Geroa 
Elkar-Ekin leloa duena.

Kongresu horrek 2014an dau-
ka abiapuntua, Eusko Ikaskun-
tzaren mendeurreneko eta XVIII. 
Kongresuko lehendakari Xabier 
Alkortaren esanetan: "Galdera 
bat zabaldu genuen bazkideen 
eta gainontzekoen artean: Zein-
tzuk dira, zure iritziz, Euskal 
Herriak dituen erronka nagusiak, 
eta zeintzuk dira zuen lehentasu-
nak? Galdera hori aintzat har-
tuta, bost gai aukeratu genituen".

Bost gai horiek proiektu bila-
katu ziren 2015ean, eta proiektu 
horietan jarri du fokua, hain 

zuzen, XVIII. Kongresuak. Ho-
nako hauek dira bost proiektuak: 
Nahi dugun gizartea, izango 
dugun gizartea; e5: Euskararen 
Etorkizuneko Eszenarioak Elka-
rrekin Eraikitzen; Gizartea: aniz-
tasuna eta kohesioa; Garapen 
sozio-ekonomikoa; eta Gobernan-
tza demokratikoa.

Bost saio, bost hiriburu
Udazkenean egin dituzte kon-
gresuko bost saioak, eta saio 
bakoitzean proiektu bat izan 
dute hizpide. Lehena urriaren 
5ean egin zuten, Baionan, eta 
lehenengo proiektuaren inguruan 

aritu ziren. "Munduan gertatzen 
diren aldaketen aurrean, zein 
da gure irakurketa? Zer egin 
dezakegu horiei aurre egiteko 
Euskal Herrian? Horri erantzu-
ten saiatu ginen", dio Alkortak.

Bigarren saioa Gasteizen egin 
zuten, urriaren 19an, euskara 
ardatz hartuta. "Zeintzuk dira 
euskal komunitateak dituen 
aktiboak eta baliabideak, eta 
zein egoeratan egongo dira erre-
ferentzia moduan jarri genuen 
2040an? Euskararen garapena 
sustatzea da helburua".

Gizartearen aniztasunaren eta 
kohesioaren gaineko saioa izan 
zen urriaren 26an Iruñean egi-
nikoa. "Gizarte anitz honetan 
kohesionatu beharreko gaiez 
eta elementuez aritu ginen".

Bilboko saioan, azaroaren 9an, 
garapen sozioekonomikoari bu-
ruz aritu ziren, "ongizateari eta 
ezberdintasunari buruz".

Azken saioa Donostian egin 
zuten, azaroaren 16an, eta lu-
rralde arteko gobernantza-eredu 
berri batean oinarritutako egi-
tura soziopolitikoa izan zuten 
hizketagai. "Espainiako eta 
Frantziako estatuetako barruko 
demokraziari buruz eta eraba-
kitzeko eskubideari buruz aritu 
ginen, besteak beste".

Oñatin borobildu
Aipaturiko bost saioetan egin-
dako lana, jasotako ekarpenak 
eta ateratako ondorioak Oñatin 
gaur egingo duten itxiera saioan 
borobilduko dituzte. "Hasieratik 
garbi ikusi genuen mendeurre-
naren kongresua izanda, Oñatin 
bukatu behar genuela".

Hala, aurreko saioetan izan-
dako bozeramaileak eta hizlariak 
batuko dira, eta ateratako on-
dorioen berri emango dute, kon-
gresura gerturatutakoei propo-
samenak egiteko bide emanaz. 
"Saiatu gara aztertzen gai ba-
koitzaren inguruan diagnositik 
haratago zein elementu dauden 
partekatuta eta zeintzuk ez. Ho-
rrez gain, errealitateak irudika-
tu gura izan ditugu bost gai 
horien inguruan, eta bideak 
markatzen dituen mugarriak 
jarri", dio Alkortak.

Aurrera begirako erronkak
Etorkizuneko erronkez ere ari-
tuko dira gaurko saioan. "Eusko 
Ikaskuntza etorkizunari begira 
sortu zen, eta, zorionez, helburu 
eta amets moduan planteatu 
ziren zenbait ideia gauzatuta 
daude gaur egun. Orain ere etor-
kizunari begira gaude, eta ireki 
dugun bide honek jarraipen bat 
izango du. Lehen aipatutako 
bost ideietako batzuk bikoiztu 
egiten dira eta, guztira, hamahi-
ru lerro ditugu. Aukeraketa lana 
egin beharko dugu, eta aukera-
tutako gai horiekin parte-hartze 
prozesuarekin jarraitu. Kohesioa, 
elkarlana eta agenda partekatu 
bat da gure helburua, herri guz-
tiaren egitasmo bat".

Ospakizun ekitaldiak
Azpimarratzeko ekintzen artean, 
batetik, Hamaika amaren seme 
(alaba) antzezlana dago. Santa 
Ana antzokian izango da, gaur 
kongresu-kideei zuzenduta eta 
bihar herritarrentzako.

Bestetik, Oñatz dantza talde-
koek zenbait agintarirekin egin-
go duten soka dantza ere nabar-
mentzekoa da. 1918an agintarie-
kin egindako dantza hura iru-
dikatu gura dute horrekin. 
Arizkungo dantza taldeak ere 
parte hartu zuen orduko hartan. 
Hori dela eta, bihar, dantza saioa 
eskainiko dute plazan.

Azkenik, ekitaldi ofiziala dago. 
Donostiako orfeoiak hainbat 
pieza eskainiko ditu, eta Gontzal 
Mendibilek ere kantu bat joko 
du parrokiako ekitaldian.

Bilbon egindako saioan parte hartu zutenak. EUSKO IKASKUNTZA

Mendeurrenean, 
sorlekura buelta

SOKA DANTZA EGINGO 
DUTE BIHAR, DUELA 
100 URTEKO DANTZA 
HURA IRUDIKATZEKO 
HELBURUAREKIN

EUSKO IKASKUNTZAK 
HASIERATIK GARBI 
ZEUKAN KONGRESUKO 
AZKEN SAIOA OÑATIN 
IZAN BEHAR ZELA

Ehun urteko ibilbidea egin ostean, sortu zen leku berera itzuliko da Eusko ikaskuntza, 
oñatira; 'geroa Elkar-Ekin' kongresuak bost saio izan ditu, baionakoa, gasteizkoa, 
iruñekoa, bilbokoa eta Donostiakoa, eta landutako guztia oñatin borobilduko dute

Azaroak 23, egubakoitza:
• 09:30-10:00 Dokumentazioaren banaketa.
• 10:00-10:15 XVIII. Kongresuko itxiera saioaren irekiera.
• 10:00-11:15 Kongresuko ondorioen eta esperientziaren 

kontaketa, prozesuan parte hartu duten gazteen eskutik.
• 11:00-13:00 XXI. mendeko Euskal Herrirako etorkizuneko 

erronken aurkezpena.
• 13:00-13:30 Kongresuaren amaiera ekitaldia.
• 14:00-15:30 Bazkaria.
• 15:30-17:30 Oñatiko monumentu multzora bisita gidatua.
• 18:00-19:15 Antzerkia: Hamaika amaren seme (alaba).

Azaroak 24, zapatua:
• 11:00-11:30 Agintariei, bazkideei eta herritarrei ongietorria 

Oñatiko plazan.
• 11:30-12:00 Agintariek eta Oñatzeko dantzariek, soka dantza.
• 12:00-13:15 Ekitaldi ofiziala San Migel parrokian. Donostiako 

Orfeoiak eta Gontzal Mendibilek parte hartuko dute.
• 13:15-13:30 Arizkungo Dantza Taldearen emanaldia.
• 14:00-16:30 Bazkaria.
• 18:30-19:45 Antzerkia: Hamaika amaren seme (alaba).

Urteurreneko ekitaldien egitaraua
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Jokin Etxebarria DEbagoiENa
Arrasate aukeratu du Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak Eee!ntzun 
proiektuaren lehen ekitaldia 
egiteko. Bihar izango da, azaroak 
24, zapatua, Biteri plazan, 
12:00etan, eta bertan izango dira, 
besteak beste, Imanol Agirretxe 
eta Xabi Prieto Realeko futbo-
lari ohiak, Malen Ruiz de Azua 
pertika jauzilaria eta ETBko 
Goazen telesaileko protagonis-
tetako batzuk.

Eee!ntzun proiektua 2017-2018 
ikasturtean jarri zuen martxan 
Aldundiak, eta eskola kiroleko 
balioak goraipatzea du helburu. 
Lehiakortasun hutsetik ihes 
eginda, familia eta bestelako 
ikusleen arreta bereganatu nahi 
du, haurrek eskola kirolaz dis-
frutatzeko duten eskubidea 
mahai gainean jarrita. Ikastur-
te berri honetan, proiektu bera 
bultzatzen jarraitu nahi du Foru 
Aldundiak, eta, horretarako, 
ekitaldi batzuk antolatuko di-
tuzte Gipuzkoako hainbat he-
rritan. Horietatik lehena Arra-
sate izango da eta 600-700 neska-
mutil batzea espero dute. Gero 
etorriko dira Eibar, Tolosa, Irun, 
eta abar.

Zeelanda Berriko 'haka'
Kirol instalazioetako harmaile-
tan izan ohi diren oldarkortasun 

eta indarkeria gertaerei aurre 
egiteko nahiarekin jaio zen, 
egoera horietan gehien sufritzen 
dutenak haurrak baitira. Eki-
menaren asmoa da eskola kiro-
lean parte hartzen duten haur 
eta gaztetxoak protagonista 
bihurtzea.

Eta, hain zuzen, Zeelanda Be-
rriko errugbi selekzioak ezagun 
egin zuen dantza hartu zuten 
ardatz: haka. Dantza horrekin, 
kontrarioari aurre egiteko prest 
daudela erakutsi nahi izaten 
dute. Eee!ntzun proiekturako 
Goazen telesaileko protagonistek 

prestatu zuten dantza berezia 
eta bideoklipean Gipuzkoako 
kirolari ezagunenek hartu zuten 
parte.

Zapatuan, haka hori dantza-
tuko dute Arrasateko Biteri 
plazan, bideoko protagonisteta-
ko batzuekin, hasiera ekitaldian 
Maria Ubarretxena Arrasateko 
alkateak eta Denis Itxaso Foru 
Aldundiko Kiroletako diputatuak 
egingo duten hizketaldiaren 
ondoren. Ekitaldia amaitutakoan, 
dantzan parte hartu duten haur 
guztiei oroigarri bat banatuko 
diete.

Imanol Agirretxe haka egiten. ARTXIBOA

'Eee!ntzun' proiektua 
Arrasaten hasiko da
Eskola kirolaren balioak goraipatzea helburu duen proiektuak arrasaten egingo du 
lehen geldialdia, bihar, azaroak 24, biteri plazan, 12:00etan. bertan izango dira 
imanol agirretxe, Xabi Prieto eta 'goazen' telesaileko aktoreak, besteak beste

Romero eta Iriarte, Isaias Carrascori martxoan egin zitzaion omenaldian. ARTXIBOA

Isaias Carrasco udaletxeko areto 
nagusian omenduko dute bihar
omenaldia irekia izango da herritar guztientzat eta 
musikaz lagundurik zinegotzi ohia oroituko dute

J.E. DEbagoiENa
Martxoan bete ziren 10 urte ETAk 
Arrasateko zinegotzi ohi Isaias 
Carrasco erail zuela. Azaroaren 
8an, Arrasateko udaletxeko oso-
ko bilkuren aretoan egin zuten 
agerraldi bateratu batean, udal-
batza osatzen duten alderdi po-
litiko guztiek Isaias Carrascoren 
omenaldian parte hartuko du-
tela adierazi zuten. Omenaldia 
bihar izango da, azaroak 24, 
arratsaldeko seietan, udaletxeko 
areto nagusian.

Herritar guztiei irekitako ome-
naldi xumea izango dela jakina-
razi dute; musikaz lagundurik, 
familiartekoek eta Udaleko or-
dezkariek euren hitzekin Ca-
rrasco oroituko dute.

Lehen pausoa
Arrasateko San Andres auzoko 
Navas de Tolosa kalean 2008ko 
martxoaren 7an hil zuen ETAk 
zinegotzi sozialista izandakoa, 

eta leku hartan egin zioten ome-
naldia, hamargarren aldiz,  pasa 
den martxoan. Orduan, EH Bil-
duko nazional mailako ordez-
kariak egon ziren bertan; ez, 
ordea, herriko ordezkariak. 
Arrasateko Udaleko Memoriaren 
eta Bizikidetzaren Mahaiaren 
barruan sukalde lan handia egin 
eta gero, herriko alderdi politi-
ko guztiek, baita EH Bilduk ere, 
adostu zuten omenaldian parte 
hartu beharra zeukatela. Memo-
riaren eta bizikidetzaren alde 
eman beharreko aurrerapausoe-
tan lehena izango da bihar Ca-
rrascori egingo zaion omenaldia.

Horren ondoren, Iñaki Etxa-
beri eta German Agirreri egin-
go zaien aitortza etorriko da. 
Bestalde, sakabanaketa politikak 
sortu duen sufrimendua aintzat 
hartzeko, urte amaiera baino 
lehen ezagutzera emango den 
proposamen konkretu bat lantzen 
ari dira Udalean. 
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Amaia Zabala oÑati
"Oñatiko Larraña harrera etxea 
martxan jartzeko behar dugun 
aurrekontu osoa da diru hau, 
eta beharrezko tresnak erosteko, 
langileei ordaintzeko eta ohiko 
gastuetarako bideratuko da; 

segurtasun eta mantentze gas-
tuak, esaterako", azaldu du Pa-
tricia Barcenak, CEAR Euska-
diko zuzendariak. 

Gaineratu du une honetan 
asilo eskaera egin duten hiru-
rogeita hamar etorkin daudela 

Larrañan, baina "behin eraiki-
na guztiz egokitzean" ehun 
lagun artatzeko gaitasuna izan-
go duela harrera etxeak. Ber-
tako egonaldia hiru hilabetekoa 
da, nahiz eta irizpide teknikoen 
arabera hura laburtu edo luza 
daitekeen.

Barcenak azpimarratu du "is-
torio gogorrak bizi izan dituzten 
pertsonak" etorriko direla Oña-
tira babes eske, euren jaioterrian 
jazarpena pairatu dutenak, eta 
ihes egitea lortu dutenak, hain 
zuzen.

235.269 euroko laguntza 
Oñatiko Larraña harrera etxeari
Jaurlaritzak CEaR Euskadiri esleitu dio diru-laguntza, 
harrera etxean dauden migratzaileei arreta emateko

Oñatiko Larraña harrera etxea. OIHANA ELORTZA

Amaia Zabala DEbagoiENa
Business Network International 
da BNI siglek esan gura dutena; 
hau da, Negozioetarako Nazioar-
teko Sarea; eta Debagoieneko 
taldean, negozio eta enpresa 
askotariko 25 lagun inguru da-
biltza elkarlanean, zeinak egu-
bakoitzero elkartzen diren, Arra-
saten, 06:45ean. "Networking 
batekin hasten dugu saioa eta 

elkarrekin kafea hartzen dugu; 
ondoren, 07:00etan, batzarra has-
ten dugu. Ordubeteko saioa iza-
ten da eta atal honetan, besteak 
beste, kide bakoitzak minutuko 
aurkezpen bat egiten du, zer 
eskaintzen duen eta gainontzeko 
kideei nola lagundu diezaiekeen 
azalduz", azaldu du Idurre Albi-
zuk, BNI Aukerako zuzendariak. 
Gaineratu du bigarren erronda 

batean lantaldeko kide bakoitzak 
beste kideengatik aste horretan 
zer egin duen azaldu behar due-
la; izan ere, BNIren lan sistema-
ren oinarrian dagoen filosofia 
givers gain delakoa da. Hau da, 
norberak besteei ekarpenak egi-
tea, eta alderantziz. Batzarra 
amaitzean, guztiak elkarrekin 
gosaltzera joaten dira, 09:00eta-
rako bakoitza bere lanpostura 

iritsi dadin. "Aukera sinplea eta 
eraginkorra da, asteroko batza-
rren bidez elkar ezagutu eta 
elkarrekin lan egiteko aukerak 
bilatzeko", dio BNI Aukerako 
zuzendariak.

Parte hartzeko gonbita 
Esan bezala, Arrasateko Garaia 
Parke Teknologikoan egin ohi 
dute asteroko batzarra, baina 
gaur Bergaran, Agorrosin Ekin-
tza Gunean, egingo dute. "Gure 
asteroko ohiko bilera izango da, 
baina egubakoitz honetan Ber-
garan egingo dugu, jende gehia-
go hurbiltzeko eta ezagutzera 
emateko helburuarekin, gaine-
ra, ez dugu baztertzen aurreran-
tzean Debagoieneko beste he-
rrietan ere egitea", argitu du 
Unai Etxebestek, BNI Aukerako 
kideak.

Gaineratu du edonor izan dai-
tekeela parte eta inongo kon-
promisorik gabe gerturatu dai-
tekeela lantaldearen funtziona-
mendua gertutik ezagutzera. 
"Enpresa handi edo txikietako 
ordezkariak zein autonomoak, 
izan daitezke, abokatuak, higie-
zin agentzietako eta beste hain-
bat zerbitzutako langileak eta-
metalurgia enpresetako ordez-
kariak ditugu lantaldean une 
honetan. Hori bai, garrantzitsua 
da aktibitate bakoitzetik ordez-
kari bakarra izatea, batzarretan 
enpresa ezberdinen artean ha-
rreman sare indartsuak sortzea 
baita helburua", dio Roberto 
Maiztegik, BNI Aukera Deba-
goiena-ko lehendakariak. 

Bestalde, argitu dute ez dagoe-
la enpresako nagusi izan beha-
rrik BNI Aukerako kide izateko; 
hain zuzen, langile izan eta 
enpresako ordezkari moduan 
joatearekin nahikoa dela. Ba-
tzarretara joateko interesa iza-
nez gero, jakinarazi egin behar 

da, bniaukera@gmail.com hel-
bidera mezu bat bidaliz edo 699 
49 52 49 telefonora deituz.

Mundu mailako ekimena
BNI ekimenak 8.000 lantalde eta  
200.000 kidetik gora ditu mun-
duko 70 herrialdetan eta BNIko 
kideek 9 milioi erreferentzia eta 
10.500 milioi eurotik gora sortu 
zituzten euren enpresentzat 
mundu osoan zehar, Debagoie-
neko BNIren esanetan.

Espainiako Estatuaren kasuan, 
2018ko datuen arabera, BNI Es-
paña erakundeak 119 lantalde 
eta 3.215 kide aktibo ditu eta 
azken hamabi hilabeteetan BNI 
España CNMko kideek 199.113 
erreferentzia sortu dituzte, da-
gozkien enpresentzat 268.344 
euroko balioarekin negozio itxian.  

Euskal Autonomia Erkidegoan, 
berriz, hamabi taldetan banatu-
tako 350 taldekide ditu BNIk. 
Horregatik guztiagatik, BNI Au-
kera Debagoiena-ko kideek az-
pimarratu dute enpresa sare 
honi esker ehunka enpresa el-
karrekin harremanetan jartzen 
direla, "eta ez Debagoienean eta 
Euskadin soilik", nazioarteko 
merkatuetan ere bai. "Esaterako, 
gure taldeko kide diren pertsona 
batzuek munduan zehar dauka-
ten sare hau aprobetxatzen dute 
lan bidaietan joaten diren he-
rrialdeetan dauden BNI taldeekin 
harremanetan jarri eta elkarla-
na areagotzeko eta, horrela, 
mundu osoko enpresekin harre-
manak egiteko", dio Idurre Al-
bizuk, BNI Aukerako zuzendariak. 

Egubakoitz goizero Arrasateko Garaia Parke Teknologikoan egiten den batzar batean. UNAI ETXEBESTE

BNI Aukera-ren gaurko 
batzarra Bergaran da
bNi aukera Debagoiena-k lehenengo urteurrena bete zuen irailaren 29an. urte 
honetan, lantaldeak 921 erreferentzia sortu ditu; hau da, 921 negozio aukera 
lantaldeko kideentzat, eta horrek 1.024.245 euroko negozioa ekarri du

BNI EKIMENAK 8.000 
LANTALDE ETA 20.000 
KIDETIK GORA DITU 
MUNDUKO 70 
HERRIALDETAN
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Amaia Zabala bERgaRa
"Urte sasoi honetan egiten dugu 
beti bilketa handi hau, eta ur-
teko garrantzitsuena izaten da, 
gure biltegiak janariz gehien 
hornitzen dituena, hain zuzen", 
dio Jose Antonio Agirrebeñak,  
Bergarako Elikagai Bankuko 
arduradunak. Gipuzkoan 82 
dendatan egingo dute bilketa, 
eta, horietatik, 40ren kudeaketaz 
Bergarako Elikagai Bankua ar-
duratuko da, Goierri, Debagoie-
na, Debabarrena, Urola Garaia 
eta Urola Kosta eskualdeetako 
bilketez, hain zuzen; eta, jakina, 
boluntarioak deitu dituzte.

Gipuzkoako 82 saltokitan 
Gipuzkoako 42 udalerritan egin-
go da bilketa eta horietatik sei 
Debagoienekoak dira: Antzuola, 
Aretxabaleta, Arrasate, Bergara,  
Eskoriatza eta Oñati, hain zuzen. 
Eskualdean bilketa egingo duten 
saltokiak honako hauek dira: 
Eroski, BM, Carrefour, Dia, El 
Corte Ingles, Lidl eta Super 
Amara.

Aurten ere, iaz bezala, lagun-
tza emateko bi modu egongo 
dira: janaria zuzenean bilketako 
kaxetan utziz edo gero eta indar 
gehiago hartzen ari den eta eros-

ketak ordaintzeko kutxan eska 
daitezken diru-laguntza bonuen 
bitartez. "Bonu hauek oso ga-
rrantzitsuak dira guretzat; izan 
ere, esnea bezalako elikagaiek 
oso epe laburra dute eta bereha-
la banatu behar ditugu. Aldiz, 
diru-laguntza bonuen bitartez, 
beharrezkoa dugunean erosi eta 
banatzen ditugu", gaineratu du 
Agirrebeñak.  

Asteartean Donostiako Londres 
Hotelean emandako prentsau-
rrekoan jakinarazi zutenez, 
aurtengo elikagai bilketako iru-
dia Donostiako Delteco GBC 
saskibaloi taldea izango da. 

Bildutako elikagaien prozesua
"Bi egun hauetan bildutako eli-
kagaiak edukiontzietan iristen 
dira biltegira eta boluntarioak 
hauek sailkatzeaz eta inbentarioa 
egiteaz arduratzen dira. Ondoren, 
urte osoan zehar, herri bakoi-
tzeko arduradunek biltegira 
hurbildu eta janari premia du-
tenei banatzen dizkiete", argitu 
du Bergarako biltegiko ardura-
dunak. 

2017an, esaterako, Gipuzkoan, 
2.500 tona elikagai baino gehia-
go banatu zituzten; dena den, 
arduradunek jakinarazi dute 

urtez urte elikagaien eskaera 
egiten dutenen kopurua jaisten 
ari dela eta, ondorioz, onuradun 
bakoitzak jaso duen elikagai 
kopurua igo egin dela: 130 kilo, 
batez beste, Europako bankuen 
gehiengoaren gainetik. Gipuz-
koako Elikagaien Bankuak egu-
nerokotasunean 216 eta kanpai-
netan 1.750 laguntzaile ditu.

Arrasateko Eroski hipermerkatuan, iazko janari bilketan. GOIENA

Elikagaien urteko bilketa, 
beharra dutenentzat
azaroaren 30ean eta abenduaren 1ean, elikagaien urteko bilketa handia egingo dute eta 
bergarako Elikagaien bankuak boluntarioak behar ditu; izena emateko, 943 76 21 90 
telefonora deitu edo 'bergara@bancoalimentosgipuzkoa.org' helbidera idatzi behar da

Amaia Zabala DEbagoiENa
Jostailua haurren garapenerako 
beharrezkoa den elementu bat 
izan arren, gaur egun, tamalez, 
ez dago haur guztien esku. Ho-
rren ondorioz, urtero legez, De-
bagoieneko Gurutze Gorriak 
Jostailu Hezitzailea kanpaina 
jarri du martxan, eta aurten, 
bailarako 201 haurren eskaera 
jaso dute. 

Iaz, esate baterako, Debagoie-
neko Gurutze Gorriari esker, 
eskualdeko 256 haurrek izan 
zuten jostailu bat opari Gabon 
garaian.

Nola lagundu?
Laguntzeko bi modu daude: ba-
tetik, azaroaren 24an eta aben-
duaren 7an, 14an eta 15ean, 
Arrasateko Eroskin, gizarte 
bazterkeria arriskuan egon dai-
tezkeen Debagoieneko 0 eta 12 
urte bitarteko haurrentzat jos-
tailuak jaso eta jostailu txekeak 
erosteko aukera izango da. Bes-
tetik, Laboral Kutxaren ES22 
3035 0001 51 0010018156 kontu 
korrontean nahi den adinako 
ekarpen ekonomikoa eginez ere 
lagundu daiteke, Jostailu hezi-
tzailea kontzeptua jarrita.

Jostailu bilketa, 201 haurren 
ametsa betetzeko helburuarekin
Debagoieneko gurutze gorriak herritarren parte hartzea 
eskatu du gabonetarako jostailu berriak biltzeko
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Ez gara

ONINTZA ENBEITA
HttPS://LabuR.EuS/N5boi

'bERRia'-N aRgitaRatua

Erosketa gune erraldoien 
aldeko apustua garbia da. 
Erraz birkalifikatzen da 
zorua halakoak 
eraikitzeko: marka 
handietako supermerkatu 
erraldoiak, arropa marka 
handien sukurtsalak, 
janari azkarra eskaintzen 
duten txiringitoak, eta 
akaso, zinema aretoren 
bat.

Herrietako sarrera-
irteeretan edo hiri gune 
handietan kokatzen dira 
gehienbat, eta bertara 
joatea erraza da. 

Hiri erdian daudenean, 
garraio publikoa dago 
bertaraino, eta urrunago 
daudenek doako 
aparkalekua daukate. 
Beste aukerarik ez balego 
bezala saldu diguten 
bizimodu eredu 
honetarako erraztasun 

handiak eskaintzen 
dituzte: erosketa saskia 
zuzenean autoraino 
eramateko aukera, behar 
dugun guztia leku 
bakarrean erostearen 
abantailak, umeak isilik 
egon daitezen goxokiak eta 
mugitzen diren hainbat 
gailu dituzte (denak 
ordaindu behar dira, 
jakina), behar omen dugun 
arropa ere bertan dago...

Horregatik, sutu egin 
nau Bizkaiko Foru 
Aldundiaren kanpaina 
berriak. Supermerkatu 
erraldoiei alfonbra gorria 
jarrita, bertako ekoizle eta 
saltzaileak ia akabatu egin 
dira, eta orain, komertzio 
txikiaren aldeko kanpaina 
abiatu dute. Bagara ala ez 
gara, dio iragarkiak. Bada 
ez, ez gara. Komertzio 
txikiak, bertako ekoizleak 
zein saltzaileak, ez dira 
instituzioen lehentasuna. 
Ezta erosleak ere. Bestela, 
ez genuke daukagun 
panorama izango.

Gero eta gehiago

JAUME GELABERT
HttPS://LabuR.EuS/SuR71

'bERRia'-N aRgitaRatua

"Gero eta euskara gehiago 
aditzen da Iruñeko 
karriketan".

Poztu nintzen 
solaskideek hartua nuen 
pertzepzioa berretsi 
zidatenean afalosteko 
solasaldian. 

Aitortu behar dut ez 
Sakanako lagunak ez ni ez 
garela soziolinguistikan 
adituak auskalo garunaren 
zein eremutan dagoen 
graduondokoan aspaldi 
jasotako informazioa, 
beraiek gutxitan etortzen 
zaizkigula bisitan Hiri 
Buruzagira, nahiz eta 
azken bi urteotan nahi 
baino gehiago Iruñerako 
bidea hartu behar izan, eta 
hirurok berez baikorrak 
garela. Nolanahi den ere, 
baieztapena frogatzeko 
zenbakizko daturik ez 
genuen arren, bat etorri 

ginen hiru afaltiarrok 
gainerakoak biharamuneko 
finalaz ari ziren beste 
muturrean epaia emateko 
orduan: "Bai, gero eta 
euskara gehiago aditzen da 
Iruñeko karriketan, eta 
iruindarrei euskaraz 
entzuteak plazer handia 
sortzen digu". 

Seguru nago 
Euskaraldiaren eraginez 
plazera biderkatuko 
zaigula ostiraletik aurrera.

Gero eta euskara gehiago 
aditzen da Aiegiko 
karriketan. 

Lehenengo proposizioa 
eskuan datu zehatzik izan 
gabe egitea ekintza ausarta 
bada ere, are ausartuagoa 
litzateke bigarren hau 
aditzera ematea, behin 
baino ez bainaiz izan 
Lizarraldeko herrian. Hala 
ere, edozein tertulianoren 
modura, behar izatera 
sutsu defendatuko nuke 
baieztapena, benetan 
pentsatzen baitut, agian 
baikortasunak bultzatuta, 

lehen baino euskaldun 
gehiago dagoela Aiegin. 
Horregatik ezin dut ulertu 
zergatik bozkatu duten 
bertako biztanle batzuek 
beren herrikideen 
hizkuntza eskubideen 
aurka, eremu 
ez-euskaldunetik eremu 
mistora pasatzeko aukerari 
uko eginda. 

Benetan trabarik jarri 
nahi ote diote eskolan 
euskaraz ikasteko 
aukerari? 

Administrazioarekin 
harremanak bertako bi 
hizkuntzetan izateko 
aukera inposizioa al da? 

Angel Erroren artikuluez 
gogoeta egitea, Berri 
Txarrak-en kanten letrak 
abestea, Santi Leoneren 
umore finaz barre egitea 
edota Castillo Suarezen 
olerki emanaldietan 
hunkitzea kaltegarria ote 
da?

Post gehiago 8. orrialdean.

HaNDik Eta HEMENDik

Amodio-gutuna
Eskertza-gutuna
Eskari-gutuna

Erantzun-gutuna
Aldarrikapen-gutuna

Kexa-gutuna

idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!
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"Hi, Lasku! Oinguan be, boterik ipini barik egin dok alde! 
Gero ez hadi etorri Ron Santa Teresa Kas Naranjakin edo 
beste konbinau arraroren bat nahi dozula esanaz...".

Egia esan, 2014ko abuztuan alde egin zuen Laskuk, 
Vignemaleko tontorrera bidean betiko galdu zenean. 
Okzitaniako Tolosako ospitalean ikusi genuen lehendabizi, 
Donostian ondoren, Arrasaten gero eta Zumarragan azkenik, 
baina gurpil aulkian kieto zegoen hura ez zen Lasku. 

Gorputzez bai, baina haren arima Vignemalen gelditu zen 
betiko.

Nerabe ginela elkartu zinen gure kuadrillara. Begiak itxi 
eta patillak perfekto moztuta eta Loquilloren tankerako tupe 
antzeko batekin ikusten zaitut Pol-Pol kanpoan elkartzen 
ginen taldetxora batuta. 

Gogoan ditut, oraindik, Fiat Punto beltzean egiten genituen 
irteeratxoak Kashbaden 
lehen kaseta entzunez; "Beti 
nahi izan dut aske bizitzea, 
nire hegalak zabaldu eta 
hegan joatea, ez nago 
isolaturik, bakarrik 
habiatik noa…". 

Bateko kontzerturen 
batera, besteko ez dakit zer 

DJ entzutera, sagardotegira, Baskonia animatzera edo 
Conilera oporretan. Tipo polifazetikoa zinen, artista…

Kirolerako ere abila. Duatloi, triatloi, mendi-lasterketa, 
maratoi… beti antxintxika. Mendiak erakartzen zintuen 
aspaldion, eta eskiak jantzita izanez gero, are eta hobeto. 
Aneto ere pendiente gelditu zaigu, Lasku. Gogoan duzu 
lainoa sartu eta Portilloin buelta eman behar izan genueneko 
hura? 

Hala ere, beti izango ditugu San Lorentzo, hain gustuko 
zenuen mendia, eta Vignemale. Betirako eraman zintuen 
Vignemale. Ez diot gorrotorik Vignemaleri, zure istripua 
gertatu zenetik begi ezberdinez begiratzen diodan arren: nola 
gorrotatu hain ederra den tontor hori. 

Mendiko botekin edo eskiekin, baina zin dagit joango 
garela kuadrillakook Vignemalera eta hango tontorrean topa 
egingo dugula Ron Santa Teresa Kas Naranjarekin eta 
behingoagatik barkatuko dizugula boterik jarri ez izana…

Vignemalen 
elkartuko gaittuk!

zabaLik

ANARTZ AGIRRE

GOGOAN DUZU LAINOA 
SARTU ETA 
PORTILLOIN BUELTA 
EMAN BEHAR IZAN 
GENUENEKO HURA?

Batzeko ariketa

MADDI ANE TXOPERENA IRIBARREN
HttPS://LabuR.EuS/LukkF

'bERRia'-N aRgitaRatua

Teresa del Valle antropologoak 
Korrika euskararen aldeko 
ekintza sinboliko 
garrantzitsua zela azpimarratu 
zuen 1988an argitaraturiko 
Korrika: rituales de la lengua en 
el espacio lanean (Korrika: 
hizkuntzaren erritualak 
espazioan). Tartean, 
nabarmendu zuen euskararen 
alde egiteko ez ezik 
lurraldetasuna markatzeko ere 
balio zuela 1980ko 
hamarkadan sorturiko herri 
ekimenak. Izan ere, lasterketa 
beraren pean Euskal Herriko 
zazpi probintzietan zehar 

egiten zuten (eta dute) korrika 
milaka herritarrek, eta 
ibilbideak herriari forma 
ematen dio. [...]

Ezberdina izanagatik, 
antzeko pentsamendu bat 
sortu dit Euskaraldiak: Euskal 
Herriko txoko askotan 
ikusteak kanpainak, eta, 
bertzeak bertze, haren 
webgunean dagoen mapari 
begiratzeak. Erakusten baitu, 
herriz herri, non parte 
hartuko dugun ariketa sozial 
erraldoi horretan: koloretako 
puntuak ikus daitezke 
Zuberoako, Arabako, Nafarroa 
Garaiko, Baxenabarreko, 
Lapurdiko, Bizkaiko eta 
Gipuzkoako txoko askotan. 
Eta, beraz, ahobizi eta 
belarriprest txapak berdin 

erabili ahal izango ditugu 
Portugaleten, Tuteran, Maulen 
eta Azpeitian.

Pentsamendu eta sentimendu 
bera sorrarazi dizkit 
Euskaraldiaren leloak ere: Batu 
egingo gaitu. Batuko gaituelako, 
euskaraz umetatik dakigunak 
eta beranduago ikasi dutenak, 
hango eta hemengoak, hitz egin 
zein ulertu bakarrik egiten 
dutenak. [...]

11 egunerako prestatu dute 
esperimentua, baina ohiturak 
aldatzeko esperantzarekin. 
Ederra litzateke, euskara 
ahoratzeko bakarrik ez, 
elkarrekin aritzeko ere hartuko 
bagenu ohitura.

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz

Post gehiago 7. orrialdean.
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Eneko Azkarate aRRaSatE
Zaporeak gobernuz kanpoko 
erakundeak 35 udalerritan 
abiatu du kanpaina bat, 
Grezian dauden Siriako 
errefuxiatuendako arropak 
jasotzeko. Debagoienean, Aita 
Mennin jaso dituzte.
Duela urte bi Siriako errefuxiatuak 
Europara heltzen hasi zirenean, 
elkartasun uholdea sortu zen han 
eta hemen, eta Aita Mennin 
18.000 kilo arropa batu zituzten.  
Orduan, guk geuk bakarrik 
egin genuen. Orain, Zaporeak 
elkartearen bitartez. Euskal 
Herri mailan egin da eta 35 
herritan ari gara batzen. 
Duela urte bi negua zen, 
urtarrila, Grezia elurretan 
zen… Jende asko etorri zen 
arropak ekartzera.
Zenbat jaso duzue oraingoan?
Ez dugu zenbaketarik egin 
oraindik –eguen goizean egin 
da elkarrizketa–, baina jende 
asko etorri da, guk uste 
genuena baino askoz gehiago; 
akaso, bikoitza. Gainditu egin 
ditugu aurreikuspenak. 
Benetan itzela izan da 

erantzuna. Hona propio etorri 
egin behar da jendea, ez gaude 
herri baten erdian. 
Zein arropa klase batu duzue?
Zaporeak elkarteko 
boluntarioak Grezian izan 
ziren duela hilabete batzuk 

eta ikusi zituzten biltegiak 
hutsik. Eta negua datorrenez, 
gizonezkoendako, 
emakumezkoendako eta 
umeendako neguko arropak 
jaso ditugu.
Ze jende mota etorri da? 

Denetik, estilo ezberdinekoa, 
eta toki ezberdinetatik, ez 
bakarrik Arrasatetik, baita 
Eibar, Bergara, Antzuola edo 
Aramaiotik ere. Horrelako 
kanpainek batu egiten 
gaituzte. Polita da jendearekin 
egotea, ze eskertu egiten du 
horrelako kanpainak 
antolatzea. Poltsa bakoitza da 
garrasi isil moduko bat 
injustizia honen aurrean. 
Duela bi urte, egoera 
dramatikoagoa zen?
Ez nuke esango. Gertatzen da 
hedabideen agendaren 
erdi-erdian izan zela gaia. 
Orain, gaia ahaztuta dagoela 
ematen du, badirudi Sirian ez 
dagoela gerrarik, ezta siriar 
errefuxiaturik ere. Baina 
arazoa hor dago eta arropa 
biltegiak ez ezik elikagaienak 
ere hutsik daude. 
Noiz eroango duzue arropa eta 
zein toki zehatzetara bidaliko da? 
Badakizue? 
Zaporeak elkarteak eroango 
du arropa kamioi batean 
Donostiara. Badakigu han 
goraino dabiltzala lanez, ze 
erantzuna Euskal Herri 
osoan, beti bezala, sekulakoa 
izan da. Azaroaren 26an eta 
27an Greziarantz aterako dira, 
negua heldu aurretik arropak 
bertan izan ditzaten. Orain 
arroparekin egin dugun 
bezala, aurrerago elikagaien 
kanpaina egingo dugu. 

Egoitz Zabala, Aita Menniko harreran, eguaztenean. XABIER URZELAI

"Poltsa bakoitza da garrasi 
isil bat injustiziaren aurrean
EGOITZ ZABALA aita MENNi oSPitaLEko ELkaRtaSuN PRoiEktuEN aRDuRaDuNa

bERbagai

Aralarren 
edertasuna 
iruditan
Aralar, mundua leku den lurra 
dokumental estreinatu berria 
apurka-apurka erakusten ari 
dira herririk herri eta 
abenduaren 11n Antzuolara 
helduko da. Egileek, gainera, 
Besaide mendi elkartearen 
eskutik Arrasatera ere eroan 
nahi dute. Aralarren egiten 
dabiltzan baso-pisten gaia 
jorratzen dute, besteak beste, 
eta Besaideko inguruekin, 
pistekin eta bestelakoekin 
gertatzen ari dena azaleratu 
nahiko luke Mondragoeko 
mendi elkarteak 
dokumentalarekin eta osteko 
mahai-inguruarekin. 

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Duela bost urte bete zituen Oñatiko Zuazola Institutuak 50 urte, 
eta urteurrena ospatzeko ekitaldian elkartu ziren urte askotariko 
ikasle, irakasle eta gurasoak, erakundeetako ordezkariekin batera. 
Urte askoan zuzendari izandako Malen Imazek adierazi zuen 
oñatiarrendako "izugarrizko aukera" izan zela "batxilergoa herrian 
ikasi ahal izatea". 1963-1964 ikasturteko irakasle Elena Valbuena 
eta Juan Jose Iraola omendu zituzten ekitaldian. 

Oñatiko Zuazola 
Institutuak 50 
urte bete zituen 

2013-11-16

zuzENkEta

2014ko Behobia-Donostian 
laugarren postua lortu zuen 
Ritxar Fernadez oñatiarrak; 
debagoiendar batek lasterketa 
ospetsu horretan inoiz lortu duen 
sailkapen eta denborarik onena 
(1.01.39) lortu zuela genion 
aurreko astean sail honetan. Ez 
da zuzena, ordeea. Antonio 
Merino antzuolarrak bigarren 
postua lortu zuen 1997an 
(1.00.57). Antonio Perez 
irabazlearengandik hiru 
segundora ailegatu zen 
helmugara. Diego Garcia 
azkoitiarra hirugarren izan zen. 
Urte hartako podiuma osatu zuen 
hirukoa, batera samar heldu zen 
Boulevardeko azkeneko 
zuzenera.

Hau bE baDogu!

Durangoko Azokaren 
aurkezpen ofiziala egin dute 
aste honetan, eta dagoeneko 
hainbat eta hainbat 
erabiltzaile hasi dira #53DA 
eta #DAaskodira traolak 
erabiltzen:

@gerediaga: "Orain hutsik 
dagoena, laster erakusleihoz 
eta jendez beteta ikusiko 
dugu. Desiatzen #53DA 
heltzeko!".

#53DA traola 
indarrarekin dator

Gaur abiatu da hamaika 
egunetan egingo den ariketa 
soziala, baina aste osoan 
zehar #euskaraldia, #ahobizi 
eta #belarriprest traolak 
aipatuenetakoak izan dira:

@enekuttun: "Badakit txapa 
batek ez zaituela 
euskaldunago egingo, baina ez 
dakizu ze poza emango didan 
zuri txaparekin ikusteak, 
euskararen unibertsoan 
zaudenaren seinale baita! 
Animatu! #Euskaraldia".

Euskaraldia, 'trending 
topic' aste osoan
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
"Aurtengo ekitaldiari begira 
egindako bilera batean argi 
ikusi genuen bazela garaia gi-
zonezkoei galdetzeko euren 
papera zein den. Bada ordua 
hausnarketa egin dezaten, be-
netan, egoera aldatzea nahi 
badute. Beraz, leloa gizonez-
koentzako galdera bat izatea 
erabaki genuen", azaldu du Ekin 
Emakumeak Elkarteko Jasone 
Giraldok. 

Leloak honela dio: Mota guz-
tietako indarkeria matxisten 
aurrean: zu non zaude? 

Eta jarraian, hiru aukera zehaz-
ten ditu: Konplizea naiz, Isilik 
Geratzen naiz eta Kontrako ja-
rrera aktiboa daukat. Gizonez-
koek hausnarketa hori egiteak 
egoera aldatzen lagundu deza-
keela uste dute.

Justiziaren "ardura" 
Baina fokua ez dute soilik gi-
zonezkoengan jarriko. Honela 
azaldu du Jasone Giraldok zein 
beste aspektutan zentratuko 

diren: "Uste genuen motz gel-
ditzen ginela gizonezkoei baka-
rrik galdera hori eginda. Ikus-
ten genuen azken urtean zehar 
izandako indarkeria matxisten 
inguruko sententzien eragin-
kortasun falta ere salatu behar 
genuela. Nolabait, justiziari 
eskatu behar zaiola honetan 
guztian duen erantzukizuna".

Manifestazioa eta gehiago 
Domekan, urteroko manifestazioa 
egingo dute Arrasateko kaleetan 
zehar, eta horren amaieran ira-
kurriko duten testuan oihartzu-
na izango du justiziaren eran-
tzukizunak. Besteak beste, go-
gora ekarriko dute 2018an Eus-
kal Herrian erailak izan diren 
zazpi emakumeek erasotzaileen 

aurkako salaketak jarrita zituz-
tela, eta, ondorioz, justiziak ez 
duela ondo funtzionatu. 

Manifestazioaz gain, zapatu 
goizean doako autodefentsa fe-
minista tailerra egingo dute 
Emakume Txokoan, eta hilaren 
28an, Alardeak ukatutako pla-
zara liburuaren aurkezpena 
egingo dute Kulturaten.

Asteburuko erasoen salaketa 
Pottogorriak, Emakumeen Mun-
du Martxa eta Jaiki taldeek 
feminismoaren aurka izandako 
erasoak salatu dituzte. Hain 
zuzen, Jaiki taldearen pintake-
ten eta kartelen aurka egindako 
ekintzak salatu dituzte. Femi-
nismoa hitza ezabatzea eta horren 
ordez henbrismoa eta halako 
hitzak margotzea eraso larritzat 
jo dute, eta gogorarazi nahi izan 
dute ez direla etxean geratuko, 
euren ustez Arrasaten gertatu-
takoa eraso matxista delako eta 
horrelako jarrerak indarkeria 
edo erailketa matxisten aurre-
kari direlako. 

Iazko manifestazioa, Maalako Arrabalean barrena. XABI GOROSTIDI

Gizonezkoen jarreraren 
garrantzia, jo puntuan 
udaleko berdintasun Sailak eta herriko talde feministek prest dute indarkeria 
Matxistaren aurkako Nazioarteko Eguneko egitaraua. aurten, arreta berezia jarri nahi 
izan dute eraso matxistak amaitzeko gizonezkoen egin dezaketen horretan

ERASO MATXISTEN 
AURREAN GIZONEK 
KONTRAKO JARRERA 
AKTIBOA HARTZEA DU 
HELBURU LELOAK

ARRASATEKO UDALA

Botoen %40rekin irabazle
Jose Maria Arizmendiarrieta plaza izan da ikurrinaren kokalekua 
aukeratzerakoan boto gehien erakarri dituena. Guztira, 181 arrasatearrek 
eman dute botoa, era honetara banatuta: Jose Maria Arizmendiarreta 
plaza 74 boto, Herriko Plaza 61 boto, Biteri plaza 24 boto eta Seber Altube 
22 boto. "Lehenbailehen" jartzeko asmoa du Udalak.

Bidegorririk nahi dugu?

Bilbon zoritxarreko istripu bat gertatu zen pasa den astean, 
baina Arrasaten ere gertatu zitekeen: Autonomia kalean, kamioi 
batek zapalduta txirrindulari bat hil zen.

Arrasaten ere antzeko arrisku egoerak maiz sufritzen ditugu. 
Badirudi denok bat egiten dugula bizikletaren erabilera 
sustatzearekin –baldintza seguru eta egokietan–, baina, asmoak 
egia bihurtzeko orduan, arazo ugari daude. Kaleetan hauentzako 
tokia egiteak hainbat tentsio sortzen ditu, batez ere, espazio 
faltarengatik. Motordun ibilgailuen erabiltzaile askok entzun ere 
ez dute egin nahi autoentzako zirkulazio errailak kentzearen 
aukera; zer esanik ez aparkaleku plazak murriztearena. 
"Kaltzadan doako aparkaleku gehiago behar da!" edo "Gipuzkoa 
etorbideko bi errailak mantendu behar dira!" aldarriak entzuten 
ditugu nonahi. Zoritxarrez, Bilbokoa moduko istripuek krudelki 
erakusten digute hil ala bizikoa dela errezeloei aurre egitea eta 
bidegorrien sarea zabaltzea. Hala bada, modu kolektiboan 
erabaki behar dugu; Etxaluze-Maala Ekobulebarrean, Araba 
etorbidean edo Muxibar-San Frantzisko tartean horixe egitea. 

NiRE uStEz

IBON ARRUPE
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Aurreko zapatutik domekarako 
gauean, 02:30 aldera, 44 urteko 
arrasatear bat –R.M. inizialak 
dituena– desagertu zen Onda-
rroako kai-muturrean arrantzan 
zebilenean.  

Harekin batera zegoen lagun 
batek eman zuen abisua. Arran-
tzan zebiltzan lekutik aldendu 
zen une batez, eta itzuli zenean 
bere laguna falta zela ohartu 
zen. Kanabera bertan zegoen, 
baina lagunaren arrastorik ez. 

Une hartan, bilaketa-operatiboa 
jarri zuen martxan Ertzaintzak, 
urpekariekin, helikopteroarekin 
eta baita Gurutze Gorriko ki-
deekin.  

Desagertutako arrasatearra 
askotan joaten zen arrantzan 
egitera.  

Bilaketa lanak, emaitzarik gabe 
Domekan, arrantzalearen jaka 
aurkitu zuten, eta gune hartan 
zentratu zituzten bilaketa lanak, 
hasiera batean. Ostean, Mutriku 
eta Saturraran aldean ere egin 
zituzten miatze lanak. Amaieran, 
argi faltaren eraginez, bilaketa 
bertan behera utzi zuten, hu-
rrengo egunera arte.

Astelehen goizean, itsasbehe-
rarekin, hasi ziren desagertua-
ren bila: urpekariak Ondarroa-
ko portuan, eta itsasontzietan 
zihoazenak inguruko arroketan. 

Baina orduek aurrera egin aha-
la, bilaketa eremua zabalduz 
joan ziren, Lekeitio alderantz, 
eta itsasoan barrena ere bai. 
"Orduek aurrera egin ahala, 
bilaketa eremua handituz doa, 
eta horrek gauzak zailtzen ditu", 
azaldu du Ondarroako Gurutze 
Gorriko zuzendari Miguel Angel 
Anakabek. Martitzenean, eguaz-
tenean eta eguenean, bilaketa 
lanak egiten jarraitu dute Gu-
rutze Gorriko, Itsaso Salbamen-
duko eta Ertzaintzako erreska-
te taldeko kideek,  baina, GOIE-
NAko erredakzioa itxi orduko, 
ez da 44 urteko arrasatearraren 
berririk, eta ez dute zehaztu 
noiz arte jarraituko duten bila. 

Ondarroan desagertutako 
arrantzalearen berririk ez
Domeka goizaldean, 02:30 aldera, lagun batekin arrantzan ari zela desagertu zen   
44 urteko arrasatear bat. ordutik, haren bila aritu dira gurutze gorriko, itsaso 
Salbamenduko eta Ertzaintzako erreskate taldeko kideak, baina emaitzarik gabe

Zuberoako ikastolek prest di-
tuzte Gabonetako otarreak. Aur-
ten ere bi jarri dituzte aukeran 
–Ahüzki eta Irati–, ondorengo 
hiru helburuekin: ikastolen fi-
nantziazioan laguntzea, euskarak 
Zuberoan duen presentzia han-
ditzea eta bertako ekoizleen 
produktuak ezagutaraztea. Es-
kariak www.ikaskoli.eus webgu-
nean egin behar dira.  

Zuberoako otarreak 
eskatzeko aukera, 
abenduaren 10era arte

Eguaztenean, hilak 28, Euska-
raldian bizi izandako lehen es-
perientziak partekatzeko auke-
ra izango da. 18:00etan izango 
da, Loramendi gelan. 

Bestalde, gogoratu egun haue-
tan txapa agerian izatearen ga-
rrantzia, eta segi hizkuntza 
ohiturak iraultzen.

Mintzodromoa, 
esperientziak 
partekatzeko

Ekin Emakumeen eskutik, hitzaldia
Gaixotasunak genero ikuspegitik lantzearen onurak jorratuko 
dituzte astelehenean. Hitzordua, Jokin Zaitegi gelan, 18:30ean.

'Iragana astintzen' zikloko azken hitzaldia
Hilaren 27an izango da, eta Maixol Iparragirrek eta Joseba 
Garitaonaindiak Malben irakaspenak izango dituzte hizpide.

Azaroko ate irekiak Usaetxeko Ludotekan
Urteurrena egiten duela ikusita, bertan egingo dute hileko 
azken osteguneko ate ireki jardunaldia. Ospakizun festa egingo 
dute, 17:00etatik 19:30era, 3 eta 11 urte bitarteko haurrentzat. 

oHaRRak



12      ARRASATE Egubakoitza  2018-11-23  GOIENA ALDIZKARIA

Xabi Gorostidi aRRaSatE
Biolentziak Arrasate zipriztindu 
zuen 1978ko azaroaren 15ean. 
Komando Antikapitalistetako 
hiru kidek –Roberto Aranburu 
arrasatearra, Jose Maria Iturriotz 
Zapa legorretarra eta Kike Zu-
rutuza azpeitiarra– Guardia 
Zibilak Aretxabaletan zuen kuar-
tela metrailatu zuten arratsalde 
hartan. Kuarteleko agenteek ere 

tiroz erantzun zieten, eta hiru 
kideek ihesaldia hasi zuten. 
Arrasaterantz jo zuten auto ba-
tean, eta, herrian zirela, Udala 
plaza inguruan, auto-ilara bat 
harrapatu zuten. Momentu har-
tan, euren aurkako tiroketa hasi 
zuten kalez jantzita zihoazen 
guardia zibil batzuek, eta, on-
dorioz, Roberto Aranburu eta 
Jose Maria Iturriotz hil ziren. 

Kike Zurutuzak lau tiro jaso 
zituen, baina bizia salbatzea 
lortu zuen. Honela gogoratzen 
du tiroketa hura: "Armarik edu-
ki gabe, eta aurrez abisatu gabe 
egin ziguten tiro. Roberto auto-
tik kanpo zegoen, etxerako bi-
dean, eta Zapa eta ni, berriz, 
auto barruan: hura gidatzen eta 
ni atzealdean. Ez zen inongo 
enfrentamendurik izan, eta atze-

tik egin ziguten tiro. Atzealdean 
nengoenez, nik jaso nituen lehen 
tiroak. Lau jaso nituen, guztira, 
horietako bat bizkarrean, eta 
horrek garbi uzten du ez zela 
inongo enfrentamendurik ger-
tatu. Bestela, eurei begira egon-
go nintzen, eta tiroak ez zidan 
bizkarrean emango". 

Bigarren tiroketa 
Baina, tamalez, tiroak ez ziren 
hor amaitu. Arrasateko kuar-
teleko Guardia Zibilak tiroke-
tatik gertu zeuden, eta, handik 
minutu gutxira, beste tiroketa 
bat hasi zuten. Aretxabaletako 
agenteak komando bateko ki-
deekin nahastu zituzten –kalez 
jantzita zeudelako eta armak 
zituztelako–, eta, tiroketaren 
ondorioz, hiru zauritu eta hil-
dako bat izan ziren.  

Bizia galdu zuena Emili Larrea 
Arrasateko baserritarra izan 
zen. Gaur egun etxeak dauden 
inguru horretan zegoen baserrian 
bizi zen, eta lepo aldean jaso 
zuen bala baten eraginez hil zen. 
Hiru seme-alabaren ama zen. 

"Bigarren tiroketa hasi zenean, 
ni lurrean nengoen, guardia 
zibil batek armaz apuntatzen 
ninduela. Zapa hilda zegoen, 
eta autoaren beste aldean Ro-
berto ere bai. Arrasateko guar-
dia zibilak tiroka hasi ziren 
jende multzo handi bat zegoen 
eremuan. Herritar asko zeuden 
gure inguruan, tiroketaren on-
dorioz zer gertatu zen jakitera 
hurbildu zirenak. Emili hil zu-
ten; beraz, ez nuke zorte ona 
espresioa erabili nahi. Baina 
oso garbi daukat triskantza 
handiagoa egiteko aukera han-
diak izan zirela bigarren tiro-
keta hartan. Ez zen luzea izan, 
baina tiro bolada hartan jende 
kopuru handiagoa kaltetu ahal 
izan zuten". 

Zurutuza preso hartu eta larri 
zaurituta eraman zuten Gasteiz-
ko Santiago Apostol ospitalera. 
"Tiro baten eraginez, birika 
heren kendu behar izan zidaten.  
72 egun pasa nituen bertan. Os-
tean, Madrilgo espetxe-ospitale-
ra lekualdatu ninduten, eta ia 
beste bi hilabete igaro nituen 
bertan. Gertakarien unean, ihes 
eginda nengoen, langile borro-
karekin lotutako ekintza baten-
gatik. Kausa horregatik zortzi 
urteko espetxealdia bete nuen, 
baina Arrasateko aferagatik ez 
zidaten kargurik ere hartu. Zer-
baitegatik izango zen". 

Aitortza falta Arrasaten 
Pasa den eguenerako, oroimen 
ekitaldia antolatu zuen EH Bil-
duk Arrasaten. Zurutuza bertan 
izan zen, eta eskerrak eman 
zizkion Arrasateko herriari. 
"Batzuen sufrimendua amaitu 
gabe" dagoela ere nabarmendu 
zuen; komandoan lau kide zire-
lako, eta horietako batek –arra-
satearra dena– ihes eginda ja-
rraitzen duelako. 

Iturriotzen eta Aranbururen 
gertukoak ere bertan izan ziren. 
Aranbururen gertukoek GOIE-
NAri azaldu diote hamarkada 
hauetan zehar euren hildakoek 
ez dutela beste batzuek besteko 
aitortzarik izan; ez Udalaren 
partetik, ezta herriko ordezkari 
politikoen partetik. "Duela gu-
txira arte, ez da apenas aitortza-
rik izan, bazen garaia memoria 
lantzen hasteko; hau ere Arra-
sateko historiaren parte delako".

Kike Zurutuza, azaroaren 15ean Kulturateko areto nagusian egindako ekitaldian. AMAIA ZABALA

Duela 40 urte pasatakoa 
memorian iltzatu dadin
1978ko azaroaren 15ean, komando antikapitalistetako bi kide eta herritar bat hil 
zituen guardia zibilak, tiroz. komandoko hirugarren kide zen kike zurutuza bizirik 
atera zen eta 40. urteurrenean bere bizipenak kontatu zituen arrasatearren aurrean  

DUELA 40 URTE 
BIZITAKOAK GOGORA 
EKARTZEKO EKITALDIA 
EGIN ZUTEN PASA DEN 
AZAROAREN 15EAN

Emakumezkoen eta gizonezkoen 
moda jorratzen dituen dendak 
saria jaso du Gipuzkoako Baz-
kundearen Gipuzkoar Merkata-
ritza Enpresa Sarien 26. edizioa. 
Kudeaketa ereduagatik, ekin-
tzaile espirituagatik, ekimena-
gatik, enpresan ezarritako tek-
nologiengatik eta bezeroengana 
zuzentzeko eragatik jaso du sari 
preziatua. 

Ouka dendak saria 
jaso du Gipuzkoako 
Bazkundearengandik

Aurreko asteburuan, bolo-bolo 
ibili zen Arimazubi plazako za-
karrontzi batzuetatik hondakinak 
jasotzen ari zen kale-garbitzaile 
baten bideoa, hondakin guztiak 
poltsa berean sartu zituelako.  
Polemikaren harira, herritar 
batek argazki batzuk bidali diz-
kio Goienari, Arrasateko zaka-
rrontzietan zaborra ez dela ba-
tere ondo sailkatzen erakusteko. 

Zaborra ez dela ondo 
sailkatzen frogatu du 
herritar batekMo(ndra)vember

Mendi irteera, talde argazkia, 
bazkaria eta kontzertua 
izango dituzte bihar.

Etxezarreta proiektua
Asteazkenean, bigarren eta 
azken ordainketa egin zion 
Udalak familiari.

Pentsiodunak
Astelehenean, 12:00etan, 
Herriko Plazan batuko dira.

oHaRRak

Abenduaren 15ean, Jostailu 
Truke Azoka egingo dute Txa-
txilipurdiko lagunek, erabiltzen 
ez diren jostailuak beste batzue-
kin aldatu ahal izateko.

Asteazkenean hasi ziren jos-
tailu bilketekin, eta hona hemen 
aurretik geratzen diren bilketa 
egunen zerrenda: gaur, eguba-
koitza, San Antolin parkean; 
martitzenean Usaetxe plazan; 

asteazkenean, Arimazubi plazan; 
eta barikuan, hilaren 30ean, 
Herriko Plazan. Bilketa guztiak 
17:00etatik 18:30eara bitartean 
izango dira. Abenduan ere hiru 
bilketa egingo dituzte azoka egin 
aurretik: 11n Santa Marinako 
ludotekan, 12an Arimazubi pla-
zan eta 13an Seber Altube plazan 
edo Biteri plazan –eguraldiaren 
arabera–. 

Behin jostailu guztiak batuta, 
azoka abenduaren 15ean egingo 
dute, Biteri plazan, 11:00etatik 
13:00etara.

Txatxilipurdik prest 
du Jostailu Truke 
Azokaren egutegia
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Azken osoko bilkuran, hautsak 
harrotu ziren Oscar Garciak 
jasotako salaketa baten harira.  
Oposizioak salatu zuenez, kasu 
hartan ez zen eraso matxisten 
aurkako protokoloa "beste ba-
tzuetan bezala bete", eta gai 
horrekin izandako jokabidea 
argitu nahi izan du Arrasateko 
EAJk. "Guk arduraz jokatu dugu 
beti. Alderdi serio bat gara, eta 
une oro teknikari adituen ahol-
kuak jarraitu ditugu", azaldu 
zuen Maria Ubarretxena alka-
teak, eguaztenean egindako 
prentsa agerraldian. Gai horre-
kin lotuta, erantzukizunez joka-
tzeko eskatu zien gainontzeko 
alderdiei: "Gai garrantzitsu 
honetan erantzukizuna eskatzen 
dugu. Argi utzi nahiko nuke  
EAJk ez duela sekula emakumeen 
aurkako biolentzia joko politi-
korako erabiliko". 

Kode etikoa 
Aipatutako kasu horren harira, 
EAJren udal taldeak argi ikusi 
du kode etiko baten beharra, 
udal ordezkari batek "jokabide 
zalantzagarriak" dituenean apli-
katu ahal izateko.

"Kasu honetan, argi geratu da 
gabezia bat daukagula. Udaleko 
politikari batek etikoki zalan-
tzagarria den jokabide bat badu: 
arau-hauste bat, salaketa bat, 
trafikoko arau-hauste bat... Ho-
rien aurrean nola jokatu jaki-
teko, kode etiko bat artikulatzea 
proposatzen dugu. Eusko Jaur-
laritzan, Foru Aldundian eta 
udal batzuetan indarrean daude 
kode etiko batzuk, eta antzerako 
bat nahi genuke Arrasaterentzat 
ere". 

Indarrean dauden kode horie-
tako bat oinarri hartuta, Arra-
sateko errealitatera egokitzen 
den araudi berria egin nahi dute 
gainontzeko alderdiekin batera.  
"Zirriborro bat lantzen ari gara, 
eta laster, mahai gainean jarri-
ko dugu".  

EAJk kode etiko bat nahi 
du udal politikarientzat
Egungo araudian gabezia bat nabaritzen dute udaleko politikariek jokabide 
zalantzagarriak dituztenean neurriak hartzeko orduan. bestalde, nabarmendu dute 
EaJk ez duela emakumeen aurkako biolentzia sekula baliatuko joko politikorako

Audience-en kontzertua, gaur, Irati tabernan
Gernikarrak hirukote formatuan etorriko dira Arrasatera.

Ines Bengoaren ipuin kontaketa, hilaren 27an 
Kulturaten izango da, 18:00etan, eta 4 urtetik gorakoentzat.

Bi trikitilari Euskal Herriko ordezkari Getxon 
Bertan egingo da Nazioarteko Trikiti Jaialdia, eta Amets 
Ormaetxea eta Irati Gutierrez arrasatearrak han izango dira. 

Arrasate Musikal eta Santa Zezilia
Ekintzak antolatu dituzte gaurko, biharko eta etziko.

oHaRRak
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Julen Iriondo aRaMaio
Museo etnografikotik herriko 
irudi zahar batzuk errekupera-
tu eta, horiek digitalizatuta, bi 
dokumental osatzea erabaki zuen 
Udalak, Aintzinako Aramaio 
ekimenaren barruan: bata, lihoa-
ren lanketaren gainekoa, eta 
txarribodei buruzkoa bestea. 
Inguruan ohikoak ziren jardue-
rak, oraindik egiten dena, biga-
rrenaren kasuan.

"Lihoaren lanketa Aramaion 
egiten zela 60 urtetik gora dira, 
eta irudietan prozesua nolakoa 
zen ikusten da. Irudiei lagun-
tzeko, elkarrizketatu ditugu 
Sebastiana Balantzategi eta Fer-
min Etxebarria, eta kontatu 
dituzte euren oroitzapenak, nola 
ereiten zen lihoa, nola jaso, nola 
ateratzen zen haria, nola era-
maten zioten Eskoriatzako ehu-
le bati eta izarak eta bestelako 
oihalak egin...", dio Euskara 
teknikari Rosa Mondragonek.

Txarribodei buruzko lanari 
dagokionez, berriz, irudietan 
agertzen zen toki berera jo dute 

testigantza bila, Etxaguen au-
zora, Jesus Astola, Benedicta 
Elortza eta Etor Goikoetxearekin 
egoteko: "Tradizio honen bila-
kaera ikus daiteke euren kon-
takizunean, nola bizi zuten 
umetan eta zenbat aldatu den 
tresneria aldetik, prozesu alde-
tik, eta abar".

Astelehenean 17:30ean izango 
da emanaldia –hamabost minu-
tuko iraupena du bakoitzak–, 
kultura etxean, eta, ondoren, 
Udalaren webgunean eta You-
tubeko kanalean jarriko dituzte.

Aramaioko askotariko ondarea 
jasotzeko ekimen horren barruan, 
hurrengo egingo duten lana da 
Lagun Artean dantza taldearen 
historia jasoko duena; Mikel 
Serrato aramaioarrak egingo 

du: "Eta espero dugu datozen 
urteetan ere beste lan batzuekin 
jarraipena izatea ekimen honek, 
berez materiala badago eta", dio 
Mondragonek.

Gainerako ekintzak 
Bi ikus-entzunezkookin batera, 
kultura etxean egingo diren 
beste hainbat ekintza ere sartu 
dituzte Euskaraldiarekin bat 
eginez antolatutako egitarauan: 
domeka honetan Huts Teatroa 
konpainiaren Hozkailua antzez-
lana egongo da ikusgai, 19:00etan 
–sarrera, doan–; eguaztenean, 
18:30ean, Mai da bai (eta ezetzik 
ez dago) dokumentala emango 
dute –Garabidek ekoiztua, Eider 
Ballina zuzendarien artean due-
na–, maputxeen errealitateari 
buruzkoa; hilaren 30ean, barikua, 
bikoizketa lehiaketako eszena-
ratzea izango da, 17:30ean hasi-
ta gazteenenak eta 18:30ean 12 
urtetik gorakoenak; azkenik, 
domekan, abenduak 2, herri 
lasterketa egingo dute, hau pla-
zan hasita, 12:00etan.

Lihoari buruzko dokumentalaren irudi bat. ARTEMAN

Lihoari eta txarribodei 
buruzko lanak, prest 
astelehenean emango dituzte bi dokumentalak, Euskaraldia dela-eta antolatutakoen 
artean. 'antzinako aramaio' ekimenaren barruan egindako lanak dira, garai bateko 
irudiak eta zeregin horiek ezagun dituzten herritarren testigantzak biltzen dituztenak

EGINGO DUTEN 
HURRENGO LANA 
LAGUN ARTEAN 
DANTZA TALDEARI 
BURUZKOA IZANGO DA

OILOGOR ELKARTEA

Jesus Mari Gonzalez nagusi
Aurreko zapatuan jokatu zen Oilogor elkarteak antolatutako oilagor 
txapelketa; guztira, zazpi oilagor bota zituzten ehiztariek.

Jesus Mari Gonzalez Goizale izan zen txapelduna, bi oilagorrekin. Gorka 
Astondoa izan zen bigarrena, oilagor batekin, eta, kopuru bera ehizatuta, 
Endika Gardoki hirugarrena.

J.I. aRaMaio
Eguenean izan zen Santa Zezilia, 
eta data seinalatua dela-eta ema-
naldia egingo du Bizente Goi-
koetxea abesbatzak domekan; 
San Martin elizan izango da, 
12:30ean.

Aurretik, gaur bertan –bari-
kua–, Bertxoko sariketako hi-
rugarren kanporaketa jokatuko 
da Zabolako elkartean. Ara-
maioar bat ere ariko da, gaine-
ra, kantuan: Martin Abarrategi. 
Harekin batera, finalerako txar-
tel bila abestuko dutenak dira 
Mikel Martin, Xabi Antia eta 

Beñat Garaio. 19:30ean hasiko 
da saioa. 

Aitor Ugarte, sailkatuta 
Azaroaren 29ko Gasteizko Hala 
Bedi tabernako finalerako txar-
tela dagoeneko baduena Aitor 
Ugarte da. Sariketako bigarren 
kanporaketan abestu zuen, au-
rreko barikuan, eta aramaioarra 
eta Unai Anda izan ziren entzu-
leen bertsolari gustukoenak. 
Arabako Bertsozale Elkarteak 
eta Hala Bedi Irratiak antolatzen 
duten sariketaren finalean sei 
bertsolari ariko dira.

Kantua eta bertsoa ere izango 
dira asteburu honetan herrian
bertxoko sariketako saioa egongo da gaur zabolan, eta 
bizente goikoetxea abesbatzarena domekan elizan

Markel Uriarte aretxabaletarrak 
hitzaldia egingo du bihar –za-
patua–, 19:00etan, kultura etxean, 
Orixolek antolatuta. Bizikleta-
rekin, modalitate ugari ezagutzen 
ditu Uriartek, eta bere buruari 
jarri ohi dizkion erronkei buruz 
jardungo du: nola sortzen diren, 
zerk motibatzen duen, nola pres-
tatzen den... Bideo bat ere eman-
go dute.

Markel Uriarteren 
hitzaldia, bihar, 
Orixolek antolatuta

Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko Eguna dela-eta, bilkura egin-
go da plazan, 12:30ean, Inoiz, 
inori, inon leloarekin, Udalak, 
Laia Eskolak, Itur Zuri elkarteak 
eta Aramaioko talde feministak 
antolatuta; azken biek adostu-
tako adierazpena irakurriko 
dute bilkura ostean. Txapa mo-
rea udaletxean eta kultura etxean 
eskura daiteke. 

Indarkeria matxista 
salatzeko bilkura, 
domeka eguerdian
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Indarkeria matxistaren biktimek 
duten erreparazio eskubidean 
jarri du begia Eudelek aurtengo 
azaroaren 25aren bueltan, eta 
Aretxabaletako Udalak bat egin 
du horrekin. "Udal ordezkariak 
eta feministak ados agertu gara", 
jakinarazi du Ongizate Saileko 
zinegotzi Karmele Uribarrik. 
Adierazpen horrek dioenez, "ezin-
bestekoa da ematea ahotsa bik-
timei, autoritatea beraien leku-
kotzari eta egiazkotasuna bizi 
izandako indarkeriari buruz 
egiten duten errelatoari". 

Udalak hainbat ekarpen egin 
dizkio adierazpen horri, bukatu 
berri duen II. Berdintasun Pla-
nean hartutako konpromisoak 
oinarri hartuta. Honako hauek 
dira horietako batzuk: zerbitzuak 
hobetzen lagundu; bizirik atera 
diren emakumeei entzun, segur-
tasun neurriak diseinatzeko; 
emakumeen ondoan egon; ekimen 
kolektiboei laguntza eman; bik-
timen salaketa prozesuetan la-
guntza eman; indarkeria matxis-
taren biktimen aldeko aitorpen 
publikoak egin; eta elkarlanean 
jardun mugimendu feministako 
ordezkariekin.

Oposiziokoen iritzia
EH Bilduko Ion Albizuren esa-
netan, konpromiso zehatzak 

hartzeko garaia iritsi da. "Ma-
nifestuan, konpromisoak hartzea 
baino nahiago dugu guk Ber-
dintasun Planean lotzea horiek". 
Plan horren gainean kontu asko 
dituztela esateko gaineratu du, 
eta osoko bilkurara iristen de-
nean helduko diotela eztabaida 
horri: "Agintaldi honetan egon 
den utzikeria, adibidez". Gaine-
ratu du egindako plana "ederra" 
dela, baina baliabideak behar 
dituela horrek: "Ezin da oraingo 
baliabideekin, 2015ko aurrekon-
tuaren erdiarekin gura dute-eta 
aurrera egin dezan". 

Luis Mariano Gomez zinego-
tziak ere babesa erakutsi dio 
Eudelen adierazpen instituzio-
nalari, baina aukera berdinta-
suna bermatu beharra nabar-
mendu du: "Soldata eta erantzu-
kizun ezberdintasunak murriz-
tu, esaterako. Bestetik, zaintza 
zerbitzua ematen duten enpresak 
zaindu behar dituzte erakundeek, 
bertako langileen baldintzak 
bermatzeko. Langile horietako 
batzuen esanak oinarri hartuta 
Bergarako epaitegian salaketa 
bat jarri dugu oraintsu, lege 
urraketa bat dagoelakoan". 

Iaz, Aretxabaletan egindako elkarretaratzea. M.A.

Biktimak babesteko 
konpromisoak hartzen
indarkeria Matxistaren kontrako Egunarekin bat egiteko dei egin dute udalak eta 
herriko talde feministek, eta horren bueltan antolatutako ekitaldietan parte hartzera 
gonbidatu dituzte herritarrak; elkarretaratzea domeka eguerdian izango da

II. Berdintasun Plana bukatu 
berri dute.
Plana eginda dago, ezta? 
Bai; kosta zaigu, baina 
bukatuta dago. Lagun asko 
elkartu gara: udal teknikariak, 
politikariak, feministak, herriko 
hainbat eragile… Eta guztion 
ekarpenak jaso, adostu eta 
aurrekontuak zehaztu behar 
izan dira. Hiru zirriborro egin 
ditugu, baina lana bidalita dago 
Emakundera. Haren oniritzia 
jasotakoan, osoko bilkuran 
aurkeztuko ditugu.
Kostatu egin da, baina plan 
osatua egin duzue, ala? 
Bai, bai. Osatua da, ahots eta 
iritzi mordoa jaso ditugulako; 
ekarpen guztiak bildu eta 
forma eman gura izan diegu. 
Argi genuen adostasuna behar 
zuela planak, datorren 
agintaldian, edozein izanda ere 
gobernuan dagoena, aurrera 
eraman dezan. 

Hortaz, lanaren 
emaitzarekin gustura? 
Oso pozik nago, benetan ere. 
Ondo zehaztuta dago guztia 
–ekintzak, aurrekontua…–, 
zeharkakotasuna errespetatu 
da eta ikuspegi asko daude 
jasota. Plana zoragarria da.
Zelan eroango da aurrera? 
Lau urterako da, urtarrilean 
hasita. Eta, horretarako, 
berdintasun aholkularitza bat 
hartuko da, erreferente izango 
den pertsona bat izan dezagun 
lanean Udalean.

M.A.

"Lau urterako Berdintasun Plan 
zoragarria egin dugu"
KARMELE URIBARRI oNgizatE SaiLEko ziNEgotzia

Azaroak 23, egubakoitza
• 19:00 Antzerkia: Frida; Arkupen. Sarrera: 4 euro.

Azaroak 25, domeka
• 13:00 Elkarretaratzea, Herriko Plazan.
• 18:00 Film emanaldia – Te doy mis ojos–, solasaldia eta 

mokadutxoa; udaletxe zaharrean. 

Abenduak 1, zapatua
• 10:00-14:00 eta 16:00-20:00 Autodefentsa ikastaroa; Ibarra 

kiroldegian. Izena aurrez eman behar da –azken eguna 
azaroaren 27a da–: Arkupe edo berdintasuna@aretxabaleta.eus.

Egitaraua

Pentsio duinak 
eskean
Basotxo erretiratuen elkarteko 
kideek gogorarazi gura dute, 
oraindik ere, astelehenero 
elkartzen direla pentsio duinak 
eskatzeko –argazkian, azaroaren 
19an egindakoa–, beste herri 
askotan legez. Hala, erretiratuen 
aldarrikapenarekin bat datozen 
herritar guztiak gonbidatu gura 
dituzte Herriko Plazan egiten diren 
elkarretaratze horietara. 

BASOTXO

Lanbideren Enplegua Sustatze-
ko Programaren baitan kontra-
tatuko ditu Udalak bi peoi. Bal-
dintza nagusiak hauek dira: lan 
barik egotea; Euskal Enplegu 
Zerbitzuan izena emanda egotea; 
eta Aretxabaletan erroldatuta 
egotea. Lanbiden eman behar 
da izena; azken eguna azaroaren 
30a da. Argibideak Udalaren 
webgunean daude.

Bi peoi kontratatuko 
ditu Udalak sei 
hilabeterako

Interneten dituzten eskubideen 
eta betebeharren gainean lanean 
jardun dute nerabeek, eta gaur, 
jai giroan emango diote bukae-
ra horri. Ipuin kontaketa izan-
go dute umeek Algara ludotekan 
(17:00); eta gazteek, scratch eta 
bideo jokoen programazio ikas-
taroak, Arkupen (17:00-18:30). 
Bukatzeko, murala egingo dute, 
plazan, DJ batek girotuta (18:00).

Zibereskubideen 
lanketari agur esango 
diote jaialdiarekin
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Arrasate eta Gasteiz artean bizi 
da eta lau urteotan zinegotzi 
izan da Aretxabaletan.
Agintaldia bukatzear dago; zelako 
balorazioa egiten duzu? 
Oso positiboa. Alderdi guztien 
arteko harremana samurra eta 
uneorokoa izan da, eta agintal-
di benetan erosoa; oso gustura 
sentitu naiz. Udal Gobernu Ba-
tzordean alderdi guztietako bo-
zeramaileak izan gara, eta hori 
ez da ohikoa herri guztietan. 
Ondo egindako lanarekin eta 
errespetuan oinarritutako ha-
rremanekin geratzen naiz.
Zuk bazenuen eskarmentua udal 
jardunean; izan ere, Arrasaten izan 
zinen zinegotzi hainbat urtetan. 
Horrek lagundu egin dizu? 
Bai, horixe. Bi agintaldi egin 
nituen Arrasaten, eta asko ika-
si nuen. Batetik, herri handiagoa 
delako, jardun gehiagorekin, eta 
bestetik, garai gogorrak tokatu 
zitzaizkidalako, bizkartzainen 
garaia. Hortaz, bai, asko lagun-
du dit han ikasitako guztiak. 
EAJrekin batera Udal Gobernua 
osatu du Alderdi Sozialistak; zela-
koa izan da harremana? 
Adeitsua eta atsegina, bai poli-
tika kontuetan, bai harreman 
pertsonalari dagokionez. Ezta-
baida eta elkarrizketa samurrak 
izan ditugu, talde-lan zoragarria; 
hortaz, ez dut beste berbarik: 
oso atsegina.
Eta oposizioko taldeekin zelan mol-
datu zara? 
Egia esan, lehen esandakoa 
errepikatu behar dut: oposizio-
koekin ere ondo moldatu naiz 
bai politikari dagokionez, bai 
harreman pertsonalei dagokie-
nez. Herri eta udal txikia izan-
da, ez da egon inolako arazorik 
eta gai guztiak landu ditugu 
errespetu handiarekin. Osoko 
bilkuretan ere gai gehienak 
adostasun handiarekin onartu 
izan ditugu, bakoitzak bere ekar-
pentxoak egin arren eta bere 
iritzia agertu. 

Baina alderdien artean eztabaida 
sorrarazi duten gaiak ere izan dira 
mahai gainean; Katalunia, esate-
rako… 
Bai, iritzi ezberdinak izan dira, 
baina talkarik eta liskarrik ez. 
Udalbatza osatzen dugun guztiok 
zentzudunak gara; hortaz, ez da 
egon arazorik.
Lau urteotan egindako edo lortu-
tako zerbaitek eman dizu aparteko 
poztasunik? 
Poztasuna guztiak, ezingo nuke 
aipatu zapore gaziko ezer. Ber-
dintasun Plana ibili dugu esku 
artean orain, eta hori onartu 
gurako nuke; izan ere, datozen 
lau urteetarako plana izango da. 
Nik uste dut hemendik eta maia-
tzera artean behin betiko buka-
tu eta onartuko dugula. 
Berdintasun Plan horrekin gustura 
geratu zara? 
Bai; nik uste oso ondo jaso dela 
han guztia eta asmatu dugula. 

Aholkularitza eman digun en-
presa bat izan dugu eta oso ondo 
egin dugu lan; ahots asko jaso 
dira, gainera. Baina onartuta-
koan, herritarrek esan beharko 
dute gustuko duten.
Eta arantzatxoren bat geratu zaizu, 
zerbait egin barik geratu delako, 
adibidez? 
Plan Orokorra ezin izan dugu 
abian jarri beste lehentasun 
batzuk izan ditugulako; hurren-
go baterako geratu da. 
Gainerakoan, lehentasunak ondo 
finkatu direla uste duzu? 
Bai. Beti daude gauzak egiteko, 
eta bukatzeko ere geratu dira; 
Deba ibai alboko pasealekua, 
esaterako. Baina, orokorrean, 
zentzuz landu dira gaiak.
Ez zara Aretxabaletan bizi; baduzu 
harremanik herritarrekin? 
Arrasate eta Gasteiz artean bizi 
naiz, baina astero nator gobernu 
batzordeetara. Eta herritarrak 
gerturatu izan zaizkit kontu 
batekin edo bestearekin; hori 
bai, beti jarrera egokiarekin.
Maiatzeko hauteskundeetan pen-
tsatzen hasi zara? 
Ez; alderdi bakoitzak bere den-
borak ditu eta gu ez gara hasi. 
Ni neu indartsu nago, eta pozik 
jarraituko nuke.

Miren Lorea Lana, Aretxabaletako udalbatzako zinegotzia. MIREN LOREA LANA

"Agintaldi erosoa izan da 
eta gustura sentitu naiz"
MIREN LOREA LANA PSE-EE-ko ziNEgotzia
udalbatza osatzen duten kide sozialista bakarra da, eta "pozik" dago lau urteok eman 
dutenarekin; berriro ere errepikatuko lukeela gaineratu du

"IRITZI EZBERDINAK 
IZAN DIRA MAHAI 
GAINEAN, BAINA 
TALKARIK ETA 
LISKARRIK EZ"

Miriam Urkia, Aretxabaletan. MIRARI ALTUBE

Hausnarketarako unea ere 
eskainiko du Euskaraldiak 
Miriam urkia euskaltzain osoak eta kike amonarriz 
soziolinguistak solasaldi bana eskainiko dute arkupen

Mirari Altube aREtXabaLEta
Abian da Euskaraldia. Eta ho-
rrekin bat egin duten aretxaba-
letarren kopurua gora eta gora 
doa; dagoeneko 1.300era gertu-
ratu da. Izena emateko eperik, 
gainera, ez dute itxiko; hortaz, 
Loramendira joan besterik ez 
dago horretarako.

'Biotzbizi'-ak eta 'buruprest'-ak 
Jai giroan emango diote hasie-
ra ekimenari gaur. Baina astean 
jarraipena izango dute ekitaldiek; 
hala, hitzaldi interesgarri bi 
izango dira. Aurten euskaltzain 
oso izendatu duten Miriam Ur-
kia aretxabaletarrak Euskal-
tzaindiaren hiztegia oinarri 
hartuta kontu-kontari jardungo 
du martitzenean, Arkupen (19:00): 
"Hitzaldia baino gehiago, sola-
saldia izan dadin gurako nuke", 
adierazi du, eta gaineratu: "Eus-
kaltzaindiaren hiztegia aitzakia 
izango da euskara zenbat, zelan 

eta zertarako erabiltzen dugun 
ikusteko; gazteleraren menpe 
bizi garela erakusteko, batetik, 
eta euskalkiak/batua eztabaidak 
zentzu handirik ez daukala era-
kusteko, bestetik". Ohiturak 
aldatzea ez dela samurra dio: 
"Euskaraldiaren aitzakia ona 
da gogoeta sustatzeko. Ez da 
bakarrik ahobizi edo belarriprest, 
bihotzbizi eta buruprest ere beha-
rrezkoak direla uste dut, eta ez 
11 egunetan bakarrik".

Kike Amonarriz kontu-kontari
Kike Amonarrizek txanda har-
tuko dio eguaztenean (19:00). 
Euskaraldia zer den eta zergatik 
datorren orain argituko du; da-
goeneko asko lortu duela uste 
du: "Elkarlan bat sortzea lortu 
du gizarte eragileen eta institu-
zioen artean, eta lortu du herrie-
tan aktibatzea aspaldian horren-
besteko indarrarekin aktibatu 
gabe zegoen mugimendu bat".

Azken urteotan lez, gaztaina-
saltzailea gerturatu da herrira, 
Aretxarte merkatarien elkarteak 
gonbidatuta. Atzo egon zen lehe-
nengoz eta beste bi aldiz ere 
etorriko da: azaroaren 29an eta 
abenduaren 5ean. Iluntze partean, 
herriko kaleetan ibiliko da, eta 
Aretxarteko bezeroek debalde 
jan ahal izango dituzte, jasotako 
txarteltxoak trukatuta.

Gaztaina-saltzailea 
hainbat egunetan 
Aretxarteri esker

Durana kalean izan du bulegoa 
orain arte Atxabalta Mugi eki-
menak, baina hemendik aurre-
ra Ibarra kiroldegira (943 03 98 
42) jo beharko dute horien era-
biltzaileek. Han hartuko ditu 
Maialen Alkorta aholkulariak. 
Herritarren artean jarduera 
fisikoa sustatzea helburu duen 
ekimena da Atxabalta Mugi eta 
edonori dago zabalik.

Atxabalta Mugiren 
bulegoa Ibarra 
kiroldegian dago
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Azaroaren 29an, Udazkenari agur 
jaia ospatuko dute Kurtzebarri 
eskolakoek. Iturrigorri pilotale-
kuan 17:30ean batuta, honako hau 
izango da egitaraua: Txalaparta-
rien emanaldia, Lekaixo saioa, 
Udazken kantari: Denok kantari! 
saioa, seigarren mailakoen talo 
tailerra amandreen laguntzarekin, 
eta mahai inguruan; buzkantzak, 
gaztainak, sagardoa… izango dira.

Udazkenari agur 
esango diote 
Kurtzebarrikoek

Imanol Beloki aREtXabaLEta
Aretxabaletako Udaleko Kultu-
ra Sailak sustatuta, argazki 
zaharrak jarri dituzte Aretxa-
baletako kaleetan zehar. Guzti-
ra, hamazortzi daude, eta herri-
tarrek lehengo Aretxabaletaren 
eta gaur egungoaren arteko 
konparaketa egiteko helburua-
rekin jarri dituzte. Hala, ekime-
nak harrera ona izan duela 
adierazi dute antolatzaileek.

Joxe Migel Uribarren Kultura 
zinegotziak adierazi du erakus-
keta zergatik jarri duten: "Faltan 
igartzen genuen Aretxabaleta 
nola osatzen zen lehen eta nola 
dagoen momentu honetan adie-
raztea. Aldaketa nabarmena da, 
eta argazkietan garbi ikusten 
da. Hori horrela, Udal Artxibo-
tik kanpora atera nahi izan 
ditugu, herritarrei erakusteko".

Erakusketaz gain, bisitak 
Antzinako Aretxabaleta erakus-
ten duten erretratuak kaleetan 
jartzeaz batera, bisita gidatuak 
ere antolatu dituzte. Pasa den 
domekan izan zuten lehenengoa,  
eta herritarren harrera ona izan 
zutela adierazi dute antolatzai-
leek. Hurrengoa, berriz, domeka 
honetan izango da, 10:30ean, 
plazan batu eta handik hasita 
historia ezberdinak ezagutzeko 
asmoz. 

Udal Artxiboaren garrantzia 
Udal Argazki Artxibotik egin 
dute aukeraketa, eta, gehiago 
jartzeko aukera dagoen arren, 
kostu handia duela adierazi du 
historia kontuetan aditua den 
Aitor Antxiak Antxia aretxaba-
letarrak: "Argazki gehiago ere 
jarri ditzakegu, baina bakoitzak 
2.000 eurotik gorako kostua du. 
Horrez gain, 11.000 argazki in-
guru daude Aretxabaletako Udal 
Artxiboan, eta jende dezente 
joaten da hauek ikustera. Kan-
potik etorritakoak asko etortzen 
dira; esaterako, Argentinatik 
eta Kolonbiatik, arbasoen bila. 

Hala, herritarrei eskaera egin 
nahi diegu etxean dituzten ar-
gazki zaharrak bertara eraman, 
eta eskaneatzen uzteko. Gero, 
originala bueltan eramango du-
gula bermatzen dugu, beraienak 
direlako".

Uholdea gogorarazteko plaka 
Argazkiez gain, plaka bat ere 
jarri dute elizaren atzeko aldean. 
1942ko abuztuan –San Agustin 
egunean– izandako uholdean, 
ur-maila noraino iritsi zen ja-
kiteko jarri dute plaka.

Aitor Antxia, Aretxabaletako argazki zaharren bisita gidatua egiten. IMANOL SORIANO

Antzinako Aretxabaleta 
ezagutzeko erakusketa
aretxabaletako udaleko kultura Sailak antolatuta, 18 argazkirekin osatutako argazki 
zaharren erakusketa jarri dute herriko kaleetan zehar. Horrekin batera, bisita gidatuak 
egiten ari dira; domekan, 10:30ean, plazatik hasita izango da hurrengoa

Argazki zaharrei jarraitutako 
bisita gidatuak egiteaz gain, 
Aitor Antxia Leturia 
aretxabaletarrak liburuetan ere 
jasotzen ditu herriko historia 
kontuak.
Zein libururekin zabiltza 
orain? 
Aretxabaletako eliza guztien 
historia batzen duen liburua 
amaitu berri dut. Liburu 
mardula izango da, zuzenketak 
egiten nabil orain. Ia 400 
orrialde ditu, argazki eta guzti.

Galartzako dorretxearen 
gaineko zerbait ere baduzu 
esku artean, ezta? 
Aranzadiko Alfredo Moraza 
laguna dut, eta hark badu lan 
bat egina, eta nik horren 
laburpen bat egiteko baimena 
dut. Hirugarren batekin ere 
banabil, Aretxabaletako 
eskolen historia jaso nahian.
Horiek, noizko? 
Ikusi egin behar. Kontua da 
horiek argitaratzeko 
finantzaketa lortzea.

MIRARI ALTUBE

"Herriko eliza 
guztien historia 
jaso dut"
AITOR ANTXIA LETURIA 
HiStoRia koNtuEtaN aDitua

AZ VISUAL MEDIA

Gabonetako iragarkia grabatzen
Pasa den asteburuan, AZ Visual Mediakoak Aretxarte Elkartearentzat 
Gabonetako iragarkia grabatzen izan ziren Aretxabaletako kaleetan zehar. 
Iaz, Freddie Mercury izan zen, eta aurten, Carles Puigdemont izango da 
herritarrak herrian erostera bultzatzen. Hala, domeka goizean, azken 
grabaketak egiten izango dira Durana kalean.

I.B aREtXabaLEta
Loramendi elkarteak antolatu-
ta, azaroaren 29an eta 30ean, 
jolas erakusketa izango da Mo-
jen komentuan. 17:00etatik 
19:00etara bitartean, mota as-
kotariko jolasak egongo dira 
bertan ikusgai.

Batez ere, jolas kooperatiboak 
izango dira. Lehiakortasun ja-
rrerak gutxitzea dute helburu, 
eta, talde giroan, balio ezberdi-
nen lanketa ahalbidetzen dute. 
Haurrengan agresibitatea apal-
du, lagun giroa sortu eta komu-
nikazioa bultzatzen dute, besteak 

beste. Hori horrela, horiek eza-
gutzeko eta probatzeko aukera 
izango dute bertara hurbiltzen 
diren herritarrek. 

Gainera, hiru begirale egongo 
dira beharra dutenei laguntzeko; 
jolasen ezaugarriak azaltzeko 
eta hauek probatuz azalpenak 
emateko. Hori horrela, haurrek 
heldu baten laguntzarekin joan 
beharko dute, eta herriko fami-
liak animatu nahi dituzte anto-
latzaileek. Batetik, jolas ezber-
dinak, berriak… ezagutzeko, 
eta, bestetik, Gabonetarako ideiak 
hartzeko.

Loramendi elkarteak jostailu 
erakusketa antolatu du
azaroaren 29an eta 30ean, 17:00etan hasita, hiru 
begirale izango dira behar duenari azalpenak ematen
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Atzo izan zen Santa Zezilia, mu-
sikarien zaindariaren eguna, 
eta, horren bueltan, kontzertua 
eskainiko dute gaur Beheko 
Errota Eskoriatzako Musika 
Eskolako bandako musikariek, 
Zaldibar antzokian, 20:00etan.

Jesus Urrutia bandako zuzen-
dariaren gidaritzapean eskaini-
ko duten lehenengo kontzertua 
izango da, eta herritarrak gon-
bidatu nahi dituzte bertan izan-
go den emanaldira. 

Batuta aldaketa
Aspaldi adierazi bazuten arren, 
Angel Bañares bandako zuzen-
dariak kargua utzi, eta Jesus 
Urrutiak hartu zion erreleboa. 
Hala, ofizialki egiteko, emanal-
diaren lehenengo pieza Bañare-
sekin eskainiko dute bandako 
musikariek, eta hortik aurrera-
koak Jesus Urrutiaren gidari-
tzapean eskainiko dituzte. Ho-
nela, Jesus Urrutia Eskoriatza-
ko bandako zuzendariaren 
lehenengo kontzertua izango da.

Santa Zeziliaren omenez he-
rriko bandak emandako udaz-
keneko kontzertua doakoa izan-
go da, eta, besteak beste, hona-
ko pieza hauek eskainiko dituz-
te: African Symphony, Coliseum, 
Arraunlariak…

Urduñako topaketa 
Eskoriatzako, San Asensioko 
eta Urduñako bandek hainbat 
topaketa egiten dituzte; banda 
guztiak elkartu, eta musika 
oinarri izanda asteburu eder 
bat pasatzeko eta elkarren ar-
teko harremanak sendotzeko 
asmoz. Hori horrela, pasa den 
zapatuan, Urduñan egin zuten, 
hirugarren urtez, topaketa. 
2016an, San Asension; iaz, Es-
koriatzan; eta pasa den astebu-

ruan, Urduñan egin zuten. Oso 
ondo pasatu zutela adierazi du 
Eneritz Korujo Eskoriatzako 
bandako kideak: "Goiza kaleji-
rarekin hasi genuen, banda 
bakoitza herriko puntu batetik 
hasita. Hala, plazan elkartu 
ginen, eta bertan bi pieza es-
kaini genituen hiru bandok 
batera; gutxi gorabehera, 100 
musikari elkartu ginen. Guztiok 
batera bazkaldu, eta 19:00etan, 
berriz, kontzertua eskaini ge-
nuen. Banda bakoitzak bi pieza 
jo zituen, eta hirurok batera 
beste hiru jo genituen, Jesus 
Urrutiaren gidaritzapean". 

Topaketarekin segitzeko asmoz 
Eskoriatzako bandako 30 musi-
kari izan ziren Urduñan, eta, 
hiru herrietan topaketa eginda, 
zikloari amaiera eman diote. 
Hala ere, egitasmo horrekin 
jarraitu nahi dute, eta, eguna 
zehaztu barik duten arren, da-
torren urtean San Asentzion 
batzeko asmoa dutela adierazi 
dute.

Eskoriatzako, San Asensioko eta Urduñako bandak batera, zapatuan eskainitako topaketan. ENERITZ KORUJO

Urduñako topaketan, 
banden zikloa ixten
San asentzion eta Eskoriatzan topaketa eginda, joan den zapatuan zikloa itxi zuen 
Eskoriatzako bandak, urduñan egindako topaketarekin. gaur, berriz, Santa zezilia 
egunaren bueltako kontzertua eskainiko dute zaldibar antzokian, 20:00etan

JESUS URRUTIA 
ZUZENDARIAREKIN 
ESKAINIKO DUTEN 
LEHEN KONTZERTUA 
IZANGO DA GAURKOA

ALBERTO GARRO

Gaztaina erreak Jose Aranan
Azaroaren 14an, gaztaina erre eguna ospatu zuten Arizmendi Ikastolako 
Jose Arana gunean. Lau aitonak eta hainbat gurasok elkarlanean prestatu 
zituzten gaztainak, eta arratsalde ederra pasa zuten bertan batu zirenek. 
Batetik, gaztainak jaten, eta bestetik, dantzatzen. Eguraldi bikaina eta giro 
aparta izan zuten, gainera.

Udal ordezkariak, parte-hartzaileak eta epaimahaikideak. I.B

Pintxo Lehiaketako irabazlea, 
Urrestillaren 'Kokotxa-nel'
Eskoriatzako udalak antolatutako Pintxo Lehiaketak 
eman duenarekin pozik agertu dira antolatzaileak

I.B. ESkoRiatza
Eskoriatzako Udalak antolatu-
tako III. Pintxo Lehiaketako 
irabazlea Urrestilla tabernako 
Kokotxa-nel pintxoa izan da. 
Hori horrela, 300 euro eta Buz-
tinate elkartekoek egindako 
trofeoa jaso ditu Leire Errastik, 
Urrestillako ugazabak.

Umore puntuarekin asmatu-
tako izena duen pintxoa egiteko, 
kokotxa erabili du Errastik osa-
gai nagusi bezala, eta, horrez 
gain, tenpura-irina, perrexila, 
berakatza, piperra, tipula, ogia 
eta patata erabili ditu. Esan 
beharra dago Akeita eta Miren-

txu tabernek ere parte hartu 
dutela, eta haien pintxo bere-
ziekin disfrutatzeko aukera ere 
izan dute herritarrek.

Antolatzaileak, "pozik" 
Herritarren partaidetza ona izan 
dela adierazi dute antolatzaileek. 
Honela azaldu du Eneritz Zubiak, 
Ibarraundiko teknikariak: " Po-
zik gaude lehiaketak eman due-
narekin. Hiru tabernak soilik 
hartu dute parte, baina jendeak 
erantzun egin du. Datorren ur-
tera begira, gustatuko litzaigu-
ke berriz antolatzea, baina ea 
partaidetza handiagoa dagoen…".
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Gatz-bidea egin aurretik herriko historiaren gaineko azalpenak entzuten. PILAR ETXANIZ

Gatz-bidearekin bat egin dute 
Debagoieneko Agijupens-koek
bidezidorra berreskuratzeko egindako lana aitortu 
zuten, herriko historia ezagutu eta bidea oinez eginez

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Debagoieneko Agijupens Erre-
tiratuen eta Pentsiodunen El-
karteko kideek Gatz-bidea, Leintz 
lotzen proiektuarekin bat egin 
dute. Horretarako, azaroaren 
14an, pasa den eguaztenean, 
Gatzagatik Eskoriatzarako bidea 
egin zuten. Bide batez, bidezi-
dorra berreskuratzeko egin du-
tenen lana aitortu zuten.

Gatzaga eta Eskoriatza batzen 
dituen bidezidorra egiteko lanak 
auzolanean eginda daude, eta 
gatzagarren ondare hori berres-
kuratzea eta herria bailararekin 
lotuz mugikortasuna hobetzea 
du helburu. Hala, Agijupens 
erretiratu eta pentsiodunen el-
kartekoek adierazi dute balio 
handiko lana izan dela: "Gatza-
gatik Eskoriatzaraino egin diren 
lan hauek balio handia dauka-
tela uste dugu. Nagusien parte 
hartzea, berriz, eredugarria da, 
demostratzen baitu adinean au-

rrera egin arren gure aletxoa 
ipini dezakegula, proiektu sozia-
letan aktiboki parte hartuz eta, 
era berean, belaunaldien arteko 
harremanak sendotuz", adierazi 
du elkarteko Pilar Etxanizek.

Toki Eder elkartea txalotu 
Agijupens elkartekoek Leintz 
Gatzagako herri-komunitatearen 
lana baloratu eta txalotu gura 
izan dute, eta, bide batez, Leintz 
Gatzagako Toki Eder erretiratuen 
elkarteari eskerrak eman eta  
haien inplikazioa aitortu.

Hala, azaroaren 14an, Gatz-
bidea, lau kilometrotik gorako 
bidea egin zuten, salda goxoa 
hartu ondoren. "Toki Eder erre-
tiratuen elkarteko kide Eugenio 
Otxoak herriko historia azaldu 
zigun bertatik bertara, eta, on-
doren, ibilaldia egin genuen, 
giro ezin hobean. Eskerrak eman 
nahi dizkiegu egin ziguten ha-
rreragatik".

Arlaban gainean dauden Gaztai-
nuzketa mendi etxeak alokairuan 
izan dituzte Alex Gorosarrik eta 
Ane Zubillagak, lau urtez.

Gatzagako Udalaren jabetza-
koak diren mendi etxeak aben-
duaren 24an utziko dituzte Go-
rosarrik eta Zubillagak. Luza-
tzeko aukera izan arren, uztea 
erabaki dute; hori horrela, 
Udalak bi hilabetez itxiko ditu 

mendi etxeak, inbentarioa egin, 
eta berriz enkantean ipintzeko. 
Honela adierazi du Juanito Ben-
goa alkateak: "Inbentario lanekin 
itxi aurretik hasi nahi dugu. 
Konponketak egingo ditugu, eta, 
behar bezala uzten dugunean, 
lehiaketara aterako dugu. Aste 
Santurako zabalik izatea nahiko 
genuke, baina eskatzaileak bal-
dintza batzuk bete beharko ditu, 
aurrerago zehaztuko ditugunak. 
Informazio gehiago nahi duenak 
udaletxera 943 71 47 46 telefono-
ra deitu dezake".

Gaztainuzketa mendi 
etxeak itxiko dituzte 
abenduaren 24an

Imanol Beloki ESkoRiatza
Azaroaren 25a da Indarkeria 
Matxistaren Kontrako Nazioar-
teko Eguna, eta, horren bueltan, 
hainbat ekintza izango dira da-
torren astean Eskoriatzan. As-
teon, bestalde, Bertha Gaztelu-
mendik zuzendutako Volar 
izeneko dokumentalaren proiek-
zioa izan da, Zaldibar antzokian. 

Herritarrek eguaztenean iku-
si ahal izan zuten ikus-entzu-
nezkoak indarkeria jasan duten 
bederatzi emakumeren testigan-
tzak jasotzen ditu, eta lan horren 
helburua da testigantzen bitar-
tez indarkeriazko jokaerak al-
datzea eta herritarrak kontzien-
tziatzea. Hala, proiekzioaren 
ostean, Asociacion de Mujeres 
al Cuadrado elkarteko bi kidek 
solasaldia eskaini zuten. Ahol-
kuak eman zituzten, genero 
berdintasuna eta indarkeriarik 
gabeko jendartea errealitatea 
izan daitezen, eta ez utopia.

Elkarretaratzea domekan 
Domekarako, 12:00etarako, el-
karretaratzea deitu dute Esko-
riatzako Udalak, Feminista 
Taldeak eta Gu Denon Elkarteak.  
Hain zuzen, Fernando Eskoria-
tza plazan izango da, eta Udale-
ko ordezkari politikoek herri-
tarrak gonbidatu nahi dituzte 
Indarkeria Matxistaren Kontra-

ko Egunarekin bat egitera. Ho-
rrekin batera, pankarta bat 
egingo dute, gertatu diren in-
darkeria matxista datuekin, eta, 
elkarretaratzea amaitzean, pan-
karta herriko sarrerako zubian 
jarriko dute.

Tratu txarren gaineko hitzaldia 
Martitzenean, berriz, Tratu txa-
rrak, erasotzailearen profila 
izeneko hitzaldia izango da, 
18:00etan, kultura etxean. Ele 
bitan izango den saioa Euska-
diko Birgizarteratze Institutuko 
Jorge Porrasek eskainiko du.

Gaztelekuko ekintzak 
Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko Egunarekin bat eginez, hain-
bat ekintza antolatu dituzte 
gaztelekuko nerabeek. Zapatuan, 
18:00etan, Gaztelekuko gazte 
nagusienek feminismoa zer den 
azalduko diete gazteenei, me-
rendola baten bueltan. 

Domekan, aldiz, 18:00etan, 
txoko hezkidetzailea inaugura-
tuko dute, eta, ostean, trikiti 
doinuz beteta egongo den kon-
tzertua eskainiko du Gona Go-
rriak, Eskoriatzako neska gazteek 
osatutako taldeak. 

Eskoriatzako gaztelekuan margotu berri duten murala. ESKORIATZAKO GAZTELEKUA

Indarkeria matxista 
gaitzesteko ekintza ugari
Domekan izango da indarkeria Matxistaren kontrako Nazioarteko Eguna, eta, udalak 
deituta, elkarretaratzea egingo dute, plazan, 12:00etan. Horrez gain, martitzenean 
hitzaldia eta asteburuan gaztelekuko nerabeen ekintzak izango dira, besteak beste 

Atxorrotx Kultura Elkarteak 
antolatuta, Txerrikumeak ize-
neko Aretxabaletako punk-rock 
taldeak kontzertua eskainiko 
du gaur, egubakoitza, Inkernu 
tabernan. Emanaldia 22:30ean 
hasiko da, eta aretxabaletarrek  
Todo va bien izeneko diskoaren 
kantuak eskainiko dituzte ohol-
tza gainean, baita bertsioren bat 
edo beste ere.

Txerrikumeak taldeak 
kontzertua eskainiko 
du Inkernun

Pasa den astean, etxetik kanpo 
irabazi zuen Euskal Ligan ari 
den Eskoriatza areto futbol tal-
deak, Hegalariak taldearen aur-
ka, 1-2. Aste honetan ere hiru 
puntuen bila irtengo dira kan-
txara Molinaren mutilak, sail-
kapeneko goiko postuetan sar-
tzeko asmoz. Hori horrela, za-
patuan 16:30ean jokatuko dute 
partidua, Manuel Muñoz kirol-

degian, Soloarte taldearen aur-
ka. 

Ohorezko gazte mailako Es-
koriatza taldeak, bestalde, Au-
zoak De Zierbena taldearen 
aurka jokatuko du, zapatuan, 
16:00etan, Zierbenan, eta senior 
mailako emakumezkoek, berriz, 
Lauburu Ibarra taldearen kon-
tra jokatuko dute, gaur, 21:15ean, 
Eskoriatzan. Azkenengo bi ur-
teetako liga txapeldunaren kon-
trako partidua, Gipuzkoako 
kopako finalerdiko joaneko 
partidua izango da.

Eskoriatza areto 
futbol taldea, goiko 
postuei begira
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OLALDE ELKARTEA 

Olalde ere, Euskaraldiarekin bat
Euskaraldiaren uholde geldiezinak bete-betean harrapatu ditu Antzuolako 
hainbat eragile, herritar eta elkarte. Olalde pilota elkarteko kideek ere 
Euskaraldiarekin bat egiten dutela ozen adierazteko, talde argazkia atera 
dute herriko pilotalekuan. Elkarteko kide eta pilotariek aukeratu dituzte 
euren rolak eta hamaika egunez ohiturak aldatzeko ahalegina egingo dute.

LANDATXOPE ELKARTEA

Landatxopen ere, rolak banatuta
Gaurtik abenduaren 3ra bitartean herrian egingo diren ekimenekin bat 
egingo dute Landatxopeko kideek ere. Elkarte zabala da Landatxope eta 
bertan askotariko identitateak eta sentsibilizazioak batzen direla kontuan 
izanik, ariketa emankorra eta garrantzitsua egingo dute. Behin Euskaraldia 
amaituta ohitura berri horiei eustea dutela asmo diote.

Udalak Antzuolan erroldatutako 
bi lagun kontratatuko ditu hiru 
hilabeterako: batak Diru-sarre-
rak Bermatzeko Errenta jaso 
behar du; bestea familia karga 
duen emakumea izan behar da. 
Eskaera Lanbideren bidez egin 
behar da eta hori egiteko epea 
azaroaren 26an bukatzen da.  
Informazio gehiago, Goiena.eus/
antzuola helbidean.

Garbiketa eta peoi 
lanak egiteko bi 
pertsona behar dira

GEDk eta Kontseiluak aurten 
ere Tripontzia ekimena abian 
dute eta txartelak salgai daude. 
Gabilondo harategian, Amaia,  
Nerea eta Klikatu dendetan dau-
de salgai. Bestalde, Kalebarren-
go zubian ere postua jarriko 
dute Antzuolako GED taldeko 
kideek azaroaren 23an eta 30ean 
eta abenduaren 5ean, hurrenez 
hurren.

Aurtengo 'Tripontzia' 
ekimenerako 
txartelak salgai daude

Maider Arregi aNtzuoLa
Andramanuelak emakume talde 
feminista urtebete bakarrik da-
raman arren lanean, urte eman-
korra izan dela kontatu du Jo-
sune Martinezek, taldeko kideak. 
"Urte honetan zentratu gara, 
batez ere, emakumeen aurkako 
erasoak salatzera. Horren au-
rrean antzuolarren babesa jaso 
dugu eta parte hartze polita 
sumatu dugu. La Manada auziak 
eragindako erantzuna, adibidez, 
hor dago. Hainbat elkarretaratze 
egin genituen, eta herritar asko 
eta asko kalera irten dira gure-
kin batera hura salatzera. Eran-
tzun polita izan zela uste dut".

Esku artean, baina, greba fe-
ministaren gaia dutela aurrera-
tu dio GOIENAri emakume 
talde feministako kideak: "Bai-
lara mailan, elkargune bat sor-
tu guran gabiltza eta Martxoaren 
8ari begira emakumeon greba 
antolatu gura dugu. Abenduaren 
14aren bueltan –zehazteke dago 
oraindik eguna– batzar irekia 
egin gura dugu, eta greba anto-
latzeko taldea sortu gura dugu  
Antzuolan".

Emakumeen Mundu Martxa 
Martinezek esan du Emakumeen 
Mundu Martxako Protokoloan 
sartzeko eztabaida mahai gai-
nean duela Antzuolako emaku-

me talde feministak. Helburua 
indarrak batzea dela dio An-
dramanuelak taldeko kideak: 
"Erailketak izan direnean Eus-
kal Herrian kalera irten gara 
eta hor ere sentitu dugu herri-
tarren babesa oso handia izan 

dela. Horregatik, eta erantzun 
bateratu baten bila, Euskal He-
rriko Emakumeen Mundu Mar-
txako Protokoloan sartu edo ez 
erabakitzen ari gara une hone-
tan. Eztabaida irekia da, an-
tzuolar orori irekia dagoena".

Elkarretaratzea 
Azaroaren 25ean, Indarkeria 
Matxistaren Kontrako Nazioar-
teko Eguna izango da. Hala, 
domekan, elkarretaratzea egin-
go dute, Herriko Plazan, eguer-
diko ordu batean, Ez gae danok! 
lelopean.

Iaz eginiko elkarretaratzea Herriko Plazan. ANDRAMANUELAK

Lanean, emakumeen 
ahalduntzearen alde
antzuolako emakume talde feministak, andramanuelak, urtebete daramatza 
emakumeen ahalduntzearen alde lanean eta indarkeria matxista salatzen. Domekan, 
indarkeria matxistaren aurka protesta egingo dute antzuolarrek

EMAKUMEEN GREBA 
ANTOLATZEKO 
BATZAR IREKIA 
EGINGO DUTE 
ABENDUAN

Andramanuelak taldeko kideek 
azaldu dute azaroaren 23tik 
abenduaren 3ra bitartean 
Euskaraldiarekin bat egingo 
dutela; alegia, feminismoa eta 
euskara elkarren eskutik bizi 
izango dutela.

Emakumeen ahalduntzea
Hamaika egun horietan, 
emakumeen ahalduntzea 
presente izan gura dute. Emakume talde feministak bat egin du Euskaraldiarekin. ANDRAMANUELAK

Ukitu feminista Euskaraldian
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EUSKARALDIA

EUSKARA ARDATZ•
DEBAGOIENEKO'AHOBIZI' ETA 'BELARRIPREST'-AK•11 EGUN BAINO GEHIAGO•
EGITARAUA

•"HASTERA GOAZ"

XABIER URTZELAI
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Jokin Etxebarria DEbagoiENa
Lazkao Txikiri galdetu zioten 
behin: "Euskararen alde zer egin 
behar dugu, Joxe Migel? Eta 
hark, harrituta, erantzun: "Zer 
egingo dugu, ba... hitz egin!". 
Gure hizkuntza ohiturak alda-
tzeko gonbita egiten zigun ber-
tsolari txiki handiak eta propo-
samen berarekin dator Euska-
raldia ekimena. 

Hain zuzen, konplexu guztiak 
gainetik kendu eta euskara ar-
datz bilakatzeko 11 egun daude 
aurretik, gaurtik hasita, ahobi-
zi edo belarriprest izanda, hiz-
kuntza norbanakoen bizitzaren 
zentralitatera eramanda.

Azken txanpa egundokoa izan 
da, euskararen olatura igo nahi 
izan dute askok eta Arrasaten 
eta Oñatin, adibidez, bakoitzak 
egindako hautua identifikatzeko 
balio duten txapak agortu egin 
ziren eta gehiago eskatu behar 
izan zituzten. Aurreikuspenak 
gainditu egin ditu ibarrean Eus-
karaldiak. "Izen ematea handia 
izan da, zalantzarik gabe, bai 
hasieratik, udalerriei dagokienez, 
400 herri batzordetik gora eratu 
baitira, eta baita herritarren 
izen emateei dagokienez ere. 

Baina gure benetako ariketa 
orain hasten da". Arrate Illaro 
Euskaraldiko koordinatzailearen 
hitzak dira. Izan ere, izena ema-
tea bada pauso garrantzitsu bat, 
baina gure egunerokoan euska-
rari lehentasuna ematea ez da 
horren erraza.

2017ko martxoa ezkero
Urte eta erdi baino gehiago da 
ekimena diseinatu, ekarpenak 
jaso eta komunikazio lanketa 
guztia egiten hasi zirenetik. Iaz-
ko azaroaren 23an aurkeztu 
zuten ekimena, eta, ordutik hona, 
atxikimendu pila jaso eta au-
rrerapausoak bata bestearen 
atzetik eman ditu Euskaraldiak. 
"Hala ere, Lasarten, Agurainen 
eta Egia auzoan [Donostia], adi-
bidez, aktibazio dinamikak lehe-
nago egin zituzten eta hori da 
Euskaraldiaren oinarri eta abia-
puntua", dio Arrate Illarok. 

Euskararen ezagutza maila 
handitzeko lan eskerga egin izan 
da orain arte, baina, agian, era-
bilerari ez zaio askorik errepa-
ratu eta gaur egun alde handia 
dago bi esparru horien artean. 
"Egotetik egitera badago jauzi 
handi bat eta 11 egun hauek 

Haurrak ere euskara euren egunerokoan ardatz bihurtzeko prest. IMANOL SORIANO

Simetriatik asimetriara, 
euskara ardatz bihurtuz
gaur hasita, 11 egunez, euskara norbanakoen bizitzaren zentralitatera eramatea 
helburu, Euskaraldiak 'ahobizi'-ekin eta 'belarriprest'-ekin beteko ditu herriak. ariketa 
soziologikoak, baina, hamabigarren egunetik aurrera behar du izan eragina
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Hizkuntza ohiturak aldatzerik badago, baina aldaketa horiek 
adostuta eta besteekin batera egin behar dira. Errotuen dauden 
ohiturek, jendeak gertu-gertukoekin dituen horiek, arreta eta 
lanketa bereziak eskatzen dituzte. Lehen pausoa da ahobizi edo 
belarriprest izateko gertu egotea. 

• Ahobizi-a: Azaldu ingurukoei zein erabaki hartu duzun, 11 
egunetan euskaraz egingo diezula euskara ulertzen duten 
guztiei, eta ezezagunei lehen hitzak euskaraz egingo dizkiezula, 
baita hurrengoak ere, euskara ulertzen badute, behintzat. 
Hurbilekoekin hasi eta ekin inertziak apurtzeari. Gonbidatu lagun 
eta ondokoak ariketa honetan parte hartzera eta elkartrukatu bizi 
izan dituzun eta bizitzen ari zaren esperientziak beste parte 
hartzaileekin. Aztertu aurreiritziak nola gainditu ditzakezun eta 
baztertu itzazu, euskarak ezustekoz beteko zaituelako. Eta, batez 
ere, zailtasunen aurrean ez etsi, euskaraz eutsi. Helburuak lortu 
edo ez, saiatzea merezi duelako, zabaldu ate berriak euskarari.

• Belarriprest-a: Jokaera aktiboa eduki eta adierazi solaskideei 
euskara jasotzeko prest zaudela. Zuri euskaraz egiteko eskatu 
eta zuk zeuk ere horrela egin nahi eta ahal bestetan. Baliatu 
gainontzeko ahobizi eta belarriprest-ekin izango dituzun 
topaketa eta elkarguneak esperientziak trukatzeko. Tarteka, 
elkarrizketa elebidunak sor daitezke; egoera bakoitzean zuk nahi 
duzun hizkuntza erabili, baina eskatu euskaldunei zuri euskaraz 
egiteko. Zure euskara euskararik onena dela sinistu eta kontuan 
hartu praktikatzea dela erraztasuna lortu eta eroso sentitzeko 
bidea. Ariketa honen bidean hamaika lorpen eta beste 
horrenbeste zailtasun topatuko dituzu, baina ez etsi!, 
aurreiritziak atzean utzi eta zabaldu zaitez euskarara.

Ez etsi, euskaraz eutsi
egitera bultzatu behar duen no-
labaiteko ariketa soziala behar 
dute izan", adierazi du Iker Agi-
rrek, Arrasateko Euskaraldiko 
koordinatzaileak. 

Hamaika-k badauka adiera 
berezia euskaraz, asko ere adie-
razten duelako. Hamaika zen-
bakiarekin jokatu nahi izan da 
horregatik, eta baita herrietako 
eta nazional mailako hamaika-
koak sortu ere. Leintz Gatzaga-
ren kasua, baina, nahiko bitxia 
da: herri txikia izanda, hamai-
kakorik ez dute egin. Hala ere, 
herritarren zati handi batek 
ekimenarekin bat egingo du.

196.000 izen emate
Irailaren 20an ireki zen ahobizi 
edo belarriprest moduan izena 
emateko epea. Hala ere, herri 
batzuetan, Euskaraldiak irauten 
duen egunen barruan ere egon-
go da izena emateko aukera. 
Bergaran, adibidez, azaroaren 
27 arte dute zabalik epea. Hala 
ere, datu ofizialen arabera, Eus-
kal Herri osoan 196.000 lagunek 
agertu dute, era batera edo bes-
tera, ariketa sozial honetan 
parte hartzeko gogoa. Horietatik, 
%74k eman dute ahobizi modu-

ra jarduteko izena eta %26 ari-
tuko dira belarriprest rolean.  

Gipuzkoan izan dira izen ema-
te gehien: 84.000, guztira. Par-
taideen ezaugarriei dagokienez, 
izena eman dutenen %63 ema-
kumezkoak izan direla azpima-
rratu dute, eta, adin tarteak 
kontuan hartuta, 36 eta 45 urte 
artekoak dira gehiengo: %28. 

Debagoienari dagokionez, ia 
12.000 lagunek eman dute izena. 
Eta Euskal Herrian gertatu an-
tzera, gehienak ahobizi paperean 
arituko dira.

11 egun izango dituzte izena 
eman duten guztiek euren eta 
ingurukoen hizkuntza ohiturak 
aldatzen saiatu eta simetriatik 
asimetriara eramaten. Hau da, 
hizkuntza gutxitua nagusira 
egokitu, eta, beti galtzaile atera 
beharrean, txikiarendako espa-
zioak bilatzen saiatu eta asime-
triarantz, denen egunerokota-
sunean, euskarari behar duen 
lekua eman. Barruak astindu 
eta hamabigarren egunetik au-
rrera ere, euskara ardatz bila-
katu dadin; bestela, Amets Ar-
zallusek dioen moduan, 11 egun 
hauek kosmetika hutsean gel-
dituko baitira. 

AURREIKUSPENAK 
GAINDITU ETA HERRI 
BATZUETAN TXAPA 
GEHIAGO ESKATU 
BEHAR IZAN DITUZTE

EUSKARAREN 
EZAGUTZA MAILAREN 
ETA ERABILPENAREN 
ARTEAN ALDE HANDIA 
DAGO GAUR EGUN

DEBAGOIENEAN IA 
12.000 LAGUNEK 
EMAN DUTE IZENA ETA 
GEHIENAK 'AHOBIZI' 
IZANGO DIRA

'HAMAIKA'-K 
BADAUKA ADIERA 
BEREZIA EUSKARAZ, 
'ASKO' ERE 
ADIERAZTEN DUELAKO
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Debagoieneko 
hamaikakoan 
ere, ahoetatik 
belarrietara

"Elgetan bizi naiz, eta Bilbon egiten dut lan. Bi errea-
litate oso ezberdin dira, eta, batez ere, Bilbora begira 
hartu dut rol hau. Euskararen kontua askoz motelago 
doa han, oso gutxi entzuten da oraindik, eta jendea 
horretara bultzatzen saiatuko naiz; ahalegintzen dena-
ri indar apur bat ematen. Elgetan ere badago zer ho-
betu, noski, baina Bilbokoa beste kontu bat da".

HARITZ 
GALLASTEGI 
ELgEta

"Euskaraldia onuragarria izango da denontzat. eta 
euskarari bultzada emateko balioko du, baita harre-
manak eguneratzeko ere. Txapa jasotzera joan nintze-
nean, espero ez nuen jende asko ikusi nuen, eta, egia 
esan, asko poztu nintzen. Nire inguruan, erdaraz egi-
teko ohitura handia daukat, baina txapak aldean 
edukitzeak lagunduko dit ohitura horiek aldatzen".

MIREN 
DIAZ DE GEREÑU 
ESkoRiatza

"Malagakoa naiz eta, askotan, zaila egiten zait euskaraz 
hitz egitea. Hau iniziatiba ona da euskaraz mintzaprak-
tika egiteko eta gehiago ikasteko. Nire mutil-laguna-
rekin gaztelaniaz egiten dut gehiena, eta ez dugu 
euskaraz egiteko ohiturarik, baina Euskaraldiarekin 
hori aldatzea espero dugu. Bergaran oso motibatuta 
eta ilusionatuta ikusten dut jendea".

JULIA 
PAJARES 
bERgaRa

"Aukera polita da ohiturak aldatzeko eta gaztelaniaz 
egiten dugun horiekin euskaraz egiten saiatzeko. Ba-
rrerak apurtzen joatea garrantzitsua da eta Euskaral-
diarekin hori lortuko dugu. Elkarrizketa elebidunak 
mantentzea nekeza izango da, baina txapek lagunduko 
digute horretan. Hamaika egunotan lortzen duguna 
aurrerantzean mantentzea erronka polita izango da".

JON 
UGARTEBURU 
aNtzuoLa

"Hizkuntza ohitura kontua da eta ohiturak aldatzea ez 
dan lan sinplea. Euskaraldiak aukera aproposa uzten 
digu horretarako. Ni ia %100ean bizi ninteke euskaraz, 
baina zenbait taldetan gaztelaniarako joera dugu. Ni-
retzat, pertsonalki, kontzientziazio ariketa bat izango 
da, eta esfortzua egingo dut normalean erdarara joten 
dudan horiekin euskaraz tinko mantentzeko".

JOXU 
ARANA 
bERgaRa
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"Hasiera batean, ahobizi-a nintzen, baina rolez aldatzea 
erabaki nuen, beste batzuei laguntzeko eta euskaraz 
egitera animatzeko asmoarekin. Izan ere, belarriprest-
ek garrantzi handia dute Euskaraldian. Garai batean, 
nire lagunekin gaztelaniaz egiten nuen, eta familian 
ere bai. Gaur egun, ordea, gehiena euskaraz egiten dut 
eta nire egunerokoan ahobizi-a naizela esan daiteke".

GOIO 
ARRIETA 
aREtXabaLEta

"Duela hamazazpi urte etorri nintzen Ekuadortik, eta 
zortzi urte daramatzat euskara ikasten. Etxean eta 
lanean euskaraz egiten dut. Bi lagun kuadrilla ditut, 
Ekuadorkoa eta Oñatikoa. Lehenengoan, gaztelaniaz 
egiten dut; bigarrenean, euskaraz. Euskaraldian, espe-
ro dut gehiago ikastea, eta ea Ekuadorko lagunak ere 
euskara ikasten hasten diren; hori izango da erronka".

DAVID 
VERNAZA 
oÑati

"Duela 11 urte Arrasatera etorri nintzenetik, euskaraz 
jakin gura izan dut, eta ama izan nintzenean, are 
gehiago. Egunerokoan, kafetegian, etxean eta kalean 
ikasi dut euskara, nire kabuz. Haurrekin beti egiten 
dut euskaraz eta jende nagusiarekin batzuetan kosta 
egiten zaidan arren, euskaraz egiten saiatzen naiz beti. 
Urteko 365 egunak nire Euskaraldia pertsonala dira".

CLAUDIA 
DI PASCUALE 
aRRaSatE

"Alkatea etorri zitzaidan hamaikakoaren parte izan 
nahi ote nuen proposatzera. Onartu egin nuen, eta, 
ordutik, Euskaraldiarekin konprometituta nago. Nire 
egunerokotasunaren zati handiena euskaraz egiten 
dudan arren, badaude gaztelaniaz egiten ditudan elka-
rrizketak ere, eta horiek aldatzen saiatuko naiz. Ekimen 
honek lagunduko dit ohitura horiek aldatzen".

IGONE 
OSINAGA 
aRaMaio

"Euskaraz bizi nahi dugunontzat, baliagarria eta apro-
posa izango da Euskaraldia. Gatzagan ere badu bultza-
da baten beharra euskarak, eta ohiturak aldatzeko 
balioko digu honek. Izan ere, oraindik asko dira eus-
karaz egin ditzakegun solasaldiak eta gaztelaniaz 
egiten ditugunak. Kontzientziak astintzeko eta erabil-
tzen dugun hizkuntzaz jabetzeko balioko digu".

NEREA 
MARURI 
LEiNtz gatzaga

"Elgetan gehiena euskaraz egiten da, eta ikasi beharra 
sentitu nuen. Ume txiki bat daukat, eta hau aukera 
ona da euskaraz gehiago hitz egiteko berarekin. Era-
baki nuen une oro euskaraz egitea, eta orain, nahiko 
ondo hitz egiten dut. Hala ere, ez naiz ausartu ahobizi 
izaten. Euskaraldia garrantzitsua da euskarari bultza-
da emateko, baina norberak egin behar du esfortzua". 

SONIA 
MIRANDA 
ELgEta
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Hamaika egun hauetan 
baino askoz gehiagotan
azaroaren 23tik abenduaren 3ra arteko epealdiaz gain, askoz aurretik hasi ziren 
bailarako eragileak Euskaraldiaren gaineko ekintzak egiten, Euskaraldia hauspotzen: 
aurkezpenak, hitzaldiak, atxikimenduak, lehiaketak, argazki saioak, ikastaroak...

Virgina Imazen hitzaldian parte hartu zutenetako batzuk. GOIENA

Aramaioko bikoizketa lehiaketa. GOIENAArrasateko kuadrilla, Biziprest egunean. GOIENA

Aretxabaletako merkatariek ere Euskaraldia hauspotu zuten. GOIENA

Antzuolako erretiratuak, atxikimendua erakusten. GOIENA
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EGUBAKOITZA 23
ARETXABALETA	 		
17:00	Musika eskolakoen jaialdia 
eta txokolate-jana, Herriko Plazan.

ARETXABALETA	 		
19:00	Hasierako ekitaldia, herriko 
Hamaikakoarekin, Herriko Plazan. 

ESKORIATZA	 		
19:00	Hasierako ekitaldia, Fernando 
Eskoriatza plazan. Ostean, argazki 
erraldoia.

ANTZUOLA	 		
19:30	Hasierako ekitaldia, Zurrategi 
plazan.

ZAPATUA 24
ARRASATE	 		
10:00	Muruparta Eguna, Muru 
gainean, Ttakun taldekoekin. 

DOMEKA 25
ARAMAIO	 		
19:00	Hozkailua antzezlana,  
kultura etxean.

ASTELEHENA 26
ARAMAIO	 		
17:30	Lihoari eta txarribodei 
buruzko bideoak, kultura etxean.

MARTITZENA 27
ARETXABALETA	 		
19:00	Miriam Urkia euskaltzain 
oso aretxabaletarraren berbaldia 
Arkupen. 

EGUAZTENA 28
ARRASATE	 		
18:00	Mintzodromoa delako 
ekitaldia, Euskaraldian izandako 
bizipenak partekatzeko, Loramendi 
gelan.

ARAMAIO	 		
18:30	Maputxeen errealitateari 
buruzko ikus-entzunezkoa, kultura 
etxean.

ARETXABALETA	 		
19:00	Kike Amonarrizen berbaldia, 
kultura etxean.

EGUENA 29
ARETXABALETA	 		
18:30 Udaletxe zaharrean, topaketa.

ANTZUOLA	 		
19:30	Bertso-poteoa, Beheko 
auzotik hasita.

EGUBAKOITZA 30
ARAMAIO	 		
17:30	Bikoizketa lehiaketa, 8 urtetik 
gorakoendako, kultura etxean.

ARETXABALETA	 		
22:00	Manez Eta Kobreak taldearen 
kontzertua, Arkupen. 

ZAPATUA 1
ANTZUOLA	 		
11:30	Izan dute eraginik genero 
rolek hitanoaren erabileran 
Antzuolan? hitzaldia Olaran etxean.

DOMEKA 2
ARAMAIO	 		
12:00	Herri lasterketa, adinaren 
arabera, Bizente Goikoetxea plazan.

ELGETA	 	 		
13:00	Herriko kantuzaleek kalejira 
egingo dute, Mendizaleen plazatik 
abiatuta.

ASTELEHENA 3
ESKORIATZA	 		
12:30	Euskaraldiaren Herri 
Eguna. Taloak, dantza herrikoiak, 
Euskaraldian grabatutako bideoaren 
erakustaldia eta kantu bazkaria, 
Fernando Eskoriatza plazan.

ANTZUOLA	 		
12:30	Eskolako umeek flashmob-a 
egingo dute, Euskaraldiaren 
omenez, Zurrategi plazan.

ESKORIATZA	 		
17:00	Euskaraldiaren itxiera 
ekitaldia: buruhandiak, txokolate-
jana, Euskaraldiaren bizipenak, aulki 
baten gainean bideo emanaldia eta 
Hamaikakoari agurra.

OÑATI	 	 		
19:00	Ez dok hiru antzezlana, 
Patxo Telleria eta Mikel Martinez 
aktoreekin. Euskal musikaren 
benetako istorioa kontatuko dute, 
Santa Ana antzokian, debalde.

ESKORIATZA	 	
	19:00	Tio Teronen Semeak 
taldearen Festamentua ikuskizuna. 
Umorea, musika eta dantza 
bateratzen dituen emanaldia, 
Fernando Eskoriatza plazan.

AGENDA

Ahobizi eta Belarriprest, Elgetako sarreran. LARRAITZ ZEBERIO
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Oihana Elortza oÑati
Margotutako harriekin eta lu-
rrean landatuko dituzten landa-
reekin instalazio bat egingo dute 
domekan herriko sare feminis-
tako kideek. Plazan egingo duten 
elkarretaratze "aktiboan" izango 
da, 13:00etan, Guk planto lelopean.

Tulipanak zaindu 
Astean zehar hitzaldiak, proiek-
zioak eta film emanaldiak egin 
dituzte, besteak beste, Udalarekin 
batera azaroaren 25aren bueltan 
antolatu dituzten ekintzen artean. 
Eta asteburuan hiru ekitaldi na-
gusi egingo dituzte: Egun Morea, 
harrien eta landareen instalazioa 
Santa Ana pareko lorategietan 
eta plazan egingo den elkarreta-
ratzea.

Egun Morea "gozatzeko" egu-
na izango dela aurreratu dute 
Pototak taldekoek: "Planifikatu, 
antolatu, pentsatu, landu, ekin, 
borrokatu... oso garrantzitsuak 
dira, eta baita, bidean, elkarre-
kin ondo pasatzeko tarteak har-
tzea ere".

Domekan, sare feministako 
kideek eskuz margotutako ha-
rriak kolokatuko dituzte Santa 
Ana antzoki pareko lorategietan. 
Ez dituzte edonola jarriko. "Es-
piral moduko bat sortuko dugu, 
mugimendua irudikatuz, eta, 
tartean Martxoaren 8rako lora-
tuta egongo diren tulipanen 
bulbak landatuko ditugu. Herri-
tarren artean ere banatuko di-
tugu tuberkuluak plazako elka-
rretaratzean", dio sare feminis-
tako Maria Pilar Urteagak. Hiru 
mahai jarriko dituzte plazan, 
13:00etan, eta bakoitzak bere 
landarea landatu ahal izango 
du loreontzian eta gero, etxera 
eraman ahal izango du eta zain-
du, Martxoaren 8rako loratuta 
egon dadin. Azaroaren 25a eta 
Martxoaren 8a lotuko dituen 
ekintza izango da hau.

Astelehenean, Nagore filma 
proiektatuko dute, Enpresagin-
tza Fakultatean, 18:00etan, eta 
eguaztenean, berriz, Berdinta-
sun Kontseilua osatzeko bilera 
egongo da.

Oñatiko sare feministako kideak, Eltzian duten lokalean. AMAIA TXINTXURRETA

Tulipanak landatuko 
dituzte elkarretaratzean
oñatiko sare feministako kideek tulipanen bulbak, loreontziak eta lurra eramango 
dituzte domekako elkarretaratzera eta herritarrekin batera landatuko dituzte, 
13:00etan, Foruen plazan. zainduz gero, loratuta egongo dira Martxoaren 8rako

Lourdes Idoiaga, kontu hartzailearen txostena eskuan duela, prentsaurrekoan. E.A.

EAJk dio kale garbiketa zerbitzu 
berria ez dela "hain merkea" 
Esan du EH bilduk kaleratutako informazioa "zuzendu 
beharra" duela, "herritarrek kostu erreala jakiteko"

O.E. oÑati
Kale garbiketa zerbitzua pluri-
fikatzeagatik Udal Gobernuak 
eman dituen datuak ez direla 
zuzenak esan du EAJk, "infor-
mazio partziala" bakarrik eman 
duela gaineratuz. Lourdes Idoia-
ga bozeramaileak eguen goizean 
adierazi zuen moduan, EAJk 
txosten bat eskatu zion kontu 
hartzaileari, garbiketa zerbitzu 
berriaren kostuak jakiteko, eta 
txosten horrek "ez du inolaz ere 
aipatzen kostu berriak FCCrenak 
baino %30 merkeago direnik. 
Txostenak dio 2017ko kostu 
erreala 560.600 eurokoa izan dela 

eta FCCk eskainitakoarena 
567.300 eurokoa. Beraz, aurrez-
kia%1ekoa da".

Adierazi dute Udal Gobernuak 
zortzi langileren kostuak hartu 
dituela kontuan, baina hamaika 
daudela kontratatuta. Horrez 
gain, makinerian inbertitu diren 
258.583 euroak ezkutatu izana 
leporatu dio, "aurreko sistema-
ren baitan FCCk bere gain har-
tzen zituenak". Kalte-ordainak 
ere izan dituzte hizpide jeltzaleek, 
eta gaineratu dute oraingo sis-
tema amortizatzeko hamarkadak 
beharko direla eta ez urte eta 
lau hilabete.

Hauxe da Pototak talde 
feministak antolatu duen 
Egun Morearen 
egitaraua.

• 11:00etan, dantza 
tailerra. Zubikoa 
kiroldegian.

• 14:30ean, bazkaria. 
Antixena gaztetxean.

• 18:00etan, Bertxortan 
emanaldia.  
Gaztetxean.

• 22:00etan, 
kontzertuak 
gaztetxean. Taldeak: 
Kabbalah eta Gora 
Etorri.

• 01:00etan, musika 
emanaldia Arrano 
tabernan. Taldeak: 
BassAgain eta. 
Selektha's DJ.

Egun Morea 
da zapatua

O.E. oÑati
Merkatari aplikazioa telefono 
mugikorrera jaitsiz gero, herri-
ko dendarien promozioak eta 
eskaintzak ikusteko aukera dago. 
Ez da online salmenta egiteko 
aplikazioa, baina, dendariarekin 
harremanetan jarrita, produktu 
hori erreserbatzeko aukera dute 
erosleek. "Merkatariendako era-
kusleiho erraldoia" izango da.

Hiru hilabetez proiektua mer-
katariekin landu eta garatu 
ostean, erabilgarri dago herri-
tarrendako. Txanda dendarien 
elkarteko 50 merkatarik parte 

hartuko dute ekimenean. Guztiak 
dendak eta zerbitzuak dira.

Saria egongo da 
Herritarrengana heldu gura dute 
orain, eta, horretarako, komuni-
kazio kanpaina abiaraziko dute. 
Aplikazioa deskargatzen duten 
oñatiarren artean, aste bukaera 
pasa bat zozketatuko dute. Gai-
nera, tribial jokoa egingo dute 
abenduaren 15ean, eta ekintzak, 
herriko eragile ezberdinekin: 
erretiratuekin, ikastetxeekin, 
musika eskolarekin, ludotekare-
kin eta kirol elkarteekin.

Oñatiko dendetan ere erabil 
daiteke 'Merkatari' aplikazioa
txanda dendarien elkarteko 50 merkatarik parte 
hartuko dute ekimenean; tribial jolasa ere antolatu dute
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Oihana Elortza oÑati
Jon Manuel oñatiarrak 37 urte 
ditu. 2012an, barrabiletako baten 
koxkor bat zuela konturatu zen. 
Hamabost egunera, ebakuntza 
egin zioten.
Noiz eta nola antzeman zizuten 
minbizia barrabiletan? 
Duela sei urte, 2012an, koxkor 
bat sentitu nuen barrabiletako 
batean, dutxatzen ari nintzen 
bitartean. Emazteari esan nion, 
eta medikuarengana joatea pen-
tsatu genuen. Koxkor hori ez 
zela handia esan zigun hark, 
hamar milimetrokoa zen, eta 
itxaroteko esan, handitzen zen 
edo ez ikusteko.
Minik ematen zizun? 
Ez, ez dut inoiz minik eduki. 
Baina erabaki genuen beste me-
diku batengana joan eta haren 
iritzia ere jakitea.
Eta, zer esan zizuen beste medi-
kuak? 
Txikia zela esan zigun hark ere, 
baina operatzeko gomendatu 
zigun. Pentsatu, eta hori egitea 
erabaki genuen. Hamabost egu-
nera ebakuntza egina zidaten, 
barrabil bat kenduta.
Zein emaitza izan zuen biopsiak? 
Koxkorra eta inguruak garbi 
zeuden, baina, handitzen utziz 
gero, txarra izango zela. Minbi-
zia izango zen ondorioa.
Garaiz tratatu zenuten, orduan. 
Bai. Eta, egia esan, harrezkero, 
ez dut arazorik izan. Barrabila 
bera kendu zidaten, oso-osoa, 
eta baita inguruko konduktuak 
ere. Ordutik hona, ez dut proba 
gehiagorik egin. Prostata zain-
tzera noanean egingo dizkidate 
gehiago. Horixe da medikuek  
esandakoa.
Barrabil bakarra duzu harrezkero? 
Kendu zidatena ordezkatzeko 
protesia jartzea erabaki nuen, 
eta horixe daukat, protesia. Ez 
dit batere molestatzen, egune-
roko bizitza normal egiten dut, 
ez dut trabarik edo mugarik 
sentitzen, eta, egia esan, gustu-
ra nago. Barrabil bat kenduta, 

gure arduretako bat zen ea ho-
rrek guraso izateko aukerak 
mugatuko ote zizkigun edo ez. 
Baina ez da horrela izan. Alaba 
bat dugu eta oso pozik gaude.
Senideren batek izan du horrela-
korik aurretik edo zuk izan eta gero? 
Ez. Egia da niri hau antzeman 
eta gero, probak egin dizkietela 
anaiari eta aitari. Ez dute ezer. 
Eta nire aurretik ez zuen inork 
eduki, ez.
Eta zure inguruan? Ezagutu duzu 
zuk izan duzun berdina edo antze-
rakoa izan duen beste inor? 
Ba, egia esan, oso gutxi, inor ez 
esatearren. Markel Irizarrena 
denok ezagutzen dugu, hori eza-
guna da. Errezeloa dut lankide-
ren bati inoiz analisien ostean 
zerbait komentatu edo esan ote 
zioten, baina ez nago ziur. Egia 
esan, ez dut beste inor ezagutu 
barrabiletako minbizia izan 
duenik.

Bibotea utzi duzu zuk ere azaroan. 
Zer iruditzen zaizu Movember mu-
gimendua? 
Ondo iruditzen zait, eta beha-
rrezkoa. Uste dut, gainera, ur-
tetik urtera gero eta gehiagok 
uzten dugula bibotea. Egia da 
azken urteetan egonkortu egin 
dela afarirako elkartzen garenon 
taldea, baina kalean ikusten 
dira oñatiarrak bibotearekin, 
bai.
Itsulapikoak jarri dituzue aurten 
ere hainbat tokitan, ikerkuntzara-
ko dirua batzeko, eta herriko hiru 
bizartegiek bat egin dute aurten 
ere mugimenduarekin. 
Itsulapiko horietan batzen den 
dirua gaitz honi buruz ikerketak 
egiteko izango da hori. Jon, Se-
siñena eta Igone bizartegiek, 
berriz, bibote kuriosoa izaten 
laguntzen digute. Tarteka bizar-
tegietara joan eta bibotea txukun 
apaintzen laguntzen digute, 
mantenu lanak egiten dizkigute. 
Lan hori, gainera, doan egiten 
dute hilabete honetan, azaroan.
Noiz dira talde argazkia eta afaria? 
Zapatuan 19:00etan elkartuko 
gara Ongi tabernan poteoa has-
teko, eta 20:00etan aterako dugu 
talde argazkia, plazan. Afaria 
Iturritxon da, 22:00etan. 

Jon Manuel oñatiarra Portu plazan astelehen goizean. O.E.

"Beharrezkoa ikusten 
dut Movember ekimena"
JON MANUEL MoVEMbER oÑati
bibotea utzi du azaroan eta aurten ere joango da Movember mugimenduak antolatu 
duen urteko afarira; duela sei urte operatu zuten eta barrabil bat kendu zioten

"10 MILIMETROKO 
KOXKORRA ANTZEMAN 
NUEN BARRABILEAN, 
DUTXATZEN ARI 
NINTZELA"

Astelehenero

Superheroi bat daramate anbulantzian. Laneko istripua izan du. 
Hegan zebilela zazpigarren solairuko leiho baten kontra jo eta 
erori egin da. Ez du ondo ikusten eta adinarekin erreflexuak 
galtzen ere hasi da. Larrialdietako itxaron-pasilloan utzi dute, 
ohatila batean etzanda, eskuak eta kapa ohatilatik zintzilik 
dituela. Hamabi orduz, behintzat, zain egon beharko du gela bat 
egokitu arte, hormigoizko zubiak eraiki behar baitira tren bat 
azkar pasa dadin eta ez baitago ongizaterako dirurik.

Alboan, aurrera eta atzera dabilkiona antsietateak jota dago. 
Zirkuko laban jaurtitzailea da. Aspaldi diagnostikatu zioten 
Parkinson gaixotasuna baina lanean jarraitu behar izan du. 
Dardara bikoitza sentitzen du labana jaurti behar duen 
bakoitzean, kontrolaezinak biak. Eta, azkenean, gaur lankideari 
zintzurra erdibitu dio jaurtiketa bakarrarekin. Ez du lanera itzuli 
nahi, baina kotizatzen jarraitu beharra dauka.

Edonorena izan daitekeen eta berakatz usaineko eskuak dituen 
amona malabarista begira dute. Zutitu eta hurbildu egin zaie.

"Astelehenero, 12:00etan, plazan", esan die.

NiRE uStEz

AINHOA NEGERUELA

Kiroldegiak eta Olaitturrik tokia 
dute Gobernuaren aurrekontuan
22.151.000 euroko aurrekontu proposamena egin dio 
udal gobernuak oposizioari. aztertzen ari da EaJ

O.E. oÑati
Aurreko urtean onartu ohi ditu 
datorreneko aurrekontuak Oña-
tiko Udalak, eta aurten ere asmo 
hori dute udalbatza osatzen du-
ten bi alderdiek. Abenduaren 
5eko osoko bilkuran eztabaida-
tuko dituzte. Data horri begira, 
Udal Gobernuak aurrekontuaren 
aurrerapena pasa dio aste ho-
netan oposizioari.

Plazako kioskoa  
22.151.000 euroko aurrekontua 
da 2019rako Udal Gobernuak 
proposatu duena. "Aurrekontu 
orekatua", euren esanetan. 
"612.000 euroko aurrezki arrun-
ta aurreikusten da". Inbertsioei 
dagokienez, "estrategikoak diren 
proiektuen azterketa eta lanke-
ta fasea burutu ostean, exeku-
ziorako fasean sartzea" dagokie-
la adierazi dute, eta horretarako 
"oinarri sendoa" dutela esan, 
"azken urteetan egindako ku-
deaketak Udala egoera ekono-
miko sendo batera ekarri" due-
la gaineratuz. Esaterako, kirol-
degikorako (2.5000.000 euro) eta 
Olaitturrirako (1.000.000) gorde-
ko dituzte diru partidak. Araoz-
ko ostatua (250.000 euro) eta 
plazako kioskoaren proiektua 

(20.000 euro) ere zerrendan sar-
tu dituzte.

Datorren urterako jaso dituen 
beste asmoen artean, Herritarren 
Arreta Zerbitzua zabaltzeko 
proiektua du (150.000 euro), "zer-
bitzu publikoen alde egindako 
apustuari jarraiki". Mugikorta-
sunari lotuta dio "esfortzu handia" 
egin duela Udalak azken urte 
hauetan herriko bidegorri sarea 
osatzen, eta emaitza onak eman 
dituela: "Lan guztia borobiltzeko, 
Oñatiko Gerriko Berdea formal-
ki izendatu eta katalogatzea ge-
ratzen zaigu 2019rako". Basogin-
tzaren "herriko errealitatea 
ahalik eta modu zehatzenean" 
aztertuko dutela ere aurreratu 
dute. Berdintasun atalean lanean 
jarraituko dutela gaineratu dute, 
eta eskerrak eman dizkiete par-
taidetzazko aurrekontuak posible 
egin dituztenei. Gastuei dagokie-
nez, indartu egin dituzte giza 
larrialdietarako diru laguntzak 
eta laguntza psikosoziala.

Oposizioa, EAJ, aztertzen ari 
da Udal Gobernuaren txostena, 
eta euren proposamenekin ba-
tera alderatzen. Alde biek ados-
tuta duten egutegiari jarraiki, 
azaroaren 29an euren txostena 
pasako diote Udal Gobernuari.
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Maialen Regueiro oÑati
Irailaren 16an jokatu zuen Me-
kalki Aloña Mendik denboral-
diko lehen partidua Oiartzungo 
Saskilagunak taldearen aurka. 
Ordutik hona, bi hilabete pasa 
dira, eta, epe horretan, oñatiarrek  
beste zazpi norgehiagoka jokatu 
dituzte eta ez dute bat ere galdu; 
alegia, zortzitik zortzi garaipen 
lortu dituzte. Bihar, 18:00etan, 
Donosti Dolphins taldearen bi-
sita jasoko dute Aitor Ugarteren 
mutilek, Zubikoan.

Taldea gogotsu dago
Ugarteren mutilak gogotsu dau-
de biharko norgehiagokari bei-
ra. Izan ere, "jokalariak kon-

tziente dira biharko garaipenak 
duen garrantziaz, eta jokatzeko 
gogotsu eta ilusioz daude". Zu-
bikoan jokatzearen garrantzia 
ere azpimarratu du Ugartek:      
"Bigarrenaren aurka etxean jo-
katzea motibazio gehigarri bat 
da". Etxean partidu onak egin 
dituzte orain arte eta biharkoa 
ere maila berekoa izatea espero 
du Ugartek. "Kantxara gertura-
tzen diren zaleek saskibaloia 
ulertzen dute eta partiduaren 
momentu garrantzitsuenetan 
animoak jasotzea asko eskertzen 
dugu". 

Bolada ona
Ugartek adierazi duenez, aurre-
ko denboraldia hasi zenean, 
emaitza onak lortzea kostatu 
egin zitzaien, nahiz eta partiduak 
jokatu ahala hobera egin zuten. 
"Aurten, aldiz, hasieratik hasi 
gara partidu onak jokatzen eta 
indartsu egoten". Mekalki Aloña 
Mendikoek jokatu dituzten az-
kenengo bi partiduak ez dira 
hain onak izan, baina Ugartek 
adierazi du taldea hazi egin dela. 
Are gehiago, kategoriatik gora-
go edo beherago, ez dago horre-
lako marka ona lortu duen tal-

derik. Aurreko denboraldietan, 
gorabeherak izan ditu saskibaloi 
talde oñatiarrak, baina dagoe-
neko jokalari zein entrenatzaileek 
ondo ezagutzen dute elkar, urte 
batzuk daramatzate-eta elkarre-
kin lanean. Hala, biharkoa ira-
baziz gero, bederatzigarrena 
jarraian izango da Mekalki Aloña 
Mendiko mutilentzat. 

Aurkari gogorra biharkoa
Donosti Dolphins taldeak den-
boraldi onak egin izan ditu azken 
urteetan eta beti mantendu da 
goiko postuetan. Talde ona da 
eta jokalari onak ditu. Are gehia-
go, denboraldi batzuetan igoera 
fasea jokatzea lortu du, baina 
lortu ez duen kasuetan txapel-
keta hori jokatzeko lehian izan 
da. Hala, oñatiarrek ondo eza-
gutzen dute talde donostiarra, 
eta baita dituen jokalari garran-
tzitsuak ere. Ugartek hauxe 
adierazi du: "Beraiek jokatutako 
partiduko zati bat ikusteko au-
kera izan dut eta horrek kontuan 
izateko xehetasun batzuk eman 
dizkit". Biharko norgehiagoka-
ri begira, entrenatzaile oñatia-
rrak argi du bere mutilek par-
tidu ona egin beharko dutela. Mekalki Aloña Mendiko jokalari bat baloiarekin. IMANOL SORIANO

Bederatzigarrena izango 
den esperantzarekin 
Denboraldia hasi zenetik ez dute partidu bakarra ere galdu aitor ugarteren mutilek. 
bihar, sailkapenean bigarren postuan dagoen Donosti Dolphinsen bisita jasoko dute 
zubikoan eta oñatiarrak bederatzigarren garaipenaren bila irtengo dira kantxara 
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Matxiategi kaleko 5. eta 7. atar-
teen arteko plaza aldatzen ari 
dira. Lan hauek egingo dituzte, 
besteak beste: egurrezko pergo-
la jarri erdian, egurrezko eser-
lekuekin; irisgarritasuna berma-
tzeko sestrak egokitu; atarietara 
eta lokaletara gaur egun dagoen 
saltoa kendu; drainatze berriak 
egin; argi instalazioa berritu; eta 
galtzada-harri berria jarri. Lanek 
hiru hilabete iraungo dute –ha-
sita daude–, eta, ezusterik ezean, 
azaroan bertan bukatuko dira. 
Artzamendi enpresak du lanaren 
ardura eta aurrekontua 74.415 
euro da –BEZa barne–. Jaurlari-
tzako Turismo, Merkataritza eta 
Kontsumo Sailak 30.330 euroko 
diru-laguntza eman du.

Matxiategiko plaza bat 
berritzen ari dira, 
merkataritza sustatzeko

Martxan dago Bergararren Arre-
ta Zerbitzua (B@Z) izango dena-
ren bulego elektronikoa. Udale-
txean dagoen makina horren 
bitartez, hainbat tramite egin 
ahalko dira –makina 27.310 euro 
kostatu da–. Udalaren webgune-
ko Herritarren postontzia atariko 
tramiteez gain, nortasun agiria-
rekin errolda agiria ateratzeko 
aukera dago. Beste tramite batzuk 
Izenpe txartelarekin edo nortasun 
agiri elektronikoarekin egin dai-
tezke: ordainagiriak eskuratu, 
isunak ikusi... Egunero egongo 
da erabilgarri, 06:00etatik 22:00eta-
ra, eta zerbitzua osotasunean 
otsailean zabalduko dute. Orduan, 
"eskarmentu handiko" lau udal 
langile egongo dira bertan lanean.  

Bergararren Arreta 
Zerbitzurako bulego 
elektronikoa, martxan

Jokin Bereziartua bERgaRa
Guztiok gara erasotuak. Zurekin 
gaude. Denon ardura da. Hori-
xe da Udalak indarkeria ma-
txistaren aurka antolatu duen 
kanpainaren leloa. Agerikoak 
diren biolentziekin batera, iku-
siezinak direnak ere aintzat 
hartu behar direla dio kanpai-
nak, izebergaren metaforarekin. 

Aurten, bereziki, gizonengan 
jarri dute fokua, emakumeei 
burla iraingarritik erailtzerai-
noko biolentzia-motak zerren-
datzen dituen triptiko bat ate-
rata, erasotzaileari begirako 
termometro batekin irudikatu-
ta. Horrez gain, erantzukizuna 
gizarte osoak duela nabarmen-
du dute: "Emakume zein gizon, 
erasotuari babesa eman behar 
diogu eta ezin ditugu inola ere 
baimendu eraso zein gutxies-
penak. Bergaran ez dira jarre-
ra matxistak onartzen!".

Zerbitzuetako ateak zabalik
Eta kanpainarekin batera, go-
gora ekarri diete indarkeria 
jasaten duten emakumeei gi-
zarte zerbitzuetako ateak erabat 
daudela zabalik: "Etorri gurera, 
inongo konpromisorik gabe. Ez 
dago salaketa jarri beharrik, 
eta konfidentzialtasuna berma-
tuta duzu. Informazioa eta behar 
duzun laguntza eskainiko zaiz-

kizu; zure nahia errespetatuko 
da, beti". 

Ekintza domeka eguerdian 
Martxanterek ekintza berezi bat 
antolatu dute domekarako (14:00): 
"Indarkeria matxistaren alderdi 
ezberdinak irudikatuko ditugu 
kalean, espiral forman. Jende 
ilara bat osatuko dugu, herriko 
jendearekin osatuta egongo dena. 
Begiak estalita izango dituzte, 
eta eskuak odolez bustiko diz-
kiegu. Bitartean, hainbat indar-
keria motaren testigantzak ira-
kurriko ditugu altuan", aurrera-

tu dute. Indarkeria matxista oso 
gertu dagoela irudikatuko dute: 
"Jendartean errotuta dagoen 
ideia bat da indarkeria gugandik 
kanpo dagoela, beste nonbaiten 
gertatzen dela. Horregatik, iru-
dikatu nahi dugu modu batean 
edo bestean indarkeria matxista 
gure gorputzetatik pasatzen dela, 
eta konplizeak garela edo, behin-
tzat, ardura dugula. Kiribil ba-
rruan geldituko diren pertsonak 
ezkutuan geldituko dira –indar-
keria ikusezina– eta gainazalean 
dagoena ageriko indarkeria mo-
duan erakutsiko dugu".

Iaz, euriari aurre eginez, San Martin plazan egin zuten akelarre feminista. GOIENA

Indarkeria matxista gertu 
bizi dela irudikatuko dute
indarkeria Matxistaren kontrako Eguna dela-eta Martxanterek biolentzia mota ezberdinak 
irudikatzeko ekintza egingo dute etzi; udalak erasotuei gogoratu die gizarte zerbitzuetako 
ateak zabalik daudela: "konpromiso gabe etorri gurera, zure nahia errespetatuko da beti"

Matxiategiko Cristo Obrero deritzen atarteetako bizilagun batzuk 
kezkatuta daude kale-katuak ugaldu direnez osasun publikorako 
arriskutsuak izan daitezkeelako. Landaredia kentzea gura dute.  

O.E.

goRa Eta bEHERa

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

Kale katuak direla-eta 
landaredia kendu nahi
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Gure Ametsa elkarteak Gabo-
netako postalen XIV. lehiaketa 
antolatu du. 3 eta 12 urte bitar-
teko gazteei zuzendutako lehia-
keta izango da. Gabonei buruz-
ko marrazkiak egin beharko 
dituzte eta abenduaren 21erako  
–19:00eatik 21:00etara– Gure 
Ametsan entregatu. Sariak aben-
duaren 22an banatuko dituzte, 
12:30ean, San Antonioko plazan.

Abenduaren 21ean 
entregatu behar dira 
Gabonetako postalak

Arantzazu Ezkibel Galdos bERgaRa
Patxi Larrañagak Bergarako 
oinetxeen eta abizenen gaineko 
azterketarekin jarraitzen du. 
Hain zuzen, bihar, azterketa 
horren bigarren zatia aurkez-
tuko du: Abizenak, leinuak eta 
oinetxeak liburua.

2017ko ekainean aurkeztu zuen 
lehenengo liburua; bigarren 
liburu honek Eduegi-Gorosabel 
abizenak hartuko ditu. 11:30ean 
izango da aurkezpena, udaletxe-
ko osoko bilkuren aretoan.

42 oinetxe jaso ditu 
"Aztertu ditut 42 oinetxe. Oine-
txe horiek izen bereko abizena-
ren sorleku dira. Gertatzen dena 
da gaur egun abizen horietako 

batzuk dagoeneko ez direla ba-
serri horretan bizi diren fami-
liakoenak edo galdu egin direla", 
azaldu du Larrañaga idazleak.

Horren adibide, adibidez, Edue-
gi abizena dela dio: "Gaur egun 
galduta dagoen abizena da, bai-
na, aztertu dudanaren arabera, 
orain dela 300 bat urte, Eduegi 
baserrian bizi zirenek abizen 
hori zuten".

Elkoro abizena, adibidez, Ber-
garan "oso ezaguna" dela dio 
Larrañagak, baina "baserrian 
bizi direnek" ez dutela abizen 
hori gaineratu du.

Mantendu diren abizenak 
Mantendu diren baserri eta abi-
zen batzuk badaudela dio La-

rrañagak: " Garitano, Arando... 
Azken abizen horrek, adibidez, 
500 urte baino gehiago ditu". 
Liburuan, gainera, oinetxearen 
izenaren abizena mantentzen 
duen familiaren zuhaitz genea-
logikoa egin duela gaineratu du 
Larrañagak.

Zein abizen da erabiliena? 
Bergarak oinetxe asko dituela 
dio Larrañagak: "Nik uste dut 
Gipuzkoan mailan baserrien 
izenean jatorria duten abizen 
gehien dituen herria dela. 100 
abizen baino gehiago daude".

Bergaran gehien erabiltzen 
den abizena zein den galdetuta, 
zera erantzun du, barrezka: "Ni-
rea... Larrañaga da gehien era-

biltzen den abizena. Era berean, 
bi baserri daude Larrañaga 
izenarekin eta horiek dira La-
rrañaga abizenaren jatorria".

Baserri zaharrena zein den 
galdetuta dio "oso zaila" dela 
hori jakitea. 

Hirugarren liburuan lanean 
Bergararen sorreraren 750. men-
deurrena ospatzen dela aprobe-
txatu nahi izan dute liburuaren 
aurkezpena egiteko: "Eskatu 
zidaten ea aurten egingo nuen 
aurkezpena", dio Larrañagak. 
Bigarrena eginda, hirugarrena-
rekin lanean diharduela gaine-
ratu du: "2019 amaieran aurkez-
tu gurako nuke hurrengoa: I-Z 
arteko oinetxeak eta abizenak 
batuko nituzke hirugarren ho-
rretan: Irarraga eta Zupide ar-
teko abizenak".

Lehenengo liburuan, Abrain-
Buruñondo abizenak jaso zituen. 
Nabarmendu behar da argita-
ratu zituen liburu guztiak saldu 
zirela hilabeteko epean. Bihar 
aurkeztuko duen liburua 15 eu-
roren truke jarriko du salgai: 
aurkezpenean bertan, eta Idatzi, 
Jolas, Tximeleta, Zangitu estan-
koa eta Pol-pol tabernan.

Aurkezpena, lagunekin 
Oñatiko Protokolo artxiboan, 
Bergarako Udal Artxiboan eta 
Olaso fundazioko artxibo priba-
tuan bilatzen du informazioa 
Larrañagak. Liburu artean "la-
gun handiak" egin ditu, "mai-
suak" direnak, haren hitzetan. 
Hain zuzen, biharko aurkezpe-
nean ondoan izango ditu bi 
"maisu": Gipuzkoako Probin-
tziako artxiboko Ramon Martin 
Sukiak Bergarako historiaren 
puzzlea osatzen hitzaldia egingo 
du; eta Ibon Telleria arkitektoak 
Baserrien adina-Dendrokrono-
logia izango du berbagai. 

Patxi Larrañaga idazlea, bihar aurkeztuko duen liburuarekin. A.E.

Baserriak eta abizenak, 
jatorria ezagutu guran
Patxi Larrañaga ikerlariak bergarako leinuen gainean aztertzen jarraitzen du. bihar, 
11:30ean, udaletxeko osoko bilkuren aretoan, 'abizenak, leinuak eta oinetxeak' liburuaren 
bigarren zatia aurkeztuko du; Ramon Martin eta ibon telleria izango ditu alboan

Euskara aldean, erabili lanean 
lelopean abiatu du DanobatGroup 
taldeak Euskaren Egunaren ha-
rira antolatu duten lehiaketa. 
Bergarako kooperatibak sorre-
ratik izan du euskararekiko 
sentsibilizazioa; bai langileei 
begira eta baita gizarteari begi-
ra ere. Hala, bide horri jarrai-
tuta antolatu dute Euskararen 
Eguneko lehiaketa.

Edonork parte har dezake 
lehiaketan; abenduaren 3ko 
23:59an amaituko da lehiaketan 
parte hartzeko epea. Hain zuzen, 
info.danobatgroup.com/euskara/
lehiaketa-2018.html orrialdean 
dagoen galdetegia bete behar da 
parte hartzeko. Galdetegian 
agertzen diren galderen eran-
tzunak Danobatgroup.eus atarian 
aurki daitezke. Galdetegia bete 
eta bidali ondoren, parte har-
tzaileak landetxe batean aste 
bukaera pasatzeko zozketan 
parte hartuko du. Galdetegiak 
sei galdera ditu: horrez gain, 
hitz teknikoen itzulpenen ari-
keta bat ere jasotzen du.

DanobatGroup taldeak 
Euskararen Eguneko 
lehiaketa du abian
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750 urteren 
ertzak

Urteurren borobilarekin gora 
eta behera gabiltza aurten. 
Herriko historiari garrantzia 
eman izan diot nik ere,  
dokumentu zaharrak begiratu 
eta aitona-amonen altzoan 
kontu kontari aritzea gustatu 
izan zait. Baina, iraganaz zer 
kontatu eta kontatzen ez 
dugunaren inguruan 
kezkatuta nago azkenaldian, 
eta hor galderak: eskola 
materialetan, kale-izenetan, 
Wikipedian edo turismo 
gidetan, gizonezkoak izan 
behar al dira protagonista 
bakarrak? Beste lurralde 
batzuen konkista eta 
genozidioa bultzatu zuten 
pertsonaiak, herrian monolito 
batean gogoratzeko modukoak 
al dira? Noren begiradatik eta 
zer berreskuratu nahi dugu  
iraganetik? 

Ospakizunetan mozkortu 
baino lehen, has gaitezen 
memoria berrikusten, 
pertsona/kolektibo ikusezinen  
esperientziak errekonozitzen  
eta espazio publikoan 
gogoratzen. Herritar xume, 
emakume, langile, baserritar, 
etorkin edota herri 
mugimenduei ere herriko 
historian leku bat dagokigula 
uste dut. Dagoeneko, heroi eta 
jauntxoez aspertuta gaude; 
gure birramamen iragana 
ezagutu nahi dugu, haien 
bizimodua, ukenduak, minak 
eta borrokak ere gogoratu 
nahi ditugu.  

NiRE uStEz

AINHOA
NARBAIZA IRIZAR

Jokin Bereziartua bERgaRa
1987an, lehenengoz bozkatu zuen 
egunean, izan zen zinegotzi lehen 
aldiz eta ordutik hona hainbat 
agintalditan izan da Udalean, 
gobernuan –alkate ere bai, 2007 
eta 2011 artean– eta oposizioan. 
Diputazioan ere ardurak izan 
zituen 2011-2015 agintaldian. Bai-
na Agurne Barrusok lehen lerroa 
utziko du, "nahikoa" egin duela 
sinetsita. Alkategaia aukeratze-
ko prozesua urtarrilean amaitu-
ko dela esan zuen Harira-n.
Bazoaz lehen lerrotik. Zergatik? 
Banoa, nire fasea bukatu delako. 
Agintaldia azken txanpan dago, 
eta Agurne [politikaria] ere bai.
Eta zein izango da alkategaia? 
Aste honetan sortuko da hau-
teskundeetarako lantaldea, be-
reziki, EH Bildutik horren ger-
tu ez dagoen jendearekin. Hor 
diseinatuko da prozesu osoa, 
hortik aterako dira programa 
eta zerrendak. Prozesua urte 
hasierarako amaitzea gura dugu. 
Uste duzu alkatetza berreskuratu 
ahal izango duela EH Bilduk? 
Uste dut irabazi dezakegula. 
Bergaran EAJ eta EH Bildu oso 
parekatuta daude; zerrenda eta 
programa onekin balantza hori 
gure aldera etor liteke. Aukerak 
ikusten ditut irabazteko.
Nola egin du lan Udal Gobernuak? 
Agintaldi beltza izan da. Infor-
mazio aldetik oso modu opakuan 
jokatu dute; gehienetan, Udalaren 
asmoen gaineko gure informazio 
iturria zuek izan zarete, komu-
nikabideak. Opakutasun horre-
tatik dator, gure ikuspegitik, 
modu inprobisatuan kudeatu 
izanaren sentsazioa. Proiektuak 
txanpiñoien moduan irten dira, 
eta ez dakigu aurretik ze lanke-
ta izaten duten. Eta elkarlane-
rako ez da egon aukerarik. Ha-
rremanak adeitsuak baina hotzak 
dira. Ez dago naturaltasunik.       
Zein izan da EH Bilduk lau urteotan 
herriari egin dion ekarpena? 
Proposamen asko egin ditugu. 
Adibidez, iazko aurrekontuaren 

negoziazioan proposatu genuen 
Bergarako behar nagusiak iden-
tifikatzeko azterketa bat egitea; 
esan ziguten egingo zela, berezi-
ki ikuspegi sozioekonomikotik, 
baina ez da ezer egin. Herritarrek 
ez dute aukera izan gure ekar-
penak baloratzeko, ez dutelako 
ibilbiderik izan. Gobernuak ha-
sieratik moztu ditu.   
Azken osoko bilkura lau ordu eta 
erdikoa izan zen. Zer gertatzen da? 
Gertatzen dena da udal batzor-
deak espedienteak tramitatzera 
mugatu direla. Batzorde bat 
bestearen atzetik jarri dute eta 
denbora mugatua da. Horregatik, 
osoko bilkurak dira udaletxean 
politikarion arteko eztabaida-
rako gune bakarrak. Mila bider 
eskatu dugu gaien araberako 
lan-mahaiak osatu daitezela, 
baina ezer ez. Bada, erregu eta 
galderen puntuan edozein gai 
plazara daitekeenez, aukera hori 

baliatzen dugu bilkurak beldur-
garri bihurtzera arte.  
Goazen proiektuetara. Nola ikusten 
duzue Gobernuaren izarra dena, 
seminarioko aparkalekua? 
Aparkalekuak sortzea ez dugu 
gaizki ikusten, baina Mugikor-
tasun Plan batean kokatu nahi-
ko genuke. Informazioa dosi 
txikietan jasotzen ari gara; ha-
sieran, ez genekien ezer, gerora 
enteratu ginen zenbat plaza izan-
go zituen, ondoren jakin genuen 
hasieran baino 400.000 euro 
gehiago balioko duela, ingurua 
urbanizatzeko proiektua egitea 
ahaztu zitzaielako... Proiektua 
bere osotasunean baloratzea oso 
zaila zaigu, informazioa eskasa 
eta oso aldakorra izan delako.   
Seminarixoa aretoari eman zaion 
erabilerarekin pozik zaudete? Gus-
tura zaudete programazioarekin? 
Seminarixoa kultura baliabide 
soil moduan kudeatzen ari da 
Gobernua, eta, horretan parte 
hartu gura dutenen ekarpenak 
jasoko balira, programazioa ho-
bea izango litzateke. Adibidez, 
oso antzerki gutxi egon da, eta 
aretoa horretarako oso apropo-
sa da. Zinemarena beste hutsu-
ne garbi bat da: irekiera atze-
ratu eta atzeratu dabiltza.

Antzuolan eta Elgetan haserre dau-
de Agorrosin erabiltzeko gehiago 
ordaindu behar dutelako. Zein iritzi 
duzu gai horren gainean?  
Udalen arteko akordioa behar 
da, herritarrek ez dezaten ez-
berdin ordaindu, eta hiru udalek 
egin beharko liokete aurre de-
fizitari, Mizpirualderekin egiten 
den moduan, era proportziona-
tuan. Agorrosinek 700.000 euro-
ko defizita sortzen du urtero eta 
hori bergararrok ordaintzen 
dugu, kiroldegia erabili edo ez. 
2007an alkate sartu nintzenean, 
sarrera bakarra zegoen denontzat; 
agintaldi hartan sortu genituen 
ez-erroldatu eta erroldatu kon-
tzeptuak, uste genuelako zerbi-
tzu askotan hobetsi behar zela 
Bergaran erroldatuta daudenen 
erabilera. Saiatu ginen Antzuo-
lako eta Elgetako udalekin akor-
datzen, baina ez genuen lortu. 
Goazen atzera. Alkate izan zinene-
ko ze oroitzapen gordetzen duzu?  
Oso oroitzapen ona daukat. Ber-
garako askotariko eremuak eza-
gutu nituen, jende mordoa. Kon-
turatu nintzen Bergara oso herri 
eskertua dela eraikitzeko asmoz 
lan egiten duzunean; eragileekin 
lan egitea erraza da. Hori bai, 
arantza potolo bat geratu zitzai-
dan eskolen arteko gatazkagatik. 
Hori izan zen itzal handiena, 
baina beti gailentzen da onena.   
2011-2015 agintaldian Bilduk na-
gusitasunez gobernatu zuen es-
kualdean eta Diputazioan. Zergatik 
galdu ziren hauteskundeak gero? 
2011n gatazka armatua fase 
erabakigarrian zegoen, eta ilu-
sio handia piztu zen Euskal 
Herrian. Bultzada hori ezinbes-
tekoa izan zen halako nagusi-
tasunez irabazteko. 2011n asko 
geunden ilegalizatuta eta zori-
txar hartatik ezohiko zerrendak 
osatu ziren. Oso positiboa izan 
zen, oso jende ona egon zen. 
Gauza gehiegi egin nahi izatea 
izan zen akats handiena.   
Zer esan gura duzu horrekin?  
Seguruenik, ez ginela gizartea-
ren erritmora joan. Oso sakonak 
eta potoloak ziren aldaketak –
hondakinen afera konpontzea 
eta zerga bilketa aldatzea, kasu– 
lau urtetan gauzatu gura izan 
genituen, eta, akaso, beste era 
bateko prozesuak eskatzen zi-
tuzten. Joan egin ginen eta he-
rritarrak ez ziren atzetik etorri. 
Horri gehitu behar zaio agintal-
di osoan EAJk, PSE-EEk eta 
Vocento taldeak gure aurka egin 
zuten lana; ikaragarria izan zen, 
erasoak egunerokoak ziren. 

Agurne Barruso, Goiena telebistako platoan, Harira saioan. JAGOBA DOMINGO

"Banoa, urte hasierarako 
jakingo dugu alkategaia"
AGURNE BARRUSO EH biLDu-ko bozERaMaiLEa
oposizioan egin duen azken agintaldi hau "iluna eta opakua" izan dela dio: "gobernuak 
ez du elkarlanerako inongo aukerarik eman; harremana adeitsua baina hotza izan da"

"ALDAKETA POTOLOAK 
LAU URTETAN GAUZATU 
NAHI IZATEA IZAN ZEN 
AGINTALDI HARTAKO 
AKATS HANDIENA"
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Xabier Urzelai bERgARA
"Beñat, badakit nirekin bikotea 
osatu gura duzula, baina...", dio 
Irribarriak, barrez, argazkiak 
egiteko argazkilariek pilotariak 
apur bat mareatu ostean. Rezus-
tak irribarre batekin erantzun 
dio; lagunak dira, nahiz eta do-
mekan kontrario izango diren. 
Eta, gainera, Bergarakoa pozik 
dago txapelketan izango duen 
bikotekidearekin: "Iaz moduan, 
aurten ere Elezkano eta biok 
elkarrekin jarri gaituzte, eta oso 
gustura nago. Lagunak gara, eta 
ondo ezagutzen dugu elkar", dio. 
Aurretik hamalau jardunaldi 
izango dituzte, txapelketa luzee-
na: "Txapelketa hau indarra 

hartzen dabil, eta, gainera, atze-
lariondako modukoa da. Buruz 
burukoan eta lau t'erdikoan 
geroago eta zailago dugu nabar-
mentzea, baina eskuz binakakoan 
atzelarion lana garrantzitsua 
izaten da, eta lan txukuna egin 
gura dut".

Indarrak gordetzea komeni 
Maratoia bezala da eskuz bina-
kakoa, eta indarrak neurtu egin 
behar dira. Hain zuzen, Rezus-
tak ondo daki txapelketa amaie-
rara fresko iristeak duen ga-
rrantzia; izan ere, iaz ligaxkan 
indartsuenak izan eta gero, fi-
nalera bidean beherakada izan 
zuten eta finalean, behetik gora 
zihoazen Ezkurdiak eta Zabale-
tak 9 tantotan utzi zituzten: 
"Baina hasieratik komeni da 
partidu onak egin eta puntuak 
batzen hastea, lehenengo hel-
burua lau onenen artean egotea 
izan behar delako".

Jaialdia 17:00etan hasiko dute. 
Lehenengo partiduan, Retegi 
Bik eta Jaunarenak Etxeberria 
eta Erostarbe izango dituzte 
aurrean. Hirugarrenean, Dariok 
eta Martinezek Ugalderen eta 
Irustaren kontra jokatuko dute. Zabaleta, Irribarria, Elezkano eta Rezusta, atzoko material aukeraketan. X.U.

Rezustak etxean hasiko 
du 'maratoia', domekan
Hamalau jardunaldi izango dituen Eskuz binakako txapelketa Debagoienera iritsiko 
da domekan. Elezkano II.ak eta Rezustak Irribarriaren eta zabaletaren kontra 
neurtuko dituzte indarrak bergaran; pilotariak konforme daude materialarekin 

Azken urteak neoprofesional 
moduan egin ditu Lokatzako 
harrobiko Jokin Etxabe ziklista 
bergararrak. Amateur mailan 
txukun jardun eta gero, kanpo-
ra joateko erabakia hartu zuen, 
hemengo taldeetan ez zuelako 
saltoa emateko aukerarik ikus-
ten: "Ez da erabaki erraza izan, 
baina agur esateko ordua da, ez 
dut-eta erreta edo haserre amai-
tu gura", adierazi du.

Jokin Etxabek 
erretiroa hartu du

Jokin Etxabe. AEVOLO CICLYNG TEAM
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Arantzazu Ezkibel Galdos bERgARA
Denbora librea familian, elka-
rrekin, pasatzeko modua aurki-
tu du Errasti-De la Maza familiak. 
Herensugeen itzulera ipuina 
idatzi dute elkarrekin: aitak, 
amak eta seme-alabek.

Ander Errastik hainbat liburu 
idatzi zituen 2009-2014 bitartean 
–kudeaketa industrialari buruz-
koak–. Hala, Jon eta Maite seme-
alabek zera galdetu zioten behin, 
bazkalorduan: "Zergatik ez dugu 
liburu bat elkarrekin idazten?'. 
Nik esan nien denbora asko 
behar zela horretarako, eta hobe 
zela ipuin bat idaztea. Hala hasi 
ginen proiektuarekin", gogora 
ekarri du Errastik.

Ideien mapa eta ilustrazioak
Buruan zeukaten ideia horiek 
mapa batean islatu zituzten 
lehenengo: "Zer gertatuko den, 
pertsonaiak identifikatu, euren 
garapena egin...". Horrez gain, 
ilustrazio batzuk egin zituzten 
eta istorioa 14 kapitulutan ba-
natu zuten.

Kapitulu bakoitzaren deskri-
bapena ere egin zuten, eta isto-
rioaren eta pertsonaien arabera 
nahi zituzten ilustrazioak iden-
tifikatzen zituzten.

Irakurzaletasuna bultzatu 
Umeek irakurtzeko eta idazteko 
zaletasuna txikitatik dutela dio: 
"Bere garaian erabaki genuen 
etxean telebistarik ez izatea; 
hala, denbora libre hori beste 
zerbait egiten pasa dute. Adibi-
dez, marrazteko zaletasun han-
dia dute; eta horrez gain, beti 
ikusi izan gaituzte irakurtzen 
eta idazten", dio Errastik.

Errastik ipuineko zirriborroak 
egiten zituen; ondoren, Jonek 
eta Maitek marrazkia lantzen 
zuten; eta, azkenik, aitak buka-

tzen zuen. "Marrazkiak noiz 
egiten nituen? Hegaldietan. Lan 
kontuengatik bidaiatzea tokatzen 
zait, eta denbora hori aprobe-
txatzen dut marrazteko", dio.

Bi urteko lana izan da Heren-
sugeen itzulera ipuina idaztea. 
Hiru ipuin atera dituzte: euska-
ra-ingelesa, euskara-gaztelera 
eta gaztelera-ingelesa. Astean 
bertan jaso dituzte etxean liburuak 
–autoekoiztu egin dute–.  "Oso 
pozik" geratu dira emaitzarekin.

Durangon egongo dira 
40 orrialdeko ipuina da gaur 
aurkeztuko dutena, kultura 
etxean, 18:00etan. 8-12 urte bi-
tartekoendako lana da. Horrez 
gain, abenduaren 8an, 15:00etan, 
Durangoko Azokako Xagugan-
bara txokoan aurkeztuko dute 
lana. "Ipuin honetan, Jonek pisu 
handiagoa izan du. Mutiko arrunt 
batek misio bat izango du: dra-
goi batzuen aurka borrokatzea. 
Bada, dagoeneko bigarrenean 
lanean dihardugu eta neskatila 
izango da heroia", azaldu du.

Ander Errasti eta Sonia De la Maza, Maite eta Jon seme-alabekin lanean. ANDER ERRASTI

Irakurtzeko eta idazteko 
gaitasunak lantzen
Errasti-De la Maza familiak 'Herensugeen itzulera' ipuina idatzi du; gaur aurkeztuko 
dute, kultura etxean, 18:00etan, 'Herensugeen itzulera. Atera barruan daramazun 
heroia' izenburupean. Euskarazko, gaztelerazko eta ingelesezko bertsioak egin dituzte

DURANGOKO AZOKAN 
IZANGO DIRA, 
XAGUGANBARA 
TXOKOAN, 
ABENDUAREN 8AN

A.E. bERgARA
Jardun euskara elkarteak aur-
keztu du 27. aldiz antolatu duen 
Amodiozko Gutunen Lehiaketa. 
Lehiaketan parte har dezake 
2004an edo lehenago jaiotako 
edonork. Lan guztiek jatorriz-
koak, argitaragabeak eta euska-
raz idatzitakoak izan beharko 
dute. DIN A4 orrian aurkeztu 
beharko dira, eskuz edo orde-
nagailuz idatzita. Gutunak aur-
kezteko azkeneko eguna 2019ko 
urtarrilaren 6a izango da. Gu-
tunak bidali beharko dira Jar-
dunek Bergarako Errotalde 

jauregian duen lokalera; edo 
amodiozkogutunak@gmail.com 
helbidera.

Ibilbide motzagoa du esaldien 
lehiaketak: hirugarren aldiz 
antolatu dute. Edonork parte 
har dezake eta pertsona bakoitzak 
gura beste esaldi idatz ditzake. 
Amodiozko esaldia Whatshappez 
edo mezuz bidal daiteke 605 71 
24 69 telefono zenbakira edo 
posta elektronikoz amodiozko-
gutunak@gmail.com helbidera, 
2019ko urtarrilaren 24a baino 
lehen. 500 eta 100 euroko sariak 
jasoko dituzte irabazleek.

Amodiozko gutunak eta esaldiak 
idazteko epea zabalik dago
Jardunek aurkeztu du lehiaketa; gutunak urtarrilaren 
6rako aurkeztu behar dira eta esaldiak, 24rako

IMANOL SORIANO

Bandaren diskoa, festa giroan
Domekan aurkeztu zuen Musika Bandak Bergarako ereserkia eta elkarteen 
martxak II diskoa. Berezia izan zen kontzertua, Bitorianatxo eta Bergarako 
erraldoiak agertu ziren eta; ereserkiari ahotsa Aitzol Mujikak jarri zion. 
Diskoa salgai dago liburutegian eta Udaleko Kultura Zerbitzuan, 5 euroren 
truke. Hain zuzen ere, 12 pieza jasotzen ditu.

Azaroaren 27an, martitzena, 
Maite Francok helduendako 
ipuinak kontatuko ditu Udal 
Liburutegian. 19:00etan izango 
da hitzordua. Egubakoitzean, 
aldiz, hilaren 30ean, gaztetxoen 
txanda izango da. Mirian Men-
doza ipuin kontalaria Udal Li-
burutegian izango da, 18:00etan. 
Aipatutako bi saioak euskaraz 
izango dira.

Bi ipuin kontaketa 
saio egingo dituzte 
datorren astean

Nomadak talde bergararrak Es-
natu abestia aurkeztu du, eta 
baita horren bideoklipa ere. 
"Erortzen bagara goizero, esna-
tu behar gara gauero" mezuare-
kin dator indarberrituta abestia. 
"Bizi garen gizartean etengabe 
ematen dizkigute arrazoiak dena 
bertan behera uzteko. Aurrera 
egiteko mezua zabaldu nahi 
dugu", diote taldekideek.

'Esnatu' abestiaren 
bideoklipa aurkeztu 
du Nomadak taldeak
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Goiena komunitatea 
Euskaraldia Batzordea / ELgEta

"Hemen da Euskaraldia, eta, 
merezi duen harrera egiteko, 
suziriak, musika, argazkiak eta 
luntxa izango ditugu gaur ilun-
tzean, Elgetan. 18:00etatik au-
rrera izango gara plazan Euska-
raldiak hilabeteotan emandakoak 
jasotzen dituzten argazkiekin 
eta ahobizi zein belarriprest ro-
letan izena eman dutenendako 
azken gomendioekin. Ekitaldi 
nagusia 19:00etan egingo dugu; 
izan ere, talde argazkia ateratzea 
dugu helburu, eta horrekin ba-
tera Euskaraldiaren hasiera 
adierazteko suziriak botatzea. 
Elgetan, oraingoz, hirurehun 
bat lagunek eman dute izena 
ahobizi edo belarriprest izateko.

Horrekin batera, hainbat tal-
dek agertu dute atxikimendua: 
Maala guraso elkarteak, Elge-
tako EH Bilduk, Kantsatzeke 
mendi taldeak, udal langileek... 
Eta Herri Eskolan ere ekintza 
bereziak egin dituzte gaur. 

Txapak jasotzeko prest 
Txapak jasotzeko dituzten he-
rritarrek jakin behar dute libu-
rutegian dituztela prest. Plazan 
ere banatuko ditugu gaur ilun-
tzeko ekitaldian". 

Euskaraldian lehenengo 
urratsak, elkarrekin
Elgetako 'ahobizi' eta 'belarriprest' guztiak gonbidatuta daude gaur iluntzean plazan 
elkartzera. Festa giroan eta Euskaraldirako gomendioekin emango diogu hasiera 
hizkuntza ohituretan eragitea helburu duen hamaika eguneko ariketa kolektiboari

Ipuinen ordua
Gaur, umeendako hiru saio 
liburutegian, 17:00etan hasita.

Herrixa Dantzan
Domekan, 19:00etan, Espaloia 
kafe antzokian.

Plastiko bilketa
Nekazaritzatik sortutako 
plastikoak biltzeko zerbitzua, 
martitzenean. Eskaera egiteko, 
deitu 943 76 25 47 telefonora.

oHaRRak

Manolo Cainzos, liburu berriarekin. L.Z.

Badira hiru urte Txema Barru-
tiarekin batera Udal Artxiboa 
txukuntzeko lanetan hasi zela. 
Zeregin hori bide izan da Elge-
tako historiaren inguruko aur-
kikuntza berriak egiteko. Elge-
ta lehen eta orain liburuan jaso 
ditu gehienak. Aurkikuntza 
nagusien berri emango du eguaz-
tenean, 19:00etan, udaletxeko 
areto nagusian.

Manolo Cainzosek 
eguaztenean 
aurkeztuko du liburua

Elgetako Emakume Taldeak eta  
Elgetako Udalak 13:00etan plazan 
egitekoa den elkarretaratzean 
parte hartzera deitu dituzte he-
rritarrak. Indarkeria matxista-
ren eraginez zazpi emakume hil 
dituzte urte honetan Euskal 
Herrian. Hilotzak irudikatzeaz 
gain, arazoaren larritasuna age-
rian jartzeko hainbat datu ipi-
niko dituzte ikusgai paneletan.

Domekan, indarkeria 
matxista gaitzesteko 
elkarretaratzea

Boto-emaileek horrela erabaki-
ta, Haizea tabernako Haize goxua 
pintxoak jaso du aurten publi-
koaren saria. Hala, epaimahai 
ofizialaren iritziarekin bat datoz 
bezeroak. Antolatzaileek adie-
razi dute lehia estua izan dela 
Maialde landetxeko pintxoarekin. 
Argazki lehiaketako sariari da-
gokionez, Maitena Mañarikuak 
irabazi du.

Pintxo lehiaketako 
publikoaren saria ere 
Haizea tabernarentzat

PiLota tXaPELkEta
AZKEN EMAITZAK

Haritz Gallastegi-Oskar Askasibar / 
Gorka Bolinaga-Sergio Bouzas   18-10
Haritz Gallastegi-Oskar Askasibar /  
Mikel Elkoro-Iñaki Ugarteburu  18-07
Alberto Telleria-Anjel Ibarluzea /      
Gorka Bolinaga-Sergio Bouzas  13-18
Oxel Erostarbe-Gorka Arizmendiarrieta / 
Alain Valle-Eneko Ormaetxea  15-18
Mikel Beretxinaga-Ibon 
Unzetabarrenetxea / Andoni Elorza-Oskar 
Sarasua  15-18
Jardunaldi berria: Gaurko hiru partidu 
daude iragarrita, 18:30ean hasita. Kantsatzeke mendi taldeak domekan Udalatxera egindako irteera. KANTZATZEKE

Eskolako ikasle, irakasle eta guraso taldeak bat egin du Euskaraldiarekin. L.Z.
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Joan den zapatuko ustezko ger-
taera negargarriak hautsak 
harrotu ditu. EBAko epaile Paul 
Urbanok salatu du partidua 
amaitutakoan, aparkalekuan, 
Santurtziko kirol zuzendariak 
eraso egin ziola –MUk 56-69 ira-
bazi zuen–. Klub bizkaitarrak 
hiru egun behar izan ditu ohar 
bat argitaratzeko, eta bertan, 
gertaera gaitzetsi beharrean, 
epaileak esandakoa gezurra dela 
adierazi du. Gertaera horrek 
epaitegian bere bidea egingo du, 
baina posible da halakorik De-
bagoienean gertatzea?

GORKA ALARCIA 
EPaiLE oHia

"Gurean oso esperientzia 
desatseginak bizi izan 
ditut"
"Noski gerta daitekeela halako 
kasu bat gurean. Ni bost urtez 
kategoria txikietako epailea izan 
naiz, eta oso esperientzia desa-
tseginak bizi izan ditut. Orain, 
Ointxe! barruan nago, iaz utzi 
nion partiduak epaitzeari, baina, 
hala ere, garbi esango dizut ondo 
dakidala garai batean zer zen 
Iturripera epaile moduan etor-
tzea. Eta ez Iturripera bakarrik, 
Eskoriatzara, Oñatira... Egia da 
Santurtzikoa oso gertaera larria 
dela, eraso bat izan da tartean, 
eta Debagoienean nik ez dut 
horren muturreko egoerarik 
bizi izan, baina kantxetan de-
netik entzun behar izan dut. 
Harmailetan burua galtzen duen 
jendea dago, sekulakoa da, eta 

kluben barruan ere... Askok 
kantxan izaten duten jarreraren 
gaineko hausnarketa egin behar-
ko lukete, azken urteotan sas-
kibaloiak futbolaren tankera 
hartu du eta. Eta, horren aurrean, 
hezkuntza eta zigor gogorrak, 
ez dago besterik".

FERNANDO RASO ESkoRiatzako 
kiRoL zuzENDaRia

"Eskoriatzan hausnarketa 
egin genuen egoera 
aldatzeko"
"Nik uste dut gurean, behintzat, 
gauzak asko aldatu direla, ara-
zo horren gainean lanketa egin 
dugula. Batetik, gurasoei urte 
hasierako batzarrean garbi uz-
ten diegu klubean ze jarrera ez 
ditugun onartzen, arazo asko 
harmailetatik etortzen dira eta. 
Ez bazara kapaz zure seme-
alabaren taldea behar den mo-
duan animatzeko, geratu zaitez 
etxean. Nik onartzen dut entre-
natzaile moduan epaileekin 
sarritan izan ditudala eztabai-
dak, baina heldua egiten zaren 
neurrian gauzak beste modu 
batean egiten dituzu, beste pa-
txada batekin.

Bestalde, duela urte batzuk, 
klubeko kideok bagenuen sen-
tsazio arraro bat: epaileak par-
tidu aurretik gurekiko jarrera 
ezkorrarekin ikusten genituen. 
Jarri ginen euren lekuan eta 
konturatu ginen gure partetik 
ere ez genuela bertsiorik onena 
erakusten, eta epaileen gaineko 
berbaldi batzuk antolatu eta 

luntxa antolatu genuen eurekin. 
Horrek lagundu zuen gure ar-
teko harremana sendotzen".

MARIAN MELLADO SoRaLuCE 
bkE-ko PRESiDENtEa

"Halakoak ezin dira onartu, 
inondik inora"
"Nik ez dut uste gure kantxetan 
halako gertaerarik errepika 
daitekeenik; epaileak dioena 
egia bada, oso muturreko egoe-
ra izan da. Halakoak ezin dira 
onartu, inondik inora. Eztabai-
dak eta halakoak ikusi izan 
ditugu, beti egoten da gurasoren 
bat tonua besteek baino gehiago 
altxatzen duena... Baina hortik 
eta epaile bat erasotzera, nik ez 
dut sekula halakorik bizi izan. 
Hori ez da kirola.

Horren harira, klubean, joka-
larien gainean egoten gara zen-
bait jarrera aldatzeko, baina 
arazoak, askotan, gurasoen al-
detik etortzen dira".

OIHANE AGIRRE oiNtXE!-ko 
PRESiDENtEa

"Esperientzia honetatik 
ikasi egin behar dugu"
"Zorionez, asteburuan Santurtzin 
bizi izandako ustezko gertaera 

oso gauza ezohikoa da saskiba-
loian. Hala ere, uste dugu espe-
rientzia horretatik ikasi egin 
behar dugula, eta, esaterako, 
EBAko partiduetan epaileei ba-
bes handiagoa eskainiko diegu 
klubetik.

Horretaz gain, guk kantxan 
eta harmailetan gertatzen dena 
bereizi egiten dugu. Kantxan 
joko-arau batzuk daude, eta jen-
deak, orokorrean, arau horiek 
bete egiten ditu. Klubetik, gai-
nera, zorrotz lantzen dugun gaia 
da, errespetua, kiroltasuna... 
Eta, arau horiek bete ezean, 
gainera, epaileak zigorrak jar-
tzeko aukera du. Harmailetan 
gertatzen dena, berriz, zailagoa 
da kontrolatzen, eta, normalean, 
hortik etortzen dira arazoak".

JON GURIDI aLoÑa MENDiko 
SaSkibaLoi SaiLEko PRESiDENtEa

"Buila egiten dabiltzan 
horien ondoan jartzen gara, 
baretu daitezen"
"Bai, gure harmailetan ere bizi 
izan ditugu esperientzia desa-
tseginak, nahiz eta ez diren 
Santurtzin gertatutakoaren mai-
lara iritsi. Gainera, EBA modu-
ko kategoria batean bi epaile 
izaten dituzte eta kantxan bertan 
bi lagun izanda hanka-sartzeak 
egitea zailagoa izaten da. Baina 
gureak bezalako kategorietan 
epaile bakarra egoten da, eta 
pertsona bakarrak ezinezkoa du 
kantxan gertatzen den guztia 
ikustea. Hala, askotan, harmai-
letatik jokaldiak hobeto ikusten 

dira, eta erabakiak kontrakoak 
direnean jendea berotzen joaten 
da. Bada, gutxi batzuk izaten 
dira buila egiten dutenak, eta, 
halakoetan, zuzendaritzako or-
dezkariren bat euren ondoan 
esertzen da, presio apur bat 
egiteko, eta baretu daitezen es-
katzeko".

ALAIN ANTON  
SaSkibaLoi EPaiLEa

"Epailea ez dago kantxetatik 
kanpora justizia egiteko"
"Santurtziko gertaeraren harira, 
badago asko harritzen nauen 
kontu bat. Izan ere, gerta daite-
ke jokalari batek, berotan, pul-
tsazioak topera dituenean, ha-
lako zerbait egitea; txarto dago, 
baina ulergarriagoa izan daite-
ke. Hala ere, partidua amaitu-
takoan, jendea dutxatu ostean, 
hotzean... Horrek beste zerbait 
erakusten du.

Bestalde, halakoak, normalean, 
urrun entzuten ditugu, eta, sa-
rritan, beste kirol jarduera ba-
tzuetan. Baina, saskibaloian 
izan dela ikusten duzunean, 
gertaera izan den kantxa ezagu-
tzen duzunean, epailea nor den 
dakizunean... konturatzen zara 
gertu izan dela. Egia da halako 
muturreko gertaerak ez ditugu-
la egunerokotasunean bizi izaten, 
baina urtean 40-60 partidu epai-
tzen dituzunean, bakarren bat 
beti okertzen zaizu. Zein den 
konponbidea? Galdera ona da 
hori, baina gizartera zabaldu 
beharko litzateke".

Santurtziren eta MUren arteko partiduaren une bat, joan den zapatuan. SANTURTZI KE

"Gurean ere 
gerta daiteke"
 SASKIBALOIA  Joan den zapatuan, Eba mailako Santurtziren eta Muren arteko partidua 
amaitutakoan, talde bizkaitarreko kirol zuzendariak ustez eraso egin zion epaileari. 
Debagoieneko taldeetako zuzendariekin eta epaileekin izan da goiENa 
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Xabier Urzelai oÑati
Bihar (18:00) Zubietan kanpotar 
moduan jokatuko du Andoni 
Ugartek (Oñati, 1995). Duela 
gutxira arte taldekide eta lagu-
nak izan direnak kontrario 
izango ditu, eta partidu berezia 
izango da, zalantzarik barik: 
"Nahiz eta berdegunean ez den 
oparirik egongo". Uztailean utzi 
zion Reala ordezkatzeari, eta, 
oraingoz, ez da damutu. 
Zer moduz Oviedon? 
Ondo, nahiko erraza izan da 
klub honetara moldatzea. Klima 
Euskal Herrian dugunaren oso 
antzerakoa da, eta klub gisa ere 
Oviedo eta Reala oso antzekoak 
dira. Akaso, kirol instalazio al-
detik ez daude maila berean, 
nahiz eta berdeguneak oso egoe-
ra onean egoten diren. Eta filo-
sofia aldetik antzekotasun han-
dia dute, harrobiari ematen zaion 
garrantziagatik, etxeko jokalari 
asko daudelako, jende sanoa 
dagoelako...
Reala uzteak beti ematen du beldur 
apur bat... 
Bai, halaxe da. Baina azken ur-
tean ez nuen askorik jokatu, eta 
hori zen nire helburuetako bat, 
berriro ere sentsazio onak erre-
kuperatu gura nituen, eta ho-
rretan nabil hemen. Partiduak 
jokatzen nabil, eta horrela de-
nean, normalean, baikorrak 
izaten gara. Oraingoz, behintzat, 
ez naiz damutu Oviedora etorri 
izanagatik.
Hasierako hamaikakoan titular, eta 
golegile, gainera. Puntu bat balio 
izan zuen hamargarren jardunaldian 
Leioaren kontra sartutako golak. 
Pena, puntu bat beharrean ez 
zirelako hiru izan [Barre]. Gogoan 
dut euri mordoa egin zuela par-
tiduan zehar, eta baita partidu 
aurretik ere. Ur mordoa zegoen 
berdegunean, eta zaila zen baloia 
jokatzea. Bada, korner erdira-
keta batean sartu nuen 1-0ekoa, 
buruz. Ondoren, baina, partidua 
berdindu egin ziguten, eta za-
pore gazi-gozo horrekin geratu 

nintzen. Partidua irabazi izan 
bagenu, eta nik sartutako gola-
ri esker... 
Bigarren B mailara iritsi berriak 
zarete, eta aurreikusi baino emai-
tza txukunagoak batu dituzue orain 
arte.
Halaxe da, bai. Klubarendako 
garrantzitsua da bigarren taldea 
kategoria honetan izatea, joka-
lariak goiko taldera igotzen 
dituztenean saltoa horren han-
dia izan ez dadin. Eta lehenen-
go taldean ez dituzte horrenbes-
te jokalari; hau da, edozein 
arazo dagoenean, beheko talde-
ko jokalariak erabiltzen dituzte. 
Hori motibagarria da jokala-
riondako. 
Oso ondo hasi zenuten liga, eta 
erdialdean zaudete orain.
Azken lau partiduetan ez dugu 
partidurik irabazi –hiru partidu 
berdindu dituzte–, eta hor galdu 
ditugu aurrealdeko postuak.

Liga hasieran, ez genekien taldea 
zer emateko gauza izango zen, 
eta ez geneukan garbi non egon-
go ginen. Hala ere, garbi dau-
kagu gure helburua mailari 
eustea dela, eta, azken batean, 
halako liga luze batean partiduek 
zure lekuan jartzen zaituzte. 
Asteburuan Sanse izango duzu 
aurrean, orain arte defendatu duzun 
taldea.
Bai; zalantza barik, partidu be-
rezia izango da niretako, eta, 
gainera, bi taldeak garaipen 
gosez gaude, azken jardunaldie-
tan ez ditugu-eta gura moduko 
emaitzak batu. Ligan ondo hasi 
ginen gu, baina, esan moduan, 
azken partiduetan, hiru partidu 
berdindu ditugu eta hor puntu 
askok egin digute ihes. Eta azken 
partidua galdu egin genuen. 
Sanse ez dago gu baino hobeto; 
horrenbestez, berdegunean ez 
da oparirik egongo. 
Zelan daramazu kanpoan bizi iza-
tearena?
Ondo. Gainera, gure multzoan 
Euskal Herriko talde mordoa 
dago; horrenbestez, kanpoan 
jokatzen dugunean, berez, ni 
etxean jokatzen nabil [Barre]. 
Halakoetan, ahal dudanean, Oña-
tin geratzen naiz pare bat egunez.

Andoni Ugarte, aurtengo denboraldian. OVIEDO CD

"Oviedo eta Reala, klub 
gisa, oso antzekoak dira"
ANDONI UGARTE oViEDo b taLDEko JokaLaRia
 FUTBOLA  oñatiarra ondo moldatu da oviedoko klubera; jokatzen dabil eta gol bat ere 
sartu du jada; Realeko harrobiko jokalariak taldekide ohiak izango ditu aurrean bihar

"SANSEREN 
KONTRAKO PARTIDUA 
BEREZIA IZANGO DA, 
BAINA BERDEGUNEAN 
EZ DAGO LAGUNIK"

X.U. aRRaSatE
Ohorezko Erregionaleko hama-
bigarren jardunaldiak Bergara-
ren eta Aretxabaletaren arteko 
derbia ekarriko du (zapatua, 
15:30), eta bi taldeak daude, mo-
tibo ezberdinengatik, azken 
boladako joera negatiboa alda-
tzeko beharrarekin.

Batetik, ohikoa ez bada ere, 
Bergara aspaldian ez da etxean 
horren makal ibili. Liga hasi 
dutenetik, partidu bakarra ira-
bazi dute Agorrosinen –irailaren 
23an, Mutrikuren kontra– eta 
puntu gehiago batu dituzte kan-

poan etxean baino. Horrekin 
batera, azken bi partiduak gal-
tzetik datoz mahoneroak.

Bestetik, Aretxabaletak joan 
den astean arnasa hartu zuen 
etxean Hondarribiari irabazita, 
baina etxetik kanpora Santano-
ren mutilek badute zer hobetu, 
orain arte puntu bakarra lortu 
dute-eta kanpoan. Horregatik, 
joera negatibo horiek aldatzea 
egongo da bihar jokoan.  

Mondrak, bestalde, laugarren 
postuan dagoen Mutrikuren 
zelaian jokatuko du bihar (16:00, 
San Migel zelaia).

Joera negatiboa amaitzea dago 
jokoan biharko derbian
 FUTBOLA  bergarak uDa hartuko du agorrosinen; batzuk 
etxean dabiltza txarto, eta besteak kanpoan makal

FUTBOLA

OHOREZKO ERREGIONA.

Mutriku-Mondra

Zapatua. 16:00. San Mig.

Bergara-Aretxabaleta

Zapatua. 15:30. Agorros.

ERREGIONAL PREFERE.

Mondra-Urola

Zapatua. 16:30. Mojategi.

Beasain-Aloña Mendi

Zapatua. 15:30. Loinaz.

Aretxabaleta-Antzuola

Domeka. 16:30. Ibarra.

EMAKUMEZKOEN ERRE.

Leintz Arizmendi-Eibar

Zapatua. 18:30. Mojategi.

Zumaiako-Bergara

Domeka. 17:30. Zumaia.

LEHEN ERREGIONALA

Elgoibar-Arizmendi

Zapatua. 17:00. Mintxeta.

Aloña Mendi-Zarautz

Zapatua. 18:00. Azkoag.

Urki-Bergara

Zapatua. 16:00. Unbe.

ARETO FUTBOLA

EUSKADIKO TXAPELK.

Eskoriatza-Soloarte

Zapatua. 16:30. M.Muñoz

Zirauntza-Mondrate

Zapatua. 17:00. Araia.

Aretxabaleta-Labasti.

Domeka. 12:00. Ibarra.

OHOREZKO GAZTEAK

Zierbena-Eskoriatza

Zapatua. 16:00. Zierbena.

GIPUZKOAKO TXAPELK.

Eskoriatza-Jaixki

Zapatua. 18:30. M.Muñoz

GIP. BIGARREN MAILA

Antiguoko-Mondrate

Zapatua. 16:30. Donostia.

ESKUBALOIA

EUSKADIKO TXAPELK.

Ford Mugarri-Ereintza

Zapatua. 18:30. Iturripe.

Ugeraga-Fagor Industr.

Zapatua. 20:00. Urduliz.

EUSK. TXAP. EMAKUM.

Aloña Mendi-Basauri

Zapatua. 16:30. Zubikoa.

GIPUZKOAKO TXAPELK.

Soraluce BKE-Elgoibar

Zapatua. 17:45. Bergara.

GIP. BIGARREN MAILA

Saieko-Aloña Mendi
Domeka. 10:00. Donostia
Bergara-Leizaran
Zapatua. 19:15. Labegar.

SASKIBALOIA
EBA

MU-Ardoi
Domeka. 18:30. Iturripe.

GIPUZKOAKO SENIORRAK

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

GIP. BIGARREN MAILA

Alde Zahar.-Bergara S.
Domeka. 12:00. Donostia.

GIP. HIRUGARREN MAILA

Mekalki Aloña-Ostadar

Zapatua. 16:00. Zubikoa.

Mundarro-MU C

Zapatua. 18:00. Astigarra.

GIP. HIRUGARREN MAILA

Mekal. Aloña-Oiartzun
Zapatua. 18:00. Zubikoa
Eibar-MU C
Zapatua. 18:15. Ipurua.

EMAKUMEZKOAK

Cafes Aitona-Eskoriatza

Zapatua. 20:00. Donostia..

PILOTA

ESKUZ BINAKAKOA

Bergaran, domekan, 

17:00etan hasita.

Retegi BI - Jaunarena  

P.Etxeberria - Erostarbe

Elezkano II - Rezusta  

Irribarria - Zabaleta 

Dario - Martinez  

Ugalde - Irusta

GIPUZKOAKO TXAPELK.

Aretxabaletan. Gaur, 

18:00etan hasita:

Gazteak eta kadeteak.

Oñatin. Gaur, 18:45ean 

hasita:

Alebinak, gazteak, 

kadeteak eta seniorrak.

aStEbuRuko HitzoRDuak
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Amaia Zabala aRRaSatE
Mondragon korporazioak Huma-
nity at music egitasmoa jarri du 
martxan, kooperatibari sinfonia 
ezartzea helburu duen proiektua, 
hain zuzen. "Mondragon korpo-
razioa beti dabil taldearen lan-
kidetza eta elkar-lankidetza 
sustatzen, eta egitasmo hau mu-
sikaren bitartez sinergia berriak 
bilatzeko aukera egokia zela 
iruditu zitzaigun. Ondorioz, Fer-
nando Velazquez musikagile 
bizkaitarrarekin jarri ginen ha-
rremanetan, eta, hari ekimena 
asko gustatu zitzaiola eta bere 
konpromisoa bagenuela ikusita, 
aurrera egin genuen", dio Javier 
Marcosek, Mondragon korpora-
zioko komunikazio arduradunak. 

Marcosek gaineratu du behin  
proiektuaren ideia buruan izan-
da, Euskal Herriko hainbat 
idazle eta bertsolarirekin jarri 
zirela harremanetan. "Elkar-
lankidetza abian jarritako kul-
tura egitasmoa da, esperientzia 
kooperatiboa kantatzeko, kon-
tatzeko eta sentitzeko modu bat", 
azaldu du korporazioko komu-
nikazio arduradunak. 

'0 kilometro' kulturala
Marcosek dio korporazioaren 
urteurrenetan abestiren bat edo 
beste sortu dela, baina formatu 
honetan ez dela inoiz ezer egin, 

eta "proiektu ezberdin eta be-
rritzailea" dela.  Horretaz gain, 
euskaraz sortu eta ekoitzitako 
egitasmo bat dela azpimarratu 
du: "0 kilometro kulturala da, 
euskal kulturako hainbat agen-
teren kolaborazioa baitu". Jon 
Sarasuak sortu ditu kantu guz-
tien letrak eta musika egilea 
Fernando Velazquez izan da, 
baina beste hainbat idazle eta 
bertsolarik ere hartu dute par-
te; esaterako Amets eta Maialen 
Arzallus, Onintza Enbeita, An-
doni Egaña, Jone Uria, Julio 
Soto, Oihana Igoaran eta Xabi 

Igoak. Horretaz gain, Kukai 
dantza taldeak eta Maite Mutu-
berria ilustratzaileak ere parte  
dute egitasmoan.

Bi adar nagusi
Proiektuak bi item nagusi izan-
go ditu: batetik, proiektu musi-
kala; eta, bestetik, literatura. 
Proiektu musikalari dagokionez, 
Mondragon esperientzia koope-
ratiboaren soinu banda izango 
da. Zortzi piezak osatzen dute 
eta bakoitzak korporazioko arlo 
bati jarri dio doinua: koopera-
tibaren hastapenak, banaketa, 

industria, finantzak, ezagutza, 
nazioartekotzea eta, azkenik, 
etorkizuna. Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoak grabatu du eta abes-
batza zein kooperatiba ezberdi-
netako abeslariek kantatu dute. 
Soinu banda hori liburuaren 
azal-hegalean azalduko den web-
gunean osorik entzun eta des-
kargatzeko aukera izango da.

Liburuari dagokionez, koope-
ratibaren esperientziaren gai-
neko liburu editatua izango da, 
aurrez aipatutako idazle zein 
artista ugariren kolaborazioa-
rekin, eta soinu bandaren sail-
kapen bera izango du. "Proiek-
tu solidarioa izango da, gainera, 
liburu bakoitzeko euro bat Mun-
dukide Fundazioarentzat izango 
baita", argitu du Marcosek.

Humanity at music egitasmo-
ren bi atalak datorren ostegunean 
aurkeztuko dituzte eta artistez 
gain, bertan izango dira Mon-
dragon Korporazioko Kongre-
suko eta Kontseilu Orokorreko 
presidenteak. Horretaz gain, 
Durangoko Azokan ere izango 
du tartea egitasmoak, abendua-
ren 7an, 14:30ean, areto nagusian 
aurkeztuko baitute.

Iraileko ekitaldi "erraldoia"
2019ko irailaren 14an, Gasteizko 
Buesa Arenan musika eta dan-
tza ikuskizun "erraldoia" eskai-
niko dute. "Batez ere, korpora-
zioko langile, familia, bazkide 
eta hornitzaileei zuzendutako 
emanaldia izango da eta Euska-
diko Orkestra Sinfonikoak, Ku-
kai dantza taldeak eta korpora-
zioko kide eta langileek hartuko 
dute parte; guztia, Velazquezek 
zuzendurik", azaldu du Mondra-
gon korporazioko komunikazio 
arduradunak. Bertan parte har-
tzeko, mezua bidali behar da 
helbide honetara: hatmusic@
mondragoncorporation.com.

Mondragon Taldeak soinu 
banda estreinatuko du
'Humanity at music' izena du egitasmoak eta Mondragon korporazioak arrasaten 
duen egoitzan aurkeztuko dute azaroaren 29an, 11:00etan. Proiektua gauzatzeko 
ezinbesteko izan diren Velazquez, Sarasua eta Mutuberria bertan izango  dira 

Amaia Zabala bERgaRa
Domeka honetan, 41. Euskal 
Herriko bikote gazteen dantza 
askatu txapelketa jokatuko da 
Bergaran; Musika Eskolak Uda-
laren laguntzarekin antolatu du. 
"16 urtetik beherako hemezortzi 
bikotek hartuko dute parte, eta, 
gehienak gipuzkoarrak badira 
ere, Gasteizko bikote bat eta 
Sopelako bikote bat ere izango 
dira", dio Nekane Gabilondok, 
Bergarako Musika Eskolako 
dantza arduradunak. Gipuzkoa-
rrei dagokienez, Azpeitikoak, 
Lezokoak, Pasai Donibanekoak, 
Villabonakoak Errezilgoak eta 
Oiartzungoak dira dantzariak. 

Txapelketan, fandangoa Ber-
garako txistularien bandaren 
laguntzarekin eta arin-arina 
Estanga anai-arreba trikitilarien 
laguntzarekin dantzatuko dituz-
te. Antxon Mendizabalek, Este-
la Atorrasagastik, Idoia Besadak 
eta Nerea Vesgak osatuko dute 
epaimahaia eta idazkari eta jan-
tzi epaile lanetan, berriz, Esti 
Iturria arituko da.

Parte hartzaile guztiek jasoko 
dute diru-saria eta irabazleek 
Bergarako Xanti Arrieta zera-
mikagileak eta Xabier Diaz de 
Zerio eskultoreak eginiko ga-
raikurra jasoko dute. Jantzi 
egokiena ere sarituko dute. 

Euskal Herriko 
bikote gazteen 
dantza askatu 
txapelketa
aurtengoa 41. edizioa da 
eta azaroaren 25ean 
12:00etan bergarako 
Seminarixoan izango da

Azaroaren 29an aurkeztuko duten liburuaren azala. MONDRAGON KORPORAZIOA
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Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
DA! asko dira da aurtengo kul-
tura plazak izango duen leloa. 
304 liburu, 93 disko, 18 aldizka-
ri eta bestelako argitalpen gehia-
go, horiek aurtengo Durangoko 
Azokan izango diren ekoizpen 
berriak; Autokoizleen plaza ere 
izango da aurten bosgarren ur-
tez, eta 17 ekoizle batuko ditu. 

Ez dira, horiek, aurtengo al-
diko berrikuntza guztiak: iazkoan 
aurkeztu zuten Durangoko Azo-
kako Sormen Bekaren irabazlea 
zein den jakinaraziko dute aben-
duaren 6an. "Urtero emango 
dugun bekak euskarazko kultur 
produktu baten sorkuntza ha-
sieratik amaierara garatzen 
lagunduko du; lehenengorako 
aukeratu dugun gaia literatura 
izan da, eta oso pozik gaude izan 
duen harrerarekin, kalitate one-
ko 28 lan jaso ditugu. Beka ira-
bazleak 2019ko Durangoko Azo-
kan aurkeztuko du emaitza", 
azaldu du Gerediaga elkarteko 
presidente Nerea Mujikak. 

Aldaketak hainbat gunetan 
Azkenengo urteetan moduan, 
zortzi gune izango dira: Areto 
Nagusia, Ahotsenea, Sagugan-
bara, Plateruena, Irudienea, 
Szenatokia, Kabi@ eta Azoka 
TB. Guneen ezaugarriei eta ko-
kapenari dagokienez, baina, 

hainbat aldaketa izango direla 
aurreratu zuten martitzenean 
Landako Gunean egin zuten 
aurkezpenean: " Landako barru-
ra eramango dugu teknologia 
berriekin lotutako Kabi@, orain 
arte Azoka TBko platoa izan den 
tokira, eta Azoka TB aipatuta, 
esan beharra dago orain arte 
eskaini dugun formatua guztiz 
aldatu dugula". Goiena telebis-
tako programazio zuzendari eta 
Azoka TBko koordinatzaile 
Oihane Agirrek gaineratu du 
Azoka TB ibiltaria izango dela: 
"Azokako guneetan gertatzen 

dena ikus-entzunezko formatuan 
jasotzea da helburua. Hainbat 
gunerekin elkarlanean, telebis-
tak propio sortuko ditu edukiak; 
adibidez, Plateruena gunearekin 
batera, Hautsi bolumena musika 
saioa. Saio hori, Azokan gaur 
eta bestelako ekoizpen gehiago 
ikusteko aukera izango da egu-
nero, 21:30etik aurrera, tokiko 
telebistetan –Debagoienean, 
Goiena telebistan–. Era berean, 
saioak nahieran ikusteko auke-
ra ere izango da Azokako atarian 
–Durangokoazoka.eus–,  eta Azo-
karen sare sozialetan ere bai".

Gerediaga elkarteko Nerea Mujika, erdian, Azokako guneetako arduradunekin. G. E.

Berrikuntza askorekin 
dator Durangoko Azoka
abenduaren 5etik 9ra egingo dute 53.a; 158 parte-hartzaileren eskutik, eta Landako 
gunean izango diren 247 standetan, 439 ekoizpen berri izango dira, eta ahotsenean 
guneko agertokian 70 musika taldek eta bakarlarik zuzenekoak eskainiko dituzte 

A. A. aRRaSatE
Udalatxen egin zuten lehenengoz, 
2014an, eta hurrengoan Kurtze-
txikira eraman zuten ekimena; 
bi urteko geldiunearen ostean, 
bihar, zapatua, egingo dute, Mu-
run, hirugarrena. "25. urteurre-

na ospatzen ari gara aurten, eta 
zapatuan borobilduko ditugu 
urteurreneko ospakizunak. Bai-
lara guztia gonbidatu gura dugu, 
batetik, Euskaraldiarekin bat 
egiten duelako, eta bestetik, 
Murura herri askotatik samur 

igo daitekeelako; haurrekin igo-
tzeko modukoa da", azaldu dute 
Ttakun taldekoek.

Arimazubi plazatik abiatuko 
dira, 10:00etan, eta 11:30 inguruan 
Muruko tontorrean egotea da 
asmoa: "Txalaparta bat jarriko 
dugu han, eta albokariak ere 
izango dira. Taldeko kideok saio 
libreak egingo ditugu, baina 
txalaparta probatu gura duten 
guztiek izango dute horretarako 
aukera. Horrez gainera, guztion-
tzako sagardoa eta txorizoa ere 
eramango dugu". 

Murutik, txalaparta eta alboka 
doinuak Euskaraldiaren alde
arrasateko ttakun txalaparta taldeak zapatuan egingo 
du urteurrena borobilduko duen 'Muruparta' ekimena 
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ZAPATUA, 24

09:00 123 Hemen da Miru
09:30 Txantxariak 8
10:00 Kantari Donostia 2
10:30 123 Hemen da Miru
11:00 Hemen Debagoiena
12:00 Harira: Agurne Barruso
12:30 Elkarrizkettap: Zuriñe 

Hidalgo
13:00 Euskaraldia 9
13:30 Elkarrizkettap: 

Kerman Lejarraga
14:00 Harira eztabaida
15:00 Hemen Debagoiena
16:00 Erreportajea: Gerra 

etxe atarian
17:00 Kantari Donostia 2
17:30 Txantxariak 8
18:00 Elkarrizkettap: 

Kerman Lejarraga
18:30 Euskaraldia 9
19:00 Harira eztabaida
20:00 Kantari Donostia 2
20:30 Harmailatik
21:00 Elkarrizkettap: Zuriñe 

Hidalgo
21:30 Euskaraldia 9
22:00 Hemen Debagoiena
23:00 Erreportajea: Gerra 

etxe atarian

DOMEKA, 25

09:00 Txantxariak 8
09:30 Kantari Donostia 2
10:00 Txantxariak 8
10:30 Ireki Kaxa
11:00 123 Hemen da Miru
11:30 Harmailatik
12:00 Asteko errepasoa
12:30 Euskaraldia 9
13:00 Harira eztabaida
14:00 Elkarrizkettap: 

Kerman Lejarraga
14:30 Erreportajea: Gerra 

etxe atarian
15:00 Euskaraldia 9
15:30 Harmailatik
16:00 Asteko errepasoa
16:30 Elkarrizkettap: Zuriñe 

Hidalgo
17:00 Harira: Agurne Barruso
17:30 Hemen Debagoiena
18:30 Asteko errepasoa
19:00 Ireki Kaxa
19:30 Erreportajea: Gerra 

etxe atarian
20:00 Elkarrizkettap: Zuriñe 

Hidalgo
20:30 Euskaraldia 9
21:00 Harira eztabaida
22:00 Asteko errepasoa

EGUBAKOITZA, 23

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Euskaraldia 9

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 Elkarrizkettap: Zuriñe 
Hidalgo

13:00 Kantari Donostia 1

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Albisteak

14:45 Elkarrizkettap: Eneko 
Sagardoy

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Albisteak

16:30 Onein

17:00 Albisteak

17:15 Elkarrizkettap: Zuriñe 
Hidalgo

17:45 Albisteak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Txantxariak 7

19:30 Erreportajea: Gerra 
etxe atarian

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Euskaraldia 9

21:30 Elkarrizkettap: 
Kerman Lejarraga

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Harira eztabaida

HAINBAT GAIRI BURUZKO EZTABAIDA
‘Harira eztabaida’ Egubakoitza, 23:00

GOIENA

KERMAN LEJARRAGA BOXEOLARIA EZAGUTZEN
‘Elkarrizkettap’ Egubakoitza, 21:30 eta 23:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUAZTENA, 28

XABI OROZI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30/23:30

EGUAZTENA, 28

ANOETA ETA BERGARA, 
EUSKARALDIAZ
‘Euskaraldia’ 

21:00/23:00

ASTELEHENA, 26

ASTE BUKAERAKO 
KIROL HITZORDUAK
‘Harmailatik’ 

21:30/23:30

MARTITZENA, 27

OSCAR GARCIARI 
ELKARRIZKETA
‘Harira’ 

21:30/23:30

GOIENA

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

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 23 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Zapatua, 24 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Domeka, 25 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Astelehena, 26 SANCHEZ ALVAREZ: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
Martitzena, 27 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Eguaztena, 28 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Eguena, 29 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 23 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Zapatua, 24 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Domeka, 25 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Astelehena, 26 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Martitzena, 27 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Eguaztena, 28 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Eguena, 29 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 23 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Zapatua, 24 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Domeka, 25 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Astelehena, 26 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Martitzena, 27 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguaztena, 28 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Eguena, 29 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58

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

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

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

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

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

guaRDiako FaRMaziak

oRoigaRRia

 antzuolan, 2018ko azaroaren 23an.

Zure lankideak.

'Lasku'

2018ko azaroaren 17an hil zen, bergaran, 43 urte zituela.

 Aitor
Laskurain Zubia 

oRoigaRRia

 bergaran (angiozar), 2018ko azaroaren 23an.

Zure maitasuna eta bizipoza
betirako gure bihotzetan eramango ditugu.

2018ko azaroaren 20an hil zen, 84 urte zituela.

Sebastian
Aranzabal Ascasibar 

oRoigaRRia

oerlikon balzers-eko zuzendaritza eta lankideak.
 antzuolan, 2018ko azaroaren 23an.

bat egiten dugu senideekin.

2018ko azaroaren 17an hil zen, bergaran, 43 urte zituela.

Aitor
Laskurain Zubia 

uRtEuRRENa

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko. 
 arrasaten, 2018ko azaroaren 23an.

Bada urtebete joan zinenetik baina
ez da izan egunik zutaz gogoratu ez garenik.

Bihotz-bihotzean zaramatzagu.

 Maite zaitugu.
zure emaztea, seme-alabak eta bilobak.

—
Lehen urteurreneko meza igandean izango da, azaroaren 25ean,

12:00etan, arrasateko San Juan bataiatzailearen parrokian.

2017ko azaroaren 23an hil zen, 70 urte zituela.

 Jesus
Uriarte Barberan

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2018ko azaroaren 23an.

Lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, azaroaren 24an,
19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

'Pistolo'
M. Pilar Ruiz ganuzaren alarguna

2017ko azaroaren 20an hil zen, 88 urte zituela.

Jose Mari
Aramburu Uribarri 

oRoigaRRia

zure lagunak.
 bergaran, 2018ko azaroaren 23an.

Zenbat parranda, zenbat antxintxika ta zenbat mendi buelta.
Azken lau urteetan gorputzez bai

baina arimaz urrunduta ginen elkarrekin.
Besarkada bat, Lasku, kuadrilla danan partetik.
Vignemaleko tontorrean elkartuko gara berriro!

'Lasku'

2018ko azaroaren 17an hil zen, 43 urte zituela.

Aitor
Laskurain Zubia 

uRtEuRRENa

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko. 
bergaran (Elorregi), 2018ko azaroaren 23an.

Argi izpiak ikusten ditugu
lainoen artean.
Zergatik ote?

Dagoelako gure bihotzean.
—

urteurreneko meza igandean izango da, azaroaren 25ean,
10:30ean, Elorregiko San Prudentzio elizan.

'aierdi'

2017ko azaroaren 23an hil zen, 77 urte zituela.

Juan Jose
Murguiondo Mugica 
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Pablo Irizar Markuleta. Arrasaten, azaroaren 15ean. 87 urte.
Miguel Ojanguren Irazabal. Bergaran, 15ean. 90 urte.
Javier Egidazu Berezibar. Arrasaten, 16an. 93 urte.
Agustina Gil Blazquez. Oñatin, azaroaren 16an. 73 urte.
Aitor Laskurain Zubia. Bergaran, azaroaren 17an. 43 urte.
Benedicto Lorenzo Martin. Arrasaten, 18an. 67 urte.
Consuelo Cortes Arana. Arrasaten, 19an. 88 urte.
Angel Ezkurra Arozena. Arrasaten, 20an. 85 urte.
M. Isabel Iruzubieta Los Santos. Arrasaten, 20an. 58 urte.
Luis Ruiz de Austri Legaristi. Markinan, 20an. 86 urte.
Sebastian Aranzabal Ascasibar. Bergaran, 20an. 84 urte.
M. Teresa Lazkanoiturburu Korkosteg. Oñatin, 20an. 91 urte.
Jaione Urrutia Lasagabaster. Arrasaten, 21ean. 82 urte.

HiLDakoak

oRoigaRRia

kuadrilla eta lagunak.
arrasaten, 2018ko azaroaren 23an.

Alaitasunaren iturritik edan genuen elkarrekin,
oroimenean izango zara zu beti gurekin.

2018ko azaroaren 18an hil zen, 67 urte zituela.

Benedicto
Lorenzo Martin

oRoigaRRia

arragatarrak, trokotarrak, J.b. eta ixabel.
arrasaten, 2018ko azaroaren 23an.

Udazkeneko haizeak daroan orbela bezala, gure artetik zoaz,
gure haurtzaroko mendi magaletan gora.

Beti izango da zuretzat aulki bat gure bihotzetan.
Agurrik ez, Bene, gero arte bakarrik...

Gugan bego.

2018ko azaroaren 18an hil zen, 67 urte zituela.

Benedicto
Lorenzo Martin

oRoigaRRia

bergarako margo taldeko zure lagunak.
 bergaran, 2018ko azaroaren 23an.

Urte batzuk gurekin egon zara
baina orain betiko izango zara gure bihotzetan.

2018ko azaroaren 18an hil zen, 67 urte zituela.

 Benedicto
Lorenzo Martin 

oRoigaRRia

zure aretxabaletako kuadrilla.
 aretxabaletan, 2018ko azaroaren 23an.

Eskerrik asko guri eskainitako uneengatik.
Laster arte. Gogoan izango zaitugu.

2018ko azaroaren 14an hil zen, itsasun, 51 urte zituela.

 Aitor
Sarasua Maritxalar 

HiLEta

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
arrasaten, 2018ko azaroaren 23an.

Haren aldeko hileta-elizkizuna gaur, egubakoitza, azaroak 23, 
izango da, 18:00etan, Markinako parrokian.

—
Beti izango zara gure bihotzetan.

2018ko azaroaren 20an hil zen, Markinan, 86 urte zituela.

 Luis
Ruiz de Austri Legaristi 

ESkER oNa

bergaran, 2018ko azaroaren 23an.

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

'agarre'

2018ko azaroaren 15ean hil zen, 90 urte zituela.

Miguel
Ojanguren Irazabal 

ESkER oNa

 arrasaten, 2018ko azaroaren 23an.

bihotz-bihotzez eskerrak eman nahi dizkizuegu egun hauetan
elkartasuna eta gertutasuna erakutsi, hiletara etorri

eta gurekin egon zareten guztioi.
besarkada handi bana familiaren izenean.

—
Haren aldeko ondra meza domekan izango da, azaroaren 25an,

12:00etan, arrasateko San Juan bataiatzailearen parrokian.

2018ko azaroaren 18an hil zen, 67 urte zituela.

Benedicto
Lorenzo Martin

oRoigaRRia

karkabaleko bazkideak.
arrasaten, 2018ko azaroaren 23an.

Gure ondotik joan zara
baina betiko izango zaitugu gure artean.

2018ko azaroaren 18an hil zen, 67 urte zituela.

Benedicto
Lorenzo Martin

ESkER oNa

 oñatin, 2018ko azaroaren 23an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, azaroaren 24an, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Candido zubiaren alarguna

2018ko azaroaren 14an hil zen, 96 urte zituela.

 Leonor
Azkargorta Akizu 
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zoRioN aguRRak

aREtXabaLEta
Xixili Olabe eta 
Garikoitz Blanco
 Azaroaren 21ean, 75 
eta 3 urte. Zorionak, 
bikote! Ondo pasatu 
eguna eta muxu 
potolo-potoloa 
biontzat, familia 
osoaren partetik!

bERgaRa
Iker Gomez Gimbert
Azaroaren 21ean, 11 
urte. Zorionak, Iker, 
etxeko guztion 
partetik. Bereziki, Iraia 
eta June.

 

ELgEta
Inhar Zabala 
Sarasketa
Azaroaren 24an, 2 
urte. Zorionak, maittia, 
zure bigarren 
urtebetetzean. Patxo 
potolo bat, etxeko 
danon partetik!
 

oÑati
Aimar eta Anartz Sagastizabal
Aimarrek azaroaren 28an, 11 urte eta Anartzek 
23an, 13. Zorionak, bikote, eta ondo pasatu zuen 
egunetan, etxekoen partetik.

 

HERRia
Urko Alberdi 
Gallastegui
Azaroaren 28an, 6 
urte. Zorionak, Urko! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Muxu pila bat, danon 
partetik!
 

aRRaSatE
Ibai Jimenez Aldama
Azaroaren 28an, 11 
urte. Zorionak! Segi 
hain jatorra eta alaia 
izaten. Izugarri maite 
zaitugu. Besarkada 
handi bat etxekoen 
partetik. Bereziki, 
Goizane eta Irati.

oÑati
Hodei Benito Alzelai
Azaroaren 27an, 6 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Muxu erraldoi bat! 
Asko Maite zaitugu 
Unax, aita eta ama. 

tXutXu-MutXuak

1. Ezkontza urteurrena ospatzen
Santi Frailek eta Ignacio Benitok familia osoarekin Segoviara 
bidaia eginda ospatu zuten. "Zorionak, familia osoaren eta, batez 
ere, biloba Ainararen, Ireneren eta Lauraren partetik!".

3. Asilo eskatzaileak, Bergaran
Mariaren Lagundiko ikasleekin egon ziren Oñatin dauden 
asilo eskatzaileak, hainbat ekintza egiten, Nirekin, zurekin, 
elkarrekin lelopean egiten diharduten kanpainaren baitan. 

4. Zabalandira irteera
Aramaioko goi mailako alpinista talde batek irteera egin zuen 
Zabalandira. "Herriko alkateak gidari eta argazkilari lanak 
egin zituen eta ederto ibili ginen".   

2. Futbol federazioren mendeurrenean
Bergara Kirol Elkarteko ordezkaritza zabala egon zen 
Getariako Balentziaga Museoan egindako Gipuzkoako Futbol 
Federazioaren ospakizunean.

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

104. ERRENTAN HARTU
Oñati. Familia euskaldun 
batek etxebizitza behar 
du errentan. 666 74 14 
33 (Maite) 

2. GARAJEAK

204. ERRENTAN HARTU
Garajea errentan hartu-
ko nuke. Autokarabana 
gordetzeko garaje baten 
bila nabil. 674 13 91 59 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Arrasate. Astean zehar 
pertsona nagusi baten 
zaintza eta etxeko lanak 
egiteko konfiantzazko 
pertsona behar dugu. 
Ziurtagiria izatea ezinbes-
tekoa da. Interesatuok 
jarri harremanetan Wha-
tsApp bidez zenbaki ho-
netan: 671 08 22 05 

Bergara. Goizez pertsona 
nagusi bat zaintzeko eta 
etxeko lanak egiteko per-
tsona bat behar dugu, lan 
honetan aritzeko agiria 
duena. Kontratuarekin 
izango litzateke. Telefo-
noa: 943 76 46 90 

Bergara. Etxean bertan 
bizi izateko eta bi pertso-
na nagusi zaintzeko, 
emakumea behar dugu. 
Baita etxeko lanak egite-
ko ere. Dokumentuak 
egunean izan behar ditu 
eta kontratu bat eginda 
izan behar du, 2017ko 
abendua aurretik. Telefo-
noa: 605 76 32 72 

 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 eta Aretxaba-
leta. Orduka eta gauetan 
nagusiak zainduko nituz-
ke. Legezko agiriak eta 
gidabaimena dauzkat. 
680 87 38 66 

Arrasate eta Bergara. 
Neska gertu asteburuetan 
nagusiak zaindu edota 
etxeko lanak egiteko. 
Telefonoa: 632 25 27 26 

Arrasate. Etxe zein de-
netariko garbiketak egi-
teko eta tailerretan lanean 
aritzeko gertu nago. Te-
lefonoa: 632 69 95 34 

Arrasate .  Gauetan , 
etxean zein ospitalean, 
nagusi eta gaixoak zain-

duko nituzke. Soziosani-
tario titulua daukat. 626 
69 28 44 

Bergara eta inguruak. 
Esperientziadun gaztea 
haurrak arratsaldez zain-
tzeko gertu. 608 29 26 54 

Bergara. Etxeko garbike-
tak egin eta pertsonak 
zainduko nituzke, etxean 
edo ospitalean, egunez 
eta gauez. 666 07 42 98 

Debagoiena. Arratsalde-
tan ume eta nagusiak 
zaintzen, atariak garbi-
tzen, sukalde laguntzaile 
eta abarrean lan egingo 
nuke. 634 26 10 92 

Debagoiena. Egunean 
zehar nagusiak zaintzeko 
eta garbiketak egiteko 
gertu nago. Baita orduka 
ere. Legezko agiriak dauz-
kat. 603 85 29 14 

Debagoiena. Emakume 
arduratsua, esperientzia 
duena, nagusiak zaintze-
ko eta garbiketak egiteko 
gertu. Egunean zehar, 
baita orduka ere. Telefo-
noa: 632 51 06 26 

Debagoiena. Emakumea 
lanerako gertu: garbitzen, 
sukaldean, ume eta na-
gusiak zaintzen eta abar. 
634 43 88 22 (Margot) 

Debagoiena. Esperientzia 
duen mutila arduratsua 
nagusiak eta umeak zain-
tzeko gertu. 667 35 68 12 

Debagoiena. Esperientzia 
duen mutila gertu nagu-
siak zaintzeko edota 
garbiketak egiteko. Ordu-
ka eta baita etxean bertan 
bizi izaten ere. Telefonoa: 
638 85 43 36 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska arduratsua 
nagusiak eta umeak zain-
tzeko gertu. Etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. 
688 71 92 47 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska arduratsua 
nagusiak zaintzeko, ata-
riak garbitzeko, etxek 
lanek eta enkarguak egi-
teko eta abarretarako 
gertu. 632 27 58 61 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska arduratsua 
nagusiak zaintzeko, ata-
riak garbitzeko, etxek 
lanek eta enkarguak egi-
teko eta abarretarako 
gertu. 631 09 46 89 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska gertu nagu-
siak zaintzeko, garbiketak 
egiteko edota tabernan 
lan egiteko. Orduka eta 
baita etxean bertan bizi 
izaten ere. 654 11 15 14 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska gertu umeak 
eta nagusiak zaintzen 

edota garbiketan lan egi-
teko, eguneko jardunez 
edo gauetan. Legezko 
agiriak dauzkat. Telefo-
noa: 662 02 45 80 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten edo gaue-
tan nagusiak zaintzeko 
gertu nago. 631 93 11 90 

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. Etxeko gar-
biketak egin eta pertsonak 
zainduko nituzke, etxean 
edo ospitalean, egunez 
eta gauez. 688 72 58 12 

Debagoiena. Fisioterapia 
ikasketak dituen mutila 
nagusiak zaintzeko gertu. 
Etxean bertan bizi izaten, 
orduka eta baita astebu-
ruetan ere. 695 57 83 10 

Debagoiena. Garbiketak 
egiten edo orduka nagu-
siak zaintzen lan egingo 
nuke. 602 86 21 99 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke, orduka edo 
eguneko jardunez. Tele-
fonoa: 615 06 28 04 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Etxean ber-
tan bizi izaten, egunez 
edota orduka. Telefonoa: 
631 19 58 88 

Debagoiena. Garbiketan, 
nagusiak zaintzen eta 
etxeko lanak egiten jar-
duteko gertu nago. Tele-
fonoa: 631 09 50 90 

Debagoiena. Lan desber-
dinak egiteko gertu. Gar-
biketa lanak, nagusiak 
zaindu, orduka edo etxean 
bertan bizi izaten. Intere-
satuok deitu telefono 
honetara: 674 49 61 49 

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 orduka, etxean bertan 
bizi izaten edota gauetan, 
nagusiak zaindu eta gar-
biketak egiteko. Talderen 
baten pianoa joko nuke 
baita ere. 695 40 56 65 

Debagoiena. Mutila per-
tsona nagusiak zaintzeko, 
garbiketak egiteko edota 
igeltsero laguntzaile mo-
duan lan egiteko gertu. 
602 88 89 83 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke orduka. 
Baita garbitasun lanak 
egin ere. Erreferentziak 
dauzkat eta dokumenta-
zioa egunean. Telefonoa: 
661 48 86 74 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke, orduka 
zein etxean bertan bizi 
izaten. Garbitasun lanak 
ere egingo nituzke. Era-
bateko prestutasuna. 
Telefonoa: 664 16 95 32 

Debagoiena. Neska ar-
duratsuak eta bertan 
jaiotakoak umeak edo 
helduak zainduko lituzke, 
horiek paseatzera atera, 
edo orduka garbitasun 
lanak egin. 695 73 87 95 

Debagoiena. Neska eus-
kalduna prest etxeko la-
nak egin eta nagusi zein 
umeak zaintzeko. Ordu-
tegi arazo barik. Telefo-
noa:  634 81 54 93 

Debagoiena. Neska ger-
tu arratsaldetan orduka 
lan egiteko. 632 91 23 61 

Debagoiena. Neska ger-
tu etxez etxeko laguntzan, 

umeak zaintzen, garbike-
tan eta abarrean aritzeko. 
Orduka ere bai. Telefonoa: 
631 19 12 64 

Debagoiena. Neska ger-
tu nagusiak zaindu eta 
garbiketak egiteko. Ordu-
ka, etxean bertan bizi 
izaten edota gauetan ere 
bai. 603 64 98 53 

Debagoiena. Orduka 
garbiketak egiteko eta 
nagusiak zaintzeko gertu 
nago. Telefonoa: 602 84 
64 07 (Daniela) 

Debagoiena. Orduka 
nagusiak zaindu eta gar-
biketak egiteko gertu 
nago. 622 24 86 64 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen lan 
egiteko gertu nago. Tele-
fonoa:  632 81 90 14 

Debagoiena. Zerbitzari 
edota sukaldari laguntzai-
le bezala, pertsona nagu-
siak zaintzen edo etxeko 
lanak egiten lan egiteko 
prest. 632 56 45 13 

Debagoiena. Zerbitzari 
edota sukaldari laguntzai-
le bezala, pertsona nagu-

siak zaintzen edo etxeko 
lanak egiten lan egiteko 
prest. 632 62 76 07 

8. DENETARIK

802. EROSI
Trikitixa. Bigarren esku-
ko trikitixa erosi nahi dut. 
Erreferentzia modura, 
zero sette hiru ahotsetako 
profesionala daukat pen-
tsatuta, baina beste mo-
delo batzuk aztertzeko 
prest nago. Deitu 635 70 
83 11 telefonora.

804. HARTU
Bizikletak. Botatzeko 
daukazun edo erabiltzen 
ez duzun bizikletak ba-
dauzkazu, nik hartuko 
ditut gustura. Berdin da 
zein egoeratan dagoen. 
699 06 23 95 

808. BESTELAKOAK
Autoa partekatzea Do-
nostiara. Astean zehar, 
goizetan, Donostiara 
7:30-8:00ak inguruan 
iristeko moduan. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 688 87 90 40

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

IRAGARKIA JARTZEKO:
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zoRioN aguRRak

MutRiku Eta aRRaSatE 
Maribel Olabe eta Nahia Iriondo
Azaroak 12 eta 13. Zorionak, amama eta prexioxi! 
Ondo-ondo pasatu zuen egunak eta patxo handi 
bana, etxeko guztien partetik.

aRRaSatE
Arane Torres 
Sanchez
Azaroaren 20an, 5 
urte. Zorionak, Arane! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean 
eta jaso muxu potolo 
bat, familiako guztien 
partetik. Maite zaitugu.

aRRaSatE
Lia Jodar Viguri
Azaroaren 19an, 8 
urte. Zorionak eta 
ondo-ondo pasatu zure 
eguna, familiaren eta, 
batez ere, aitaita-
amamen partetik!

oÑati
Asier Murillo Herrerin
Azaroaren 18an, 21 
urte. Zorionak, Asier! 
Kuadrilla osoaren 
eskutik, ongi pasatu 
eguna. Asko maite 
zaitugu.

aNtzuoLa
Unai Alonso
Azaroaren 18an, 12 
urte. Zorionak, Unai! 
Etxeko nagusiak 12 
urte betetzen ditu! 
Besarkada handi bat, 
familia osoaren 
partetik.
 

aRRaSatE
Oiana Sanchez
Azaroaren 18an, 33 
urte. Zorionak, 
prexioxa! Urteek, 
zorionez, ez zaituzte 
aldatzen! Ama eta 
lagun ezin hobea zara! 
Izugarri maite zaitugu. 
Aiur eta Txpxski.

aRRaSatE
Anne Diaz eta Lorena Canales
Azaroak 7 eta 16. Zorionak, neskak! Asko 
disfrutatu zuen egunak, gure alboan beti, klaro! 
Parrandaren zain gaz! Kar, kar, kar! Asko maite 
zaituztegu! Muxuak.

aRRaSatE
Nahia Etxebarria
Azaroaren 21ean, 3 
urte. Zorionak, 
gusanito! Egun politte 
pasatu eta muxu handi 
bat, familixaren 
partetik. Muak!

 

bERgaRa
Sara Taboada 
Muruamendiaraz
Azaroaren 23an, 6 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Primeran pasatu zure 
eguna eta gozatu 
topera! Patxo handi bat 
familiaren eta bereziki, 
Eleneren partetik!

bERgaRa
Oihan Fernandez 
Plumed
Azaroaren 23an, 
urtebete. Zorionak, 
txapeldun! Zorionak 
etxekoen eta, bereziki, 
Ibairen partetik.

aRRaSatE
Irantzu Soto eta Zuriñe Lasa
Zorionak etxeko bi txikiei! Egun ederra pasa 
dezazuela zuen urtebetetze egunetan. Zurinek 
21ean, 35 urte eta Irantzuk 22an, 8 urte! Muxu 
potolo bana, etxekoen partetik!
 

bERgaRa
Izar Akemi Etxeberria 
Ramirez
Azaroaren 21ean, 9 
urte. Zorionak, maittia! 
Asko-asko maite 
zaitugu. Gure bizipoza 
zara. Anai-arreben eta 
gurasoen partetik, urte 
askotarako.

bERgaRa
Julen Burgaña 
Ernabide
Azaroaren 22an, 
urtebete. Etxeko 
txikienak egin du jada 
urtebete. Zorionak eta 
muxu handi bat denon 
partetik. Bereziki, 
Uxuek.

oÑati
Goizane Zelaia Altube
Azaroaren 21ean, 6 
urte. Zorionak, 
poxpolin! Ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna! 
Jada sei urte! Patxo 
handi bat, asko gura 
dun danon partetik!

oÑati
Iker Isasti Arkauz
Azaroaren 21ean, 9 
urte. Zorionak, 
txapeldun. Ondo 
pasatu zure eguna. 
Muxu handi bat, 
etxekoen partetik.

aREtXabaLEta
Danel Seijo 
Fernandez
Azaroaren 25ean, 18 
urte. Zorionak, Danel! 
Ailegatu dira zure 18 
maiteak. Asko disfrutatu 
zure eguna, familiarekin 
eta lagunekin. Muxu 
handi bat.

 

aRaMaio
Nora Kortabarria 
Aranzabal
Azaroaren 25ean, 
urtebete. Zorionak, 
Nora! Etxeko txikia 
jada urtebete gurekin! 
Asko maitte zaittugu! 
Muxu erraldoia.
 

oÑati
Helene Madinagoitia
Azaroaren 24an, 6 
urte. Zorionak eta 
muxu handi bat, 
etxekoen partetik!

bERgaRa
Maialen Etxeberria 
Mujika
Azaroaren 24an, 3 
urte. Familia osoaren 
partetik, muxu handi 
bat eta ondo pasatu 
eguna!

oÑati
Inar Aranbarri 
Igartua
Azaroaren 24an, 7 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna, 
etxeko danon partetik! 
Tirakada eta 
besarkada handi bat!
 

HERNaNi
Danel Gallego Jodar
Azaroaren 24an, 2 
urte. Zorionak eta 
ondo-ondo pasatu zure 
eguna, familiaren eta, 
batez ere, aitaita-
amamen partetik!
 

aRRaSatE
Malen Etxeberria 
Agirreurreta
Azaroaren 26an, 2 
urte. Zorionak zure 
bigarren 
urtebetetzean! 
Aitonaren eta 
amamaren partetik, 
patxo handi-handi bat!

aRRaSatE
Juli Berezibar 
(Salturri)
Azaroaren 25ean, 102 
urte. Zorionak etxeko 
danon partetik.

aRRaSatE
Aimar Hernandez 
Lopez
Azaroaren 25ean, 4 
urte. Zorionak, 
Aimartxo! Ondo-ondo 
ospatu zure laugarren 
urtebetetze eguna! 
Besarkada handi bat, 
etxekoen partetik.

3

tXutXu-MutXuak

1 2

4
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EGUBAKOITZA 23
OÑATI Eusko Ikaskuntzaren 
mendeurreneko ospakizuna
09:30ean, dokumentazioa banatuta 
hasiko dituzte ospakizunak. 
Informazio gehiago, 3. orrian.
Parrokian. 

ARETXABALETA 'Like! 
Zibereskubideak' jaialdia
17:00etan hasita, ipuin kontaketa, 
scratch ikastaroa eta bideo jokoak 
programatzeko ikastaroa, 
ludotekan. 18:00etan, musika 
elektronikoa, txapa tailerra eta 
murala, Herriko Plazan.
Aretxabaletan.

ELGETA 'Ipuinen Ordua' 
Boluntario talde baten eskutik:
17:00etan, 8 urteko gelatik 
gorakoentzat; 17:30ean, 5 urteko 
gelatik gorakoendako; eta 
18:00etan, 2-3 urtetik 
aurrerakoendako.
Liburutegian. 

ARRASATE Dantza gambiarrak
Tailerra egingo dute.
Santa Marinako ludotekan, 
17:00etan.

ARRASATE Santa Zezilia 
kontzertua
Arrasate Musikaleko banda 
gaztearen kontzertua, musikarien 
zaindariaren omenez. Ostean, 
txokolate-jana, gaitariekin.
Kulturaten, 17:30ean.

BERGARA 'Clown'-a eta 
ahalduntzea'
Nerea Ariznabarretarekin. Aurrez 
eman behar da izena: 943-76 91 65 
edo berdintasuna@bergara.eus.
Gaztelekuan, 17:30ean.

OÑATI Bideo emanaldia eta 
txokolate-jana
Azaroaren 25ari begira, Emakume 
nagusi bati tratu txarrak eta 65 
urteko emakumeak bideoen 
emanaldiak, eta ostean, txokolate-
jana.
Lagun Lekun, 18:00etan. 

ELGETA Pilota txapelketa
Hiru partidu jokatuko dituzte.
Pilotalekuan, 18:30ean.

ARETXABALETA 'Frida' 
antzezlana
Rosa Martinez-Alcocer aktore, 
zuzendari eta pedagogian adituak 
sortutako lana, Frida Khalo artista 
mexikarra oinarri hartuta. 
Arkupen, 19:00etan. 

OÑATI Ekintza plana 
diseinatzen: berdintasuna
Proposamenak jasotzeko Oñatiko 
EH Bilduren bilera irekia.
EH Bilgunean, 19:00etan. 

OÑATI Sari banaketa
Mendia eta Natura argazki 
lehiaketako sari banaketa ekitaldia.
Kultura etxean, 19:00etan. 

ESKORIATZA Santa Zezilia 
kontzertua
Udal Musika Bandaren emanaldia, 
musikarien zaindariaren omenez. 
Zaldibar antzokian, 20:00etan. 

BERGARA Tronboi kontzertua
Bittor Giralek eta Alejandro 
Mendozak egingo dute, debalde.
Seminarixoan, 20:00etan. 

ARRASATE 'Luisa Fernanda' 
zarzuela
Federico Moreno Torrobaren 
zarzuelaren egokitzapena egin du 
Izaskun Murgia Lirika Elkarteak. 
Sarrerak, hemeretzi euro.
Amaia antzokian, 20:00etan.

ESKORIATZA Santa Zezilia 
kontzertua
Udal Musika Bandaren emanaldia, 
musikarien zaindariaren omenez.
Zaldibar antzokian, 20:00etan.

ESKORIATZA Txerrikumeak 
taldea
Kontzertua egingo du. Debalde.
Inkernu tabernan, 22:30ean. 

ZAPATUA 24
OÑATI Ziklon Day
Sara Perezek, Jon Regeirok eta Xabi 
Azkaratek gidatutako fit-bike saioa. 
Zubikoa, Oñati 09:00etan 

OÑATI Entrenamenduak zintan
Ikastaro teoriko-praktikoa, 
gimnasioko monitoreekin.
Zubikoan, 10:00etan. 

BERGARA Autodefentsa 
feminista
Emagin taldekoen eskutik. Aurrez 
eman behar da izena: 943-76 91 65 
edo berdintasuna@bergara.eus.
Agorrosinen, 10:00etan. 

BERGARA 'El patrimonio 
arquitectónico en Bergara 
durante la Edad Moderna' 
hitzaldia
Jesus Angel Gil Massak egingo du 
berba.
Seminarixoan, 10:00etan.

OÑATI 'El arte de ser' tailerra
Meditazioari buruzko saioa, Sonia 
Vakeirorekin. Aurrez eman behar da 
izena: 697 76 15 69.
Eltzian, 10:30ean. 

OÑATI IX. Egun Morea
11:00etan, dantza tailerra, 
kiroldegian; 14:30ean, bazkaria, 
gaztetxean; 18:00etan, bertxortan 
emanaldia, gaztetxean; eta, 
22:00etan, Kabbalah eta Gora Etorri 
taldeen kontzertuak, gaztetxean.
Oñatin.

OÑATI Eusko Ikaskuntzaren 
mendeurreneko ospakizuna
11:00etan, agintariei, bazkideei eta 
herritarrei ongietorria eginez hasiko 
dituzte ospakizunak. Informazioa 
guztia, 3. orrian.
Foruen plazan.

BERGARA ‘Apellidos, linajes y 
casas solariegas de Bergara’, 
hitzaldia
Patxi Larrañagak egingo du berba,  
Bergarako leinuen gainean. 
Udaletxean, 12:00etan.

ARRASATE ‘Bizentaren lumak' 
jolasa
Gaztetxoendako. Generoari eta rolei 
buruzko hausnarketa egingo dute. 
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan. 

ANTZUOLA Gaztaina erre jana
Erretiratuendako ekintza. 
Landatxopen, 18:30ean. 

ARAMAIO Markel Uriarteren 
hitzaldia
Aretxabaletako ziklistak erronka 
berriei buruz egingo du berba.
Kultura etxean, 19:00etan

ARRASATE 'Luisa Fernanda' 
zarzuela
Izaskun Murgia Lirika Elkartearen 
azken emanaldia. 
Amaia antzokian, 19:30ean.

DOMEKA 25
ARETXABALETA Herriko argazki 
erakusketara bisita
Erretratu zaharrei buruzko ibilaldia, 
euskaraz, Aitor Antxiarekin.
Herriko Plazan, 10:30ean. 

BERGARA Txistulari Banda
Kalejira egingo du.
San Martin plazatik, 11:30ean.

BERGARA 'Abizenak, leinuak 
eta oinetxeak' liburuaren 
aurkezpena
Patxi Larrañaga egilearekin. 
Udaletxean, 12:00etan.

ESKORIATZA Kartelada
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Egunaren harira.
Fernando Eskoriatza plazan, 
12:00etan. 

ARAMAIO Bizente Goikoetxea 
abesbatza
Santa Zezilia kontzertua egingo 
dute.
Elizan, 12:30ean. 

ARAMAIO Azaroak 25: bilkura
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Egunaren harira.
Bizente Goikoetxea plazan, 
12:30ean.

ARRASATE Santa Zezilia 
emanaldia
Arrasate Musikaleko banda.
San Frantzisko elizan, 12:30ean.

OÑATI Musika Banda
10:00etan, kalejira; eta 12:45ean, 
kontzertua Santa Anan. 
Oñatin. 

ELGETA Azaroak 25: bilkura
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Egunaren harira.
Mendizaleen plazan, 13:00etan. 

ANTZUOLA Azaroak 25: bilkura
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Egunaren harira.
Herriko plazan, 13:00etan. 

OÑATI Azaroak 25: bilkura
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Egunaren harira.
Foruen plazan, 13:00etan. 

ARETXABALETA Azaroak 25: 
bilkura
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Egunaren harira.
Herriko Plazan, 13:00etan. 

BERGARA Erretiratuen Eguna
Gaztañatan Osintxun egitasmoaren 
baitan.
Txuringo jatetxean, 14:30ean.

ARRASATE Txapak eta pankartak
Gaztetxoendako ekintza, Indarkeria 
Matxistaren Kontrako Egunaren 
harira. 
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean. 

AGENDA

goiENa

BERGARA 41. Euskal Herriko Dantza Txapelketa
16 urtetik beherako hemezortzi bikote lehiatuko dira. Fandangoa Bergarako 
txistulariekin eta arin-arina Estangatarren trikitiekin dantzatu beharko dituzte 
bikote guztiek. Jantzi dotoreena ere sarituko dute. 
Etzi, domeka, Seminarixoan, 12:00etan.
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ARETXABALETA Filma eta 
solasaldia
Te doy mis ojos filma izango dute 
hizpide. 
Udaletxe zaharrean, 18:00etan. 

ELGETA 'Herrixa dantzan'
Dantzaldi irekia, Patxi Monterorekin.
Espaloian, 19:00etan. 

OÑATI Nevadah taldea
Rock-and-roll doinuak. 
Iturri tabernan, 19:00etan. 

ASTELEHENA 26
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan. 

OÑATI Hiperaktibitateari 
buruzko hitzaldia
Gurutze Agirrek egingo du berba.
Euskaldun Berria gelan, 18:00etan. 

ARRASATE 'Osasuna eta 
generoa' hitzaldia
Matilde Goenaga izango da hizlaria. 
Kulturateko Jokin Zaitegi gelan, 
18:30ean. 

OÑATI Ekintza plana 
diseinatzen: politika sozialak
Proposamenak jasotzeko Oñatiko 
EH Bilduren bilera irekia.
EH Bilgunean, 19:00etan. 

MARTITZENA 27
OÑATI Norberaren emozioez 
jabetzeko ikastaroa
Jabetze Eskolaren baitan, Aran 
Erasun irakaslearekin.
Euskaldun Berria gelan, 14:00etan. 

ARRASATE Lehen sorospenetako 
ikastaroa
40 orduko ikastaroaren ostean, 
titulu ofiziala emango da. Izena 
emateko: 678 40 15 86 edo 
altodeba@cruzroja.es.
Etxaluzen, 16:30ean.

ESKORIATZA Hitzaldia: 'Tratu 
txarrak, erasotzailearen profila'
Ele bitan egingo dute berbaldia. 
Irekia, herritar guztiendako.
Kultura etxean, 18:00etan. 

ARRASATE 'Karabi Karaba: Ipuin 
barregarriak' saioa
Ines Bengoaren emanaldia, 4 urtetik 
gorako umeendako, euskaraz.
Kulturaten, 18:00etan. 

OÑATI Ekintza plana 
diseinatzen: kultura
Proposamenak jasotzeko Oñatiko 
EH Bilduren bilera irekia.
EH Bilgunean, 19:00etan.
 
ARRASATE 'Malben 
irakaspenak' hitzaldia
Maixol Iparragirre izango da hizlaria.
Kulturaten, 19:00etan. 

BERGARA Ipuin kontaketa
Maite Francoren saioa, helduendako 
eta euskaraz.
Kultura Etxean, 19:00etan. 

EGUAZTENA 28
ARRASATE Adinekoen erorikoak 
gutxitzeko tailerra
Erretiratuendako.
Usaetxe erretiratuen etxean, 
16:00etan. 

ANTZUOLA 'Nigan: 
barnetasunaren heziketa 
helduendako'
Nork bere barrua ezagutzea eta 
hobeto sentitzeko baliabideak 
eskuratzeko saioa.
Olaranen, 18:30ean. 

ANTZUOLA Apustu etxeen 
gaineko hitzaldia
Igor Melchor kazetariak eta idazleak 
egingo du berba. 
Olaranen, 18:30ean.

OÑATI Berdintasun kontseilua
Hori sortzeko azken batzarra egingo 
dute. 
Udaletxean, 18:30ean.  

ELGETA 'Elgeta lehen eta orain' 
liburuaren aurkezpena
Elgetaren kokalekua, egitura, 
historia eta ondarea jaso ditu 
Manolo Cainzosek. 
Udaletxean, 19:00etan. 

ARRASATE 'Alardeak, ukatutako 
plazara' liburuaren aurkezpena
Irungo eta Hondarribiko alardeen 
inguruan izandako gatazka aztertu 

eta horri buruz idatzi dute Maite 
Asensiok eta Arantxa Iraolak. 
Aurkezpenean parte hartuko dute.
Kulturateko areto nagusian, 
19:00etan.

ARRASATE Gizonezkoek eraso 
matxistekiko duten jarrera
Indarkeria Matxistaren Aurkako 
Nazioarteko Egunaren harira.
Kulturaten, 19:00etan .

BERGARA 'Mujeres del siglo XX' 
filma
Sarrerak, hiru euro.
Zabalotegi aretoan, 20:00etan. 

EGUENA 29
ARETXABALETA Jolasen 
erakusketa
Mota askotako jolasak jarriko 
dituzte ikusgai; batez ere, 
kooperatiboak. Eta hauek 
ezagutzeko eta probatzeko aukera 
egongo da, Loramendikoen eskutik.
Mojen komentuan, 17:00etan. 

ARRASATE Ate irekiak 
Usaetxeko ludotekan
Zerbitzua ezagutzeko aukera izango 
dute herritarrek.
Usaetxen, 17:00etan.
 
ARETXABALETA Udazkenari 
agur jaia Kurtzebarrin
Txalapartariak, bertsolariak, 
kantaldiak, mahai-ingurua eta 
jatekoak eta edatekoak.
Iturrigorri pilotalekuan, 17:30ean.

ESKORIATZA Ipuin Kontaketa
Eneritz Artetxeren eskutik, 4 urtetik 
gorakoendako.
Bibliotekan, 18:00etan. 

ARRASATE 'Bi aldiz erditu zinen 
nitaz, ama'
Literatura solasaldia Alaine 
Agirrerekin.
Kulturaten, 18:15ean.

ARRASATE The Wooly Bushmens 
taldea
AEBetako taldearen emanaldia 
Kooltur Ostegunetan. 1950eko eta 
1960ko hamarkadetako rockabilly 
giroetan jantzitako taldea. Sarrerak, 
bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan. 

Lazzaro feliz filmean, 
errealismoa eta fantasia 
elkartzen dira ezohiko filma 
burutzeko. Istorioaren 
hasieran, Lazzaro mutikoak 
tabakoa lantzen lan egiten du, 
beste langile batzuekin, 
markesa baten lurretan. 
Ematen du feudalismo garaian 
gaudela. Langileak oso 
baldintza eskasetan bizi dira, 
inolako eskubiderik gabe;  
esklaboak bizi ziren bezala.  
Baina agertzen diren tresna 
batzuek gaur egungo gizartean 
gaudela aditzera ematen dute.  
Kontatuko ez dizuedan 
gertakizun fantastiko baten 
ondoren, istorioan urteak 
pasako dira, eta ikusiko ditugu 
laborariak hiriburu baten bizi 
izaten. Teorikoki, bizi 
baldintzak askoz hobeak izan 
beharko lirateke, baina ez da 

horrela. Nekazariak oso modu 
errealistan daude erretratatuta. 
Aukeratutako aktoreak, 
jantziak, orrazkerak, horien 
bizitza azaltzeko modua… 
dena oso sinesgarria da. Baina 
kontatzen zaigun istorioak 
fantasiarekin zerikusi handia 
du. Batez ere, Lazzaro 
pertsonaiari dagokion guztia. 
Oso mutil ona da, beti 
laguntzeko prest, aurpegi 
txarrik jarri gabe. Eta, jarrera 
horretaz ohartuta, guztiek 
etekina atera nahiko dute.  
Istorioan, denbora eta egoerak 
aldatzen doaz, baina ikusten 
dugu mundu honetan ez 
dagoela lekurik ontasunerako.   
Alice Rohrwacherek modu 
errealistan kontatzen digu  
fantasiaz beteriko lana. Eta 
sortzen den kontrasteak ipuin 
berezia izatea dakar.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Horma-erlojua 
duen etxea
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

La sociedad 
literaria y el 
pastel de piel de 
patata
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19.30.

ARETXABALETA

ARKUPE

El reino
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

Los increibles 2
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO

Superlopez
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

Animales 

fantasticos
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

GORBEIA

La sociedad 
literaria y el 
pastel de piel de 
patata
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:45, 
20:10, 22:30.
Domeka: 17:45, 
20:10.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Dogman
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:20, 
22:20.
Domeka: 18:20, 
20:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Animales 
fantasticos
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
19:40, 22:30.
Domeka: 17:00, 
19:40.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:15.

Bohemian 
Rapsody
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:10, 
19:50, 22:30.
Domeka: 17:10, 
19:50.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:10.

La casa del reloj 
en la pared
Egubakoitza: 
18:10.
Zapatua: 16:05, 
18:10.
Domeka: 12:00, 
16:05. 

El fotografo de 
Mauthausen
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:15, 
22:25.
Domeka: 18:10, 
20:15.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Los increibles 2
Zapatua: 16:25.
Domeka: 12:00, 
16:25.

Cold war
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:50, 
20:40, 22:30.
Domeka: 18:50, 
20:40.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:15.

Superlopez
Egubakoitza: 
18:10, 20:20, 
22:30.
Zapatua: 16:00, 
18:10, 20:20, 
22:30.
Domeka: 12:00, 
16:00, 18:10, 
20:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:15.

Millenium
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:30, 
21:45.
Domeka: 19:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

A la sombra de 
Kennedy
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:30, 
20:30, 22:30.
Domeka: 18:30, 
20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

El cascanueces 
y los cuatro 
reinos
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:30, 
18:30.
Domeka: 16:30.
Astelehenetik  
guenera: 20:00.

ziNEMa

KRITIKA

Lazzaro feliz  
Zuz.: Alice Rohrwacher. Herr.: Italia (2018). Aktoreak: Adriano 
Tardiolo, Alba Rohrwacher, Sergi Lopez. 

Ipuin berezia
IÑIGO ZABALA
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E
gunak pasa ditugu 
prestatzen, 
iragarkiak egiten, 
izena ematen, 

txapa jasotzen, txapak 
banatzen…. Eta iritsi gara 
Euskaraldia hasten den 
egunera, hamaika egun
horietako lehenengora. 
Parte hartzaile bakoitzak 
eman genuen izena, behar 
bada internetez, bakarrik, 
behar bada euskara 
elkartearen egoitzan edo 
kalean jarritako mahaian, 
lagunen batekin… Eta 
halako batean, azaroaren 
23 honetan, hara non 
topatu dugun Euskal Herri 
osoan 180.000 lagunetik 
gora garela Euskaraldian 
parte hartuko dugun 
euskal hiztunok. 
Lagaidazue berriro esaten 
bi datu hauek, ikaragarri 
iruditzen baitzaizkit: 
Euskal Herri osoan, ehun 
eta laurogei milatik gora 

lagun. To eta no parte 
hartze maila.

Badaukagu, beraz, 
Euskaraldia den ariketa 
sozialean euskal hiztun 
andana abiatzeko gertu. Zer 
da orain tokatzen dena? 
Euskaraldiaren 
entrenamendua ondo egitea. 
Jasotako txapa ipintzea 
paparrean (neguko 
berokian, laneko 
uniformean, kiroletako 
arropetan…) eta ekitea. 
Ahobiziek lehen hitza beti 
euskaraz, eta ondorengoak 
ahal den neurrian. Eta 
belarriprestak euskarazko 
elkarrizketei erantzutea. 
Hamaika egunez euskara 
erabili eta erabili. Azkar 
esaten da, baina zalantzarik 
ez hamaika oztopo topatuko 
ditugula. Lehena, askotan, 
geure burua, euskal 
hiztunok askotan gure 
buruari aitortzen dioguna 
baino gutxiago erabiltzen 

dugulako euskara, nahiz eta 
aukera izan. Bigarrena, 
eguneroko bizitza: lana 
batez ere, administrazio 
izapideak, whatsapp 
taldeak, osasun zerbitzuak, 
eta baita ere aisialdia, 
kirola, erosketak… Dena ez 
da arrosa bidea izango: 
makalaldiak izango ditugu: 
ai, ez naiz konturatu; "ay, 
que no te entiendo; hay, que 
me hable en castellano; ai, 
si total berdin da".

Ez da berdin. Euskaraldia 
abiatu dugu Euskal Herri 
osoan (daitort, ahoa betetzen 
zait Euskal Herri osoa 
esaterakoan. Zenbat ekimen 
ezagutzen dituzu hiru 
administrazioetako 
euskaldunak batzen 
gaituztenak?) badaukagulako 
kezka bat, euskararen 
erabilera ez delako nahikoa, 
inporta zaigulako, eta neurri 
batean, erabilera gehitzea 
herritarron ardura delako. 

Euskal hiztunok nahi dugu 
eta guri dagokigu, erabiltzea 
eta bultza egitea erabilera 
bermatu dadin.

Euskaraldia ariketa 
garrantzitsua da, beraz, 
euskal komunitatea 
trinkotzeko eta indartzeko. 
Baina baita ere 
garrantzitsua izaten ari da 
honaino iristeko egindako 
bidearengatik. Euskal Herri 
osoko (barka, ez nau 
azpimarratzeak aspertzen) 
euskararen aldeko gizarte 
mugimenduak eta hiru 
administrazioetako 
erakunde guztiak elkartuta, 
eskuz esku ibili garelako 
saltsa hau guztia antolatzen 

eta gertatzen. Lanak, 
ardurak eta baliabideak 
partekatzen, konfiantzaz eta 
zintzo. XXI. mendeko gizarte 
aurreratu bati dagokion 
moduan. Gizarte 
mugimendua eta 
erakundeak komunitate 
guztiaren ona ekarriko duen 
ariketa baten atzean.

Orain egitea da kontua. 
Euskaraldia egitea, ganoraz, 
abenduaren 3ra arte, 
zailtasunak zailtasun, 
ahultasunak ahultasun. Ez 
gaude bakarrik, lurralde 
osoan 198.000 konplize 
txapadun baino gehiago 
izango ditugu. Eta bukatzen 
denean, hamaika egunetako 
entrenamenduaren ostean 
euskara egunero erabiltzeak 
bat ere agujetarik ematen ez 
digula konprobatzen 
dugunean, hamabigarrenean 
ere entrenatzen segituko 
dugu. Behin errutina gure 
egiten dugunean, gure 
gorputzak eta inguruak 
eskatuko digulako euskara 
gehiago egitea. Ea ba kapaz 
garen hamabigarren 
egunean esateko: nola bizi 
nintzen ni eguneroko egoera 
hauetan guztietan euskara 
erabili gabe?

Euskaraldi on, ariketaz 
gozatu.

Ariketa 
hastera goaz

azkEN bERba
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PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka
www.pefc.es
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