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Eneko Azurmendi DEbagoiENa
Duela aste pare bat, urtarrilaren 
23an, Juan Guaidok bere burua 
Venezuelako presidente izenda-
tu zuen. Herrialdeko tentsio 
politikoa areagotzea ekarri du 
horrek, eta gizartea erabat za-
tituta geratu da, lehenaz gain. 
Batetik, Maduroren Gobernua-
ren aldekoak, iraultza bolibar-
tarra babesten dutenak. Bestetik, 
Guaidoren aldekoak, Maduro 
deuseztatu eta aldaketa politikoa 
eskatzen dutenak. Azken horiek 
hauteskundeak errepikatzea 
aldarrikatzen dute, argudiatuta 
egin ziren azkenak ez zirela 
garbiak izan. Aldiz, Madurok 
dio herriak hautatu zuela pre-
sidente, eta ez dituela hautes-
kundeak deituko, agintaldia 
bukatzea "zor" diolako herriari.

Salva Gonzalez Ezker Anitza-
ko kide bergararrak azaldu due-
nez, Guaidok egindakoa "legez 
kanpokoa" da, "estatu kolpe bat". 
"AEBen eskuetan dagoen txo-
txongilo bat da Guaido. AEBei 
komeni zaie egoera aldatzea, 
Venezuelak baliabide natural 
aberastasun ikaragarria duela-
ko: petrolioa, koltana, urrea, 
litioa, eta abar. Orain arte ezin 
izan dute chavismoa hauteskun-
de bidez garaitu, eta hau da 
AEBen maniobra bat Maduro 
boteretik kentzeko. Geoestrate-
gia oso garrantzitsua da hemen, 
guztiaren ardatza da. Momentu 
hauetan, AEBek ez dute Vene-
zuela menperatzeko aukerarik, 
eta horretarako lanean ari dira. 
Haien helburua da PDVSA –pe-

trolioaren enpresa estatala– pri-
batizatzea, petrolioaren aberas-
tasun guztiak enpresa pribatuen 
esku uzteko", azaldu du.

Ebert Sanchez Arrasaten bizi 
den venezuelarrak ere antzeko 
iritzia dauka. "Munduan agintzen 
duten komunikabideek Vene-
zuelan estatu kolpe bat ematea 
gura dute, Gobernua deuseztatzea, 
eta Guaido inperioaren txotxon-
gilo bat besterik ez da. Bolivarrek  
berak ere esaten zuen AEBak 
gu zapaltzeko predestinatuta 
daudela. Beti eduki izan dute 
gaiztakeria eta maltzurkeria 
hori, agintzeko intentzio hori, 
eta hau agintea lortzeko manio-
bra bat da, gure herriak duen 
biodibertsitatea nahi bezala es-
plotatu dezaten. Chavismoa gure 
lurraldea, kultura eta balioak 
defendatzen ari da. Ez da posible 
kanpotik datozenek hemen agin-
du behar izatea. Zein dira AEB 

edo Europar Batasuna eraldatu 
gura duen herrialde baten ordez 
erabakiak hartzeko? Herriaren 
alde ahal duen guztia egiten ari 
da Gobernua, baina eskuinak 
eta gobernu inperialistek aurre-
tik eramaten dute ezkerra, za-
paldu egiten dute".

Jesus Baez Bergaran bizi den 
venezuelarrak, berriz, azaldu 
du konstituzioan jasota dagoela 
oposizioko buruak egin duena. 
"Venezuelako konstituzioak bai-
mentzen du. Asanblea Naziona-
leko –parlamentua– presidentea 
da Guaido. Artikulu batek dio, 
botere falta badago, parlamen-
tuko presidentea izango dela 
behin-behineko presidente legi-
timo, hauteskundeak deitu ditzan. 
Nire ustez, botere falta hori 
badago. Oposizioak eta nazioar-
teko beste erakunde batzuek ez 
zituzten onartu azken hautes-
kunde presidentzialak. Kabildo 

ireki batekin egin zuen presi-
dente izendapena, eta hori ere 
jasota dago konstituzioan. Ka-
bildo ireki bat da gizarte zibila 
parlamentariekin batzea, herriak 
jakin dezan zer gertatu den".

Luis Ugalde jesuita bergararrak 
urteak daramatza Venezuelan 
bizi izaten, eta ezaguna da han 
Gobernuaren opositore izatea-
gatik. Ugaldek uste du kanpoko 
laguntza ezinbestekoa dela "al-
daketa politikoa" gerta dadin. 
"Garbi dago AEBen presioagatik 
ez balitz, Maduroren erregime-
nak Guaido presidentea atxilo-
tuta zeukala dagoeneko, Asanblea 
Nazionala ezabatuta eta diputa-
tuak kartzelatuta. Egun gutxitan 
dozenaka pertsona hil dituzte 
protesta egiteagatik soilik, mi-
laka pertsona atxilotu, adinga-
beak aurretik eraman, komuni-
katzaileak jazarri, eta abar. 
Gustatu edo ez, AEBak ezinbes-

tekoak dira Venezuelako krimen 
ofiziala frenatzeko, eta Kubaren 
injerentzia ezabatzeko, baita 
ELN taldeen eta narkotrafika-
tzaileen delinkuentzia amaitze-
ko ere".

Egunerokoa Venezuelan
Inflazio egoera bizi du herrial-
deak, eta, Gonzalezen iritziz, 
blokeo ekonomikoaren ondorio 
da inflazio hori. Edozelan ere, 
ukatu egin du jendea gosez hil-
tzen ari denik. "Kanpotik dato-
rren gerra ekonomikoa baretzen 
ahalegindu izan da chavismoa. 
Orain dela gutxi, Trumpen go-
bernuaren aginduz, Euroclear 
ordaintze sisteman 1.400 milioi 
dolar blokeatu zioten Maduroren 
Gobernuari. Sendagaiak, elika-
gaiak, eta abar erosteko erabil-
tzen zuen Gobernuak diru hori. 
Bestalde, nahiz eta Gobernuak 
soldatak igo, berehala txiki ge-
ratzen dira, kanpotik proboka-
tutako inflazio bat delako. Egia 
da blokeo ekonomikoa eragina 
izaten ari dela eta ez dela egoe-
ra samurra, baina jendeak ez 
du goserik pasatzen. Krisi hu-
manitarioa irudikatu nahian 
esaten dituzte halako gauzak 
komunikabideek".

Sanchezek gaineratu du he-
rrialdea dolarizatu egin dutela 
AEBek, "modu sotilean". "Mo-
nopolioa dute eta gura dutena 
egiten dute nahi dutena lortze-
ko", azaldu du. Horrez gain, 
desinformazio handia dagoela 
salatu du. "Gerra mediatikoa 
ikusten dut, eta chavismoa ba-

Bi alde izan ohi 
ditu txanponak
Venezuela bizi izaten ari den egoera politikoa hautsak harrotzen ari da asteotan, eta 
herrialdea zatituta dago: batzuek Maduroren gobernua babesten dute, iraultza 
bolibartarra; besteak aldaketa politikoa exijitzen dutenak dira, guaidoren aldekoak

Luis Ugalde, Venezuelan bizi den bergararra. WIKIPEDIASalva Gonzalez, Ezker Anitzako kidea. S.G, Jesus Baez, Bergaran bizi den venezuelarra. J.B. Ebert Sanchez, Arrasaten bizi den venezuelarra. E.S.
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bestera ateratzen den jendetza 
hori guztia gordetzen saiatzen 
dira eskuineko komunikabideak, 
manipulatu egiten dute infor-
mazioa. Diktadura bat dela dio-
te, eta jendea gosez hiltzen ari 
dela. Baina ez dago hori frogatzen 
duen daturik edo estatistikarik. 
Okerrena da jende asko hori 
sinistuta ateratzen dela protes-
ta egitera, komunikabideek 
esaten dituzten gezur horiek 
guztiak sinistuta".

Baezen iritziz, bestalde, egoe-
ra "beldurgarria" bizi izaten ari 
da Venezuela, eta manipulazioa 
Gobernuaren aldetik dator, ha-
ren esanetan. "Aldaketa politiko 
bat eskatzen du herriak, eta 
chavismoak ez du hori sustatzen. 
Ezer ez egiteaz gain, blokeatzen 
ari da aldaketa politikorako 
edozein aukera. Umeak desnu-
trizioak jota hiltzen ari dira, 
minbiziak jota ere asko hiltzen 
dira, tratamendurik ez dagoela-
ko; erdi mailako klasea desager-
tu egin da guztiz, eta herritarren 
gehiengoa txiroa da. Horri aurre 
egiteko, kanpoan bizi garenon 
laguntza ezinbestekoa da gure 
senideentzat, eta Gobernuak 
urteak daramatza guk bidalita-
ko diru horretan esku hartzen. 
Bestalde, ez ditu onartzen aipa-
tutako heriotzak, elikagai falta, 
eta abar. Manipulazio izugarria 
dago Gobernuaren aldetik", dio.

Ugaldek bat egiten du ikuspe-
gi horrekin. "Egungo diktadura 
mantentzen bada, herritarrek 
gosea pasatzen jarraituko dute 
eta milioika venezuelarrek er-
bestera joaten jarraituko dute 
bizitza hobe baten bila", dio.

Gaineratu du osasun sistema 
"oso egoera txarrean" dagoela.  
"Egungo erregimenak auzoetako 
milaka anbulatorio publiko  
abandonatu zituen pertsonal 
kubatarrarekin ordezkatzeko, 
modu sektarioan. Horren truke, 

gainera, milioika dolar bidali 
zizkion erregimen kubatarrari. 
Orain ez daukagu ia anbulato-
riorik, eta 20.000 medikuk eta 
osasun langilek herrialdetik 
alde egin behar izan dute lana 
aurkitzeko. Ezin gara begira 
geratu. Osasun programa berri 
bat jarri behar dugu martxan, 
medikuekin, erizainekin eta 
medikuntzako milaka ikaslere-
kin. Hala, daukagun hutsune 
hau beteko genuke, eta behar 
gehien duten sektoreei esperan-
tza izpi bat eman. Era berean, 
ospitaleak eta sendagaiak be-
rreskuratu behar ditugu".

Eta orain zer?
Hori da askok egiten duten gal-
dera: zer gertatuko da orain? 
Zein da konponbidea? Gonzale-
zek dio Mexikok eta Uruguaik 
proposatutako elkarrizketa izan 
daitekeela bide bat. "Madurok 
askotan esan izan du elkarriz-
ketaren aldekoa dela". Hala ere, 
"oso zabalik" ikusten du inter-
bentzio militar baterako bidea. 
"AEBek askotan erabiltzen duten 
estrategia da. Lehenik, presi-
dentea gaitzetsi, eta gero, kan-
poko komandoak sartu. Aspal-
ditik nahi dute Kolonbiako 
mugatik sartu gatazka armatu 
bat hasteko", azpimarratu du.

Sanchezek ere gatazka ar-
matuaren arriskua ikusten du. 
"Venezuelako armada guztia 
zabalduta dago herrialde osoan, 
muga guztiak kontrolatuta 
daude, eta herria prest dago 
eraso posible bati aurre egi-
teko. Maduro saiatzen ari da 
herria lasaitzen, eta herria 
Madurorekin dago. Garbi da-
goena da, gerra hasten bada, 
eskuinaren faltsutasuna de-
mostratzea izango litzatekeela, 
beste behin. Badakigu AEBen 
jarrera zein den, eta gura du-
tena lortzeko edozein gauza 

egiteko gai dira, berdin zaie 
herritarrei gertatu dakiekeena. 
Mundu hau oso zatituta dago 
gizartean agintzen duen ideo-
logia nazkagarri honen ondo-
rioz, eta borroka egin behar 
dugu hori amaitzeko, nahiz 
eta oso zaila izan", dio.

Mesfidati azaldu da Baez ere. 
"Gatazka armatu baten arris-
kua ikusten dut. Chavismoa 
ez da hortik mugituko eta ga-
tazka armatu bat hasiko dela 
uste dut, Kolonbian gertatu 
moduan. Arazo honi konpon-

bidea emateko, beharrezkoa 
da Guaidok izan duen nazioar-
teko babesa. Oposizioak gehien-
go soziala dauka, baina cha-
vismoak militarrak ditu, ge-
rrilla armatu bat dauka, eta 
zibilak armatu ditu. Hala ere, 
chavismoa politikoki hilda 
dago. Ez dauka gizartearen 
babesik. Ondo erreparatuz gero, 
azken asteetako irudietan Ma-
duro ez da ikusten gizarteak 
babestuta, militarrek babes-
tuta baizik, eta hori oso esan-
guratsua da", azpimarratu du.

Ugaldek, azkenik, agintea utz 
dezala exijitu dio presidenteari. 
Dio Maduro agintetik kentzea 
ezinbestekoa dela, "demokrazia-
rako trantsizioa" egin ahal iza-
teko, "aldaketa sozioekonomiko 
azkar" batekin. "Hala, hautes-
kunde libre eta justu batzuk 
egiteko baldintzak edukiko di-
tugu. Zorionez, Guaidok ausar-
diaz eta garbi jokatu du eta 
venezuelarren gehiengoarekin 
modu sinesgaitz batean konek-
tatu du, baita nazioarteko beste 
hainbat gobernurekin ere".

"DIKTADURA HONEKIN 
HERRITARREK GOSEA 
PASATZEN 
JARRAITUKO DUTE"
LuiS ugaLDE

"HAUTESKUNDE BIDEZ 
LORTU EZIN DUTENA 
ESTATU KOLPE BIDEZ 
LORTU GURA DUTE"
SaLVa goNzaLEz

"EZ DA POSIBLE 
KANPOKOEK 
VENEZUELAN AGINDU 
BEHAR IZATEA"
EbERt SaNCHEz

"CHAVISMOA, 
POLITIKOKI, HILDA 
DAGO; GIZARTEAREN 
BABESIK EZ DAUKA"
JESuS baEz
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Amaia Zabala DEbagoiENa
Pentsiodunen etengabetasunak 
politikarien agendan eta baita 
iritzi publikoan ere gaia bolo-
bolo ibiltzea lortu du, baina zer 
da eskatzen dute, zehazki?

Alde batetik, pentsioak Kon-
tsumo Prezioaren Indizearen 
arabera (KPI) igotzea eskatzen 
dute. Izan ere, Espainiako Go-
bernuak 2018rako ezarritako 
%0,25eko igoera, legeak ezarri-
tako gutxienekoa, "iraina eta 
huskeria" dela uste dute erreti-
ratuek.

Bestalde,  gutxieneko pentsioa 
1.080 eurokoa izatea ere eskatzen 
dute. Izan ere, Pentsiodunak 
Aurrera plataformak salatzen 
du Gipuzkoako pentsiodun gehie-
nak pobreziaren mugatik behe-
ra daudela –%57,34; 107.331 pen-
tsiodun–; hau da, 1.080tik behe-
ra. Gaineratzen du gehienak 
emakumeak direla –%70,86–; 
guztira, 76.062 emakume.

 Horretaz gain, pentsioen erre-
forma eta iraunkortasun fakto-
rea bertan behera uztea eskatzen 
dute, eta baita pentsioak Esta-
tuko Aurrekontu Orokorretan 
sartzea eta "diru publikoaren 
bidez" bermatzea. 

Debagoieneko pentsiodunak
Gipuzkoako 25 herritan egiten 
dituzte elkarretaratzeak aste-
lehenetan, eta horien artean sei   
eskualdekoak dira: Arrasate, 
Bergara, Oñati, Aretxabaleta, 
Eskoriatza eta Antzuola, hain 
zuzen. Eta Elgetan ere tarteka 
egin dituzte elkarretaratzeak. 
Ondorioz, hainbat dira mugi-
mendu horrekin bat egin duten 
erretiratu debagoiendarrak; 
besteak beste, Pilar Etxaniz an-
tzuolarra (65 urte), Pedro Martin 
Etxebarria aramaioarra (71 urte), 
Itziar Usandizaga bergararra 
(70 urte), Alberto Kabiketa arra-

satearra (68 urte), Xabier Orre-
gi oñatiarra (65 urte) eta Jasone 
Orbegozo eskoriatzarra (62 urte).

Protesten hasiera
Guztiek diote 2018ko Espainiako 
Enplegu ministro Fatima Bañe-
zen gutunak lehertu zuela guz-
tia. "Oso beteta geunden: 2008tik 
murrizketak, 2011n pentsioak 
izoztuta, eta, gainetik, 2018an 
%0,25eko igoera izango zela zioen 
gutun hau jasotzean, burla egi-
ten ari zirela ikusi genuen. Bi-
zitza gorantz doa eta gu eros 
ahalmena galtzen ari ginen; 
ondoren, bat egin genuen eta 
olatu hau etorri zen", dio Itziar 
Usandizagak, Duintasuna Elkar-
teko kide eta Bergarako pentsio-
dun eta erretiratuen batzarreko 
dinamizatzaileak. 

Xabier Orregik, Oñatiko pen-
tsiodun eta Duintasuna Elkar-
teko kideak, gutun horren "tonua" 
azpimarratzen du: "Gutunak 
zioen zortea daukagula pentsioen 
sistema Espainiako Gobernuari 
esker mantentzen delako; hori 
ikusita, lehen pausoa eskutitzak 
Correos-eko egoitzara joan eta 
bueltan bidaltzea izan zen". Pilar 
Etxaniz pentsiodun antzuolarrak, 
berriz, "probokatzaile" hitzarekin 
definitzen du eskutitza.

Lorpen sozialak
Protesta horiek balio ahal izan 
duten eta lorpenak zein izan 
diren galdetuta, guztiak bat da-
toz gizarteko lorpenak aipatzean. 
Alberto Kabiketa pentsiodun 
arrasatearrak, esaterako, aste-

leheneroko asistentzia hori az-
pimarratu du: "Eguraldi txarra 
edo ona egin, hor gaude beti, 
ideologia ezberdinetako emaku-
me eta gizonak elkartzen gara 
bertan, eta batasun hori ikustea 
eta lortzea izugarria da. Pilar 
Etxaniz, Antzuolako Landatxo-
pe erretiratuen eta pentsiodunen 
elkartekoa, haratago doa, eta 
botila erdi hutsik ez, erdi bete-
ta ikusten duela dio: "Erretira-
tuen irudia aldatzea lortu dugu, 
ez garela pasiboak, baizik akti-
boak, eta antolatzen dakigula, 
ez gaituztela manipulatuko, gure 
eskubideak ezagutzen baititugu".

Pedro Martin Etxebarria pen-
tsiodun aramaioarrak dio orain 
arte "ikasleak soilik" manifes-
tatzen ziren irudia zuela gizar-
teak, baina pentsiodunen mugi-
menduari esker hori aldatu egin 
dela eta gizarteak ikusi duela 
erretiratuak ere "bastoi eta guz-
ti" mugitu direla, eta hori "oso 
garrantzitsua" dela: "Bilboko 
elkarretaratzeak bereziki izu-
garriak dira, sekulako indarra 
dago, mota askotako jendea ba-
tzen da bertan eta guztiok bat 
eginda gaudela ikustea oso po-
lita da. Nire ustez, gainera, eus-
kaldunak beti izan gara elkarri 
laguntzekoak, eta auzolanaren 
kultura ere hor dago; hori ikus-
ten da mobilizazio hauetan". 

Itziar Usandizagak dio jendea-
ren kontzientzian eragitea lortu 
dela: "Kazetarien eta politikarien 
agendan sartzea lortu dugu, 
baina ez hori bakarrik, baita 
herritarren elkarrizketetan ere. 
Orain, lagunekin kafea hartzean, 
pentsiodunen mugimenduaz hitz 
egiten da edo trenean zoazela 
aldamenekoari entzuten diozu; 
lehen, pentsaezina zen, eta hori 
lorpen handia da. Elkar babes-
tu eta indartu egin gara". Ho-
rretaz gain, Usandizagak gaine-

ratu du "emakumeen ahalduntze 
prozesua" gertatu dela: "Etxe-
koandre izan diren emakumeak 
lanak eta mantalak utzi eta 
beraien eskubideak aldarrika-
tzera irten dira; hori izugarriz-
ko aurrerapausoa izan da". 

Lorpen txikiak
Aldarrikapenei esker "lorpen 
txiki" batzuk izan dituztela-eta 
"pozik" daude, nahiz eta guztiek 
argi duten ez dela nahikoa eta 
oraindik asko dagoela lortzeko.  
Bestalde, guztiak bat datoz gau-
za batean: mobilizatu izan ez 
balira, ez zituztela "lorpen txiki" 
horiek izango. 

"Alargunei igoera bat egitea, 
pentsio baxuak %3 igotzea, ja-
sangarritasun faktorea 2023ra 
atzeratzea eta pentsio orokorra 
%1,6 2019an eta %1,7 2018an 
igotzea lortu dugu, eta badira 
lorpenak, baina ez da nahikoa; 
azken igoera horrek, esaterako, 

%40ri soilik eragiten dio eta 
alargunen pentsioaren igoerak 
%16ri, oso baldintza gogorrak 
jarri baitituzte. Beraz, ez da 
nahikoa". Bestalde, Kabiketaren 
ustez, lehentasuna du Eusko 
Jaurlaritzak Diru Sarrerak Ber-
matzeko Errentaren lege propioa 
ezartzeak, "pentsiodun gehiagok 
onurak izan ditzaten".

Emakumeak, "kaltetuenak"
Sei pentsiodunak bat datoz bes-
te gauza batean: orokorrean, 
emakumeen egoera okerragoa 
dela. Honela azaldu du Pilar 
Etxanizek: "Emakume askok 
kobratu gabe egin dute lan, etxe-
ko lanetan; beraz, ez dute koti-
zatu. Gizartearentzat egin dute 
lan, eta orain, zahartzean, po-
break dira; gizartea zorretan 
dago beraiekin. Gainera, ema-
kumeak gero eta urte gehiago 
bizi dira eta gero eta mendeko-
tasun gehiago dituzte; zahartze 
duina merezi dute. Beraz, hauen 
gutxiengo pentsioak igotzeak 
lehentasuna du". 

Pedro Martin Etxebarriak dio, 
esaterako, emazteak berak bai-
no urte gehiago egin zituela lan, 
45 urte, zehazki, eta berak baino 
pentsio baxuagoa duela: 800 euro. 

Itziar Usandizaga, Pedro Martin Etxebarria, Jasone Orbegozo, Alberto Kabiketa, Xabier Orregi  eta Pilar Etxaniz. XABI URZELAI

Aldarrikapenei 
eusteko gertu

"ZORIONEZ, KOTIZATU 
EGIN NUEN, ALARGUN 
PENTSIOAREKIN 
SOILIK EZINGO 
BAININTZEN BIZI"

GIPUZKOAN 
PENTSIOEN %57,34, 
1.080 EUROTIK 
BEHERAKOA DA 
–107.331 LAGUN–

urtebete pasa da pentsiodunak 2018ko urtarrilaren 15ean lehen aldiz kalera atera 
zirenetik hona; euri edo eguzki, astelehenero elkartu dira milaka erretiratu. bilbokoa 
eredu izaten ari da estatuan, baina gipuzkoan bertan ere 25 herritan biltzen dira
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"Gizarte Segurantzari ordaintzen 
zitzaiona ez zen boluntarioa, 
enpresak finkatzen zuena baizik, 
eta, ondorioz, oso zahartzaro 
txarra ari dira pasatzen asko; 
batez ere, emakumeak". 

Jasone Orbegozo, Eskoriatza-
ko Olazar erretiratuen eta pen-
tsiodunen elkartekoa, berriz, 
alarguna da, eta argi du alargun 
pentsioa soilik izango balu, hi-
lean 580 euro, ezinezkoa izango 
zitzaiola beste inongo laguntza-
rik gabe bizi izatea: "Zorionez, 
nik Ederlan kooperatiban egiten 
nuen lan, eta kotizatu egin nuen; 
beraz, erretiroan, alarguntasu-
narekin eta kooperatibako alar-
guntzarekin, eta abarrekin, 
denarekin, kopuru polita geratu 
zait. Eskerrak". Gaineratu du 
Euskal Herrian, zorionez, gai-
nontzeko komunitateekin alde-
ratuta orokorrean egoera "hobea" 
dela, nahiz eta "egoera larrian" 
daudenak ere badiren.

Pentsiodunak Aurrera plata-
formaren esanetan, Gipuzkoan 
alarguntza pentsioa 43.751 lagu-
nek jasotzen dute eta horietatik 
%84,78k, 37.093 lagunek, 1.080 
euro azpitik kobratzen dute.

Itziar Usandizagak genero 
arrakala ere izan du hizpide; 

izan ere, emakumezkoen pen-
tsioa gizonezkoena baino %40 
baxuagoa dela jakinarazi du. 
Horren harira, Martxoaren 8ko 
greba feministarekin bat egiten 
dutela gaineratu du eta, bide 
batez, pentsiodunei herriko 
ekintzetan parte hartzeko dei 
egin die.

Borroka solidarioa
Sei pentsiodun horiek onartzen 
dute beraien egoera "ona" dela, 
gehiengoarekin alderatuta, bai-
na borroka hori "oso solidarioa" 
dela eta gizarte osoaren onura-
ren alde ari direla azpimarratzen 
dute, bai oraingoentzat, eta bai-
ta etorkizunekoentzat ere. Xabier 
Usandizagak, adibidez, 17 urte 
eta erdi egin zituen kartzelan, 
eta, ondorioz, urte gutxian ko-
tizatu zuen eta pentsio minimoa 
geratu zaio,700 euro. Baina berak 
hori "argi" zuen, eta "borroka" 

hau beragatik ez, baizik eta gi-
zartearengatik egiten duela dio.

Etorkizunari begira
Sei protagonistek argi dute mo-
bilizazioekin jarraituko dutela, 
oraindik "asko" dutelako lortze-
ko, eta, gainera, gehiengoa bai-
korra da. Xabier Orregik gaine-
ratu du dirua badagoela gutxien-
go pentsioa 1.080ra igotzeko; 
Gobernuaren borondate eta 
lehentasuna dela kontua. Gipuz-
koako Helduen Elkarteen pla-
taformaren esanetan, Espainiak 
Greziak, Frantziak, Italiak eta 
Portugalek baino 46.000 milioi 
euro gutxiago bideratzen du 
pentsioetara.  
Pilar Etxaniz ere bat dator Orre-
girekin, eta Gobernuak pertso-
nen ongizatera edo garapen 
ekonomikora dirua nora bide-
ratu nahi duten erabakitzean 
dagoela "gakoa" dio: "Eskuineko 
indarrak boterea hartzen ari 
dira eta begiak zabalik izan behar 
ditugu, horren aurrean oso ga-
rrantzitsua dugu bat eginda 
egotea. Mugimendu plurala gara 
eta batzen gaituzten aldarrika-
penei lehentasuna emanez egin 
behar dugu aurrera".

Itziar Usandizaga, Pedro Martin Etxebarria, Jasone Orbegozo, Alberto Kabiketa, Xabier Orregi  eta Pilar Etxaniz. XABI URZELAI

PENTSIOEN GENERO 
ARRAKALA: 
GIZONEZKOENA 
EMAKUMEZKOENA 
BAINO %40 ALTUAGOA

Ezker Anitzeko hautagaiak, erdian Juan Luis Merino dela. AMAIA ZABALA

Ezker Anitzak Merino aurkeztu 
du Arrasateko alkategai izateko 
beste herrietako hautagaiak aurrerago erabakiko 
dituzte, eta baliteke aurten antzuolan ere aurkeztea

Amaia Zabala aRRaSatE
Atzo aurkeztu zuen Debagoie-
neko Ezker Anitzak Arrasateko 
alkategaia, eskualde mailako 
Arrasateko egoitzan. Bertan izan 
ziren Isabel Salud –Ezker Ani-
tzako koordinatzaile nagusia  
eta Podemos-Ahal Duguko di-
putatua Espainiako Kongresuan– 
eta baita Arantza Gonzalez –Gi-
puzkoako Batzar Nagusiko di-
putatua Ezker Anitzetik–.

Juan Luis Merinoren esanetan, 
Ezker Anitzak "bere printzipioei 
eutsiz" lanean jarraituko du: 
"Justizia soziala, etxebizitzara-

ko eskubidea, enplegua, berdin-
tasuna, ingurumena eta parte 
hartzea, besteak beste". Merino-
ren hautagaitza urtarrilaren 
14an egindako alderdiaren ba-
tzarrean aho batez onartua izan 
dela jakinarazi zuten.

Gainontzeko herriak 
Eskoriatza, Aretxabaleta eta 
Bergarako alkategaien izenak 
datozen egunetan erabakiko 
dituztela jakinarazi du alderdiak. 
Aurten, gainera, Antzuolan hau-
tagaia aurkeztea planteatzen ari 
dira.

Amaia Zabala aRRaSatE
Filtraziorik ez, jazarpenik ez! 
lelopean egin dute agerraldia. 
Iaz egindako lan deialdi publi-
koan izandako ustezko iruzurra 
salatu zuten hiru langileei el-
kartasuna eta babesa adierazi 
eta eskerrak eman dizkiete.

Debagoieneko Ospitaleko zu-
zendariak ustezko iruzurraren 
berri bazuela azaldu du Osaki-
detzako LABeko ordezkari Jesus 
Oñatek: "Azterketa baino 25 egun 
lehenago epaimahaikide batek 
posta elektronikoz eman zion 
iruzurraren berri, eta ez ikusia-

rena egitea erabaki zuen". Gai-
neratu du Luisa Maria Diez 
Azurmendi Kardiologiako epai-
mahaiko buru ere bazela; eta, 
hain zuzen, lan eskaintza publi-
ko hartan kardiologia izan zela 
kategoria deigarriena.

Osakidetzaren erantzuna
Debagoieneko Erakunde Sani-
tarioko Zuzendaritzak gutun 
bidez erantzun du eta ukatu egin 
du azken Enplegu Publikoan 
irregulartasunak salatu zituzten 
hiru anestesisten aurkako ino-
lako errepresaliarik dagoenik.

Lan deialdi publikokoan ustezko 
iruzurra salatzeko agerraldia
Salaketa egin zuten hiru anestesistak babestu dituzte  
Debagoieneko ospitalean, Labek eta ESk-k deituta
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Eta zu?
Nor zara? 
Eta ni, nor naiz?
Azken asteotan zabaldu den bideo baten muina dira 

galdera horiek. 
Naizen sortu dute adin txikiko Euskal Herriko haur 

transexualen familiek.
Badu izen horrek berak nahikoa zuku ateratzeko. 
Aztertu dezagun bada, naiz(en) hori, gure ni-a 

litzatekeena. 
Ba al dakigu nor garen? 
Ez da egunerokotasunean buruan dabilen galdera 

horietako bat, badakit. 
Argiago dugu, akaso, zer izan nahi dugun edo zertan 

aritzen garen, ezta? 
Baina nor garen 

definitzeko, garatzeko eta 
lortzeko ezer gutxi egiten 
dugula esango nuke. 

Begira diezaiogun 
iraganari orain: (Nai)zen: 
nor izan ginen   –inoiz 
izan bagara– gogoratzen 
al dugu? 

Eta zergatik izan ginen nor hori? 
Etorkizunean bizi garenez orainean baino gehiago, 

iraganeko galdera egitea gehiegi izango da, beharbada, 
baina pentsa dezagun horretan ere noizean behin.

Na(h)i-zen hori izatea lortu edo bultzatzen zen, akaso, 
eta hortxe egon zen eta dago akatsa. 

Baliteke, hirugarrengoen eraginez garela egun garena, 
gaur na(h)i-zena zutelako horiek helburu. 

Beharbada, Maider (na(h)i)-zen Eder izango nintzateke 
orain bestela; edo zu Josu jaio zinen Josune; Oihana jaio 
zinen Oihan; Aner jaio zinen Ane; Jon jaio zinen Jone; 
Julene jaio zinen Julen edo Ikerne jaio zinen Iker.

Espero dut oraindik aurrera, benetan zarena izango 
zarela, garela. 

Diren hori argi dutenek irakatsi eta erakutsiko digutela 
guri ere garena; eta guk Naizen hori elikatzen jarraituko 
dugu, diegu.

Nahi zenetik, 
naizenera

zabaLik

MAIDER AZKARRAGA-URIZAR

ARGIAGO DUGU, 
AKASO, ZER IZAN 
NAHI DUGUN EDO 
ZERTAN ARITZEN 
GAREN, EZTA?

Lan munduratzea

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

'bERRia'-N aRgitaRatua

EHUk sustaturiko beka 
batekin lanean izan da gure 
artean lagun bat, hiru 
hilabetez. Nahiko erraz lortu 
zuen sartzea: unibertsitateko 
gradua bukatu berri, 
eskaintza egin zion 
fakultateko praktiketako 
arduradunak, eta, izena 
emanda, aukera izan du hiru 
hilabetez lanean aritzeko. 
Hezkuntzatik lan arlora 
igarotzeko beka izena zuen 
programak, eta, berez, 
enpresa edo elkarteentzat ez 
dago batere gaizki: hiru 
hilabetez lanean edukitzea 

gazte bat, prestakuntza jaso 
berria eta lanerako gogotsu 
dagoena. Horren truke 1.500 
euro jartzen ditu EHUk, 
ikasketak bukatu berriak 
dituen langileari emateko; 
trukean, enpresak edo 
elkarteak ez du deus jarri 
behar. [...]

Kontua da, bistan denez, 
hutsune batzuk badituela: 
hasteko eta behin, bekaren 
bukaeran jaso behar zuten 
langileek dirua, hiru hilabetez 
deus kobratu gabe ibili 
ondotik –negoziatuta 
azkenean lortu dute batzuek 
bi epetan jasotzea, behintzat–. 
Eta kobratuta ere, hilean 500 
euro ez dira pagotxa. 
Kotizatuko ote zuten zer edo 
zer Gizarte Segurantzan? 

Enpresari zer kostu ekarri 
diote, eta zer onura? Eta zer 
berme dauzka langile horrek 
lan munduan jarraitzeko, 
lantoki horretan? Erraza da 
asmatzen.

Tamalez, ikasketetatik lan 
mundurako trantsizio hori 
jasaten dugu gazte gehienok 
egun: enpresak ohitu egin 
dira praktiketako kontratuak 
egitera, lan esku merkea 
lortzen dutelako horri esker. 
Eta gazteok ere ohitu egin 
gara ia saihetsezina zaigun 
prekaritatera, lana edukitzea 
bera zortea dela 
pentsatzeraino, baldintza 
negargarrietan izan arren. 
Eta hori guztia, tartean, 
instituzio publikoek 
babestuta.

HaNDik Eta HEMENDik

ALEX UGALDE

MaRRazkiz
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Eneko Azkarate aRRaSatE
Humanity at music 
proiektuaren estreinaldia 
izango da Arrasateko Amaia 
antzokian otsailaren 22an eta 
23an, 19:30ean hasita. 
Sarrerak gaur jarri dituzte 
salgai.
Zelako ikuskizuna izango da eta 
nortzuek hartuko dute parte?
Ikuskizun handia espero 
dugu. 200 lagun izango dira 
agertokian: Arrasate Musikal, 
orkestra lanak egiten; 
Goikobalu abesbatza eta 
kooperatibetatik proiektura 
batu diren hainbat abeslari; 
Leintz bailarako txistulariak; 
Arizmendi Ikastolako 
abesbatza; Iubilo Bilbao 
Abesbatzaren abeslariak; 
Oihana Iguaran eta Amets 
Arzallus bertsolariak… 
Eragile asko batuko dira eta 
elkarren arteko lankidetzak 
ikuskizun zoragarria 
eskainiko duela uste dut. 
Sarrerak non eskura daitezke? 
Gaur jarri ditugu salgai, 
Arrasateko Udaleko 
webguneko agenda 

kulturalean, 15 euroren truke. 
www.humanityatmusic.com 
webgunean ere sarrerak 
lortzeko aukera dago.
Ze espero duzue? 
Jendeak ondo pasatzea, 
ikuskizuna gustukoa izatea. Ez 

hori bakarrik: guretzat 
ezinbestekoa da proiektu hau 
guztiona egitea eta parte-
hartzea sustatzea. Hortaz, 
ikuskizuneko abesbatzan, 
dantza, musika taldean edota 
beste diziplina artistiko batean 

parte hartzeko interesa 
duenak hatmusic@
mondragoncorporation.com 
posta elektronikora idatzi 
dezake. Esperientzia 
Kooperatiboari erritmo berezia 
jartzeko aukera izango du.
Proiektu zabal eta osoa da 
Humanity at music, hainbat 
esparru lotzen dituena. Liburua 
kalean da, orain zuzeneko 
ikuskizuna dator… 
Sinfonia Kooperatiboa 
proiektu potoloa da eta ilusio 
berezia daukagu ekitaldi 
honekin, Arrasatekoarekin; 
izan ere, hauxe izango da gure 
estreinaldia. Eta bi helburu 
ditu: ikuskizun artistiko 
ederra eskaintzea eta jendea 
gosez uztea irailaren 14an 
Buesa Arenan egin behar 
dugun ekitaldi erraldoira joan 
dadin gogoa pizteko. Obra 
literarioa, bestalde, altxor bat 
da: Maite Mutuberriak egin 
dituen ilustrazioak magiaz 
beterik daude; Jon Sarasua 
idazlearen letrak, historia, 
oraina eta etorkizuna 
uztartzen ditu; eta Pilar 
Kaltzada, Katixa Agirre, Leire 
Bilbao eta Irati Jimenez 
bezalako idazleen kontakizun 
goxo eta sakonak ere biltzen 
ditu liburuak. Ezagutzen ez 
duenak eskura dezake, 
Humanityatmusic.com bidez, 
Eroskin edota Elkar-eko 
denda fisiko eta birtualean.

Iñigo Albizuri, Mondragon Korporazioaren aurrean, Arrasaten, Olandixon. MONDRAGON

"Lankidetza honek ikuskizun 
zoragarria eskainiko du"
IÑIGO ALBIZURI MoNDRagoN taLDEko ERakuNDE HaRREMaNEtaRako zuzENDaRia

bERbagai

Garibairen 
oroigarria

Esteban Garibai (1533-1599)
historiagile arrasatearraren 
oroigarria jarriko dute 
martxoaren 9an, haren 
jaiotegunean, Arrasateko 
Garibai plazan. Iñigo Arregi 
artistak propio eraikitako 
euskarri eta guzti. Arrasate 
Zientzia Elkartea ari da 
zeregin horretan, Udalaren 
laguntzarekin. Garibai 
protagonista da egunotan 
beste kontu batengatik: Carlos 
Urkixok, Espainiako 
Gobernuaren ordezkaria 
EAEn, Esteban Garibay 
Fundazioa aurkeztu du, 
"Euskadiren eta Espainiaren 
arteko loturak indartzeko".

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Merkataritza-gune 
berria Arrasaten, 
Zabaletan

2007-02-04

Arrasaten, Zabaletan, 
merkataritza-gunea egiteko 
–argazkian, nabarmenduta– 
planari hasierako onarpena 
eman zion Arrasateko 
Udaleko Gobernu Batzordeak 
–EAJ eta PSE-EE–. Eroski 
hipermerkatuaren alboan, bi 
solairuko eraikina, lur azpiko 
aparkalekua eta aisialdigunea 
–multizinemak, eta abar– 
jartzeko plana zen; orotara, 
30.718 metro koadro. 
Gerora, Udal Gobernua aldatu 
zen eta baztertu egin zen 
asmoa. 

Hau bE baDogu!

Domekan, Reala eta Athletic 
berriro lehiatuko dira 
elkarren aurka Donostian. 
Talde txuri-urdineko gizonek 
2-1 irabazi zieten pasa den 
zapatuan zuri-gorriei, eta aste 
bukaera honetan emakumeen 
txanda izango da.

@madditorre: "Munduko 
derbirik onenaz disfrutatu 
dezagun. Igandean, Anoetan 
(11:30) #euskalderbia".

@neka_7: "Domekan beste 
derbi bat jokatuko dugu 
Athleticek eta Realak 
Anoetan. Animatuko zarete 
etortzera?".

Euskal derbia, berriro 
Anoetan

Euskal Herrian hamabi 
kontzertu emango zituztela 
jakinarazi, eta sarrerak ordu 
eta erdian bukatu ziren:

@ragerri: "Arratsaldeko 
lauetan, jende gehiegi ilaran. 
Inor ez dabil lehiatilean, eta 
ezin asmatu lortuko dudan. 
Erabateko urduritasuna, hau 
ez zen nik nahi nuena. 
Asteartea da gaur eta, groupie 
da nire izena...".

@odeiesnaola: "Bilboko Kafe 
Antzokian sarrera lortzen 
duenak ez du meritu gutxi 
ilara ikusita".

Berri Txarrak taldearen 
kontzertuen zoramena

Argia aldizkaria salatu dute 
bi ertzainek, "hizkuntza 
eskubide urraketa batez 
informatzeagatik".

@argia: "Euskaraz 
informatzen eta polizia 
grabatzen jarraituko dugu 
Argiaren aurka bi ertzainek 
jarritako salaketa dela eta. 
#KazetaritzaEzDaDelitua".

@pikaramagazine: "Bere 
lana egiteagatik Argiako 
kazetari bat salatu dute bi 
ertzainek. Gure ellkartasuna 
adierazi nahi diogu, Lander 
Arbelaitzi. Zurekin gaude".

'#KazetaritzaEzDaDelitua' 
traola, erabiliena
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Itsasoan gertatzen dena 
gure etxe parean hasten 
da

GORKA ALBERDI GOMEZ
Eguzki ERakuNDE EkoLogiStaREN 

izENEaN

azkoitia

Flyschak plastikoz beteta 
ikusteak harrabotsa eta 
kezka sortu du azkenaldian, 
gure kostaldean dagoen 
kutsadura eta zikinkeria dela 
eta. 

Baina itsasoan amaitutako 
hondakin horien zati handi 
bat gure lurraldetik   
bertatik irten da eta hori oso 
gutxitan aipatzen da, eta, 
aipatuta ere, ez da   
zehazten. 

Ematen du askoz errazago 
egiten zaigula arazoa 
kanpoan kokatzea, baina 
hemen ere badauzka bere 
sustraiak.

Hemengo hedabideek ez 
digute horretarako aukera 
gehiegi ematen. 

Jendeak barneratu behar 
luke itsasoko irudi horiek 
gureak ere badirela, eta 
arazoa gainditzera 
beharturik gaudela. 

Horrek izan behar luke 
hedabideen lana. 

Baina, ordea, esaten digute 
itsasoko milaka kilo 
hondakinen arazoa globala 
dela. 

Horrek ez du batere 
laguntzen, askoz gutxiago 
Indiaz hitz egiten 
digutenean. 

Bertoko erakundeek ere 
gaitz honen aurrean ez 
dituzte beharrezko neurriak 
abian jartzen. 

Ez gaituzte hezten. 
Zenbat ubide, erreka, ibai 

eta haien ertzak ikusten 
ditudan plastiko zuri eta 
beltzez edo beste mota 
batzuetako hondakinez 
josita. 

Zenbat aldiz gelditzen naiz 
ibaiari begira eta zenbat 
aldiz ikusten ditut plastikoak 
eta bestelako hondakinak 
beren bidea hartuta, 
itsasorantz txalupa bezala 
doazela. 

Holako irudiak parean 
izatean garbi gelditzen zaio 
bati ez herritarrek ez 
erakundeek ez diotela   
gaiari behar duen 
garrantzirik ematen: ez   
gara ohartzen 
ingurumenarekin arazo 
handia dugula. 

Baina sinetsita nago, 
ingurua eta ibaiak   
horrelaxe ikusita, behartuta 
gaudela haien egoera 
aldatzera.

Ezin da onartu itsasoak 
jasaten duen   
kutsadurarekin gora eta 
behera ibili, eta, aldiz,  
ibaien egoeraz ezer ez  
esatea, harreman zuzena 
baitauka han gertatzen 
denarekin.

Hondakinek ez dute 
dagokien edukiontzian edo 
lekuan amaitzen, edozein 
bazterretan baizik. 

Hor dago gakoa:   
kudeaketa arazo baten 
aurrean gaude. 

Itsasoak bakarrik jakingo 
du egun hauetan zenbat 
milaka kilo hondakin 
jasotzen ari den, gure ibaiek 
garraiatuta.

Txirrinkaren azken bira

AITOR UGALDE
oÑati

Txirrinkak birak emateari 
utzi dio.

Badira 18 urte eguneroko 
joan-etorriak bizikletaz egin 
nahi eta horretarako 
zailtasunak topatzen 
genituen hainbat herritar 
elkartu eta Txirrinka sortu 
genuela, egoerari aurre egin 
nahian, taldeari izena 
emateko Oñatin gurpila 
esateko erabiltzen den hitza 
hartuz. 

Orduan hasi zen gure 
txirrinka bueltak ematen, eta 
gaur arterainoko bidea egin 
du.

Ibilbide horretan 
egindakoen zerrenda aipatu 
genezake: bidegorriak 
eskatzeko protestak, bizikleta 
erabiltzen dutenak saritzeko 
gosariak, hitzaldiak, mahai-
inguruak, hainbat leku 
ezagutzeko irteerak Natur 
Eskolako lagunen 
jakintzarekin aberastuak, 
bultzada eta animoa eman 
diguten bazkide talde ederra 
ere izan dugu.

Horrekin guztiarekin, 
gauzak asko aldatu dira 
taldea sortu zenetik gaur 
egunera arte, onerako: 
bizikletaren erabilera asko 
handitu da eta oso jende 
desberdinak erabiltzen du, 
bidegorriak dauzkagu, kirola 
egiteko tresna izateaz gain 
herri barruko 
mugimenduetarako tresna 
moduan ere hartzen da orain 
bizikleta, bizikleta mota 
desberdinak ere ikusten dira, 

argidunak, euritarako 
prestatuak...

Baina Txirrinkak ez du 
bere bidea amaitu hori dena 
lortu delako. 

Orain ere zeregin asko 
ikusten ditugu: bizikletaren 
erabilera egokia bilatzea –
abiadura, oinezkoen lekuak 
errespetatzea...–, oinezkoen, 
bizikletadunen eta autoen 
arteko elkarbizitza hobetzea, 
ibilgailu motordunek 
bizikletentzako bideak 
hartzen dituztenean salatzea, 
bizikleta bide berriak sortzea 
eta agintariei gogoraraztea ez 
dela nahikoa orain arte 
egindakoarekin, eta 
badagoela zer hobetu eta 
aurrerantzean ere hobetu eta 
zaindu beharreko kontua 
izango dela. 

Zeregina badago, baina 
gure txirrinka geratu egin 
da, bueltak emanarazteko 
behar den indarra agortu 
zaigulako. 

Penarekin egiteke geratu 
denagatik, baina 
egindakoarekin pozik. 

Gure Txirrinka honaino 
heldu da, ibilbide bat egin du 
eta hor geratzen da, inor 
bera berriro bueltaka 
jartzeko gogoarekin agertu 
daitekeen esperantza 
txikiarekin, eta egindakoaz 
harro.

Hotz Oñati taldiak 
Oñatiko herrixari…

XABI GESALAGA URIARTE
Hotz oÑati taLDEaREN izENEaN

oÑati

2018ko abenduaren hasieran, 
Oñatiko Hotz taldiak Katillu 

Solidarioak kanpaiñari ekin 
otsan, gobernuz kanpoko 
talde batzuen biharrei 
erantzuna emuteko 
asmuagaz.

Katillu horreik Ines eta 
Fran artisauak eginddakuak 
dira, eta Greziako 
errefuxiatu 
kanpamentuetako umiak 
eginddako marrazkixak ebali 
zittuain horretarako. 

1.500 katillu saldu ziran 
Oñatin. 

Marka ikaragarrixa! 
Katillu horreik emundako 

etekiña SMH (Itsas 
Salbamendu Humanitarioa) 
eta Red SOS Refugiados 
gobernuz kanpoko 
erakundiai bialdu xate 
oso-osorik. 

Aurrerantzian, Katillu 
Solidarioak kanpaiñak 
jarraittuko dau, eta katilluak 
eskuragarri izango dittuzue 
Errekaldeko dendan, 
Txokolateixan, Turismo 
Buleguan eta Kale Barria 
54an.

Honenbestez, gure eskerrik 
zintzo eta beruenak emun 
gura dostegu Oñatiko 
herrittarrai, kanpaiña honi 
eskeiñi xauen babes eta 
pultzakada indartsuagatik, 
baitta enpresa   
desberdinetan salmenta 
erraztu doskuen pertsona 
guztixei. 

Horrelako erantzunak, 
aurrera begira, lanian 
jarraiketako inddarra eta 
gogua emuten doskue eta! 

Hotz Oñatiko partaidien 
aldetik, milla esker Oñati, 
lagunketan    
lagunketiagatik!

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

GARBINE UBEDA

HauXE bai JENERoa!



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Azkenaldiko laburrena izan zen 
martitzenean egindako otsaile-
ko osoko bilkura –49 minutu–, 
hein handi batean, PSE-EEk, 
EH Bilduk eta Irabazik mozio 
bana erretiratu zutelako. 

Eguneko lehen puntu garran-
tzitsua Kulturola eraikina zahar-
berritzeko lanak esleitzea izan 
zen, eta azpimarratu beharra 
dago alderdi guztien aldeko bo-
toarekin onartua izan zela; aho 
batez. Moyua Construcciones 
enpresari esleitu zizkioten zahar-
berritze lanak, hain zuzen ere, 
6.149.160,18 euroren truke –BEZa 
barne–. 

Alderdien irakurketak
Maria Ubarretxena alkatearen 
arabera, herriko kultur eragileen 
eta Udal Euskaltegiaren estalpe 
izango dena berritzeko lanak 
udan hastea eta 2021. urte ha-

sieran bukatzea da aurreikus-
pena. Alderdi guztiek alde bo-
tatu zuten arren, EH Bilduk 
ñabardura bat egin zuen, Urki 
Larrea Kultura batzordeko ki-
dearen ahotan. "Baiezkoa ema-
ten diogu, baina proiektuaren 
arima landu gabe dago. Bagarak 
txosten bat egin zuen, bertan 
egongo diren elkarteekin egin 
beharreko lanketari buruz; bai-
na ez da landu, eta, guretzako, 
hori eraikina bera bezain ga-
rrantzitsua da".  

Irabaziko Juan Luis Merinok 
ere kezka antzerakoa azaldu 
zuen, batez ere, etorkizunean 

sor daitezkeen eragile berriek 
bertara sartzeko izango lituzke-
ten aukeren inguruan.

EAJko bozeramaile Anuska 
Ezkurrak eta Maria Ubarretxe-
na alkateak hartu zuten hitza 
jarraian. Ezkurrak adierazi zuen 
taldeekin egin beharreko lan-
keta erronka handia dela, eta 
gainontzeko alderdien lankide-
tza espero duela hori ondo egi-
teko. Zaharberritze lanak egite-
ko gaur egun eraikinean dauden 
kultur taldeek behin-behineko 
lokalak beharko dituzte. Horren 
harira, aurreratu zuen Goiko-
balu, adibidez, Gaztelupera le-
kualdatuko dela, eta badabiltza-
la lanean gainontzeko elkarteei 
leku bat bilatzeko. Ostean, al-
kateak adierazi zuen "%100ean" 
daudela ados Bagararen txoste-
narekin, eta lanek iraungo duten 
bi urteko epea nahikoa izango 
dela lanketa hori egiteko.

Udalbatzako zinegotziak, otsaileko osoko bilkurako puntu baten botoa ematen. XABI GOROSTIDI

Eztabaida udaltzainburua 
hautatzeko eta akordioa 
Kulturola zaharberritzeko 

KULTUROLA ERAIKINA 
BERRITZEKO LANAK 
UDAN HASIKO DIRA 
ETA 16 HILABETEAN 
AMAITZEA DA ASMOA

kultur taldeen eta udal Euskaltegiaren estalpea berritzeko lanak Moyua enpresari 
esleitzea onartu zuten otsaileko osoko bilkuran. goi kargudun udaltzainak hautatzeko 
prozesua EaEko administrazio osora zabaltzea ere onartu zuten EaJk eta PSE-EEk 

Urtarrilaren 2an indarrean sartu 
den 1449/2018 errege 
dekretuak ahalbidetzen du 
udaltzainek 60 urterekin 
erretiroa hartzea –beste 
baldintza batzuk ere bete behar 
dira–, eta horrek eragin du 
Arrasateko kasuan bost 
udaltzainek –lantaldearen 
osoaren ia %15– urtarrilean erretiroa eskatu izana. Horietako bat 
Iñaki Arriaga udaltzainburua da, eta beste goi kargu bat ere 
badago, lehen udaltzain bat. Gainontzeko hiru udaltzainek kargu 
normalak dituzte. Une honetan, bi erretiro estali dira, baina beste 
hirurentzako erreleboa ezin da gauzatu, lan-poltsak –Eudelena eta 
Udalarena– hutsik daudelako. Arriaga udaltzainburuaren kasuan, 
martxoan hartuko du erretiroa, baina maiatzera arte geratzeko 
konpromisoa azaldu du, orduan helduko baita bere kargua hartuko 
duen udaltzainburu berria. Arriagak ez zuen postua propietatean, 
zerbitzu eginkizunetan baizik. Postuaren jabea Jose Luis 
Etxeberria Porru zen, baina hura urtarrilean erretiratu da. Postua 
hutsik geratzen denez, lehiaketa publikoa egin behar du Udalak. 

Iñaki Arriaga udaltzainburua, . GOIENA

Udaltzainen %15ek, erretiroa

Udaltzainak kontratatzeko 
politikan aldaketa bat ezarri 
zuen Udal Gobernuak 2017ko 
martxoan. Ordura arte, 
udaltzain postu finkoak 
betetzeko Udaleko lan-poltsa 
bat erabiltzen zen. Baina Udal 
Gobernuak poltsa horretako 
hautagai kopurua handitu ahal 
izateko, Eudelek Arkauterekin 
duen lan-poltsa bateratura 
jotzea erabaki zuen. Aipatu behar 
da Udaleko enpresa batzordea eta oposizioa neurriaren aurka 
agertu, eta udal lan-poltsarekin jarraitzearen alde lerratu zirela.

Udaltzain postu finkoak, eta behin-behinekoak
Gaur egun, Eudeleko lan-poltsara jotzen du Udalak udaltzain postu 
finkoak lehiaketa publiko bidez betetzeko. Behin-behineko 
ordezkapenak egiteko, udal lan-poltsa erabiltzen jarraitzen du.

Eudelen lan-poltsa eta Udalarena, hutsik
Udaltzain postu finkoak zein behin-behinekoak betetzeko lan-
poltsak agortuta daude une honetan. Indarrean sartu berri den 
errege dekretuak EAEn erretiro asko eragin ditu, eta lehen nahiko 
arazo zituen Eudelen poltsan egoera zaildu egin du horrek. 
Bestalde, udal lan-poltsa ere hutsik dago. 2016ean egin zen hura 
elikatzeko azken deialdia, baina prozesua hutsik geratu zen. Zortzi 
lagunek eman zuten izena, baina lanerako aukerak sortu zirenean 
horietako inork ez zuen baiezkoarekin erantzun. Hala, datorren 
astean beste deialdi bat egingo dute udal lan-poltsa osatzeko.

Goi-kargudun udaltzainak, EAEko administraziotik
Udaltzain gabezia ikusita, goi kargudun udaltzainen hautaketa 
prozesua –udaltzainburuarena, udaltzainburu ordearena eta lehen 
udaltzainena– EAEko administrazio osora zabaltzea onartu du Udal 
Gobernuak. Orain arte, EAEko Udaletan egin zezakeen bilaketa, 
eta, LPZn egindako aldaketa horrekin, Udaletako, Aldundietako eta 
Jaurlaritzako funtzionarioek har dezakete parte, tartean baita 
ertzainek ere –Guardia Zibilek eta Polizia Nazionalek, ez–. 

Udaltzainen kontratazio politika

Hainbat herritako udaltzainak. EHAA
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Udaltzainen goi-karguak 
aukeratzeko Udaleko LPZn –
lanpostuen zerrenda– 
txertatutako aldaketak 
eztabaida eragin zuen otsaileko 
osoko bilkuran. Aldaketa 
zergatik egin duten galdetuta, 
zera adierazi zuen Maria 
Ubarretxenak Goienako 
mikrofonoen aurrean: "Era honetan, jende gehiagok izango du 
lehiaketa publiko horretan parte hartzeko aukera. Zergatik egin 
dugun? Urtarrilaren 2an martxan jarri den errege dekretuak eragin 
du EAEko udaltzain askok bat-batean erretiroa hartzea. Udalerri 
askok dugu udaltzain berrien premia, eta aukera irekitze honek 

balioko digu jende gehiago 
erakarri ahal izateko". Baleike 
izan zen aurkakotasuna 
azaltzen lehena. "EAJ eta 
Alderdi Sozialista jakitun dira 
erabaki honek duen 
sakontasunarekin, eta 
horregatik erabaki dute azken 
orduan, ez udaltzainei, ez 
alderdiei informatu gabe, 

atzetik, isilpean eta ilunean 
aurrera eramatea. Arrasateko Udaltzaingoan Ertzaintza eredua 
inposatu nahi duzue".

EH Bilduk ere ertzain profila sartzearen aurka egin zuen, eta 
proposamena baztertzeko eskatu zion Gobernuari, eztabaida 
ahalbidetzeko. "Gure ustez, ertzain bat udaltzainburu izatea ez da 
konponbidea. Bai, ordea, udaltzain ereduari buruz eztabaidatzea, 
eta lehenbailehen ordezkatzea hutsik dauden udaltzain postuak. 
Nahiago dugu udaltzain eredu hurbilago, inplikatuago eta 
komunitarioago bat, Iruñekoa 
edo Laudiokoa bezalakoa. 
Horretaz gain, hauteskundeen 
ataritan, ez da momentu 
aproposa horrelako erabaki 
estrategiko bat hartzeko".

EAJko bozeramaile Anuska 
Ezkurrak erantzun zien aldaketa 
horrek ez duela zuzenean 
ertzain bat jarriko udaltzainburu 
karguan. "Ertzain bat izan 
daiteke, edo, agian, ez. Hori lehiaketa egin ostean ikusiko da. Guk 
ahalik eta zerbitzu hoberena nahi dugu, eta egin duguna da 
hautagaien zerrenda zabaldu. Gure ustez, hautagai gehiago lehian 
izateak profesionaltasuna areagotuko du". 

Udaleko enpresa batzordeak "kezkaz" bizi du Udaltzaingoan dagoen 
"giza baliabideen falta", eta ondorengo bi egoerak salatu dituzte: 
urte hasieran egondako lau erretiratze betetzeko neurririk ez 
hartzea eta gaueko txandetan gutxieneko udaltzain kopurua ez 
errespetatzea –batzuetan bi agente bakarrik egon direla diote–. 
"Momentu honetan, lau erretiratze eta bi iraupen luzeko gaixotasun 
ditugu. Lau erretiratzeetatik bi estalita daude. Baina beste biak, eta 
bi gaixotasun bajak, estali gabe daude une honetan, Eudeleko 
lan-poltsa agortuta dagoelako. Eudelen poltsa hori ez da uztailera 
arte handituko, eta gaur-gaurkoz ez dute lan-poltsa hori handitzeko 
deialdirik egin". Goi-kargudun udaltzainen hautaketa prozesua 
EAEko administraziora zabaltzea ere kritikatu zuten. 

Udaltzainen ordezkaritza sindikala

EAJko Anuska Ezkurra. X.G.

EH Bilduko Eneko Barberena. X.G.

Baleikeko Igor Urziar. X.G.

1936an Arrasaten egindako manifestazio bat Portaloira gerturatzen. INTXORTA 1937

36ko gerrak Arrasaten izandako 
eragina, liburu batean bilduta
intxorta 1937 Elkarteak egin du bilduma, Memoriaren 
Mahaiak eskatuta, eta asteazkenean aurkeztuko dute

X.G. aRRaSatE
2017ko irailean, Arrasateko Uda-
lean ordezkaritza politikoa du-
ten alderdi guztiek osaturiko 
Memoria eta Bizikidetza Mahaiak 
udalerrian 1936-1956 garaian 
gertatutakoaren memoria lan-
keta egiteko enkargua egin zion 
Intxorta 1937 Elkarteari. Azken 
hilabete hauetan egindako lana 
Memoria partekatu baterantz. 
Arrasate 1936-1956. Gerra, Erre-
sistentzia eta Frankismoa izene-
ko liburuan jaso da.

Liburu honek Intxorta 1937 
Elkarteak hamarkadatan egin-
dako lanketak, ikerketak eta 

bestelako liburuak izan ditu 
oinarri, udal artxiboetan, pro-
bintzietako eta artxibo milita-
rretan jasotako informazio zeha-
tzak baliatuz. Horrez gain, 
Arrasateko 43 emakumeren eta 
61 gizonen testigantzak ere batzen 
dira bertan.

Aurkezpena, asteazkenean 
Hilaren 13an aurkeztuko dute 
lana, Kulturaten, 18:00etan. Ber-
tan, hain zuzen ere, Miren Al-
tunak eta Juan Ramon Garaik 
hartuko dute hitza, eta, amaie-
ran, liburua eskuratzeko auke-
ra izango da.

Hiru lanpostu horien iraupena 
bost hilabetekoa izango da, eta 
ezinbesteko baldintza izango da 
azken sei hilabeteetan Arrasaten 
erroldatuta egotea eta langabe-
zian egotea. Margolaria hiri 
altzari-seinalizazioa eta udal 
eraikinen bat margotzeko nahi 
dute, eta bost hilabeterako kon-
tratua eskaintzen dute. Igeltse-
roaren eta peoiaren zeregina 
herriko espaloiak konpontzea 
izango da. Informazio gehigarria 
eta baldintza zehatzak Arrasate.
eus webgunean daude. 

Bestalde, gogorarazi beharra 
dago datorren astean udaltzai-
nentzako udal-poltsara deialdi 
berria egingo duela Arrasateko 
Udalak.

Udalak margolari, 
igeltsero eta peoi 
bana kontratuko ditu 

Otsailaren 15ean, hiru emakume 
ekintzaile igoko dira Kultura-
teko oholtza gainera. Hitzordua 
18:00etan hasiko da, eta ondo-
rengo hiru emakumeek hartuko 
dute parte: Najia Lofti, Paloma 
Martinez eta Joana Manzisidor. 

Loftik marokoar jatorriko eko-
nomialaria da, eta bertako par-
lamentaria ere bada. Manzisidor 
hainbat elkartetan sartuta dagoen 
margolaria da, eta Martinez 
berdintasunarekin eta anizta-
sunarekin lotutako hainbat eki-
menetan dago murgilduta. IMME 
elkarteak antolatutako saioa da, 
eta Gipuzkoako Aldundiaren, 
Udalaren, IK4 Ikerlanen, Fagor 
Ederlanen eta Lagun Aroren 
babesa du.  

Emakume ekintzaileei 
buruzko mahai 
ingurua, 15ean

Eskia edo snowboarda egitea 
maite duten 12 eta 17 urte bitar-
teko gaztetxoentzako eski irtee-
ra antolatu du gazte txokoak 
hilaren 23rako, zapatua. Izen 
emateak gazte txokoetan egin 
beharko dira hilaren 17a baino 
lehen. Materiala alokatu behar 
dutenentzat, 50 euroko prezioa 
izango du eta jada badutenentzat, 
aldiz, 30 eurokoa.   

Gazte txokoaren 
eskutik Valdezcarayn 
eskiatzeko aukera

Soka

Muga, kontrabandoa, 36ko 
gerra, ihesa, deserria. Eta 
familia. Korapilo bat 
eztarrian. Orain bi aste joan 
nintzen Jainkoak ez dit 
barkatzen dokumentala 
ikustera; eta horrek poztu 
ninduen. Korapilo horri ere 
heldu izanak. Mugalaria zen 
Lezo Urreiztieta; eta 
independentista, itsasgizona 
eta katolikoa, besteak beste. 
Aita zen Lezo Urreiztieta; eta 
aitona eta bikotekidea, 
besteak beste. Eta jaso 
genuen filma ikustera joan 
ginenok askotan kontatzen ez 
den historiaren zati hori ere, 
Lezo zenaren biloben ahotik.

Familia. Eta deserria, ihesa, 
36ko gerra, kontrabandoa, 
muga. Hiru, lau, bost 
korapilo eztarrian. Nekez hitz 
egiten dugu memoriaren 
sokan gertu samar ditugun 
korapiloez: "Orain hasi dira 
batzuk hizketan", amamak 
eta aitaitak euren etxeko 
sukaldean. "Duela 80 
urtekoak bizi izan zituztenen 
ahotik ezingo ditugu entzun 
bestela", nik. 

Entzun ditut kontuak 
sukaldean; galdetu, gutxiago. 
Kosta egiten zaigu hain 
gertuko ez zaigun garaia 
gertuko zaizkigunengandik 
jasotzea. Baina behar, biak 
behar ditugu sokari helduko 
badiogu. Geureen korapiloak 
–eta beraz geureak– eta 
korapilo handiak –eta 
kontatzen ez diren zatiak–.

NiRE uStEz

ANE ZUAZUBISKAR

Udaltzain eredua, eztabaida iturri
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Zazpi agintalditan herriko zine-
gotzi sozialista izan zen Paco 
Garciari agur jendetsua eman 
zioten astelehen iluntzean Aldai 
parkean egindako hileta zibilean. 
Herritar ugari batu zen bertan, 
baita PSE-EEko ordezkaritza 
zabala ere. Han izan ziren, bes-
teak beste, PSE-EEko idazkari 
orokor Idoia Mendia; Patxi Lo-
pez lehendakari ohia; Gipuzkoa-
ko PSE-EEren idazkari nagusi 
Eneko Andueza; PSE-EEren 
lehendakari ohi Jesus Egiguren; 
Eusko Jaurlaritzako sailburu 
Iñaki Arriola; Denis Itxaso foru 
diputatua; eta Espainiako go-
bernuaren EAEko ordezkari 
Jesus Loza. 

Herriko hainbat alderdikide 
ere egon ziren Garciaren agu-
rrean; esaterako, harekin bate-
ra zinegotzi izandako Aritz 
Arrieta eta Miren Lorea Lana. 

Maria Ubarretxena alkate jel-
tzalea eta Gogora Memoriaren 
Institutuko Aintzane Ezenarro 
ere izan ziren ekitaldian.

Jesus Egigurenek egin zuen 
berba ekitaldi hasieran, eta ha-
ren ibilbidea eta izaera hartu 
zituen hizpide. Hildakoaren seme 
Oscar Garciak hartu zuen hitza 
ostean. Aita eta harekin bizi 
izandako zenbait pasarte gogoan 
izan zituen; Internazionala abes-
tuz bukatu zen ekitaldia.

Ibilbide mardula politikagintzan 
1987tik 2015era Alderdi Sozia-
listako zinegotzi izan zen Paco 

Garcia Arrasateko Udalean. 
Batzar Nagusietan ere egon zen, 
2003tik 2009ra, eta baita Lege-
biltzarrean, 2009tik 2012ra bi-
tartean. 2017ko urriaren 29an 
utzi zuen politika aktiboa, Arra-
sateko PSE-EE alderdiko idaz-
kari nagusi kargua utzita.

30 urte politikako arduretan 
murgilduta pasa zituen Garciak, 
bere ibilbidea amaitutzat ematea 
erabaki zuenean. "Zinegotzi izan 
aurretik, Alderdi Sozialistako 
kide nintzen, eta bizitza osoan 
politika usaindu izan dut nire 
familia eta lagun artean. Baina 
maila publiko horretara saltoa 
egiteko arrazoia Enrique Casa-
sen heriotza izan zen. Era ho-
rretako gertakariak ez gertatze-
ko zerbait egin behar nuela 
sumatu nuen", adierazi zuen 
Paco Garciak GOIENAk egin-
dako elkarrizketan, 2017ko aza-
roan.

Oscar Garcia, Pacoren semea, hileta zibilean aitari buruz hitz egiten. TXOMIN MADINA

Azken agurra 
Paco Garciari

ARRASATEKO 
UDALBATZAN 
ZINEGOTZI GISA URTE 
GEHIEN EGIN DITUENA 
DA PACO GARCIA

astelehen iluntzean hileta zibil jendetsua egin zuten haren omenez aldain. Familia 
sozialistako ordezkaritza zabala izan zen bertan: idoia Mendia, Jesus Egiguren eta 
Patxi Lopez, besteak beste; agur beroa eman zioten 28 urtez zinegotzi izandakoari

JESUS EGIGUREN 
PSE-EEko buRu oHia

"Oso pertsona gogorra zen 
Paco bere ideiak 
defenditzeko orduan. 
Beldurrik ez zuen, ezta 
konplexurik ere, eta nahiz 
eta ez zen erreza 
Arrasateko sozialisten 
burua izatea, ongi eraman 
zuen bere kargua. Horrez 
gain, pertsona alaia zen, 
gizatasun handikoa".

AINTZANE EZENARRO 
gogoRa iNStitutua

"Denen lagun izateko 
gaitasuna zuen, nahiz eta 
bere ideia politikoak 
tinkotasunez defenditzen 
zituen. Irakasgai hori utzi 
digu Pacok: zein 
garrantzitsua den norbere 
ideiak defendatzea, lasai, 
baina, beti-beti, ahaztu 
gabe, horren gainetik 
pertsonak daudela".

JUAN KARLOS GARITANO 
aRRaSatEko EaJ

"Zer esango dut Pacori 
buruz... 24 urte egin ditugu 
elkarren alboan.  
Kontzeptuak oso garbi eta 
sakon zituen pertsona zen. 
Beti mantentzen zen irmo 
bere printzipioetan. Nahiz 
eta ezberdin pentsatu 
askotan, akordioetara 
heldu naiz berarekin, eta 
horrela gogoratuko dut".

PATXI LOPEZ 
LEHENDakaRi oHia

"Bene-benetako sozialista 
zen, berdintasunaren, 
askatasunaren eta justizia 
sozialaren alde konpromiso 
sendoa zuena. Pertsonak 
duin egiten dituzten 
printzipioak defendatu 
zituen beti. Jesus 
Egigurenek esan duen 
bezala, erresistente bat 
izan zen Paco".

ENEKO ANDUEZA 
giPuzkoako PSE-EE

"Lan bikaina egin du Udal 
honetan, herritarrengandik 
eta auzokideengandik 
gertu lan egiten, beti euren 
bizi baldintzak hobetu 
nahian. Gogor eutsi dio, 
Arrasaten, denbora luzez, 
ez baita erraza izan  
politika egitea. Aldundian 
eta Legebiltzarrean ere lan 
bikaina eginikoa da".

ARITZ ARRIETA 
PSE-EE-ko aLkatEgai oHia

"Beti izan da erreferentzia 
bat niretzako eta herriko 
sozialistentzako, eta hori 
galtzen duzunean, beti 
igartzen duzu faltan. 
Kanpora joan izan 
garenean, eta han egonda 
Arrasateko sozialistak 
berbak aipatuz gero, beti 
ateratzen zen Paco 
Garciaren izena".
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Torturaren aurkako astearen aurkezpeneko partaideak asteazkenean. IMANOL BELOKI  

Torturaren aurkako astea hiru 
ekitaldirekin osatu du EH Bilduk

X.G. aRRaSatE
Otsailaren 13a da Torturaren 
Aurkako Eguna, eta, horren 
baitan, Torturaren Astea izene-
ko egitaraua antolatu du Arra-
sateko EH Bilduk.

"Tortura, hamarkada luzez 
Euskal Herriaren zoritxarreko 
parte izan den errealitatea da. 
Kolore guztietako uniformedun 
poliziek praktikan jarria; fisikoa 
eta psikikoa. Baina komisarietan 
egin bada ere, boterearen esta-
mentu guztien konplizitatez 
gauzatu da. Horrez gain, hamar-
kadetan, torturatuek ez dute 
merezitako errekonozimendurik 
izan. Baina errekonozimendu 
ofizialak etorri badatoz eta horren 
adibide da Argituz elkarteak 
Udalaren enkarguz egindako 
txostena".  

Muñecas eta Paco Etxeberria
Antolatu dituzten ekintzen artean, 
Jesus Muñecas guardia zibilak 

eragindako kalteei buruzko 
mahai-ingurua dago. Bertan, 
Pako Etxeberia mediku forentse 
ezagunak parte hartuko du, ger-
tutik ezagutzen baititu Muñeca-
sen eskuetan pairatutako tortu-
ra kasuak; tartean, Jose Javier 
Arrieta arrasatearrarena.

Horien artean, Muñecas guardia zibileko kapitainak 
eragindako kalteei buruzko mahai-ingurua antolatu dute

Xabi Gorostidi aRRaSatE
Intxorta 1937 Elkarteak La reti-
rada izenarekin gogoratzen den 
ihesaldiari buruzko argazki 
erakusketa eta dokumentala 
eskaini zituen atzo Kulturaten, 
eta horri buruzko xehetasunak 
emateko gonbidatu zuten Josu 
Chueca historialari nafarra.
La retirada Kataluniatik Frantziara 
egin zen. Baina, lehenik eta behin, 
nola heldu ziren euskaldun haiek 
guztiak Kataluniara? 
Euskaldunak une ezberdinetan 
heldu ziren Kataluniara. Berta-
ra iristen lehenak gerraren lehen  
konpasetan Irun aldetik Fran-
tziara joan zirenak izan ziren. 
Ostean, mugimendu handi bat  
gertatu zen 1937an Bizkaitik, 
ipar frontea frankistek hartu 
zutenean. Batez ere, milizianoak 
eta gudariak ziren. Erbesteratuen 
mugimendu handiena izan zen 
39an gertatutako hura. Batutako 
dokumentu historikoen arabera, 
500.000 pertsona inguru izan 
ziren. Eta ez ziren soilik mili-
zianoak izan: herritarrak, hau-
rrak... denetarik zegoen. 
Nondik datorkio La retirada izen-
burua? 
Frantziarrek jarri zioten. Aurten 
80 urte betetzen direnez, hainbat 
ekitaldi egiten ari dira hura 
gogoratzeko: Frantzian, Euskal 
Herrian, Espainian... baina, be-

reziki, Frantzian eta Euskal 
Herrian, esango nuke. 
Zenbat euskaldun zeuden exodo 
haren barruan? 
Garaiko dokumentuek jasotzen 
dutenez, Gurseko kontzentrazio 
esparruan 6.000tik gora gizonez-
ko euskaldun zeuden hasieran. 
Ostean, gehiago batu zitzaizkien. 
Eta haiei gehitu behar dizkiegu 
gainontzeko kontzentrazio ere-
muetan zeuden euskaldunak. 
Bram-en, adibidez, 1.000 euskal-
dun zeuden, eta haiei gehitu behar 
zaizkie aterpetxeetan eta etxeetan 
zeuden emakume eta haur eus-

kaldun guztiak. Hala, aise esan 
dezakegu 12.000-15.000 euskaldun 
inguru joan zirela Frantziara La 
retirada-n. Haiek guztiak, 36an 
eta 37an Frantziara joan zirenak 
kontuan izan gabe.
Behin Kataluniatik Frantziara joan-
da, erbesteratuta zegoen Eusko 
Jaurlaritzak euskaldun guztiak 
batzeko ahalegina egin zuen, ezta? 
Eusko Jaurlaritzak abantaila 
potolo bat zuen 39an Frantziara 
joan zen Gobernu errepublika-
noarekiko; 1937tik, jada, erbes-
tean zegoela. Horrek askoz erra-
zago egiten zituen antolaketa 
lanak. Horren adibide da, esa-
terako, 1937a ezkero euskal es-
kolak zeudela Ipar Euskal He-
rrian; Donibane Garazin, adibi-
dez. Han 500 haur euskaldun 
egon ziren. Hala, Telesforo 
Monzon, Ander Bereziartua eta 
konpainia Perpinya-ra joan ziren 
(Perpignan), eta bertatik eus-
kaldun guztiei leku berean ba-
tzeko agindua eman zieten, la-
guntza errazago eman ahal 
izateko. Hala, kolektibo handie-
na Gurs-en pilatzea lortu zuten.
Arrasateko komunista bat izan zen 
bertako arduradun, ezta? 
Gurseko euskaldunen zelaiko 
lehen arduraduna Martin Soler-
zangitu altsasuarra izan zen, 
eta honen ostean, aldiz, Celes-
tino Uriarte arrasatearra.      

Josu Chueca, Kulturaten. X.G.

"1939koa erbesteratuen 
exodo handiena izan zen" 
JOSU CHUECA HiStoRiaLaRia
'Etorkizuna alanbre artean' izeneko argazki erakusketan, azalpenak eman ditu 36ko 
gerraren erruz kataluniatik Frantziara joan behar izan zuten errefuxiatuez

• Otsailak 11  'Pedro y el 
Capitan' antzezlana. 
Kulturateko Jokin 
Zaitegin (18:30). 

• Otsailak 13 Torturaren 
aurkako eguna dela eta, 
informazioa kalean. 

• Otsailak 14 'Muñecas 
kapitain torturatzailea' 
mahai-ingurua, 
Kulturateko aretoa 
nagusian (19:00).

Egitaraua
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Eneko Azurmendi ARRASAtE
Pista estalian daukan markarik 
onena berdindu zuen Maialen 
Axpek (Arrasate, 1993) Donostian 
–aire librean 4,45eko marka egin 
zuen iaz–. Asteburu honetan, 
Madrilen hitzordu garrantzitsua 
dauka, eta otsailaren 16an eta 
17an Espainiako Txapelketa 
absolutua jokatuko du Anteque-
ran (Malaga).
Taldekako kopa izan arren, zuk 
egin zenuen markarik onena.
Bai. Erreginaren Kopa urtero 
egiten da, eta Espainia mailako 
talderik onenak elkartzen dira. 
Horretarako, aurrez, sailkatu 
egin behar da taldea [Atletico 
San Sebastian da bere taldea].
Pertsonalki, nire markarik one-
netik oso gertu ibili nintzen. 
Europako Txapelketarako sail-
katzeko 4,50 metroko marka 
eskatzen dute, eta horren bila 
ibili nintzen. Ez nuen lortu, bai-
na pozik geratu nintzen eginda-
ko lanarekin.
Zer moduz doa denboraldia? 
Sorbaldako lesio batetik irten 
berri naiz, eta fisikoki oso ondo 
sentitzen naiz orain. Pista esta-
liko hiruzpalau txapelketa ge-
ratzen zaizkigu eta denbora 
laburrean, gainera. Hala ere, 
momentu onean nago.
Gaur, egubakoitza, Madrilgo Na-
zioarteko Meeting-ean ariko zara, 
pista estalian. Ze helbururekin zoaz?
Hala da. Mundu mailako perti-
ka jauzilaririk onenak izango 
dira eta Estatu mailako bi jau-
zilari egongo gara, Monica Cle-
mente eta biok [19:30ean hasiko 
da lehiatzen]. Oso interesgarria 
eta aberasgarria izango da gu-
retzat. 4,90 metroko marka dau-
kan jauzilari bat egongo da, 
baita 4,70 edota 4,65ko marka 
duten batzuk ere. Beraz, disfru-
tatzera joango naiz, eta ea mai-
la txukuna emateko gai naizen.
Eta, bide batez, Espainiako Txapel-
keta prestatzeko balioko dizu. 
Bai, hori da. Hor jauzilari guz-
tiak egongo gara eta lehia estua 

egongo da. Kopan, adibidez, 
Monika ez zen egon, eta hori 
nabaritzen da.
Azken urtean gorakada nabarmena 
egin duzu, hainbat marka hautsita.  
Hala sentitzen duzu zuk ere?
Egia esan, bai. Teknika aldetik 
gauza batzuk hobetzea lortu dut 
eta alde psikologikoa ere landu 
dut. Azken batean, guztia bate-
ra doa eta pauso bat aurrera 
eman dut, egonkortasun bat 
lortu dut lehen iristea kostatzen 
zitzaidan marka horietan. Hori 
pauso garrantzitsua izan da, 
marka altuagoak egiteko auke-
ra izan dezadan.
Esan daiteke inoizko momenturik 
onenean zaudela gaur egun? 
Baietz esango nuke, bai fisikoki 
eta baita emaitzei dagokienez 
ere. Esan moduan, egonkortasun 
hori lortu dut eta fisikoki ere 
inoiz baino hobeto sentitzen 
naiz. Halako momentuak apro-

betxatu egin behar dira, eta 
horretan saiatzen ari naiz.
Hori kontuan izanda, marka berri-
rik jarri duzu helburu moduan? 
Orain erronka nagusia da Glas-
gown (Eskozia) martxoan joka-
tuko den pista estaliko Europa-
ko Txapelketarako sailkatzea, 
eta horretarako 4,50 metroko 
marka eskatzen dute, lehen esan 
moduan. Ondoren, aire libreko 
Munduko Txapelketa Dohan 
(Qatar) izango da, azaroan, eta 
harako sailkatzeko 4,55 metro 
gainditu beharko ditut. Baina 
ezin naiz marka horiekin obse-
sionatu, horrek ez didalako la-
gunduko nire errendimenduan.
Aire librea ala pista estalia? 
Egia esan, biak gustatzen zaizkit, 
eta bietan sentitzen naiz eroso. 
Pista estaliko denboraldia labu-
rragoa da eta denbora gutxiago 
izaten dugu entrenamenduak 
egiteko. Beraz, normalean, aire 
libreko markak hobeak izaten 
dira. Izan ere, hobeto entrena-
tuta iristen gara. Eguraldiari 
dagokionez, pista estalian ez 
daukazu haizerik, eta baldintza 
onak izaten dira. Kanpoan, hai-
zea kontra baduzu, kalte egiten 
dizu, baina alde badaukazu, 
lagundu egin zaitzake.

Maialen Axpe. XABI URZELAI

"Fisikoki inoiz baino 
hobeto sentitzen naiz"
MAIALEN AXPE PERtIKA-JAuzILARIA
4,40 metroko jauzia eginda, arrasatearra onena izan da Donostian jokatu duten 
Erreginaren Kopan; gaur, Madrilen izango da, munduko jauzilari onenekin batera

"TEKNIKOKI HAINBAT 
GAUZA HOBETZEAZ 
GAIN, PSIKOLOGIA ERE 
LANDU DUT; HORREK 
ASKO LAGUNDU DIT"

E.A. ARRASAtE
Bihar, zapatua, La Unica RT 
etorriko da Mojategira. Izen 
handiko taldea da, nahiz eta 
aurten ez den bere maila ematen 
ari, Igor Isasi Kanpanzar ART-
ko entrenatzailearen esanetan. 
"Han jendez justu geunden, eta, 
60 minutuz eutsi genion arren,  
bukaera luze egin zitzaigun eta 
galdu egin genuen. Bihar, ordea, 
irabaztera joango gara. Badaki-
gu daukagun onena emanez gero 
garaipena eskuratzeko aukerak 
izango ditugula. Hala ere, aur-
kari gogorra izango dugu au-
rrean", adierazi du.

Dinamika onean dira arrasa-
tearrak. Azken partiduan, galdu 
arren, itxura ona eskaini zuten, 
Gernikan. Aste honetan, gaine-
ra, Borja Malabe jokalaria batu 
da taldera, "esperientzia handi-
ko" jokalaria eta taldeari "ekar-
pen handia" egingo diona. "17 

jokalari bakarrik ditugu aste 
honetarako, baina guztiak mai-
la onekoak", dio Isasik.

Asteburu honetan, gainera, 
beste partidu bat ere izango da 
Mojategin: beteranoena. Hori 
15:15ean izango da, eta ostean 
jokatuko dute seniorrek, 16:45ean.

Kanpanzar ARTko jokalari bat. I.S.

La Unica RT hartuko du etxean 
Kanpanzar ARTk zapatuan
bi partidu izango dira: lehenik, bi taldeetako beteranoek 
jokatuko dute elkarren aurka, eta ondoren, seniorrek

Sailkapenean azken aurreko 
postuan dagoen Soloarte taldea-
ren etxean jokatuko du bihar, 
zapatua, Mondratek. 18:15ean 
izango da partidua, Basaurin.

Pasa den astean liderraren 
aurka etxean galdu ostean, ira-
bazi egin gura dute arrasatearrek. 
"Liderraren aurka 0-4 galdu 
arren, partidu ona egin genuen. 
Atsedenaldira 0-2 joan ginen, 

baina guk ere aukera garbiak 
izan genituen. Gero, bi jokalari 
lesionatu zitzaizkigun, eta horrek 
eragina izan zuen azken emai-
tzan", adierazi du Jonathan Raso 
taldeko kideak.

Biharkoari begira, irabazteko 
gogoz azaldu da Raso. "Egia da 
behean dagoen taldea dela, bai-
na kategoria honetan ez dago 
partidu errazik. Hiruzpalau 
jokalari min hartuta daude, eta 
zalantzak ditugu jokatzeko mo-
duan egongo diren. Hala ere, 
guztia emango dugu kantxan".

Soloarteren aurka 
jokatuko du Mondratek 
bihar, zapatua

Apirilaren 14an egingo dute 
Arrasate-Udalatx mendi laster-
ketaren bosgarren edizioa, eta 
dagoeneko plaza guztiak agor-
tuta daude. Izan ere, pasa den 
egubakoitzean zabaldu zuten 
izen-ematea antolatzaileek, Mon-
draitz Kirol Klubeko kideek, eta 
lau ordu baino gutxiagotan agor-
tu ziren plaza guztiak, elkarteko 
kide Ganix Lasaren esanetan.

350 parte-hartzaile izango ditu, 
beraz, aurtengo lasterketak ere. 
"Mantendu egin dugu iazko ko-
purua. Neurria hartu diogu, eta 
kopuru hori da egokien ikusten 
duguna", dio Lasak.

Bestalde, itxarote-zerrenda ere 
jarri dute. "Beti egoten da baja-
ren bat azken momentuan, eta 
horien lekua betetzeko aukera 
ere eman diegu korrikalariei, 
itxarote-zerrendaren bidez". Hala 
ere, zerrendako 60 plazak ere 
segidan agortu dira. Arrakasta 
bermatuta dago, beraz.

350 parte-hartzaile 
izango ditu aurten ere 
Arrasate-Udalatxek
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Amaia Zabala ARRASATE
Kompany Beritza kultur el-
karteak eta Zuberoako Ikas-
tolak elkarlanean Üda batez 
Zuberoako ballet garaikidea-
ren emanaldia sortu dute. 
Zuberoako artistak dira ikus-
kizuneko protagonistak, dan-
tza eskola askotariko 25 dan-
tzari, zehazki.

Emanaldian, euskal dantzak 
eta dantza neoklasikoak uz-
tartuko dituzte eta Hego Eus-
kal Herrian egingo duten 
emanaldi bakarra izango da 
Arrasatekoa. "Pribilegio hutsa, 

beraz, eskainiko digutena", 
diote Arrasateko antolatzai-
leek. 

Arrasate Euskaldun Dezagun, 
Portaloia, Lore Gazteak, Arros-
taitz  eta Geike taldeak izan 
dira ekimen horren bultza-
tzaileak eta Arrasateko Uda-
laren laguntza izan dute. 

Iparraldeko bira arrakastaz 
ari dira egiten, dagoeneko sei 
eskaini baitituzte; adibidez, 
Arrasatekoa eskainiko dute, 
eta bira amaitzeko, berriz, 
Maulen, Zuberoko hiriburuan, 
martxoaren 18an.

Zuberoako euskalgintza helburu
Kompany Beritza elkartearen 
helburuetako bat Zuberoaren 
eta, oro har, Euskal Herriaren 
sustapenean laguntzea da, eta 
ikuskizunarekin jasotzen duten 
diruaren zati bat Zuberoako 
euskalgintzara bideratuko du: 
"Arrasateko eta Zuberoako eus-
kaltzaleek aspalditik daukaten 
hartu-emanari esker sortu zaigu 
ikuskizun paregabeaz gozatzeko 
aukera. Jarrai dezagun, bada, 
Hego-Ipar zubiak eraikitzen, 
euskaratik eta elkartasunetik", 
diote antolatzaileek.

Kompany Beritza
PierPol Berzaitz eta Jean-Domi-
nique Espil zuberotarrek 1998an 
sortutako interes orokorreko 
kultura elkartea Kompany Be-
ritza, eta euskal kultura bultza-
tzea du helburu.

'Üda batez' Zuberoako ballet 
garaikidea Amaia antzokian
otsailaren 9an izango da emanaldia, eta Hego Euskal 
Herrian egingo duten bakarra izango da Arrasatekoa

Amaia Zabala ARRASATE
Mihi-bero izeneko mahai-jolasa 
aurkeztu du Arrasateko Txatxi-
lipurdi Elkarteak, sexualitatea 
berdintasunaren ikuspegitik 
lantzeko helburuarekin, eta, 
noski, euskaraz.

Nerabezaroan sexualitatea 
lantzeko beharra zegoela ikusi 
zuen elkarteak, eta, 2013an sor-
tutako proba pilotu baten ostean, 
dagoeneko eskuragai dago mahai-
jolasa. Hauxe adierazi du elkar-
teko gazte saileko kide Leire 
San Vicentek: "2013an hasi ginen 
hutsune hori sumatzen, ez genuen 
aurkitzen gazteek sexualitatea 
modu ludiko batean lantzeko 
tresnarik, eta hortik sortu zen 
Mihi-bero".

Jolasteko erraza 
12 urtetik gorakoei dago zuzen-
duta, eta, sexualitatea oinarri 
hartuta, hainbat gai landu nahi 
izan dituzte mahai-jolasean. 
Honelaxe azaldu du elkarteko 
haur saileko koordinatzaile 

Itsaso Gallastegik: "Mihi-bero 
jolasarekin, sexualitatea, ber-
dintasuna eta feminismoa lan-
du ditugu. Tabuak apurtu nahi 
izan ditugu, eduki desberdinak 
eta askotariko harremanak uki-
tzen dituen mahai-jolasarekin. 
Erreminta moduan ere erabil 
daiteke gai horiek lantzeko". 

Taldeka jolastea proposatzen 
dute egileek eta Trivial jokoa-
ren antzerako funtzionamendua 
dauka: "Mahai-jolas honek tau-
la bat dauka eta hainbat lauki-
tan jar daiteke parte-hartzailea: 
imintzioka edo mimika laukia 
dago, baita marrazkiarena ere, 
galderena, eta, azkenik, hitz 
ezkutuarena", esan du Itsaso 
Gallastegik. 

Dagoeneko salgai 
Mahai-jokoaren gaineko infor-
mazio gehiago jasotzeko, web-

gune bat egin dute Txatxilipur-
dikoek: www.mihibero.wordpress.
com. Hain zuzen, bertan irakur 
daitezke jolasaren nondik no-
rakoak, aholkuak edota beste-
lako xehetasunak.

Dagoeneko eskuragarri dago 
Mihi-bero mahai-jokoa; izan ere, 
25 euroren truke salgai jarri 
dute Txatxilipurdiko egoitzan.

Horretaz gain, Internet bitar-
tez eurekin harremanetan ja-
rrita ere eros daiteke, eta, orain-
goz, baita Arrasateko Zerkaos-
teta kaleko Olgeta jostailu 
dendan.

Itsaso Gallastegi eta Leire San Vicente, Mihi-bero aurkezten. AMAIA TXINTXURRETA

Nerabeekin sexualitatea 
lantzeko mahai-jolasa
Nerabezaroan sexualitatea lantzeko beharra zegoela ikusita, eta hori euskaraz 
lantzeko tresnarik ez zegoela kontuan hartuta, 2013an sortutako proba pilotu batetik 
sortu dute Txatxilipurdikoek 'Mihi-bero' mahai-jolasa; 12 urtetik gorakoei zuzendua 

TABUAK HAUTSI ETA 
SEXUALITATEA, 
BERDINTASUNA ETA 
FEMINISMOA LANTZEN 
DITUEN MAHAI-JOKOA

Iruñeko alde zaharreko gaztetxea 
itxi izanagatik eta  mobilizazioe-
tatik etor daitezkeen auzipe-
tzeengatik, elkartasun jaialdia 
antolatu du AGAKOk otsailaren 
9rako. Bertara, Maravillasko, 
Errekaleorko eta Kijerako kideak 
etorriko dira, eta okupazioaren 
gaurkotasunaz eta autogestio 
ereduaz jardungo dute, jai-giroa 
baztertu gabe. 

11:30ean hasiko dute eguna, 
mahai-inguru batekin, eta  arra-
tsaldean euren aldarrikapenak 
plazaratzeko karro-poteoa egin-
go dute. 

22:00etan hiru talde hauek joko 
dute gaztetxean zuzenean: Iruñe-
ko Streetwise, Herdoil nafarrak 
eta Algortako Erasoka taldea.

Maravillasi laguntzeko 
jaieguna antolatu dute 
gaztetxean Doke, Gasteizen

Doke Antzerki Taldeak 
Hamaika amaren seme-alaba 
(alaba) emanaldia eskainiko 
du Gasteizko Felix Petite 
antzokian, otsailaren 16an, 
19:30ean. Sarrerak lortzeko, 
helbide honetara idatzi behar 
da: dokeantzerkitaldea@gmail.
com.

Never Surrender 
Taldeak bere Twitter kontuan 
jakinarazi du bueltan dela eta 
Hemen gaude abestiaren 
lotura batekin osatu du tuita.

Liburu aurkezpena
Nacionalismo Nacionalismos 
liburuaren aurkezpena izango 
da otsailaren 11n, 19:00etan, 
Kulturateko areto nagusian.  

oHARRAK

Mihi-bero mahai-jokoko kartak. TXATXILIPURDI
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Julen Iriondo aRaMaio
"Ikasleei geratu zaien sentsazioa 
da oso benetakoa izan zela; es-
perientzia bat izan zen", dio 
eskolako irakasle Nekane Arron-
dok Ir a kurrin kurrin ekime-
naren oraingo edizioaz: "Aste-
lehenean santa-eskean ibili ginen, 
eta etxe batetik besterako bidean 
Senegalgo kantuak abesten ibi-
li ziren jo eta su; gero baserri 
aurrera iritsi eta: Santa Ageda 
bezpera dugu... kar, kar, kar".

Benetakoa, bai; izan ere, Ber-
garako senegaldarren konpainia 
izan zuten eskolako irakasle, 
ikasle eta gurasoek. Aurrez ira-
kurrita eraman behar zuten Lur 
Gallastegi eta Susanna Martinen 
Uda bat Senegalen liburua ko-
mentatuz hasi zuten eguneko 
ekintza sorta. Talde txikietan 
jardun zuten, eta liburuak sen-
timenduez-eta ere badiharduenez, 
jolas moduko bat ere egin zuten 

ondoren, adimen emozionalaren 
arloa landuz. 

Afaltzeko mahaian jartzeko 
garaia iritsi zen horrela; oilaskoa 
eta arroza oinarri izan zituen 
otordua, eta eskuekin egin zu-
tena, Senegalgo erara, sardexka 
edo koilararik gabe: "Nagusi 
batzuei ere kosta zitzaien erre-
paroak gainditzea, baina sartu 
ginen harian eta, azkenerako, 
ondo".

Jaiaren azken zatia falta zen; 
jaitik gehien zuena, hain justu, 
nolabait; euren perkusio instru-
mentu eta berezko gorputz adie-
razpen aberats eta guzti etorri 

baitziren Aramaiora Bergarako 
afrikarrak. Jo zituzten hango 
doinuak, euren kantuak abestu, 
eta Senegalgo azoka bat bailitzan 
atondutako aretoan bildutakoei 
abesti haiek irakatsi eta dantza-
rako jarraibide batzuk eman. 
Eta erabat lortu zuten publikoa 
inplikatzea –izan zen hango bi-
zimoduari buruzko galde-eran-
tzunetarako tarterik ere–.

Ikaslearen onurarako, edozein 
moduz; baina sarri eginbehar 
legez hartzen direnak gozamenez 
nahasten badira, eraginkorrago 
bihurtzen direla gauza frogatua 
da. Aramaioko eskolan neska-
mutikoen irakurzaletasuna lor-
tzeko beste pauso bat eman dute 
oraingoan ere; irakurzaletasuna, 
eta bizikidetza, hori baita Ir a 
kurrin kurrin –izena ikasleek 
proposatu eta bozketaz onartu-
takoa da– ekimenaren beste 
helburua.

Senegalgo laguna gidari, eta ikasle, irakasle eta gurasoak dantzan. ARGAZKIAK: IMANOL SORIANO

Senegalgo 
koplen arrastoa

IRAKURZALETASUNA 
ETA BIZIKIDETZA DITU 
HELBURU URTEAN 
BITAN ESKOLAN 
EGITEN DUTEN FESTAK

'uda bat Senegalen' liburuaren bueltan egin dute eskolan aurtengo 'ir a kurrin kurrin' 
ekimenaren neguko edizioa. kantuan eta dantzan amaitu zuten festa, eta hain izan 
zen arrakastatsua ikasleen artean, Santa ageda bezperara arte luzatu zen oihartzuna

Senegaldarrak, perkusioa jotzen eta abesten. 

Afaria, senegaldar erara egindakoa.

Sentimenduei buruzko jolas modukoa. 

Liburua komentatzeko saioa. 
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 Julen Iriondo aRaMaio
Bihar –zapatua– Araian jokatu-
ko den final laurdenarekin 
–17:30ean hasita, Andra Mari 
aretoan– hasiko da 2019ko Ara-
bako Bertsolari Txapelketa. 
Bertan ariko dira Manex Agirre 
eta Paula Amilburu, Iñaki Viñas-
pre, Felipe Zelaieta, Jon Ruiz 
de Pinedo eta Rikardo Gonzalez 
de Duranarekin batera.

Astebete geroago izango da 
Aitor Ugarteren txanda, Zigoi-
tian; txapelketaren gaztetze eta 
berritzearen erakusleetako bat 
–lehen txapelketa duten bost 
bertsolarietako bat da, Aroa 
Arrizubieta, Beñat Garaio, Manu 
Bendala eta Unai Andarekin 

batera–, denetan gazteena da, 
17 urterekin. Iaz Arabako Esko-
lartekoa irabazitakoa, "gogotsu" 
dago maila nagusikoan parte 
hartzeko: "Urrian hasi ginen 
aurre-kanporaketekin, eta ba-
daramatzagu hilabete batzuk 
prestatzen. Prestakuntza ondo 
joan da, gogotsu nago eta lasai, 
presiorik gabe, lehenengo aldia 
da, niretik kantatuko dut eta, 

ahal bada, saio txukun bat egin". 
Hori da, behintzat, nahi lukeena, 
ze aitortzen du urduritasunak 
gainditzea izango duela bere 
buruarekiko erronketako bat: 
"Aurre-kanporaketan oso urdu-
ri atera nintzen, ez nuen oso 
gustura kantatu; eta oso inpor-
tantea da, presio apur batekin, 
baina lasai irtetea".

Finaleko leku bat 'libre' 
Final-laurdenetan herriko ber-
tso-kiderik izango ez duen ara-
maioar bakarra da Ugarte –Xabi 
Igoa, Manu Bendala, Unai Anda, 
Beñat Garaio, Peru Abarrategi 
eta Andere Arriolabengoa ariko 
dira hirugarrenean, Aramaion 

bertan, gainera–; ez dio horri 
inportantzia gehiegi ematen. 
Finalerdietan eta aurrerago fi-
nalean izango luke bertso esko-
lako lagunekin kantatzeko au-
kera. 2017ko finala aintzat har-
tuz gero, sei lekuetako bat libre 
dago, Asier Otamendi ez baita 
aurten aurkeztu, eta azken saio 
horretan hiruzpalau aramaioar 
egoteko aukera ikusten du Ugar-
tek –aurrekoan bi izan ziren, 

Manex Agirre eta Xabi Igoa–: 
"Neure burua ez dut ikusten, 
oraindik goizegi iruditzen zait". 
Baina besteak ondo omen daude: 
"Lan nahikotxo ari dira egiten, 
eta gauzak ondo eginez gero 
gertatu daiteke". 

Hemezortzi bertsolarietatik 
puntu gehien lortzen duten ha-
mabiak sailkatuko dira finaler-
dietarako. Finala martxoaren 
30ean izango da, Gasteizen.

Aitor Ugarte, bertsotan. GOIENA

Oso 'aramaioarra' izan 
daitekeen txapelketa
bihar hasiko da arabako bertsolari dema, eta, aurre-kanporaketetan hala erabakita, 
hemezortzi parte-hartzailetik herena herrikoak izango dira; aitor ugartek –txapelketako 
gazteena; aurten estreinatuko da– hiruzpalau ikusten ditu finalerako aukerarekin

HIRUGARREN      
FINAL-LAURDENA 
ARAMAION JOKATUKO 
DA, OTSAILAREN 23AN 
KULTURA ETXEAN

PERU ABARRATEGI

"Motibatuta nago txapelketarako. 
Finalerako lau hautagai nahikoa 
argi ikusten ditut, eta borroka 
polita egongo da beste bietarako. 
Helburua izateko handiegia da, 
baina zergatik ez amets egin?".

XABI IGOA

"Ilusioz nago txapelketagatik, 
bertso eskola modura dugun 
presentziagatik, jende 
berriagatik. Txapelketa oso bat 
egin nahi dut; uneren batean joan 
egin izan zait aurrekoetan".

ANDERE ARRIOLABENGOA

"Batez ere, gozatu egin nahi dut 
lagunekin oholtzan. Aramaioar 
asko gaude eta ilusio berezia 
egiten dit beraiekin kantatzeak. 
Polita litzateke Printzipala 
aramaioarrez beteta ikustea".

PAULA AMILBURU

"Aurre-kanporaketan arantza 
geratu zitzaidan, nahikoa behean 
geratu nintzen eta. Oraingoan lan 
ona egingo dudan sentsazioa dut. 
Txapelketan jende askori ikusten 
dizkiot aukera asko".

MANEX AGIRRE

"Bakarkakoetan daukat arantza, 
eta nahi nuke hor zerbait polita 
egin. Hor asmatuz gero eta 
finalerako aukera badago, 
primeran; eta bai, inoiz txapela 
jantzi duenak faltan igartzen du".

Santa Ageda 
bezpera
San Martin eskolako ikasle eta 
irakasleek aurten ere bete dute 
Santa Ageda bezperako tradizioa.

Haur Hezkuntzako eta Lehen 
Hezkuntzako neska-mutilek, denek 
irten zuten astelehenean santa-
eskera. Ibarrako kaleetan eta 
auzoetako baserrietan ibili ziren, 
koplak abesten.

Argazkian, Lehen Hezkuntzako 
ikasle batzuk, atari batean.

SAN MARTIN ESKOLA

Argi mozketa hilaren 14an
Gureian eta Goiko eta Beheko Induspen, 09:00etatik 11:30era.

Feminismoari buruzko tailerra bihar
Aramaioko talde feministak antolatu du, eta 10:00etatik 
13:00etara izango da, liburutegian. Ez da izenik eman behar.

Go!rbeia gazteentzako lehiaketarako izena
12 eta 16 urte artekoek eman dezakete, hilaren 15era arte 
–go.ginkana@gmail.com–. Bonuetan 600 euro daude saritan.

Itur-Zuriren batzarra hilaren 15ean, 18:30ean
Kultura etxeko eskulanen gelan izango da batzar orokorra.

oHaRRak
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Udalbatzak 2019ko udal aurre-
kontua onartu zuen joan den 
eguen iluntzean, jeltzaleen eta 
Alderdi Sozialistako zinegotzia-
ren aldeko botoekin (zazpi) eta 
EH Bilduko zinegotzien absten-
tzioarekin (lau); alderdirik ez 
duen –Irabazi alderdia uztea 
erabaki ondoren– Luis Mariano 
Gomez zinegotzia, ostera, ez zen 
egon bilkura horretan. Agintal-
diko aurrekontu handiena da, 
eta inbertsioetarako 849.188 euro 
izango dituzte. 

Inbertsio handiena, bidegorria 
Inbertsiorik garrantzitsuenak 
hiru izango dira: Santa Kurtz 
kaleko bidegorriaren lanak 
(200.000); mojen komentuko are-
toa txukuntzea (100.000 euro) 
eta Herriko Plazatik Santa Kurtz 
kalera igotzeko eskaileretan 
arrapala jartzea (71.315 euro). 
Ibarra kiroldegian berritze lan-
txo batzuk egiteko beste bi par-
tida ere gorde dituzte: fitness 
gela handitzeko (70.000 euro) eta 
kantxako lurra babesteko (40.000 
euro). Horrez gain, hainbat ur-

banizatze-lan egingo dituzte 
(50.000 euro); kaleak asfaltatu, 
besteak beste.

Bestetik, kreditu globalean 
ohi baino diru gehiago utzi dute, 
160.000 euro inguru, proiekturen 
batek diru gehiago beharko balu  
bideratu ahal izateko eta Deba 
ibai alboko pasealekuren lanak 
egiteko: "Lanak hasi, hasi ziren, 
baina enpresak utzi egin zituen 
eta kontratua eten genuen. Bi-
garrenez lehiaketa deitu eta 
balio ez duen bakarren bat aur-
keztu da. Aste pare batean ja-

kingo dugu inor prest dagoen 
lan horiei heltzeko, eta, bestela, 
berriz lizitatuko ditugu. Horixe 
da dudan arantzatxoa, baina 
badut bideratuko diren esperan-
tza", adierazi zuen Unai Elkoro 
alkateak.

Gainerako partidei dagokienez, 
igoera nabarmenik ez dagoela 
aipatu zuen; aldaketa da berdin-
tasun partida bat sartu izana 
sail guztietan "zeharkakotasuna 
bermatzeko". Eta berdintasun 
teknikariaren postua laster be-
teko dela aurreratu zuen.

EH Bildu abstenitu 
EH Bilduk, ostera, ez zuen au-
rrekontuaren gaineko proposa-
menik aurkeztu eta abstenitu 
egin zen bozketan. Oraingoan 
ere, EAJren –PSE-EEri esker– 
duen gehiengo absolutuak bal-
dintzatu duela aurrekontua 
aipatu zuen Ion Albizu bozera-
maileak: "Gure botoak ez dira 
beharrezkoak izan ez lehen, ezta 
oraingoan ere. Bereziki, apurren 
inguruan eman dira negoziake-
tak", eta gaineratu zuen: "He-
rritarren parte-hartzera ere ez 

Udalbatza elkartuta joan den eguenean, ohiko osoko bilkuran. MIRARI ALTUBE

Hamar milioi euro 
azken urterako
udalak 10.015.516 euroko aurrekontua izango du 2019rako, iazkoarekin alderatuta 
%3,4 handiagoa, eta inbertsioetara 849.188 euro bideratu dituzte; udal gobernuaren 
botoekin onartu dute eta EH bildu abstenitu egin da

Agintaldiko azken 
aurrekontuaren nondik norakoen 
berri eman du.
Zein ezaugarri ditu? 
Agintaldiko handiena da, hamar 
milioi pasatxo eta 
inbertsioetarako dirutxoa dugu, 
hain zuzen ere, iaztik hasi ezinik 
geratutako hainbat proiekturi 
heltzeko; Santa Kurtz kaleko 
bidegorriari, adibidez. Horrez 
gain, kreditu globalean ohi baino 
diru gehiago utzi dugu, 160.000 
euro inguru; hori izango da diru 
beharra egonez gero erabiltzeko 
edo Deba ibai alboko 
pasealekuko lanak egiteko. 
Agintaldia bukatzeko eta 
lanerako lau hilabete eskas 
geratu arren, aurrekontu polita 
da Aretxabaletarako. Gainera, 
iazko gerakinetik dirutxo bat 
geratuko da hurrengo 
agintaldian sartzen direnendako. 
Proiektu batzuk bukatu 
barik geratuko dira… 

Bai, plazako arrapala bukatuko 
da, baina pasealekuarena, ikusi 
egin behar... Futbol zelai berria 
abian jarrita egongo da. Ez 
bukatzea gutxienekoa da; izan 
ere, guztiok begi onez ikusten 
ditugun proiektuak dira aurten 
abian jarriko direnak, eta 
hauteskunde aurretik bukatu 
barik egoteak ez nau kezkatzen.
Inbertsioak ez diren 
partidetan aldaketa 
aipagarririk izan da? 
Ez, igoera nabarmenik ez dago; 
herriko merkataritzaren 

azterketa egiteko 15.000 euro 
jarri ditugu eta gazteria barruan 
ekintzetarako aurreko urteetan 
baino diru gehiago sartu dugu. 
Bestetik, berdintasun partida bat 
sartu da sail guztietan bakoitzak 
bere ekintzak garatzeko. 
Orain arte egindako 
lanarekin gustura… 
Bai; atzera begiratuta bide beretik 
joango ginatekeela uste dut. 
Beste munduko gauza handiak 
egin beharrean xumeagoak 
eginda, herritarrek eskatzen 
dituztenak eta nabari direnak 
gero. Bide beretik jarraituko dugu. 
Herritarrei aurrekontuan 
parte hartzeko aukerarik ez 
diezuela eman dio EH Bilduk. 
Parte hartze horren gainean 
hausnartu beharra dago. Dirutxo 
bat jartzea, 40.000 euro, 
adibidez, huskeria da; zer eska 
dezakete horrekin? Lau urtean 
ibili dira eskatzen eta aholkuak 
ematen herritarrak, eta horiei 
kasu eginda hainbat erabaki 
hartzen dira, inbertsio edo 
irizpide batzuk zehazteko gero. 
Eguneroko zerbait izan behar da 
parte hartzea, eta ez ekintza 
puntual bat.

M.A.

"Berdintasun partida bat sartu da 
sail guztietan, ekintzetarako"
UNAI ELKORO aLkatEa Aurtengo aurrekontuak hobeto ulertzeko, agintaldiko begirada 

orokorra beharrezkoa dela uste dugu. EAJk gehiengo absolutuarekin 
gobernatu du Udala, lau urte hauetan PSErekin duen hitzarmenari 
esker; berez, ez du inoiz gure botoen beharrik izan. Logika horren 
barruan kokatu behar dira aurrekontu guztien negoziaketak, beti 
apurren inguruan hitz egiteko borondaterik besterik ez dutelako 
erakutsi. Nahiz eta gure proposamen gutxi batzuk onartu, horietako 
hainbat ez dira gero gauzatu. Berez, ulertu dezakegu onarpen 
horiek Gobernuaren burua leuntzeko izan zirela. Gainera, agintaldi 
honetan ez da inongo parte-hartzerik bultzatu herritarren 
ekarpenak aurrekontuetan txertatu ahal izateko.

Aurtengo aurrekontuetako hainbat proiektu begi onez ikusten 
ditugu eta konplexurik gabe %100ean babesten ditugu. Beste 
batzuk guk proposatutakoak dira: bidegorrian komunak jartzea, 
sexologia aholkularitza eta merkataritza bultzatzeko plana. 
Besteetan, gure ekarpenak utzi ditugu: Kurtzebarriko bidegorrian 
eta Loramendiko asfaltatze lanetan, besteak beste. Bestalde, iazko 
proiektu handienak Udal Gobernuak atzeratu ditu hauteskunde 
aurretik egin ahal izateko. Gu joko horretan ez gara sartuko.

Aurrean aipatutako arrazoiengatik ez dugu uste baldintza 
nahikorik ematen direnik gure proposamenak aurkezteko. Ez du 
zentzurik testuinguru eta jokaldi honetan proposamenik egin edota 
aurrekontuak onartzea. Apurren inguruan baino elkarlanean 
oinarritu beharko genituzke aurrekontuen negoziazioak. Ez badira 
kapazak beste alderdien ekarpenak beste modu batean kontuan 
hartzeko, zelan zabalduko diegu prozesu hori herritarrei? 
Behartuta gaude elkarlana eraikitzeko, eta, horretarako, 
konplizitateak eraikitzea ezinbestekoa da.

Elkarlana eraikitzera behartuta
ION ALBIZU EH biLDu
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Aitor Zuazabeitia aREtXabaLEta
Kintoen festak astelehenean egin 
zuen eztanda eta Aratuste-do-
meka arte iraungo du. Izan ere, 
domeka guztietan egingo dute 
dantzan Herriko Plazan (19:00) 
ordura arte.

Astelehenean, otsailak 4, ekin 
zieten XXI. mendeko lehen be-
launaldiko aretxabaletarrek 
Santa Ageda bezperako ospaki-
zunei. Aurten, eguraldia aldeko, 
giro ezin hobean gozatu zuten 
herritar guztiekin batera. Au-
rreko egunetako euriteek era-
gindako lokatz artean, baserriz 
baserri aritu ziren Udalak erraz-
tutako ibilbidea jarraituz, jen-
dea egongo zen baserrietara 
zihoazela ziurtatzeko. Honela, 
goizean, Oro, Arkarazo, eta 
Areantza auzoetan banatu ziren 
eguerdia arte. Arratsaldean, 
berriz, Galartza eta Isurieta 
auzoetara igo ziren, eta, guztiak 
animatu ez baziren ere, kinto 
batzuk atez ate joan ziren falta 
ziren baserrietara. Azken horiek 
gutxigatik lortu zuten beraien 
helburua, Etxezuri baserrira 
iritsi orduko zerua iluntzear 
baitzegoen. Hala ere, ibilbidea 
amaitu zuten eta gauean taber-
nak bete zituzten.

Martitzenean, hilak 5, Santa 
Ageda egunean, kintoak herrian 
aritu ziren betiko koplak abesten. 
Oraingoan ere, taldeetan banatu 
ziren lasaiago ibili ahal izateko. 
Esan daiteke herri guztiak entzun 
zituela, kalean abesteaz aparte, 
Kurtzebarri Eskolan, Ikus-entzu-
nezko eta Komunikazio Fakul-
tatean, udaletxean eta, batzuen 
harridurarako, Udal Liburutegian 
ere abestu baitzuten.

Ondo antolatutako taldea
Eguna jai giroan gora eta behe-
ra igaro ostean, iluntzean He-
rriko Plazan elkartu ziren, he-
rritarren aurrean urteroko 
dantzak egiteko. Orokorrean, 
beraz, oso ondo antolatutako 
taldea izan da.

dira zabaldu aurrekontuak agin-
taldi honetan". 

Proiektu interesgarri batzuk 
egon badaudela onartu zuen, eta 
eurek ere proposatu dituztela 
hainbat. Proiektu handienak, 
baina, azken lau hilabeteetan 
egiteko "atzeratu dituela Udal 
Gobernuak" uste du EH Bilduk: 
"Gu joko horretan ez gara sar-
tuko eta erabaki dugu proposa-
menik ez egitea. Negoziaketa 
eskematik lankidetzara pasatu 
behar da, eta konplizitateak 
landu; horretan gabiltza gu".

Athlon-ekin kontratua berretsi
Bestetik, Ibarra kiroldegian ki-
rol jardueren ardura duen Ath-
lonekin beste bi urtez jarraitze-
ko erabakia hartu zuen udalba-
tzak: "Oso pozik gaude orain 
arte eskaini duen zerbitzuarekin, 
eta kiroldegia dagoen lekura 
iritsi bada Athlonek lan oso ona 
egin duelako da", adierazi zuen 
Mikel Uribetxebarria Kirol zi-
negotziak. EH Bilduko kideak 
bat etorri ziren esandakoarekin 
eta aho batez onartu zuten kon-
tratuaren luzapena.

Iazkoarekin alderatuta %6 
igo dela kontuan hartuta, 
aurrekontu oso ona da. 
2018an aurreikusitako 
hainbat inbertsio egingo 
dira, hobekuntzak eginda, 
gainera: bidegorria, Herriko 
Plazako arrapala, 
askotariko erabilera izango 
duen mojen komentuko 
aretoa…

Hortaz, inbertsioen 
partidan igoera izan da eta 
gainerakoetan, 
beherakadarik ez; 
nabarmentzekoa da familia 
esku-hartzean eta 
berdintasunean izandako 
igoerak. Ondorioz, pozik 
nago eta gustura, orain 
arte egiterik izan diren 
proiektuak garatu ahal 
izango direlako.

Aurrekontu 
oso ona

MIREN LOREA 
LANA 
PSE-EE

Jeltzaleen Gobernuak hartu 
duen jarrerak –aurretik 
izan duenarekin guztiz 
bestelakoa– penatu eta 
arduratu egiten gaitu, 
negoziaketari uko egin 
diolako, eta, duen 
gehiengoari esker, betiko 
banaketa duen 
aurrekontua onartu 
duelako. 2015etik daude 
garatu beharreko 
proiektuak: bidegorria, 
biribilguneak, Santa Kurtz 
kaleko kanalizazioak, 
irisgarritasuna… Eta horiei 
heltzeko denbora askorik 
ez da geratzen. Herritarren 
parte hartzea ere ez da 
jarri abian. Ondorioz, ez 
ginen izan osoko bilkura 
horretan, ez gaituztelako 
ezertarako kontuan hartu.

Negoziatzeko 
aukera barik

LUIS MARIANO 
GOMEZ 
iNDEPENDENtEa

Udal aurrekontua
Partidak kapituluka Euroak

Ohiko gastuak 5.164.346

Pertsonal gastuak 1.953.875

Inbertsioak 849.188

Kreditu globala 119.111

Kreditu amortizazioak 826.565

Guztira 10.015.516

ITURRIA: UDALA

Herriko kintoak dantzan 
hasi dira dagoeneko
Santa ageda bezpera eta eguna ospatu zuten 2000. urtean jaiotako neska-mutilek, 
astelehenean auzoetan zehar koplak abestuz eta hurrengo egunean Herriko Plazan 
dantzatuz, kaleetan abestu eta gero. aratusteak arte, domekero dantzatuko dute

Kintoetako batzuk Herriko Plazan. ARGAZKIAK: AITOR ZUAZUBEITIA

Kintoak Galartzarantz. Herriko Plazan dantzan.
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Bidelaguna erakusketa Arkupeko aretoan. M.A.

Gu Haziak Gara elkarteak 
egindako lanak ikusgai Arkupen
'bidelaguna' erakusketarekin, iaz jasotako emaitzak 
erakutsi gura dizkiete herritarrei otsail guztian

M.A. aREtXabaLEta
Iaz egindako lanaren berri eman 
gura diete aretxabaletarrei Gu 
Haziak Gara elkarteko kideek, 
eta horretarako antolatu dute 
Bidelaguna erakusketa. "Helbu-
rua da herritarrei jakinaraztea 
zertan ibili garen 2018an", dio 
Paloma Martinezek, taldeko ki-
deetako batek. 

Batetik, erakutsi gura dituzte 
herrian margotutako muralak: 
feminista taldearekin batera 
egindakoa Herriko Plazan, eta 
edoskitzearen gainekoa, Erre-
kabarren kalean. Horiekin ba-
tera, Kurtzebarri Eskolako au-

rrealdea margotzeko emandako 
pausoen berri jaso dute. 

Bestetik, joskintza ardatz duen 
atala nabarmendu gura izan 
dute: "Joskintzaren proiektu 
ekonomikoa, hau da, Haziak 
proiektuaren berri dago, eta 
gure produktu batzuk zintzilik". 
Antolatutako tailerren gaineko 
irudiak ere jaso dituzte, baita 
kakorratz lantaldeak egindakoak 
eta ortuaren gaineko kontuak 
ere. Hori eta gehiago ikusteko 
aukera izango da hilabete bu-
kaera arte; kakorratz lantaldea, 
gainera, bertan elkartuko dela 
hainbat egunetan adierazi dute.

Mirari Altube aREtXabaLEta
Karatea eta Odilo Vazquez (Ou-
rense, 1963) bat dira Aretxaba-
letan. Dio berandu barneratu 
zela kirol horretan, 18 urterekin, 
baina bete-betean murgildu zen 
gero. Karateka eta entrenatzai-
le denak Debagoieneko Kirol 
Sarien barruan Aretxabaletako 
Udalaren saria jasoko du otsai-
laren 13an, Arrasaten: "Asko 
poztu nau. Urte askoan eginda-
ko lanaren saria dela uste dut, 
eta egindako lan hori aintzat 
hartzea beti da polita".

2007a ezkero UDA barruan 
"Kirolaren bueltan elkartzen 
ginen lagun talde batek karate 
erakustaldi bat ikusi genuen 
Herriko Plazan, eta izena eman. 
Gero, neuk bakarrik jarraitu 
nuen", dio Vazquezek. Gerriko 
beltza du –3. Dan maila–, entre-
natzaile izendapena, eta epaile 
lanetan dihardu 2005az geroztik; 
karate coach-a ere bada iaztik.

Hogei urte pasa daramatza 
entrenatzaile lanetan herrian: 
"1998an hasi nintzen Aretxaba-
letan zegoen eskaerari erantzu-
nez, eta lehen urteak gogorrak 
izan ziren egoitza faltagatik. 
Kirol etxean elkartu ginen 2005a 
arte, eta gero, Kurtzebarri Es-
kolako gimnasioan". 2007az ge-
roztik Aretxabaleta Kirol Elkar-
te barruan dago taldea: "Babe-
serako aterkia da, eta beti dago 
hor behar dugun edozertarako".

Hogei urtean 200 neska-mutiko  
Hogei urtean 200 neska-mutiko 
inguru hezi eta hazi ditu kara-
tearen bueltan; besteak beste, 
bi semeak: "Ez pentsa, ez ditut 
nik bultzatu. Nagusienak, Odeik, 
behartu ninduen herrian entre-
natzen hastera. Oxelek, ostera, 
futbolean jardun du karateare-
kin batera, eta orain, karatean 
bakarrik dabil". Gaur egun 24 
lagunekin dihardu lanean, eta 
gogor dabiltzala entrenatzen dio: 
"Otsailean eta martxoan ditugun 

txapelketei begira, batetik, eta 
gerrikoak lortzeko, bestetik". 
Edonork egiteko moduko kirola 
dela gaineratu du, ez delako 
aparteko ezaugarririk behar; 
eta beste kirol batzuekin "guztiz 
bateragarria" da. 

Jasoko duen saria Aretxabale-
tan karatearen motor lanak egi-
teagatik dela dio: "Izan ere, Eus-
kadiko zein Gipuzkoako txapel-
ketak gurera ekarri izan ditugu, 
eta kanpora jokatzera joanda 
herriaren berri ematen dugu".

Odilo Vazquez, entrenamendu saio batean. ODILO VAZQUEZ

Hogei urte karatearen 
bueltan lanean
karateka eta entrenatzailea da, baita epailea eta 'coach'-a ere. Edonork egiteko 
kirola dela dio, eta 200 neska-mutikotik gora pasatu dira haren eskolatik; gaur egun 
dauden 24 lagunek gogor dihardute lanean aurrez aurre dituzten txapelketei begira

Gipuzkoako txapelketan, kumite modalitatean, lehen postuak eskuratu 
zituzten Oxel Vazquezek (67 kiloz azpikoak) eta Odei Vazquezek (75 
kiloz azpikoak) eta hirugarrena Eneko Calvok (84 kiloz azpikoak). 
Kata modalitatean lehen postuan geratu zen Joanna Perez. 

Emaitza dotoreak Azkoitian

Eneko Calvo; Oxel, Odei eta Odilo Vazquez; eta Joanna Perez. ODILO VAZQUEZ

Korrika Batzordeak lanean dihar-
du azken asteotan, eta apirilaren 
14rako motorrak berotzeko hain-
bat ekitaldi zehaztu dituzte da-
goeneko; besteak beste, mendi 
irteera, bertso afaria eta kantu 
poteoa. Horiez gain, eguna bera 
girotzeko asmoa ere badago; 
kontzertu bidez, esaterako.

Horiek baino lehen, otsailean 
bertan, materiala salgai jarriko 
dute kalean. Eta Korrika Lagu-
na egiteko bideak ere dagoene-
ko zabalik daude; Korrika.eus 
webgunearen bitartez edo Lo-
ramendi elkartera jota. Korrika 
Batzordearen hurrengo bilera 
eguaztenean izango da, otsaila-
ren 13an, 18:30ean, udaletxe 
zaharrean.

Otsailaren 13an 
elkartuko da Korrika 
Batzordea Maskara tailerra

Atzera utzitako materiala 
erabilita maskarak egiten 
ikasteko saioa egingo du gaur, 
egubakoitza, Gu Haziak Gara 
Elkarteak, Iralabarri plazako 
egoitzan, 17:00etan.

Odol ateratzea
Odola emateko dei egin dute 
Arabako odol emaileen 
elkarteko kideek, eta autobusa 
joango da Durana kalera, 
astelehenean (16:45-20:00).

'Erraiak' filma
Ekain Martinez de Lizarduyk 
zuzendutako Erraiak filma 
emango dute hilaren 19an eta 
20an, Arkupen (19:00). Sarrerak 
dagoeneko salgai dituzte 
Arkupen bertan (3 euro).

oHaRRak
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Urrian, Aintzane Oiarbide Gi-
puzkoako Foru Aldundiko Bide 
Azpiegituren diputatuak Esko-
riatzako osoko bilkura aretoan 
adierazi zuen moduan, hasi 
dituzte Torrebaso industrialdea-
ren eta Fagor Ederlan arteko 
lanak. 

Proiektuaren helburua inguru 
horretako zirkulazioa baretzea 
eta segurtasuna bermatzea da. 
Hori horrela, noranzko bakoi-
tzean autobus geltoki bana egin-
go dute, eta semaforo bidezko 
zebra bidea. 153.000 eurotan 
adjudikatu dituzte lanok, eta 
Excavaciones y Obras de Diego 
arduratuko da horiek egiteaz. 
Aurreikuspenen arabera, zortzi 
aste iraungo dute obrek. Hala, 
egiten ari diren lanen arabera, 
zirkulazioa txandaka bideratu-
ko dute.

Komun publikoak parke ondoan 
Lan horiekin batera, komun 
publikoak ere jarriko dituzte, 
Aretxabaletako eta Eskoriatza-

ko udalek ordainduta; 50.000 
euroko kostua izango dute lanek. 
Honela adierazi du Josu Ezkur-
dia Hirigintza eta Mugikortasun 
batzordeburuak: "Aretxabaleta-
ko Udalarekin adostuta dago 
hitzarmena, eta otsaileko osoko 
bilkuran onartuko dugu. Asmoa 
da otsail bukaeran lizitazioa 
martxan jartzea. Beraz, dena 
ondo badoa, hilabete pare batean 
jarrita egongo dira. Hori horre-
la, Torrebasoko parke ondoan, 
Eskoriatzatik hurbilago jarriko 
ditugu, alde horretan zerbitzuak 
konektatzeko errazagoa baita".

EH Bilduk kezka agertu du
Lanak hasi bezain pronto, Es-
koriatza EH Bildu kezkatuta 
agertu da. Hain zuzen ere, horren 

arrazoia da duela hogei urte 
industrialdea egin zenean eremu 
berde baten aldeko apustua egin 
zela, eta zati bat babestu. Orain, 
lan horiek Udalaren zaintzapean 
egitea eskatu dute. 

"Kontua da kanalizazioak egi-
teko makineria astuna erabili 
dutela eta zuhaitzen sustraiak 
dezente kaltetu dituztela; zuhaitz 
horien etorkizuna kolokan jarri 
dute. Udalak obra horren gainean 
egon beharko luke, parkea ba-
besteko. Izan ere, eremu histo-
rikoa izan da. Garai batean, 
bainuetxea, eskola bat, eta abar 
egon ziren, eta, utzita egon bazen 
ere hainbat urtez, Udalak hartu 
zituen lurrak industrialdea egi-
teko, eta lortu zen gunea parke 
egitea. Orain dela hogei urte, 
Diputazioak adituak bidali zituen, 
eta babestu beharreko zuhaitzak 
zirela adostu zuten. Bertan, bes-
teak beste, sekuoia gorria eta 
izei greziarra daude, eta babes-
tu beharrekoak dira. Uste dugu 
beste modu batean egin daitez-
keela lanok". 

Torrebaso eta Fagor-Ederlan artean lanak egiten ari dira. IMANOL BELOKI

Torrebaso eta Ederlan 
arteko lanak, martxan
zirkulazioa baretzeko eta segurtasuna bermatzeko helburuarekin, bi autobus geltoki eta 
semaforo bidezko zebra bidea egingo dituzte bertan. 153.000 eurotan adjudikatutako 
lanak zortzi aste irautea aurreikusten dute. Horrez gain, komun publikoak jarriko dituzte

GUZTIRA, ZORTZI ASTE 
IRAUNGO DUTE 
TORREBASO ETA 
EDERLAN ARTEKO 
LANEK

Eguraldi petralak eraginak izan ditu  
herriko hainbat txokotan
Dorleta auzoa urez beteta eta lur eta harri arrastoak 
saihesbidearen eta bidegorriaren artean

I.B ESkoRiatza
Euri kopuru handia izan da 
egunotan, eta horrek herriko 
hainbat lekutan lur-jausi txikiak 
gertatzea eragin du. 

Dorleta auzoko errepidea, esa-
terako, urez bete zen urtarrila-
ren 31n, bidegorrian behera 
jausitako ur kopuru handiagatik. 
Hala, estolda trabatu egin zen, 
eta ura ezin pasa geratu zen. 

Harri txikiak eta lurra errepidean
Saihesbidearen eta bidegorriaren 
artean, Aingeru Guardan ere, 
ur kantitate handiaren eraginez, 
errepidea pasa eta bidegorrirai-
no iritsi ziren tontorretik ero-
ritako lur eta harriak. Edozelan 
ere, ez zuen traba handirik era-
gin, eta bertatik pasatzeko ez 
dago arazorik.

Aingeru Guardan, saihesbidearen eta bidegorriaren artean lurra eta harriak. GOIENA

Dorleta auzoko errepidea, urez gainezka. GOIENA
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Pasa den zapatuan hasi ziren 
motorrak berotzen 2001ean jaio-
tako eskoriatzarrak. Izan ere, 
Kinttaden Eguna izan zen, eta 
parrandatxoa egiteko aprobe-
txatu zuten, Eskoriatzako beste 
hainbat kintadarekin batera. 
Hala, egun ederra pasatzeaz 
batera, 19:00etan Santa Ageda 
egunerako dantzak entseatzeko 
ere aprobetxatu zuten batzuek. 
Izan ere, adin askotariko herri-
tarrek dantza egin zuten kon-
tzejupean, txistulariek lagundu-
ta, eta aurtengo Santa Ageda 
neska-mutilak ere animatu ziren 
dantzatzera.

Hala ere, aste honetan izan 
dituzte festa eguna handiak. 
Astelehenean, Santa Ageda bez-
peran, elizateetan aritu ziren 
baserriz baserri kantu-eskean, 
eta, horretarako, bi taldetan 
banatu ziren. Martitzenean, 
Santa Ageda egunean, aldiz, 
herriko kaleetan aritu ziren: 
ikastetxeetan, enpresetan… Ho-
rrekin batera, urtero lez, dantzak 
izan zituzten Fernando Eskoria-
tza plazan, eta domeka honetan 
berriz egingo dituzte, 19:00etan.

Dantzak, emozioz beteta 
Plazan batu ziren kinto guztiek 
banakoa egin ostean, Gorka Zu-
billagak eta Alaitz Ortuetak egin 

zuten aurreskua plazan. Zubi-
llagak ama atera zuen plaza 
erdira eta Ortuetak, berriz,  ai-
tona. Emozioz betetako momen-
tuak izan ziren ikusle askoren-
tzat, eta protagonistentzat eu-
rentzat; batez ere, aurreskua 
amaitzean, musu eta besarkada 
eman ziotenean beraien fami-
liarrei.

Eguaztenean ere, kantu-eskean
Egun gutxi ez, eta aurtengo kan-
tu eta parranda egunak amaitu 
barik, eguaztenean ere kantu-
eskean aritzeko aprobetxatu 

zuten hainbat kintok. Izan ere, 
etxe guztietatik pasatzeko asti-
rik ez, eta hainbat auzotakoei 
kantatzeko asmoz, berriz irtetea 
erabaki zuen zuri-gorriz.

Bertsoak, arrakastatsuak
Aurtengo berrikuntza izan da 
Oihana eta Haizea Arana ahiz-
pek santa-eskean aritzeko bi 
bertso berri eta bakarra agur 
moduan asmatu dituztela. 

Gaur egunera egokitutako 
bertsoak, kinto guztien onespe-
narekin, gustura ikasi eta kan-
tatzen aritu dira egunotan.

Martitzenean, kintoak dantzan Fernando Eskoriatza plazan. I.B

Plaza txiki geratu arren, 
dantzan ederto egin dute
Martitzenean egin zituzten dantzak aurtengo Santa ageda neska-mutilek. Horrez 
gain, hainbat egunez kantu-eskean eta parrandan aritu dira, eta domeka honetan 
Fernando Eskoriatza plazan 19:00etan egingo dituzten dantzekin amaituko dute

Urtero moduan, Panticosara  ir-
teera antolatu du Eskoriatza 
kirol elkarteak. Irteera otsailaren 
16ko eta 17ko aste bukaeran 
izango da. Aurreikuspenen ara-
bera, elurra egingo du aste bu-
kaera horretan, eta eskiatzera 
joateko deialdia egin du elkarteak. 
Bertara joan nahi duenak 130 
euro ordaindu beharko ditu eta 
izena Namaste belar-dendan eman 

beharko du. Informazio gehiago 
nahi duenak, aldiz, 943 71 43 27 
telefonora deitu dezake.

Irteerara joateko 50 pertsona-
rendako muga jarri dute anto-
latzaileek, eta aldaketak izan 
daitezkeela adierazi dute. "Pan-
ticosara joan gara urtero, baina 
baliteke Candanchura joatea. 
Izan ere, ez gara inoiz bertan 
izan, eta lotan geratzeko leku 
gehiago eta merkeagoak daude. 
Izena ematen dutenekin eraba-
kiko dugu hori…", adierazi du 
Garbiñe Uribe antolatzaileak. 

Panticosara 
eskiatzera joateko 
deialdia ireki dute

I.B

Aranburuzabala kalean espaloia
Aranburuzabala kaleko 42. atariaren alboan, Edurne estetika zentroaren 
ondoan, espaloi zatia jartzen ari dira egunotan. 

Lehen, asfaltoa bakarrik zegoen gune horretan, zebra bide batekin, eta 
orain, espaloia jarrita, oinezkoek behar bezala pasatzeko aukera izango 
dute.

Urte dezente dira urte berean 
jaiotako hainbeste neska-mutil 
batzen ez zirela. Kantu-eskean 
aritzeko ondo etorri zaie asko 
izatea, baina dantzarako, aldiz, 
txiki geratu zaie herriko plaza.

Martitzeneko argazkia
Kantu-eskean bai, baina 
oroitzapen gisa gordetzeko 
argazki ugari ere atera dituzte 
egunotan. Luis Ezeiza herri eskolako patioan. HAIZEA ARANA

2001ean jaiotakoen talde argazkia

I.B ESkoRiatza
Apirilaren 14an, domekan, 05:19 
bueltan pasako denez Korrika 
Eskoriatzatik, zapatu iluntzea 
eta gaua girotzea izan zuten 
hizpide Korrika Batzordearen 
bigarren bileran. 

Bertan, elkarte eta eragile as-
kotariko hamahiru kide batu 
ziren, eta honako idei hauek 
atera ziren Korrika iritsi aurre-
tik Eskoriatzan antolatzeko: 
"19:00 aldera, dantza herrikoiak 
egitea pentsatu dugu; gero, kan-
tu kalejira antolatzea; eta gauean, 
plazan kontzertuak egitea. Hala 

ere, ez dago ezer zehaztuta, bai-
na horren aldeko apustua egin-
go dugu. Lan banaketa eginda, 
horrekin ari gara lanean, uste 
dugulako zerbait antolatu beha-
rra dagoela", adierazi dute Ko-
rrika Batzordeko kideek.

Otsailaren 20an, hurrengo bilera
Hurrengo hitzordua otsailaren 
20an izango da, 18:00etan, kul-
tura etxean. Hori horrela, inte-
resdunei bertaratzeko dei egin 
diete batzordekideek, elkarte 
guztien ideiak batuz egun ederra 
antolatzeko.

Korrika Batzordea, zapatu 
iluntzea eta gaua alaitu nahian
korrikaren harira, hurrengo bilera otsailaren 20an 
izango da, 18:00etan, kultura etxean
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I.B

Zale ugari bizikleta-desafioan
Iker Eskibel eta Ekaitz Oñate eskoriatzarrek desafioa 
izan zuten pasa den egubakoitzean. Apustua 
Arlabango mendatean egin zuten, Aingeru Guardatik 
hasi eta Dorletako Ama Birjina pareraino. Eskibelek 
hanka bakarrean igo zuen –hanka aldatzeko 

aukerarekin– eta Oñatek biak erabilita igo zuen. 
Gutxigatik izan zen Oñate garaile, baina horrek ez zuen 
garrantzi handirik izan zaleentzat. Izan ere, ikusle 
ugari izan ziren biak animatzen, eta, amaitzean, talde 
argazkia ere atera zuten Dorletako Ama Birjina parean.

Imanol Beloki ESkoRiatza
Sei partidu geratzen zaizkie 
denboraldi honi amaiera ema-
teko Eskoriatzako areto futbo-
leko senior mailako emakumez-
koei. Helburua sailkapeneko 
lehen lau postuetan geratzea 
dela adierazi du Ander Romero 
entrenatzaileak: "Taldea ondo 
ari da jokatzen. Azken partiduan, 
liderraren etxean jokatu eta 
hutsegite bakarra izan genuen. 
Hori aprobetxatu, eta gola sar-
tuta irabazi ziguten. Horrenbes-
tez, esan daiteke ondo jokatzen 
ari garela. Hala ere, bosgarren 
postuan gaude, eta gure helbu-
ruak izan behar du laugarren 
postura heltzea eta, behintzat, 
hor mantentzea".

Etxean, bigarrenaren aurka 
Lauburu taldearen aurka joka-
tuko dute zapatu honetan, 
16:30ean, Manuel Muñozen, eta 
ahalegin guztiak egingo dituz-
te irabazteko. Hain zuzen, zaleen 
animoak ere eskatu nahi izan 

ditu entrenatzaileak: "Ondoe-
torriak izaten dira zaleen ani-
moak, eta horren beharra beti 
izaten da. Hori horrela, zapatu 
arratsaldean kiroldegira joan 
daitezen eskatu nahi diet zaleei; 
izan ere, partidu hori irabazten 

badugu, pauso handia eman 
dezakegu". 

Aurreko asteburuan, atsede-
naldia izan zuten, eta etxeko 
lanak ganoraz egiten aritu di-
rela adierazi du Romerok: "Ondo 
prestatzen aritu gara asteburu-
rako. Jokalari bakarraren falta 
izango dugu, baina beste guztiak 
sasoian eta irabazteko prest 
daude". 

Emakume faltan 
Talde sendoa izan arren, joka-
lari gehiagoren beharra ere 
badute, eta areto futbola proba-
tzeko dei egin du Ander Rome-
rok: "Astelehenetan 21:30ean  
eta eguenetan 19:45ean entrena-
tzen gara, Manuel Muñozen. 
Ordutegia ez da onena, baina 
areto futbola ezagutu nahi duen 
edonor gonbidatuta dago berta-
ra etorri eta probatzera. Hurren-
go denboraldiari begira, ederto 
etorriko litzaiguke jokalari be-
rriak izatea taldean; horrenbes-
tez, animatu!".

Eskoriatzakoak jokoan. IMANOL SORIANO

Laugarren postura heldu 
eta mantentzeko nahian
Sei jardunaldiren faltan, bosgarren postuan daude Eskoriatzako areto futbol taldeko 
neskak, eta bigarren postuan dagoen Lauburu taldearen aurka jokatuko dute etxean, 
16:30ean, zapatuan. Hala, garaipena lortu nahi dute goiko postuetara hurbiltzeko 

Gatzagako bizilagun batek adierazi duenez, denbora dezente 
darama Gatz Museoko bideko zoruak hondoratuta. Ezbeharrik 
gertatu aurretik konpontzeko eskatu du.

MIREIA BIKUÑA

goRa Eta bEHERa

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

Zorua hondoratuta 
dago museora bidean

Kanpandorre azpian Nafarroako bandera. GATZA CITY CREW

Kontzientzia historikoaren 
garrantzia azpimarratuko dute
Martin ttipia elkarteko iñigo Larramendik hitzaldia 
eskainiko du astelehenean, 19:00etan, liburutegian

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Nafarroari buruzko zikloaren 
barruan, Nafarroa euskal estatua. 
Baina… zer dela eta, Erdi Aroko 
kontu bat 2019an izeneko hitzal-
dia eskainiko du astelehenean,  
19:00etan, Martin Ttipia Elkar-
teko Iñigo Larramendik, herri 
liburutegian.

Asmoa, galderak planteatzea
"Hitzaldian, historiaz baino 
gehiago, kontzientzia historikoaz 
mintzatuko gara; erantzunak 
eman baino gehiago, galderak 
pizten saiatuko gara", adierazi 
du Larramendik. "Gogoeta ba-

tetik abiatuko gara, munduko 
estatu eta nazio ezberdinek eu-
ren kontzientzia historikoa bizi 
eta erakusten duten moduaren 
inguruan, eta honek zer adie-
razten duen. Jarraian, euskal 
subjektu politikoa deitu dugu-
naren bilakaera historikoa jo-
rratzen saiatuko gara. Amaitze-
ko, errealitate historiko honen 
ezagutzarik eza dela eta, egune-
ro eztabaida politiko nahiz so-
zialean erabiltzen ditugun hain-
bat kontzepturen manipulazioaz 
eta agerizko faltsutzeaz jardun-
go dugu. Asmoa da hauek iden-
tifikatzea eta kontzientziatzea.
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Askorako eman du Bergarak 
hiri-gutuna jaso zuela gogora 
ekartzeko 750. urteurrenak. Ele-
na Lete alkatearen arabera, "oso 
aberatsa, oparoa eta emankorra" 
izan da urte osorako ekimena: 
"2018ak 365 egun izan ditu, bai-
na gehiago bizi izan ditugula 
dirudi. Herritarren inplikazioa 
handia izan da, lan asko egin 
da, ilusioz. Eskerrak eman beha-
rrean nago". Herritarren inpli-
kazio horren adibide gisa ur-
teurrenaren bueltan sortu ziren 
batzordeak kokatzen ditu Letek: 
mahai historiko-zientifikoa, ga-
rapenekoa, hezkuntzakoa, kul-
turakoa eta kiroletakoa.  

Herritarrek "ureztatutako" hazia 
30 ekitalditik edota ekimenetik 
gora jasotzen duen zerrenda 
ikusi besterik ez dago horretaz 
jabetzeko: irailaren 29ko San 
Martin plazako kontzertua izan 
zen ekitaldi jendetsuena, ikus-
kizun "errepikaezin" horretan 
modu zuzenean 350 bat herrita-
rrek hartuz zuten-eta parte. Bide 
batez, Udalak gogora ekarri du 
kontzertu hori jasotzen duen 
DVDaren –2.000 kopia atera zi-

ren– ale batzuk oraindik libu-
rutegian jaso daitezkeela. 

Gotzon Arzelus bergararrak 
erein zuen hazia, baina, Arze-
lusek berak azpimarratu duenez, 
herritarren inplikazioari esker 
izan da posible: "Hazi bat erein 
nuen, bai. Baina fruituak eman 
baditu izan da beste batzuk 
landatu eta ureztatu dutelako 
hazi hori". Arzelus oso pozik 
dago urteurrenak herri barru-
ra begira eman duenarekin, eta 
hor herritarren partaidetza 
nabarmentzen du, baina aran-

tzatxo bat geratu zaio kanpora 
begirako zabalkundearekin. 
Uste du helburu hori "hanka-
motz" geratu dela, hein batean. 
Hain zuzen, Bergarak Historic 
Site izendapena jaso izana izan 
zen kanpora begirako ekitaldi-
rik aipagarriena.  

Herri barrura etorrita, kirol 
arlotik eta gizarte parekide bat 
jomuga, Bergara Hiria txapel-
ketek aipamen berezia merezi 
dute. Pilotan, hockeyean, txi-
rrindularitzan, futbolean, esku-
baloian eta saskibaloian ema-

kumeen lana bistaratzeko anto-
latu diren txapelketa horiek 
datozen lau urteetan ere anto-
latuko dira; izan ere, Udalak 
hitzarmen bat sinatu zuen kirol 
klubekin.      

Ikerketa sozioekonomiko berria 
Iraganeko efemeride batetik 
abiatutako ekimen erraldoi ho-
nek, balorazioa egiteko agerral-
dian azaldu zutenez, etorkizu-
nera begirako "hainbat erronka" 
utzi ditu ondorio moduan. Erron-
ka horien artean, garapen mahai-

tik eratorritako ikerketa sozioe-
konomiko berria dago. Hain 
justu, 2019rako aurrekontuan 
29.000 euroko partida bideratu 
du Udalak eta azterketa hori ze 
enpresak egingo duen jakiteko 
adjudikazio prozesuan dago 
proiektua. Izan ere, 1970eko ha-
markadan egin zen diagnostikoa 
eguneratu beharra dagoela uste 
du Udal Gobernuak. 

Belaunaldi berriei begirako lana 
Etorkizunerako asmoen artean 
dago, era berean, Herri Curri-

Moñux, Arin, Mellado, Lete, Gonzalez Chirlaque, Unamuno eta Baskaran, martitzenean. J.B.

Efemeride batek erein 
zuen hazia herritarrek 
loratu izanarekin "pozik"
750. urteurrena "oso aberatsa, oparoa eta emankorra" izan da, udal gobernuaren ustez, 
eta urte osoan herritarrek egindako "lan handiak" etorkizunerako bideak ireki dituela dio; 
2017. eta 2018. urteen artean udalak 161.968 euro gastatu ditu ekimenean

VALEN MOÑUX iRaiLaREN 29ko 
koNtzERtuko ESzENa zuzENDaRia  

"Oroitzapen polita gordeko dut betirako eta 
uste dut partaideek zein ikusleek ere hala 
egingo dutela. Errepikaezina izatearen 
eslogana ez zitzaidan larregi gustatu; uste 
dut aukerak egongo direla errepikatzeko".

PILI ARIN atLEtiSMoaREN 
gaiNEko ERakuSkEtaREN EgiLEa

"Erakusketarako lan zailena duela 50 urteko 
jendea identifikatzea izan zen. Eta ederrena 
izan zen 50 urteren ondoren berriz elkartzea: 
zelako laztanak, besarkadak, anekdotak... 
Egun zoragarria pasatu genuen, bai horixe".

MARIAN MELLADO bERgaRa kiRoL 
ELkaRtEko SaSkibaLoi SaiLa

"Gure erronka da kadete mailaz harago 
neskek jarraitzea. Eta horretarako oso 
garrantzitsua da IDK eta Logroño Promete 
moduko taldeak etortzea, erreferenteak 
direlako. Egun oso polita izan zen".

MIREN JOSUNE BASKARAN buRDiNoLa 
iRRiStakEta ELkaRtEa

"Arreta eta laguntza handia jaso genituen. 
Batzuk jakin-minez etorri ziren eta beste 
batzuk, parte hartzera. Hau hasi besterik ez 
da egin; hockeya oso ezezaguna da hemen, 
baina gure asmoa da lanean jarraitzea".

2012an "ekintza-plan posible 
bat" aurkeztu zuen Udalean eta 
2018an gauzatu zen 750. 
urteurrenaren hazia izango zena.
Nola sortu zitzaizun ideia?
2011n batzar bat izan nuen 
abizenez Bergara zen Kolonbiako 
Gobernuko goi-kargu batekin. 
Batzarra bukatu ostean, aukera 
baliatu nuen bergararra nintzela 
esan eta nire jaioterriaren 
gaineko informazioa emateko. 
Erabat hunkituta, esan zidan 
ezin zela hil Bergara bisitatu 
gabe. Krisi ekonomiko betean 
geunden orduan, eta pentsatu 
nuen kanpotar hauek guztiak 
gure herrira hurbilduko balira eta 
diru apur bat utzi... Hari horri 
tiraka, konturatu nintzen 2018an 
Bergararen sorrerak 750 urte 
betetzen zituela; horregatik, 
2012an Udalean aurkeztu nuen 
Bergara abizena zuten pertsonak 
herrira erakartzeko ekintza-plan 
posible bat. 

Hiri-gutunaren efemeridea 
aitzakia bat izan da orduan? 
Bai. Helburua hasieratik izan zen 
sozioekonomikoki eta kulturalki 
herriari bultzada bat ematea. 
Eta? Pozik emaitzarekin?  
Nork bere ikuspegia izango du, 
nork bere espektatibak izango 
zituen. Oso pozik nago, ekimen 
parte-hartzailea izan delako. 
Betirako geratuko den materiala 
sortu da, eta horregatik ere oso 
pozik nago. Hori bai, pena 
daukat, kanporako zabalkundea 
hankamotz geratu delako.  

GOIENA

"Sozioekonomikoki eta kulturalki 
bultzada bat ematea zen helburua"
GOTZON ARZELUS uRtEuRRENa aNtoLatzEaREN iDEia izaN zuENa
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culuma lantzearena: "Gutaz eta 
herriaz dakiguna belaunaldi 
berriei zabaltzea da asmoa". 
Herri Curriculumaren barruan, 
besteak beste, unitate didaktikoa 
sortzea aurreikusten dute; 21.000 
euroko partida bideratu du Uda-
lak 2019an helburu horretarako. 
Bestalde, mahai-jolas bat sortzea 
eta Wikipedia elikatzea ere ba-
dago belaunaldi berriei begira-
ko asmoen artean.

Horrez gain, etorkizunerako 
beste proiektu batzuk ere badi-
tu Udalak: herriko historiaren 
gaineko hitzaldi programa berri 
bat antolatzea; diasporan Ber-
gararekiko interesa dutenekin 
harreman estuagoa izateko Ver-
Bergara ekimena indartzea; eta 
Historic Site izendapenari sona 
emateko erremintak lantzea. 

Zabala fatxadarendako lekua 
Bestalde, hainbat urtez gordeta 
daroatzan Zabala fatxada neo-
klasikoa albiste izango da aur-
ten. Gogora ekarri behar da 
Elhuyar anaiek 1783an wolfra-
ma isolatu zutela Bidekurutze-
ta kalean zegoen antzinako 
Zabala etxean, eta Jose Antonio 
Zabala alkateak eskatu zuela 

fatxada Bergarara itzultzea, 
1919tik desmuntatuta eta gor-
deta zegoelako Donostian. "Ga-
rapen mahaian oso garrantzitsua 
zen elementua dela ondoriozta-
tu zen eta baita aprobetxatu 
beharra dagoela oso ondo zain-
duta dagoelako. Balio historiko 
eta arkitektoniko handiko ele-
mentua da eta ondo pentsatu 
behar da non muntatu behar 
den. Behin erabakita non joan-
go den, muntaketa lanetarako 
proiektua garatuko dugu, 2019an 
zehar", aurreratu du Letek. 

750. urteurrena eurotan
Gastuen zerrenda EURO

Irailaren 29ko kontzertua 34.860,00

Laboratoriumeko erakusketa 26.525,17

Komunikazio kanpaina 19.039,59

Bergarako historiaren sintesia 15.353,75

Bergara Hiria txapelketak 14.577,30

Egutegia eta poltsak banatzea 13.939,20

Bergarako erraldoien ipuina 11.680,00

Wolfram goxoaren ekimena 7.397,63

Aritzetako ikerketa arkeologikoa 3.846,00

Musika bandaren disko berria 3.087,58

Kirol argazki zaharren erakusketa 3.000,00

Reala-Osasuna futbol partidua 3.000,00

Pintxo lehiaketa 2.000,00

Historiako hitzaldi sorta 1.750,00

Euskal wikilarien elkartea 1.270,00

Herribusean errotulua jartzea 641,30

Guztira 161.967,52

Bi faroletik bat piztuta egon da denbora batez Labegaraietan; orain, 
guztiak daude piztuta, baina argi gutxi ematen dute. Bidearen 
bestaldean dauden argi zuriak jartzeko eskatu du auzotar batek. 

O.E.

goRa Eta bEHERa
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Farol guztiak piztuta 
ere, argi gutxi oraindik

Pol-Pol: irteera bihar eta batzarra hilaren 18an
Bergara eta Eibar arteko goizeko ibilbidea egingo dute bihar. 
08:00etan elkartuko dira, frontoian. Bestalde, otsailaren 18an  
batzar orokorra egingo dute San Pedro kaleko egoitzan (19:00). 

Domeka Azoka etzi, seminarioko patioan
Elkartrukea, berrerabilera eta artisautza sustatzeko azoka etzi 
egingo da, seminarioko patioan, 11:00etatik 14:30era. Bigarren 
eskuko produktuek eta bertako artisauek dute lehentasuna.

Uberako zozketako irabazlea, hilaren 15era arte
Saria da Tartufon bi lagunendako bi bazkari, eta zenbaki saritua 
da 151. Otsailaren 15era arteko epea dago; zenbakiaren jabeak 
gorkaburuaga@gmail.com-era idatz dezala. Ordezko zenbakia: 955.

Mariaren Lagundia: gurasoendako hitzaldia
Otsailaren 19an eta 26an elkartuko dira, 17:30etik 19:30era, 
gurasoekin askotariko lanketak egiteko. Izena eman daiteke gaur 
hasi eta hilaren 15era bitartean: 943 76 25 41. 

Orain Presoak: batzarra otsailaren 20an
Irizarren (18:30) elkartuko dira 2019rako erronkak zehazteko. 

oHaRRak

Bergarako euskara lantzeko au-
kera egongo da otsailaren 25etik 
martxoaren 8ra arte. Helburuak 
bi dira, nagusiki: batetik, guraso, 
zaintzaile, begirale, entrenatzai-
le, eta abarrei euren hizkuntza-
akatsak zuzentzen laguntzea; eta, 
bestetik, umeen akatsak zuzen-
tzeko helduek erabil ditzaketen 
estrategia lagungarriak eskain-
tzea. 16 urtetik gorako edozein 
herritarrek har dezake parte, 
baina aurrez eman behar da ize-
na, otsailaren 11tik 15era. 

Izena emateko agiriak Irizar 
jauregian dagoen Udal Euskal-
tegian jaso daitezke (943 76 44 
53 /berg.zuzendaria@euskalnet.
net). Ikastaroa hamar ordukoa 
da eta prezioa, 15 euro. 

Bergarako euskara 
lantzeko aukera, Udal 
Euskaltegiaren eskutik

Goiena komunitatea 
Jardun euskara elkartea / bERgaRa

Derrigorrezko Bigarren Hez-
kuntzan diharduten gazteei 
begira, eski irteera antolatu 
dugu otsailaren 23rako, zapatua. 
Goizeko zazpietan irtengo gara 
autobus geltoki nagusitik eta 
egunean bertan bueltatuko gara, 
20:00etarako. Otsailaren 18ra 
arte eman daiteke izena eta in-
teresatuak Jardunen bulegora 
etorri beharko dute (943 76 36 
61 / 605 71 24 69). Izan ere, gaz-
teek behar duten materialaren 
araberakoa izango da irteera-
gatik ordaindu beharrekoa. Ez 
galdu aukera paregabe hau eta 
animatu elurraz gozatzera! 

Valdezcarayra eski 
irteera egingo dugu, 
DBHko gazteei begira

OHARRA: GASTUEN ZERRENDA 2017. ETA 2018. URTEEI DAGOKIE

ITURRIA: BERGARAKO UDALA
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Boluko malda egonkortzeko 
lanean ari da Udala, 2017ko 
urtarrilaren 16an mendi zati 
bat behera etorri zenetik. Ingek 
SLP enpresak gunearen azter-
keta geologikoa eta geoteknikoa 
egin zuen, edozein interbentzio-
ren aurrean izan zitezkeen 
arriskuak neurtzeko. Gero, 
2018ko martxoan, Udalak Ingek 
eta Sestra enpresei mendi-he-
gala egonkortzeko proiektuaren 
idazketa esleitu zien. 

Lehena, pantaila metaliko bat
Lanon helburua da mugitutako 
mendi-hegala egonkortzea, bi 
eremutan –mugitu zena eta haren 
gainekoa– segurtasun neurriak 
areagotzea eta bidegorri-pasabi-
dearen plataforma egokitzea. 
Horretarako, hiru fase aurrei-
kusten dira: lehen fasean, mugi-
tutako hegalaren parean dagoen 
pasabidearen plataforman segur-
tasunerako pantaila metaliko bat 
ezarriko dute; 3S Geotech enpre-
sa kontratatu dute horretarako 

eta "lehenbailehen" hasiko dira 
lanean (33.380 euro). Bigarren 
fasean, mugitutako hegala egon-
kortuko dute, eta lanak uda par-
tean hastea dago aurreikusita; 
mikropiloteak sartuko dira eta 
ura bideratzeko kanal bat sortu, 
besteak beste (456.201 euro). Gai-
neko eremua egonkortzeko lanak 
epe luzera begira daude aurrei-
kusita (122.734 euro). Hiru faseen 
aurrekontua 612.315 euro da. 

Elena Lete alkateak atzoko 
agerraldian esan zuen hasieratik 
ingurune horren gainean egon 
direla: "Etengabeko jarraipena 
egin diogu, edozein mugimendu 
gertatuz gero, berehala erantzu-
teko. Sare dinamikoa ere ezarri 
genuen, eta sare horrekin segur-
tasuna %100ean bermatzea lortu". 

Azkena, urtarrilaren 31 gauean 
Azken lur-jausia urtarrilaren 
31tik otsailaren 1erako gauean 
gertatu zen; hamar metro ku-
biko inguru behera etorri ziren. 
"Eguen arratsaldean eremua 
ondo zegoen, baina 19:00etatik 
00:00etara euri mordoa egin 
zuenez, uste dugu horrek eragin 
zuela lur-jausia. Zorionez, sareak 
bete zuen bere funtzioa; eguba-
koitzean hasi ginen hamar me-
tro kubiko horiek kentzen eta, 
espero baino askoz gehiago 
kostatu arren, iluntzerako gar-
bitu genuen guztia", adierazi 
du Obra eta Zerbitzuetako zi-
negotzi Lander Arregik.  

Gobernuaren arabera, obrak 
hasteko moduan daude dagoe-
neko: "Eremuari behin betiko 
soluzioa eman ahalko diogu. 
Lur-jabeekin hitzarmena sina-
tzera goaz eta zabalduko dira 
eremu horri bestelako erabile-
rak emateko aukerak". Horien 
artean, Gobernuak erabilera 
publikorako ortu batzuk egoki-
tzea du aurreikusita. 

2017ko urtarrilaren 16an mugitu zen mendi-hegala egonkortzeko lanak hiru fasetan egingo dira, "lehenbailehen" hasita. B.U.

Malda egonkortzeko, hiru 
fase eta 612.315 euro
Duela bi urte mugitu zen boluko mendi-hegalaren azpian pantaila metaliko bat jartzeko 
lanak "lehenbailehen" hasiko dira, eta udan helduko diete hegala bera egonkortzeko lanei; 
hirugarren fasean, epe luzera begira, mugitutako eremuaren gainean hasiko dira lanean

AZKEN LUR-JAUSIA 
URTARRILAREN 31N 
GERTATU ZEN; HAMAR 
METRO KUBIKO 
INGURU ERORI ZIREN

Sanchezen politika, hilobira

Venezuelako gertakariek mundu guztia dar-dar jarri dute eta 
entzuten ari garen hitz-jario lotsagarriak, beldurra eta nazka 
sortu ere bai. Hauteskundeak ez omen ziren fidagarriak izan. 
Horra Rodrigo Zapateroren erantzuna: "Garbiak ez direla izan 
esaten dutenak arduragabeak dira, aurreiritziak eragindako 
dogmatikoak. Ondorio beldurgarriak gerta daitezke. Lotsagarria 
eta injustua da...". Komunikabideak mutu. Estatu Batuetako 
presidenteak, Venezuelako Maduro bota edo seko hil, eta Guaido, 
Ipar Amerikako Inteligentzia Zerbitzuak hezi eta ipinitako figura 
karguan ezarri du. Europan, eta Espainiako Sanchez prozesioan 
lehena, Trump jaunaren turutari erantzunaz tropelean sartu dira 
Venezuelako Maduro hankaz gora jaurti nahian. Hipokrita 
guztiak jendarmearen batuta azpian. 

Herriak bozkatu ez duen Sanchez presidenteak Guaido 
Venezuelako presidente izendatu du, Zapaterori entzungor 
eginaz. P(SO)E, ahula bazegoen, orain lurrean hobia egiten ari 
da. Sanchezen karrera politikoa amaitu da. Pena ematen didate, 
sozialisten artean, SO sigla maite eta bizi dutenek. 

NiRE uStEz

ANDRES OSA 'SAKONA'

Bergara eta Antzuola arteko 
autobideko lanak direla-eta Di-
putazioak jakinarazi du herri-
rako sarrera itxita egongo dela 
Urteaga kaletik. Hau da, GI-632 
errepidea itxi egingo dute gaur, 
egubakoitza, 09:30ean, eta bihar, 
zapatua, 18:00etan irekitzea da 
asmoa. Hala, Bergarara sartze-
ko, GI-632ko hegoaldeko sarbidea 
erabili beharko da.

Urteaga kaleko sarrera 
itxita bihar arte, 
autobideko lanengatik 

Maiatzaren 26ko udal hautes-
kundeetarako alkategai izango 
duen Gorka Artola bergararra 
herritarren aurrean aurkezteko 
ekitaldia egingo du gaur EH 
Bilduk, Irala kalean gaur bertan 
irekiko duten EH Bilgunean 
(20:00). Musika, jatekoa eta eda-
tekoa egongo dela aurreratu 
dute. Artolak 29 urte ditu eta 
zinegotzi da Udalean 2015etik.  

Gorka Artola alkategai 
moduan aurkeztuko 
du gaur EH Bilduk

J.B. bERgaRa
Martxanterek deituta, Martxoa-
ren 8ko egun osoko greba femi-
nista antolatzeko bilera egingo 
dute hurrengo martitzenean, 
hilak 11, Irizarren (19:00): "El-
karrekin egingo dugu greba 
feministarako bidea!". Deba-
goieneko feministak –Eibarkoe-
kin eta Soraluzekoekin batera– 
elkartzen ari dira, iaz moduan, 
"ekintza bateraturen bat" egi-
teko. Hala ere, otsailaren 11ko 
saioa herrira begira dago bere-
ziki bideratuta: "Bergarako 
egitaraua zehaztea eta lanak 

banatzea izango da helburu 
nagusia". Lau lantalde sortu 
dituzte: komunikazioa, logisti-
ka, egitaraua eta koordinazioa. 

Emakume berriak erakarri
Martxanterek emakume berriak 
erakarri gura dituzte: "Bilere-
tara ohituta dauden emakumeez 
gain, beste batzuekin ere kon-
tatu nahi dugu. Gaia mugitu 
nahi dugu, bereziki kalean; ama 
batzuk, akaso, ezingo dira bi-
lerara etorri, baina, igual, guk 
joan behar dugu guraso elkar-
teetara, adibidez".  

Greba feminista antolatzeko 
Martxanteren deia hilaren 11rako
Egun osoko grebarako bidea "elkarrekin" egiteko, bilera 
antolatu dute; irizar jauregian elkartuko dira, 19:00etan



KIROLA BERGARA      27GOIENA ALDIZKARIA  2019-02-08  EgubAKOItzA

Xabier Urzelai bERgARA
Aitor Zabaletak berak ere ez du 
jakingo zenbatetan irabazi duen 
Euskadiko Mendiko saria –30 
urte daramatza gaur egungo 
autoarekin lehian–. Lola BMW 
autok ez du kontrariorik, gaur 
egun ez da-eta halako barketarik 
ikusten inguruan, baina CM 
autoak geroago eta gertuago 
ditu, eta ez pentsa bergararrak 
borroka hori galdu gura duenik: 
"Araudian auto horien aldeko 
berrikuntzak sartzen dabiltza, 
eta auto horiek dituztenek ge-
roago eta motor handiagoak 
erabil ditzakete, pisu gutxiago 
dute... Geroago eta azkarragoak 
dira, labur esanda. Aurten, oso 
borroka estua izan dut eurekin, 
eta lehiakor izaten jarraitzeko 
ni ere banabil pentsatzen zer 
egin dezakedan, motor handia-
goa jarri edo... ikusiko dugu".

Zabaletarena moduko autoen 
urrezko garaiak 90eko hamar-
kadan bizi izan zituzten –igoe-
retakoak, orokorrean–, baina 
Bergarako beteranoak aurten 

hainbatetan erakutsi du laster-
ketetara ez doala paseatzera. 
Hain zuzen, Udanako eta Jaiz-
kibelgo errekorrak ondu ditu 
aurtengo denboraldian: "Asfal-
toaren egoerak zeresan handia 
izaten du, aspaldian pinua ate-
ra eta errepidea zikin utzi duten, 
zuloak ote dauden... Autoa ez 
da aldatu, eta ni ere geroago eta 
zaharragoa naiz, baina eusten 
ahalegintzen gara".

Mendate batzuk, txarto 
Errepideen egoerari dagokionez, 
pena ematen dio Gorla, egun, 
horren txarto ikusteak: "Lursai-
len jabeek pinua atera behar 
dutela? Nik hori ulertzen dut, 
baina gero, utzi dezatela erre-
pidea lehen zegoen moduan". 

Dena dela, asfaltoaren zikinta-
sunarekin batera, Gorlak arazo 
gehiago ditu: zuloak, asfalto 
gastatua... "Eta pena da, men-
date ederra delako. Zer esango 
dut, etxekoa izanda, baina oso 
igoera konpletoa da: tramu az-
karrak, motzak, zati teknikoak, 
paellak, bihurguneak bai esku-
matara eta bai ezkerretara...".

Belaunetik errekuperatzen 
Orain, belaunean egindako eba-
kuntza txiki batetik errekupe-
ratzen dabil bergararra, baina 
horrek ez dio 2019an buruhaus-
terik sortuko: "Meniskoa nuen 
apurtuta, baina oso ondo erre-
kuperatzen nabil, eta ilusioa 
dugun bitartean hor jarraituko 
dugu. Autoa gurea da, ez diogu 
inori ezer zor eta mantentzea 
ere guk egiten diogu. Babesleak 
ere iristen dira poliki-poliki eta 
autoko gastuak mantentzen la-
guntzen digute; horrenbestez... 
Ez dakit pozoia den berba ego-
kiena, baina kirol hau odolean 
daramagu".

Aitor Zabaleta, aste barruan, Bergaran duen tailerrean. JOKIN BEREZIARTUA

"Pozoia edo... zaletasun 
hau barruan daramagu"
Aitor zabaletak Federazioaren eskutik Euskadiko Mendiko txapelketako irabazlearen 
garaikurra jaso zuen joan den astean gernikan. 2019an ere errepidean izango da, 
eta Lola bMW autoari motor handiagoa jartzekotan dabil, lehiakorrago izateko 

"FUTBOLEAN BALOIAK 
ZERESAN GUTXI DU, 
BAINA KIROL 
HONETAN AUTO ONA 
EZINBESTEKOA DA"

Ruiz de Larramendi eta 
Zubizarreta ere finalerdietan
Martitzenean, Soraluce Lau eta Erdiko kanporaketako bi 
partiduetan parean egon ziren indarrak 

X.U. bERgARA
Soraluce Lau eta Erdiko txapel-
keta finalerdietan dago jada, eta 
martitzeneko kanporaketan 
Ander Ruiz de Larramendik eta 
Iraitz Zubizarretak egin zuten 
aurrera.

Lehenengo partiduan, Ruiz de 
Larramendik Ander Etxaniz 
bergararra izan zuen aurrean 
(22-18). Lazkaoko pilotariari 
erregulartasuna falta izan zi-
tzaion; berez, Bergarakoak bai-
no huts gehiago egin zituen –8, 
guztira–, baina tantoak egiten 
ere asmatu zuen –12, guztira–. 
"Ruiz de Larramendik indar 
handiko pilotaria dela erakutsi 
zuen, eta horri esker nagusitu 
zen. Etxanizek, kontrara, parti-
du hasieran ondo eutsi zion 
lazkaotarrari, baina luzea egin 
zitzaion norgehiagoka, nekatu 
egin zen sentsazioa eman zuen 
eta ezin izan zion kontrarioari 

eutsi. Dena dela, ofizio handiko 
pilotaria dela erakutsi zuen", 
adierazi du BKEko ordezkari 
Julen Aranburuk. 

Bigarrena, partidu bizia 
Arratsaldeko bigarren norgehia-
gokan, Iraitz Zubizarreta eta 
Aitor Etxebarria izan ziren zein 
baino zein gehiago: "Partidu 
bizia izan zen, eta ikusteko 
polita. Joan-etorri handiko nor-
gehiagoka izan zen, eta esan 
genezake gipuzkoarraren ofizioa 
eta bizkaitarraren indarra egon 
zirela aurrez aurre". Hala, orain-
goan, ofizioak irabazi zuen. 
Iraitz Zubizarretak 15 tanto 
egin zituen eta haren kontrario 
Etxebarriak, 13; gainontzeko 
tantoak kontrarioaren hutse-
giteen bidez etorri ziren.

Hain zuzen, emaitza horiekin, 
txapelketa fase erabakigarrian 
sartuko da datorren astean.

Gipuzkoako bigarren mailan 
diharduen Bergara Soraluce 
taldeak Easo hartuko du zapatu 
arratsaldean Labegaraietan 
(18:00). Donostiarrak aurretik 
daude sailkapenean, baina Ber-
garakoak atzetik aurrera datoz, 
eta zelan, gainera. Izan ere, az-
ken lau partiduak jarraian ira-
bazi dituzte mahoneroek, eta 
bosgarrena gura dute.

Saskibaloian 
bosgarren garaipena 
gura dute jarraian

Otsailaren 25etik martxoaren 
2ra egingo den Mendi Astearen 
barruan, Galarra kobara irteera 
prestatu du Pol-Polek. Koba hori 
Arrasateko Meatzerreka auzoan 
dago –ordu eta erdiko buelta 
izango da–. Lokatzetan ibiltzeko 
arropak, kaskoa –bizikletakoak 
balio du– eta argi fokua eraman 
behar dira: pol-pol.menditaldea@
hotmail.com.

Galarra kobara 
irteera prestatu dute 
martxoaren 2rako

Bergarako mendi taldearen lo-
kalean egingo dute ezohiko ba-
tzarra hilaren 18an (19:00). Ba-
tzarrean landuko den gai zerren-
dan daude estatutuak eguneratzea 
eta barne araudiaren gaineko 
proposamenak aztertzea. Horren 
harira, zuzendaritzak jakinara-
zi du informazio osoa Pol-Poleko 
webgunean egongo dela zintzilik, 
Pol-pol.net helbidean.

Otsailaren 18rako 
ezohiko batzarra 
deitu du Pol-Polek

Joan den astean, Soraluce BKE 
taldeko mutilek gol bateko al-
deagatik irabazi zioten Egiari 
(25-26). Hala, garaipen horrek 
ematen duen hauspoarekin har-
tuko dute, bihar, sailkapenean 
postu bat atzerago dagoen Do-
nibane (16:00, Labegaraieta): 
"Donibane talde oso fisikoa da 
eta defentsako lanean egongo 
da garaipeneko gakoa".

Eskubaloiko taldeak 
hiru puntura dagoen 
Donibane hartuko du
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ANDONI GOITI

Bergarako erraldoiak, Castellon
Borriana –Castello– herriko kiliki eta erraldoien topaketan parte hartu dute 
Bergarako erraldoiek asteburuan: lau erraldoi handirekin, ertain batekin 
eta Felixin-ekin eta Guti-rekin joan ziren Valentzia aldera. Horiez gain, 
Bergarako trikitilariak eta Arrasateko dultzaineroak ere joan ziren; 25 
lagun, denera. "Oso txalotuak" izan ziren Bergarako erraldoiak.

A.E. bERgARA
Amodiozko Gutunen eta Esaldien 
Lehiaketa iritsi da amaierara. 
Lanak bidaltzeko epea amaitu 
da; eta, horren ondorioz, datorren 
astean, otsailaren 14an, egingo 
dute sari banaketa ekitaldia.

Esaldien lehiaketa hirugarren 
aldiz antolatu dute aurten, eta 
inoiz baino esaldi gehiago jaso 
dituzte Jardunen: "266 jaso di-
tugu, kopuru polita. Iazko edi-
zioan 176 izan ziren eta lehenen-
goan, 41", azaldu du Jarduneko 
kide Maitane Arizabaletak. 
Batxilergoko ikasleek osatutako 

epaimahaiak aukeratuko du zein 
izango den esaldi onena, eta 100 
euroko saria jasoko du.

Gutunen kasuan, 91 lan jaso 
dituzte Jardunen. Horiek Euskal 
Herriko hainbat txokotatik bi-
dalitakoak dira; bailarakoak 30 
dira eta Bergarakoak, 23. Gutu-
nen sailean, sariak izango dira: 
lehenengoak 500 euro, bigarrenak 
250 euro, bergarar onenak 150 
euro eta 26 urtetik beherakoen 
saria 150 euro. Sari banaketa 
ekitaldia eguenean izango da, 
otsailaren 14an, 19:00etan, Irizar 
jauregian.

Amodiozko 266 esaldi jaso 
dituzte, inoiz baino gehiago
Jardunek antolatutako lehiaketaren sari banaketa 
ekitaldia otsailaren 14an egingo dute, irizar jauregian

'Azpijokoa' 
duten filmak
Dynamo zineklubak azpijokoa gaia 
aukeratu du otsaileko 
emanaldietarako. Hilaren 13an, 
Los tres días del Condor filma 
eskainiko dute, Robert Reford eta 
Faye Dunaway aktoreena; hilaren 
20an, Dark City –Rufus Sewell–; 
eta hilaren 27an, Dos buenos tipos, 
Russel Crowerena. Emanaldiak 
21:00etan izango dira, kartzela 
zaharrean. 

FILMAFFINITY

Arantzazu Ezkibel Galdos bERgARA
Beartek antolatuta, Sorkuntza 
artistikoa ikastaroa egiten da-
biltza ikasturtean zehar; hala, 
ikastaro horren baitan, Eskul-
tura eremu hedatuan atala hasi 
behar dute datorren barikuan, 
hilaren 15ean. Amaia Santama-
ria izango da irakaslea, eta es-
kultura gainontzeko diziplinekin 
erlazioan jarri nahi dutela dio: 
"Eskultura beste diziplinekin 
erlazionatuko dugu, ez dugu 
isolatuta ikasiko".

Hainbat teknika landuko di-
tuztela dio, "ikasleek aukera 
guztiak ikus" ditzaten eta "gus-
tuko dutenarekin disfrutatzeko 
aukera" izan dezaten.

Nori zuzendutako tailerra 
Sorkuntza artistikoa tailerrare-
kin hasi zirenean, pintura arloa 
landu zuten lehenengo: "Zortzi 
laguneko taldea dugu, eta dene-
tarik dago: erretiratuak, eta 
baita 17 urtekoak ere", dio, eta 
gaineratu du ez dela aurretiko 
esperientziarik behar: "Denetik 

dago: interesa dutenak, baina 
aurretik inon ibili ez direnak; 
eta baita esperientzia handia 
dutenak, baina pintura klasikoan 
bakarrik".

Eskulturari buruzko tailer 
hori helduei zuzendutakoa izan-
go da eta edonork parte har 
dezake. Interesa duenak bear-
telkartea@gmail.com helbidera 
mezua idatz dezake, edo Santa-
mariari deitu, 690 25 14 50 tele-
fono zenbakira.

Tailer horrek bi hilabete eta 
erdi iraungo du eta ondoren 
beste diziplina batzuekin hasi-
ko dira: "Argazkigintza eta 
bideo-sorkuntza tailerrak egin-
go ditugu ondoren, denak er-
lazioan jartzeko", azaldu du 
Santamariak.

Egingo dituzten saioak 
Santamariak dio "zaila" izaten 
dela eskultura bat hutsetik has-
tea. Horregatik, ariketa bat 
planteatuko du, eta ikasleen 
sorkuntza prozesua aktibatzen 
saiatuko dela: "Libre utziko diet, 
sorkuntza prozesu horretan koka 
daitezen". Izan ere, Santamaria-
ren esanetan: "Askotan, emai-
tzara aurreratu egiten gara".

Irakasleak nahi duena da: 
"Ikasleak prozesu horretan koka 
daitezela, eta ez daitezela aurre-
ratu emaitzari. Zabalik egon 
behar dute ezusteko emaitzei".

Etxetik zerbait eroateko eska-
tuko die: "Paper ezberdinak, 
oihal zatiak, kateak... ikusiko 
dugu zer sor dezakegun horre-
kin". Horrez gain, collageak 
egingo dituzte; alginato mate-
rialarekin gorputzeko moldeak 
egingo dituzte; argizariarekin, 
materialei forma eman eta go-
gortu egingo dituzte... Eskultu-
ra bere osotasunean ezagutzeko 
aukera izango dute, eta gainon-
tzeko diziplinekin erlazionatu.

Amaia Santamaria artista Bearteko lokalean, sortzen. GOIENA

Eskulturaren ertz guztiak 
ezagutzeko tailerra
Amaia Santamaria artistak eskainiko du 'Eskultura eremu hedatuan' ikastaroa. bi 
hilabete eta erdi iraungo du eta egubakoitzetan izango da, 17:30etik 20:30era 
bitartean. "gustuko dutenarekin disfrutatzeko aukera" eskaini nahi du

IKASLEAK PROZESUAN 
KOKATZEA NAHI DU, 
ETA SOR DAITEZKEEN 
EMAITZEI ZABALIK 
EGON DAITEZELA



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Maider Arregi aNtzuoLa
Bi mendez Antzuolako motor 
ekonomikoa larrugintza izan 
zen. "Hemengo aurre-industria-
lizazioa larrugintzarekin lotuta 
dago. XVIII. mende bukaeratik 
1990era arte bizirik egon den 
jarduera bizi eta garrantzitsua 
izan da", azaldu du Iñigo Rami-
rez de Okariz historialariak. 

Industrializazioaren eragina 
Garai oparoenean, lau larru 
fabrika egon ziren. Baina indus-
trializazioak ekarri zuen haien 
itxiera. "Nekazaritzaren behe-
rakadak eta plastikoaren sorre-
rak ekarri zuen larrugintzaren 
desagerpena. Metal arloko en-
presak ere sortu ziren herrian". 

Larrua ontzen 
Jose Angel Arbuluk eta Basilio 
Ormazabalek larrua ontzen jar-
dun dute, familiako tradizioari 
eutsita. Lan gogorra dela aitor-
tu dute: "Meritu galanta zuten. 
Gogoratzen dugu beti gaixo 
zeudela. Oso lan gogorra eta 
umela zen eta bronkitisa harra-
patzen zuten. Lehenengo, larrua 
tratatzen eta garbitzen zen. Ha-
ragi zatiak kendu, eta, ondoren, 
haragi hori kola egiteko erabil-
tzen zuten kola-fabrikek". Biga-
rren fasean, ondutako larruari 
forma ematen zioten. "Tellerian 

egiten zuten eta emakumezkoak 
aritzen ziren josi eta josi. Ga-
naduarendako edo zalditeria-
rendako uhalak, eskolarako 
motxilak... Batez ere, gerra sa-
soirako material asko egin zen 
hemen". 

Kulturaren transmisioa 
Herriko kultura ondarea da 
transmititu gura dutena eta la-
rrugintzarekin hasiko direla 
aitortu du Ramirez de Okarizek: 
"Larrua ontzeko tradizioa ahaz-
tuta dago. Larrugintzaren garai-
ko argazkiak eta Telleria fabri-

kako materiala badauzkagu. 
Herritarrekin pentsatu gura dugu 
horrekin guztiarekin zer egin 
behar dugun orain. Zurrategira 
goazenean, han dagoen irudiak 
zer adierazten duen jakinarazi 
gura dugu". Usoa Agirre Kultu-
ra zinegotziak hausnarketa saioa 
otsailaren 16an egingo dutela 
adierazi du: "Antzuolan, indus-
trializazioaren hazi bat izan zen 
larrugintza. Horren berri eman 
eta erakusteko moduak topatu 
gura ditugu; herritarrekin haus-
narketa saioa egin eta euren 
ideiak jasoz".

Larrugintzaren ondarea transmititzen diharduten zenbait eragile. MAIDER ARREGI

Industrializazioaren 
hazia, herriko larrugintza
antzuolako larrugintzaren sektorea herriak egun duen kultura ondare nagusienetako 
bat da. Hori azaleratzeko eta ondarearen transmisioan eragiteko, otsailaren 16an, 
09:30etik 12:30era, antzuolarrekin hausnarketa saioa egingo dute, olaranen

IMANOL SORIANO

Puntu bakarra etxean
Urolaren aurkako partiduan bana egin zuen pasa den zapatuan Antzuolak. 
Etxekoen gola Beñat Kortabarriak sartu zuen. Hala, 11 punturekin eta 25. 
postuan dago talde gorria. Bihar, Getariako taldearen aurka neurtuko ditu 
indarrak, Orion, 16:00etan. Antzuolarren helburua mailari eustea da eta 
zelaira gogotsu irtengo direla aitortu dute. 

JABI ETXANIZ

Eztarriak sano santa-eskean
Urteroko ohiturari eutsiz, antzuolarrek eztarriak sano dituztela erakutsi 
dute Santa Ageda bezperan egindako kantu saioan. Santa-eskean irten 
ziren Anelkarko eta Sagiriko kideak, herriko txistulari taldea eta abesbatza. 
50 lagun inguru elkartu ziren eta 786 euro batu zituzten, saharar haurrak 
bailarara ekarri eta Arrasateko aterpe batean arreta emateko udan. 

Antzuolako emakume talde bat 
Martxoaren 8ko greba antola-
tzeko elkartzen da, bilera irekia 
eginda. Hurrengo batzarra gaur, 
otsailak 8, egingo dute, Olaran 
etxeko ekintza aretoan, beheko 
solairuan, 17:30ean. Ekintzak 
antolatzea da asmoa. "Denon 
beharra dugu; herriko emakume 
guztiak daude bileran parte har-
tzera gonbidatuta", azaldu dute.

M8-ko greba 
antolatzeko batzarra 
egingo dute gaur

500. artikulua kaleratu du Irin-
modo blogak eta Antzuolako 
historiaren gaineko lehen gal-
detegia prest du Iñigo Ramirez 
de Okariz historialariak. Hala, 
herritarrek parte hartzeko au-
kera dute otsailaren 9ra bitartean. 
Erantzun zuzenen artean, ha-
mabi liburuz osatutako bilduma 
zozketatuko dute. Astero egingo 
dute zozketa, otsailean. 

Abian da 'Irinmodo' 
blogeko otsaileko 
lehen zozketa1790ean sortu zuen Balbino 

Bareñok larrua ontzeko lehen 
lantegia Kalebarrenean. 1880an 
sortu zen bigarrena, Santiago 
Lamariano eta Lizarraldek 
Lamariano y Cia enpresa jarrita. 
Ondoren etorri ziren azken biak: 
Galarza Hermanos y Arbulu eta 
Hijos de Jose Telleria. Enpresa 
horiek, baina, desagertzen joan 
ziren 50eko hamarkadatik 
aurrera. Bareño lantegiko langileak, 1915ean. 'ANTZUOLA.COM'

Kalebarrenean lehen larru fabrika
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Jokin B. / Maider A. aNtzuoLa
Jakin-min handia piztu zuen 
Bide Azpiegituretako diputatu 
Aintzane Oiarbideren bisitak 
urtarrilaren 31n, pasa den egue-
nean. Bergara eta Antzuola lo-
tuko dituen autobide zatia mar-
txo amaieran irekiko dute. 
"Errepideko lanak amaitzean, 
Antzuolako bizilagunek ongiza-
te eta segurtasun handiagoa 
izango dute", argitu zuen Oiar-
bidek. Azalpenen ostean, asko-
tariko galderak, kezkak eta 
zalantzak erakutsi zituzten an-
tzuolarrek: autobide zatiak bi-
desaria izango duen edo ez, 
errepide zaharra nola geratuko 
den, goiko trenbideko bidegorria 
"behar den moduan" utziko ote 
duten, kolektorea egingo den...

Bidesaria, "bai"
Autobideak bidesaria izango 
duela berretsi zuen Oiarbidek, 
Batzar Nagusietako alderdi guz-
tien adostasuna lortu zela eta 
eztabaida hori gaindituta dagoe-
la esanez. Bidesari hori nola eta 

nori aplikatuko den "aztertzeke" 
dago. Kolektorea Bergararaino 
eramatea eta errekaren birsor-
kuntzaren gaineko auzia, aldiz, 
Ura agentziaren eskumena dela 
azpimarratu zuen Oiarbidek.

Autobideak eragin duen "kal-
barioa txikia" onartzeaz gain, 
obrak Antzuolako herriari bi 
abantaila nagusi eskainiko diz-
kiola zioen: errepide zaharreko 
zirkulazioa "nabarmen" jaitsiko 
dela eta lur-irristatze historikoa 
geldiarazi dutela. Izan ere, Oiar-
bideren arabera, errepide zaha-
rreko zirkulazioa %90 murriz-
tuko da eta Eztalako lur-irrista-
tze historikoa geldiarazi egin 
dute, inguru horretan "oso gu-
txitan" ikusi den "meatzaritza 
teknika berritzaile" batzuei esker.

"Beharrezko" saioa 
Antzuolako alkate Beñardo Kor-
tabarriak azaldu du saioa beha-
rrezkoa zela, Diputazioak an-
tzuolarren kezkak entzun ditzan 
eta erabaki ahalmena dutenek 
hausnarketa bat egin dezaten. 
Antzuolak asko sufritu duela 
aitortu du. Antzuolak galdu duen 
horren barruan baso naturala 
galdu izateak "bihotzeko mina" 
eragiten duela esan du.

Amaitzeko, herritarrek eska-
tu zuten, besteak beste, trenbide 
zaharraren ondoko bidegorria 
ondo utzi dezatela, Zupideko 
biribilgunean segurtasuna ber-
ma dezatela eta autobidean za-
rata xurgatzeko panelak jar 
ditzatela.

Diputazioak aurreratu zuen 
uda partean hasiko direla erre-
pide zaharra erabat asfaltatzeko 
lanak, eta lan horiek milioi bat 
eta berrehun mila euroko au-
rrekontua izango dutela. Horrez 
gain, "hobekuntza nabarmenak" 
egingo dira Eztala futbol zelaian 
eta inguruetan.

Aintzane Oiarbide diputatua antzuolarrei argibideak ematen Olaranen. JOKIN BEREZIARTUA

Autobidearen gaineko 
kezkak eta zalantzak
antzuolarren zalantzak eta kezkak argitzen izan da aintzane oiarbide, bide azpiegitura 
diputatua. besteak beste, autobideak bidesaria izango duen, errepide zaharra nola 
geratuko den eta kolektorea bergararaino eramango den izan dira herritarren kezkak

UDA PARTEAN 
ERREPIDE ZAHARRA 
ERABAT ASFALTATUKO 
DUTELA AURRERATU 
DU DIPUTAZIOAK

Antzuolarrak, andre eta jabe
Antzuolak irabazi du Gipuzkoako eskolarteko banakako nesken pilota 
txapelketa. Alebin eta infantil mailetan nagusitu dira antzuolarrak, 
Zaldibian joan den asteburuan jokatutako finalean. 

Hala, alebinetan, Olatz Insausti eta June Garaikoetxea bikoteak jantzi du 
txapela. Infantiletan, aldiz, Leire eta Nagore Galeano ahizpek.

San Blas eguneko ospakizuna
Zapatuan, otsailaren 9an, San Blas eguna ospatuko dute 
antzuolarrek Basalde auzoko San Blas ermitan, eguerdian.

Erorketak prebenitzeko tailerra
Udaleko Gizarte Zerbitzuak, Landatxope elkarteak eta 
Osakidetzak elkarlanean antolatu dute adineko pertsonen 
erorketak prebenitzeko tailerra. 64 urtetik gorako herritarrei 
eta euren senide edo zaintzaileei zuzendua dago tailerra. 
Otsailaren 12an eta 19an 16:30etik 18:00etara egingo dira Olaran 
etxean saio praktikoak. Aurrez izena eman daiteke, eta doan da. 
Izena emateko epea urtarrilaren 16tik otsailaren 11ra bitartean 
da, osasun etxean.

oHaRRak

OLALDE
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Harira saioan izan zen alkatea, 
martitzenean. Askotariko gal-
derak erantzun zituen. Saioa 
ikusgai dago Goiena.eus atarian. 
1,5 milioi euro inguruko aurrekon-
tua duzue 2019rako. Honako hau 
ere kalte-ordainek baldintzatutako 
aurrekontua dela esan duzue. 
250.000 euro inguru bideratu 
beharko ditugu kalte-ordainak 
ordaintzeko. Duela lau urte saio 
honetan bertan komentatu zuen 
lehengo alkateak jasotakoa bai-
no zor txikiagoarekin uzten 
zutela Udala. 1,3 milioi euroko 
zorrarekin jaso zutela Udala, 
eta 700.000 euroko zorrarekin 
utziko zutela zortzi urteren on-
doren. Bada, egoera guztiz bes-
telakoa izan da. Udalean sartu 
ginenean bagenekien kalte-ordain 
batzuk egongo zirela. Egia da 
Udalak banketxeekin zuen zorra 
700.000 eurokoa zela, baina gero 
etorri diren kalte-ordainekin, 
guztira, 2,4 milioi euro ordaindu 
beharra eduki du Udalak 2015eko 
ekainetik. Ia-ia, bi urteko au-
rrekontu osoa. Agintaldi hone-
tan milioi bat ordainduta laga-
ko dugu, eta 2020tik aurrera 
ordaindu behar den kopurua 
dezente txikiagoa da. Hau da, 
hurrengo agintaldian aginduko 
dutenek beste malgutasun bat 
edukiko dute. Azkenean, ehun 
bat mila euro gehiago izango 
dituzte –gehituta horrekin lor 
daitezkeen dirulaguntzak– non 
gastatu erabakitzeko. Guk edu-
ki ez duguna.
Zein da aurten inbertsio nagusia? 
Inbertsio oso garrantzitsua aur-
ten –30.000 euro– Artekalean 
egitekoa duguna izango da. Ur 
zikinak eta euri urak batera 
doaz, eta bereiztea komeni da. 
Euri urak gure konpetentzia 
dira, eta lanen zati bat ordaindu 
beharra dugu. Baliatuko dugu 
aukera hor daude aparkaleku 
batzuk moldatzeko eta Eibarre-
ra doan autobusari duin samar 
gelditzeko toki bat egiteko. 

Ur zikinak aipatu dituzu, eta Elge-
tako ur zikinak nora doaz? 
Bai industrialdekoak, bai herri-
koak Sesto errekara doaz. Eus-
ko Jaurlaritzak 2007an hartu 
zuen saneamendu hori egiteko 
konpromisoa eta oraindik egi-
teko dago. Sarri eskatu dugu 
lan horiek egiteko eta jakin 
berri dugu 2021-2027 plangintzan 
barik 2019-2021 plangintzan sar-
tu dutela. Hala, espero dugu epe 
motzean hori eginda lagatzea.
Zuntz optikoa ere iritsi da herrira. 
Sumatuko da aldea? 
Ez dago estaldurarik herri guz-
tian oraindik, baina zatika-za-
tika badabiltza, eta aldea igarri 
behar da. Uste dut, gainera, 
erabiltzaile partikularrendako 
baino garrantzitsuagoa izango 
dela datu asko behar dituzte-
nendako: enpresak, planoak eta 
diseinuak bidaltzea behar duten 
freelanceak…

Etxebizitzaren gaia zelan dago El-
getan?  
Egia da ez dagoela merkaturik 
alokairu librean. Ordenantza 
berri bat ere egin dugu etxepeak 
etxebizitza bihurtzeko aukera 
emateko, baina garbi azaldu 
genuen hauteskunde programan 
ez dugula etxe berriak egiteko 
beharrik ikusten. Eta promoto-
reek ere ez. Herrian hutsik dau-
den ia 120 etxebizitza egonda –
bostetik bat–, zein punturaino 
konpontzen du arazoa berriak 
egiteak? Gazteak herrian geldi-
tzeko alokairu soziala bultzatu 
behar da. Agintaldi honetan 
980.000 euro ordaindu ditugu 
aurrekoek egindako zor kon-
tzeptuan, eta hori baino diru 
gutxiagorekin gauza izango gi-
nateke eraikin oso bat erosi eta 
alokairu sozialean emateko zor-
tzi etxebizitza prestatzeko. Hori 
da gazteak herrian gelditzeko 
modu bat, baina horretarako 
gutxieneko diru sarrera batzuk 
behar dira, eta gaur egun Udal 
honek ez dauzka.
Alkategai izango zara berriz? 
Oraintxe ari gara gaia lantzen, 
baina garrantzi berezia ematen 
ari gara programari. Gero joan-
go gara zerrenda kontuak lotzen.

Elgetako alkate Iraitz Lazkano, martitzenean, Harira saioan. L.Z.L.

"Saneamendu lanak 
egitea premiazkoa da"
IRAITZ LAZKANO GARITAONANDIA ELgEtako aLkatEa
berriz ere alkategai izango den galdetuta, ez du ezer aurreratu nahi izan Lazkanok, 
baina jakinarazi du lantaldean hasita daudela hauteskunde programa berria lantzen

"ESPERO DUGU       
EPE MOTZEAN 
SANEAMENDU     
LANAK EGINDA 
LAGATZEA"

Grafiti tailerra 
gaztelekuan
Bi eguneko grafiti tailerra iragarri 
du gazteleku zerbitzuak aste 
bukaerarako. Bihar, zapatua, 
erabiltzaileendako saioa izango da, 
16:00etatik 20:00etara. Domekan, 
berriz, ate irekiak egingo dituzte 
LHko 5. mailatik gorako neska-
mutikoendako. Eñaut Aiartzaguena 
grafitilariak gidatuko ditu saiook, 
eta helburua da gaztelekuko horma 
bat grafiti batekin apaintzea.

L.Z.L.

Pozik dira antolatzaileak; izan 
ere, jende kopuru polita elkar-
tuko dute bihar egitekoa duten 
Mendi Mendia Racing jaian. 
Adierazitakoaren arabera 110-120 
bat lagun daude bazkarirako 
izena emanda. 

Biharko ekitaldiak 11:00etan 
hasiko dira. Autoen erakuske-
tarekin eta pintxo-poteoarekin 
hasiko dira. Aurreko urteetan 

moduan, Mendizaleen plazan 
kokatuko dute elkargunea. Eta 
13:30erako, talde argazkia ate-
ratzeko dei egin dute. Plazan 
elkartuko dira, jarraitzaileekin 
eta lagunekin argazkia atera-
tzeko. Bazkaria, berriz, 14:00etan 
izango da, Espaloia kafe antzo-
kian. Festa gauera arte luzatuko 
da; izan ere, 21:30ean hasiko 
dira zuzeneko musika emanal-
diak antzokian. Bergarako Bar-
ne Guda eta Brigade Loco taldeak 
eta Kataluniako Demencials 
daude iragarrita.

120 bat lagun espero 
dituzte Mendi Mendia 
jaiko bazkarirako

L.Z.L. ELgEta
Prest da, liburutegian, Biblio-
bero izeneko interesgune berezia. 
Erotismoarekin lotutako argi-
talpenak elkartu ditu bertan 
Geaxi Ezpeleta liburuzainak. 
Apal berezituan daude ikusgai  
hilaren 22ra arte.

Erotismoak, gainera, presentzia 
berezia izango du egunotako 
ekintzetan. Atzo egindako lite-
ratura solasaldietan, Aitor Ara-
naren Ipuin lizunak liburuko 
hiru idazlan izan zituzten azter-
gai, eta hilaren 22rako Virginia 
Imaz ipuin kontalariaren De 
miel y escalofrío... ipuin konta-
keta erotikoa dago iragarrita. 
Liburutegian egingo du, 22:30ean.

Horrekin batera, Elena Elko-
ro farmazialariak antisorgailuen 
gaineko saioa egingo du hilaren 
13an, 18:30ean. Eta liburutegiak 
Xuxurlatu barrenera esaldi ero-
tikoen lehiaketa egingo du. In-

teresatuek liburutegian aurki-
tuko dituzte argibideak.

Kontalaritza tailerra, gaur
Aurreko programaziotik dator 
LH-1eko eta LH-2ko umeendako 
Maider Galarzak gaur egitekoa 
duen tailerra, 17:00etan. 

Virginia Imaz. IMANOL BELOKI

Erotismoak leku berezia izango 
du liburutegian, otsailean 
'Xuxurlatu barrenera' esaldi lehiaketa eta Virginia 
imazen ipuin kontaketa erotikoa daude iragarrita



ELGETA      33GOIENA ALDIZKARIA  2019-02-08  Egubakoitza

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Irailetik abendura bitartean, 
Karim eta Sun magoak, Go!azen 
ikuskizunaren bi emanaldi eta 
Gari&Maldanbera taldearen 
kontzertua izan dira Espaloia 
kafe antzokian Kultur Hiru tal-
dearen eskutik.

Abenduaren 31n amaitu zen 
antzokiaren kudeaketarako Uda-
larekin sinatutako lehen hitzar-
menaren epealdia. Atzo, berriz, 
alde biek beste hitzarmen bat 
sinatu zuten, ekainaren 30era 
arte. "Uste dugu lan nahiko txu-
kuna egiteko gai izan garela 
lehenengo hiruhilekoan. Asmoa 
poliki joatea zen, denok pixka 
bat elkar ezagutzeko eta aretoa 
bera ere ezagutzeko. Uste dugu 
neurria hartu diogula. Lehenen-
go etapa era egokian gainditu 
dugula esango genuke", adiera-
zi dute Kultur Hiruko kideek.

Udalak ere ontzat jo du orain 
artekoa. "Uste dugu formula 
egokia topatu dugula Espaloia-
ren kudeaketarako", esan zuen 
urtarrileko osoko bilkuran Kul-
tura zinegotzi Janire Lazkanok. 
Nabarmendu zuen eraikinak 
Udalaren erabilerarako izaten 
jarraitzen duela eta noizean 
behin, gainera, Kultur Hiru tal-
deak antolatutako ekintzak dau-
dela bertan. "Hitzarmen honek, 
azkenean, Kultur Hiruk hilero-

hilero antolatutako ekintzak 
herrira ekartzeko aukera ema-
ten digu, kendu barik guk egiten 
ditugunak". 

Funtzionamendua, ikasturteka 
Aurrerantzean, irailetik ekai-
nera arteko dinamika ezartzea 
adostu dute alde biek, eta atzo, 
ekainera arteko hitzarmena si-
natu zuten. "Hiru hilabeteko 
ezagutzarekin hainbat aldaketa 
egingo ditugu lehenagotik genuen 
hitzarmenean", azaldu du Laz-
kanok. Kultura zinegotziak esan 
du Kultur Hiruko kideek horre-

la eskatuta hitzarmen bana si-
natuko dela aurrerantzean eki-
taldi bakoitzeko, eta Udalak orain 
arteko espazioa lagako duela  
–barra, agertokia, soinu eta argi 
inguruak...–.  

Koordinazioa, batzordeak 
Aurrerantzean ere Kultura ba-
tzordeak egingo ditu agenda 
koordinazio lanak. "Kultur Hi-
rukoek kultura batzordeari eman 
beharko diote egiten dituzten 
ekintzen berri, eta batzordean 
berba egin eta gero eta adostu-
tzat eman eta gero jasoko dute 

dirulaguntza", esan du Janire 
Lazkanok. Zehaztu du 100 euro-
ko dirulaguntza emango duela 
Udalak eguneko, eta euskaraz 
egindako ekintza bakoitzeko 50 
euro, urteko hamar ekintzako 
mugarekin. "Hori, aurreikusita 
irailetik ekainera bitartean hi-
lean ekintza bat egingo dela". 
Kultur Hiruk,  berriz, 200 euro-
ko bermea jarriko du, eta ekin-
tza bakoitzeko 100 euroko alo-
kairua ordainduko du. "Lehen 
moduan, gastuen ardura izango 
du promozioan eta hedapenean, 
erantzukizun zibileko eta onda-

sunen arrisku guztien aseguruak 
indarrean edukiko ditu eta bere 
gain hartuko ditu garbiketa zein 
soinu eta argi teknikari gastuak. 
Baita ere ekitaldiari berari atxi-
kitzen zaizkion bestelako gastuak 
–hotela, zamalanak…–". 

'Balio magikoak' ikuskizuna, aurreko domekan, Espaloian. IMANOL SORIANO

Ekainera bitarteko 
programazioa, Espaloian
Elgetako udalak eta kultur Hiru taldeko kideek kafe antzokiarekin lotutako hitzarmena 
berritu dute. Hurrengo hilabeteetarako, toni bright mago mentalista, 'Pinotxo' 
ikuskizuna, tributu jaialdi bat eta anthony blake iragarri dituzte, besteak beste 

IRAGARRITAKO 
IKUSKIZUN 
GEHIENETARAKO 
SARRERAK SALGAI 
DAUDE DAGOENEKO

M8 Plataformaren batzar irekia domekan
Elgetako M8 Plataformak domekan, hilak 10, egingo du 
hurrengo batzar irekia. Kultura etxean batuko dira, 11:00etan.

Iratxe Alonsori saria eguaztenean
Elgetako Udalak Iratxe Alonso sarituko du Debagoieneko Kirol 
Sarietan. Eguaztenean, otsailak 13, izango da ekitaldia, 
Arrasateko Amaia antzokian, 19:00etan. 

Podologoa erretiratuendako, eguenean
Otsaileko kontsulta hilaren 14an izango da, eguena. Ohikoa den 
moduan, ezinbestekoa da aurrez txanda hartzea. Interesatuek 
deitu egin behar dute: 943 76 80 77 (Nati). 

oHaRRak

Kultur Hiru taldeko kideak 
pozik dira antzokian izandako 
hasierarekin. Etorkizuneko 
helburuak betetzeko gai izatea 
espero dute. 
Zer moduz joan da hiru 
hilabeteko lehen etapa? 
Alde biak gustura gaudela 
esango genuke. Horren 
emaitza zuzena hurrengo sei 
hilabeteetarako sinatu dugun 
akordioa izango litzateke. 
Programazio lanetarako 
erosoago ibiltzen gara epealdi 
luzeagoetan; izan ere, bi eta 
hiru hilabete aurretik itxi behar 
izaten ditugu ikuskizunak. 
Zer duzue itxita? 
Badirudi martxa hartu diogula 
lanari eta hainbat talderekin 
hitz egiten dihardugu. 
Itxita ditugu otsailaren 23rako 
Toni Bright mago mentalista, 
martxoaren 16rako Pinotxo 
antzezlana eta martxoaren 

22rako roc-and-roll tributu 
jaialdia –Extremoduro, Platero 
y Tu, Marea–; aurretik, 
Bergarako Black Lemon 
taldeak joko du. Maiatzaren 
11n eta 12an, berriz, Anthony 
Blake mago mentalista izango 
dugu. 
Antzokia, orduan, aro berri 
batean sartu da? 
Elkarlanaren ondorioz eta 
jendearen erantzuna ikusirik, 
aurrera ilusioz begiratzea 
besterik ez zaigu geratzen, eta 
ozen esan genezake Espaloia 
aro berri batean murgildu dela.

GOIENA

"Badirudi martxa hartu diogula 
lanari, eta aurrera begira gaude"
IBAN FERNANDEZ DE ARROIABE kuLtuR HiRu

Eskolako 
ortuan, untxia
Akuri bat eta bi untxi ibili dira 
denbora luzez eskolako ortu 
inguruan, baina bakarra ageri da 
azken egunotan. Gelditzen denak 
jantoki egokia topatu du, antza, 
eskolako baratzean. Ilaje berezia 
du oso eta erraz ikus daiteke. 
Maskota moduan etxera eraman 
eta aspertutakoan kalera botatako 
untxia ote da? Ematen du zer 
pentsatua.

L.Z.L.
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Oihana Elortza oÑati
Errepublika garaian nesken 
eskola izandako eraikinean os-
tatua egin gura dute Araotzeko 
auzotarrek, eta asmoa bere bidea 
egiten ari da. Jaurlaritzak 147.000 
euro eman ditu proiekturako 
eta beste erdia Udalak eta au-
zotarrek jarriko dute, erdi eta 
erdi. Hain zuzen, egitasmoarekin 
aurrera egiteko balioko duen 
Udalaren eta auzotarren arteko 
hitzarmena onartu zuen udal-
batzak urtarrileko ohiko osoko 
bilkuran.

Ostatuaren bideragarritasuna 
Bi fase izango ditu proiektuak 
eta hitzarmen hori lehen fasea-
ri dagokio. "Ikusten dugu au-
zoaren inplikazioa badagoela. 
Berriz dirua jartzeko konpro-
misoa hartu dute auzotarrek, 
Jaurlaritzatik ere lortu dugu 
dirua eta uste dut Udalak esku-
tik joan behar duela. Badaude 
elementu batzuk diotenak osta-
tu hori errealitate bihurtzeko 
saiakera bat egin behar dela 

eskatzen dutenak", adierazi zuen 
Mikel Biain alkateak. 

Alderdi jeltzaleak, baina, ez 
du Araotzeko ostatua bideraga-
rri ikusten negozio moduan. Dio 
kalkulatu dutela ostatu hori 
%70ean egongo dela beteta, bai-
na datuek erakusten dutela Gi-
puzkoan landetxeak %27 baka-
rrik betetzen direla. Jeltzaleen 
ustez, Aldundiak zuen Berpiztu 
programa aukera hobea da jen-
dea Araotzera bizi izatera joa-
teko. Arantzazu, Araotz eta 
Urrexolan landu zuten programa 
hori, jeltzaleak Udal Gobernuan 
zeudenean, eta arau subsidia-
rioak ere aldatzeko prest zeu-
dela gogorarazi zuen Lourdes 
Idoiagak, herritarrak erdigune-
tik auzoetara bizi izatera joate-

ko. Asmo horrek ez zuen aurre-
ra egin, baina egungo proiektuak 
ere ez dituela Araotzera auzotar 
gehiago erakarriko uste dute 
jeltzaleek, turistak bakarrik, 
eta, horregatik, abstenitu egin 
ziren. "Kontua ez da Araotzen 
etxe gehiago egitea, baina bai 
ahalbideratzea landagunerako 
estiloko etxeak egitea, zerbitzuak 
eta garraioa jarrita, adibidez", 
zioen EAJko bozeramaileak. 
Araoztarrek egindako lana al-
derdi biek txalotu zuten.

Eraikina egokitu 
Hasierako fase honetan, lehen 
nesken eskola izandako eraiki-
na ostatu izateko egokituko dute, 
eta, osoko bilkuran onartutako 
hitzarmenarekin, lanen lizitazioa 
egitea izango da hurrengo pau-
soa. Laster egingo dute hori, 
Mikel Biain alkatearen esanetan. 
"Auzotarrendako topalekua ere 
izango da. Turistendako eskain-
tza gehigarria izango da ostatua 
hartzen duenarendako", gaine-
ratu zuen.

Elizaren aurreko eraikina egokituko dute ostatu izateko. O.E.

Araotzen ostatua egiteko 
beste pauso bat eman dute
Jaurlaritzaren dirua lortuta, proiektuarekin aurrera egitea erabaki dute udalak eta 
auzotarrek, eta urtarrileko osoko bilkuran alde bi horien arteko hitzarmena onartu 
dute ideiarekin aurrera jarraitzeko. Lanak lizitatzea izango da hurrengo urratsa

UDALBATZA OSATZEN 
DUTEN ALDERDI BIEK 
TXALOTU DUTE 
ARAOTZEKO 
AUZOTARREN LANA

Udaletxeko sarreran dago makina, eskuinaldean dagoen bulegoan. O.E.

Dagoeneko erabilgarri dago 
bulego elektronikoa
Herritarren arreta zerbitzua egiten badabiltza, baina 
dagoeneko makina erabilita atera daitezke agiri asko

O.E. oÑati
Oñatiarren arreta zerbitzu bu-
legoa martxan jartzeko lanean 
dihardute udaletxean, eta bu-
lego fisikoa martxoaren lehe-
nengo astean egongo da zabalik. 
Bulego elektronikoa izango dena, 
baina, dagoeneko erabilgarri 
dago.

Erabiltzeko erraza 
Udaletxeko sarreran jarri dute 
makina, sartu eta eskumara 
dagoen bulegoan. Eta udaletxea 
zabalik dagoen ordutegi barruan 
erabil daiteke. Egun arratsaldez 
harreran eskatu daitezkeen bai-
no agiri gehiago eskura daitez-
ke makina horren bidez. Esate-
rako, errolda agiriak eta hainbat 
ziurtagiri. 

Alondegitik izango du gero 
sarrera Herritarren Arreta Zer-
bitzuak, eta han egongo da ma-
kina. "Edonork erabiltzeko mo-
dukoa da. Oso erraza. Gertura-

tu eta pantailan agertzen diren 
mezuak aukeratu baino ez da 
egin behar. Ordenagailu bat da, 
udaletxeko zerbitzu batzuk es-
kaintzen dituena", azaldu du 
alkateak, Mikel Biainek. 

Bulego fisikoa egongo den to-
kia egokitzen ari dira eta lanak 
martxa onean doaz. Hilabete 
barru zabalduko dute eta bule-
go edo espazio berrian egongo 
da makina hori, baina herritarrek 
erabiltzeko ordenagailu edo ma-
kina gehiago ere egongo dira 
gero. Esaterako, ordainketak 
egiteko makina. Gero, txartela 
sartuta, zuzenean egin ahal izan-
go ditu ordainketak herritarrak; 
hango langileak ez dira dirua-
rekin ibiliko. Makina hori ere 
hau besteko erraza izango da 
erabiltzeko. Udal arduradunek 
aurreratu dute herritarrek ez 
dutela inolako zailtasunik izan-
go tramiteak egiteko ordenagai-
luak erabiltzeko. 

Aratusteetako zapatuetako en-
tseguak Larrañako pilotalekuan 
egingo dituzte aste honetatik 
aurrera. Hurrengo hiru asteetan 
hantxe izango dira entseguak, 
zapatu eguerdietan, 12:00etan. 
Martitzenekoak, orain arte mo-
duan, 20:00etan, Eltzian. Entse-
gu hauek irekiak dira eta Ara-
tusteetan dantza egin gura duten 
herritarrak joan daitezke.

Aratusteetako 
zapatuetako 
entseguak, LarrañanOdol ateratzea gaur

Gaur, egubakoitza, egingo 
dute otsaileko odol ateratzea. 
17:00etatik 19:00etara izango 
da, MUren Enpresagintza 
Fakultatean.

Martxoaren 8a: bilera
Datorren martitzenean, hilak 
12, egingo dute Martxoaren 8a 
antolatzeko hurrengo bilera 
irekia. Eltziako topalekuan 
izango da, 18:00etan.

oHaRRak
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Oihana Elortza oÑati
Astelehen iluntzean zabalduko 
duten erakusketarekin hasiko 
dira Natur Eskolaren aurtengo 
ingurumen jardunaldiak. Era-
kusketa landua eta osatua izan-
go da aurtengoa ere, eta baita 
erakargarria, ohi denez. Nor-
malean baino argi gutxiago 
egongo da, baina, erakusketa 
gelan; iluntasuna ikusiko da. 
Izan ere, gaua da aurten landu-
ko dute gaietako bat; geologia 
da bigarrena.

Antropozenoaren garaia 
Gauaren ikuspegi astronomikoaz 
jardungo dute, batetik, eta bai-
ta gaueko biodibertsitateaz ere. 
"Konstelazioak, beste planetetan 
gauak nolakoak diren eta antze-
rako gaiak entzungo ditugu, 
batetik, eta animaliek gauera 
nola moldatzen edo nola molda-
tu behar izan duten, bestetik", 
dio Natur Eskolako Aimar Uri-
besalgok. Hontzak eta saguzarrak 
ikusiko dira erakusketan, esa-
terako, baina baita argi kutsa-
dura ere.

Landuko duten beste gaia geo-
logia izango da, eta ez ote garen 
beste aro geologiko batean sar-
tuta egongo eztabaidatuko da, 
adibidez, lurraren historiari 
errepasoa eginez. Hau da, an-
tropozenoaren garaian bizi ote 
garen izango da gaia.

Hitzaldiak eta dokumentalak 
Bi gai horien inguruko hitzaldiak 
eta ikus-entzunezkoak antolatu 
dituzte Natur Eskolako langileek. 
Baita urteroko zuhaitz azoka 
eta zuhaitz eguna ere. Baso ku-
deaketaren inguruko hitzaldia 
ere egingo da. Santa Anan izan-
go den bakarra izango da, gai-
nerako hitzordu guztiak kultu-
ra etxean izango dira-eta. Otso 
artean hezi zen Marcos Rodriguez 
andaluziarrarena barne. Bere 
esperientzia, bizitza, kontatzera 
etorriko da Oñatira, Natur Es-
kolakoek gonbidatuta.

Hontzak ikusiko dira, adibidez, erakusketan. MEJORIMAGEN.EU

Gauaz eta geologiaz dira 
ingurumen jardunaldiak 
gai horietako hitzaldiez gain, Marcos Rodriguezena ere antolatu dute, hamahiru 
urtean Sierra Morenako mendi eta basoetan otsoekin eta beste hainbat animaliarekin 
bizi izan zen pertsona. Hilaren 15ean etorriko da kultura etxera, 19:00etan

Txalotu

Txalotzen dutenak txalotu nahi nituzke gaurkoan. Izan ere, denei 
gustatzen zaigu txaloak entzutea noizean behin. Eta horretarako, 
norbaitek txaloa jo behar du. Bikaintasuna txalotzea da 
samurrena, emaitza onenak goraipatzeko joera baitaukagu 
gehienetan. Zailagoa dena zera da, emaitzak apalagoak, ez hain 
sonatuak direnean txaloen errekonozimendua ematea.

Txalotu nahi ditut bereziki esfortzua txalotzen dutenak: 
zailtasun gehiago eta laudorio gutxiago izan arren, beraien 
metak lortzeko lan izugarria egiten duten pertsonak animatzera 
doazen horiek. Adibidez, joan den astean Europa mailako notizia 
izan zen San Mames bete egin zela nesken partidu bat ikusteko; 
horretaz gain, gure bailaran pilotako emakumeen Master Cup-ak 
ere gero eta oihartzun handiagoa du.

Ez ditut ahaztu nahi gure inguruetan ditugun lasterketetako 
ikusleak. Lehenak pasatzerakoan ikusle mordoa egoten da; 
azkenak joaten garenean, berriz, ez dira horrenbeste izaten, 
baina haien txaloek bai ematen dutela indar berezia. Amaitzeko, 
txaloak zuri ere, lerro hauen amaierara iritsi zara eta.

NiRE uStEz

LUKENE IGARTUA

O.E. oÑati
Musikari eta antzezle moduan 
ezagunagoa bada ere, bizitza 
osoa eskaini dio Villarrek giza 
komunikazioa ikertzeari, modu 
ezkutuagoan. Bi tesi idatziak 
ditu eta liburu bat argitaratu 
du orain: Nacionalismo. Nacio-
nalismos. La acción comunicati-
va del periodismo actual. 
Zer dago liburu horren oinarrian? 
Kazetaritzan gaiei –politika gaiei, 
batez ere– ematen zaien tratae-
rari egiten diot kritika eta sa-
laketa. Ez zait gustatzen. 
Diozu ezegokitzat jotzen duzula 
kazetaritza hori eta haserretu egi-
ten zaituela.
Ezegoki izaera horren muina 
definizio gabetasunetik dator. 
Eztabaidak, esaldiak eta antze-
rakoak definiziorik gabe ematen 
dira eta definiziorik gabeko gaiei 
buruz aritzea denbora galtzea 
da. Horrek ez du emaitzarik 
ematen. Adibidez, bake konfe-
rentzia batean ni ez nintzateke 
inoiz buruz buru jarriko esta-
tubatuar batekin. Bere bakearen 
definizioa da gerra bukatu on-
dorengo egoera, eta hori edonork 
daki ez dela bakea, galdu duenak 
ez du-eta baketzat onartuko 
egoera hori.

Zer dago definizio horren atzean, 
zure ustez? 
Gogoeta falta. Eta hori botereak 
eta diruak bultzatzen du. Sen-
timendutik ekintzara zuzenean 
pasatzera bideratzen dute, eta 
sentimenduak arrazoitzen ez 
badituzu eta geroko ekintzen 
bideak ikusten ez badituzu, ez 
du emaitza onik ekarriko.
Kataluniako prozesuan trataerak 
ere alarma piztu dizula diozu. 
Ikusi nuen kazetari bat izuga-
rrizko irainak botatzen zergatia 
argudiatu gabe. Bestearen rola 
hartzen zuen; haserretu nintzen.

Jose Antonio Villar oñatiarra. 

"Definitu gabeko gai bati buruz 
aritzea denbora galtzea da"
JOSE ANTONIO VILLAR iDazLEa
kazetaritzan gaiak nola tratatzen diren kritikatzen du 

• Gaua ikuspuntu astronomikotik. Hitzaldia. Esteban Esteban. 
(Durangoko astronomia taldea). Otsailaren 12an, 19:00etan.

• Gaua, gauekoentzat. Hitzaldia. Joxerra Aihartza, biologoa. 
(EHU). Otsailaren 13an, 19:00etan.

• Marcos Rodriguez. Hitzaldia. Otsailaren 15ean, 19:00etan.
• Lurraren historian zeharreko aldaketa globala. Nora 

goaz? Hitzaldia. Estibaliz Apellaniz, geologoa. 19an, 19:00etan.
• Antropozenoa. Gizakia lehen mailako eragile geologikoa. 

Hitzaldia. Jon Betanzos, geologoa. Hilaren 20an, 19:00etan. 
• Análisis de la realidad forestal y presentación de la 

propuesta de Kolore Guztietako Basoak. Hitzaldia. Kenko 
Alonso, biologoa. Otsailaren 25ean, 19:00etan.

• Aralar, mundua leku den lurra. Dokumentala eta solasaldia 
zuzendariarekin. Otsailaren 26an, 19:00etan.

• El secreto de la naturaleza. Dokumentala eta solasaldia. 
Hizlaria: Juan Inazio Perez Iglesias, fisiologoa (EHU). Otsailaren 
27an, 19:00etan.

• Un día más con vida. Filma, zineklubean. Zuzendaria: Raul de 
la Fuente eta Damian Nenow. Otsailaren 21ean, 20:00etan. 

• Caras y lugares. Filma, zineklubean. Zuzendaria: Agnes Varda. 
Otsailaren 28an, 20:00etan.

• Zuhaitz feria. Martxoaren 2an, goizez, 09:00etatik aurrera, 
Foruen plazan.

• Zuhaitz eguna. Martxoaren 3an, goizez. 10:00etan, Foruen 
plazan.

• Zuhaitz eguna Aloñako lagunekin. Martxoaren 10ean, 
Unaimendin, 10:00etan.

Oharra: Gaua, gauekoentzat. Erakusketa. Otsailaren 11tik 27ra 
egongo da zabalik, egunero, 18:00etatik 20:00etara.

Jardunaldietako egitaraua
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Aurreko jardunaldian Zubikoan 
lortutako garaipenaren ostean, 
Fagor Industrial Aloña Mendi 
taldeko mutilek Errenteriako 
Ereintza Beissier taldearen 
aurka jokatuko dute. Etxetik 
kanpo jokatutako azkenengo bi 
partiduak ezin izan dituzte 
irabazi. Hala, Aranbururen 
mutilek zapatuan jokatuko dute 
norgehiagoka, 17:30ean, 
Errenteriako Udal Kiroldegian. Fagor Industrialen eta Corazonistasen arteko partidua. IMANOL SORIANO

Errenteriara, bi puntuen bila

Mekalki Aloña Mendi taldeko 
mutilek norgehiagoka garran-
tzitsua dute domekan, Donostian, 
eguerdiko hamabietan, Alde 
Zaharraren aurka. Sailkapene-
ko lehen postuari eusteko ezin-
bestekoak diren puntuak behar 
dituzte oñatiarrek, taulan biga-
rren dagoen Atletico San Sebas-
tian eurengandik puntu bakarra 
dute eta. 

Lehen postuari 
eusteko funtsezko bi 
puntu jokoan

Endika Ruizen mutilek igandean 
dute beste aukera bat sailkape-
neko lehen postuetan jarraitze-
ko. Kasu honetan, Ikasberri 
taldearen bisita jasoko dute, 
16:30ean, Azkoagain futbol ze-
laian. Oñatiarrek ez dute parti-
durik galdu azken lau jardunal-
dietan. Azpeitiarrak, berriz, 
bederatzigarren postuan daude, 
25 punturekin. 

Aurrealdean 
segitzeko beste 
aukera bat igandean

Bihar Zubikoako fitness gelan 
eman behar zen TRX modalita-
teko indar entrenamenduen 
tailer teoriko-praktiko berezia 
hurrengo astera atzeratu dute. 
Tailerra hilaren 16an, zapatua, 
izango da, 10:00etatik 11:00ak 
bitartean. Abonatuentzat doakoa 
izango da, baina gainontzekoek 
hiru euro ordaindu beharko 
dute eta plaza mugatuak daude.

TRX modalitateko 
tailerra hurrengo 
zapatura atzeratu da 

Herriko futbol txapelketa den-
boraldi erdira iritsi da dagoe-
neko. Albok taldeak jokatutako 
partidu guztiak irabazi ditu eta 
bihar, 17:30ean hasita, lehen 
postuari eusteko beste aukera 
bat izango du Auschwitz-en aur-
ka. Jardunaldiko beste partidua 
Zalapartak eta Mazedoniak jo-
katuko dute, 19:00etan. Txuskos 
da arduraduna aste honetan.

Seigarren garaipena 
jarraian lortu nahi du 
Albok taldeak

M.R. oÑati
Aloña Mendiko mendi sailak 
otsailaren 16rako eta 17rako 
antolatu du eski zeharkaldia 
egiteko irteera. Larunbat goizean 
irtengo dira Oñatitik eta egun 
horretarako ibilbidea izango da: 
Astun, Pic Peyreget, Portalet, 
Astun, Moines, Cabane de la 
Glere, Col de Liou, Pic Peyreget, 
hego korridorea jaitsi eta Por-
talet. Sallent-en edo Hoz de Jacan  
egingo dute lo. Iganderako, berriz, 
ibilbide hau aurreikusi dute: 
Sarriosko aparkalekua, Anayet 
tontorra, Canal Roya, Sarrios, 
Anayet, Espelunciecha, Espe-
lunciecha ipar korridoretik, 
Ibones de Anayet, Anayet ton-
torra, Barranco de las Negras 
eta Canal Roya. Norbaitek ma-
teriala behar badu, alonamendi.
mendi@gmail.com helbidera mezu 
bat bidali beharko du lehenbai-
lehen. 

Mendi-irteera otsailaren 17an 
Otsailaren 17an mendi irteera 
egingo dute honako ibilbide ho-
nekin: Samaniego, Pico San Leon 
eta Urizaharra. Irteera horretan 
parte hartu nahi duenak izena 
eman beharko du otsailaren 14a 
baino lehen. 

2017an egindako irteera ALOÑA MENDI

Mendi sailak antolatuta, eski 
zeharkaldia eta mendi irteera
Mendi sailak antolatutako eski zeharkaldian izena 
emateko azken eguna otsailaren 12a izango da

Maialen Regueiro oÑati
Duela bi jardunaldi hasi zuten 
Aloña Mendiko senior neskek 
denboraldiko bigarren itzulia. 
Lehen partidua etxean jokatu 
zuten Elgoibarren aurka eta 
aurreko asteburuan, berriz, Ja-
rrilleras taldea izan zuten aur-
kari. Bi jardunaldi horietan 
oñatiarrek ezin izan zuten ga-
raipena lortu; beraz, bihar, bes-
te aukera bat izango dute Ioritz 
Agirianoren neskek, 17:45ean 
hasita, Irauli Bostekoren aurka, 
bigarren itzuliko lehen garaipe-
na lortzeko.  

Lehen itzuliko emaitzak 
Urri hasieran jokatu zuten senior 
neskek denboraldiko lehen nor-

gehiagoka. Lehen itzuliak, guz-
tira, hamaika partidu izan ditu; 
bost irabazi dituzte, bost galdu  
eta berdinketa bakarra lortu. 
Hala, lehen itzuliko balorazioa 
egite aldera, parekatua izan dela 
esan daiteke.

Bigarren itzulia, hasita 
Apiril hasieran amaituko da 
2018-2019 denboraldia, baina 
oraindik bederatzi norgehiago-
ka jokatu behar dituzte Aloña 
Mendiko senior neskek. Egin-
dako lehenengo itzuli pareka-
tuaren ostean, Agirianoren 
taldea gogotsu eta indarrarekin 
dago bigarren itzulian emaitza 
hobeak lortzeko. Sailkapenean 
zortzigarren postuan dago taldea 

gaur egun, Jarrilleras eta Erei-
tza taldeen emaitza eta puntu 
berekin.  

Irauli Bosteko taldea 
Talde donostiarra bederatziga-
rren postuan dago sailkapenean, 
oñatiarrek baino puntu bat gu-
txiagorekin, hain zuzen ere. Bi 
taldeek lehen itzuliko partidua 
jokatu zuten urrian eta Donos-
tiako taldeak lortu zuen garai-
pena (26-24). Bi taldeek ezagutzen 
dute elkar dagoeneko eta oña-
tiarrek biharko hitzorduari  
zukua atera nahi diote, lehen 
itzuliko emaitza hobetzeko asmoz. 
Partiduari 17:45ean emango dio-
te hasiera, Zubikoa kiroldegiko 
kantxa berdean. 

Aloña Mendiren eta Elgoibarren arteko partiduan. IMANOL SORIANO

Bigarren itzuliko lehen 
garaipena lortzeko prest
aloña Mendiko senior neskek bihar izango dute aukera, 17:45ean, zubikoa 
kiroldegian eta irauli bostekoren aurka, bigarren itzuliko lehen garaipena lortzeko. 
urrian bien artean jokatutako partiduan, oñatiarrek ezin izan zuten garaipena lortu
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Domekan, otsailak 10, 12:30ean, 
Manez eta Kobreak talde berriak 
kontzertua eskainiko du Oñati-
ko gaztelekuan. Sarrera bost 
euro izango da. 

Thierry Bizkari ezkutatzen da 
Manez izen artistikoaren atzean. 
Musikan ibilbide luzeko artista 
da Bizkari; Bolbora, Hegalka 
eta Kalakan taldeetan ibili ostean, 
bere abestiak aurkeztu ditu Ko-

break metal tresnen taldearekin 
batera grabatutako azken dis-
koan."Kalakan utzi ostean, ar-
tistikoki zerbait mantendu nahi 
nuen, ni abeslaria naiz eta go-
goko dut; beraz, nire abestiak 
aurkezten hasi nintzen", adie-
razi du Bizkarik.

Gaztelekuan aurkeztuko duen 
diskoaren letrak artistaren adis-
kide zein familiakoek kontatu-
tako pasarteetan oinarritzen 
dira. "Ipar Euskal Herriko bar-
nealdeko giroa kontatzen da 
abestietan", azaldu du Bizkarik.

Manez eta Kobreak 
taldea etzi, domekan, 
gaztelekuan

Amaia Igartua.oÑati
Idazketarako zaletasuna duten 
herritarrei idaztearekin goza-
tzeko beharrezko baliabideak 
eskainiko dizkie lantegiak.  

Herriko eskaintza kulturalaren 
hutsunea betetzeko asmoz sor-
tutako ekimena da. "Liburutegiak 
hiru irakurketa talde ditu, bai-
na idazketa lantzeko eskaintza-
rik ez dago Oñatin. Gure asmoa 
bailarako herritarrei beste ekin-
tza desberdin bat eskaintzea da", 
aditzera eman du Arantzazu 
Ibarrondok, Udal Liburutegiko 
arduradunak. 

Idazteko zaletasuna dutenei 
behar duten motibazioa, bultza-
da, formakuntza eta informazioa 
eskaintzea da idazketa lantegia-
ren asmoa. "Batzuek idazteko 
eskua izango dute eta beste ba-
tzuek, ez. Bertan, baliabide eta 
tresna batzuk ikasiko dira ida-
tzi ahal izateko", azaldu du Iba-
rrondok.

Irakurketa lantegia ez da izan-
go ekimen isolatua, urteroko 
bokazioa izango duen egitasmo 

bat sortzea baita helburua. "Pro-
posamen handiago baten hasie-
ra da, ez da zerbait puntuala 
izango", esan du Ibarrondok.

Hain zuzen, 16 urtetik gorako 
edonork eman dezake izena Udal 
Liburutegian, martxo amaiera 
arte. "Aurreikuspenak oso ondo 
bete dira eta oso pozik gaude 
jasotako erantzunekin, baina 
epea, oraingoz, zabalik dago, 
martxora arte, taldearekin bat 
egin nahi duenarentzat", adie-
razi du Ibarrondok.

Joxe Mari Iturralde, irakasle 
Idazlea izateaz gain, irakaskun-
tza alorrean aritutakoa ere bada 
Joxe Mari Iturralde. Hain zuzen, 
Euskara eta Euskal Literatura-
ko katedraduna izan zen irakas-

kuntza ertainetan. Genero des-
berdinak landu ditu bere idazle 
bizitzan, haur eta gazte litera-
turan trebatu den arren. 

Azkeneko urteotan, gazteei 
zuzendutako idazketa lantegiak 
dinamizatu izan ditu. "Gauza 
bat idazle ona edo txarra izatea 
da, baina erakusten jakin behar 
da, eta, hain zuzen ere, uste 
dugu oso aukera ona dela bera 
izatea Oñatiko idazketa lante-
giaren dinamizatzailea", azaldu 
du Ibarrondok. 

Izen-emateekin "harrituta"
"Orain arte izena eman duten 
gehienak gizakumeak izan dira; 
ostera, irakurle taldeetan, gehien-
goa emakumeak izaten gara. 
Arreta eman digun datua izan 
da", argitu du Ibarrondok.

Deialdi irekia
Hala ere, ez da soilik herritarrei 
zuzendutako ekimena. "Baila-
rako jendea ere parte hartzera 
gonbidatu nahi dugu", gainera-
tu du Ibarrondok.

Joxe Mari Iturralde idazle eta irakaslea. Hura izango da idazketa lantegiko dinamizatzailea. GOIENA

Idazketa lantegia eratu 
dute Udal Liburutegian
Joxe Mari iturraldek (tolosa,1951) dinamizatuko du taldea eta hamar saio izango 
ditu. Hamabost egunean behin, eguenetan, 18:00-20:00 udal Liburutegian bilduko 
dira. Lehen saioa otsailaren 14an izango da eta izen-ematea zabalik dago oraindik

PROPOSAMEN 
HANDIAGO BATEN 
HASIERA DA, EZ DA 
ZERBAIT PUNTUALA 
IZANGO 

Biain, Basoli, Bastarrika eta Cazenave epaimahaikideak. ILUNPETAN.

Argi Arantzazu deialdiak baditu 
aurtengo edizioko bi sarituak
aurtengo deialdian jasotako 164 proposamenetatik, 
Elisa gallego eta antonio guerra izan dira sarituak

Amaia Igartua. oÑati
Epaimahaiak hamahiru nazio-
naletatik jasotako 164 proposa-
menen artean hausnartu, eta 
aho batez onartu du Argi Aran-
tzazu 2019 deialdiaren saridunak 
Maqueta de un paisaje –Elisa 
Gallego– eta Comportamiento 
para un Simulacro –Antonio 
Guerra– izatea. 

Epaimahaiak egoki ikusi du 
David Inclan, Arguiñe Escandon, 
Marcon Goymil eta Oihana Ga-
ritanori aipamen berezia egitea.

"Oso zaila izan da lan guztiak 
banan-banan aztertzea. Lan asko 
jaso ditugu eta kalitate zein izen 
handiko proposamenak zeuden 
tartean. Egun osoko lana izan 
zen aukeraketa prozesua", azal-
du du Itziar Bastarrika epaimahai 
kideak eta Argi Festibalaren 
zuzendari artistikoak.

Aukeratutako bi lanek Paisaia 
eta identitatea gaiarekiko duten 
koherentzia, bi proposamenen 

arteko elkarrizketa ahalmena 
eta Arantzazuko testuinguruan 
duten garapenerako gaitasuna 
baloratu dute aukeraketa pro-
zesuan.
 "Azkenean, Elisa Gallego eta 
Antonio Guerra aukeratu ditu-
gu. Argazkilaritza kontzeptua-
letik doazen bi artista dira, 
baina beraien lana guztiz txer-
tagarria da Arantzazun eta ziur 
gaude egonaldi artistikoan be-
raien artean sortuko dena jos-
tagarria izango dela eta oso 
emaitza erakargarria sortuko 
dutela", adierazi du Bastarrikak. 

Egonaldia eta erakusketa
Egonaldi artistikoa martxoaren 
15etik 29ra izango da eta era-
kusketak apirilaren 12an zabal-
duko ditu ateak, Arantzazuko 
Gandiaga Topagunean. Argi 
Festibala 2019 irauten duen bi-
tartean bisitatu ahal izango da 
erakusketa.
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Debagoieneko kirolari onena 
izateko nahikoa meritu egin 
dute Maialen Axpek (Arrasate, 
1993), Markel Uriartek (Aretxa-
baleta, 1991) eta Mikel Linazi-
sorok (Bergara, 2000). Eta ez 
eurek bakarrik, baita epaimahai-
ko kideek esku artean izan di-
tuzten gainontzeko kirolariek 

ere. Hala ere, onenak aukera-
tzeko ardura izan dutenek hiru 
horiek nabarmendu dituzte –ki-
rol teknikariekin eta kazetarie-
kin osatutako sei laguneko tal-
deak osatu du epaimahaia–. 

Hain zuzen, eguaztenean, otsai-
laren 13an, Amaia antzokian 
egingo duten ekitaldian hiru 
horietako batendako izango da 

kirolari onenaren garaikurra, 
nahiz eta aitortza hirurek jaso-
ko duten.

Hamalau sari, guztira 
Kirolari onenaren saria, baina, 
hamalau sarietako bat baino ez 
da izango. Ikusteko dago Publi-
koaren Saria norendako izango 
den; hor, herritarrek Goiena.eus 

atarian botoa emateko hamar 
hautagairen artean aukeratzeko 
aukera izan dute azken asteotan. 
Eta gaur, egubakoitza, da botoa 
emateko azken eguna; horren 
harira, antolatzaileek aditzera 
eman dutenez, hamar lagun ho-
rietako batek boto kopuru tota-
laren %30a jaso du –2.000 boto 
pasa espero dituzte antolatzai-
leek–. "Boto horien nondik no-
rakoak ikusita, herritarrek 
euren herriko kirolarien alde 
egin izan dute, normalean, eta 
polita izan da ikustea klub ba-
tzuek zelako kanpaina egin du-
ten sare sozialetan euren gogo-
ko hautagaiaren alde", adierazi 
dute antolatzaileek. 

Herriek euren sarituak dituzte 
Gogoratu behar da, bestalde, 
herri bakoitzak herrikide bat 
sarituko duela, eta joan den 
astean eman zituzten izen horiek 

aditzera. Hala, saritu horiek 
izango dira Dorletako Ama Txi-
rrindularitza Taldea (Leintz 
Gatzaga saria), Iñaki Uribetxee-
barria (Arrasate saria), Odilo 
Vazquez (Aretxabaleta saria), 
Alaitz Urkiola (Antzuola saria), 
Iratxe Alonso (Elgeta saria), 
Martin Perez (Eskoriatza saria), 
Oñatiko Espeleologia taldea 
(Oñati saria) eta Ione Ojanguren 
(Aramaio saria).

Hortaz, dena dago gertu otsai-
laren 13an Amaian egingo duten 
ekitaldirako (19:00). Goiena.eus 
atarian zuzenean jarraitu ahal 
izango da ekitaldia.  

Linazisoro, Uriarte ala 
Axpe izango da onena?
 DKS'18  Epaimahaiak aditzera eman duenez, hiru horiek dira datorren eguazteneko, 
otsailak 13, ekitaldian kirolari onenaren Saria jasotzeko finalistak. taldeka, berriz, 
ointxe araski saskibaloikoak eta arrasate Dragoikoak dira bi finalistak

OTSAILAREN 13KO 
DKS EKITALDIA 
ZUZENEAN JARRAITU 
AHAL IZANGO DA 
'GOIENA.EUS' ATARIAN

X.U. aRRaSatE
Bietako inor ez dago etxafuegoak 
botatzeko, ez Aretxabaleta (21 
puntu), eta ez Mondra (30 puntu). 
Sailkapenari begiratuta egia da 
egoera ezberdinetan daudela bi 
talde horiek, UDAko mutilek 
larri egoteko motibo gehiago 
dituzte –jaitsiera postuak hiru 
puntura dituzte–, baina azken 
bost partiduetatik lau galduta 
–azkena 0-6 Tolosaren kontra–, 
arrasatearrek ere erreakziona-
tu beharra dute. 

Aretxabaletak ez du horren-
beste gorabehera izan. Txarto 

hasi zuten liga, taldean aldake-
ta handiekin, eta kosta egin 
zitzaien lehenengo garaipena 
eskuratzea –zazpi jardunaldi 
behar izan zituzten–. Gero, irail 
amaieran hasita, urrian aurpe-
girik onena erakutsi zuen UDAk, 
baina azken bi hilabeteotan 
okertu egin dira berriro gauzak. 
Mondrak gorabehera handiagoak 
izan ditu. Lehenengo hamalau 
jardunalditan bi partidu baino 
ez zituzten galdu, nahiz eta ber-
dinketek asko zigortu zuten. 
Urte hasiera, baina, txarra egin 
dute eta aurrean egoteko auke-
rak galdu dituzte.

Bergarak Real Union hartuko du 
Mahoneroak ez daude aretxa-
baletarrak baino askoz hobeto 
(24 puntu) eta bihar kontrario 
zuzen Real Union (24) izango da 
aurkari Agorrosinen (16:00). Aurreko derbi bateko irudia. GOIENA

Azkenaldiko joera irauli gura 
dutenen arteko derbia domekan
 FUTBOLA  txakalaldian murgilduta dauden aretxabaleta 
eta Mondra izango dira aurrez aurre ibarran (16:30)

2012-13 denboraldian egin zituen 
lehenengo urratsak boleibolak 
Arizmendi Kirol Elkartean. "He-
ziketa Fisikoko orduetan bolei-
bola praktikatzen zuen ikasle 
talde bat kirol honetaz maite-
mindu zen. Urtebete entrenatzen 
pasa ostean, 2013-14 denboraldian 
debuta egin zuten, eta laugarren 
sailkatu ziren", adierazi dute 
klubetik. "Baina urte zailak ere 
bizi izan ditugu. 2015-2016 ikas-
turtean boleibol saila desager-
tzear egon zen. GOIENAn pu-
blikatutako erreportaje bati 
esker jendea deika hasi zen eta 
egoerari buelta eman genion. 
Pentsa, gaur egun zazpi talde 
ditugu, eta jendaurrean aurkez-
tu gura ditugu".

 BOLEIBOLA  Arizmendik 
klubeko zazpi taldeak 
aurkeztuko ditu gaur

Euskadiko Txapelketako 15. 
jardunaldian, Aretxabaleta UDA 
da etxean jokatuko duen ibarre-
ko ordezkaria. Kategoriako tal-
de indartsuenetako baten kontra 
jokatuko dute, Scorpio bigarren 
postuan dago-eta, 25 puntu ba-
tuta (zapatua, 09:00, Ibarra).

Eskoriatzakoek Bastidan jo-
katuko dute zapatuan (17:00), 
eta lehia polita izango dute bi 
talde horiek, bi puntuko aldea 
baino ez dute-eta eskoriatzarrek. 
Mondraterendako ere interes-
garria da partidu horretan ger-
tatzen dena, Mondratek eta 
Bastidak puntu kopuru berbera 
dute eta. Arrasatekoek Basaurin 
jokatuko dute bihar (18:30), So-
loarteren kontra.

 ARETO FUTBOLA  Etxean 
jokatuko du UDAk 
Scorpioren kontra

DKSko beste sarietako bat talde onenarena izango da, eta hor bi 
finalista egongo dira: kadete mailako Kluben Espainiako Saskibaloi 
Txapelketan brontzea eskuratu zuen Ointxe Araski eta Espainiako 
Aerobik Txapelketan taldeka irabazi zuen Dragoi gimnasia taldeko 
hirukoa.

Saskibaloi taldeak sekulako txapelketa egin zuen maiatzean Huelvan. 
Estatuko talde indartsuenak izan zituzten aurrean, eta txapelketako 
azken fasean Celta eta Bartzelona mendean hartuta brontzearekin 
bueltatu ziren. Bestetik, Arrasate Dragoi gimnasia taldekoek urrea jantzi 
zuten Sorian egindako Espainiako Aerobik Txapelketan. Izaskun 
Garciak, Nahia Irazolak eta Noah Berrocalek osatu zuten hirukoa.  

Taldeka, Ointxe Araski edo Dragoi

Maialen Axpe. FOTORUNNERS.ES Mikel Linazisoro. CLIMBING.COMMarkel Uriarte. ARITZ GORDO
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Aitor Fernandez Abarisketari 
(Arrasate, 1991) inork ez dio 
inoiz ezer oparitu. Athleticeko 
harrobiak ematen duen berota-
sunari muzin egin behar izan 
zion gaztetan, Baskonian eta 
Athletic B taldeetan jokatu eta 
gero, eta Vila-realeko bigarren 
taldearen aldeko apustua egin 
zuen elitera bidean beste gel-
dialdi bat egiteko –futbolak 
ematen dituen bueltak, handik 
etorri zaio aurten Levantera 
joateko aukera–. 

Vila-realen ez zituen lehenen-
go taldeko ateak irekita aurkitu. 
Lehenengo taldearen deialdietan 
egon zen, baina ez zuen debutik 
egin, eta lau urtez ibili zen Bi-
garren B Mailan jokatzen, atezain 
moduan formatzen (2012-2016). 
Hala, Mediterraneo aldean egin-
dako azken urteak –39 partidu 
jokatu zituen– ireki zizkion Bi-
garren A Mailako ateak. 

Heldutasuna, Sorian 
Heldutasuna Sorian iritsi zi-
tzaion. Han konturatu zen orain-
dik ez zegoela Lehenengo Mailan 
jokatzeko gertu, pausoak banan-
banan eman behar direla, alegia. 
Eta zera aitortu zion GOIENA-
ri, konturatzen zela Vila-realen 
zegoenean oraindik gazteegia 
zela orduan horrenbeste ames-
ten zuen saltoa emateko: "Ez 
zen nire momentua, ez nengoen 
prest". 

Hain zuzen, bi urte egin zituen 
Numantzian, 2016tik 2018ra. 
Lehenengo, Marokoko atezain 
titular Munirren itzalean, baina 
hari postua kendu eta Arrasa-
tekoa iaz kategoriako atezain 
nabarmenetakoa izan zen, tal-
deko erreferenteetako bat bila-
katuta –jardunaldiko atezain 
onena izendatu zuten zenbaite-
tan–. Eta, hala, urte batzuk lehe-
nago Vila-realeko harrobian 
entrenatzaile izan zuen Paco 
Lopezek eman dio orain Levan-
ten Lehenengo Mailan debuta 

egiteko aukera: "Levantera eto-
rri nintzenean esan nuen talde 
honek elitean jokatzeko aukera 
eman behar zidala, eta, zorionez, 
halaxe izan da".

Levanteren apustua sendoa 
Arrasatearrak udan hartu zuen 
Soria utzi eta Levantera joateko 
erabakia. Tartean, Realak Asier 
Garitano fitxatu zuen, eta Ru-
lliren etorkizuna ez zegoen ba-
tere garbi. Talde txuri-urdina 
arrasatearraren atzetik ibil zi-
tekeela ere zabaldu zen, baina 
inork ez zuen pauso erabakiga-
rririk eman, eta Fernandezek 
garbi ikusi zuen: "Hasieratik 
niregatik apustu sendoa egin 
duen taldera etorri izan gura 
dut".

Erabaki horretan pisu handia 
izango zuen Paco Lopezek Arra-
satekoa gertutik ezagutu izanak 
–2014an egon ziren elkarrekin–: 

"Nire gaineko erreferentzia onak 
eman zituen klubean eta zeri-
kusia izan zuen nire fitxaketan. 
Behin taldera iritsita, lehengoa 
izaten jarraitzeko eskatu zidan, 
eta gogor lan egiteko".

Kopako lan onak saria izan du 
Orain artean ligan Oier Olaza-
balek defendatu du Levanteren 
atea, baina, duela 15 egun Sevi-
llaren kontra 5-0 galdu eta gero, 
entrenatzaileak orain artean 
Kopan oso txapelketa txukuna 
egin duen Aitor Fernandezi eman 
dio aukera: "Debut eguna ez dut 
berehalakoan ahaztuko. Uste 
dut partidu ona egin genuela 
Getaferen kontra, kontrario go-
gorra da, jokatzeko aukera han-
dirik ematen ez duena, eta atea 
hutsean mantenduta puntua ona 
da guretako (0-0), helburua lor-
tzeko pauso bat gehiago eman 
dugulako". 

Datozen bi partiduak etxetik 
kanpora jokatuko ditu Levantek, 
eta aurreikustekoa da entrena-
tzaileak jarraikortasuna eman-
go diola arrasatearrari; Alavesen 
eta Celtaren kontra jokatuko 
dute: "Burua Gasteizen dugu 
jada. Kontrario gogorra da, bai-
na garaipenaren bila goaz". 

Aitor Fernandez Abarisketa, debutaren osteko lehen elkarrizketan. LEVANTE UD

"Debut eguna ez dut 
berehalakoan ahaztuko"
 FUTBOLA  aitor Fernandez abarisketak joan den zapatuan egin zuen Lehenengo 
Mailan debuta. arrasatekoak Numantziatik Levantereko bidea hartu zuen udan, eta 
kopan txukun jardun eta gero ligan eman diote aukera. 0-0 egin zuten getafen

"ESAN NUEN 
LEVANTEK ELITERA 
IRISTEKO AUKERA 
EMANGO ZIDALA, ETA 
HALA IZAN DA"

Euskadiko Txapelketako bi or-
dezkariek kanpoan jokatuko 
dute asteburuan. Ford Mugarri 
Arrasatek, gainera, erronka 
gogorra izango du aurrean, Za-
rauzko Txikipoli taldea bigarren 
postuan dago-eta sailkapenean. 
Oñatiko taldearen kontrario 
Ereintza ez da horren talde go-
gorra, hamazazpi partidutatik 
hamaika galdu dituzte eta.

 ESKUBALOIA  Fagor 
Industrial eta Ford 
Mugarri, kanpora

Astebeteko etenaldiaren ostean, 
Euskal Liga abian da berriro. 
Hala, bihar (16:45), Kanpanzar 
ARTko seniorrek La Unicaren 
kontra neurtuko dituzte indarrak 
Mojategin. Sailkapenaren er-
dialdean badaude ere, iruinda-
rrek talde gogorra dute. Isasiren 
mutilak mailari eusteko borro-
kan beste aurrerapauso bat 
ematen ahaleginduko dira.  

 ERRUGBIA  Kanpanzar 
ARTk La Unica 
hartuko du Mojategin

Bailarako pilotari federatuek 
hainbat norgehiagoka jokatuko 
dituzte oraingo asteburuetan 
ibarreko pilotalekuetan. Partidu 
guztiak gaur, egubakoitza, joka-
tuko dituzte. Oñatin 18:15ean 
hasita sei partidu izango dira; 
Aretxabaletan bi partidu joka-
tuko dituzte 19:00etan hasita, 
Bergaran hiru 19:30ean hasita 
eta Arrasaten hiru 20:00etan. 

 PILOTA  Aretxabaletan, 
Bergaran, Oñatin eta 
Arrasaten partiduak

Euskadiko Automobilismo Fe-
derazioak banatutako sarietan, 
eskualdeko hainbat lagun dau-
de: Unai Arregi eta Sergio Gil 
lur gaineko rallyetan, Aitor 
Zabaleta eserleku bakarretakoe-
tan, Aingeru Castro eta Alaitz 
Urkiola errepide rallyetan. Gor-
ka Idigoras eta Monika Muñoz 
bi klasean. Eta Xabi Fernandez 
txapeldunorde mendi igoeretan.

 AUTOMOBILISMOA  Saria 
jaso dute hainbat 
debagoeindarrek

FUTBOLA

OHOREZKO ERREGIONA.

Aretxabaleta-Mondra

Domeka. 16:30. Ibarra.

Bergara-Real Union

Zapatua. 16:00. Agorros.

ERREGIONAL PREFERE.

Mondra-Idiazabal

Zapatua. 16:30. Mojategi.

Getariako-Antzuola

Zapatua. 16:00. Orio.

Aloña Mendi-Ikasberri

Domeka. 16:30. Azkoaga.

Ilintxa-Aretxabaleta

Domeka. 16:30. Legazpia

LEHEN ERREGIONALA

Arizmendi-Aloña Men.

Zapatua. 17:30. Ibarra.

OHOREZKO GAZTEAK

Elgoibar-Aloña Mendi

Domeka. 12:30. Mintxeta.

Ostadar-Aretxabaleta

Zapatua. 17:15. Lasarte.

Billabona-Mondra

Zapatua. 15:30. Arratzain

Ordizia-Bergara

Zapatua. 18:30. Altamira.

ARETO FUTBOLA

EUSKADIKO TXAPELK.

Soloarte-Mondrate

Zapatua. 18:15. Basauri.

Mahastiak-Eskoriatza

Zapatua. 17:00. Labasti.

Aretxabaleta-Scorpio

Zapatua. 09:00. Ibarra.

GIPUZKOAKO TXAPELK.

Legorreta-Eskoriatza

Gaur. 20:30. Legorreta.

SENIOR NESKAK

Eskoriatza-Lauburu

Zapatua. 16:30. M.Muñoz

ESKUBALOIA

EUSKADIKO TXAPELK.

Ereintza-Fagor Indust.
Zapatua. 17:30. Errenteria

Txikipolit-Ford Mugarri

Zapatua. 19:30. Zarautz.

EUSK. TXAP. EMAKUM.

Aloña Mendi-Irauli B.

Zapatua. 17:45. Zubikoa.

GIPUZKOAKO TXAPELK.

Soraluce B.-Donibane

Zapatua. 16:00. Labegar.

SASKIBALOIA

EBA

La Flecha-MU

Zapatua. 18:30. Valladol.

GIPUZKOAKO SENIORRAK

Mekalki Aloña-Alde Za.

Domeka. 12:00. Donosti.

GIP. BIGARREN MAILA

Bergara Soralu.-Easo

Zapatua. 18:00. Labegarai.

EMAKUMEZKOAK

Eskoriatza-Grupo EME

Gaur. 20:15. M.Muñoz.

ERRUGBIA

EUSKADIKO TXAPELKE.

Kanpan. ART-La Unica

Zapatua. 16:45. Mojateg.

aStEbuRuko HitzoRDuak
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Aitziber Aranburuzabala oÑati
"Itxura eta filosofia berarekin", 
baina berrikuntzak izango dira 
"musikaren alde hurbila" era-
kutsi gura duen bigarren Bera-
tu jaialdian.

Beratu elkartea sortu dute 
Jaialdia egiteko proposamena-
rekin joan zitzaien iaz herritar 
bat udal ordezkariei; ideiarekin 
bat egin zuten, eta Beratu anto-
latu zuten, herriko eragileekin 
elkarlanean. Aurten, baina, 
Udalak beharrean, Beratu el-
karteak antolatu duela dio Kul-
tura zinegotzi Nerea Zubiak: 
"Lantalde bat sortu zen, eta 
urtebetean osatzen eta sendotzen 
joan da, eta elkartea eratu dute 
orain; ateak zabalik daude in-
teresa duenarentzako". 

Jaialdiko ekitaldietan edo au-
rreko prestaketa lanetan lagun-
du gura dutenei, Beratujaialdia@
gmail.com helbidera idazteko 
proposatu die Zubiak: "Lan ez-
berdinak egoten dira, egunean 
egin beharrekoak asko, eta au-
rretik, askotarikoak; bakoitzak 
ahal duenaren araberako kon-
promisoak hartzen ditu".

Aterpean eta kalean
Iaz moduan, herriko azpiegitu-
rak eta tokiak balioan jarri nahi 
dituzte; hori horrela, ekitaldiak 

Eltzian, gaztelekuan, gaztetxean 
eta kalean izango direla dio el-
karteko Mattin Agirrebengoak: 
"Eguraldiak baldintzatuta, ezin 
izan genuen iaz Lazarraga lora-
tegian kontzertua egin, eta aur-
ten Mohama Sazen kontzertua 
udaletxe ondoko lorategian egi-
teko apustua egin dugu. Horrez 
gainera, ahaleginetan ari gara 
beste ekitaldiren bat ermitaren 
baten antolatzeko".

Kontzertuak eta gehiago 
Andrea Lopetegik, Izotz Barriok 
eta Usua Garinek zuzendu duten 

Lou. Dantzan jo ta ke, oinak 
lehertu nahian dokumentalare-
kin estreinatuko dute egitaraua. 
80ko hamarkadako musikarien 
egoera erakusten du; bereziki, 
taularen gainean zeuden ema-
kumeei eta euskaraz abesteko 
hautua egin zutenei begiratuta. 

Egileak zinema aretoan izango 
dira eta emanaldiaren ostean 
solasaldia egingo dute. 

Hurrengo egunean, egubakoi-
tzean, Music Fem hitzaldia izan-
go da toki berean; finkatu gabe 
dute zein formatutan egingo 
duten, hizlari bakarrarekin edo 
gehiagorekin.

Jardunaldia eta tailerrak 
Zapatuak du egitarau zabalena. 
Goizean, Musika eta kazetaritza-
ren erronka aro digitalean ize-
neko jardunaldia egingo dute 
Eltzia eraikinean. "Arloko pro-
fesionalak, musika eragileak 
zein interesa duen edonor etor 
daiteke. Iaz moduan, word-cafe 
formatuan egingo dugu. Parte 
hartzea doakoa da eta martxoa-
ren 15a aurretik eman behar da 
izena. Dagoeneko hainbat ager-
karik etorriko direla esan digu-
te: Entzun.com, Badok.info eta 
Zarata-Mondosonoro elkarte-
koek", azaldu du elkarteko kide 
Arkaitz Villarrek.

Toki berean, baina musika-
rientzako bakarrik, Ainara Le-
Gardonek autoekoizpen tailerra 
gidatuko du. "Herriko musikariek 
lehentasuna dute. Hamabost la-
gunentzako tokia dago, eta doan 
da, baina aldez aurretik eman 
behar da izena. Horrez gain, 
Beratu Txiki gunea ere izango 
da Eltzian, goizean, haurrek ere 
musikarekin goza dezaten".

Usopop jaia 
Helburuetako bat izan dute, ha-
sieratik, beste musika jaialdie-
kin harremanak sendotzea, eta, 
Villarren esanetan, horretan ari 
dira: "Domeka arratsaldean egin-
go dugun Usopop jaia da horren 
adibide bat; horrez gainera, 
harremanetan gaude Beasaingo 
Jazpana Fest-ekoekin eta Ger-
nikako Lekuek jaialdikoekin".

Ainara LeGardon musikariak kontzertua eta tailerra egingo du. RAFA RODRIGO

Iazkotik ikasita, ekitaldi 
berriekin dator Beratu
Martxoaren 27tik 31ra bitartean egingo dute musikaren askotariko aurpegiak eta 
ikuspegiak erakutsi gura duten bigarren jaialdia; jardunaldian eta tailerretan parte 
hartzeko izena eman behar da aurrez, 'beratujaialdia@gmail.com' helbidera idatzita 

KONTZERTUEZ GAIN, 
JARDUNALDIA, 
TAILERRAK, ZINEMA 
EMANALDIA ETA 
HITZALDIA DAUDE 

MARTXOAK 27, 
EGUAZTENA
• Zinema emanaldia 

Musikaren inguruko 
dokumentala Kultura 
etxeko zinema aretoan.

MARTXOAK 29, 
EGUBAKOITZA
• Musik Fem hitzaldia.
• Ainara LeGardon 

musikariaren 
kontzertua Antixena 
gaztetxean, doan.

MARTXOAK 30, ZAPATUA
• Musika eta 

kazetaritzaren 
erronkak arlo 
digitalean jardunaldia 
Profesionalendako eta 
interesa dutenentzako 
topaketa egingo dute 
Eltzia eraikinean. 

• Musika autoekoizpen 
tailerra Ainara LeGardon 
musikariaren eskutik, 
Eltzian.

• Beratu Txiki 
Haurrentzako gunea, 
Eltzian.

• Kontzertua Juan Valls 
trio eta Madeleine, tokia 
zehazteko. 

• Musika jaialdia Elena 
Setien, Vulk eta Atom 
Rhumba taldeak 
gaztelekuan gauean.

MARTXOAK 31, 
DOMEKA
• Kontzertua Mohama 

Saz. Lazarraga lorategian, 
eguerdian.

• Usop jaialdia Orbel eta 
Unama taldeak; tokia eta 
ordua, zehazteko.

Egitaraua
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A. Aranburuzabala bERgaRa
8 urterekin hasi zen kantuan 
eta gitarra jotzen, eta 15 urte 
zituela harparen doinuarekin 
liluratu zen; harrezkero, hori 
da, bereziki, Olatz Zugastiren 
(Hernani, 1965) musika tresna 
kuttuna. 

Eskarmentua du musikagin-
tzan, oso gaztetatik ari da Beni-
to Lertxundiren taldean, eta, 
paraleloan, bere kantuak sortu  
eta bost disko argitaratu ditu: 
Kantu baten bila nabil (1991); 
Bulun Bulunka (1999); Elearen 
lainoa (2002); Gau hotzenean ere 
(2010), eta Ur goiena, ur barrena 
(2015). Kantu horiek, baina, gu-
txitan abestu ditu zuzenean, ez 
du kontzertu askorik eskaini, 
baina, garai baten zituen "bel-
durrak gaindituta", gogotsu ari 
da orain, taularen gainean.

Bihar, zapatua, Bergarako 
Seminarixoan izango da , 
19:00etan. Sarrerak zortzi euro-
tan eros daitezke, leihatilan edo 
Ticket.kutxabank.es atarian. 

Laukote formatuan 
Ezaugarri duen harpaz gainera,  
gitarra ere eskuetan duela abes-
tuko du Zugastik, eta alboan 
izango du alaba Gratxina Ler-
txundi teklatuarekin eta flauta-
rekin, hastapenetatik bidelagun 

izan duen Ander Ederra, Julen 
Barandiaran baxu-jolea eta Uriol 
Flores baterian. "Ur goiena, ur 
barrena… lana abiapuntu har-
tuta hasiko dugu emanaldia, 
baina aurreko lanetako abestiei 
ere tokia egingo diegu. Kantuak 
sortu eta diskoetan bildu nituen, 
baina apenas kantatu izan ditut 
publikoaren aurrean; hortaz, 
kantu zahar horiei moldaketa 
berri batzuk egin dizkiet, nire 
kantatzeko modua aldatu egin 
delako urteak pasatu ahala. 
Gustura nago kantu horiek bir-
jaiotzen ari direla ikusita", azal-
du du Zugastik. 

Oinarri zelta dute kantuek, 
harpak ukitu hori ematen diela 
dio Zugastik. Hitzei begiratuta, 
berriz, askotarikoak dira: euskal 
kantu tradizionalak berresku-
ratu izan ditu, esaterako, eta 
gaur egungo gizartearen ikus-
pegi pertsonala erakusten du 
sortu dituen azkenekoetan. "Zu-
zenekoetan aldatu egiten dira 
kantuak, halaxe dio publikoak".

Olatz Zugasti musikaria. JUAN TATORRI

Zugastiren kantu zahar 
eta berriak Seminarixoan 
'ur goiena, ur barrena...' birako kontzertua eskainiko du beasaingo musikariak bihar, 
zapatua, bergaran, 19:00etan; alboan hiru musikari lagun dituela, bere ibilbidearen 
errepasoa egingo du, diskotik diskora salto eginda eta askotariko estilokoak batuta 

A. A. aRRaSatE
Oso irakurzalea izan da beti Ane 
Odriozola (Legazpi, 1979), eta, 
ogibidez Arrasateko Udaleko 
langile bada ere, idazle moduan 
lehen urratsa egin du El secreto 
de Gibola misteriozko eleberria-
rekin.

Abenduan argitaratu zuen 
Circulo Rojo argitaletxearekin, 
eta sekulako arrakasta izan du, 
hamabost egunean 500 ale saldu 
zituen, eta dagoeneko hirugarren 
edizioa kaleratu du. Irakurleen 
feedback onaz gainera, argita-
letxeak ere goraipatu du Odrio-

zolaren lana, eta urtero banatzen 
dituzten sarietarako misterioz-
ko sailean hautagai da gaur, 
egubakoitza, Roquetas del Marren 
(Almeria) egingo duten galan: 
"2.000 liburu argitaratu zituen 
2018an Circulo Rojo argitaletxeak, 
eta, kategoria ezberdinetan ba-
natuta, bakoitzeko hiruna lan 
aukeratu dituzte. Misteriozko 
kategorian 400 liburu argitara-
tu zituzten, eta, horietatik, nireaz 
gainera, Madrilgo bi idazlerenak 
aukeratu dituzte. Irakurri ditut 
liburu horiek, eta bat, bereziki, 
asko gustatu zait. Zaila da, hor-
taz, saria lortzea; hala ere, oso 
pozik nago orain arte lortuta-
koarekin. Senarrarekin joango 
naiz galara, eta Arrasateko di-
seinatzaile Amaia Albesek utzi 
didan soineko ederra eramango 
dut soinean". 

Odriozola, Arrasate Irratian. A. A.

'El secreto de Gibola' liburua, 
Circulo Rojo sariketan aukeratua
Roquetas de Marren (almerian) egingo du argitaletxeak 
gaur, egubakoitza, iluntzean sari-banaketa ekitaldia 
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ZAPATUA, 9

09:00 123 Hemen da Miru
09:30 Txantxariak 19
10:00 Kantari Gasteiz 8
10:30 123 Hemen da Miru
11:00 Hemen Debagoiena
12:00 Harira: Iraitz Lazkano
12:30 Elkarrizkettap: Amaia 

Zubeldia
13:00 Hemen Debagoiena
13:30 Elkarrizkettap: Aitor 

Etxebarria
14:00 Hilabetekaria
15:00 Hemen Debagoiena
16:00 Harira eztabaida
17:00 Kantari Gasteiz 8
17:30 Txantxariak 19
18:00 Elkarrizkettap: Aitor 

Etxebarria
18:30 Hemen Debagoiena
19:00 Txantxariak 19
19:30 123 Hemen da Miru
20:00 Harira eztabaida
21:00 Elkarrizkettap: Amaia 

Zubeldia
21:30 Harira: Iraitz Lazkano
22:00 Erreportajea: Jauzi 

bat, izango bagara
23:30 Elkarrizkettap: Aitor 

Etxebarria

DOMEKA, 10

09:00 Txantxariak 19

09:30 Kantari Gasteiz 8

10:00 123 Hemen da Miru

10:30 Txantxariak 19

11:00 Kantari Gasteiz 8

11:30 123 Hemen da Miru

12:00 Hemen Debagoiena

13:00 Harira: Iraitz Lazkano

13:30 Elkarrizkettap: Aitor 
Etxebarria

14:00 Osoko bilkura: 
Arrasate

15:00 Hemen Debagoiena

16:00 Asteko errepasoa

16:30 Elkarrizkettap: Amaia 
Zubeldia

17:00 Harira: Iraitz Lazkano

17:30 Hemen Debagoiena

18:30 Asteko errepasoa

19:00 Harira eztabaida

20:00 Erreportajea: Jauzi 
bat, izango bagara

21:30 Elkarrizkettap: Aitor 
Etxebarria

22:00 Osoko bilkura: 
Arrasate

23:00 Hilabetekaria

23:30 Harira: Iraitz Lazkano

EGUBAKOITZA, 8

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Erreportajea: Jauzi 
bat, izango bagara

12:30 Elkarrizkettap: Amaia 
Zubeldia

13:00 Kantari Gasteiz 7

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Albisteak

14:45 Elkarrizkettap: Ainhoa 
Tirapu

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Albisteak

16:30 Onein

17:00 Albisteak

17:15 Elkarrizkettap: Amaia 
Zubeldia

17:45 Albisteak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Kantari Gasteiz 7

19:30 Elkarrizkettap: Ainhoa 
Tirapu

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Harmailatik

21:30 Elkarrizkettap: Aitor 
Etxebarria

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Harira eztabaida

DKS SARIEN BANAKETA EKITALDIA ZUZENEAN
‘DKS Sariak’ Eguaztena, 19:00etan

GOIENA

ASKOTARIKO GAIAK EZTABAIDATZEN
‘Harira eztabaida’ Egubakoitza, 23:00

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

ASTELEHENA, 11

ASTE BUKAERAKO 
KIROL ERREPASOA
‘Harmailatik’ 

21:30/23:30

EGUAZTENA, 12

PATXO TELLERIA ETA 
MIKEL MARTINEZ
‘Elkarrizkettap’ 

21:30/23:30

EGUBAKOITZA, 8

AITOR ETXEBERRIARI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30

DOMEKA, 10

ARRASATEKO OSOKO 
BILKURA
‘Osoko bilkura’ 

14:00/22:00

GOIENA

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

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU
Aramaio. 90 metro koa-
droko etxebizitza salgai 
erdigunean. Hiru logela 
eta bi komun. Berokun-
tzarekin. Despentsa, te-
rraza eta garaje itxia. 
Komunak izan ezin, dena 
kanpoaldera begira. Te-
lefonoa: 660 57 40 66 
(Miren)

104.ERRENTAN HARTU
Arrasate. Bi edo hiru lo-
gelako etxebizitza behar 
dugu errentan hartzeko. 
632 29 53 32 

Bergara. Kaixo. 29 urte-
ko neska bergararra etxe 
bila. Lanean nago kontra-
tuarekin. 618 92 40 53 

Oñati. 23 urteko gaztea 
pisukide bila etxebizitza 
bat errentan hartzeko. 
697 46 13 53 

Oñati. Oñatin apartamen-
tu edo etxebizitza txiki bat 
hartuko nuke errentan. 32 
urteko oñatiar langilea 
naiz. 688 67 94 67 

4. LANA

402. ESKAERAK
Arrasate eta inguruak. 
Goizez edo arratsaldez, 
hiruzpalau orduz, nagu-
siak zaintzeko eta garbi-
ketak egiteko gertu nago. 
Soziosanitario titulua eta 
legezko agiriak dauzkat. 
618 93 59 29 (Nora) 

Arrasate. Nagusiak zain-
tzen eta garbiketan lan 
egingo nuke. Berehala 
hasteko prest. Telefonoa: 
642 49 38 67 

Arrasate. Neska ardura-
tsua edozein lan egiteko 
gertu. 612 54 16 03 

Bergara edo Arrasate. 
Gauetan lan egiteko ger-
tu nago: pertsonak zain-
tzen, tabernak garbitzen 
eta abar. 616 20 49 83 

Bergara edo Arrasate. 
Nagusiak zainduko nituz-
ke. Zortzi urteko esperien-
tzia. Dokumentuak egu-
nean. 631 49 27 07 

Bergara eta inguruak. 
Mutila nagusiak zaintzeko 
eta garbiketak egiteko 
gertu. Esperientzia dau-
kat. 663 53 76 71 

Bergara. Lan bila nabil. 
Umeak edo nagusiak 
zaindu eta garbitasun 
lanak egiteko. Telefonoa: 
600 02 74 13 

Debagoiena. Arratsalde-
tan edo asteburu zein 
jaiegunetan zaintza lanak 
egiteko gertu nago. Baita 
gauetan ere. Telefonoa: 
631 98 15 50 

Debagoiena. Arratsalde-
tan umeak eta nagusiak 
zaintzen edota atari, ta-
berna eta abarrak garbi-
tzen lan egingo nuke. 
Telefonoa: 634 26 10 92 

Debagoiena. Asteburue-
tan egun osoz edo astean 
zehar arratsaldez, nagu-
siak zaintzeko eta taber-
na, elkarte, sukalde eta 
abarrak garbitzeko gertu 
nago. 647 51 48 07 

Debagoiena. Bertako 
neska, arduratsua eta 
esperientzia duena, gertu 
umeak zaintzeko, nagu-
siekin egon edota kalera 
laguntzeko eta orduka 
garbiketak egiteko. Tele-
fonoa: 695 73 87 95 

Debagoiena. Emakume 
esperientziaduna orduka 
lan egiteko gertu, baita 
gauetan ere. Dokumen-
tuak egunean ditut. Ikas-
ketaduna. Gidabaimena. 
680 87 38 66 

Debagoiena. Emakumea 
arratsaldez edo gauez lan 
egiteko gertu. Telefonoa: 
631 40 36 31 

Debagoiena. Emakumea 
gertu garbiketa eta antze-
ko lanetan aritzeko. Tele-
fonoa: 631 03 04 49 

Debagoiena. Emakumea 
lan desberdinak egiteko 
gertu. Esperientzia dau-
kat. 603 19 92 52 

Debagoiena. Emakumea 
orduka edo aste bukae-
ratan lan egiteko gertu. 
695 12 06 79 

Debagoiena. Emakumea 
pertsona nagusiak zain-
tzeko edo zerbitzari lanak 
egiteko prest. Telefonoa: 
651 03 41 33 

Debagoiena. Erizain la-
guntzailea prest orduka 
zaintza eta garbiketa la-
nak egiteko. Telefonoa: 
620 23 58 15 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska etxean bertan 
bizi izaten lan egiteko 
gertu. 631 88 74 53 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska nagusiak eta 
umeak zaintzeko edota 
garbiketak egiteko gertu. 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka 
lan egingo nuke garbike-
ta eta zaintza lanetan. 631 
93 23 22 (Jessica) 

Debagoiena. Lan egingo 
nuke garbiketa eta zaintza 
lanetan. Baita asteburue-
tan ere. 631 19 12 64 

Debagoiena.  Lan egingo 
nuke garbiketa eta zaintza 
lanetan. Baita asteburue-
tan ere. 651 67 60 48 

Debagoiena. Garbiketa eta 
zaintza lanak egingo nituz-
ke. 631 86 08 30 (Maria) 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke, etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la. 611 24 26 64 

Debagoiena. Garbiketan 
eta zaintza lanetan aritze-
ko gertu nago. Telefonoa: 
697 74 94 86 (Alexa) 

Debagoiena. Gizona ger-
tu atari, taberna, etxe eta 
abarrak garbitzeko, bana-
keta lanetan aritzeko, 
baserrietan eta abar. 
Telefonoa: 632 77 35 38 

Debagoiena. Harreragile, 
dendari, tabernako zerbi-
tzari zein ume eta nagu-
siak zaintzen lan egingo 
nuke. Esperientzia dut 
jendaurrean lan egiten eta 
finantza arloko lizentzia-
duna naiz. 631 74 27 19 
(Jennyfer) 

Debagoiena. Harreragile, 
dendari, tabernako zerbi-
tzari zein ume eta nagu-
siak zaintzen lan egingo 
nuke. Esperientzia dut 
jendaurrean lan egiten eta 
finantza arloko lizentzia-
duna naiz. 631 88 05 63 
(Karen) 

Debagoiena. Harreragile, 
dendari, tabernako zerbi-
tzari zein ume eta nagu-
siak zaintzen lan egingo 
nuke. Esperientzia dut 
jendaurrean lan egiten eta 
finantza arloko lizentzia-
duna naiz. 632 71 88 89 
(Massiel) 

Debagoiena. Legezko 
agiriak eguneratuta dauz-
kan neska arratsaldetan 
edota asteburuetan lan 
egiteko gertu. Telefonoa: 
662 02 45 80 

Debagoiena. Lorezain eta 
baserriko lanak, zerbitza-
ri edo sukalde laguntzai-
le moduan, pertsona na-
gusiak zaintzen eta erai-
kuntza zein iturgin lagun-
tzaile lanak egingo nituz-
ke. 612 55 69 52 

Debagoiena. Mutila na-
gusiak zaintzeko gertu. 
Etxean bertan bizi izaten, 
orduka edota asteburue-
tan. 602 09 75 18 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaindu, zerbi-
tzari lanak, garbitasuna 
eta sukalde laguntzaile 
lanak egiteko gertu. Te-
lefonoa: 632 62 76 07 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-
ta garbiketak egiten lan 
egingo nuke. Telefonoa: 
631 19 58 88 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen edota garbiketan 

lan egingo nuke, etxean 
bertan bizi izaten, egun 
osoz edo orduka. Telefo-
noa: 662 25 27 26 (Gilsi) 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 
lan egingo nuke. Telefo-
noa: 602 86 21 99 

Debagoiena. Neska ger-
tu orduka nagusi eta 
umeak zaintzeko, etxean 
zein ospitalean. Baita 
atar i ,  taberna edota 
etxeak garbitzeko ere. 
605 33 35 48 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak eta umeak zain-
du eta etxeko lanak egi-
teko gertu nago, egunean 
zehar. 602 18 95 92 

Debagoiena. Umeak eta 
nagusiak zaintzeko eta 
garbiketa lanak egiteko 
gertu nago. 658 31 49 04 

5. IRAKASKUNTZA

501. JASO
Arrasate. Batxilergoko 
lehenengo mailako ikasle 
bati matematikako esko-
la partikularrak emango 

dizkion pertsona bat behar 
dugu. 669 87 24 54 

7. ANIMALIAK

704. BESTELAKOAK
Katu bat agertu da. Katu 
bat agertu da Lezesarri 
auzoan. Laranja eta zuria 
da. 667 91 55 90 

8. DENETARIK

801. SALDU
Arrasate. Ziar-Ola elkar-
teko bazkide batek bere 
bazkidetza saldu gura du. 
Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 657 70 39 86 

808. BESTELAKOAK
Elkartea Mendiolan. 
Mendiolako erretegian 
elkarte gastronomiko bat 
egiteko asmotan ari gara 
eta azken bazkideen bila 
gabiltza. Interesaturik 
egonez gero, mendiolar-
karazo@gmail.com e-
mailera korreo bat idatzi 
edo bi zenbaki hauetako 
batera deitu: 650 86 76 
19 edo 628 44 00 49 

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

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

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

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

IRAGARKIA JARTZEKO:
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Dolores Lezeta Letamendi. Oñatin, urtarrilaren 24an. 91 urte.

Felicidad Hernandez Cordero. Arrasaten, 24an. 97 urte.

Teofila Sanchez Mesonero. Aretxabaletan, 25ean. 88 urte.

Karmelo Mendarozketa Heriz. Arrasaten, 26an. 82 urte.

Jose Antonio Cantero Arrizabalaga. Bergaran, 26an. 62 urte.

Ricardo Suarez Santos. Bergaran, 28an. 75 urte.

Jose Mari Jausoro Agirre. Arrasaten, 28an. 75 urte.

Felix Ayastuy Galdos. Arrasaten, urtarrilaren 28an. 86 urte.

Arantxa Imaz Arrue. Arrasaten, urtarrilaren 28an. 72 urte.

Pablo Riviere Aranda. Arrasaten, urtarrilaren 29an. 50 urte.

Satur Guridi Irazola. Bergaran, urtarrilaren 29an.

Agustin Lizarralde Untzetabarrenetxea. 
Aretxabaletan, urtarrilaren 29an. 93 urte.

Isabel Martin Codon. Oñatin, urtarrilaren 30ean. 89 urte.

M. Arantzazu Asurabarrena Zubiarrain. Oñatin, 31n. 95 urte.

Mari Carmen Gaztelu Eguren. 
Bergaran, otsailaren 1ean. 90 urte.

Manuel Rivero Hernandez. Arrasaten, 1ean. 53 urte.

Gregoria Celia Celemin Saez. Arrasaten, 2an. 92 urte.

Francisco Garcia Raya. Arrasaten, otsailaren 2an. 65 urte.

Celia Perianes Calixto. Oñatin, otsailaren 3an. 83 urte.

Prudencia Ruiz Valera. Arrasaten, otsailaren 4an. 86 urte.

Maria Luisa Etxebarria Elorza. Aramaion, 5ean. 86 urte.

Oliva De la Torre Pomeda. Bergaran, 6an. 85 urte.

Saturnino Poza Peña. Bergaran, otsailaren 6an. 86 urte.

HiLDAKOAK

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 8 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Zapatua, 9 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Domeka, 10 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Astelehena, 11 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Martitzena, 12 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Eguaztena, 13 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Eguena, 14 SANCHEZ ALVAREZ: Santa Marina 32 / 943 79 09 74

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 8 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Zapatua, 9 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Domeka, 10 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Astelehena, 11 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Martitzena, 12 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Eguaztena, 13 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Eguena, 14 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 8 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Zapatua, 9 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Domeka, 10 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Astelehena, 11 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Martitzena, 12 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Eguaztena, 13 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Eguena, 14 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28

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

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

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

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

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

guARDiAKO FARMAziAK

ESKER ONA

Bergaran, 2019ko otsailaren 8an. 

2019ko urtarrilaren 29an hil zen.

 Satur
Guridi Irazola 

Laurogei eta zazpi urtetan
zenbat lan, zenbat izerdi;

familia bat osatu eta
sustraiak errotzen segi.

Goenkaletik trenbiden gora
bizi poza zen ageri:

Tabernak urrun, baratzan goza
zure txoko “haize mendi“.
Zuk utzitako arrasto hori

gurekin geratu bedi!

Eskerrik asko egun hauetan 
gure senar, aita, aitita, eta 

Bergarako Saturrekin 
akordatu zaretenoi

eta gertukooi babesa eta 
dolumina adierazi diguzuenoi. 
Besarkada handi bana guztioi!

uRTEuRRENA

Aldez aurretik mila esker.
Bergaran, 2019ko otsailaren 8an.

Ama eta amama zoragarria izan zara.
Beti irribarretsu, beti laguntzen, beti gurekin.

Ez zaitugu inoiz ahaztuko.
—

urteurreneko meza domekan izango da, otsailaren 10ean,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

Martin Cortabarriaren alarguna

2018ko otsailaren 11n hil zen, 86 urte zituela.

 Isabel
Aramburu Altube

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Eskoriatzan (Marin), 2019ko otsailaren 8an. 

urteurreneko meza domekan izango da, otsailaren 10ean,
12:30ean, Eskoriatzako San Pedro parrokian.

—
Ez agurrik, ez adiorik
gero arte bakarrik.

'Pako'

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

 Francisco
Viteri Azurmendi 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Eskoriatzan (Marin), 2019ko otsailaren 8an.

urteurreneko meza domekan izango da, otsailaren 10ean,
12:30ean, Eskoriatzako San Pedro parrokian.

—
Gogoan zaitugu.

2018ko otsailaren 11n hil zen, 84 urte zituela.

 Tomas
Beitia Arejolaleiba 

ESKER ONA

Arrasaten, 2019ko otsailaren 8an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Eskerrik asko, aita, emandako eta erakutsitako danagatik.
Zure emazte eta semeek ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Bihotzean betirako.

2019ko urtarrilaren 28an hil zen, 86 urte zituela.

Felix
Ayastuy Galdos 

ESKER ONA

Oñatin, 2019ko otsailaren 8an.

Egun gogor hauetan zuen babesa eta maitasuna erakutsi diguzuen 
guztioi, mila esker Robertoren familiaren izenean.

—
Ondra meza zapatuan, otsailaren 9an, 19:30ean, izango da

Oñatiko agustindarren elizan.
Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2019ko urtarrilaren 23an hil zen, 55 urte zituela.

Roberto
Urzelai Martinez de Iturrate 

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

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

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

Klubeko bazkideendako 156 €

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

 155 € / goiena Klubeko bazkideendako 137 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.

ASTE BARRUAN, BAITA ERE:

ARRASATE goiena: Otalora Lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 

BERGARA Jardun: Errotalde (kultura etxean). 943 76 08 19. 

OÑATI Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65.

ELGETA ugari: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98.

ANTZUOLA itzar liburu-denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.
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tXutXu-MutXuak

1

3

5 6

2

4

1. Ludoteka ibiltaria
Musakolan hasi zuen bira ibiltaria Arrasateko ludotekak. 
Txatxilipurdiko begiraleekin batera, boxeoan, sukaldaritza 
lanetan, bitxiak egiten, egurrezko piezekin eraikuntzak egiten 
eta billarrean jokatzen ibili ziren gaztetxoak.

4. Amaia Albesen jantzia, Goya sarietan
Arrasateko diseinatzaileak Amai Remirez jantzi zuen. Gris 
antrazita koloreko eta satinezko soinekoa neurrira egin zion 
Albesek, Un día con vida lanarekin animaziozko pelikula 
onenaren saria jaso zuen zuzendariari.

2. Go!azen-eko aktoreekin argazkiak egiten
Amaia, Zuri, Eli, Markel, Julen eta Ander egon ziren aurreko 
aste bukaeran Bergaran egindako emanaldietan. Kantuan eta 
dantzan ibili ostean, argazkiak atera zituzten zale gazteekin. 
Selfie-ak ere egin zituzten hainbatekin.

5. Athleticeko presidentea, Arrasaten
Aitor Elizegi eta klub zuri-gorriko zuzendaritzako beste 
hainbat kide Arrasaten egon ziren aurreko zapatuan, 
Anoetako derbiaren atarian. Imanol Etxeberria lagunarteko 
kideekin elkartu zen Buenuena jatetxean.

3. Arrasate Herri Eskolakoak Santa Ageda ospatzen
Bedoñabeko 4 eta 5 urteko ikasleak eta Erguingo 3. eta 4. 
mailetakoak herrian ibili ziren. Eguneko Zentroan eta Iturbide 
egoitzan, besteak beste. Musakolakoek Erguingoekin batera 
kantatu zuten auzoan.

6. Urtebetetzea eta 55 urte ezkonduta
Emili Sancho eta Pablo Rodriguez bergararrek ospakizun 
hirukoitza dute gaur, otsailak 8: bien urtebetetzea eta ezkondu 
zireneko 55. urteurrena. "Segi horrela! Zorionak, familia 
guztiaren partetik! Bereziki, Yuneren eta Unairen partetik".

Kontatu, kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo eztei-ospakizunen 
batenik? kintada egin duzue eta argazkia erakutsi nahi 
zenukete? ibilaldi politen bat erakusteko baduzu? bestelako 
ospakizunen bat? kontaiguzu eta bidaliguzu argazkia!

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

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

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

aRRaSatE
Izaro Zabalo del Fresno
Otsailaren 2an, 7 urte. 
Zorionak, Izaro! Ederto 
pasatu urtebetetze 
egunean! Muxu pila, 
familia danaren eta, batez 
ere, Anderren, aitatxoren 
eta amatxoren partetik.

aREtXabaLEta
Ibai Urkia Berezibar
Otsailaren 1ean, 7 urte. Zorionak, Ibai! Ondo-ondo pasatu 
eguna! Muxu handi bat, etxeko danon partetik!

oÑati
Eki Palacin Aldea
Urtarrilaren 31n, 7 urte. 
Zorionak, txapeldun! Patxo 
asko danon partetik. Oso 
ondo pasatu eguna!

aREtXabaLEta
Unax Zuazo Oianguren
Urtarrilaren 31n, 7 urte. 
Zorionak, Unaxtxo! Gure 
mutikoteak jada zazpi urte! 
Mila muxu familia osoaren 
eta, batez ere, Izarren, 
amatxoren eta aitatxoren 
partetik!

oÑati
Ekain Lizarralde 
Martinez de Zuazo
Otsailaren 4an, 5 urte. 
Zorionak, Ekain! Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna, etxeko danon 
partetik! Muxu potolo bat!

oÑati
Maialen Mendizabal Altzelai
Otsailaren 4an, 8 urte. Zorionak, maittia! Bakitzu... pila 
bat maite zaitugu! Etxeko guztion partetik mila kilo zorion 
eta muxu potolo bat.

aRRaSatE
Iraia eta Joritz Isasi Rodrigo
Otsailaren 3an, Iraiak 10 urte eta otsailaren 9an, Joritzek 7. 
Zorionak, bikote, familia osoaren partetik! Edarto pasatu 
eta musu handi bana.

ESkoRiatza
Anje Gabilondo Uribe
Otsailaren 3an, 3 urte. 
Zorionak etxekoen partetik. 
Patxo handi bat!

bERgaRa
Jone eta Danel Murgiondo
Otsailaren 6an, urtebetetzea. Zorionak familiaren eta, 
bereziki, Landerren partetik.

aRaMaio
Ianire Lage Elorza
Otsailaren 6an, 9 urte. Zorionak, printzesa! Muxu potolo 
bat, amatxoren eta aitatxoren partetik!

aREtXabaLEta
Jokin Jausoro 
Zubizarreta
Otsailaren 6an, 5 urte. 
Zorionak, Jokin! 
Ondo-ondo pasatu zure 
egune. Patxo handi bat 
danon partetik.

aREtXabaLEta
Iratz Berezibar Epelde
Otsailaren 5ean, 7 urte. Musu handi bat, familiako guztien 
partetik!

bERgaRa
Bidane Larrañaga Ibarguren
Otsailaren 9an, urtebete. Zorionak, Bidane, laztana! Zorionak, 
aitxeren, amaren eta etxeko danon partetik. Urtetxo bat in 
dozun honetan, eskerrak emun guretzuau, gure bizitzara 
ekarri dozun zoriontasunegatik. Asko guretzuau, maitxia!

aNtzuoLa
Aitzol Gabilondo Olaortua
Otsailaren 8an, 2 urte. 
Zorionak, Aitzol! Patxo 
handi bat etxeko danon 
eta, bereziki, Pelloren 
partetik.

aREtXabaLEta
Intza Eraña Larrea
Otsailaren 6an, 5 urte. 
Zorionak, printzesa! Bost 
urte! Muxu handi-handi 
bat, danon partetik!

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

aREtXabaLEta
Manex Arriaran 
Oianguren
Otsailaren 12an, 9 urte. 
Zorionak, maitia! Mila kilo 
zorion, etxeko guztion 
partetik! Ondo pasatu zure 
eguna.

aREtXabaLEta
Haizea Azkarate Bilbao
Otsailaren 10ean, 5 urte. 
Zorionak, neska handi! Oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Primeran ospatukou! 
Besarkada handi bat eta 
patxo potolo pilua, danon 
partetik!

aREtXabaLEta
Jare Berezibar Epelde
Otsailaren 14an, 10 urte. Zorionak, Jare. Ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna. Musu handi bana, familiako 
guztien partetik.

aREtXabaLEta
Nerea Olmedo eta Malen Gartziaetxabe
Otsailaren 12an, Nereak 37 urte eta otsailaren 14an, 
Malenek 7 urte. Zorionak, bikote! Ondo pasatu zuen 
egunian. Marrubizko laztan bana, etxeko danen partetik.
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EGUBAKOITZA 8
OÑATI Odol ateratzea
Otsaileko deialdia egin dute.
Enpresagintzan, 17:00etan. 

ARETXABALETA Maskarak 
egiteko saioa
Helena Azkarragaurizar eta Joana 
Manzisidor artista arrasatearrek 
egingo dute tailerra, atzera utzitako 
materialak berrerabilita.
Iralabarri plazan, 17:00etan. 

ELGETA Kontalaritza tailerra
Maider Galartzaren eskutik, Lehen 
Hezkuntzako lehenengo eta 
bigarren mailetakoendako.
Liburutegian, 17:00etan. 

ANTZUOLA M8ko greba: 
batzarra
Irekia, herritar guztiendako.
Olaran etxean, 17:30ean. 

ARRASATE 'Jokoa eta 
menpekotasuna gurean' 
hitzaldia
Gizartean eragiten dituzten kalteak 
aztertzeko solasaldia.
Gaztetxean, 18:30ean. 

OÑATI Discipulos de Dionisos 
taldea
Porno-punk musikaz beteko dute 
taberna. Sarrerak, zortzi euro. 
Pako tabernan, 22:00etan. 

ZAPATUA 9
ARAMAIO Talde feministaren 
formakuntza saioa
Feminismoaren historia, oinarrizko 
kontzeptuak eta iraultzarako 
estrategiak aztertuko dituzte, 
besteak beste. 
Liburutegian, 10:00etan. 

ELGETA Mendi Mendia Racing 
jaia
Auto erakusketa, bazkaria eta 
kontzertuak egongo dira.
Mendizaleen plazan, 11:00etan. 

OÑATI Hotz Oñati: informazio 
mahaia
Elkartasun katiluak erosteko aukera 
ere egongo da.
Foruen plazan, 11:00etan.

OÑATI Inauterietako entsegua
Martxoaren 3rako dantzak ikasteko 
entsegu eguna.
Eltzian, 12:00etan.

ESKORIATZA EH Bildu: 
alkategaiaren aurkezpena
Abenduaren 15ean hasitako 
prozesuari bukaera emateko, udal 
hauteskundeetarako zerrenda 
aurkeztuko dute. 
Kultura etxean, 12:15ean.

ANTZUOLA San Blas jaia 
Basalde auzoan
Elizkizuna egingo dute eta ostean 
bedeinkapena.
San Blas ermitan, 12:00etan.

ELGETA Grafiti tailerra 
Gaur, gaztelekuko 
erabiltzaileendako saioa egingo 
dute. 
Gaztelekuan, 16:00etan.

ANTZUOLA Claudia Larrauriren 
erakusketa
Antzuolan bizi den artista 
mexikarraren lanak ikusgai.
Aitz Garbi tabernan, 17:00etan.

ESKORIATZA 'Mihi-bero'
Sexualitatearen gaineko galdera-
erantzun jolasa gaztetxoendako.
Gaztelekuan, 18:00etan. 

BERGARA Olatz Zugastiren 
kontzertua
Hernaniko abeslari eta harpa 
jotzailearen emanaldia. Sarrerak, 
zortzi euro.
Seminarixoan, 19:00etan. 

ARRASATE 'Üda batez' dantza 
emanaldia
Zuberoako herri dantzak eta 
sorkuntzakoak bateratzen dituen 
ikuskizuna, hango hogei dantzari 
gazteren eskutik. Sarrerak, hamar 
euro. 
Amaia antzokian, 19:30ean. 

ELGETA Barne Guda, Demencials 
eta Brigade Loco taldeak
Mendi Mendia Racing jaiko 
kontzertua. Sarrerak, bost euro.
Espaloian, 21:30ean.

ARRASATE Herdoil, Streetwise 
eta Erasoka taldeak
Maravillas gaztetxearen aldeko 
jaialdia. Sarrera, borondatearen 
truke.
Gaztetxean, 22:00etan. 

DOMEKA 10
BERGARA Domeka Azoka
Elkartrukea, berrerabilera eta 
artisautza sustatzeko azoka.
San Martin plazan, 11:00etan.

ELGETA M8: batzarra
Emakumeen Nazioarteko Egunari 
forma ematen jarraitzeko, 
hirugarren batzarra.
Kultura etxean, 11:00etan.

ELGETA Grafiti tailerra 
Gaurko saioa Lehen Hezkuntzako 5. 
mailatik gorakoendako zabalik 
egongo da. Ate irekiak egingo 
dituzte. 
Gaztelekuan, 16:00etan.

ARRASATE 'Familia jolasean' 
0-8 urte arteko seme-alabak 
dituzten familiendako ekintzak. 
Okendoko ludotekan, 17:00etan. 

ESKORIATZA Santa Ageda: 
dantzak
2001ean jaiotakoen dantzaldia. 
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:00etan. 

ASTELEHENA 11
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan. 

ARETXABALETA Odol ateratzea
Arabako odol emaileen elkartea. 
Durana kalean, 16:45ean.

OÑATI 'Gaua, gauekoentzat' 
erakusketa
Natur Eskolaren eskutik, 2019ko 
Ingurumen Jardunaldien baitan. 
Gaurtik hilaren 27ra arte. 
Kultura etxean, 18:00etan.

OÑATI Argazkilaritzako 
hastapen ikastaroa
Ilunpetan argazki taldekoekin, 
astelehenero, apirilaren 1era arte. 
Eltzian, 18:00etan. 

LEINTZ GATZAGA 'Nafarroa 
euskal estatua. Baina… zer 
dela eta?' hitzaldia
Martin Ttipia elkartekoek egingo 
dute berba.
Liburutegian, 19:00etan. 

BERGARA M8: batzarra
Emakumeen Nazioarteko Egunari 
forma ematen jarraitzeko, batzar 
irekia.
Irizar jauregian, 19:00etan. 

ARRASATE 'Nacionalismo 
Nacionalismos' liburuaren 
aurkezpena
Jose Antonio Villarrek idatzitako 
liburua. Egilea bera egongo da 
aurkezpen ekitaldian.
Kulturaten, 19:00etan. 

MARTITZENA 12
ANTZUOLA Erorketak 
prebenitzeko tailerra egingo da
64 urtetik gorako adinekoen artean, 
erorikoak dira lesio eragile 
nagusiak.
Olaranen, 16:00etan.

ESKORIATZA Txotxongiloak 
egiteko tailerra
Materiala ludotekak ipiniko du. 
Norberak galtzerdi zahar bat 
eraman beharko du etxetik.
Ludotekan, 17:00etan.

OÑATI M8: batzarra
Emakumeen Nazioarteko Egunari 
forma ematen jarraitzeko batzarra.
Eltzian, 18:00etan.  

ESKORIATZA 'Elikadurari buruz 
egunero entzuten diren mitoak 
eta gezurrak' hitzaldia
Bittor Rodriguez dietista-
nutrizionistak egingo du berba. 
Zaldibarren, 19:00etan.

AGENDA

buFFaLo

BERGARA Buffalo taldea
Zarauzko taldeak kontzertua egingo du. Hirukote instrumentala da Ander 
Ederrak, Joanes Ederrak eta David Gorospek osatzen dutena. 
Esperimentazioan oinarritzen dute euren musika. Sarrerak, zortzi euro.
Gaur, egubakoitza, Seminarixoan, 22:00etan.

tHiERRY bizkaRi

OÑATI Manez eta Kobreak taldea
Thierry Bizkarik gidatutako taldearen emanaldia. Bere lagunen, auzokideen 
eta ezagunen bizipenak kantu bilakatu ditu, metal tresnaz osatutako 
taldearen laguntzarekin. Sarrerak, bost euro.
Etzi, domeka, gaztelekuan, 12:30ean.
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OÑATI 'Gaua ikuspuntu 
astronomikotik' hitzaldia
Durangoko Astronomia Taldeko kide 
Esteban Estebanek egingo du berba, 
Ingurumen Jardunaldien baitan. 
Kultura etxean, 19:00etan.

OÑATI Inauterietako entsegua
Dantzak ikasteko entsegu eguna.
Eltzian, 20:00etan. 

EGUAZTENA 13
ARRASATE 'Memoria partekatu 
baterantz' liburuaren 
aurkezpena
Arrasateko Udaleko Memoria eta 
Bizikidetza Mahaiak Intxorta 1937 
Elkartearekin egindako lanaren 
aurkezpena.
Kulturaten, 18:00etan.

BERGARA Eguaztenetako azoka
Herriko baserritarren produktuak 
erosteko aukera. 
Oxirondon, 18:00etan.

OÑATI Literatura solasaldia
Mary Shelley-ren Frankestein 
liburuari buruzko saioa egingo 
du gaztelerazko taldeak, Ivan 
Repilarekin. 
Liburutegian, 18:30ean.

OÑATI 'Gaua, gauekoentzat' 
hitzaldia
Joxerra Aihartza biologoak jardungo 
du, Ingurumen Jardunaldien baitan. 
Kultura etxean, 19:00etan.
 
ARRASATE DKS Sariak
Bailarako kirolari eta kirol talde 
onenak aitortuko dituzte. Guztira, 
hamalau sari banatuko diara. 
Amaia antzokian, 19:00etan. 

BERGARA 'Los tres días del 
condor' filma
Sidney Pollack-ek 1975ean 
zuzendutako pelikula.
Gaztetxean, 21:00etan. 

EGUENA 14
ARRASATE Sasoibideko irteera
Biter-Monterron-Jose Luis Iñarra-
Obenerreka-Agerre-Mojategi-
Kataide-San Isidro-Biteri plaza.
Biteri plazan,10:00etan. 

OÑATI Garbigune ibiltaria
Herritarrek utzitako materiala 
batuko dute.
Azoka ondoan, 10:30ean.

BERGARA Energiari buruzko 
erakusketa
Energia: guzti-guztiaren jatorria eta 
amaiera delako bilduma ikusgai 
dago maiatzaren 5era arte, 
museoaren ordutegian.
Laboratoriumen, 17:00etan.

ESKORIATZA Literatura 
solasaldia
Herman Melvilleren Bartbleby 
liburuaren gaineko saioa egingo 
dute, Ivan Repilarekin.
Kultura etxean, 18:00etan. 

BERGARA Amodiozko gutunen 
27. lehiaketako sari banaketa
Jardunek antolatutako ekitaldia 
izango da. Gutun irabazlearen 
egileak zuzenean irakurriko du.
Irizarren, 19:00etan.

BERGARA Korrikako materiala 
saltzeko postuak
Kamisetak, jertseak, poltsak, 
biserak, banderak, ... Askotariko 
produktuak salgai ipiniko dituzte 
pintxo-potearen orduan. 
San Martin plazan, 19:00etan. 

ESKORIATZA 'La salud en 
peligro. ¿Estafa o medicina?' 
hitzaldia
Homeopatiak funtzionatzen al du? 
Txertoak arriskutsuak al dira? 
Tratamendu naturalekin senda 
naiteke? Galdera horiek guztiak 
erantzungo ditu Victor Javier Sanz 
kardiologoak.
Zaldibar antzokian, 19:00etan. 

OÑATI 'Un asunto de familia' 
filma zineklubean
Hirokazu Koreeda zuzendariak 
2018an zuzendutako pelikula. 
Sarrerak, bost euro.
Kultura etxean, 20:00etan.

ARRASATE Ebri Knight taldea
Argentonan (Bartzelona) 2013an 
sortutako taldeak Kooltur 
Ostegunetako emanaldia egingo du. 
Folk doinuak oinarri dituen taldeak 
Guerrillas diskoa aurkeztuko du. 
Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan. 

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

La favorita
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

La gran aventura 
de los Lunnis
Domeka: 17:00.

OÑATI

KULTURA ETXEA

El vicio del poder
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

El grinch
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

ARETXABALETA

ARKUPE

El vicio del 
poder
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

Asterix: edabe 
magikoaren 
sekretua
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO

Green book
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

The old man 
&the gun
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

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

ANTZOKIA

Dragon ball
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

Green book
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

BOULEVARD

La lego pelicula
Egunero: 15:45, 
17:55, 20:10.

Maria, reina de 
Escocia
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 13:05, 15:55, 
17:55, 20:10.
Martitzena: 15:55, 
18:40.

Jefa por 
accidente
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 13:20, 15:50, 
18:05, 20:15, 
22:25, 00:30.
Martitzena: 15:50, 
18:05, 22:25.

The prodigy
Egunero: 16:35, 
18:35, 20:35, 
22:35.
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:30.

Como entrenar a 
tu dragon
Zapatua: 12:00.

El reino
Egubakoitzetik 
domekara: 22:15. 

Campeones
Zapatua eta 
domeka. 12:45.

Green book
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 13:15, 17:00, 
19:40, 22:30.
Martitzena: 17:00, 
19:40.

La leyenda de 
Rocky
Egunero, zapatua 
izan ezik: 16:00, 
18:45, 21:25, 
00:05.
Zapatua: 18:45, 
21:25, 00:05.

Familia al 
instante
Egubakoitza eta 
zapatua: 13:10, 
16.45, 19:15.
Domekatik 
eguenera: 13:10, 
16:45.

La favorita
Egubakoitza eta 
zapatua: 21:45, 
00:15.
Domekatik 
eguenera: 19:15, 
21:45.

Superlopez
Egubakoitzetik 
domekara, eta 
eguaztena: 15:45.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 15:45, 
18:00.

El gran baño
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 20:10.

Asterix
Egubakoitzetik 
domekara: 12:40, 
15:50, 17:45.
Astelehenetik 
eguenera: 16:30.

Glass
Egubakoitzetik 
domekara: 19:45, 
22:20.
Astelehenetik 
eguenera: 18:30, 
21:30.

Spiderman
Zapatua eta 
domeka: 12:30.

Bajo el mismo 
techo
Egunero: 16:10, 
18:15, 20:20, 
22:40.

El regreso de 
Mary Poppins
Zapatua eta 
domeka: 12:15.

Bohemian 
Rapsody
Egunero: 19:05.

Aquaman
Egunero: 21:50.

GORBEIA

Asterix
Egubakoitza: 18:25.
Zapatua: 16:35, 
18:25.
Domeka: 12:15, 
16:30.

Bajo el mismo 
techo
Egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:30.
Zapatua: 18:40, 
20:35, 22:30.
Domeka: 18.40, 
20:35.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Bohemian 
Rapsody
Egubakoitzetik 
domekara: 19:55.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

La leyenda de 
Rocky
Egubakoitza eta 

zapatua: 17:00.
Domeka: 12:00, 
17:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

El reino
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:30, 
22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Familia al 
instante
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 20:10, 
22:30.
Domeka: 12:00, 
18:15.

Glass
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:50, 
22:20.
Domekatik 
eguenera: 19:50.

Green book
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
20:00, 22:30.
Domekatik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

La gran aventura 
de los Lunnis
Egubakoitza: 18:15.
Zapatua: 16:30, 
18:15.
Domeka: 12:00, 
16.30, 18:15.

La lego pelicula
Egubakoitza: 17:30.
Zapatua eta 
domeka: 16:20.

La tercera esposa
Egubakoitza: 20:10, 
22:30.
Zapatua: 18:30, 
22:30.
Domeka: 20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Mi vecino totoro
Domeka: 12:00.

Rakpf rompe 
Internet
Zapatua: 16:30.

Domeka: 12:00, 

16:30.

Spiderman
Egubakoitza eta 

zapatua: 17:20.

Domeka: 12:15, 

17:20.

Astelehenetik 

eguenera: 17:30.

Superlopez
Egubakoitzetik 

domekara: 20:25.

The prodigy
Egubakoitza: 18:30, 

20:30, 22:30.

Zapatua: 16:30, 

20:30, 22:30.

Domeka: 16:30, 

18:30, 20:30.

Astelehenetik 

eguenera: 17:30, 

20:00.

Uno mas en lña 
familia
Egubakoitza eta 

zapatua: 18:30.

Domeka: 12:00, 

18:30.

Astelehenetik 

eguenera: 17:30.

Gente que viene y 
bah
Egubakoitza eta 

zapatua: 22:30.

Domeka: 20.30.

Astelehenetik 

eguenera: 20:00.

ziNEMa

ANTONIO ZABALA

KRITIKA

El blues de Beale Street  
Zuz.: Barry Jenkins. Herr.: AEB (2019). Aktoreak: Kiki Layne, Stephan James, Regina King. 

Maitasunaren gorespena

Duela bi urte, Barry Jenkinsek 
Moonligth-ekin film onenaren 
Oscar saria eskuratu zuen. Orain, 
El blues de Beale Street 
estreinatu da. Zuzendariak 
James Baldwinen izen bereko 
eleberria zinemara egokitu du. 
Istorioa New Yorkeko Harlem 
auzoan kokatzen da, joan den 
mendeko 1970eko hamarkadan. 
Filma, batez ere, maitasun istorio 
bat da. Arraza beltzekoek jasaten 
zuten, eta oraindik jasaten duten, 
arrazakeria agertzen da; eta 
egoera horrek bikote 
protagonistari oztopo handiak 

jartzen dizkio. Baina, horren 
guztiaren gainetik, beraien 
maitasuna dago. Zailtasunen –
familian arteko tirabirak– eta 
gorrotoaren gainetik. Amodio 
istorio xume eta idealizatua da. 
El blues de Beale Street filma 
maitasunaren gorespena da. 

Jenkinsek modu oso 
sentsoriala erabiltzen du 
istoriora eta pertsonaiengana 
hurbiltzeko. Denborarekin 
jokatzen du: oraina eta lehena 
nahasten dira, eta eszena asko 
beste erritmo baten filmatuta 
daude. Koloreak; argiaren 

erabilerak; musikak; kameraren 
mugimenduak pertsonaiak 
inguratzen edo pertsonaiak 
kamerari begiratzen... horiek 
guztiek ukitu onirikoa ematen 
diote filmari. 

Horrela izanik, El blues de 
Beale Street-ek ez du galtzen 
arraza beltzekoek arraza 
zurikoengandik sufritzen duten 
egoera zapaltzailea salatzeko 
indarra. Baina, batez ere, 
Jenkisek maitasuna gorrotoaren 
gainetik dagoela aldarrikatu nahi 
du, eta helburua bete-betean 
lortzen du.
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Bilakaera

Banuen beharra goiko 
argazkia aldatzeko. 
Aurrekoak urte dezente zuen 
eta noizean behin 
eguneratzea ondo dago 
norbera arraro ez sentitzeko. 
Kasu honetan, gainera, bada 
denboratxo bat bizarra 
dudala. Are gehiago, nolabait, 
batetik bestera egin du ileak: 
burua utzi du –nire baimenik 
gabe– eta aurpegira joan da.

Aspalditik datorren buru 
uzte horrek buruhauste 
handirik ez dit ekarri; 
gaurdaino, behintzat. 
Arrazoia da, uste dut, lerro 
hauen amaieran aipatzen 
dudana. Aurretik, hala ere, 
galera prozesuaren beste 
momentu bat azalduko dut.

Gogoratzen dut, kanpoan 
ikasten nengoela, bizi nintzen 
pisuko ispilura begiratu eta 
lehen aldiz ikusi nuena: 
aurrean nuen pertsonaren 
buruaren kurbadura. 
Etxebizitza hartako 
argiagatik izango zen, agian, 
baina inoiz ikusi gabeko 
zerbait izan zen hura. 
Pentsatzen dut espaziora 
doazen astronautek antzerako 
zirrara sentituko dutela gora 
egin ahala Lurreko 
kurbaduraz ohartzen 
direnean…

Goazen, bada, pasarte 
nagusira. Hogeita hamar 
urte inguru dira lagun batek 
ondokoa esan zidala: "Zu, 
laster, burusoil". Sekulako 
mesedea egin zidan. Ordutik, 
luzapen denboran nago.

azkEN bERba

ANDER ETXEBERRIA

Amaia Igartua. DEbagoiENa.
Bailaran egingo den bideoklip 
lehiaketa da Bideoklik, Deba-
goieneko AEK-k bultzatuta.

Lehiaketan edonork parte har-
tu dezake, taldeka. Ikus-entzu-
nezkoaren gutxieneko iraupenak 
minutu batekoa izan behar du 
eta lanak aurkezteko epea mar-
txoaren 21ean amaitzen da. Bi-
deoak edo bideoaren estekak 

bideoklik@gmail.com helbidera 
bidali behar dira, harremane-
tarako datuekin batera. Saria 
izango da Korrikak Debagoienean 
duen ibilbidearen zati batean 
lekukoa eramatea. 

"Korrika badatorrela kontuan 
izanik, Bideoklik lehiaketaren 
bitartez herritarren artean fes-
ta giroa piztea eta zabaltzea da 
gure helburu nagusia", adierazi 

du Josu Zubiak, Korrika Deba-
goieneko koordinatzaileak. 

Korrika Debagoienean 
"Herri guztietan sortu dira ba-
tzordeak, oso pozik gaude, ba-
tzordeetara jende asko etortzen 
ari delako, eta hori oso garran-
tzitsua da. Korrika igaroko ez 
den bi herrietan ere eratu dira 
batzordeak eta motibazio han-

diarekin ari dira lanean", gai-
neratu du Zubiak.

 Batzordeak hasiak dira da-
goeneko Korrika egitarauak 
osatzen. "Giroa ziurtatuta dago, 
Korrika igaroko den egunean 
bertan eta baita aurreko egune-
tan ere. Herri guztietan ekintza 
desberdinak egingo dira". 

Korrika Kulturala
Korrikaren bitartez sortzaileen 
lana plazaratzeko eta Korrikaren 
mezua zabaltzeko egitasmoa da.  
"Debagoienean ere lanean ari 
gara, Korrika Kulturalaren be-
rri emango dugu laster, baina 
oraindik antolakuntza lanetan 
murgilduta gaude", argitu du.  

Txillardegiri omenaldia
Aurtengo Korrikan, Jose Luis 
Alvarez Enparantza Txillardegi 
omenduko dute, hizkuntzalari, 
idazle eta politikari donostiarra. 
"Aprobetxatuz aurten euskara 
batuaren 50. urteurrena dela eta 
Txillardegik horri egindako 
ekarpena kontuan izanik, egoki 
ikusi zen hura izatea omendua", 
azaldu du Zubiak. 

Aurtengo Korrikaren edizioa-
ren barruan, EHUk, Jakin-ek 
eta AEK-k elkarlanean egindako 
Txillardegiren bizitza oinarri 
duen dokumentalaren estreinal-
dia izango da. Omenaldia otsai-
laren 9an izango da, domeka, 
19:00etan, Donostian, Musikenen. 

Arropen salmenta
"Pixkanaka herri desberdinetan 
arropak saltzen hasiko gara ba-
tzordekideak", adierazi du Zu-
biak.

Debagoieneko lehenengo sal-
mentagunea Bergarakoa izango 
da, otsailaren 14an, eguenean, 
arratsaldez. 

Debagoieneko AEK-ko kideak, bideoklipean. DEBAGOIENEKO AEK

Debagoieneko AEKren 
'Bideoklik' lehiaketa 
Debagoieneko aEk-k abian jarri du 'bideoklik' bideoklip lehiaketa. Hain zuzen ere, 
korrikako 'klik' abestiaren bideoklipak aurkeztu behar dira. Lanak aurkezteko azken 
eguna martxoaren 21a da eta saria lekukoa eramatea izango da 

bukatzEko

PEFC ziurtagiria

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

