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Amaia Zabala DEbagoiENa
Arrasateren kasuan, Kulturola 
proiektua izango da 2019rako 
proiektu izarra, otsailaren 5eko 
osoko bilkuran aho batez lanen 
esleipena onartua izan ondoren. 
Sei milioi euro eta erdi inguru-
ko inbertsioa aurreikusten du 
Udalak, BEZa barne, eta 2021eko 
uda parterako Kulturola "mar-
txan egotea" da asmoa.

Herriko hemezortzi kultura 
talde batuko dira Kulturolan 
eta Udal Euskaltegi berriak har-
tuko du azalera handiena; gai-
nerako taldeak dagoeneko Ze-
rrajerako eraikinean daudenak 
izango dira batzuk eta herriko 
beste gune batzuetan banatuta 
daudenak beste batzuk. Izan ere, 
talde horien guztien arteko si-
nergiak aprobetxatzea ere bada 
egitasmoaren helburu nagusie-
tako bat.

Bergaran, 86 aparkaleku berri 
Seminario azpian eraikiko den 
parking berria izango da Ber-
garako proiektu izarra. Lauki-
zuzen itxurakoa, solairu baka-
rrean eta errotazio bidez fun-
tzionatuko duten 86 aparkaleku 
berri izango ditu; horietatik hiru 
mugikortasun mugak dituzte-
nentzat izango dira eta beste 
lau, ibilgailu elektrikoentzat. 
Proiektuaren idazketa BEB Ar-
kitektoak estudiokoei adjudika-

tu  zitzaien 34.425 eurotan. Exe-
kuziorako 1.400.000 euroko au-
rrekontua du Udalak, horietatik 
1.120.000 euro mailegu bidez 
lortuta. Parkingaren sarrera eta 
irteera Ibargaraitik izango dira, 
Justo Garate plazaren azpian 

dagoen aparkalekuko sarrerari 
paralelo, eta bi sarrera-irteerak 
errazteko biribilgune erdi bat 
egitea proposatzen da. Oinez-
koendako bi sarrera aurreikus-
ten dira, bata Ibargarai kaletik 
eta bestea Herri Lagunak kale-
ra ematen duen plazatxotik. 

Oñatin, kiroldegia berritzea
2019ko bigarren seihilekoan ha-
siko dira Zubikoa kiroldegiko 
berritze lanak. Lehenengo egin-
go dituzten lanak kanpoaldekoak 
izango dira; lur mugimenduak 

berdintzekoak, esaterako. Eta 
kiroldegi barruko lanak 2020an 
egingo dituzte. Lanak, baina, 
zatika egingo dituzte, kiroldegia 
ahalik eta denbora gutxien egon 
dadin erabat itxita. 

Igerilekuak handitzetik hasi-
ko dituzten lanak; egun, bost 
kale daude, eta bederatzi egon-
go dira gero igerileku handian. 
Putzu txikia ere handituko dute. 
Asmoa da galdara handi bat 
jartzea, kantxetako aldageletan 
ur beroa egon dadin. Kantxa 
berdean ere egingo dituzte ho-
bekuntzak, eta horiek partidu 
gutxiago jokatzen diren sasoian 
egingo dituzte; udan, ziurrenik.

Joan den astean, obren ingu-
ruko hitzarmena sinatu zuen 
Udalak Aldundiarekin. Erabe-
rritzeko proiektu osoaren kostua 
5.823.954 euro gehi BEZa izango 
da eta Aldundiak 453.920 euro 
jarriko ditu; 2019rako 2,5 milioi 
daude gordeta aurrekontuetan.  
Laster egingo du Udalak proiek-
tuaren aurkezpena. Kiroldegia-
ren diseinuaz, berriz, LKS en-
presa arduratuko da.

Aretxabaletan, kale asfaltatzeak
Herriko hainbat kale asfaltatu-
ko dituzte Aretxabaletan; Bizkaia 
eta Loramendi, esaterako. Be-
lorrietako biribilgunetik Araba 
ibilbiderainoko zatia egokituko 
dute eta hiru zebra-bide altxatu 
jarri. Bestetik, Errekabarren 
kalea ere konponduko dute, 
Otalora kaletik mojen komen-
tura bitartean, eta ezkerraldean 
espaloitxo bat egingo diote. As-
faltatze-lan horiek aste honetan 

OROKORREAN, 
BERRITZE ETA 
KONPONTZE LANEI 
EMANGO ZAIE 
LEHENTASUNA 

ARRASATEN 
KULTURGUNEA, 
BERGARAN 
APARKALEKUAK ETA 
OÑATIN KIROLDEGIA

2019rako herri 
bakoitzak duen 
proiektu nagusia
agintaldia amaitzear bada ere, Debagoieneko udalek proiektu 'potolo' asko dituzte 
aurreikusita 2019rako: kulturguneak, aparkalekuak, kiroldegiak, jolas-parkeak, 
kaleen konponketak, eta abar. Herri bakoitzak proiektu nagusiaren berri eman du

Aretxabaletako Loramendi kalea, asfaltatu aurretik. MIRARI ALTUBE Eskoriatzako San Pedro Auzoko Partxis jolas-parkea. IMANOL BELOKI Antzuolako Olaran Etxea. MAIDER ARREGI

Kulturola proiektuaren eraikinaren proposamena. ARRASATEKO UDALA Seminario azpiko 86 aparkalekuen diseinua. BEB ARKITEKTOAK Oñatiko Zubikoa kiroldegia egun. OIHANA ELORTZA
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esleitu dizkiote Provisa etxeari 
eta kostua 458.000 eurokoa izan-
go da.

Eskoriatzan, jolas-parkea
Eskoriatzan San Pedro auzoan 
Manuel Muñoz kiroldegi aurrean 
dagoen Partxis jolas-parkea be-
rritzea da 2019ko proiektu na-
gusia. Izan ere, zorua "oso irris-
takorra" eta jolas-parkea "oso 
zaharkitua" zeuden, eta, herri-
tarren eskaerei erantzunez, 
Udalak lehentasuna eman dio 
proiektu horri. Horretarako, 
80.000 euroko aurrekontua au-
rreikusten dute. 

Antzuolan, Olaran Etxea
Olarango eraikina zaharkitua 
geratu da eta gaur egun ez du 
irisgarritasun araudia betetzen, 
eta, ondorioz, Udalak barrutik 
igogailua jartzeko aurreproiek-
tu bat egin du. Bide batez, ko-
munak eta telekomunikazio 
instalazioak ere berrituko di-
tuzte. 

Horretaz gain, goiko solairuan 
areto handi bat egingo dute. 
beheko solairuan dagoenaren 
tamainakoa. Inbertsioa 170.000 
eurokoa da eta bi urtean ordain-
duko da. Aurten 90.000 euro eta 
2020an 80.000 euro.

Aramaion, musika etxea
Egun, musika eskolako ikaslee-
kin ikastetxean eta kultur etxean 
egiten dituzte entseguak, saka-
banaturik. Ondorioz, Aramaio-
ko Udalak musika etxe bakar 
bat eraikitzeko asmoa du, mu-
sika ikasleen "elkargune" izan 
dadin. Pedro Inazio Barrutia 
kaleko etxabe batean kokatuko 
da, elizaren alboan. 

246.000 euro inguruko inber-
tsioa izango da eta Aldundiare-
kin elkarlanean finantzatuko 
du Udalak. 2019an lokala egitu-
ratze-lanekin hastea aurreikus-
ten dute. 

Elgetan, uren bereizketa
Elgetan 2019rako aurreikusten 
den inbertsio nagusia 30.000 bat 
eurokoa da. Artekale kalean 
berezi behar dituzte euri urak 
eta ur zikinak. Lanen erdia Gi-
puzkoako Urak-ek ordainduko 
ditu –ur zikinen saneamendua– 
eta beste zatia Udalak –euri uren 
eskumena Udalarena da–. Lan 
horiek egitekoak direla baliatu-
ta, inguru horretan estu dauden 
aparkaleku batzuk ondo jarriko 
dituzte eta bertan gelditzen den 
Eibarrerako autobusarentzako 
–taxibus zerbitzua da– geldileku 
egokiagoa egingo dute. 

Leintz Gatzagan, ermita
2019ari begira, Gatz Museoaren 
proiektuari beste bultzada bat 
emango zaio, museoaren proiek-
tu orokorraren bigarren fasea 
aurrera eramango baita. Orain-
goz, gatz produkzioa ez dute 
handituko eta Santa Kolunbako 
ermita eraberritzeari emango 
diote lehentasuna, bertan ha-
rrera eta informazio-gunea eta 
museoko produktuen salmenta-
rako denda jartzeko. Eraberritze 
lanen kostua 100.000 euro ingu-
rukoa izango da eta lanen eslei-
pena "aurki" egingo da, lanak 
"ahal bezain lasterren" hasteko.

Aramaioko musika eskolako ikasleak entseatzen. AMAIA ZABALA Artekale kaleko aparkalekuak eta autobus geltokia. LARRAITZ ZEBERIO Leintz Gatzagako Santa Kolunba ermita gaur egun. JOANNES MENDIZABAL



4      DEBAGOIENA Egubakoitza  2019-02-15  GOIENA ALDIZKARIA

Eneko Azurmendi DEbagoiENa
Abenduan aurkeztu zuen Foru 
Aldundiak Gipuzkoako Hiri 
Hondakinak Kudeatzeko Plan 
Orokorra, eta plan hori foru 
arau bilakatuko da, ezustekorik 
ezean, martxoaren 6an, Batzar 
Nagusiek behin betiko onarpe-
na eman ostean.

Aldundiaren esanetan, foru 
arau berriaren helburua da Gi-
puzkoak ekonomia zirkularreko, 
prebentzioko eta klima aldake-
taren aurkako borroka susta-
tzeko politika aktiboak sustatzea, 
arlo horretan Europan ezarrita 
dauden helburuak eta zuzenta-
rauak txertatuz. Era berean, 
Zubietako "ingurumen plantako" 
lanak ia amaituta daudela jaki-
narazi du Diputazioak, eta lehe-
nengo planta "martxorako" au-
rreikusten dutela. "Ingurumen 
gune" horrek 250 lanpostu sor-
tuko dituela aurreratu du Al-

dundiak. Horrekin batera, na-
barmendu du konposta sortzeko 
oinarrizko produktuen %25 
gehiago ekoiztuko duela eta za-
bortegietan oinarritutako au-
rreko kudeaketa sistemaren CO2 
isurien 72.000 tona murriztuko 
dituela. "Hondakinen birzikla-
tzearen eta balorizazioaren zir-
kulua itxiko du, eta Gipuzkoa 
prest utziko du ekonomia zir-
kularraren eta klima aldaketa-
ren erronkari aurre egiteko", 
dio Jose Ignacio Asensiok, In-
gurumen diputatuak.

Azken honek azaldu duenez, 
plan berri horren helburua da 

birziklapenean %70 lortzea, "Eu-
ropak 2030erako ezartzen duena 
baino bost puntu gehiago". 

Ingurumen diputatuarekin 
batera, Markel Olano diputatu 
nagusiak eta Denis Itxaso dipu-
tatu nagusiordeak nabarmendu 
dute plan berria "Gipuzkoako 
egungo historiaren gertaera go-
goangarria" dela.

Itxasoren esanetan, hondakinen 
arazoari "behin betiko" konpon-
bidea emango dio horrek, "za-
bortegien erabileran oinarritu-
tako eredu zaharra gaindituz 
eta kudeaketa jasangarrirantz 
aurrera eginez".

Gipuzkoako Batzar Nagusietan 
batzarkide den Xabier Ezeiza-
barrena jeltzalea "pozik" azaldu 
da planarekin, eta dio Europako 
hondakinen kudeaketa estrate-
giarekin bat datorrela. "Preben-
tzio, murrizketa eta hondakinen 
birziklapen arloetan herrialde 

aurreratuenen sistemei errepa-
ratzen die, hala nola Alemanian, 
Danimarkan eta Suedian inda-
rrean diren sistemei".

EH Bildu, galdetzearen alde
EH Bilduk, plan berriaren aur-
ka azaltzeaz gain, erraustegiaren 
aurkako jarrera berretsi du, eta, 
alderdien arteko desadostasu-
netatik harago, erabakia herri-
tarrek eduki beharko luketela 
aldarrikatu. "Hondakinen ku-
deaketaren arazoari ez zaio ez 
irtenbiderik ez amaierarik eman 
EAJ-PSEk aurkeztutakoarekin. 
Gipuzkoako gizarteak beste ir-
tenbide bat eskatzen jarraitzen 
du. Arazoa ez da konpondu eta 
adostasunak bilatzea ezinbeste-
koa da", dio ohar batean.

Batetik, "Aldundiaren parte-
hartze prozesuaren porrota", 
azpimarratu du koalizio aber-
tzaleak. Adierazi du herritarrek 
ez dutela prozesuaren berri izan, 

edota uko egin diotela parte 
hartzeari. "Donostiako kaleeta-
ra, sindikatuek eta eragile so-
zialek deituta eta Erraustegia 
gelditu lelopean milaka herritar 
kalera atera ziren hilabete berean 
eman zen partaidetza 'arrakas-
tatsua' izan omen duen Aldun-
diko deliberazio prozesua. Horrek 
agerian uzten du herritarren 
eta instituzioaren arteko arra-
kala handitzen doala, nabarmen". 
Hori dela eta, "gipuzkoarrei 
hitza emateko konpromisoa" 
hartu du, "hauteskundeetan go-
bernatzeko ardura emanez gero".

Bestetik, koalizioak uste du 
hondakinen arazoa ikuspegi 
teknologiko huts batetik harago 
doala, eta ez dela ekinbide juri-
dikoekin konponduko. "Arazoa 
sakona da, politikoa da, demo-
kratikoa da, legitimazio gabe-
ziarena da. Arazo honen kon-
ponbidea politikoa izan behar 
da eta soilik elkarrizketatik, 
negoziaziotik eta jendartearen 
oniritzitik etorriko da".

Horren harira, EH Bilduk dio 
bazeudela eta badaudela "Gipuz-
koako hondakinak tratatzeko 
modu merkeago, osasuntsuago 
eta ingurumenerako inpaktu 
gutxiagokoak".

Markel Olano, Jose Ignacio Asensio eta Denis Itxaso. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Hamar urtez hondakinen 
kudeaketa eta plangintza 
arautuko duen plana

EH BILDUK NAHIKO 
LUKE HERRITARREK 
HITZA EDUKITZEA 
AZKEN ERABAKIA 
HARTZERAKOAN

DIPUTAZIOAK DIO 
BIRZIKLATZEAREN ETA 
BALORIZAZIOAREN 
ZIRKULUA ITXIKO 
DUELA PLAN BERRIAK

gipuzkoako batzar Nagusiek martxoaren 6an onartuko dute behin betiko gipuzkoako 
Hiri Hondakinak kudeatzeko Plan orokorra (2019-2030); EH bildu aurka azaldu da 
eta adierazi du planarekin ez dela "hondakinen kudeaketaren arazoa konponduko"

Zubietako planta ustiatzeko baimena duten enpresen Ingurumen 
Kultura eta Komunikazio Plana dokumentua ezagutarazi du 
GuraSOS elkarteak aste honetan. Dokumentuaren zehaztasunak 
ezagutzera ematearekin batera, eskuratu ahal izan duten 
dokumentazioa prozesatzen joan ahala xehetasun gehiago 
plazaratuko dituela iragarri du. "Paradoxikoki, dokumentuak 
erraustegi 'proiektuaren aurkako taldeen eragina txikiagotzeko' 
beharra azpimarratzen du. Tartean, herritarren eta talde 
ekologistenak", azaldu du elkarteak.

"Osasuna bermatuko duen akordioaren alde", otsailaren 23rako 
aurreikusia dagoen Adostasunari esan baietz manifestazioa 
deitzeko promozio bideoa aurkeztu du GuraSOSek. Donostian 
izango da hori, eta Antiguako tuneletik abiatuko da, 17:00etan.

GuraSOS elkartearen agerraldia

Otsailaren 23ko manifestaziora agertzeko deia zabaldu dute. GURASOS 
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TXOMIN MADINA

Kataluniako buruzagiei babesa
Gure Esku Dago-k deitutako elkarretaratzeekin bat egin dute asteon 
Arrasaten, Aretxabaletan, Oñatin eta Antzuolan, besteak beste. 
Demokrazia, konponbidea eta askatasuna eskatu zituzten, eta, era berean,  
domekan Donostian egingo den manifestaziora gonbidatu zituzten 
herritarrak –Gros auzoko Katalunia plazatik abiatuko da, 12:00etan–.

Eneko Azurmendi DEbagoiENa
Hamargarren edizioa du aurten 
First Lego League lehiaketak, 
eta inoizko parte-hartzaile ko-
puru handiena izan du urteurren 
borobil honetan: 44 ikastetxeta-
ko 1.500 ikasle.

Abuztutik ari dira hezkuntza 
proiektu honekin lanean, eta 
aurtengo helburua da Into Orbit 
izeneko erronka tematikoari 
aurre egitea. Hau da, espazioan  
bizi den astronauta baten bizitza 
imajinatu behar izan dute, nola 
biziko litzatekeen urtebetez es-
pazioan, eta sortu litezkeen 
arazoei eta beharrei aurre egiten 
saiatu behar izan dira: nola eli-
katu, nola entretenitu, nola ko-
munikatu Lurrarekin, nola 
konpondu espazio-ontzi baten 
arazo tekniko bat, edota sortu-
tako zaborra nola birziklatu. 
Gero lego bidez robot batzuk 
sortu dituzte zeregin horiek, 
aipatutako zeregin horiek egiten 
dituztenak. Sortu dituzten ro-
botak erakutsi beharko dituzte 
ikasleek biharko saioan, eta 

defendatu egin beharko dute 
robot hauek egiteko gai direna.

Debagoieneko zazpi talde ari-
ko dira biharko saioan: Arrasa-
teko Arizmendi Ikastolako lau 
talde, Gaztelupeko bi eta Alme-
neko beste bi; Bergarako Ma-
riaren Lagundiko bi talde, eta 
Oñatiko Zuazola-Larraña insti-
tutuko talde bat.

Bi kategoria
Lehiaketa bi kategoriatan ba-
natu da. Batetik, 10 eta 16 urte 
bitarteko ikasleak, First Lego 
League izenpean: 58 talde daude 
kategoria horretan. Bestetik, 6 
eta 10 urte arteko haurrak, First 
Lego League Junior izeneko 
kategorian: 44 talde. Guztira, 
beraz, 102 talde ariko dira.

Parte-hartzaileen %64 Bizkai-
ko ikastetxeetakoak dira; Ara-
bako ikastetxeetakoak %20 eta 
Gipuzkoakoetakoak %16.

Mundu mailako lehiaketa
Innobasque berrikuntzaren eus-
kal agentzia duela hamar urte 
hasi zen lehiaketa hau antolatzen,  
haur eta gazteek zientzia, tek-
nologia, ingeniaritza eta mate-
matika lantzeko helburuarekin. 

Hala ere, nazioartean garatzen 
den lehiaketa da First Lego Lea-
gue. Mundu mailako 98 herrial-
detako 500.000 ikasle inguru 
aritzen dira urtero.

Onenek aurrera egingo dute
Biharko saioan 18 sari banatu-
ko dituzte, eta lau talde onenek 
First Lego League Españan 
lehiatzeko aukera izango dute, 
martxoaren 23an eta 24an, Te-
nerifen. Nazioarteko finala Ame-
riketako Estatu Batuetan izan-
go da, Detroiten. Herrialde ba-
koitzeko talde onena izango da 
final horretan –98 talde–.

Arizmendi Ikastolako ikasleak, biharko finalerako prestaketa lanetan. ARIZMENDI IKASTOLA

First Lego League: zazpi 
talde finalean, bihar 
zapatuan jokatuko dute hamargarren edizioko finala, gasteizko Europa jauregian, eta 
Debagoieneko zazpi talde ariko dira lehian: arizmendi ikastolako lau, Mariaren 
Lagundiko bi eta zuazola-Larraña institutuko bat, hain zuzen ere

BIHARKO SAIOKO LAU 
TALDE ONENEK 
ESPAINIAKO FINALA 
JOKATZEKO AUKERA 
IZANGO DUTE

Fagorren Garagartzako planta. GOIENA

Fagor marka erabili ahal izango 
du Cantrak maiatzetik aurrera
Fagorrek eta Cantra enpresa kantabriarrak asteon 
sinatu dute markaren erabilera lizentzia kontratua

E.A. DEbagoiENa
Fagorrek eta Cantra SL enpresak 
aste honetan sinatu dute mar-
karen erabilera lizentzia kon-
tratua. Akordio horrekin, fabri-
katzaile kantabriarrak Fagor 
markarekin sukaldeko tresnak 
ekoitzi eta banatzeko aukera 
izango du maiatzetik aurrera.

Kontratu hori pasa den aben-
duan Amica SA enpresa polo-
niarrarekin adostutako aurre- 
akordioari batu zaio. Azken 
horrekin negoziazioak "aurrera 
doaz", Fagorren esanetan, "lerro 
zuriko etxetresna elektrikoetan 
Fagor marka erabiltzen utziko 

liokeen balizko lizentzia izen-
petzeko".

Gogoratu behar da 2018ko 
abenduan sinatu zutela Fagorrek 
eta Amicak aurre-akordio hori. 
Orduko hartan, Edesa Indus-
trialek jakinarazi zuen enpresa 
poloniarrak 26,8 milioi euroko 
inbertsioa egingo zuela.

Negoziatzen jarraitzen du
Fagorrek jakinarazi du, halaber, 
gailu elektriko txikien eta kon-
fort eremuetan Fagor markaren 
balioan eta erabileran interesa 
duten sozietate batzuekin hitz 
egiten jarraitzen duela.
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Kultura eta 
Hizkuntza 
Politika Sailak 
(Hizkuntza 
Politikarako 
Sailburuordetzak) 
diruz lagundua

LAGUNTZAILEAK

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

Argitaratzailea 
Goiena Komunikazio Taldea 
Kooperatiba Elkartea
Otalora Lizentziaduna 31 
20500 ARRASATE

Lehendakaria Aitor Izagirre.
Zuzendari nagusia 
Iban Arantzabal.

Eduki zuzendaria 
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Halaxe amaitzen zuen aurreko baten Garbiñe Ubedak 
bere irratiko zutabea; azken pentsamenduei indarra 
emateko bota zuen, eta baita lortu ere, nire memorian 
iltzatuta gelditu den esaldia izan baitzen.

Gure ustea, iritzia, gogoeta modu xume eta umilean 
emateko hezi gaituzte. Gainera, uste hori ustela ere 
izan daitekeela esaten digu gure tradizioak, mezuari 
zentsura instantaneoa aplikatuz.

Baina zure gogoeta, iritzi, uste, pentsamendu 
horretaz seguru bagaude, meditatua izan delako, ondo 
argumentatu dugulako, esperientzian oinarritzen 
delako... nola ez dugu, ba, harro adieraziko?

Emakumeok altuan, publikoan, jendearen aurrean, 
gure iritzia emateko daukagun eskrupuloa –bai, 
handiagoa ala txikiagoa izango da, baina egon badago– 
ezaguna da, aztertua izan da eta nolabait azaldua ere, 
baina hor dirau. Gehitu honi harrotasuna, seguru eta 
ahaldundu agertzearen adieran, gizonezkoen ezaugarri 

markatu izan zaigula, 
emakumeok umilak eta 
diskretuak izan behar 
genuen bitartean. 

Horregatik begitandu 
zait hain indartsua 
Garbiñeren esaldia, 
emakumea bere iritzia 
adoretsu ematen 

erakusten digulako, ‘"uste apala"-ren esaldi 
kosmetikoa parafraseatu eta harrotasuna eta 
segurtasunaren ideia gehituz. Eta ez, ez zen 
harropuzkeria, ez zen handiuste baten monologoa, 
emakume indartsu baten diskurtsoa baizik, bere 
iritzia –ustea, pentsamendua, gogoeta– modu seguru 
eta boteretsuan ematen ari zena.

Emakumeok plazak, gune publikoak, irabazten joan 
behar dugula aspaldi esana dago, geure kabuz eta 
geure merituengatik protagonista izan eta agertu, 
geure pentsamendua eta ahotsa adierazi. Plaza horiek 
egunero agertzen zaizkigu eta egunero konkistatu 
behar ditugu. Horregatik, harrotasunaren kontzeptua 
geure egin eta egunerokotasunean aplikatzera animatu 
nahi zaituztet, apurka-apurka emakumeok gure bidea 
egiten joateko beste urrats bat egiteko interesgarria 
baita, nire uste harroan.

Nire uste harroan

zabaLik

IRATI ITZIAR

EZ ZEN HANDIUSTE 
BATEN MONOLOGOA, 
EMAKUME INDARTSU 
BATEN DISKURTSOA 
BAIZIK

Iraupena

ANDONI EGAÑA
HttPS://LabuR.EuS/MPuRJ

'bERRia'-N aRgitaRatua

Tokia: Espainiako Auzitegi 
Gorena.

Epaituak: hamabi lagun, 
Kataluniako erakundeetako 
eta gizarte zibileko 
ordezkariak. 

Akusazioak: matxinada, 
sedizioa, desobedientzia eta 
diru publikoaren erabilera 
bidegabea. 

Zigor eskaera: espetxealdia 
eta inhabilitazioa, zazpi eta 
hogeita bost urte bitartekoa, 
nork eskatzen duen eta nor 
den akusatua. 

Hasiera data: 2019ko 
otsailaren 12a. 

Bukaera data:...
Arrazoiaren jabe nor den 

zalantzarik ez dut. 
Badakit noren eskubideak 

urratu diren. 
Baina behin epaitegira 

sartuta, mila ertzetatik 
heltzeko moduko gaia da. 

Ezjakin hutsa naiz 
gehienetan. 

Herritar xehe askoren 
jakin-min bertsua dudalako, 
ia urte eta erdi kartzelan 
daramaten kataluniar hauen 
etorkizunak kezkatzen 
nauelako, epaiaren berri 
noiztsu izango dugun nahi 
nuke jakin.

Datu bila hasi naiz, 
konparaziorik egin nahi izan 
gabe, aztarnaren bat 
aurkitzeko. 

Burgosko prozesua    
1970eko abenduaren hiruan 
hasi zen. 

Handik hogeita sei egunera 
heldu zen epaia eta hogeita 
zazpira heriotza zigorren 
indultua. 

Nurenbergeko epaiketa 
nagusia 1945eko azaroan 
hasi eta hurrengo urteko 
urriaren lehenean amaitu 
zen. 

Hamar-hamaika     
hilabete... 

Hiru hilabeteko iraupena 
izango omen du, gutxi-
gehiago, atzo hasi zenak. 

Itxurazko zerbait gerta 
dadin aski denbora...

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz

Post gehiago 8. orrialdean.
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Eneko Azkarate toLoSa
Bertako eta munduko 
erreferentziazko adituak batu 
dira Tolosan feminismoari eta 
berdintasunari buruz 
jarduteko, Gipuzkoako 
Diputazioak antolatuta. 
Berdintasuneko zuzendariak 
dihardu gaiaren gainean.
Ze izan da Feminismoa 4.0: 
Berdintasuna, gizartea eta 
etorkizuna izeneko kongresua?
Garrantzia ematen diogu 
ezagutza partekatzeko guneak 
sortzeari, eta, kongresu 
honetan, berdintasunak eta 
feminismoak dituzten erronka 
nagusiei heldu diegu. Iaz 
Martxoaren 8an nabarmen 
azaldu ziren mugimenduaren 
aldarri sozialak, eta dinamika 
horren ekarpenei begiratu 
nahi genien.
Erreferentziazko hizlariak eta 500 
lagunetik gora izan dira parte 
hartzen.
Berdintasunak agenda sozial 
eta politikoaren erdigunera 
jauzi egin du aspaldian. Ez da 
egun bateko lanaren emaitza. 
Ehundura sendo bat dago    

–soziala, akademikoa, 
instituzionala–, posible egin 
duena feminismoaren 
zeharkakotasuna lehen 
lerrora ekartzea.
Zergatik gertatu da uholde 
feminista hau?

Gizarteak ulertu du 
eramanezina zaiola 
desberdintasun estruktural 
hau. Jasanezina dela 
biolentzia; onartezina dela 
estereotipoen zamapean 
neskak eskolaratzea eta bere 

aukerak mugatzea; ezinezkoa 
dela esfera pribatuaren 
ardura ia osoa emakumeen 
bizkar uztea eta gure garapen 
profesionala gutxiagotzea...
Ekonomiaren ikuspuntutik ere 
landu da genero berdintasuna: 
bada ekonomia feministarik?
Bai, bat baino gehiago, eta 
bada feminismoaren 
printzipioak ulertuta eraldatu 
behar den ehun ekonomiko 
oso bat. Ekonomia feministak 
pertsona jartzen du 
erdigunean. Esfera pribatu eta 
publikoan, bietan, eragin 
beharra dagoela esaten digu 
eta agerian uzten du gizarte-
egituratzeari dagozkion 
esparru guztietan genero-
ikuspuntua txertatu beharra 
dagoela. Lanaren mundua 
geure bizitzaren zati 
oinarrizkoa da: bizimodua 
bideratu, baldintzatu eta 
aurrera ateratzeko orduan 
elementu zentrala da. 
Ekonomia ez da genero gabea.
Lau urte Diputazioan. Gaur egun, 
lurraldea parekideagoa da? 
Eraldaketa sozialak epe 
luzekoak dira, baina ekarpen 
garrantzitsua egin dugu: 
biolentziari aurre egiteko 
plana landu dugu, 
erantzunkidetasuna 
uztartzeko estrategia abiatu, 
eta, horri esker, lurraldeko 
enpresa-kopuru esanguratsua 
sartu da dinamika horretan.

Miren Elgarresta. GOIENA

"Ekonomiak badu generoa, 
bizimodua baldintzatzen du"
MIREN ELGARRESTA giPuzkoako FoRu aLDuNDiko bERDiNtaSuN zuzENDaRia

bERbagai

Astronautekin 
komunikatzera

Bergarako Aranzadi 
Ikastolako ikasleek 
Nazioarteko Espazio Ontzian 
dauden astronautekin hitz 
egingo dute. Konexioa ekain 
aldera egingo dute, baina 
azken unera arte ezingo dute 
jakin zein egunetan izango 
den. Iberiar penintsulako hiru 
ikastetxek soilik izango dute 
konexioa egiteko aukera: 
Sevillako eta Mallorcako 
banak eta Aranzadik. 
Zuzeneko saioa izango da eta 
Aranzadiko ikasleek hamar 
minutu izango dituzte 
Lurretik 400 kilometrora 
dagoen astronauta bati hogei 
galdera egiteko. 

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Europako 
Konstituzioari 
ezetz

2005-02-20

Europako Konstituzioa izango 
zenaren gaineko itunari 
buruzko erreferendumean, 
debagoiendarrek ezetz 
bozkatu zuten –%50,8–. 
Gipuzkoan –%56–, Hego 
Euskal Herrian eta Espainian 
–%76,73–, baietza atera zen. 
Arrasaten eta Eskoriatzan ere 
baietzaren aldekoak nagusitu 
ziren. Parte hartze txikia izan 
zen, eta, horrenbestez, 
abstentzioa izan zen nagusi: 
%63koa Debagoienean, 
%60koa Hego Euskal Herrian 
eta %57koa Espainian.

Hau bE baDogu!

Oraingoz, Danel Elezkanok 
eta Beñat Rezusta bergararrak 
bakarrik lortu dute hurrengo 
faserako sailkatzea. Horrela, 
bi jardunaldiren faltan, gauza 
asko daude oraindik 
erabakitzeke:

@CrisGarcia: "Nola jarri den 
Binakakoa! Elezkano eta 
Rezusta bakarrik sailkatuta...
Bi jardunaldi falta dira eta 
bost bikote berdinduta gera 
daitezke hiru tokiren lehian!".

@ioritz_32: "Binakako 
Txapelketa gori-gori! Hiru 
postu eta bost bikote horien 
bila! #binakakoa2019".

Binakako Txapelketa, 
inoiz baino estuago

Umorezko mezuz bete ziren 
atzo sare sozialak, San 
Valentin egunaren harira:

@euwikipedia: "Gaur 1750 
urte burua moztu zioten 
Valentin Ternikoari. San 
Valentin gisa ezagutzen dugu 
gaur egun".

@martin_kitto: "#diotenez 
San Balentin Galizian dabil 
basurdeak hiltzen. 
#GeziakEtaArkuak".

@kornermorea: "Valentin 
eguna denez gogoratu nahi 
dizugu (egarriz ez geratzeko) 
laranja erdiarekin zuku gutxi!

San Valentin egunean, 
txantxa ugari

Asteon abiatu dute 
Kataluniako buruzagi 
independentisten aurkako 
ahozko auzia, eta, gaia hizpide 
izateaz gain, trending topic 
izan dira 
#JudiciAlaDemocracia eta 
#Llibertatpresospolitics traolak 
txiolari euskaldunen artean 
ere:

@EdurneSE: "Herritarron 
eskubideak epaitzen ari 
direlako. Erabakitzeko 
eskubidea dugulako. 
#judicialademocracia 
#KataluniaAurrera".

Sare sozialak epaiketei 
begira, beste behin



Txillardegi ikasgeletara 

LANDER ARRETXEA
HTTPS://LABUR.EUS/KUTYO

'BERRIA'-N ARGITARATUA

Norbait hil ostean gauza 
onak besterik ez omen da 
esaten. Hari aurpegiratzeko 
ezer bazenuen, beranduegi 
da, akabo. Hobe duzu isilik 
geratu, edo zure ausarkeria 
koldarra aurpegiratuko 
dizute denek. Baina joera 
horrek badu beste aldea ere: 
Van Gogh-i, Kafkari eta 
Dickinsoni nola, zendu 
ondoren soilik ematen 
zaizkio askori bizi artean 
ukatutako aitortza, loreak eta 
arrazoia. Eta zenbaiti, 
orduan ere ez.

Multzo horretakoa da Jose 
Luis Alvarez Enparantza, 
Txillardegi. 

Haren lana eta ekarpena 
aldarrikatu duenik beti izan 
bada ere –abian da 
Donostiako Udal 
Liburutegiari haren izena 
jartzeko eskatzen duen 
mugimendua–, oraintsu, eta 
euskara batuaren 50. 
urteurrenaren aitzakian, hasi 
dira ahots horiek ozendu eta 
sendotzen. AEK-k Korrikaren 
aitzakian osatzen duen 
dokumentala berari eskaini 
izana da horren froga. Kote 
Camachok zuzendu du lana, 
eta Txillardegiren agerpen 
publikoak eta adierazpenak 
dira ardatz nagusia.

Asmoa besterik bazen ere, 
dokumentalak balio du, 
halaber, artxiboko irudien 
bidez millennial-oi ETB 
noizbait hutsetik sortu zela 
gogorarazteko. Gauza batzuk 
nabarmen aldatu dira –

badira emakume batzuk 
euskalgintzako ardura 
karguetan, eta Mikel 
Olazabalek orduko kalpar eta 
bizar oparoa galdu ditu 
bidean–, eta beste batzuk ez 
horrenbeste: ETBk 
gaztelaniazko edukiak 
sortzen jarraitzen du (nahiz 
eta erdarazko kateen 
eskaintza areagotu den), eta, 
tarteka, euskaldunei 
gaztelaniaz erantzuteko 
eskatzen zaie oraindik.

Baina Txillardegiri 
ukatutakoaren erreparazioan 
pausoa izateaz gain, ETBren 
ikusleak xaxatzeko izan 
dezakeen gaitasunaz landa, 
dokumental laburrak badu 
beste alde praktikoago bat. 
Badira ikus-entzunezkoari 
zukua ateratzen dakiten 
komunikatzaile paregabeak, 
hitz egiten hasi orduko 
harrapatzen gaituztenak. Eta 
Txillardegi, beste gauza 
askoren artean, bazen hori ere. 

Haren ateraldiak eta 
anekdotak entzunda eta 
dokumentalak duen tonu 
epikoarekin, puskaz 
interesgarriagoa bihurtzen 
da testuliburuetan urruneko 
kontu aspergarria dirudiena: 
euskara batuaren sorrera, 
Txillardegiren beraren 
literatur ibilbidea, 
euskalgintzak frankismotik 
hona egin duen bidea… 
Youtuben dago, esku-eskura, 
eta nerabeek jasateko 
moduko iraupena du, 
gainera. Jar dezatela, 
mesedez, eskola eta 
institutuetan.

'¡Patrás Venezuela!'

JOKIN AMOZARRAIN ALTUBE
ARRASATE

Gatazka armatuaren errezeta 
puntuz puntu betetzen ari da. 
Irabiagailuaren barnean 
daude jada osagai guztiak: 
"bi" presidente, erditik 
zatitutako gizarte bat eta 
interes ekonomiko global 
kontrajarriak. Tapa ere itxita 
dago eta badirudi militarrek 
botoia sakatzea baino ez dela 
falta irabiagailua biraka hasi 
eta osagai guztiek eztanda 
egiteko.

Venezuelaren egungo 
egoerari buruz ari naiz, 
noski. Hala ere, gatazka hau 
aztertzeko orduan 
komenigarria da begi-bista 
altxatu eta ikuspuntu 
mundial batetik begiratzea. 
Izan ere, herrialde 
latinoamerikar polemikoan 
gertatzen ari dena bi 
potentzia ekonomikoren 
arteko talka da. Alde Batetik, 
Ameriketako Estatu Batuak 
eta bere aliatu europarrak 
daude. Herrialde hauek 
diotenez, giza eskubideen 
urraketak direla-eta babesten 
dute Guaido. 

Baina hori ez da egia. 
Horrela izango balitz, Saudi 
Arabia, Qatar edota 
Israelekin sartuko lirateke 
lehenago. Baina hauekin ez 
dira sartzen, beharbada 
boteretsuegiak direlako. 
Bestalde, Errusiak eta Txinak 
ez diote Madurori laguntzen 
herrialde sozialistaren alde 

egitearren, beraiek ere 
merkatu kapitalistak baitira. 
Venezuelak munduko petrolio 
erreserba handienak ditu 
bere barnean, eta hortxe dago 
guztiaren gakoa.

Esan beharra dago talka 
hau ez dela berria. Orain dela 
ez asko bizi ahal izan dugu, 
edo, hobeto esanda, bizi ahal 
izan dute Ukrainako eta 
Siriako biztanleek beraien 
azaletan. Jakina denez, bi 
herrialde hauetako hiritarren 
gorputzak odolez hustu dira, 
aberats gutxi batzuen 
poltsikoak txanponez bete 
diren bitartean. Horregatik, 
denboraz bagaude, behintzat, 
venezuelar guztiei azken dei 
bat egin beharko genieke ez 
daitezen dirua baino helburu 
gehiagorik ez duten kanpotar 
potentzien zerbitzari eta 
soldadu bilakatu. 
Horretarako, beharrezkoa da 
atzerriko propagandetatik 
ihes egin eta hiritar guztien 
arteko batasuna bilatzea, 
gerra zibil batera eramango 
dituen tentsio egoera 
honetatik atzera eginez. 
¡Patrás Venezuela!

Goieskolatik gure esker 
ona

LURDES UGALDE ESPARZA
GOIESKOLA, DEBAGOIENEKO EUSKAL 

ESKOLA PUBLIKOA 

DEBAGOIENA

Eskoriatzatik Bergarara, 
Elgetatik Gatzagara, Oñatitik 
Mondragoera, Aretxabaletatik 
Aramaiora, Angiozartik 

Antzuolara, eta Osintxutik 
pasatuz, Debagoieneko 
hamaika euskal eskola 
publiko gara, denontzat 
kalitatezko Hezkuntza bat 
eskaintzen gabiltzanak. 
Eskerrak eman nahi 
dizkizuegu egun hauetan 
matrikulatu zareten eta 
proiektu honetan guregan 
konfiantza izan duzuen 
familia guztiei, eta baita jada 
gurean zaudeten familiei ere. 
Erantzun bikaina jaso dugu, 
oso pozik gaude, eta 
emandako bultzada honekin 
zin egiten dizuegu 
debagoiendar guztientzat den 
kalitatezko hezkuntza 
euskaldun baten alde lanean 
jarraituko dugula, zuen 
seme-alabak gurean zoriontsu 
hazi eta hezi daitezen.

Errepideak, negargarri

MIKEL ARANTZABAL 
EIBAR

Autoan joanda ere igartzen 
da nola dauden eskualde 
honetako errepideak; bada, 
pentsa, motorrean edo 
bizikletan joanda, adibidez, 
zer den hori... 

Zuloak, harri handiak, 
harri txikiak, gaizki 
estalitako zuloak... Ziklistek 
horri guztiorri egin behar 
izaten diote aurre errepidera 
bizikletan irteten direnean. 
Sarritan, aukera bakarra da 
ezkerrerago joatea, horrek 
dakarren arriskuarekin.

Dagokionari: konpondu eta 
zaindu errepideak.

GUTUNAK

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

HANDIK ETA HEMENDIK

GARBINE UBEDA

HAUXE BAI JENEROA!

Post gehiago 6. orrialdean.
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Jesus Muñecas Guardia Zibile-
ko kapitain ohia ezaguna da 
60ko eta 70eko hamarkadetan 
Euskal Herrian eragin zituen 
tortura  kasuengatik. Berriki, 
haren aurkako salaketa jarri 
dute Tolosako herritar batzuek, 
eta, hain zuzen, Arrasateko bi 
biktimak bat egingo dute "in-
punitatearen aurkako" salake-
ta kanpainarekin.
Torturaren astearen baitan mahai-
ingurua egin duzue Arrasaten. Zein 
izan da horren helburua? 
Kanpaina bat hasi dugu tortu-
raren inpunitatea amaitzeko. 
Hori dela-eta izan gara Arrasa-
ten Josetxo Zabaleta, Elixabete 
Nosellas [Tolosan salaketa jarri 
duten biktimetako bi], Paco 
Etxeberria forentsea eta ni; egin 
ditugun lehen urratsei buruz 
hitz egiteko. Muñecasen biktimek 
hura salatzea nahi dugu, eta 
horretara animatzen ditugu. 
Orain arte, argentinar bidea erabi-
li duzue, baina orain, hemengo 
epaitegietara jotzea da asmoa? 
2014an haren aurkako lehen 
salaketak jarri genituen Argen-
tinan [estradizioa bertan behe-
ra geratu zen], Servini epailea-
ren aurrean. Horien artean, 
lehena Andoni Arrizabalagare-
na izan zen; Itziarren Semea-
rena, hain zuzen. Baina orain, 
hemengo epaitegietan salaketak 
jartzen hasi gara. Bi bideak ba-
teragarriak dira, gainera. Zenbat 
eta salaketa gehiago jarri, argi 
geratuko da ez zirela tortura 
kasu isolatuak izan, praktika 
orokortu bat baizik.
Aipatzen duzun praktika orokortu 
horren barruan, Muñecasek paper 
garrantzitsua izan zuen? 
Ez Muñecasek bakarrik, beste 
hainbatek ere bai. Bai Muñecas, 
eta bai Tejero, 1981ean kolpe 
militarra ematen ahalegindu 
zena, 551 komandantzian zeuden, 
jada existitzen ez den Donostia-
ko Antigua auzoko kuartelean. 
Baina biktimak Gipuzkoa osoan 

zehar utzi zituzten, ez soilik 
Donostian. 1968tik aurrera Muñe-
casek eta Tejerok nahi beste 
tortura egin zituzten Gipuzkoan.  
Arrasaten, adibidez, Xabi Etxe-
barrieta ETAko kidearen aldeko 
elizkizuna egin zenean, 1968an, 
hamabost lagun bortizki jipoitu 
zituzten Muñecasek eta konpai-
niak. Sekulakoak eman zizkieten, 
beldurtzeko modukoak. 
Muñecas, Donostian egon arren, 
Gipuzkoan zehar mugitzen zen tor-
tura praktikak egiteko? 
Hala da. Baina Muñecas moduan, 
Hidalgo kapitaina ere bai, berez 
Gernikako kuartelean zegoena. 
Denaren atzetik zebiltzan, eta 
herririk herri, kuartelez kuar-
tel mugitzen ziren. Billy el niño 
ere, inoiz, haiekin batera ibili 
izan zela jakin dugu, nahiz eta 
hura Madrilgo Puerta del Sol 
kuartelean egon. Galdeketa be-
reziak egiteko premia zuten 

bakoitzean, hauengana jotzen 
zuten.
Arrasaten zenbat biktima utzi zituen 
Muñecasek? 
Guk dakigula, bost dira guztira 
arrasatearrak, baina baliteke 
askoz gehiago izatea. Identifi-
katuta ditugun bost horietatik, 
bik salaketa jarriko dute Ber-
garako epaitegian. 
Sekula ez dira epaituak izan? 
Ez dira epaituak izan, eta, are 
gehiago, medailak jarri izan 
dizkiete. 2014an egin genuen 
lehen saiakera Muñecasekin, 
baina betiko argudioak tarteko 
ez zuen aurrera egin: delituak 
preskribatuta egotegatik eta 
amnistiaren legeagatik. 
Aipatutakoagatik, eta, adibidez, 
Arrasateko Udalak frankismoaren 
aurka jarritako kereilak izandako 
ibilbideagatik, zaila izango da sa-
laketek aurrera egitea? 
Salaketak jarri beharra dago, 
batez ere kontraesanak azalera-
tzeko. Izan ere, gizateriaren 
aurkako delituak preskribaezi-
nak dira. Bestalde, Nazio Batuen 
Batzordetik mila aldiz agindu 
diote Espainiari amnistiaren 
lege hori ezabatzeko eta halako 
kasuetan ez aplikatzeko. Justizia 
egiteko garaia da. 

Josu Ibargutxi, Elgetan, 2016an. GOIENA

"Muñecasen biktimek 
hura salatzea nahi dugu"
JOSU IBARGUTXI toRtuRaREN auRkako aktibiSta
tolosako biktimek berriki jarri dituzte Jesus Muñecas guardia zibilaren aurkako 
salaketak, eta orain, arrasateko beste bik emango dute pausoa bergarako epaitegian  

"1968TIK AURRERA, 
MUÑECASEK ETA 
TEJEROK NAHI BESTE 
TORTURA EGIN 
ZITUZTEN GIPUZKOAN"

X.G. aRRaSatE
Monterronen hasi eta Udalan 
amaituko den mendi martxa 
prestatu dute Bulkada Berrien 
Garaia Da dinamikako lagunek 
otsailaren 23rako. Jira eta bira 
izenburua jarri diote ekimena-
ri, eta, mendian aritzeaz gain, 
herriko historia hobeto ezagutzea 
eta ostean bazkari dotore bat 
egitea ere hartzen ditu barne.

Bi ibilbide antolatu dituzte. 
Laburra 7,5 kilometrokoa da  
eta ondorengo ibilbidea izango 
du: Monterron, Anporreta, Mea-
tzerreka eta Udala. Luzeak, aldiz, 

15 kilometroko luzera du eta 
leku hauetatik igaroko da: Mon-
terron, Anporreta, Meatzerreka, 
Udala, Besaide eta Udalara buel-
ta berriz. Hankak astindu ostean, 
Udalako Larrinetxe jatetxean 
bazkaria egingo dute, 14:30ean, 
eta izen emateak Irati tabernan 
egin beharko dira otsailaren 17a 
baino lehen. Prezioa 20 euro 
izango da –15 euro langabeentzat–. 
"Pertsona oro izango da ongie-
torria: familia, norbanako, talde... 
eta ez da ibilbide neurtua izan-
go; beraz, lasai joan", adierazi 
dute antolatzaileek. 

Otsailaren 23an, Monterron eta 
Udala lotuko dituen mendi buelta
bulkada berrien garaia Da dinamikak antolatu du, 'Jira 
eta bira' izenpean, eta ibilbide laburra eta luzea ditu 

Azalkeriatan

Boterean daudenek ondo asko dakite zer-nolako azalkerian eta 
indibidualismoan bizi garen. Itxurakeria, erosotasuna eta 
kontsumo ahalmena lehenesten dira gizartean. Horregatik eta 
horretarako, titularrekin eta informazio partzialekin eragiten 
dituzte iritziak, jarrerak eta beharrak. Azalkeriaren aro honen 
neurriko albiste eta politika hutsalak ez dira halabeharrez 
sortzen, eta beldurrean oinarritzen dira. Honenbestez, ondo 
planifikatutako agenda mediatiko eta politikoa dugu, hutsune 
eta interes ikaragarriak estaltzeko. Gure artean dauden pisuzko 
hainbat gaik, ezberdin onartuak edo korapilatsuak izanik ere, 
zenbaiti kezkatu egiten gaituzte. Besteak beste, hezkuntza 
integral eta publiko bat, berdintasuna, ingurumena… edota 
immigrazioa, teknologia berriak... gure artean geratzeko etorri 
dira. Gure esku dago ahalik eta azkarren eta modu egokienean 
gaiei heltzea, positibo eta guztiontzat aberasgarri bilakatzeko, 
arduraz jokatuz. Errazena erosotasunean murgiltzea eta 
arinkeriaz jardutea litzateke, baina gaur bideratzen ez ditugun 
gaiak biharko arazo izango ditugu.

NiRE uStEz

ENEKO FERNANDEZ

Goizean ez dute elkarretaratze-
rik egingo, eta horren ordez 
hitzaldia eta argazki proiekzioa 
egingo dute Kulturaten, 18:30ean. 
Euren mobilizazioetako argaz-
kiak eta bideoak proiektatu 
ostean, Arantza Corralesek Zer 
dago pentsioen atzean? izeneko 
hitzaldia egingo du. Hilaren 
18an, betiko hitzordura itzuliko 
dira –12:00etan Herriko Plazan–.

Pentsiodunek ekitaldi 
berezia egingo dute 
astelehen arratsaldeanTxantxikuarrak

Arrasaten bizi direnek 
martxoaren 9an bazkaria 
egingo dute Erreka jatetxean. 
Izen ematea jatetxean egin 
beharko da. 

Ludoteka ibiltaria
Bihar, zapatua, hirugarren 
saioa egingo dute Musakolan 
–11:00etan–. Gaztetxoek hala 
eskatuta, sukaldaritzaren 
bueltan arituko dira.

oHaRRak
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Arrasateko Udalak bat egin du 
Foru Aldundiak eta Koldo Mi-
txelena Kulturguneak martxan 
jarritako Kultur Memoriak eki-
menarekin. Honako hau izango 
da helburua: herriko memoria 
eta ondare soziokulturala herri-
tarrek eurek egingo duten ma-
patze parte-hartzaile baten bidez 
jaso eta erakustea. 

Mapatzea sorkuntza prozesu 
bat da, Arrasateko herritarrekin 
egin gura dena bideoak, audioak, 
argazkiak eta artxiboko mate-
riala erabilita. Teknologia berriez 
baliatuko dira horretarako, eta 
eraldaketa sozialean eragiteko 
mugikorrak erabiltzen dituen 
Moviltik elkarteak gidatuko du 
prozesu guztia. "Herritar guztiei 
zabalik dagoen prozesu parte 
hartzailea denez, eta herritarrak 
teknologikoki ahalduntzen di-
tuenez, proiektuarekin bat egi-
tea erabaki genuen", azaldu zuen 
Maria Ubarretxena alkateak. 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Kultura zuzendari Maria Jose 

Telleriak honela azaldu zuen 
proiektu berritzaile honen mui-
na: "Ondare ez materiala jasota 
geratzea nahi dugu. Dokumentu, 
testu, solasaldi, elkarrizketa pila 
bat izaten dira, gure etxeetan, 
kaleetan, sozietateetan... horiek 
guztiak gu hiltzerakoan desa-
gertu egingo dira. Horretarako, 
hori guztia jaso beharra dago, 
eta, teknologia berriak oso la-
gungarriak direnez, horiek era-
biliko ditugu. Jasotzeko, baina 
baita jasotakoa jendartean par-
tekatzeko ere". 

Hiru saio, zapatu goizetan
Prozesuari berari dagokionez, 
larunbat goizetan izango diren 
hiru saio egingo dituzte: lehe-
nengo saioa martxoaren 1ean 

izango da, eta bertan, herrita-
rrek mapatze analogikoa egin-
go dute, jaso gura dituzten 
elementuak identifikatzeko. 
Bigarren eta hirugarren saioak 
martxoaren 9an eta 16an egin-
go dira. Honela azaldu zuen 
Moviltik enpresako Eneko Dia-
zek zer egingo duten bigarren 
eta hirugarren saioetan:  "Bi-
garrena trebakuntza saio bat 
izango da, grabaketak ondo 
egiteko. Inozokeria iruditu dai-
tekeen arren, ondo grabatzea 
eta soinua ondo hartzea batzue-
tan ez da erraza, eta akatsak 
egon daitezke. Beraz, behin 
trebaketa digital hori eginda, 
eta grabaketa nola egin plani-
fikatu ostean, grabaketei ekin-
go diegu hirugarren saioan. 
Grabaketen ondoren, material 
guztiak plantilla batean geopo-
sizionatzen ditugu, eta mapa 
batean ikus ditzakegu ibilbide 
ezberdinak gaika, elkarrizketa 
guztiak lotuta, eta herriari bu-
ruzko informazio hori guztiori  
webgune batean ikusiko dugu".

Eneko Diaz –Movilklik–, Maria Ubarretxena eta Maria Jose Telleria, martitzenean, Kulturaten. TXOMIN MADINA

Ondare soziokulturala, 
mapatze baten bueltan
Eibarrekin eta azpeitiarekin batera, arrasate aukeratu dute Foru aldundiak eta koldo 
Mitxelena kulturguneak 'kultur memoriak. Memorias urbanas' ekimenerako. Mapatze 
bat egitea da helburua, herritarren argazkiak, bideoak eta bestelakoak erabilita  

UDALAK BAT EGIN DU, 
HERRITARRAK 
TEKNOLOGIKOKI 
AHALDUNTZEKO 
BALIOKO DUELAKO 

AHAL DUGU ARRASATE

Igor Urizar eta Eva Abuin, berriz
Ahal Dugu Arrasatek joan den astean egin zuen udal hauteskundeetarako 
hautagaiak aukeratzeko batzarra, eta aho batez onartu zuten Urizar 
zerrendaburu izatea eta Eva Abuin bigarren izatea. Agintaldian hartutako 
esperientzia faktore garrantzitsua izan da bi zinegotziak aukeratzeko, eta 
gaineratu dute zerrendak guztiz itxi gabe dituztela oraindik. 

EH Bilduko zinegotziak, martitzenean egindako prentsa agerraldian. XABI GOROSTIDI

Udaltzainei buruzko eztabaida 
publikoa eskatu du EH Bilduk
ELaren iturriak aipatuz, salatu dute azterketa gainditu 
gabe duten hautagaiak bidaltzen ari direla arkautetik

X.G. aRRaSatE
Arrasateko EH Bildu "oso kez-
katurik" dago Udaltzaingoak 
bizi duen giza baliabide falta 
dela eta. Egoera deskribatzeko 
orduan, hiru arazo nagusi iden-
tifikatu dituzte: udaltzain falta, 
udaltzain postuak betetzeko 
Arkauteko lan-poltsa erabiltze-
ko hitzarmena, eta, azkenik, 
goi-kargudun udaltzain izateko 
hautaketa prozesuan "Ertzain-
tzari ateak irekitzea". Baliabide 
faltari dagokionez, aurreikuspen 
falta eta neurriak berandu har-
tzea egotzi dizkiote Gobernuari. 
"Nahiz eta orain lan-poltsa bat 

atera, presaka, etxeko lanak 
egin gabe izatea ordainduko 
dugu. Sindikatuek salatu dute 
Arkautetik bidaltzen aritu di-
rela lan-poltsa gainditu ez zuen 
jendea ere; beraz, pentsa". 

Bi eskari Udal Gobernuari 
Goi-kargudun udaltzainak au-
keratzeko aldaketa bertan behe-
ra uzteko eskatu dute, gaiari 
buruz eztabaida publikoa egite-
ko. Kulturaten egin nahi dute: 
moderatzaile batekin, alderdi 
politiko guztien parte hartzea-
rekin eta herritarrek galderak 
egiteko aukerarekin. 
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Argituz elkarteak lagunduta, 
frankismoaren bigarren arotik 
gaur egunera arte Arrasaten 
izandako motibazio politikodun 
sufrimenduen bilduma osatu 
zuen Udaleko Memoriaren eta 
Bizikidetzaren Mahaiak, aurrez 
Errenteriak, Lasarte-Oriak eta 
Andoainek egin bezala. 

36ra arte, Arrasate bakarrik
Baina horien guztien artean 
Arrasate izan da memoria par-
tekatu horren eraikitzea 1936ko 
gerrara arte luzatu duena. Me-
moria partekatu baterantz. Arra-
sate 1936-1956. Gerra, erresisten-
tzia eta frankismoa izeneko li-
buruan batu dituzte gerra hasi 
zenetik frankismoaren bigarren 
aroa hasi arteko sufrimendu 
guztiak.  Memoria historikoaren 
zabalkuntzan esperientzia han-
dia duen Intxorta 1937 Kultur 
Elkartearen laguntza izan dute 
horretarako. Miren Altunak eta 
Juan Ramon Garaik sinatzen 
dute bilduma, eta azken horrek 
balioan jarri nahi izan du "me-
moria integral bat lortzeko" 
Arrasatek egindako ahalegina.  
"Gipuzkoako beste herri batzue-
tan, eta baita Arrasaten ere, 
ahalegina egin da 1956. urtetik 
honako kontakizun bateratua 
eraikitzeko. Baina memoria in-
tegrala lortu nahi badugu, ezin-
bestekoa da 1936tik gaur egune-
ra arteko ibilbidea osatzea;  data 
hartan Espainiako Estatuko 
herri guztiek inoizko zapalke-
tarik handiena jasan zutelako 
eta gaur egun horren eraginak 
pairatzen jarraitzen dugulako. 
Ez dago ulertzerik 1956tik au-
rrera gertatukoa, 1936tik ordu-
ra arte gertatutakoa kontuan 
hartu gabe".

Bi garai haien arteko lotura  
frogatzeko, ETAko kide izan 
ziren lehen arrasatearrak aipa-
tzen ditu Garaik. "Juan Jose 
Etxaberen ama Emakume Aber-
tzaleen Batzakoa zen, Jose Uri-

besalgoren aita Oiartzunen fu-
silatu zuten, Manuel Arizabale-
taren aita 12 urtez egon zen 
kartzelan, Edur Arregiren fami-
liari –Kataide baserriko Javierren 
anaia– diru guztia lapurtu zioten... 
Erakunde armatuaren sorrera 
eta bertako partaideen sustraiak 
estuki lotuta daude 36an gertatu 
zenarekin".   

Egin ez den Kausa Orokorra 
1941 eta 1943. urteen artean Arra-
sateko "gorri separatistek" gerran 
eragindako kalteak epaitu zi-
tuzten frankistek, Kausa Oro-
korra izenarekin ezagutzen den 
epaiketan. "Arrasateko Udala, 
epaileak eta gobernadorea bi 
urtez aritu ziren lan hori egiten. 
Baina gorriek ezin izan zuten 
euren Kausa Orokorra egin 
1977an, eta inpunitatea gailendu 
zen". Udalak eskatutako lanke-
ta hori egiteke zegoen bigarren 
Kausa Orokorra moduan hartzen 
du Garaik: "Guretzako, Arrasa-
tek falta zuen Kausa Orokorra 
da hau. 1977an egin izanez gero, 
protagonista gehiagoren testi-
gantzak izango genituen. 41 urte 
pasa dira, eta, tamalez, sufri-
mendua pairatu duten asko ez 
daude gure artean".

Parte hartzea eta emakumeak 
104 lagunen testigantzak batu 
dituzte Altunak eta Garaik. 
Gehienak gerra galdu zutenenak 
dira, nahiz eta badauden ira-
bazleen testigantzak ere. Aipa-
tzea, liburuko atalen artean, 
emakumeei eskainitako bat egin 
dutela, "badelako garaia itzale-
tik argira pasatzeko". 

F. Iraola, J. M. Egidazu, C. Villar, A. Arregi, V. Uribetxebarria eta J. Azkoaga. INTXORTA

36ko gerraren eraginak 
inoiz ahaztu ez daitezen
Memoriaren eta bizikidetzaren Mahaiak eskatuta, 'Memoria partekatu baterantz. 
arrasate 1936-1956. gerra, erresistentzia eta frankismoa' liburua osatu du intxorta 
1937 kultur Elkarteak, eta urte haietako sufrimendua ia 400 orritan laburbildu dute

Asteazken arratsaldean txiki geratu zen Kulturateko areto nagusia, 
liburuaren aurkezpen ekitaldi ofizialean. Hasieran, alkateak hartu 
zuen hitza, Memoriaren eta Bizikidetzaren Mahaiaren izenean. 
Besteak beste, aipatu zuen sufrimendua pairatu duten horiei egia, 
justizia eta erreparazioa zor zaiela, eta helburu horretan aurrera 
egiteko balio duela liburuak. Ostean, Miren Altuna eta Juan Ramon 
Garai igo ziren oholtzara. Liburuaren atal nagusiak aipatu zituzten, 
atzean orduko argazki bilduma ederra proiektatzen zuten 
bitartean. Momentu hunkigarriak ere bizi izan ziren. Lehena, 
Garaik, banan-banan, liburuan haien testigantzak eman eta gaur 
egun zenduta dauden horien izenak zerrendatzerakoan. Ostean, 
liburuan egin bezala, aipamen berezia egin zien "lapiko artean 
gerra egin zuten emakume horiei", baita malko artean egin ere. 

Kulturate, herritarrez gainezka

Miren Altuna eta Juan Ramon Garai, herritarren aurrean. XABI GOROSTIDI

• 3.000 Gerragatik  
alde egin zuten 
arrasatearrak, 
herritarren %40.

• 800 Frontean borrokan 
aritutako arrasatearrak.

• 209 Gerraren eraginez 
hildako arrasatearrak.

• 800 Frontean borrokan 
aritutako arrasatearrak.

• 420 Arrasatear 
presoak; horietatik sei 
fusilatu egin zituzten eta 
hiru kartzelan hil ziren.

• 613 Lanpostua galdu 
zuten arrasatearrak. 

Sufrimenduak, 
1936-1956
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
"Legealdi honetan martxan 
jarri dugun programa berri bat 
da hau, eta, legealdia amaitzear 
dagoenez, balorazio bat egitea 
tokatzen zitzaigun. Bi urte 
hauetan eskaera kopurua an-
tzekoa izan da, eta helburua 
bete dela ikusi dugu; hau da, 
Arrasateko gazteei gurasoen 
etxetik irteten laguntzea", adie-
razi du Maria Ubarretxena 
alkateak.

18 eta 35 urte bitarteko gazteei 
zuzendutako programa da hori, 
nahiz eta eskaera gehienak 24 
eta 30 urte arteko gazteenak 
izan diren bi urte hauetan. 
2017an 47 eskaera jaso zituzten 
eta 2018an, berriz, 55.

Helburua Arrasateko gazteei 
emantzipatzen laguntzea denez, 
herrian erroldatuta egotea da 
dirulaguntza hori eskatzeko 
baldintzetako bat. "Eskatzen 
duguna da Arrasaten errolda-
tuta egotea hiru urtez jarraian, 
edo hamar urtez modu ez jarrai-
tuan". Horrez gain, alokairuan 
bizi diren etxe horretan ere 
erroldatuta egon beharko dute 
gazteek laguntza jasotzeko.

Bi urte hauetan programak 
izan duen erantzun ona ikusi-
ta, 2019ko aurrekontuetan ere 
60.000 euroko partida bat au-
rreikusten du Udalak laguntza 
horiek emateko. Martxoan za-
balduko da eskaera epea, eta 
alkateak gazteak animatu gura 
izan ditu laguntza horiek es-
katzera.

Zuzkidura etxebizitza 
Udalak badauka martxan gaz-
teentzako zuzkidura etxebizitzak 
egiteko proiektu bat, Garibai 
hiribideko 14.ean, eta Eusko 
Jaurlaritzaren oniritzia ere 
badu. Hala ere, prozesu luzea 
izango dela aurreikusten dute. 
"Ikusten dugu osagarriak izan 
daitezkeela zuzkidura etxebi-
zitzak eta alokairurako diru-
laguntzak".

"Pozik", etxe alokairu 
eskaera kopuruarekin
2017an jarri zuen martxan arrasateko udalak etxebizitzak alokatzeko 18 eta 35 urte 
arteko gazteentzako dirulaguntza programa, eta bi urte hauetan 102 eskaera jaso 
ditu; programaren helburua da herriko gazteei emantzipatzen laguntzea

Lau hilabetetan lau hitzaldi 
egingo dituzte Kulturaten. Lehe-
na datorren martitzenean izan-
go da: Haurren sexualitatearen 
garapena, generoa eta elikadura 
nahasteak. Sara Sanabriak eta 
Itxaso Medizabalek gidatuko 
dute saioa. Bigarrena martxoren 
12an izango da: Nola ezarri gure 
seme-alaben jokabide desegokiei 
ondorioak? Zigorrekin nahasten 
ditugu? Hirugarrena, apirilaren 
9an: Guraso eta seme-alaben ar-
teko gatazkak bideratzen ikastea. 
Laugarren, azkenik, maiatzaren 
14an izango da: Gure seme-alaben 
autoestimua. Azken hiru hitzal-
diak Sara Sanabriak eskainiko 
ditu. 18:00etan izango dira saio 
guztiak.

Lau hitzaldi, Arrasate 
Herri Eskolako guraso  
elkarteak antolatuta

11:00etatik 12:00etara izango da, 
eta aurrez izena eman beharko 
da, Arrasate.eus webgunean;  
gaur da azken eguna.

Azoka 08:00etatik 14:00ak arte 
izango da eta hamaika postu 
egongo dira, sasoiko barazkiekin: 
azak, porrua, txikoriak, borrajak, 
letxugak, eta abar. Horrez gain, 
urte osoko produktuak ere egon-
go dira: kipula, patatak, intxau-
rrak, ogia, gazta, pastelak, mar-
melada, eztia, eta abar.

Amezketako Argaia Goena 
baserriko ekoizleak datoz, lehe-
nengoz, eta basoan hazitako 
txerrien produktuak jarriko 
dituzte salgai: txuletak, saihes-
kiak, xerrak, saltxitxak, han-
burgesak eta azpizunak.

Azaleko gaitzentzako 
ukendua egingo dute 
biharko azokan

Besaide Mendizale Elkarteak 
hainbat irteera antolatu ditu 
otsailerako eta martxorako. 
Lehenengoa otsailaren 24an 
egingo dute –domeka–, Doneja-
kue bideko zortzigarren etapa 
–Portugalete-Kobaron–.

Bigarren irteera martxoaren 
10ean egingo dute: Zerain-Zerain. 
Ondoren, bazkaria egingo dute 
sagardotegian.

Azken irteera Formigalera 
egingo dute martxoaren 23an 
eta 24an, eskiatzera.

Aurrez eman beharko da ize-
na hiru irteeretan parte hartze-
ko, 943 77 30 66 telefonora dei-
tuta, besaide@besaide.eus helbi-
dera mezu bat idatzita edo Be-
saideren egoitzara joanda.  

Hiru mendi irteera 
egingo ditu Besaide 
Mendizale Elkarteak

Goiena komunitatea 
Arrasateko M8 plataforma

Batzarretik batzarrera emakume 
berri gehiago batzen ari da M8 
egunaren antolaketaren bueltan. 
Gogoa, ilusioa eta konplizitatea 
nagusi dira airean. Arnaste 
benetan goxoa!

Asteon, egitaraua zehaztu eta 
behin-behineko forma eman diogu. 
Askotariko ekimenak adostu 
ditugu: hitzaldiak, mahai 
informatiboak, materiala sortzeko 
tailerrak, batzar informatiboak, 
M8ko kartel aukeraketa, 
prentsaurrekoa, arrasatear 
emakume artisten erakusketa, 
triki-poteo feminista, kazerolada...

Zatoz gurekin, M8a borroka 
egun ahaztezina egitera goaz eta!

Otsailaren 26an duzu 
hitzordua gurekin, 
18:30ean, Kulturaten!

6 eta 12 hilabete arteko haurren-
tzako jolasa egiteko aukera izan-
go da otsailaren 23an, zapatua, 
Belun Une Ahaztezinak dendan. 
Aurrez izena ematea derrigo-
rrezkoa da, plazak mugatuak 
dira eta. Bertara joanda edota 
943 04 03 20 telefonora deituta 
egongo da horretarako aukera. 
11:00etan hasita, 50 minutu in-
guruko saioa izango da.

'Altxorraren otarrea' 
haur-jolasa egingo 
dute hilaren 23an

SOS Arrazakeriak solasaldi in-
formatibo bat egingo du bihar, 
zapatua, Etxaluzeko Axeri gelan, 
17:30ean. Martxoaren 8ari begi-
rako saioa izango da. Zaintza 
eta etxeko langileok ere greba 
egingo dugu, gure eskubideak 
defendatzeko! Diskriminazioari 
eta esplotazioari ez! Langileak 
gara eta eskubideak ditugu! izan-
go da saioaren leloa.

SOS Arrazakeriako 
etxeko langileentzako  
solasaldia bihar

Etxebizitza alokatzeko laguntzak
2017 2018

Eskaera kopurua 47 55
Emakumeak 20 30

gizonezkoak 27 25

Norbanakoak 33 36

bizikidetza 14 19

Onartuak 44 50

Ukatuak 2 3

osatu gabe 1 2

Aurrekontua 60.000 64.000

onartutako laguntzak, guztira 54.828,8 63.810,2

ITURRIA: ARRASATEKO UDALA

Otalora kaleko etxebizitza batzuk. E.A.
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRRaSatE
Eskolarteko B mailako lehenen-
go faseko gimnasia erritmikoko 
txapelketa jokatuko dute bihar, 
zapatua, Uarkapeko frontoian. 
Saioak goizez eta arratsaldez 
izango dira.

Herriko gimnastek egiten du-
ten lana ikusteko "aukera pare-
gabea" izango da. Goizeko saioa 
10:55ean hasiko da: alebinak eta 
infantilak bakarka zein taldeka 
lehiatuko dira. Hainbat gimna-
sia elkartetako kirolariak eto-
rriko dira Uarkapera.

Etxeko gimnastak 
Arrasate Dragoi gimnasia tal-
detik parte hartuko dutenak 
izango dira: Eider Vazquez eta 
Uxue Vicario alebin B mailan 
lehiatuko dira, bakarka, esku 
libre modalitatean; Nora Marco, 
Liyanis Alonso eta Miren Mi-
guelez infantil B mailan lehia-
tuko dira, bakarka, uztaiarekin; 
eta Sara Yan Azkarate, Maider 
Agirreurreta, Aiala Losada, Ma-
ren Garai, Maddi Etxagibel eta 

Zihara Etxebarria infantil B 
mailan lehiatuko dira, taldeka, 
uztaiarekin. 

Arratsaldeko saioa 
Eguneko bigarren saioa arra-
tsaldean egingo dute, 16:55ean 
hasita. Benjamin mailako topa-
keta izango da eta hor parte 
hartuko dute Dragoi Gimnasia 
taldeko 32 gimnastak. Irailaz 
geroztik entrenamendu orduetan 
ikasitakoak jendearen aurrean 
erakusteko aukera izango dute 
neska-mutikoek.

Gimnasia taldeko entrenatzai-
le Edurne Elkorok azaldu du 
"euren lana ahalik eta ondoen 
egiten" saiatuko direla biharko 
jardunaldian. "Etxeko ekitaldie-
tan are eta urduriago jartzen 

dira gimnastak; etxekoak, lagu-
nak... egoten direlako harmai-
letan", dio Elkorok.

Joan den asten hasi zuten den-
boraldia, Bergaran egindako 
eskolarteko A mailako txapel-
ketarekin: "Ondo joan zen, bai-
na egia da hobetzekoak baditu-
gula. Lehenengo faseak balio 
izaten du jakiteko non huts 
egiten dugun, zer aldatu behar 
den…". Elkorok gaineratu du 
gimnasia erritmikoak erakusten 
duela jendaurreko urduritasunak 
kontrolatzen eta norbere lana 
jendaurrean erakusten.

Entrenatzeko leku gutxirekin 
Gaur egun, Dragoi Gimnasia 
taldeak 140 gimnasta batzen 
ditu. "Entrenatzeko espazio gu-
txirekin gabiltzan arren, saiatzen 
gara ahalik eta neska-mutiko 
gehienei egiten lekua elkartean". 
Talde guztiak beteta dituztela 
dio. "Pena handiarekin, askori 
ezetz esan diegu, ez dugu-eta 
entrenatzeko leku gehiagorik", 
dio Elkorok.

Arrasate Dragoi gimnasia taldeko kideetako batzuk. EDURNE ELKORO

Ikasitakoak jendaurrean 
erakusteko gogoz daude
bihar, zapatua, uarkapeko frontoian eskolarteko b mailako txapelketako lehenengo 
fasea jokatuko dute, goizez eta arratsaldez. arrasate Dragoi taldeko kideak 
urduritasunak alde batera utzi eta euren onena erakusteko gogoz irtengo dira

ELKARTEAN 140 
GIMNASTA DAUDE ETA 
GAUR EGUN EZ DUTE 
JENDE GEHIAGO 
HARTZEKO LEKURIK

Xake taldearen Lur antzezlana 
eskainiko dute zapatuan, 
17:00etan, Amaia antzokian. 
Transexualitatearen gaia lantzen 
du antzezlanak. Kepa Errasti 
aretxabaletarra da zuzendaria, 
eta oholtza gainean Erika Olai-
zola, Mikel Laskurain, Nerea 
Gorriti eta Errasti bera ibiliko 
dira. 5 euroren truke eskura 
daitezke sarrerak. 

Transexualitatea gai 
duen 'Lur' antzezlana 
eskainiko dute bihar

Astelehenean, otsailaren 18an, 
eskainiko du emanaldia Luis 
Mariano lirika elkarteak, Ozen-
ki taldearen laguntzarekin. Puc-
cini-ren hiru ekitaldiko drama 
lirikoa da Madame Butterfly. 
Amaia antzokian eskainiko dute, 
20:00etan. https://ticket.kutxa-
bank.es atarian eros daitezke 
sarrerak 30,90 euroren truke. 
Italieraz izango da emanaldia.

'Madame Butterfly' 
operarako sarrerak 
badaude oraindik ere

A.E. aRRaSatE
Errefuxiatuen aldeko Neguen 
be bero! jaialdia egingo dute 
bihar, zapatua. 10:30etik 12:30era 
bitartean, Txatxilipurdiren es-
kutik umeendako tailerrak egin-
go dituzte Biteri plazan –egural-
di txarra bada, gaztetxean–.

Neguko arropa eta elikagaiak 
Hotz Oñati elkartearekin batera 
neguko arropa jasoko dute, eta 
jasotakoa Oñatiko Larraña ater-
petxean dauden asilo eskatzai-
leendako izango da –mutil gaz-
teen arropa behar da–. Horrez 
gain, elikagaiak batuko dituzte 
Zaporeak ekimenaren bitartez  
Lesbosera bidaltzeko –pasta, 
arroza, lekaleak, atuna eta sar-
dinak latan eta espeziak, kumi-
noa, currya...–.

18:00etan, bertso-poteoa egin-
go dute Paula Amilburu, Ane 
Zuazubiskar, Peru Abarrategi 

eta Xabi Igoa bertsolariekin. 
Gai-jartzaile lanetan Burgi ibi-
liko da. 20:00etan, Sara Alonso 
bakarlariak girotuko du saioa.

22:00etan, kontzertuak izango 
dira Wood Strings, Balarrasa 
eta Salda Dago taldeekin. Sarre-
ra borondatea izango da.

Oier Arregi, Wood Strings taldekoa.

'Neguen be bero!' jaialdia 
egingo dute, errefuxiatuen alde
Hotz oñatirekin arropa bilketa egingo dute, eta, horrez 
gain, elikagaiak batuko dituzte Lesbosera bidaltzeko

Ttakun txalaparta taldeak an-
tolatuta, Txotxparta jaialdia 
egingo dute datorren egubakoi-
tzean. Aramaioko Iturrieta sa-
gardotegira egingo dute irteera; 
eta, alboka, pandero eta txala-
parta soinuek girotutako jaia 
izango da. 

Festa Arrasaten hasiko dute. 
19:00etan Jaizale tabernan el-
kartuko dira eta handik hasita 

poteo animatua egingo dute. 
20:30ean, autobusa hartuko dute 
Iturrietara joateko. Garibaiko 
geltokitik irtengo da autobusa. 
Ondoren, poteoak Aramaion 
jarraituko du eta afaltzera 
21:30ean joango dira. Aurtengo 
berrikuntza izango da Sagar 
Challenge erronka; umorez be-
tetako berrikuntza horretan ez 
da sorpresarik faltako.

Irteeran parte hartzeko, Jai-
zalen eman daiteke izena otsai-
laren 18ra arte. 40 euro izango 
da –autobusa barne–.

Txotxparta jaialdia 
egingo dute 
otsailaren 22an
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Julen Iriondo aRaMaio
Matutek hainbat gairekin lotu-
tako galderak egin zizkion Go-
bernuari: Adif-ek egin beharre-
ko konponketa lanei buruzkoak, 
batetik; eta lurren eta bideen 
jabetzari buruzkoak, bestetik.

Konponketei dagokienez, gal-
dera bat, zehazki, Lugartegi 
baserriarekin lotutakoa zen. 
Hiru urte izango dira laster ba-
serriaren eta trenbidearen ar-
teko euste-horma apurtu zela, 
eta presazko lanak egin ostean 
gehiago ez dela egin eta ingurua 
"paisajistikoki oso egoera txa-
rrean" dagoela salatu du EH 
Bilduk, eta Gobernuari galdetu 
zion hango lanak noiz amaitze-
ko asmoa duen. Gobernuak 
erantzun du Lugartegiko luba-
kiaren konponketarako lanak 
lizitatu berri dituztela eta obrak 
aurten hastea dela asmoa; ingu-
ru hartakoak, lubakia zehazki 
aipatu gabe.

Horrekin lotuta, euste-horma 
apurtu izanaren arrazoiak eta 
erantzuleak zeintzuk diren az-

tertu ote den ere galdetu zuen 
EH Bilduk: "Akatsen bategatik 
izan da? Ez ziren urak ondo 
hartu? Guk ez dakigu, eta hori 
galdetu dugu. Bai, egia da euren 
obra bat dela, baina gure uda-
lerrian da eta guri eragiten digu; 
eta ez dute inongo azalpenik 
ematen. Egin da azterketa? Edo, 
besterik gabe, beste hogeita piko 
milioi sartuko dituzte, egingo 
dute malda handiagoa eta listo?", 
dio Lierni Altunak. Gobernuaren 
erantzuna da aztertu dituztela 
balizko arrazoiak, gehiago zehaz-
tu gabe.

Alkateak salatzen du "gauza 
batzuetan oso erraz eta justifi-
kaziorik gabe" gastatzen dela 
dirua, eta "herriari eragiten 
dioten gauzetan" ematen duela 
"fabore bat eskatzen" ari direla: 
"Cuatrovientosko pitzadurak, 
bidea eta errepiderako irteera; 
Lugartegiko uren hartzea; Za-
bola eta Untzilla arteko bidea; 
Zabolako saneamendua... Horre-
lako mila gauzari buruz ez dute 
ezer esaten", dio Altunak. 

Egin beharreko konponketei 
dagokienez, Gobernuak erantzun 
du baietz, 2018 amaieran hasi 
zirela egiten, zer egitekoak diren 
zehaztu gabe, "bideren baten 
konponketa, partzelaren bate-
rako sarbidea..." aipatuz, "aurre-
mantentze kontratu" baten ba-
rruan. 

Alkateak espero du lan horien 
artean egingo dutela, adibidez, 
Zabolako saneamenduarena: 
"Saneamendua apurtuta dago 
eurak sartu zirenetik, duela 
hamarretik gora urte; ea lortzen 
dugun aurre-mantentze kontra-
tu horretan sartzea. Esaten di-
gute asko eskatzen diegula, hodi 
asko direla... Baina hori zen 
momentuan eurek egin beha-
rrekoa. Eta Untzillan ere azpie-

giturak lur azpian sartzea eta 
obra zibila falta da; Udala egiten 
ari zela etorri ziren trenaren 
obra egitera, eta esan ziguten 
eurek bukatutakoan eurek egin-
go zutela, baina hamar urte luze 
pasa dira, eta berdin jarraitzen 
dugu, eta Untzilla auzoa oso 
gaizki dago". 

Egingo dituzten konponketa 
lanen aurrekontuez ere galdetu 
zuen koalizio abertzaleak; Lu-
gartegikoei dagokienez, guneko 
lan zabalagoen aurrekontua 
emanaz erantzun dio Gobernuak; 
gainerakoan, Euskal Y-aren au-
rre-mantentze kontratuak 1,5 
milioi euroko zenbatekoa duela 
adierazi du, baina Aramaioko 
lanetarako zenbat izango den 
zehaztu gabe dagoela oraindik. 

Desjabetzeak eta bideak 
EH Bilduren beste galdera sor-
ta bat lurren eta bideen jabetza-
ri buruzkoa izan zen. Batetik, 
zergatik ez zaion Udalari hela-
razten desjabetze guztiei buruz-
ko informazioa; informazioa 
eguneratuta ez edukitzeak aka-
tsak dakartzala zergak kobra-
tzerakoan: "Desjabetze nagusiak, 
trenbidea doan lurretakoak-eta, 
eguneratuta dituzte, baina gero 
egin diren txiki guztiak ez. Lan-
da zergaren zenbatekoa ez da 
hainbesterakoa, baina desjabe-
tu bazaituzte eta bi metro koadro 
kendu badizkizute, hori gutxia-
go ordaindu beharko duzu, ezta? 
Eta gauzak ganoraz jarri". Go-
bernuak erantzun du Adif-ek, 
ofizioz, AHTaren lanak amaitu-
takoan egingo duela desjabetu-
tako lurren inskripzioa erregis-
troan, baina norbanako jabeek 
badutela aukera eurekin lotu-
takoaren inskripzioa aurrez 
eskatzeko.  

Bestetik, hainbat bidek publi-
ko izaten jarraitzen duten edo 
ez ere ez du argi Udalak, itzuli-
ko ote dizkioten: " Adif-ek esku-
hartzea izan duen erabilera 
publikorako bideak inguruko 
lanak amaitzerako utziko ditu 
formalki Udalaren esku", dio 
Gobernuaren erantzunak.

Adif-ek eta Espainiako Gober-
nuak bakarrik ez, Jaurlaritzak 
ere dagokion erantzukizunaga-
tik erantzutea nahi du alkateak; 
dio Batzar Nagusietara eta Le-
gebiltzarrera arazo horien berri 
ematera joan zenean "animo eta 
zorte on" esan ziotela. Uste du 
orain, Madril, "beste behin" ari 
zaiela "adarra jotzen". Baina 
Udalak jarraituko duela dio. 

Lugartegi baserriaren eta trenbidearen arteko tartearen egungo egoera. JULEN IRIONDO

AHTa: ez du Udala asebete 
Gobernuaren erantzunak
EH bilduren kongresuko diputatu oskar Matutek aramaio eta trenaren lanekin 
lotutako hainbat galdera egin zizkion Espainiako gobernuari, eta bost hilabetera iritsi 
da erantzuna. zehaztasun gutxi ditu, alkatearen esanetan: "adarra jotzen ari zaizkigu" 

LUGARTEGIRI BURUZ 
GOBERNUAK DIO 
LIZITATU BERRI 
DITUZTELA INGURU 
HARTAKO LANAK

Hilaren 22an, Ibarran egongo 
da Puntu Berde Mugikorra. Mo-
torrerako olioa, bonbilla eta 
fluoreszenteak, herbizidak, pneu-
matikoak, pilak eta bateriak, 
aerosolak, pintura eta disolba-
tzaileak eta tonerrak eta infor-
matika hondakinak jasoko di-
tuzte, 11:00etatik 13:00etara. 
Beste hainbat auzotan ere egon-
go da egun horren bueltan.

Puntu Berde 
Mugikorra Ibarran 
egongo da barikuan

Astelehenean hasiko da ikasta-
roa, eta eguenera bitartean 
emango dute, lau egunez. 09:00eta-
tik 11:00etara izango da; zortzi 
ordu, beraz, guztira. Ikastaroan 
parte hartzeko lekuak mugatuak 
dira, eta izena liburutegian edo 
itxasokultura@gorbeialdea.eus 
helbide elektronikoan eman 
daiteke, doan. Gaur, barikua, 
da horretarako azken eguna.

Facebooken gaineko 
ikastaroa eskainiko 
dute KZgunean

Arabako Bertsolari Txapelketa-
ko bigarren finalerdia jokatuko 
da bihar, zapatua, Zigoitian, eta 
bertan ariko da Aitor Ugarte; 
aurreko astean, Manex Agirre 
bigarren eta Paula Amilburu 
hirugarren geratu ziren, Iñaki 
Viñaspreren atzetik. Bestetik, 
mendiko eskiko euskal hauta-
tzaileak gazte mailako talderako 
deitu du Ugarte. Hura da selek-
zioan debagoiendar bakarra.

Aitor Ugarte, eskia 
eta bertsoa direla-eta 
protagonista

Aitor Ugarte. GOIENA
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IMANOL SORIANO

Feminismoari buruzko tailerra
Herriko talde feministak deituta eta Martxoaren 8rako motorrak berotze 
aldera egindako saioan, hamabost lagun inguru batu ziren –gizonezko 
batzuk ere bai–, eta antolatzaileak gustura geratu ziren: "Betikoa ez den 
jende bat ere etorri da, eta hori positiboa da". Historia eta oinarrizko 
kontzeptuak azaldu zituzten, eta eztabaida ere egin zuten.

J.I. aRaMaio
Mediku kontsultaren ordutegia 
murriztuta ikusita, herritarren 
artean gaiari buruzko kezka 
zabaldu zen. Debagoieneko ESIn 
–ospitalea– egin zuen galdera 
Goienak, eta erantzuna izan da 
hainbat faktorek eragin zutela 
egoera, baina berriz ere lehen-
goan dela: "Gabon garaian, opo-
rrengatik egon daitezkeen or-
dezkapen arazoei bertako fami-
lia medikuaren baja gehitu zi-
tzaion, eta, honek eraginda, egun 
batzuetan, arreta zerbitzua ordu 
batzuk murriztu beharra izan 

zen". Gainera, ordezkoak ere 
baja hartu eta "mediku agenda 
berrantolatu" beharra egon zen, 
Debagoieneko ESIren arabera.

"Urtarrilaren 7tik aurrera, 
ordea, 08:00etatik 15:00etara egu-
nero dago ordezko medikua 
pazienteak artatzeko, nahiz eta 
egun jakin batzuetan mediku 
ordutegia 13:30ean bukatu –ez 
da ohikoa izaten–", azaldu dute. 
Halaber, medikuarenera joateko 
aurrez txanda hartu behar dela 
gogorarazi dute. Udalak ere egin 
zuen bilera arduradunekin, eta 
erantzun bera jaso zuen.

Mediku zerbitzuari buruzko 
azalpenak eman ditu Ospitaleak
Denbora batez zerbitzua ohi baino murritzagoa izan 
zela-eta ardura zegoen udalean eta herritarren artean

Korrikak hamalau kilometro 
egingo ditu Aramaion –apirila-
ren 14an izango da–, eta horiek 
guztiak herriko elkarte, eskola, 
erakunde, eta abarren artean 
erostea da asmoa; horretarako, 
diru bilketa egitea proposatu du 
antolaketa batzordeak.

Kilometro bakoitza 425 eurotan 
salduko da, eta kilometro osoa 
erosi nahi duenak euskara@

aramaio.eus helbidera idatzi edo 
udaletxera deitu behar du.

Kilometro osoa erosi ezean, 
diru ekarpena egin daiteke Txi-
rritolaren kontuan –3035 0161 21 
1610004439–, kontzeptuan ekarpen 
egilearen izena jarriz –elkarte 
edo dena delakoa–. Otsailaren 
25ean amaituko da epea.

Bestalde, Korrika pasako den 
egunean bertan , 18:30ean, jaial-
dia izango da frontoian, eta 
bertan herriko kultura taldeek 
eta artistek egingo dute erakus-
taldia.

Diru bilketa egingo da 
herrian Korrikako 
kilometroak erosteko

Julen Iriondo aRaMaio
"Herriko gazte batzuek gogoa 
genuen txapelketa antolatzeko; 
zuzendaritzakoei komentatu 
genien, eta horrela sortu da", 
dio antolakuntzan ari den Jon 
Herrartek –pilota elkarteko mo-
nitorea da–. Lehen aldia da Ara-
maion halako bat antolatuko 
dutena; Herrarteren arabera, 
duela urte batzuk Euskal Herri 
mailan egin zen antzerako bat, 
eta bertan parte hartu zuten 
aramaioarrek ere, baina herrian 
bertako lagun arteko txapelke-
tarik ez da orain arte egin; azken 
urteetan, behintzat. 

Eta ematen du harrera ona 
izango duela txapelketak: "Kua-
drillan-eta oso ondo hartu da 
txapelketaren kontua; gustura 
daude, txapelketa baten gogoa 
zuten, bikoteak-eta sortzen ba-
dabiltza eta espero dut txapel-
keta polita aterako dela". 16 
urtetik gorakoentzat da txapel-
keta; Herrarteren esanetan, 
herriko gazteen artean badago 
pilotarako zaletasuna: "Lehen 

jokatu izan duen jendea da, 
gehienbat, baina bestelakoak 
ere animatu dira. Badago zale-
tasuna, bai; kuadrilla askotan. 
Hasi 16 urtetik eta 30 ingurura 
arte jende asko dago, eta hortik 
gorakoak ere batzuk bai".

Izan ere, pilota izan da urtee-
tan Aramaioko kirol nagusieta-
koa: "Futbol eskolarik ez dago, 
eta kirol batean aritzeko auke-
ra bakarretakoa pilota izan da 
Aramaion, eta txikitan gehienak 
ibili dira pilotan [mutilak; gaur 
egun, neska batzuk ere ari dira], 
nahiz eta gero askok ez jarraitu". 

Hainbatentzako, beraz, berriz 
ere pilotan murgiltzeko aukera 
izango da oraingoa, eta aspaldian 
jokatu gabeko bat baino gehia-
go egongo dela ere kontuan 

izango dute jokorako pilotak 
aukeratzeko orduan: "Pilota go-
xoa izango da, 90 gramo ingu-
rukoa eta nahikoa biguna; jen-
dea ez dago ohituta pilotan asko 
egitera, eta, beraz, eskuak ez 
mintzeko ea topatzen dugun 
pilota egoki bat".  

Izena emateko, aramaiopelota@
gmail.com helbidera idatzi behar 
da edo eguaztenez –18:00ak eta 
21:00ak artean– edo egubakoitzez 
–17:00ak eta 19:00ak artean– fron-
toian azaldu. Otsailaren 28a da 
apuntatzeko azken eguna; 10 
euro ordaindu behar dira, biko-
teko. Partiduak egubakoitz arra-
tsaldeetan –18:00etan hasita– edo 
zapatu eguerdietan –12:00etatik– 
jokatuko dira; izena ematerakoan 
zehaztu behar du bikote bakoi-
tzak, hasiera batean, ze aukera 
datorkion hobeto. Ligaxka era-
ra izango da txapelketa.

Aurtengoaren ostean, txapel-
keta antolatzen jarraitzea da 
asmoa, antolakuntzak giro ede-
rra espero baitu, kantxan zein 
harmailetan. 

Pilota sorta bat eta atzean pilotariak, herriko frontoian. JULEN IRIONDO

Lagun arteko pilota 
txapelketa, lehenengoz
aramaio Pelota Elkartea ari da antolakuntza lanetan; martxoan hasiko da eta 
apirilaren 13an jokatuko da finala, korrika herrira iritsi baino ordu batzuk lehenago  
–propio jarri dute–; aurtengoaren ostean txapelketak jarraipena izatea da asmoa

BIKOTEKA IZANGO DA, 
PILOTA GOXOAREKIN, 
ETA LIGAXKA ERARA 
JOKATUKO DA 
TXAPELKETA
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Bolatarako zaletasuna berres-
kuratu gura dute herrian, eta, 
horretarako, dagoeneko hasita 
dago lanean taldetxo bat. Joan 
den zapatuan elkartu ziren he-
rriko bolatokian eta jaurtialdi 
txukunak egin zituzten. Bolata-
rako zaletasuna duten kanpoko 
hainbat lagunen babesa ere jaso 
zuten; izan ere, Soraluze, Elge-

ta eta Eibar aldetik gerturatu 
ziren Gipuzkoako Federazioko 
kide batzuk; Mikel Urkia presi-
dentea, besteak beste.

Gaztetxoen artean harra sortu 
"Bola-jokoa hilda egon da aspal-
dian Aretxabaletan, eta hori 
berpiztu guran hasi gara lanean 
taldetxo bat", jakinarazi du Kepa 
Urrak, kideetako batek. Zaleta-

sun hori indartzeko, herritarrak 
bolatokira gerturatu gura dituz-
te. "Kurtzebarri Eskolako kan-
txan bertan dago bolatokia; 
hortaz, harrobitxoa egon daite-
ke hemen. Baina ume askok 
jakin ere ez dakite zertarako 
den eta zelan jokatzen den". Es-
kolakoekin berba egin du Urrak, 
eta atsedenaldietan bertara joa-
teko gertu dagoela adierazi die, 

taldetxoa osatu eta bolarekin 
jarduteko: "Iaz ere etorri nintzen 
aste pare batez, eta ikusmin 
handia sortu zuten saioek. Eurak 
gustura eta neu oso pozik". Hala, 
adinekoak nagusi direla bolato-
kietan jakinik, gaztetxoen artean 
harra sortzen hastea da helburua. 

Era berean, argi utzi gura du 
edonor gertura daitekeela bola-
tan egitera: "Iaz kuadrilla pare 
batek eskatu zidaten; bazkari 
baten bueltan bolatan jardun 
gura zutela. Nahi dutenerako 
zabalik dutela esan nien".

Horrez gain, elkarteetan ere 
bultzatu gura dituzte txapelketak. 
"Elkarte mordoa ditugu herrian, 
eta zergatik ez antolatu elkarte 
bakoitzaren egunean jaurtial-
diak? Guk horretara animatzen 
ditugu. Gero, elkarte arteko 
txapelketa ere egin daiteke, mu-
sean egiten den lez", dio Urrak.

Bolatokia, egoera eskasean 
Bolatokia, ostera, ez dago bere 
onenean: "Orain dela bi aste, 20 
zentimetro ur zegoen bertan. 
Antza, inguruan dauden kana-
lizazio batzuk dira horren erru-
dun", adierazi du eta gaineratu: 
"Udalari jakinarazi nion, eta 
urak hartzeko ahalegina egin 
dute kanaltxo baten bidez. Bai-
na teilatuan ere badaude itogi-
nak; izan ere, azken 30 urteotan 
ez da egin inolako mantentze-
lanik". 

Bolatokia erabiltzen ez dute-
netan estali egiten dute, babes-
te aldera, baldintza onetan man-
tentzea garrantzitsua delako, 
bereziki txapelketak jokatzeko: 
"Gure gogoa litzateke bolatoki 
ingurua ixtea; ikusteko moduan 
utzi gardena den zerbaitekin, 
baina itxita, negu partean hai-
zetik eta euritik babeste aldera. 
Hortaz, Udalari zerbait propo-
satzeko asmoa badugu". 

Hiru Txirlo Txapelketak, 50 urte 
Gipuzkoako Hiru Txirlo Bola-
joko Txapelketak 50 urte betetzen 
ditu aurten, eta Federazioak 
egitarau berezia antolatu du. 
Ohiko txapelketarekin batera 
tiraldi bereziak egingo dituzte, 
eta lehenengoa Aretxabaletan 
izango da, martxoaren 2an (17:00). 
Txapelketa Leintz Gatzagan bu-
katuko da, abenduaren 15ean.

Mikel Urkia, Gipuzkoako Fe-
derazioko presidentea, asko 
poztu da Aretxabaletan taldea 
sortu delako: "Elgoibar, Eibar, 
Soraluze aldean oraindik bada-
go zaletasuna, eta gazteak ba-
datoz atzetik, mutilak zein nes-
kak. Leintz aldean ere badagoe-
la indartzeko gogo hori ikusita 
pozik gaude". Eta bolatokietan 
sortzen den giro ona nabarmen-
du gura izan du. "Euskara na-
gusi izaten den giroa sortzen 
da, eta asko eskertzen dugu hori 
euskaraz bizi garenok". 

Txapelketa hasteko gogotsu 
daude Urra zein taldekideak: 
"Batzuk federatu ere egin gara, 
hiru oraingoz, eta hor gabiltza, 
ilusioz". Taldeko ateak zabal-
zabalik dituzte bola-jokoa gus-
tuko duen edonorendako.

Joan den zapatuan bolatokian elkartutako hainbat lagun. MIRARI ALTUBE

Bolatarako zaletasuna 
pizteko ahaleginean
bola-jokoa berreskuratzeko taldetxo bat elkartu da herrian eta bolatokia behar bezala 
txukundu eta edonorendako zabaldu gura dute; gipuzkoako Hiru txirlo txapelketa 
barruan ere sartu dute aretxabaleta eta lehen jaurtialdia martxoaren 2an izango da

M.A. aREtXabaLEta
Eskoriatza Kirol Elkarte barru-
ko Aresko saskibaloi taldeak 
martxoaren 10erako iragarri du 
III. Aresko Martxa, Pausoz pau-
so aurrera leloarekin. Aretxa-
baletako Herriko Plazan irten 

eta Eskoriatzakoan emango 
diote bukaera oinez egingo du-
ten ibilaldiari. 

Izena emateko epea dagoeneko 
zabalik dago, otsailaren 20ra 
bitartean. Aretxabaletan, Ibarra 
kiroldegira jo behar da; bost 

euro da izen-ematea eta trukean 
kamiseta bat jasoko dute. 

Aretxabaletako eta Eskoria-
tzako udalen babesarekin eta 
UDAren eta Mondragon Lingua-
ren laguntzarekin antolatu dute 
martxa. Aretxabaletako Kirol 
zinegotzi Mikel Uribetxebarriak 
eskerrak eman zizkien antola-
tzaileei halako ekimenaren alde 
egiteagatik: "Kirolak eta ema-
kumeak bat egin dute, eta oso 
positiboa da kirol esparrutik 
sortu izana hori", zioen aurkez-
pen ekitaldian.

Hirugarren Aresko Martxarako 
izen-emate epea zabalik dago
kiroldegian dute betetzeko txartela; ibilaldia martxoaren 
10ean egingo da, aretxabaletatik Eskoriatzara

Erretiratuen elkarteko kideek 
trebakuntza saioak, osasunare-
kin zerikusia duten ikastaroak 
eta ospakizunak uztartzen ja-
rraitzen dute. Hala, otsailaren 
25ean, argindarraren gaineko 
argibideak emango dizkie Oier 
Etxebarriak. Besteak beste, ar-
gindarraren faktura ezagutzen 
lagunduko die; hitzaldia, 17:15ean 
izango da, Basotxon bertan.

Bestetik, martxoaren 1ean, 
zaindariaren eguna ospatuko 
dute, Aingeru Guardakoa. El-
kartean hasiko dituzte ospaki-
zunak, eta gero, bazkaltzeko 
elkartuko dira; oraingoan, Gure 
Ametsa jatetxera joango dira. 

Martxoaren 5ean, Aratuste-
martitzena, ostera, Tolosara 
joango dira Aratusteak bertatik 
bertara bizi izatera. "Bi autobus 
ia beteta daude dagoeneko. Bai-
na oraindik jende gehiagok ere 
eman dezake izena", diote zu-
zendaritza batzordeko kideek.

Argindarraren gaineko 
argibideak emango 
dituzte Basotxon

Gipuzkoako 50. Hiru Txirlo 
Bola-joko Txapelketa 
(Debagoienean egingo 
diren jaurtialdiak):
• Martxoak 2: Aretxabaleta
• Martxoak 30: Bergara.
• Maiatzak 4: Aretxabaleta.
• Maiatzak 25: Elgeta.
• Abenduak 15: Leintz 

Gatzaga.

Debagoieneko 
hitzorduak
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Aitor Zuazabeitia aREtXabaLEta
Joan den irailetik gauzak, itxu-
raz, askorik aldatu ez diren arren, 
proiektuak aurrera jarraitzen 
du, eta, irekitze datarik ez ba-
dago ere, ez da atzerapenik au-
rreikusten.

Aretxabaletako Udalak jaki-
narazi du zelan dagoen Eroski 
berri horren proiektuaren gaur 
egungo egoera.

Proiektuak, hiru zati
Unai Elkoro alkateak berak esan 
duenez, proiektuaren egoera 
hiru zatitan banatuta azaldu 
daiteke.

Lehenik eta behin, eraikina 
berritu eta konponketa batzuk 
egiten ari dira. Horretarako 
baimena hasiera batean lortu 
zuten, baina lur kutsatuak azal-
du ziren eta ezin zuten lurzorua 
ukitu arazoa konpondu bitartean. 
Orain dela hiru aste lortu zuten 
lurra garbitzeko baimena Jaur-
laritzako Ingurumen Sailetik, 
eta, hain zuzen ere, horretan 
aritu dira ordutik hona.

Bigarrenik, Eroskiren beraren 
barruko obrak egiteko baimenei 
dagokienez, gauza pare bat izan 
ezik beste guztia adostuta dago, 
eta Udalak adierazi du hori be-
rehala konponduko den oztopo 
txiki bat besterik ez dela.

Azkenik, hirugarren puntu 
batean, proiektu horrek eskatzen 
dituen eraikinaren inguruko 
urbanizazio kontuak lotzea ge-
ratzen da. Hori da gordinen 
dagoen pausoa, orain dela oso 
gutxi aurkeztu baitute kontu 
horri dagokion dokumentazioa. 
Horren harira, eta jende askoren 
kezkari erantzunez, alkateak 
esan du autobus geltokia dagoen 
lekuan geratuko dela; hori bai, 
espaloiak berritu egingo direla 
aurreratu du, eta etorkizun hur-

bil batean egongo den Eroski 
supermerkatuaren atearen pa-
rean, bertara eramango duen 
zebra-bide bat egingo da. Zebra-
-bide hori jartzearen eraginez, 
pare bat aparkaleku galduko 
dira, baina eraikin zaharrean 
bulegoak zeuden zati hori ken-
du izanak espazio gehiago za-
baldu du, eta aparkaleku berriak 
egitea aukera bat izango litza-
teke.

Eroskik, berriz, 40-50 aparka-
leku inguru eskainiko ditu, 
eraikinaren gainean eta barruan 
banatuta. Gaineko aparkalekuei 
dagokienez, komertziora iritsi-
ko den igogailu bat jarriko dute. 

Biribilgune bat jartzekotan dira
Amaitzeko, eraikinaren alboan 
kokatutako irteeran biribilgune 
bat jartzekotan dira. Diputazioa 
arduratuko da horretaz, eta, lur 
eremu hori aspaldi eman bazi-
tzaion ere, ez da ezer egin; horrek 
urbanizazio obrekin koordina-
tzeko emango duen aukera apro-
betxatzen saiatuko dira.

Beharginak lanean, Azbe izan zen eraikina berritzen. A.Z.

Eroski supermerkatuaren 
eraikuntza aurrera doa
uda garairako zabaltzea da asmoa, baina irekiera-data zehaztu gabe dago oraindik; 
orain momentuan, eraikina berritu eta konponketa batzuk egiten ari dira, Eusko 
Jaurlaritzako ingurumen Sailak lurrak garbitzeko baimena eman eta gero

AUTOBUS GELTOKIA 
DAGOEN LEKUAN 
GERATUKO DA ETA 
ESPALOIA BERRITU 
EGINGO DUTE

Mirari Altube aREtXabaLEta
Urtero lez, Antzerki Asteak ez 
du hutsik egingo Kurtzebarri 
Eskolan, eta, beste behin, an-
tzezlan eta saio mordoa antola-
tu dituzte, bai gainerako ikas-
kideendako, bai guraso eta se-
nideendako. Astelehenean, hi-
laren 18an, hasi eta eguenera 
bitartean aretoan izango da zer 
ikusi eta zer entzun Lehen Hez-
kuntzakoen eskutik.

Bertsoak eta dantzak ere bai
Lehenengo eta bigarren maile-
takoen txanda izango da aste-

lehenean eta martitzenean, eta 
hauek eskainiko dituzte, besteak 
beste: Eguzkia baino ahaltsuagoa 
eta Ametsetako jolas parkea an-
tzezlanak, Musu abestia, esaera 
zaharrak eta aho-korapiloak eta 
euskal dantzak. 

Eguaztenean eta eguenean, 
hirugarren eta laugarren mai-
letakoek hartuko diete txanda 
eta Supershow ikuskizuna es-
kainiko dute; bertsoak, Axa-
Mixa aho-korapiloak, clap-rap 
eta gehiago izango dira.

Gurasoendako saioak 17:30ean 
hasiko dira.

Antzerki Astean murgilduko dira 
Kurtzebarri Eskolako kideak
astelehenetik eguenera bitartean ikuskizun mordoa 
eskainiko dituzte Lehen Hezkuntzako ikasleek

M.A.

Balio historikoa aitortzen
Herriko hainbat eraikini, balio historikoa aitortu nahian, plakak jarri 
dizkiete identifikatzeko. Udaletxean, parrokian eta udaletxe zaharrean jarri 
ditu plaka horiek Udalak, hiru hizkuntzatan –euskaraz, gazteleraz eta 
ingelesez–, eta jauregiaren izena eta eraiki zeneko mendea zehaztuta. 
Aurrerago Otalora jauregiari ere jarriko diotela iragarri dute.

Guraso Foroak eta Murrukixo 
Mendizale Elkarteak, elkarla-
nean, San Kristobaldik Orixo-
lera mendi irteera antolatu dute 
domekarako, hilaren 17rako. 
Familiei zuzendutakoa da, bai-
na edozein herritarrek har de-
zake parte bertan. Herriko Pla-
zan elkartuko dira, 09:30ean, eta 
San Kristobaldik 10:00etan abia-
tuko dira.

San Kristobal eta 
Orixol aldera mendi 
irteera domekan

Kukumiku guraso elkarteko 
kideek Debagoieneko Ospitale-
ko larrialdi-zerbitzuetan lan 
egiten duten Iñaki Agiriano 
medikua eta Inma Escribano 
erizaina gonbidatu dituzte. 6 
urte bitarteko gurasoen zalan-
tzak argitzen izango dira aste-
lehenean, hilaren 18an, Kuku-
mikuren egoitzan (17:30). Sola-
saldi irekia izango da.

Haurren 
larrialdietarako 
sorospen ikastaroa
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JOXE MIGEL URIBARREN

Gabilondo eta Gutierrez garaile
Joan den astean, otsailaren 9an, jokatu zuten mus txapelketa, batzokian. 
Sei bikotek jardun zuten nor baino nor gehiago, eta finalean, Isidoro 
Garziaetxabe eta Pello Orobengoa bikoteari irabazita, Jose Manuel 
Gabilondo eta Karlos Gutierrez izan ziren txapeldunak.

Aitor Zuazabeitia aRRaSatE 
Eskolen arteko gimnasia errit-
miko topaketa izango da Arra-
sateko Uarkape kiroldegian 
bihar, zapatua. Hain zuzen ere, 
txapelketa horretan parte har-
tuko duten herri ezberdinetako 
taldeen artean UDA Aretxaba-
letako kirol elkartea dago. Ho-
rrela, Aretxabaletako Kurtze-
barri Eskolako eta Arrasateko 
Arizmendi Ikastolako Arima-
zubi guneko gimnasten erakus-
taldia ikusteko aukera izango 
da. Ekitaldiak 15:30etik 19:30era 
arte iraungo du. 

Aste bukaera honetan parte 
hartuko duten gimnastak hona-
ko hauek izango dira: Kurtze-
barri Eskolakoak, Maier Arrie-
ta, Maialen Gallo, Iraide Zabala, 
Haizea Galan eta Haizea Gracia; 
Arizmendi Ikastolako Arimazu-
bikoak, Noa Laiseka, Olaia Ro-
maña, Ilargi Martin, Maddi Moto 
eta Maialen De Miguel.

Bigarren fasea, apirilean 
Benjamin mailako txapelketa 
horrek jarraipena izango du; 
bigarren fasea apirilaren 6an 
egingo da, Bergaran.

Gimnasia erritmiko eskolen 
topaketa antolatu dute Arrasaten
benjamin mailako gimnastek topaketaren lehen fasea 
izango dute uarkapen datorren zapatuan

Mirari Altube aREtXabaLEta
Hurrengo hilabeteetan lan asko 
izango direla iragarri dute udal 
ordezkariek; izan ere, hainbat 
arrazoi direla eta, orain arte 
heldu ez dieten proiektu asko 
exekutatzeko asmoa dute.

Futbol zelaiaren lanak, hastear  
Futbol zelai berriaren lanak ha-
siko dituzte lehenengo, hilabete 
bukaeran. Joan den astean es-
leitu zituzten eta laster sinatuko 
dute kontratua; Kataluniako 
Sports And Landscape enpresa-
ri eman diote horren ardura: 
"Lanak txukun egiten dituen 
enpresa da eta asfaltatzeko he-
mengoak hartzen ditu. Gainera, 
beherapen handia egin du, ia 
100.000 euro; hortaz, ederto!", 
adierazi du Unai Elkoro alkateak.

Kaleak txukuntzen  
Bestetik, asfaltatze lanak daude; 
hain zuzen ere, astean bertan 
esleitu dizkiote Provisa enpre-
sari, eta laster hasiko dira Lo-
ramendi, Bizkaia eta Errekaba-

rren kaleak berritzen. Azken 
horretan, gainera, Otaloratik 
mojen komentura bitartean da-
goen zatian, espaloitxo bat egin-
go dute ezkerraldean, bi aldee-
tatik pasatu ahal izateko.

Herri barruko bidegorria ego-
kitzeko lanak ere egingo dira, 
Santa Kurtz kalean. Kurtzebarri 
eskolako kantxatik ateratzea da 
horren helburuetako bat. Proiek-
tua iaz egin zuten, baina horri 
hobekuntza batzuk egiteko asmoa 
daukate orain: "Egunotan ados-
tuko ditugu aldaketa horiek, 
baina hasiera-datarik ez dute; 
laster izango delakoan gaude". 
Santa Kurtz kaleak behar gehia-
go ere badituela onartu du al-
kateak: "Ez dago batere egoera 
onean eta lehenbailehen heldu 

behar zaie hango saneamendu 
lanei".

Arrapala, lehenbailehen 
Herriko Plazatik Santa Kurtz 
kalera igotzeko arrapalari ere 
asteotan helduko diote. Hala 
gura du, behintzat, alkateak. 
Horretarako, prozedura azkarra 
erabilita lizitatuko dituzte lanak 
datozen egunetan, hamar egunen 
bueltan esleitzeko. "Proiektua 
eginda dago eta ez da lan kon-
plikatua, galdaragintzari dago-
kiona da, gehienbat, egitura 
metalikoa delako", eta gaineratu 
du: "Sei asteko lana izango dela 
dago zehaztuta, baina ez dut uste 
hainbeste beharko denik".

Komentuko aretoa 
Mojen komentuko aretoaren 
zirriborroa ere esku artean izan 
dute udal ordezkariek: "Zirribo-
rro hori ikusita, aldaketa batzuk 
egiteko eskatu genion", dio. Behin 
horiek sartutakoan onartuko 
dute proiektua, eta lanak eslei-
tu gero.

Kiroldegi aurreko berdegunea, futbol zelai berria egokituko duten gunea. MIRARI ALTUBE

Laster hasiko dira futbol 
zelai berriaren lanak
udalak mahai gainean dituen hainbat proiekturi helduko die datozen hilabeteetan eta 
lan asko izango dira herrian; otsailean bertan hasiko dituzte futbol zelai berriaren 
lanak kiroldegi aurreko berdegunean eta hainbat kaleren asfaltatze lanak ere badatoz

HERRIKO HAINBAT 
KALE ASFALTATUKO 
DITUZTE: LORAMENDI, 
BIZKAIA ETA 
ERREKABARREN

Bueltan da abenduaren 1ean 
estreinatu zen Erraiak doku-
mentala, Arkupen. Otsailaren 
19an eta 20an proiektatuko da 
berriz, Zaraia aretoan, 19:00etan, 
eta sarrerak dagoeneko salgai 
daude.

Ekain Martinez de Lizarduy 
zuzendariak Arteman komuni-
kazio taldearekin elkarlanean 
sortutako dokumentalak oso 

harrera ona izan zuen etxeko 
estreinaldian eta bertaratu zi-
renek hala adierazi zuten are-
totik irtetean.

Dokumental hori berritzailea 
dela esan behar da, irrintziaren 
inguruko ikerketa jasorik nekez 
aurkitu daitekeelako, eta horre-
gatik erabaki zuen Martinez de 
Lizarduyk Erraiak egitea.

Bertaratu zirenek "hunkiga-
rria", "pozgarria",  "barruraino 
sartzen den zerbait" eta halako 
esaldiak erabili zituzten doku-
mentala deskribatzeko.

Irrintzi doinuak 
berriro entzungo dira 
Arkupen
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Aresko martxa aurkeztu zutenak. MIRARI ALTUBE

Aresko Emakume Martxa 
martxoaren 10ean izango da
Emakumeek kirolean duten lekua aldarrikatzeko festaren 
hirugarren edizioa izango da eta izen-ematea zabalik dago

I.B ESkoRiatza
Aretxabaletako eta Eskoriatza-
ko udalen babesarekin eta UDA-
ren eta Mondragon Linguaren 
laguntzarekin, Aresko elkarteak 
antolatutako martxaren hiru-
garren edizioa izango da aur-
tengoa.

Emakumeen Nazioarteko Egu-
na ospatzeko eta aldarrikatzeko 
asmoz antolatutako egitasmoa 
martxoaren 10ean izango da; 
12:00etan Aretxabaletako Herri-
ko Plazatik abiatuko da ibilaldia, 
oinez, eta Eskoriatzakoan bu-
katu. Hori horrela, Aretxabale-
tan emakume bat eta Eskoriatzan 

beste bat omenduko dituzte, 
urtero egin duten moduan.

Izen-ematea zabalik dago 
Martxan parte hartzeko izena 
emateko epea zabalik dago da-
goeneko. Horretarako, Manuel 
Muñoz edo Ibarra kiroldegieta-
ra joan behar dute herritarrek. 
Bost euro da izen-ematea eta 
trukean kamiseta bat jasoko 
dute, Pausoz pauso aurrera le-
loarekin –izena ematerakoan 
kamisetaren neurria aukeratu 
beharra dago–. Izena emateko 
azken eguna, berriz, otsailaren 
20a da.

I.B ESkoRiatza
Zapatuan, kirola izango da na-
gusi Manuel Muñoz kiroldegian 
eta Joseba Iñurrategi frontoian.  
Batetik, Ziklon day saioa kirol-
degian egingo da, eta bi txanda 
egongo dira horretarako, 09:00eta-
tik 10:30era eta 10:30etik 12:00eta-
ra bitartean. Zunba saioa, berriz, 
09:30etik 10:45era bitartean izan-
go da, frontoian, eta, horrekin 
batera, segidan, 10:45etik 11:15ak 
arte, strong izeneko modalita-
tearekin jarraituko dute. 

E-Goitek kirol zerbitzuetako 
kideek eskainiko dituzte saioak, 

eta, adierazi dutenez, ziklon 
saioan ezin da izenik eman, bi-
zikleta estatikoak behar direla-
ko. Hala ere, zunba-n eta strong-
en izena eman daiteke. Horre-
tarako, kiroldegira deitu behar-
ko da, 943 71 53 28 telefono 
zenbakira; gaur da horretarako 
azken eguna.

Prezioari dagokionez, kirolde-
giko bazkideek bost euro ordain-
du beharko dituzte eta bazkide 
ez direnek, aldiz, zazpi euro. 
Zunba ikastaroa, berriz, doakoa 
izango da, eta bertara joan nahi 
duenak oraindik lekua du.

'Ziklon' eta 'zunba' egunak 
pilotalekuan eta kiroldegian
'ziklon day' saioan izena emateko aukerarik ez egon 
arren, 'zunba'-n eta 'strong'-en eman daiteke

Imanol Beloki ESkoRiatza
Santa Ana auzoa Santa Marina-
ko plazarekin lotzeko lanak 
hasteko prest daude. Eremu 
horretako lanak hiru fase ditu, 
eta laster ekingo diote bigarre-
nari. Lehen fasea, Santa Anako 
aparkalekua irekitzea izan zen. 
2018ko irailaren 13an ireki zuten, 
Eskoriatzako Udalak, jabegore-
kin akordioa hitzartu ostean. 
Gaur egun, 40 auto ingururen-
tzako aparkalekua dago.

Parkea eta berdegunea
Orain, berriz, bigarren faseare-
kin hasiko dira. Hau da, Santa 
Anako aparkalekuko eta Santa 
Marina parke arteko lursailean 
erabilpen librerako gunea eginez.  
Horretarako, lehenengo pausua, 
lurra, aparkalekuaren alturara 
jartzea izango da, eta gero jarri-
ko dute jolas-parkea eta berde-
gunea bertan. 

Hamar urte baino gehiago 
utzita izan den eremu hori sas-
trakez eta zuhaixkez beteta dago 
gaur egun, eta lan hauek egin 
ostean, eremu hori erabilgarri 
izango dute herritarrek, hain-
beste urteren ostean. Hori ho-
rrela, Santa Ana eta Santa Ma-
rina artean egingo duten jolas-
parkearen eta berdegunearen 
aurrekontua, 24.000 euro ingu-
rukoa da.

Oinezko pasabidea lur-jabeek 
Lan horiekin batera, hirugarren 
faseko lanak etorriko dira, obra 
guztiari amaiera emateko. Jose 
Arana kaleko etxeen kontra, 
hauen atze aldean, oinezko pa-
sabidea egitea izango dena, hain 

zuzen ere. Hala, Santa Ana eta 
Santa Marina lotzeko asmoz 
egingo dituzte lan horiek. Horren 
ardura, Lete auzorako bidea 
konpontzen ari den enpresa be-
rak izango du, Morga enpresak. 
Hirugarren faseko lan hauek ez 
ditu Eskoriatzako Udalak or-
dainduko, lur-jabeek ordaindu-
ko dituzte. Izan ere, horren 
arrazoia da betiko urbanizazioa 
izango dela, eta etorkizunean 
eremu horretan etxeak egin edo 
ez egin beharreko lana dela. Lan 
horiek egiteko aurrekontua 
80.964,89 eurokoa da.

Santa Ana eta Santa Marina auzoak batzeko lurra pilatuta. IMANOL BELOKI

Erabilpen librerako 
guneko lanak martxan
arbiñosten, Santa ana eta Santa Marina arteko lanak hasteko prest daude. bertan 
izango den parkerako eta oinezkoentzako pasabidea egiteko, hainbat lur multzo 
eraman dituzte, eta induskatzeko makina ere bertan da

LEHENENGO PAUSOA 
IZANGO DA LURRA 
APARKALEKUAREN 
ALTURA BEREAN 
JARTZEA

Indusketarako makina gertu 
dute Santa Marina eta Santa 
Ana auzoen artean. Bertan, 
besteak beste, zuhaixkak eta 
sastrakak aterako dituzte eta 
bertako lurra ateratzeko eta 
mugitzeko lanak izango dira.

Edozelan ere, lanak, oraingoz, 
geldi daude, baina Udalaren 
asmoa da lehenbailehen lanei 
heltzea eta eremu hori 
egokitzea. Hondeatzeko makina Santa Marinan. I.B

Makineria, hasteko gertu
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Lau urteotako esperientzia oso 
ona izan dela adierazi du agin-
taldi honetan Eskoriatzako al-
kate izan den Joserra Zubiza-
rretak. Gaineratu du esperientzia 
polita izan dela eta, momentu 
gogorrak izan arren, lantalde 
"potentea" izan duela eta herri-
tarren artean harrera ona izan 
duela.
Lau urteotako balorazioan, zer az-
pimarratzen duzue? 
Bi ardatz garrantzitsu azpima-
rratzen ditugu: lantaldearen 

barruan, hasieratik oso garbi 
izan genuen herritarrekin egon 
behar genuela. Horren harira, 
lehenengo saiakera bat egin 
genuen, Hiri-berritze plana. Jen-
deak kalean asko geratu gaitu, 
jende askorekin hitz egin dugu… 

Askotan, kexak izan dira; beste 
askotan, berriz, ekarpenak. Gu-
txienez, 500 ekarpen jaso ditugu, 
eta horietatik %80tik gora bete 
ahal izan ditugu. Bigarren ardatz 
inportantea politikoa izan da. 
2018ko osoko bilkurekin harro 
egoteko moduan gaude; izan ere, 
ia akordio guztiak aho batez 
onartu ditugu, gutxi batzuk izan 
ezik. Horrek esan nahi du su-
kaldeko lan asko egon dela, eta 
ondo egindakoa. Hor sartu ez 
ditudanak izan dira mozioak. 
Askotan, kutsu politikoa izan 

dutenak, kanpoan utzi ditut, 
baina, hala eta guztiz ere, ez da 
mozio asko izan dituen agintal-
dia izan. Adierazpen instituzio-
nalak egon dira, horiek adostu-
takoak, eta guztiak aho batez 
onartuak izan dira.
Zailtasun momenturik izan duzue? 
Horiek naturarengandik etorri 
zaizkigunak izan dira. Oraindik, 
ondorioak jasotzen ari gara, 
gainera. Leteko bidekoa oso 
kritikoa izan zen; irailean, San 
Pedro eta Intxaurtxueta inguruan 
ur-jasa izugarria izan genuen… 
Ondorioetatik ikasi egiten da, 
eta hurrengoan aplikatzean, 
emaitza onak ikusi eta ahaztu 
egiten dituzu. Momentu honetan, 
gaixotasun bat izan dut, eta den-
bora dezente kalera irten barik 
egon naiz, eta badakit nire tal-
deko kideei, etxekoei, eta ingu-
rukoei asko galdetu dietela 
herritarrek nire egoeraz, eta 
kezka horiek zerbait adierazten 
dute. Batetik, kalean, faltan 
igartzen nautela, eta bestetik, 
nitaz galdetzen aritzea eskertze-
koa da. Hori ere bada lau urte 
hauetako argazkia.
Maiatzean udal hauteskundeak 
dira; zerrenda ostatuta duzue? 
Horretan ari gara. Lau urteota-
ko esperientzia ikaragarria izan 
den honetan, EAJ alderdiaren 
jarrera eskertu beharra dugu. 
Bost kide gara taldean. Bat da 
militantea; besteak, berriz, in-
dependenteak gara, eta egia da 
EAJk bere esperientzia institu-
zional osoa gure behar eta egin-
kizunetara jarri duela eta, era 
berean, autonomia osoa utzi 
digu. Horren harira, gauza bera 
egiteko asmoa daukagu. Jarrai-
tu nahi dugu zerrendan ahalik 
eta independente gehien sartu 
guran; egia da batzuk berriak 
izango direla. Esan beharra dau-
kat taldeko guztiok prest gau-
dela jarraitzeko, eta hori beste 
puntu positibo bat da. Gogotsu 
gauden seinale, eta gero, insti-
tuzio ezberdinekin, Foru Aldun-
diaz eta Eusko Jaurlaritzarekin 
izan ditugun harreman onei 
esker, gauza asko aurrera eraman 
ahal izan ditugu. Oraindik, la-
nean ari gara, eta laster batean 
izango dugu zerrenda aurkezte-

ko moduan, baina berritasunak 
badaude. Eta berritasuna da 
gaudenok jarraituko dugula eta 
jende berria ere inkorporatuko 
dugula.
Bost zinegotzi dituzue aurten; zein 
espektatiba dituzue? Gehiago lor-
tzea, horiek mantentzea…? 
Lau urte hauetan herriarekin 
egoten saiatu gara, eta uste dut 
beraiek erabaki beharko dutela. 
Ikusi dute gure funtzionatzeko 
era zein den, aurretik zer zegoen, 
eta uste dut beraiek direla one-
nak erabakitzeko zer nahi duten. 
Herriak konfiantza ematen ba-
digu, guk berdin jarraituko dugu 
lanean. Kalean izango gara 
ekarpenak jasotzen, eta, arlo 
politikoan ere, orain ditugun 
emaitzak lortzen saiatuko gara. 
Horiek jarri ditugu guk ardatz 
gisa.
Nola joan da Eskoriatzak merezi du 
kanpaina? 
Kanpainaren barruan, 140 ekar-
pen jaso ditugu. Horietako bat 
txakurren gaia izan da; hainbat 
herritarrek eskaini dute euren 
burua. Batzuk, txakur jabeak 
direnak; beste batzuk, txakurrik 
ez dutenak. Horiek guztiak mahai 
inguru baten bueltan jarri, ja-
rrera batzuk adostu, eta gero, 
arautegi bat edo Udaletik bide-
ratzeko hitz egin da.
Aurrera begirako proiektuak zein-
tzuk izango ziren? 
Kiroldegia, esaterako, urteetan 
ez da ukitu, eta agintaldi hone-
tan hobekuntza nabarmenak 
izan dira, baina ez ditugu bu-
katu. Kanpoko igerilekua eta 
bertako eremua handitzea, behar-
bada, ez da soilik txikientzat 
izan behar… Aztertu egin behar-
ko genuke, eta horiek ez dira 
epe motzeko lanak. Horrekin 
batera, hiru proiektu nagusi 
egitea aurreikusi dugu aurre-
kontuetan: Partxis jolas-parkea 
egitea onartu dugu, Udaltzain-
goarentzat – auto elektrikoa– eta 
mantentzekoendako garraioa, 
eta baita Santa Ana aparkaleku 
inguruko proiektua. Azken ho-
rrekin aurten hasiko gara, eta, 
etxeak egin bitartean, txukundu 
egingo dugu, urteetan utzita 
izan den eremuan. Horiek ez 
dira epe motzeko lanak. Musika 
eskola berria ere nahiko genuke 
aurrera begira. Herritar ugarik 
erabiltzen dute, eta geroz eta 
egoera eskasagoak dituzte, kirol 
elkartean ere jende gehiago dago, 
elkarte berriak sortzen ari dira 
eta hauek ere beraien lekua 
behar dute…

Joserra Zubizarreta Eskoriatzako alkatea Harira saioan. JAGOBA DOMINGO

"HERRIAK 
KONFIANTZA EMATEN 
BADIGU, BERDIN 
JARRAITUKO DUGU 
GUK LANEAN"

"OSOKO BILKUREKIN 
HARRO EGOTEKO 
MODUAN GAUDE; IA 
AKORDIO GUZTIAK AHO 
BATEZ ONARTU DIRA"

"Zinegotzi 
guztiok prest 
gaude lanean 
jarraitzeko"
JOSERRA ZUBIZARRETA ESkoRiatzako aLkatEa
Laster aurkeztuko dute maiatzeko udal hauteskundeei begirako zerrenda. aurpegi 
berriak eta independenteak integratuko dituztela adierazi du zubizarretak
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Mirari Altube ESkoRiatza
Eskoriatzako EH Bilduk udal 
hauteskundeei begira zerrenda-
ko lehenengo bost izenen berri 
eman du. Eibarren jaio eta Es-
koriatzan dagoeneko urte asko 
daramatzan Eluska Irazu izango 
da alkategaia, eta harekin bate-
ra joango dira zerrendan Nestor 
Arana, Dorleta Sologaistoa, An-
der Errarte eta Iñaki Lizundia.

"Esperientzia, gaztetasuna eta 
lan-ildo ezberdinen eremuak ja-
sotzen saiatu gara, eta horiek 
jasota daude pertsonengan; hala, 
irakasleak, langileak, gazteak 
daude", adierazi du Bilduren 
egungo bozeramaile Aitor Zubi-
zarretak, eta gaineratu: "Uste 
dugu Eskoriatzak dituen beharrei 
eta bereziki herri bizitzari inda-
rra eta biziberritzea emango 
diola talde honek". Eta Eluska 
Irazu alkategaiarekin batera 
izango diren lehenengo laurak 
aurkeztu ditu: "Nestor Aranak 
Danimarkan dihardu lanean gaur 
egun. Dorleta Sologaistoa gaztee-
kin eta nagusiekin esperientzia 
handia duen erizaina eta kudea-
tzailea da; Ander Errarte gazteak 
esperientzia handia du gazteekin, 
eta Arrasaten kale hezitzaile 
lanetan dihardu. Eta Iñaki Li-
zundiak lan instituzionalean 
esperientzia handia du Ortuellan, 
eta orain Eskoriatzan ere bai".

Pertsonengan oinarrituta 
Irazu zerrendaburuak 43 urte 
dauzka eta irakaslea da. Euska-
raren bueltan lan egindakoa da 
gaztetatik Eibarren, jaioterrian, 
eta Historia ikasketak egin zituen. 
Hogei urtetik gora daramatza 
irakaskuntzan, hainbat mailatan 
eta hainbat eratako ikastetxeetan, 
eta enpresa munduan ere treba-
kuntza saioak emandakoa da. 
Politikan, ostera, ez duela espe-
rientziarik onartu du: "Esperien-
tziarik ez, baina badaukat gogoa 
lanerako, Eskoriatza mundiala 
izan dadin, eta horretarako egi-

tasmo eta proiektu indartsuak 
dauzkagu. Atzetik izango dugun 
jendeak eta orain arte egon di-
renek lagunduko digute proiek-
tu horiek aurrera eroaten", zioen 
aurkezpenean. Era berean, per-
tsonengan jarriko dutela arreta 
gaineratu du: "Guretako garran-
tzitsuak dira pertsonak eta horiek 
egingo dituzten ekarpenak. Gu 
adituak izango gara kontu ba-
tzuetan, baina bakoitza berean 
da aditua, eta jendeak duen po-
tentziala aprobetxatu behar da, 
jendeak duen esperientzia eta 
ideiak hartu eta garatzeko".

Iñaki Lizundia, Eluska Irazu eta Dorleta Sologaistoa, aurkezpenaren ostean. M.A.

EH Bilduren alkategaia 
Eluska Irazu da 
udal hauteskundeei begira zerrendako lehenengo bost izenen berri eman du 
Eskoriatzako EH bilduk. Eluska irazu da alkategaia, eta harekin batera joango dira 
zerrendan Nestor arana, Dorleta Sologaistoa, ander Errarte eta iñaki Lizundia

I.B ESkoRiatza
Aste honetan, Zientziaren argi-
tan, egia ala gezurra? izeneko 
egitasmoa izan da Eskoriatzan. 
Hori horrela, martitzenean, Bit-
tor Rodriguez nutrizionistak 
elikadurari buruz egunero en-

tzuten diren mitoen eta gezurren 
gaineko saioa eskaini zuen Zal-
dibar antzokian, eta eguenean, 
berriz,Victor Javier Sanz medi-
kuak txertoen, homeopatiaren 
eta horrelako kontuez hitz egin 
zuen. 

Domeka honetan, zikloari amaie-
ra emateko, Javier Luxor men-
talistak Imposible izeneko ikus-
kizuna eskainiko du, 19:00etan, 
Zaldibarren. Guztira, 140 per-
tsonarendako muga du antzokiak, 
eta sarrera guztiak agortuta 
daude. Hala ere, bertara doaze-
nek saioarekin gozatuko dutela 
adierazi du Arantxa Unzueta 
Kultura teknikariak: "Ez naiz 
aditua honetan, mentalistek gure 
buruarekin jolasten dute, eta 
zerbait harrigarria ikusteko 
aukera izango da". 

Javier Luxor mentalistaren 
saiorako, sarrerak agortuta
Domekan, 19:00etan, zaldibarren izango den 'imposible' 
ikuskizunerako sarrera guztiak salduta daude

Argazkiko ur-zisternaren azpian jarriko dituzte ortu publikoak. GOOGLE MAPS

Ortua jartzeko hamar herritarren 
eskaera jaso du Udalak
Martxoan erabilgarri izango dute lursaila herritarrek, 
baina oraindik adjudikatu barik daude

Imanol Beloki ESkoRiatza
Ortu publikoak eskatzeko auke-
ra zabaldu zuen Gatzagako Uda-
lak urtarrilean, eta dagoeneko 
hamar eskaera jaso ditu. Hala 
ere, martxoan egingo du eslei-
pena, eta, hain zuzen, Udalak 
jakinarazten duen bezain pron-
to hasi ahalko dira eskatzaileak 
ortua erabiltzen.

Udalaren jabetzakoa den lur-
saila Gatzagainera bidean dago, 
Arrate baserritik gora igo eta 
depositu zaharraren azpian. 
Gaur egun, belardia dago, eta 
orain arte zaldiak izan dituzte 
bertan. "Eskatzaile bakoitzari 

60 eta 100 metro karratu arteko 
eremua utziko diogu, baina 
oraindik adjudikazio fasean 
gaude. Izan ere, hasieran sei 
eskaera jaso genituen, baina 
dagoeneko hamar pertsonak 
eskatu dute bertan lur eremua", 
adierazi du Juanito Bengoa Ga-
tzagako alkateak.

Lur eremua eta ura erabilgarri
Bengoak jakinarazi duenez, ere-
mu horretan ura badago, baina 
erabiltzaileek kudeatu beharko 
dute; izan ere, hasiera batean, 
ez dute ez mangerarik eta ez 
depositurik jartzeko asmorik.

Dorletako Ama Txirrindulari 
Elkartearen ziklisten aurkezpe-
na domeka honetan egingo dute, 
Leintz Gatzagako Dorleta San-
tutegian. Ekitaldia 11:00etan 
hasiko da, eta, hain zuzen ere, 
talde argazkiak egingo dituzte 
kategoria ezberdinetako txirrin-
dulariek. 

Horrekin batera, santutegian 
dagoen Euskal Herriko txirrin-
dulariak erakusketa ikusteko 
aukera izango dute bertara doa-
zen txirrindulariek. Izan ere, 
Alberto Altubek eta Joxerra 
Agirreurretak adierazi dutenez, 
bertan izango dira, euskal zi-
klismoaren bilakaera ezagutu 
nahi dutenei ateak zabaltzeko 
asmoz.

Dorletako Ama 
elkartearen taldeen 
aurkezpena, domekan

Leintz Gatzagako Korrika Ba-
tzordeak urteetan antolatu du 
angula kiloaren zozketa, Korri-
karen alde dirua batzeko, eta 
aurten ere ez du hutsik egin. 
Bailarako hainbat lekutan utzi 
dituzte txartelak bi eurotan sal-
gai, eta dagoeneko hainbatek 
erosi dituzte hain preziatuak 
diren angulak lortzeko txartelak.

Gaur, egubakoitza, bilera izan-
go dute Korrika Batzordeko 
kideek, eta bertan jakingo dute 
orain arte saldu diren txartelen 
zenbatekoa. Dena den, angula 
kiloaren zozketako irabazlearen 
izena martxoaren 2an jakinara-
ziko dute. Hori Labidea dendan 
izango da, 20:00etan egingo du-
ten zozketan.

Korrikarekin batera, 
angula zozketa ere 
bada aurten
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2018ko irailaren 24an hasi ziren 
Zubietako zubia birgaitzeko lanak 
eta orduan Udal Gobernuak  adi-
tzera eman zuen "lau hilabete 
inguru" iraungo zutela lanek. 
Astelehenean, otsailak 11, ireki 

zen zubia. "Lanek aurreikusitako 
lau hilabete baino hamar egun 
gehiago iraun dute, bi arrazoiga-
tik: eguraldiak ez duelako lan 
egitea erraztu; eta lanak egin 
bitartean premia berriak antzeman 
direnez esleipen gehigarri bat 

egin delako. Horri esker, bi zebra-
bide altxatu eraiki eta margotu 
dira; eta semaforoentzat azpiegi-
tura prestatu da", adierazi du 
Udal Gobernuak ohar bidez. Goi-
tu Eraikuntzak enpresak exeku-
tatu ditu obrak eta 313,864 euro 

–BEZa barne– inbertitu dira. 
Udalak 194.785 euroko dirulagun-
tza jaso du horretarako Jaurla-
ritzatik.

Askotariko birgaitze lanak
Bergarako zubirik zaharrena 
izanik –1596ko apirilaren 21eko 
udal akta baten egiten zaio lehen 
aipamena–, ondare izendapena 
dauka eta birgaitzeko lan horien 
barruan honako hauek egin di-
tuzte, besteak beste: zubia bera 
birgaitu, fibrozementuko hodite-
ria kendu eta berriarekin ordez-
katu, azpiegitura berriak ezarri, 
baranda egokiak jarri, argiteria 
berria ezarri –barandetan–, zu-
bira irisgarritasuna erraztu arra-
pala batekin, Zubieta kale aldera 
espaloi bat sortu eta zubiko al-
txaderak osatu. 

Ikuspegi ezberdinak udalbatzan
Astelehenetik hainbat herritarrek 
zeharkatu dute zubia, auzoa eta 
erdigunea elkartzeko pasabide 
bakarra da-eta oinezkoentzat. 
Elena Lete alkatea gustura dago 
emaitzarekin: "Lanen barruan, 
irisgarritasuna bermatzea eta 
argiteria homogeneizatzea ziren 
helburu garrantzitsu bi eta horiek 
erabat bete dira. Iritzi ezberdinak 
egongo dira, batzuek gustuko 
izango dute eta beste batzuek ez, 
baina obraren helburuak erabat 
bete dira".  

EH Bilduko Gorka Artolaren 
arabera, obra ez dago bukatuta 
oraindik: "Zubiaren aldeko espa-
loia ez dago erabilgarri eta zir-
kulazioaren kontrolerako neu-

rriak ez dira jarri oraindik. Lan 
horiek amaitzerakoan ikusiko 
dugu benetan zein den obra osoa-
ren emaitza. Badakigu bizilagunek 
eskaera zehatzak egin dituztela 
segurtasunari dagokionez, eta ez 
dakigu eskaera horiei erantzute-
ko aukerarik egongo den". 

Irabazik uste du etxea teilatutik 
eraikitzen hasi dela Zubietan: 
"Bizilagunek kalea konpontzea 
eskatzen zuen eta Gobernua zu-
bitik hasi zen. Bizilagunak bando 
batekin aurkitu ziren esanez hu-
rrengo egunean obrak hasiko 
zirela; gauzak konplikatu egin 
ziren eta ordutik gaur egunera 
arteko bidea zoramena izan da".   

Bestalde, obrei azken ukituak 
falta zaizkiela dio Gobernuak: 
"Errepide alboan sortu berri den 
espaloia ez da oraindik zabaldu, 
hormigoia sendotu behar delako. 
Bi astetan erabilgarri egongo dela 
uste dugu". 

Zubia astelehenean ireki zuten eta espaloi berria bi aste barru irekitzea aurreikusten du Udalak. JAVIER RUDMAN

Zubi 'zaharra' erabilgarri 
dago, eta auzotar batzuk 
kalea noiz berrituko zain
1596ko apirilaren 21eko udal akta baten egiten zaio lehen aipamena ondare izendapena 
duen zubietako zubiari, eta, obrak erabat amaitu ez badira ere, astelehena ezkero dago 
erabilgarri; auzotar batzuek diote lehentasuna kalearen egoera hobetzea beharko lukeela

JOXEAN OLABARRIA 
HERRitaRRa

"Gauez argiekin oso polita 
dagoela esan didate; argi dago 
asko erabiltzen dela. Hori bai, 
espaloiak estuak dira hemen eta 
zabaldu egin beharko lirateke". 

IONE TORNOS 
HERRitaRRa

"Zubia polita geratu da; gauez 
ere, argiekin, ondo dago. Itxita 
egon denean, buelta handia egin 
behar izan dugu kalera joateko; 
eskerrak ireki dutela dagoeneko". 

JULEN IRIZAR 
HERRitaRRa

"Denbora batez oztopoak sortu 
ditu, baina zubia txukun geratu da. 
Mugertzan bizi naiz eta, itxuraz 
harago, zubia asko erabiltzen dut 
poligonora-eta joateko". 

Zubiko obrak hasi eta berehala, 
bizilagun talde bat protestan irten 
eta obrak geldiarazi zituen ordu 
batzuez. "Bide alternatibo bat" 
egiteko eskatu zuten hasieran, 
eta, ondoren, aldarrikapena 
Zubieta kale osoaren egoera 
hobetzera bideratu zen nagusiki. 
Azken hilabeteotan, hiru osoko 
bilkuratan egon dira bizilagunak 
udalbatzaren aurrean euren 
egoeraren berri eman eta 
neurriak hartzea eskatzeko; azken 
bilkuran Gobernuari eskatu zioten, besteak beste, konpromiso bat har 
zezan kale osoan interbentzio integral baterako epea zehazteko. 
Gobernuak dio 2019an ezingo dela obra hori egin, seminario azpiko 
parkinga egin behar delako, baina finantzazioa lortzeko –inbertsio 
handia ekarriko luke– proiektuak idatzita daudela dagoeneko. 
Auzotarren arabera, otsailaren 25eko osoko bilkuran ere egongo dira 
euren aldarrikapenen berri emateko.

Auzotar kaltetu bat, udaletxean. J.B.

Kalearen egoera hobetzeko borrokan
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Soraluce enpresak Amillagako 
gunea utzi, bertan supermerka-
tu bat –Lidl katekoa– ireki eta 
Soralucek Osintxun duen lan-
tokia handitu. Horretarako 
akordioa egin dute Udal Gober-
nuak eta enpresak, eta hitzar-
menari behin-behineko onarpe-
na eman zion udalbatzak aste-
lehenean horretarako propio 
deitutako ezohiko osoko bilkuran. 
Beste hamabost egunez jendau-
rrean egon ostean, behin betiko 
onarpena emango zaio hurren-
go osoko bilkuran.    

Soraluce enpresak Mekolalde-
Osintxu ardatza indartu nahi 
duela-eta Amillagako lantokia 
salgai jarri nahi zuen, eta hortik 
etorri da hitzarmena; eremuari 
jarduera komertzialerako izae-
ra emateko ezinbestekoa da 
Udalarekin hitzarmena. Soralu-
cek Amillagan daukan partzela 
4.462 metro koadrokoa da eta 
barruan 2.390 metro koadroko 
nabea dago. Lidl-ek eraikin be-
rri bat egingo luke, Soralucek 
daukana baino altuera eta bo-
lumen txikiagokoa.

"Baldintzak", txikiei ez eragiteko
Gobernuaren arabera, Lidl be-
rriak ez dio herriko komertzio 
txikiari konpetentziarik eragin-
go: "Aktibitate honek ez die 

herriko komertzio txikiei era-
gingo; bertan dauden supermer-
katu handiei bai, baina haien 
arteko lehia izango da. Hain 
zuzen, baldintzak jarri ditugu 
hitzarmenean herriko komertzio 
txikiei ez diezaien eragin: akti-
bitate bakarra eta elikaduraren 
bueltakoa izatea eta denda txi-
kirik ez egotea inguruan, besteak 
beste", esan zuen, bilkuraren 
amaieran, Elena Lete alkateak. 

"Onurak" Amillagan eta Osintxun
Gobernuaren arabera, hitzar-
menak "onura nabarmenak" 

ekarriko ditu Amillaga kalearen 
inguruan: lur azpiko aparkale-
ku bat egingo du Lidl-ek eta 
komertzio orduetan erabilera 
publikoa izango du; markesina 
berria ipiniko da eta gaur egun-
goa –fibrozementuzkoa– kendu; 
espaloia moldatu egingo da; 
bizikletentzat aparkaleku esta-
lia egingo da; eta zarata "na-
barmen" gutxituko da, "nabar-
men". Horrez gain, Osintxun 
pabiloi berri bat eraikitzeaz 
gain, Soralucek asfaltatze-lan 
batzuk egitea ere aurreikusten 
du hitzarmenak. 

Abstentzioa, "lanketa faltagatik" 
EH Bildu abstenitu egin zen 
hitzarmena behin-behineko 
izaeraz onartzeko bozketan. 
Oposizioko talde nagusiak uste 
du "errespetu falta" dela Gober-
nuak lehenago informatu ez 
izana: "Prozedura ez zaigu zi-
legi iruditzen. Halako hitzarmen 
bat garatzeak lanketa sakon bat 
behar du eta ez da zentzuzkoa 
oposizioari bost egun aurretik 
aurkeztea dokumentazio osoa 
eta ezohiko bilkura batera dei-
tzea; guk dakigula, ez da lan-
ketarik egin Hirigintza eta 
Garapen Ekonomikorako ba-
tzordeetan", dio Gorka Artolak. 
EH Bilduren ustez, Soraluce 
enpresa Osintxun egonkortzea 
positiboa da, baina gaineratu 
dute udal barruko batzordeetan 
gaia ez dela landu. "Informazio 
asko falta zaigu, eta behin be-
tiko onarpena eman aurretik 
Soraluce enpresarekin eta Be-
delkarrekin landu gura dugu 
gaia", gaineratu dute. 

Irabazi: "Oso negatiboa"
Irabazik uste du hitzarmena 
"oso negatiboa" dela. "Eroski, 
Super Amara, Dia eta orain Lidl... 
Uste dugu dagoeneko nahikoa 
dugula; honek ekarriko duena 
konpetentzia areagotzea eta sek-
tore horretan dagoeneko dagoen 
prekarietatea handituko luke 
Bergara mailan. Hitzarmen ho-
nek erakusten du Gobernu honek 
komertzio handiaren aldeko 
apustua egiten duela komertzio 
txikiaren gainetik. Ez dugu si-
nisten Lidl-en irekierak ez dio-
nik eragingo komertzio txikiari", 
uste du Aiert Lizarraldek. 

Gainera, Lizarralderen ustez, 
ez da nahikoa ordutegi komer-
tzialean Lidl-ek izango duen 
aparkalekua erabilera publiko-
rako izatea. 

Amillaga kaleko Soraluce enpresaren lantokian joango da Lidl berria. GOIENA

Lehen urratsa, Amillagan 
Lidl bat ireki ahal izateko
gobernuaren aldeko botoekin, udalak behin-behineko hitzarmena adostu du Soralucerekin 
osintxun pabiloi berri bat egin eta amillagako lantokia husteko –beste bilkura batean 
onartu beharko da behin betiko–; Lidl-ek eraikin baxuagoa eta txikiagoa egingo du

Elosuko Elur-Mendi elkarteak 
Bergarako edota bailarako he-
rritarrei jakinarazi gura die 
bazkide berrien bila dabilela. 
Interesatuek ez dute ezer or-
daindu beharko bazkide egiteko 
eta urtean 70 euroko hiru kuo-
ta ordaindu beharko dira. Izena 
emateko, honako helbide elek-
troniko honetara idatzi behar 
da: elurmendi.elkartea@gmail.
com. Elkarteak bi solairu ditu 
eta bakoitzean sukaldea, jange-
la eta komunak daude. Atarian 
zelai eremu itxi bat du elkarteak 
eta bertan mahaiak ere badau-
de. Hain justu, Elosuko fron-
toiaren atzean dago eta umeen-
dako parke berritu berria dago 
bertan, besteak beste. 

Elosuko Elur-Mendi 
elkarteak bazkide 
berriak behar ditu

Martxanterak: bi ohar
Bidez Bide elkartearen eskutik 
etxeko langileendako tailerra 
antolatu dute biharko, kartzela 
zaharrean; 17:00etan hasi eta 
19:30ean amaituko da. Greba 
feminista antolatzeko azken 
saioa hilaren 25ean egingo 
dute, Irizarren (19:00). 

Boluko frontoia, gaur
Gaur inauguratuko da Boluko 
frontoia (17:30). Candem Town 
taldearen dantza erakustaldia, 
Alai taldearen saioa eta pilota 
erakustaldia izango dira. 

Igor Melchorren saioa
Kazetariak Zer dago apustu 
etxeen atzean? izenburua duen 
hitzaldia eskainiko du gaur 
kartzela zaharrean (18:30).

oHaRRak
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Atzo ireki zuten modu ofizialean 
Bergararren Arreta Zerbitzua. 
"Herritarrei begira, eraginkor-
tasunean pauso erraldoi bat 
eman du Udalak, aspaldiko 
helburu bat beteta", dio Gober-
nuak. Herritarrek tramite guz-
tiak leihatila bakarrean egitea-
ren "aspaldiko helburu" hori 
lortu aurretik "lanketa handia" 
egin dute: herritarrei zuzendu-
ta dauden tramite guztiak jaso 
dira, eskuliburu batean fitxa 
moduan estandarizatu, beste 
herri batzuetako arreta zerbi-
tzuak bisitatu, langileen hau-
taketa egin, langile horiei for-
makuntza espezifikoa eskaini... 
"Eta zerbitzuaren izena udal 
barruan egindako prozedura 
batean sortu da [B@Z, Berga-
rarren @rreta Zerbitzua]". 

Goizez, eguenetan izan ezik
Arreta zerbitzu berria udale-
txeko sarreran dago, orain arte 
idazkaritza egon den tokian. 
Bertan, Gobernuak jakinarazi 

duenez, lau langile egongo dira 
lanean, horretarako "formakun-
tza espezifikoa" jaso dutenak. 
Lau mahai daude arreta egite-
ko, eta, horrez gain, erabilera 
askotariko bulego eta bilera 
gela bana ere badaude. Zerbitzu 
berriaren ordutegia honako hau 
da: astelehenetik egubakoitzera, 
07:30etik 15:30era; eta eguenetan, 
arratsaldez ere zabalduko da, 
16:00etatik 19:00etara. 

"Atentzio integrala"
Zerbitzuak "atentzio integrala" 
eskaintzen du, Gobernuak zehaz-
tu duenez; batetik, era guztieta-
ko informazioa eman; eta, bes-
tetik, kudeaketa lanak –erregis-
troa, errolda, askotariko ordain-
ketak…–. Gainera, bertan jaso-

ko dira Udalera heltzen diren 
deiak, posta elektronikoak eta 
posta arruntaren bidez heltzen 
diren mezu guztiak. Handik bi-
deratuko dira, gero, dagozkion 
sailetara edo zerbitzuetara.

Bestela, bulego elektronikoa 
Bulego fisikoa itxita dagoenean, 
arreta zerbitzuko bulego elek-
tronikoa erabili ahalko da. Bu-
lego elektroniko hori iazko 
azaro amaieratik dago funtzio-
namenduan: egunero zabalik 
egongo da 06:00etatik 22:00etara 
bitartean, Udaltzaingoak udale-
txea zabalik duen denbora berean.  

Bulego elektronikoari esker, 
herritarrek, langile batengana 
joan gabe, tramiterik ohikoenak 
"modu azkarrean, ordutegi za-
balean eta modu autonomoan" 
egin ahal izango dute: errolda 
agiriak ateratzea, isunak zein 
zergak kontsultatzea edota or-
daintzea... "Makina horretan 
egin ahal diren tramiteak gure 
webgunean dagoeneko egin dai-
tezkeenak dira", gaineratu dute.

Atzo arratsaldean inauguratu zen ofizialki Bergararren Arreta Zerbitzua, udaletxeko sarreran bertan. BERGARAKO UDALA

Tramite guztiak leihatila 
berean egiteko aukera
atzo inauguratu zuten ofizialki udaletxeko sarreran kokatuta dagoen bergararren 
arreta zerbitzua, herritarrei informazioa eman eta tramite guztiak leku berean egitea 
ahalbidetuko duena; tramite ohikoenetarako bulego elektronikoa ere martxan dago 

ASTE BARRUAN 
GOIZEZ EGONGO DA 
ZABALIK; EGUENETAN 
ARRATSALDEZ ERE 
ERABILI AHALKO DA 

Guardasola

Hitz kuriosoa benetan, Guardar del sol, euskaraz erabiltzen den 
gaztelerako hitzen batura, baina gazteleraz ez da erabiltzen. Hau 
da hau… Euskal Herrian ohituta gaude eguzkia ez ikustera eta 
euria denean –ia beti– guardasola ateratzen dugu; Espainian 
eguzkia da nagusi eta para aguas-a ateratzen dute. Hau da 
hau… Beharbada, ez nabil zuzen, eta hitzak beste jatorri bat 
dauka: se guarda sola-tik etor liteke; aurrekoan taberna baten 
laga nuen eta bueltan ez zegoen. Hau da hau… Denerako balio 
du: mendirako makila, bizkarrean hazka egiteko, batzuek 
alkandorako lepoan zintzilikatzen dute zerbikaletako herniak 
sendatzeko... Hau da hau... Guardasolak eguzkiaz eta euriaz 
babesteko balio du eta ez daude gauza asko bi gauza 
antagonikotarako balio dutenak. Groucho Marx-ek pelikula 
baten esaten zuenez, bikarbonatoz betetako makarroiak asmatu 
omen zituen bere lagun batek: enpatxua sortu eta sendatu 
batera egiten duen janaria. Guardasola esateko beste hitz bat 
ere erabiltzen dugu euskaraz, eta argi ikusten da bere jatorria 
ingelesetik datorrela: ater king, aterpeko erregea. Hau da hau...

NiRE uStEz

ASIER ELORZA

Erabiltzaile bati ez zaio ondo iruditzen Agorrosingo sarrera 
nagusiko errotuluetan "emakume lirain bat" posatzen eta 
gizonezkoak kirola egiten erakustea. Zuzentzeko eskatu du.

GOIENA

goRa Eta bEHERa

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

Errotuluak parekide 
ez izatearekin haserre

Gorka Lobatok torradak eta pe-
llak egiteko ikastaroa emango 
du otsailaren 27an, Gure Ametsa 
elkartean, 18:00etatik 20:00etara. 
Kultura Zerbitzuan (943 77 91 
59) eman daiteke izena, otsaila-
ren 21era arte. 15 lagunendako 
lekua dago, gehienez, eta berga-
rarrek izango dute lehentasuna; 
behar izanez gero, zozketa egin-
go da izena emandakoen artean. 

Torradak eta pellak 
egiteko ikastaroan 
izena eman daiteke

Berba egiterakoan umeek eta 
helduek egiten dituzten akatsik 
ohikoenak lantzeko ikastaroa 
da, otsailaren 25etik martxoaren 
8ra. Udal Euskaltegian emango 
dira ikastaroak, Irizarren. Hamar 
orduko ikastaroak dira eta pre-
zioa 15 euro da. Gutxienez, zor-
tzi laguneko taldea osatu behar 
da; gaur da izena emateko azken 
eguna: 943 76 44 53.  

Gaur da azken eguna 
bertako euskara 
lantzeko ikastarorako
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Otsailaren 25etik martxoaren 
2ra izango da aurten Pol-Pol 
Mendizale Taldearen Mendi 
Astea. Ekitaldiak San Pedro 
kaleko lokalean antolatu dituz-
te, 19:00etan. Izena aurrez ema-
tea komeni da; euren bulegoan 
edo pol-pol.menditaldea@hotmail.
com helbide elektronikoan. 

Ekintzak, protagonisten ahotik 
Otsailaren 25ean, Joseba Elus-
tondoren eta Jon Garateren Ko-
toizko zaindariak izeneko proiek-
zioa izango da protagonista. 
Patagoniako Cerro Torre mendian 
eginiko eskalada saioak jasotzen 
ditu. Otsailaren 26an, Mikel Val-

divieso beasaindarrak Ehun 
Miliak mendi lasterketaren an-
tolaketaz egingo du berba. Otsai-
laren 28an, Ainhoa Lendinez 
elgoibartarrak eta Xabier Payros 
bergararrak Norvegiako Lofoten 
irlan mendiko eskia egiten bizi 
izandakoak kontatuko dituzte. 
Martxoaren 1ean, Aralar, Mundua 
leku den lurra izeneko dokumen-
tala ikusi ahalko da; Aralarko 
ondare natural eta kulturalaren 
leiho izateaz harago, hausnarke-
tarako bide ematen duen peliku-
la da. Amaitzeko, martxoaren 
2an, Arrasateko Galarra kobara 
irteera egingo dute. Arantza Ota-
duy historialariak eta Udalatx 
mendia ezin hobeto ezagutzen 
duen Jesus Mari Zuazubiskar 
Txosa-k gidatuko dute bisita; 
linterna eta aldatzeko arropa 
eraman behar dira.  

Erakusketa eta batzar orokorra
Mendi Asteaz gain, Gorla Alpi-
noak taldearekin batera, Men-
di Bete diru erakusketa irekiko 
dute Aroztegin, otsailaren 15etik 
martxoaren 22ra. Bestalde, otsai-
laren 18an, ezohiko eta ohiko 
batzar orokorra egingo dute 
euren lokalean, 19:00etan.    Xabier Payros bergararra izan zen Lofoteko (Norvegia) espedizioko kideetako bat. BARREN

Mendia eta haren ertzak,  
protagonistek kontatuta
Pol-Polen Mendi Astea otsailaren 25etik martxoaren 2ra izango da aurten eta ekitaldiak 
San Pedro kaleko lokalean izango dira, 19:00etan, martxoaren 2an Arrasateko galarra 
koba ezagutzeko den irteera izan ezik; hilaren 18an, batzar orokorra egingo dute (19:00)

Gaur, 19:30ean hasita, bi partidu 
jokatuko dira: Bergara-Zestoa 
(infantiletako lehen maila, bi-
naka) eta Bergara-Gazteleku 2 
(nagusien lehen maila). Bihar, 
16:00etatik aurrera, eskolarteko 
alebinak izango dira protago-
nista: Bergara 5-Antzuola 1, 
Bergara 1-Elgoibar 1, Bergara 3 
-Eibar 3, Aretxabaleta 1-Arrasa-
te 3 eta Eibar 3-Arrasate 3. 

Pilota gaur (19:30) 
eta bihar (16:00), 
Udal Pilotalekuan

Emakumeen taldeak Donostiako 
Cafes Aitona B taldearen aurka 
jokatuko du bihar, 18:00etan. 
Ordu berean, baina Deban, Elec-
tricidad Perosanz taldearen 
aurka jokatuko du gizonezkoen 
taldeak. Etxean jokatuko duen 
taldeetako bat izango da gazte 
mailako gizonezkoena: Gora 
Behera Debasket taldea hartuko 
dute etzi Labegaraietan (12:30).

Donostian eta Deban 
jokatuko dute bihar 
saskibaloiko seniorrek
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Arantzazu Ezkibel Galdos bERgARA
Udalak dagoeneko esleitu du 
zinema komertziala eskaintzeko 
horniketa eta instalazioa jarri-
ko dituen enpresa: Bizkaiko 
Tecnica Cimematografica Loza 
enpresari esleitu dizkiote lanak, 
eta aurrekontua 93.600 euro 
izango da, BEZa barne. Aipatu-
tako enpresak bi hilabete izan-
go ditu horniketa eta instalazio 
lanak egiteko. Modu horretan, 
asmoa da maiatzean martxan 
izatea zinema aretoa.

Lanak hastear dira 
Lanak orain hasiko dira eta bi 
hilabeteko epean aretoa egokitu 
egin beharko dute zinema ema-
naldietarako. 

Zinemaren kudeaketa
Oraindik zehazteke dago zine-
maren kudeaketa nola izango 
den: egunak, ordutegia eta pre-
zioa nola zehaztu aztertzeke 
dago. Kultura Sailak azaldu du 
"zinema noiz eta zelan emateko 
pleguak hilabete bukaeran" ate-

rako direla. Behin plegu horiek 
ateratakoan zehaztuko dute ku-
deaketa.

Pantaila elektronikoa 
Seminarixoa zinema emanaldie-
tarako egokitzeko, ezinbestekoa 
izango da pantaila bat jartzea. 
Udal Gobernuaren arabera, ja-
rriko den azpiegitura "punta-
puntakoa" izango da: "Azpiegi-
turaren barruan dago 6,5x4,87ko 
neurriak dituen propio eginda-
ko pantaila elektrikoa, Barco 
DP2K-10S Alchemy proiektorea, 
isiltasun kaxa eta audio kaxak 
–pantailak ere bozgorailuak 
izango ditu–, besteak beste. Sis-
tema honek 3D ere proiektatu 
dezake eta ahalbideratzen du 
eduki digitalak batzen dituen 

Movietransit plataforma ere 
erabiltzea", adierazi dute ohar 
bidez.

Horrekin batera, Gobernuak 
"oso argi" du zinema ekipoarekin 
eskaintza "borobildu" egingo 
dela: "Zinemaren eskaintzak 
erabat borobilduko du Semina-
rixoaren kultura programazio 
aberatsa; orain arte bezala, he-
rriko elkarteek lehentasuna 
izango dute programazioan", 
gaineratu dute. 

Atzeratzen doan proiektua 
Zinema areto baten beharra 
askotan aldarrikatu izan da 
Bergaran. Seminarixoa aretoan 
zinema komertziala eskaintzeko 
asmoa ere ez da berria; 2019ko 
lehenengo hiruhilekoa jarri zu-
ten irekiera data moduan, az-
keneko aldiz. Orain, atzeratu 
egin dute data hori, maiatzera.

Novedades zinema aretoa 
2006an itxi zuten. Gerora, Zaba-
lotegin eskaini izan dute zinema 
komertziala; aurrerantzean, 
areto egokiagoa izango dute.

Ikusleak Seminarixoan, Musikarium ikuskizunean. GOIENA

Seminarixoa hornituko 
dute zinema eskaintzeko
bizkaiko Tecnica Cinematografica Loza enpresari esleitu dizkiote Seminarixoan zinema 
komertziala eskaintzeko egokitzeko lanak. Asmoa da maiatzerako martxan izatea 
aretoa. zinema noiz eta zelan emateko pleguak hilabete amaieran aterako dituzte

ARETORAKO PROPIO 
EGINDAKO PANTAILA 
ELEKTRIKOA JARRIKO 
DUTE, ETA SISTEMAK 
3D-RAKO BALIOKO DU

Otsailaren 22an, Eneritz Artetxe 
ipuin kontalariak saioa eskai-
niko du. Umeei zuzendutako 
ipuin kontaketa izango da biz-
kaitarrak eskainiko duena: 
Errotalde jauregiko Udal Libu-
rutegian izango da, 18:00etan, 
euskaraz. Artetxe ipuin konta-
lariak umeak erakartzeko sen 
berezia du: hainbat ipuin eta 
istorio kontatuko ditu umeek 
goza dezaten eta ipuinen mun-
duan murgil daitezen. 

Umeena ez da izango ipuin 
kontaketa saio bakarra. Helduei 
zuzendutako saioa otsailaren 
26an izango da, martitzena: Ixa-
bel Agirresaroberen eskutik 
izango da, 19:00etan, Udal Libu-
rutegian.

Eneritz Artetxe ipuin 
kontalariaren saioa, 
datorren barikuan

Kopla Barik bertso eskolak ber-
tso saioa antolatu du martxoaren 
1erako, barikua. Goi mailako 
bertsolariak igoko dira gazte-
txeko oholtzara: Igor Elorza, Jon 
Maia, Maialen Lujanbio eta Unai 
Iturriaga ibiliko dira bertsotan; 
gai-jartzaile lanak, aldiz, Kopla 
Barik taldeko Ibon Leibar Txin-
bo-k egingo ditu.

Saioa kartzela zaharrean izan-
go da, Aratuste-barikuan, 
22:30ean. Atzo jarri zituzten 
salgai sarrerak Irala kalean. Eta 
atzo saldu ez ziren sarrerak 
egunean bertan egongo dira 
salgai gaztetxeko leihatilan, 5 
euroren truke. Puntako bertso-
larien saioa entzuteko aukera 
paregabea izango da.

Puntako bertsolarien 
saioa egingo dute 
martxoaren 1ean

A.E. bERgARA
Dejabu panpina laborategiak 
Linbo planeta haurrendako an-
tzezlana eroango du bihar, za-
patua, Seminarixora. 18:00etan 
izango da, 4 euroren truke.

Miren Alkala eta Alvaro Ga-
rayalde aktoreak izango dira 
antzezlaneko protagonistak. 
Numa izango da pertsonaia na-
gusia. Numa 8 urteko neskatila 
da, eta bakarrik bizi da, honda-
rrez, zaborrez eta behin etxe izan 
zirenen hondakinez inguratuta-
ko leku urrun batean. Honda-
mendiaren erdian bere bizilekua 

sortzea lortu du Numak, eta 
tarteka jasaten dituen erasoekin 
bizirauten ere ikasi du. Baina 
familia eta lagunak faltan igartzen 
ditu, eta, goiz batean, jolasteaz 
sekula aspertuko ez den lagun 
bat azalduko zaio, Ibrahim txa-
kurra. Inoiz sumatutako bidaia 
batean murgilduko dira biak.

Imajinazioaren indarra erabi-
lita bakarrik egin daitekeen 
bidaia zoragarria egingo dute 
Numak eta Ibrahim-ek.

6 urtetik gorako umeei zuzen-
dutako antzezlana izango da eta 
50 minutu iraungo du.

Imajinazioa erabilita bidaiatuko 
dute Numak eta 'Ibrahim'-ek
'Linbo planeta' antzezlana bihar, 18:00etan, izango da 
Seminarixoan; 50 minutu iraungo du saioak

Beartek antolatuta, serigrafia 
ikastaroa egingo dute otsailaren 
23an eta 24an. Garikoitz C. Mu-
ruak eskainiko du ikastaroa, 50 
euroren truke. 

Bi eguneko ikastaroa izango 
da. Zapatuan, 10:00etatik 13:00eta-
ra izango da, eta ikasiko dute 
teoria; horrez gain, emultsioa 
eta diseinua eta estanpazioa 
egingo dute. Domekan, ordu 

berean izango da ikastaroa, 
10:00etatik 13:00etara. Bigarren 
egunean egingo dutena izango 
da: estanpatu eta garbitu.

Estanpatuko dituzten kamise-
tak, telak, papera... ikastaroan 
bertan emango dituzte. Ikastaroan 
bertan egingo dute kamisetaren 
diseinua; hala ere, aurrez disei-
natu nahi duenak posta elektro-
nikoz bidali behar du diseinua, 
garikoitz@gko-gallery.com hel-
bidera, Beart tailerra ipinita 
gaian. Otsailaren 21erako bida-
li behar da sortutako irudia.

Serigrafia nola egin 
erakutsiko dute  
Beart elkartean



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Maider Arregi aNtzuoLa
Antzuolan topatu du Claudia 
Larrauri Clotilde artista mexi-
karrak bere paradisua. Bizitzan 
zehar artea izan du pizgarri eta 
tarte batez barruan isilik eduki 
duela kontatu du. Hala ere, ba-
rruan daramana azaleratu gura 
izan du eta berriro artea egite-
ra itzuli da. "Urteak neraman 
ekoizpenik egin gabe. Aitz Gar-
biko Juenak bultzatu ninduen 
berriro barruan sentitzen nuena 
ateratzera eta artelanak egitera. 
Berari esker animatu naiz lan-
txo batzuk egitera eta erakus-
keta hau zabaltzera. Antzuola 
paradisua da niretzako".

Beti artez inguratua egon da 
eta bere goitizenak halaxe  adie-
razten du: "Joaquin Sorolla ar-
tistaren musa eta emaztea zen 
Clotilde. Hortik hartu dut nire 
goitizena ere".

Artista mexikarrak GOIENA-
ri aitortu dio oso gustura sen-
titzen dela Antzuolan. "Lagun 
talde zoragarriarekin elkartu 
naiz eta ahal dudala esan dida-
te behin eta berrio. Jende atse-
ginarekin topo egin dut eta oso 
gustura sentitzen naiz, babestua".

Askotariko teknikak 
Batik eta collage teknikak dira 
haren lanetan nagusi. Oso lan 
koloretsua da, baina guztiek 

mezu sakona daramate. "Broda-
tuak ere oso presente daude nire 
lanean; tradizio handia dauka 
Mexikoko kulturan. Collagea, 
batik-a eta brodatua egiten 40 
urte inguru daramatzat. Nire 
lanetan gordintasuna islatzen 
dut. Gai sozialak dira nagusi 
eta nire herrialdearekin lotuta 
daude: desagerpenak, feminizi-
dioak, immigrazioa... ni zortekoa 
naiz, baina immigrazioaren ba-
kardadea eta samina islatzea 
gustuko dut. Batik-a eta broda-
tua ohikoagoa da nigan; alaiagoak 
eta koloretsuagoak dira".

Artista mexikarrarendako, 
sentitzeko eta espresatzeko bidea 
da artea. "Lanaren zati handi 
bat Mexikon daukat; nire bizi-
tzako zati garrantzitsua da. Bai-
na zoriontsu naiz, nire eta nire 
senarraren hautua izan baita 
immigrazioa", nabarmendu du 
Clotilde-k.

Mezuz eta bizipenez beteriko 
hamabi bat artelan koloretsu 
ikusgai izango dira otsail osoan 
zehar Aitz Garbin. 

Artistaren lan gehiago daude 
ikusgai atelierdeclotilde.artelista.
com webgunean. 

Clotilde, Aitz Garbiko erakusketan lan bat jartzen. MAIDER ARREGI

Antzuola "paradisu" 
gisa bizi duen artista
Claudia Larrauri, 'Clotilde' ezizenez ezaguna den artista mexikarra, duela hiru urte 
etorri zen antzuolara. artearekiko grina piztu zaio berriro, eta orain, diziplina eta 
teknika ugari batzen dituen erakusketa jarri du ikusgai aitz garbi tabernan 

Olaran zurrategiko langileak eta haurrak, 1932. ANTZUOLA.COM

Larruaren ondareaz hausnartuko 
dute herritarrek bihar, zapatua
olarango areto nagusian egingo da saioa, 09:30etik 
12:30era bitartean; herritar guztiendako da

Maider Arregi aNtzuoLa
Larrugintzaren sektorea An-
tzuolako herriak egun duen 
kultura ondare nagusienetakoa 
da. Hori azaleratzeko eta onda-
rearen transmisioan eragiteko, 
bihar, otsailak 16, hausnarketa 
saioa egingo dute herritarrek, 
Olaran etxean, 09:30etik 12:30era 
bitartean.

Bi mendez, motor 
Antzuolaren motor ekonomikoa 
larrugintza izan da bi mendez. 
Herriak narru langintzarekin 
harreman eta tradizio handia 
izan du, eta, desagertuta dagoen 

langintza den arren, ondarearen 
zati bat Udalak gordeta dauka 
biltegian. Orain, herritarrek 
ondare eta material horrekin 
guztiorrekin zer egin gura duten 
hausnartu eta erabaki beharko 
dute bihar egingo den saioan. 

Zurrategiaren historia 
1.790ean sortu zuen Bareñok 
larrua ontzeko lehen lantegia, 
Kalebarren auzoan. Ondoren 
etorri zen, 1880an, Lamariano y 
Cia enpresa. Ondorengoak dira 
ere azken biak: Galarza Herma-
nos y Arbulu eta Hijos de Jose 
Telleria. 

Irinmodo blogeko lehen galde-
tegian hamalau lagunek parte 
hartu dute. Eta asmatzaileen 
artean egindako zozketako lehen 
irabazlea Ion Lizarazu antzuo-
larra da. Bigarren galdetegia 
prest dago jada blogean. Otsai-
laren 15era bitartean parte har-
tzeko aukera dago. "Galdera 
guztiek herriko argazki bat dute 
oinarri. Herritarrak animatu 
eta parte hartzera gonbidatu 
gura ditut oraingoan ere. Eta 
eskerrak eman lehen galdetegian 
parte hartu dutenei ere", azaldu 
du Iñigo Ramirez de Okariz his-
torialari eta blogariak. 

Bigarren galdetegia Irinmodo 
blogean dago, horrenbestez, eran-
tzuteko prest.

Ion Lizarazu da 
zozketako lehen 
irabazlea

Martxoaren 3an ospatuko da 
Aratuste-domeka. Bazkaria egin-
go da pilotalekuan, 14:30ean. 
Txartelak salgai daude udaletxean 
eta liburutegian  otsailaren 22ra 
arte –haur eta helduen menuak 
ikusgai: Goiena.eus/antzuola–. 
Mozorro lehiaketan ere izena 
eman dezakete herritarrek uda-
letxean. Talde onenarentzako 
200 euro izango dira herriko 
jatetxe batean gastatzeko –taldea 
hamar lagun baino gutxiagok 
osatuz gero, buruko 20 euro–. 

Aurten, gainera, Txatxilipur-
dik girotutako dantzaldia izan-
go da festa girotzeko, 17:30etik 
19:30era, Zurrategin. Eguraldi 
txarra eginez gero festa osoa 
pilotalekuan ospatuko da. 

Aratuste-domekako 
bazkarirako txartelak 
salgai daude

Denboraren gaineko metafora 
egiten du Clotilde-k artelan 
horren bitartez. Collage teknika 
darabil eta hainbat estilotako 
erlojuak agertzen dira 
artelanean.

Erlojua protagonista den 
arren, mojak, untxiak eta 
artelanean azaltzen diren 
eskuek protagonismoa dute eta 
mezua ere indartzen dute. 
2015ean egindako lana da.

Artista mexikarrak Aitz Garbi 
tabernan ikusgai jarri duen 
erakusketan, aipatutako 
estilodun artelanak daude; 
baina baita ere Mexikoren 
kulturan tradizio handia duen 
artea oinarri duten lanak. Hau 
da, brodatu koloretsuak oinarri 
dituzten lanak daude ikusgai. 
Artistaren ibilbidea 
atelierdeclotilde.artelista.com 
webgunean dago jasoa.Collage teknika darabilen artelana. CLOTILDE

Erloju, gelditu ezazu denbora
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Amaia Zabala aNtzuoLa
2018a urte borobila izan da ki-
rolariarentzat eta herritarrek 
merezitako aitorpena eman nahi 
izan diote, Antzuola Herria sa-
ria jasotzeko bozkatuena izan 
baita.
Debagoieneko Kirol Sarien Antzuo-
la Herria saria irabazi berri duzu, 
herritarrek bozkatua izanda gaine-
ra; pozgarria, ezta? 
Ez neukan esperantza handirik, 
ez baita oso kirol ezaguna he-
rrian, eta ilusio handia egin dit 
herritarren babesa jasotzeak. 
Eskerrak eman nahi dizkiet 
bozkatu nauten antzuolar guztiei.
Sari honetaz aparte, antzuolarren 
babesa sentitu izan duzu zure ibil-
bidean zehar? 
Bai; beti dago herrikoren bat 
lasterketetara joaten dena, ez 
hemengoetara soilik, kanpokoe-
tan lehiatzen naizenean ere beti 
agertzen da herrikoren bat ani-
matzera, eta oso pozgarria da.
Zuk zeuk esan duzu Antzuolan ez 
dela oso ohiko kirola; nolatan eta 
zerk bultzatuta hasi zinen? 
Txiki-txikitatik, gurasoek bul-
tzatu ninduten motor mundu 
honetara; 5 urterekin, esaterako, 
motor bat oparitu zidaten. Gai-
nera, nire osaba ere auto laster-
ketetan lehiatzen zen eta haurra 
nintzenetik joan naiz lasterke-
tetara. Eta horrela, azkenean, 
ni hasi nintzen.
2018a sekulako urte borobila izan 
duzu kirolari bezala, Aingeru Cas-
tro pilotuarekin batera hainbat 
txapelketa irabazi baitituzu. Zein 
laburpen egingo zenuke?
Oso urte pozgarria izan da gu-
retzat, Euskadiko rally txapeldun 
izatea lortu dugu bigarren aldiz, 
2017an ere txapeldunak izan 
baikinen. Rallysprint modalita-
tean, berriz, txapeldun izatear 
geunden, baina lasterketa batean 
autoa matxuratu zitzaigun eta, 
azkenean, ez genuen irabazi. 
Baina, bestela, oso pozik, gai 
ikusi baitugu gure burua bi mo-
dalitatetako txapelketak irabaz-

teko. Eta urtea borobiltzeko, 
herriaren partetik horrelako 
errekonozimendua jasotzea ere 
oso pozgarria izan da.
Euskal Herriko rally txapelketan bi 
aldiz izan zarete irabazle, 2017an 
eta 2018an; zer da hori kopilotu 
batentzat?
2015ean ere izan nintzen txapel-
dun, baina rallysprint modali-
tatean eta azken bi urte hauetan 
Euskal Herriko rally txapeldun 
izatea kopilotu batentzako oso 
garrantzitsua da. 
Entrenamenduei dagokienez, nola 
moldatzen zarete? Ez da erraza 
izango...
Ezin gara entrenatu; orduan, 
lasterketa egin baino aste bat 
lehenago, proba izango den tra-
mua ikustera joaten gara, ea 
nolakoa izango den jakiteko. 
Pilotua notak esaten joaten da 
eta kopilotuak apuntatu egiten 
ditu, lasterketa egunean tramu 

hori nolakoa den esan ahal iza-
teko. Horretaz aparte, aurten, 
hemendik kanpo, Espainiako 
Txapelketa ere lehiatu dut, eta 
beste hainbat lasterketa solte 
ere bai. Eta horiek bai eskatzen 
dizutela inplikazio eta denbora 
handiagoa, araudia bera ere 
ezberdina baita. 
Txapelketetan kopilotuaren eta 
pilotuaren artean dagoen koordi-
nazioa honelako emaitza onak 
lortzeko klabeetako bat da?
Bai koordinazioa eta baita kon-
fiantza ere. Pilotuak nik dioda-
narekin fidatu behar du itsu-
itsuan; bestela, denborak ez dira 
irteten. Bera igaro da bide ho-
rretatik, baina ez daki zehazki 
bihurgunea nolakoa den, eta nik 
ematen dizkiot pauta guztiak. 
Kopilotu ibili zara beti; inoiz pen-
tsatu duzu pilotu bezala hasteko 
pausoa ematea?
Orain arte beti kopilotu moduan 
ibili naiz, baina aurten laster-
keta bat edo beste pilotu moduan 
egitea gustatuko litzaidake.
Salto hau emateaz gain, 2019ari 
begira ze aurreikuspen dituzu?
2018an bezala, rallysprintak eta 
rallyak, bi modalitateetan lehia-
tzea gustatuko litzaidake, eta ea 
biak irabazten ditugun.

Alaitz Urkiola, Espainiako lur gaineko Nafarroako rallyan. ALAITZ URKIOLA

"Aurten pilotu moduan 
probatu nahiko nuke"
ALAITZ URKIOLA RaLLY LaStERkEtEtako koPiLotua
txikitatik maite izan du motor mundua eta berehala hasi zen kopilotu lanetan. bi 
urtez jarraian Euskal Herriko rally txapelketa irabazi du aingeru Castrorekin batera

"KONFIANTZA HANDIA 
DA, PILOTUAK NIK 
DIODANAREKIN FIDATU 
BEHARRA BAITAUKA 
ITSU-ITSUAN"

Gorka Goikoetxea eta Hodei Lete, Sendo Athlete Care enpresakoak. HODEI LETE

Hodei Lete antzuolarraren 
sorkuntza saritu dute
Hanketako eta besoetako lesioetarako plastikozko 
ferulak diseinatu ditu gorka goikoetxearekin batera

Amaia Zabala aNtzuoLa
Hodei Lete antzuolarra eta Gor-
ka Goikoetxea arteagarra Zea-
nuriko Zulaibar Lanbide Ikas-
tegiko irakasleak dira, eta, hain 
zuzen, hanketako eta besoetako 
lesioak arintzeko 3D inprima-
gailuz sortutako plastikozko 
ferulak diseinatzeagatik sarituak 
izan dira. 

Batetik, Start Up-en nazioar-
teko lehiaketa baten finalistak 
izan dira, eta, bestetik, Arratia-
ko Udalen Mankomunitateko 
enpresa ideien lehiaketa ere 
irabazi dute. Azken horrekin 
6.000 euroko saria jaso dute eta 

Letek jakinarazi du "produktua 
hobetzeko" baliatuko dutela.

Igeltsuen ordezko ferulak 
"Pertsona baten lesioari eska-
nerra egingo diogu, atal hori 
digitalizatu eta horrela ferula 
pertsonalizatua sortu ahal iza-
teko. Gainera, lesio horri kome-
nigarrien zaion posturan izango 
da ferula, errekuperazioa azkar-
tzeko. Batez ere, goi errendi-
menduko kirolentzat dago pen-
tsatua, pisu gutxiago baitu, eta, 
igeltsuarekin ez bezala, jarri eta 
kendu egin daiteke tratatu ahal 
izateko", argitu du Letek. 

PILAR ETXANIZ

Erorketak saihesteko tailerra
Asteartean izan zen eta bertara hurbildu ziren adinekoek "oso 
baliagarritzat" jo zuten. Kalean eta etxean gehien gertatzen diren istripuei 
buruz eta horiek dakartzaten ondorio fisiko, psikologiko eta 
sozioekonomikoen inguruan jardun zuten adituek. Gaian sakontzeko, 
bigarren saioa otsailaren 19an izango da, Olaran aretoan, 16:30ean.
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Iratxe Alonso Maiztegik (Zaldi-
bar, 1989) atzo jaso zuen DKSko 
Elgeta saria. Gustuko duelako 
egiten du korrika, eta erronka 
garrantzitsuak egiteko gai dela 
erakutsi zion bere buruari iaz. 
Noiz eta nola hasi zinen korrika? 
Kirioak dantzan ibiltzen naiz 
beti, eta ondo datorkit. Gimna-
sioan hasi nintzen, gero men-
dian... Gustua hartu, eta laster-
ketetan izena ematera heldu 
nintzen.
Zeintzuk izan ziren lehen probak? 
2016ko urrian Anbotoko kilome-
tro bertikala egin nuen. Zuma-
rraga, Orio eta inguruko beste 
hainbat lasterketa ere egin ditut. 
Egia esan, gero eta erronka han-
diagoak izan dira.
Eta iaz hirugarren emakumea izan 
zinen Bocineros proban eta zazpi-
garrena Hiru Handiak lasterketan? 
Bikotekideak oso gustura egin 
zuen Hiru Handiak proba 2016an. 
Hark animatuta, biok eman ge-
nuen izena iaz urtarrilean; zor-
tea izan genuen zozketan. Erron-
ka handia da, eta entrenatzailea 
hartzea erabaki genuen hiru 
hilabete lehenago. Lasterketa 
gehiago ere egin genituen;  tar-
tean, Bocineros Extrem, Bizkaian. 
Oso ondo irten zitzaidan. Orduan 
nengoen indartsuen, Hiru Han-
diak egiteko prestaketan.   

Hiru Handiak 102 kilometro dira...  
Bai; amaitzea nuen helburu, eta 
zazpigarren egin nuen. 
Emakume asko zabiltzate laster-
ketetan?  
Gero eta gehiago, eta adin as-
kotarikoak, gainera.

Entrenatzeko Elgeta inguruan ibil-
tzen zara?  
Bai, entrenatu nahi dudanaren 
arabera aukeratzen dut: Egoar-
bitza, Santamañazar, Azkona-
bieta, Erdella, Udalatx... Intxor-
ta, egia esan, ez zait askorik 
gustatzen. Joaten naiz, baina 
lokatz handia egoten da eta ez 
zait erosoa egiten. 
Mendi martxak ere gustuko dituzu, 
ezta?
Bai; iaz moduan aurten ere egin-
go ditugu Euskal Herriko Ibil-
tarien zirkuituko batzuk. Oso 
ondo egoten dira.

Iratxe Alonso Maiztegi, martitzenean, Elgetan. L.Z.L.

"Gorputzak eskatu 
egiten dit kirola egitea"
IRATXE ALONSO MAIZTEGI DkS-ko ELgEta SaRia
Hiru urte dira korrika egiten hasi zela, eta denboraldi ona egin zuen iaz: hirugarren 
egin zuen bocineros lasterketan eta zazpigarren, berriz, Hiru Handiak proban

"GERO ETA EMAKUME 
GEHIAGO GABILTZA 
LASTERKETETAN, ETA 
ADIN ASKOTARIKOAK, 
GAINERA"

Aurten ere Cangas de Onisko 
lasterketarekin emango dio 
hasiera denboraldiari Alonsok. 
Martxoaren 2an jokatuko da 30 
kilometroko karrera, Asturiasen. 
Gero etorriko dira Buetraitzeko 
igoera bertikala –maiatzak 3, 
gauez– eta Euskal Herriko 
mendi erronka –67 
kilometrokoa, Leitzan, 
maiatzean–. "Aurten lasaiago 
ibiltzea da asmoa", esan du.   Iratxe Alonso, iaz, Kangas Mountain Original Trail lasterketan. MV FOTO

Hastear den denboraldian, lasaiago

Toni Bright 
Elgetan 23an
Mentalista da Bright, eta Espaloian 
izango da hurrengo zapatuan. 
Irakur daiteke beste pertsona 
baten pentsamendua? Asma 
daiteke loteriako zenbaki 
irabazlea? Oker daiteke sardexka 
bat adimen hutsarekin? Sarrerak 
salgai daude ohiko lekuetan, 12 
eurotan. Goiena Klubaren bidez ere 
lor daitezke: bi sarrera pare daude 
zozketatzeko –ikus 41. orria–.

VANESA GARCIA

L.Z.L.

Funtzio kognitiboak lantzen
Bideberri mankomunitateak antolatuta, memoria lantzeko tailerra egin 
dute, hirugarren urtez, Elgetan. Ordu eta erdiko hamahiru saio izan dira, 
eta eguaztenean egin zuten azkena. Tailerra Lorea Errekalde animatzaile 
soziokulturalak gidatu du. Askotariko funtzio kognitiboak landu dituzte, eta 
parte hartzaileek etxean lanketarekin jarraitzeko erremintak dituzte orain. 

Ipuinen ordua, gaur, liburutegian
Boluntario taldearen eskutik hiru saio izango dira. 17:00etan, 8 
urtetik gorako neska-mutikoendako; 17:30ean, 5 urtetik 
gorakoendako; eta 18:00etan, bizpahiru urtetik aurrerakoendako. 

M8 Plataformak batzar irekia, domekan
Martxoaren 8ko egitaraua prestatzen jarraitzeko deia da. 
Interesatuak kultura etxean elkartuko dira, 11:00etan.

Elgetako EH Bilduk herri batzarra, eguenean
Udaletxean izango da batzarra, hilaren 21ean, 18:00etan. Gaiak 
izango dira: agintaldiko balorazioa, programaren lanketa eta 
hauteskundeak.

oHaRRak
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MAIALEN REGUEIRO

Horma-irudi berria gaztelekuan 
Aurrera doaz gaztelekuko espazioa erabiltzaileen beharretara egokitzeko 
lanak, eta aste bukaeran bi eguneko grafiti tailerra egin zuten Eñaut 
Aiartzaguenaren gidaritzapean. Parte hartze txikia izan zuen ekimenak, 
baina ondo baliatu dute bertaratutakoek, eta prest dute horma-irudi berria. 
Aiartzaguenak esan du: "Badute eskua gero Elgetako gazteek!".

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Antisorgailu eta babes neurri 
ugari dago gaur egun merkatuan, 
baina informazioa ez da heltzen; 
izan ere, harreman sexualen 
bitartez kutsatzen diren gaixo-
tasun zein ustekabeko haurdu-
naldi kasuak gora doaz. Hain 
zuzen ere, antisorgailuen eta 
babes neurrien inguruko hitzal-

dia egin zuen Elgetako botikari 
Elena Elkorok eguaztenean, li-
burutegiko Bibliobero jardunal-
dien barruan. "Argi ikusten dena 
da seropositibo kasuak handituz 
doazela, eta sifilis, gonorrea eta 
herpes kasuak ere bai. Eta hori 
gertatzen da ez delako neurririk 
hartzen". Botikariak uste du 
prebentzio-lan handia dagoela 

egiteko, bai gazteen, bai helduen 
artean.

Aukera handia merkatuan 
Asko aurreratu da antisorgailuen 
alorrean. Lehen, hormona-pilu-
lak eta kondoiak zeuden, eta ia 
ez zegoen besterik. Gaur egun, 
ordea, aukera zabala dago haur-
dunaldiak saihesteko: aro bagi-

nala, hormonak askatzen dituen 
DIUa, partxeak, diafragma, in-
planteak, hilean behin edo hiru 
hilean behin jar daitekeen in-
jekzioa… eta betiko metodoen 
artean daude basektomia eta 
tronpen lotura. Gaixotasun ku-

tsakorrak saihesteko, hori bai, 
kondoia da metodorik eragin-
korrena, eta gizonendako zein 
emakumezkoendako daude. Bo-
tikariak aholkatzen du medi-
kuaren laguntzarekin aukera-
tzeko antisorgailu egokiena.

Elena Elkoro, eguaztenean, hitzaldia egiten liburutegian. L.Z.L.

Sexu segururako babes 
neurri ugari daude
Metodo ugari dago gaur egun gaixotasun kutsakorrak zein ustekabeko haurdunaldiak 
saihesteko, baina, datuen arabera, ez dira egoki erabiltzen. Elgetako botikari Elena 
Elkorok uste du lan handiagoa egin beharko litzatekeela prebentzioaren alorrean

IBAN ARANTZABAL

Zaleen babesa Elgetako hiru auto-gidariendako
Giro ederrean joan zen zapatuan Elgetako III. Mendi 
Mendia Racing jaia. Autoen erakusketa, triki-poteoa 
eta talde argazkia egin zituzten eguerdi partean, eta 
eguraldi politarekin jende dezente elkartu zen plaza 
inguruan. Bazkaltzeko 120 bat lagun izan ziren kafe 

antzokian, eta agortu egin ziren sarrera guztiak gaueko 
kontzertuetarako. "Hiru pilotu daude Elgetan eta 
saiatzen ari gara mundu hau jendeari erakusten", 
azaldu zuen Ibon Unzetabarrenetxeak. Antolatzaileak 
pozik agertu dira festa egunak emandakoarekin.

Prebentzioan lan handia 
dagoela uste du botikariak.
Informazioa badago. Zer 
gertatzen da, orduan?
Bai. Informazioa badago, baina 
ez da heltzen eta ez dakigu 
zergatik. Agian, hiesa 
gaixotasun kroniko bihurtu 
delako? Ez dugu lehenagoko 
beldurrik? Ez dakit, baina 
datuek argi erakusten dute 
jendeak ez duela behar 
besteko neurririk hartzen. 
Asko egin da aurrera 
antisorgailuetan, ezta? 
Aukera zabalena hormona 
bidezko antisorgailuetan dago, 
eta medikuaren jarraipenarekin 
hartu behar dira; izan ere, 
medikamentuak dira. Seguruak 
eta eraginkorrak dira, baina, 
azkenean, hormonak dira eta 
botika horiek ustekabeko 
ondorioak sor ditzakete. Beste 
botika batzuk hartzen badituzu, 

esaterako, interakzioak egon 
daitezke. Zaintzea komeni da.
Eta gaixotasun kutsakorren 
aurrean babes neurririk 
eraginkorrena kondoia da.
Zalantzarik gabe. Erabiliena 
gizonezkoena da, baina 
emakumezkoendako ere 
badago. Hori bai, koipea duten 
lubrifikatzaileekin kontuz; izan 
ere, olioak latexa kaltetzen du. 
Eta latexari alergia 
diotenendako badaude 
bestelako kondoiak merkatuan. 

L.Z.L.

"Datuek diote jendeak ez duela 
behar besteko neurririk hartzen"
ELENA ELKORO GALDOS ELgEtako botikaRia
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Oihana Elortza oÑati
Dagoeneko abian da Euskararen 
Kriseilua izeneko egitasmoa. 
Herriko hiru ikastetxeen, Uda-
laren eta Topagunearen arteko 
elkarlana da eta hizkuntza ohi-
turak aldatu eta euskararen 
transmisioak duen garrantzia 
ditu helburu.

Piztuta mantendu behar da 
LH-1, LH-2 eta LH-3 mailetan 
ikasten ari direnei eta euren 
familiei bideratu zaie ekimena 
eta herriko 202 familia batu dira 
egitasmora. "Oso pozik gaude 
ekimenak Oñatin izan duen 
erantzunarekin. Ikusten da ba-
dagoela herrian euskararekiko 
sentsibilitatea", dio Topaguneko 
kide Johana Olabarriak.

Apuntatu den ume kopurua 
hartu dute kontuan kriseiluen 
banaketa egiteko; 32 daude hiru 
ikastetxetan banatuta, gela ba-
tzuetan bat baino gehiago. Izan 
ere, apirilaren 4an amaituko da 
egitasmoa eta ordura arte txan-
dak antolatu dituzte kriseilua 

etxean izateko. "Astebetez izan-
go du familia bakoitzak krisei-
lua etxean, piztuta, eta erronka 
da tarte horretan euskararen 
inguruan familia moduan zein 
konpromiso har dezaketen ados-
tea, guztien artean berba egitea 
eta erabakitzea zer egin deza-
keten euskara erabiltzeko", dio 
Olabarriak.

Kriseiluak euskaraz egiten 
jarraitzeko gogoraraziko diela 
uste du, hain zuzen, ekimenean 
parte hartu duen guraso batek: 
"Egia esan, guk euskara erabil-
tzen dugu etxean egunerokota-
sunean, baina litekeena da ba-
tzuetan gurasoen artean erdara 
erabiltzea. Euskaraz berba egin 
behar dugula ekarriko digu go-
gora kriseiluak". Beste guraso 

batek euskararekiko duen sen-
tsibilitateagatik erabaki du par-
te hartzea: "Ukitu egiten nau 
euskararen gaiak eta oso sen-
tsiblea naiz gai horrekin. Bes-
tetik, gustatzen zait seme-alaben 
eskolako ekintzetan parte hartzea 
eurekin batera. Oraindik ez zai-
gu kriseilua iritsi eta pentsatu 
beharko dugu etxeko zein txo-
kotan jarri". 

Festa eta galdetegia 
Ekimenean parte hartu duten 
guztiendako festa egingo dute 
apirilaren 4an gaztelekuan, eki-
menari amaiera emateko. Kon-
talari batek transmisioaren 
inguruko ipuina kontatuko 
duela azaldu du Udaleko Hez-
kuntza teknikariak, Iñaki Aki-
zuk, eta sorpresak egongo dire-
la gaineratu. Topaguneak, bes-
talde, galdetegi bat prestatu du, 
hizkuntza ohiturei buruzkoa, 
eta Olabarriak galdetegia bete-
tzera animatu gura ditu oñatia-
rrak. Hau da helbidea: www.
kriseilua.eus/galdetegia.

Bi ume kriseilua eskuetan dutela. TOPAGUNEA

Euskararen Kriseilua 
piztuta dago Oñatin
LH-1, LH-2 eta LH-3 mailetan ikasten ari diren herriko 202 familia batu dira 
egitasmora. astebetez izango dute kriseilua piztuta etxean, euskararen transmisioak 
duen garrantzia gogoan izateko. apirilaren 4an festa bat egingo dute gaztelekuan  

TOPAGUNEAK 
GALDETEGI BAT 
PRESTATU DU, 
HIZKUNTZA OHITUREI 
BURUZKOA

O.E. oÑati
Zazpibideta bidegurutzean hesiak 
jartzen zituzten lehen, gidariei 
gogorarazteko kalea itxita ze-
goela. Laster, baina, semaforo 
bidez adieraziko da ibilgailuak 
handik pasa daitezkeen edo ez.

Lanak hasi dituzte eta asmoa 
da otsailaren amaierarako se-
maforoak martxan egotea. Bat 
parrokiaren sarreraren aurreal-
dean egongo da eta bestea, ON-
CEren kioskoaren atzealdean. 
Argindar hornidurarako eta 
semaforoaren euskarria izango 
dena egokitzeko obra zibila ari 
dira egiten orain eta semaforoak 
jarri eta argindar sarera konek-
tatzea faltako da gero.

Aste barruan argi laranjaz 
egongo dira, oinezkoen pasagu-
ne bat dagoela adierazteko, eta 
asteburuetan argi gorria izango 
dute, pasabidea itxita dagoela 
jakinarazteko. Argi gorria osti-

ral arratsaldean piztuko da eta 
zapatu eguerdian berriz domeka 
gauerdira arte. Gorrian daude-
nean, baimendutako ibilgailuak 
bakarrik pasa ahal izango dira; 
udaberrian jarri zen kontrol 
kamera martxan izango da, orain 
arte bezala.

Semaforoak jartzeko lanak. O.E.

Otsail amaierarako, semaforoak 
egongo dira Zazpibidetan
Parrokiaren aurrealdean eta bakardade ama kalearen 
barrenean egongo dira eta hesien lana egingo dute

Asteburu honetan, bi ekintza 
egingo dituzte Emakumeen Na-
zioarteko Egunerako. Gaur, 
egubakoitza, egun horretarako 
pankartak, kartelak eta txapak 
egiteko tailerra egingo dute, An-
tixena gaztetxean, 17:30ean. Za-
patu goizean, informazio mahaia 
jarriko dute Foruen plazan eta 
Martxoaren 8ari buruzko infor-
mazioa ematen, galderak eran-

tzuten eta zalantzak argitzen 
egongo dira han herritar batzuk. 

Martxoaren 8ari begira lanean 
jarraitzen du herriko sare femi-
nistak. Martitzenetan egiten 
dituzte bilerak, egun horretara-
ko iragarrita dagoen grebari 
nola erantzun erabakitzeko eta 
pentsatutakoa antolatzeko; 30 
emakume elkartu ziren lehen 
bileran. Bilerak irekiak izaten 
dira emakume guztiendako. Hu-
rrengoa hilaren 19an izango da, 
martitzena, 18:00etan, Eltziako 
topalekuan. 

Txapa tailer eta 
informazio mahai 
moreak asteburuan 

Otsailaren 24an egingo da Oña-
tiko ehiza txapelketa, eta parte 
hartzeko izen-ematea zabalik 
dago, Alzu dendan. Pago Usoko 
bazkideak direnek 35 euro or-
daindu beharko dute eta gaine-
rakoek, 40 euro. Txapelketa 
Zanbranan izango da, 09:00etan.  
Derrigorra da eramatea ehiza 
baimena eguneratuta, Federa-
zioko txartela eta txalekoa.

Herriko ehiza 
txapelketarako izen 
ematea zabalik dago

Hamahiru urtean Sierra More-
nako mendi eta basoetan otsoe-
kin eta beste hainbat animalia-
rekin bizi izan zen Marcos Ro-
driguez andaluziarra, eta espe-
rientzia horri buruz egingo du 
berba gaur,  egubakoitza , 
19:00etan, kultura etxean. Natur 
Eskolako kideek antolatutako 
hitzaldia da, Ingurumen Jardu-
naldien barruan.

Marcos Rodriguezen 
hitzaldia gaur da 
kultura etxean
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Toka, noka... Zein esanahi ote 
dute onomatopeiko diruditen 
hitz hauek?

Imajina dezagun euskara 
errusiar matrioxka bat dela, 
panpina baten barruan beste 
bat eta honen barruan beste 
bat duten horietakoa, alegia. 
Ba, sakonenenean liratekeen 
panpinatxoak hauexek. Toka 
gizonezkoen hitanoa eta 
panpinarik txikiena eta 
hauskorrena, noka, 
emakumezkoena.

"Fango gaittun, egingo 
xonau, ekarri nixonan, edo 
hik zer uste don, ba?", eta 
abar entzun ohi diot nire 

amari bere lagunekin 
diharduenean –zein ederra–. 
Baina testuinguru honetatik 
kanpo ez dut gehiago 
entzuten! Honek ardura, pena, 
sortzen dit. Uste dut, besteak 
beste, ezjakintasuna eta 
beldurra direla arrazoietako 
batzuk, erabilera okerraren 
beldurra. Toka, berriz, 

perfektu ez bada ere, oraindik 
dezente entzuten da, baita 
herriko gazteen artean ere.

Tratu informalarekin lotzen 
den aditz forma izaki, uste dut 
tokari eta bereziki nokari, 
agian, berorika zuzendu behar 
gatzaizkiola, transmisio lana 
egiteko ardura izan, 
erabiltzeari beldurra galdu eta 
gure lagun sarean txertatu.

Euskal matrioxka hau ez da 
inoiz osoa izango bere 
piezarik txiki eta bitxienari 
eusten ez badiogu. Gure 
ondorengoentzat ez dadila 
izan guretzat izan den bezain 
ikusezina.

Toka eta noka... euskal matrioxkaren bihotza

XABI GESALAGA

NiRE uStEz

Oihana Elortza oÑati
Hemezortzi urteko ibilbidea egin 
du Txirrinka taldeak "mugikor-
tasunaren alde". Ibilbideaz eta 
taldea desegitearen arrazoiez 
erantzun du Daniel Enparantzak.
Egunerokoan bizikletan ibiltzea 
lehen baino errazagoa da gaur egun, 
itxura batean. Horregatik bukatu 
da Txirrinkaren ibilbidea?
Eta aukera dago horretarako, 
baina hemezortzi urteko ibilbi-
de honetan ezin da laburbildu 
orrialde honetan galdera honi 
erantzunda. Txirrinkarekin hasi 
ginenean, bizikletan sinisten 
genuen, era natural batean ibil-
tzeko aukera emango zigulako, 
bizikletan ibiltzea nahi genuen.
Ibilbide honetan lantalde oparoa 
beti prest egon da lanerako eta 
bidean gurutzatutako pertsona 
eta eragile desberdinekin asko 
ikasi dugu. Merezi izan du ibi-
laldi hau egitea eta harro gaude 
lan hori egiteagatik. Egia da 
batzuetan aldapan behera joan 
garela eta beste batzuetan alda-

pan gora. Haizearen kontra ere 
borrokatu izan dugu, baina in-
gurukoek bidezidorrean zain 
izan ditugu Txirrinkaren asmoak 
aurrera ateratzeko. Azkenean, 
baina, nekatu egin gara lan ho-
rretan.

Eguneroko joan-etorriak bizikletaz 
egin ahal izateko sortu zen Txirrin-
ka elkartea? 
Txirrinka mugikortasunaren 
alde lanean aritzeko sortu zen. 
Bizikletak, oinezkoak, ibilgailuak 
eta zerbitzu publikoa kontuan 

hartuta. Orain dela hemezortzi 
urte bizikleta ez zen aipatzen 
Oñatiko herriko plangintzan. 
Horrek esan nahi zuen, beste 
lurraldeetan bizikletarekiko be-
girune handia zegoen bitartean, 
herrian autoaren joan-etorrietan 
pentsatzen zela. Horrela, bizikle-
tazale batzuen hausnarketa baten 
ondorioz, Oñatin bizikletaren 
alde egiteko aukera ikusi genuen, 
eta, guk bizikletan sinisten ge-
nuenez, gai horri bultzada bat 
ematea erabaki genuen. Horre-
tarako, idatziak, mahai-inguruak, 
hitzaldiak, bizikleta martxak... 
antolatzen hasi ginen. Jakitun 
ginen, era berean, bailarako au-
tobidea egiteko zegoela eta De-
bagoieneko alkateek bidegorri 
sarea irekitzeko dokumentu bat 
sinatu zutela, baina asmo hori 
garai haietan geldirik aurkitu 
genuen.
Diozu argi ikusi zenutela Udalare-
kin baino gehiago, Aldundiarekin 
jarri behar zenutela harremanetan. 
Zergatik? 
Alde batetik, garai haietan, nik 
Kalapierekin harremana nuen 
eta Aldundian zeuden ardura-
dunek gai honetaz sentsibilita-
tea zuten. Gauzak horrela, ha-
rreman naturala izan zen, Gi-
puzkoan bide sarea irekitzeko
plangintza bat egiten ari ziren 
eta; eta gu horren parte ginen.
Bestetik, Oñatin arau subsidia-
rioak zeuden, baina herrian 
beste lehentasun batzuk zeuden, 
Horregatik, Aldundiaren lagun-
tzarekin eta Udalak gai honekin 

hartu zuen konpromisoarekin, 
denen arteko elkarlan baten 
hasiera izan zen.
Nabaritu duzue herritarren babesa 
ibilbidean zehar? 
Bai; bestela, ez genukeen heme-
zortzi urte iraungo. Herritarrak, 
agintariak, Natur Eskolakoak 
eta bailarakoak Txirrinkaren 
laguntzaileak izan dira beti.  
Lerro hauek aprobetxatu nahi 
ditut eskerrak emateko denei.
Baina erradiografia hori aldatu egin 
da ordutik hona, ezta? Bidegorria 
badago, esaterako, eta lanera he-
rritar asko joaten dira bizikletaz. 
Bai, orain azpiegiturak ditugu, 
baina ondo erabiltzea tokatzen 
zaigu. Bizikletak errespetua 
galdu die beste erabiltzaileei, 
eta horretan tematiak izan gara. 
Pozik gaude lanerako joan-eto-
rrian bizikletak ikusten ditugu-
lako, baita tinbreak eta argiak 
daramatzatelako. Alor horretan, 
pausoak eman dira, baina zentzuz 
jokatu behar dugu; oinezkoak 
lehentasuna beti izan behar du.
Elkarbizitza baten aldeko apus-
tua egin behar dugu. Ordenan-
tzatik harago, errespetuz eta 
zentzuz jokatu behar dugu gure 
egunerokoan oinezkoek, bizikle-
tek eta beste ibilgailuek.

Daniel Enparantza oñatiarra. AITOR AGIRIANO

"Nekatu egin gara, baina 
pozik gaude egindakoaz"
DANIEL ENPARANTZA tXiRRiNka ELkaRtEko kiDEa
bere ibilbidea bukatu dela iragarri du txirrinka taldeak. Ez, zituen helburu guztiak lortu 
dituztelako, baizik eta "bueltak emanarazteko behar den indarra" agortu zaielako

"LERRO HAUEK 
APROBETXATU GURA 
DITUT ESKERRAK 
EMATEKO BABESTU 
GAITUZTENEI"

Udanan dagoen miradoreko heldulekua ustelduta dagoela ikusi 
du herritar batek, eta pena hartu duela dio. Gaineratu du pozik 
ikusiko lukeela konponduta, "modurik egonez gero". 

GOIENA

goRa Eta bEHERa

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

Miradoreko 
heldulekua, ustelduta"USTE DUT TOKARI 

ETA BEREZIKI NOKARI 
BERORIKA ZUZENDU 
BEHAR 
GATZAIZKIOLA"
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Maialen Regueiro oÑati
Beste urte batez, herri kirolen 
ikuskizunaz gozatzeko aukera 
egongo da domekan, 12:00etan 
hasita, Oñatiko Foruen plazan. 
Dagoeneko zortzi urte pasa dira 
lehen Urrezko Aizkora antolatu 
zenetik eta Oñatiko Herri Kirol 
Taldeko kide Angel Billarrek 
adierazi du "aizkolariek eta ha-

rri-jasotzaileak ikuskizuna" es-
kainiko dutela beste urte batez.

Domekan hiru txapelketa ikus-
teko aukera egongo da. Lehenik, 
gizonezkoen binakako aizkolari 
txapelketaren finalerdia jokatu-
ko da. Iker Vicente eta Ruben 
Saralegik Xabier Orbegozo Arria 
V.aren eta Jon Rekondoren aur-
ka arituko dira. Emakumeen 

aizkora txapelketaz gozatzeko 
aukera ere egongo da. Kasu ho-
netan, Irati Astondoak eta Itxa-
so Onsalok banakako txapelke-
tako finalerdia jokatuko dute. 
Azkenik, aizkolarien txanda 
amaituta, harri-jasotzaile txa-
pelketan ordezkari bakarra 
izango da: Xabier Aranburu 
Guzta, hain zuzen ere. 

Emakumeak, bigarrenez
Aurreko edizioan lehenengoz 
hartu zuten parte emakumeek 
Oñatiko Urrezko Aizkora eki-
taldian. Irati Astondoa, Maika 
Ariztegi eta Nerea Sorondo ari-
tu ziren aizkora eskuetan zute-
la. Izan ere, emakumezkoak 
euren lekua egiten dabiltza he-
rri kiroletan eta geroz eta txa-
pelketa gehiagotan dago horien 
ikuskizunaz gozatzeko aukera. 
Horren harira, Billarrek aitortu 
du "pozgarria" dela emakumeek 
horrelako txapelketetan parte 
hartzen dutela ikustea.

Astondoa 15 urte zituela hasi 
zen herri kirolen munduan, eta 
elkarrizketa batean honako hau 
aitortu zuen: "Emakume azka-
rrena naiz enborrak mozten". 
2016an parte hartu zuen txapel-
keta batean, esate baterako, 
hogeita bi minututan sei enbor 
moztu zituen. 

Astondoarekin lehiatuko den 
aizkolaria Itxaso Onsalo izango 
da. Aresotarrak urtetako espe-
rientzia du herri kiroletako 
txapelketetan eta lehiaketa mis-
toetan ere aritu izan da. 2018ko 
uztailean, besteak beste, Nafa-
rroako Arpana Txapelketa ira-
bazi zuen Leire Astiazaranekin 
batera. 

Gizonezkoen txapelketa
Iker Vicentek, Ruben Saralegik 
eta Jon Rekondok errepikatu 
egingo dute eta Xabier Orbego-
zo Arria V.a izango da nobeda-
dea Urrezko Aizkoran; Rekon-

doren bikotekide izango da. Hala, 
domekako txapelketa irabazten 
duen bikoteak finalerako bidea 
hartuko du. 

'Guzta', harria jasotzen
Aizkolariak protagonista izango 
dira domekako ekitaldian, bai-
na harri-jasotzaile baten ikus-
kizuna ikusteko ere egongo da 
tarterik. Xabier Aranburu Guz-
ta Foruen plazan harri jasotzen 
arituko den parte-hartzaile ba-
karra izango da. Idiazabaldarra 
aizkoran hasi bazen ere, gaur 
egun harri-jasotzaile dihardu, 
afizioa ogibide ez badu ere. Ur-
tetik urtera pisu handiagoa 
duten harriak hartzen ibili da. 
Aurreko urtean, besteak beste, 
175 kiloko harri errektangularra 
eta 150 kiloko harri kubikoa 
erabili zituen Oñatiko Urrezko 
Aizkoran. Domekako ekitaldian, 
antzeko harriekin arituko da 
ikuskizuna eskaintzen.  

Euria egiten badu, Zubikoan
Domekarako ez da eguraldi txa-
rrik iragarri, eta, iragarpena 
mantentzen bada, Foruen plazan 
egingo da ekitaldia. Euria egiten 
badu, Zubikoa kiroldegian izan-
go da.  

Iazko Urrezko Aizkoraren ekitaldia. GOIENA

Herri kirolen ikuskizuna 
domekan Foruen plazan
aizkolarien eta harri-jasotzailearen ikuskizunaz gozatzeko aukera egongo da domekan, 
12:00etan, herriko plazan. Hiru saio izango dira: aizkoran, gizonezkoena eta 
emakumezkoena; eta harri-jasotzaile batena. Euria egiten badu, zubikoan izango da

BESTE  URTE BATEZ, 
EMAKUMEEN 
TXAPELKETA 
IKUSTEKO AUKERA 
EGONGO DA PLAZAN

M.R. oÑati
Jokatutako azken bi jardunal-
dietan garaipena lortu dute Ai-
tor Aranbururen mutilek eta 
bihar, zapatua, beste hitzordu 
bat dute, 18:00etan hasita, Zubi-
koa kiroldegian. Kasu honetan, 
Gure Auzune taldea izango dute 
aurkari.

Oñatiarrak sailkapeneko hi-
rugarren postuari eusten ari 
dira –hogeita zortzi puntu di-
tuzte– azken jardunaldietan, eta 
aurreko biengandik puntu gu-
txira daude –Txikipolit taldeak 
hogeita hamar puntu ditu eta 

Urdulizek hogeita hamaika–. 
Gure Auzune taldea, berriz, ha-
mabi punturekin hamaikagarren 
postuan dago sailkapenean eta 
azken jardunaldian garaipena 
lortu zuen Ilcapo Hondarribiaren 
aurka. 

Denboraldia amaitzeko zortzi 
jardunaldi gelditzen dira. Aran-
bururen mutilek hemezortzi 
partidu jokatu dituzte eta ho-
rietatik hamahiru irabazi, bi 
berdindu eta hiru galdu dituzte. 
Gure Auzune taldeak, berriz, 
norgehiagoka bat gutxiago jo-
katu du eta horietatik, lau ga-
raipen eta berdinketa eta bede-
ratzi galdu ditu.  

Bi taldeek seigarren jardunal-
dian, azaroan, jokatu zuten el-
karren aurka. Oñatiarrek Gure 
Auzuneren kantxan jokatu zuten 
eta garaipena lortu zuten sei 
goleko aldearekin (25-31).  Bernal, penaltia botatzear. IMANOL SORIANO

Gure Auzune taldearen bisita 
izango du Fagor Industrialek
Fagor industrialen eta gure auzuneren arteko partidua 
bihar jokatuko da, 18:00etan, zubikoa kiroldegian

M.R. oÑati
Hogeita hamazazpi txirrindula-
ri arituko dira aurten Aloña 
Mendi txirrindulari saileko tal-
de desberdinetan. Horien guztien 
aurkezpena egingo dute zapatuan, 
Etxe-Aundi jatetxean, 12:00etan.

Bost kategoriatan arituko dira 
Aloña Mendiko txirrindulariak: 
benjamin, alebin, infantil, ka-
dete eta juniorrak. Horiez gain, 
badaude beste talde batzuetan 
arituko diren txirrindulari oña-
tiarrak. Sara Arregik Gipuzkoa 
Ogi Berrin jarraituko du, Gara-
zi Erostarbe Murias Limosinen 

arituko da, Gaizka Maiztegi 
Hostal Latorren, Julen Otero 
eta Ander Gartzia Debabarrenan 
eta Xabier Murgiondo Laboral 
Kutxan.

Denboraldi honetan bost las-
terketa egingo dira Oñatin: 
Emakumeen Birako azken etapa 
maiatzean, Olakua saria eta 
Gipuzkoako Itzuliko lehen etapa 
ekainean, Arantzazu proba uz-
tailean eta San Migel proba eta 
Oñati saria irailean. Eskolarrek 
martxoaren 16an lasterketa egin-
go dute eta ziklo-krosa abendua-
ren 15ean izango da.

Txirrindulari saileko taldeak 
aurkeztuko dituzte bihar
2019ko denboraldiko txirrindulariak aurkeztuko dituzte 
bihar, Etxe-aundi jatetxean, 12:00etan hasita
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Amaia Igartua. OÑATi
Gaurtik domekara bitartean, 
askotariko ikus-entzuleei zuzen-
dutako musika eskaintza zaba-
la izango da herrian.

Gaur, 22:00etan, Eskean Kris-
to eta Saia Goait taldeak aritu-
ko dira gaztetxean. Sarrera 5 
euro izango da. 

Eskean Kristo talde bizkaita-
rra Ezkurrik onenak azken lana 
aurkeztera dator.

Saia Goait mutrikuarrak, en-
tsegu lokaletan batu ondoren, 
zuzeneko biziak eskaintzeko 
prest datoz gaztetxera. Stoner-
rock eta hard-rockaren zurrun-
biloan ahots melodikoak gailen-
tzen ditu taldeak.

Modus Operandi eta Nomadak
Bihar, hilak 16, Modus Operan-
di eta Nomadak izango dira 
protagonista, 19:30ean, gaztele-
kuan.  

Modus Operandi Iñaki Ortiz 
de Villalbak –Betagarriko abes-
lari ohia– bultzatutako proiektua 
da. "Iñakik sortu zuen taldea, 

Betagarriren agurraren ostean, 
argi zuen musikan jarraitu nahi 
zuela. Abestiak prestatzen hasi 
ginen elkarrekin, Iñakik letra 
batzuk idatzi zituen eta nik me-
lodiak sortu nituen. Ez nuen 
Iñaki ezagutzen, baina ilusioa 
egin zitzaidan nigan konfiatu 
izanak", azaldu du Andoni Gar-
ciak, Modus Operandiko talde-
kideak eta Laurobako taldekide 
ohiak.

 Ska eta fusioa lantzen dituen 
taldearen izen bereko diskoa 
aurkeztuko dute bihar.

"Ilusio berezia egiten dit No-
madak-ekin jotzeak. Nik ere 
Emon utzi nuen eta beste bide 
bati ekin nion; berriz lagunak 
elkartzeko aukera bikaina izan-

go da gaztelekuko kontzertua", 
azaldu du Garciak.

Nomadak taldeak Emon dese-
gin eta berehala eman zituen 
lehen urratsak iaz. Rocka, elek-
tronika eta trikitia landu dituz-
te bihar gaztelekuan entzuteko 
aukera egongo den Hasieratik + 
disko berrian.

Sarrera 8 euro izango da.  Au-
rrez erosi gero, 6,5 euro. Aurre-
salmenta Onati.eus atarian da.

'Matinee' kontzertua
Domekan ere, 12:30ean, Amo-
rante ezizenaren atzean ezkuta-
tzen den Iban Urizarrek kon-
tzertua eskainiko du gaztetxean.

Musikan ibilbide luzea egin 
ostean, bakarrik itzuli da taula 
gainera. "Ezohikoa izan daiteke 
kontzertua, heterodoxoa den 
zentzuan: tresnak eta ni bakarrik. 
Herri-musikari oso lotuta dagoen 
ikuskizuna da".

Antixeneko matinee kontzer-
tuen beste aldean izandakoa da 
Urizar: "Horrelako lekuetan 
jotzea beti izaten da plazer bat". 

Modus Operandi taldeko kideak. EIDER ITURRIAGA - IZARBE PHOTO

Kontzertuz josita dator 
asteburuko agenda
Eskean kristo eta Saia goait izango dira asteburuko agendako lehenak, gaur, 
gaztetxean. bihar, Modus Operandi eta Nomadak ikusteko aukera egongo da 
gaztelekuan. Eta domekan, 'matinee' kontzertua eskainiko du Amorantek, gaztetxean

BERRIZ LAGUNAK 
ELKARTZEKO AUKERA 
BIKAINA IZANGO DA 
GAZTELEKUKO 
KONTZERTUA

GOIENA

Etzi, Musika Banda Santa Anan
Domekan, hilaren 17an, 12:45ean, Udal Musika Bandaren otsaileko 
kontzertuaz gozatzeko aukera izango da Santa Ana antzokian. Aurretik, 
11:00etan, kalejira egingo dute. Bost piezaz osatutako errepertorioa 
eskainiko dute Santa Anan: Camino de Rosas, Merry Wives of Windsor, 
Euskeria –Iñigo Ugartek zuzenduta–, West Side Story eta Ris-Ras.

Andoaingo lehiaketan parte hartuko duten ikasleak. JOSE DE AZPIAZU MUSIKA ESKOLA

Musika eskolako hamabi ikasle 
Adoaingo piano lehiaketan
Jose de Azpiazu musika eskolako hamabi ikaslek parte 
hartuko dute Andoaingo XiV. piano lehiaketan

Amaia Igartua OÑATi
Bihar eta etzi, otsailaren 16an 
eta 17an, jokatuko da Andoain-
go piano lehiaketaren hamalau-
garren edizioa, Andoaingo Uda-
lak eta Deiadar elkarteak anto-
latuta. Hain zuzen, Oñatiko Jose 
de Azpiazu musika eskolako 
hamabi ikaslek parte hartuko 
dute lehiaketan.

Hamabi ikasle, bi kategoria
Musika eskolako ikasleak A eta 
B kategorietan lehiatuko dira 
bakarlari moduan. A kategorian 
lehiatuko diren hamar piano-
jotzaileak hauek izango dira: 

Ander Nogueiras –Litlle flower 
girl of  Paris–, Asier Nogueiras 
–Mockingbird rag–, Irati Atxa 
–Crazy 'bout you–, Irati Izagirre 
–Litlle flower girl of  Paris–, Izar 
Gil –A long time ago–, June Ur-
zelai –Halloween scene–, Lara 
Santos –Crazy 'bout you–, Naiara 
Altube –Song of  spring–, Paula 
Astudillo –No 31, Chanson sans 
paroles– eta Sara Iñurritegi –
Crazy 'bout you–.

B kategorian,  berriz, bi piano-
jotzailek parte hartuko dute: 
Maider Alberdik –Ballad for our 
time– eta Sara Txintxurretak –On 
a windy hill–. 
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Xabier Urzelai aRRaSatE
"Errekonozimendu hau ametsak 
egia bihurtzen jarraitzeko bul-
tzakada da". Halaxe laburtu zuen 
Maialen Axpek DKSko Kirolari 
Onenaren Saria jaso izanak da-
karrena. Arrasatekoa izan zen 
eguneko protagonistetako bat, 
baina ez zuen ekitaldian fisiko-
ki egoteko aukerarik izan. Be-
doñako atletak bideoa bidali 
zuen Iruñeko atletismo pistatik, 
Amaia antzokiko ekitaldiaren 
ordu berean Espainiako Txapel-

ketara begira azken entrena-
mendu saioa zuen-eta –Glasgown 
lehiatzeko gutxieneko marka 
bida dabil [4,50]–. Hala, kirol 
bizitzan izan dituen entrenatzai-
le guztiei eskerrak eman eta 
gero –"eurak gabe ez garelako 
ezer"–, gaur egungo entrenatzai-
le Francis Hernandez izan zuen 
gogoan, eta Arrasate Atletico 
Taldeko kide Fernando Zufiria 
Txufi ere nabarmendu zuen: 
"Beti egon delako hor, animoak 
ematen". 

Taldeka, Ointxe Araski 
DKSko ekitaldiaren lehenengo 
zatian, udal bakoitzak bere he-
rriko kirolaria saritu zuen. On-
doren, Dragoiko gimnastek 
erakustaldia egin zuten; ez zuten 
Talde Onenaren Saria jaso, bai-
na ondo merezitako ikusleen 
txalo zaparrada jaso zuten. 

Hala, Ointxe Araski saskibaloi 
taldeko neskendako izan zen 
Talde Onenaren Saria, eta Irene 
Muruak jaso zuen garaikurra, 
nahiz eta taldekide guztiak igo 

ziren agertokira –iaz brontzea 
irabazi zuten Espainiako Kluben 
Arteko Txapelketan–.

Martin Perezek, hirutik hiru 
2018ko DKS ekitaldiko prota-
gonista nagusia, baina, esko-
riatzar bat izan zen: Martin 
Perez. Gasteizko Zuzenak tal-
dean jokatzen duen saskibaloi 
jokalariak hiru sari jaso zituen, 
guztira: Eskoriatzako Udalaren 
Saria, Publikoaren Saria eta 
Sari Berezia. Sari bakoitzak 
bere garrantzia izanda, herri-
tarren partetik jasotako babe-
sa nabarmendu zuen eskoria-
tzarrak: "Eskerrak eman gura 
dizkiet nire aldeko botoa eman 
dutenei; izan ere, polita da he-
rritarren partetik halako ba-
besa jasotzea". 

Izan ere, Publikoaren Sarira-
ko Goiena.eus atarian 1.865 boto 
baliagarri jaso eta gero, Esko-
riatzakoak boto kopuru totala-
ren %29 jaso du: 536 boto. Ja-
rraian, Garazi Estebez ziklista 
izan da boto gehien jaso duen 
bigarren hautagaia (%11,7) eta 
Mikel Linazisoro eta Markel 
Uriarte geratu dira hirugarren 
eta laugarren, ia botoko kopu-
ru berberarekin.

Urtetako lanaren aitortza 
Goiena Saria, ostera, Debagoie-
nean igeriketaren alde urtetan 
horrenbeste lan egin duen Xabier 
Infante Artza-rendako izan zen. 
Oñatikoak garbi utzi zuen erre-
tiroa hartzen duenean ere ez 
dela igerilekuetatik askorik 
urrunduko: "Kloro txute bat 
beharrezkoa delako". Eta agindu 
bat ere eman zien bertaratuta-
koei: "Egin ezazue kirola!". 

Ekitaldiaren amaieran saritu guztiak, DKSko babesleak eta udal ordezkariak. IMANOL SORIANO

 DKS'18  iaz kirol arloan egindako lan ona saritu zuten eguaztenean amaia antzokian. 
Maialen axpe atletak, ointxe araski saskibaloi taldeko neskek, Martin Perez zuzenak 
taldeko jokalariak eta Xabier infante 'artza'-k irabazi zituzten sari nagusiak

Kirolari Onena
Maialen Axpe.

Kirol Talde Onena
Ointxe Araski saskibaloia.

Sari Berezia
Martin Perez.

Publikoaren Saria
Martin Perez.

Goiena Saria
Xabier Infante 'Artza'.

Sari
bereziak

"Ametsak betetzen 
laguntzeko" sariketa 
arrakastatsua
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PUBLIKOAREN 
SARIA
Martin Perez 
saskibaloi 
jokalariak Citroen 
eta Kia Chapimeko 
gerente Mikel 
Loitiren eskutik 
jaso zuen saria.

SARI BEREZIA
Martin Perez 
saskibaloi 
jokalaria, Ibon 
Agirre Bergarako 
Caixabank 
bulegoko 
zuzendariarekin.

ARRASATEKO 
SARIA
Iñaki Uribetxebarria  
squasha 
sustatzearren 
saritua. Argazkian, 
Maria Ubarretxena 
alkatearekin.

OÑATI
SARIA
Aloña Mendiko 
Espeleologia 
Taldeko 50 urte 
bete ditu, Andoni 
Olaldek jaso zuen 
saria Borja Moiua 
Kirol zinegotziaren 
eskutik.

ANTZUOLA 
SARIA
Alaitz Urkiola 
Euskadiko rally 
txapeldunari Garazi 
Larrea Kirol 
teknikariak eman 
zion saria.

ARETXABALETA 
SARIA
Odilo Vazquezek 
karatea 
sustatzeagatik jaso 
zuen saria, Unai 
Elkoro alkateren 
eskutik.

TALDE ONENAREN 
SARIA
Irene Murua 
saskibaloi jokalaria, 
Juanjo 
Madinabeitia 
–Goiena 
Aseguruak– eta 
Antonio Cantero 
–Axa Seguros 
Generales– 
babesleekin.

KIROLARI 
ONENARI SARIA
Maialen Axpe 
atletaren 
senitarteko Aitziber 
Albistegik jaso 
zuen saria, Joseba 
Mandalunizen 
–Ekide Group– 
eskutik.

GOIENA 
SARIA
Xabier Infante 
Artza-ri Goienako 
lehendakari Aitor 
Izagirrek eman zion 
saria, urtetan 
igeriketa 
sustatzearren.

ESKORIATZA 
SARIA
Martin Perez 
saskibaloi 
jokalariak Joserra 
Zubizarreta 
alkatearen eskutik 
jaso zuen saria.

ELGETAKO 
SARIA
Iratxe Alonso mendi 
lasterkariak Iraitz 
Lazkano alkatearen 
eskutik jaso zuen 
saria.

BERGARA SARIA
Mikel Linazisoro 
eskalatzaileak 
Elena Lete 
alkatearen eskutik 
jaso zuen saria.

ARAMAIOKO 
SARIA
Ione Oyanguren 
izotz hockeyko 
atezainak Agustin 
Oyanguren aitaren 
eskutik jaso zuen 
saria.

GATZAGAKO 
SARIA
Dorletako Ama 
Txirrindulari 
taldeari Juan 
Bengoa alkateak 
eman zion saria, 
argazkian klubeko 
kide Joxerra 
Agirreurreta eta 
Alberto Altube.

DKS'18
Hauek dira 
14 saridunak
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Arrasate Dragoi gimnasia erritmiko taldekoak oholtzan agurtzen. ARGAZKIAK: IMANOL SORIANO

Arrasateko Dragoi taldeko gimnastak eta Ointxe-Araski saskibaloi taldekoak photocall-ean. 

Mikel Linazisoro eskalatzailea, entrentzailea, lagunak eta senideak alboan dituela.

Goienak zuzenean eman zuen ekitaldia; argazkian, teknikariak lanean.

Amaia Zabala eta Xabi Urzelai aurkezleak Martin Perez elkarrizketatzen. Martin Perez, lagunekin. 

MAIALEN AXPE
KiRoLaRi oNENaREN
SaRia

"Atxikimendu hau ametsak egia 
bihurtzen jarraitzeko beste 
bultzada bat da. Ekitaldian 
egotea gustatuko litzaidake, 
baina Espainiako Txapelketa da 
asteburuan. Saria Fernando 
Zufiriari eskaini nahiko nioke, 
beti dagoelako animatzen, izan 
ditudan entrenatzaile guztiei, 
familiari eta lagunei…".

XABIER INFANTE
'ARTZA'
goiENa SaRia

"Azkenaldian, omenaldi asko 
jaso ditut, eta malkoak erraz 
irteten zaizkit. Segituan 
emozionatzen naizen horietakoa 
naiz. Hala, eskerrak eman nahi 
dizkiet nire atzetik egon den 
jendeari, lagundu didatenei… 
Kirola egiten jarraituko dut, 
kirola osasuna delako, eta 
beharrezkoa, gainera".

Sari nagusiak jaso zituztenen berbak

Debagoieneko udaletako ordezkariak ikusleen artean, lehen lerroan.
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Xabier Infante eta Iban Arantzabal Goiena Komunikazio Taldeko zuzendari nagusia.

Odilo Vazquez, Aretxabaletako Karate Elkartekoa, Aretxabaletako ordezkariekin.

Iratxe Alonso, Iraitz Lazkano Elgetako alkatearekin eta Mikel Elkoro zinegotziarekin.

MARTIN PEREZ
ESkoRiatzako uDaLaRENa 
PubLikoaRENa Eta SaRi bEREzia

"Hirutik hiru sari lortzea ez 
nuen espero. Niretzat, sekulako 
errekonozimendua da, baina ez 
soilik niretzat, Debagoieneko 
kirolari guztientzat; asko gara, 
maila oso altukoak, eta ez soilik 
lehiatzen dutenentzat, kirola 
praktikatzen dugun guztiontzat. 
Sari hauek oso baliagarriak 
direla uste dut".

IRENE MURUA
taLDE oNENaREN
SaRia

"Beti dago saria lortzeko 
esperantza, eta pozik gaude. 
Aurten, entrenatzen jarraitzen 
dugu, junior mailan, eta aurten 
ere ea zorte bera dugun eta 
Espainiakora goazen berriro. 
Emakumeen kirola bultzatu 
behar da, eta beste talde 
irabazlea emakumezkoena 
izatea ere poztekoa da".

FUTBOLA

OHOREZKO ERREGIONA.

Mondra-Anaitasuna

Zapatua. 16:30. Mojategi.

Hernani-Aretxabaleta

Zapatua. 16:30. Hernani.

Oiartzun-Bergara

Zapatua. 15:30. Oiartzun.

ERREGIONAL PREFERE.

Aretxabaleta-Lagun Onak

Domeka. 16:30. Ibarra.

Zestoa-Mondra

Zapatua. 16:00. Zestoa.

Antzuola-Anaitasuna

Zapatua. 16:00. Estala.

Lazkao-Aloña Mendi

Zapatua. 16:00. Lazkao.

LEHEN ERREGIONALA

Ikasberri-Arizmendi

Zapatua. 16:15. Azpeitia.

Aloña Mendi-Goierri

Zapatua. 18:00. Azkoagain

OHOREZKO GAZTEAK

Aloña Mendi-Ostadar

Domeka. 16:30. 

Azkoagain.

Aretxabaleta-Zumaiako

Zapatua. 16:00. Ibarra.

Mondra-Ordizia

Domeka. 17:30. Mojategi.

Bergara-Amaikak Bat

Domeka. 17:15. Ipintza.

ARETO FUTBOLA

EUSKADIKO TXAPELK.

Mondrate

Atsedena.

Eskoriatza

Atsedena.

Aretxabaleta

Atsedena.

SENIOR NESKAK

Anoeta-Eskoriatza

Gaur. 20:45. Anoeta.

ESKUBALOIA

EUSKADIKO TXAPELK.

Fagor Indust.-Auzune
Zapatua. 18:00. Zubikoa

Ford Mugarri-Muskiz

Domeka. 11:45. Iturripe.

EUSK. TXAP. EMAKUM.

Bera Bera-Aloña Mendi

Zapatua. 19:45. Donostia.

GIPUZKOAKO TXAPELK.

Aritzbatalde-Soraluce B.

Zapatua. 13:00. Zarautz.

SASKIBALOIA

EBA

MU-Ordizia

Zapatua. 18:30. Iturripe.

GIPUZKOAKO SENIORRAK

Atletico-Mekalki Aloña

Zapatua. 18:00. Donosti.

GIP. BIGARREN MAILA

Debasket-Bergara Soralu.

Zapatua. 18:00. Deba.

EMAKUMEZKOAK

Antigua-Eskoriatza

Zapatua. 20:00. Donosti.

ERRUGBIA

EUSKADIKO TXAPELKE.

Kanpan. ART-Ordizia

Domeka. 16:45. Mojateg.

aStEbuRuko HitzoRDuak

Ohorezko Erregional Mailako 
Mondra taldeak Anaitasunaren 
aurka jokatuko du zapatuan, 
16:30ean. Etxean jokatu arren, 
sailkapen nagusian bigarren da-
goen Anaitasuna hartuko du, eta 
ez da partidu erraza izango. Hala 
ere, gorengo postuetara hurbil-
tzeko hiru puntuak eskuratzea 
ondo etorriko zaie arrasatearrei.

Gora bidean jartzeko 
garaipen nahian dago 
Mondra

EBA txapelketan lehiatzen ari 
den Mondragon Unibertsitatea 
taldeak Ordiziaren aurka joka-
tuko du partidua, zapatuan, 
Iturripen (18:30). Arrasatearrak 
laugarren postuan daude sail-
kapenean eta ordiziarrak, berriz, 
beheko postuetan daude. Hala 
ere, edozer gerta liteke, eta ga-
raipena eskuratzeko gogor irten 
beharko dute kantxara.

MUk etxean jokatuko 
du Ordiziaren 
aurkako partidua

I.B aNtzuoLa
Antzuolako 8 Miliak mendi las-
terketa domeka honetan izango 
da. Aurtengoa zazpigarren edizioa 
da, eta, lasterketa herrikoian, 
mendiaz gozatzeko aukera izango 
dute parte-hartzaileek.

Lasterketa 10:30ean hasiko da 
eta urteroko ibilbide bera eta ia 
14 kilometro egin beharko dituz-
te proban parte hartzen dutenek. 
Dortsalak egunean bertan hartu 
beharko dira, Antzuolako esko-
lako patioan, helmuga ondoan, 
08:45etik 10:00ak arte. Dortsalak 
libre geratzen badira, berriz, 
10:00etatik 10:15ak arte izena 
eman ahal izango da, 15 euroren 
truke.

Txikienak, minimotorrekin 
11:00etan, aldiz, txikienen txanda 
izango da. Urte batetik laura bi-
tarteko haurrek minimotorren 
lasterketari emango diote hasie-
ra. Azken honetan parte hartze-
ko, plastikozko motortxoa eta 
kaskoa eraman beharko dute 
parte-hartzaileek, eta gurasoek 
sinatutako baimenak bertan ja-
soko dira. 

Bi proben ostean, hamaiketakoa 
egongo da parte-hartzaile guz-
tientzat, eta amaitzeko, 13:00etan, 
sari banaketa egingo da. Azken 
honetan, helduen lasterketako 
errekorra gainditzen duenarentzat 
100 euroko saria egongo da, gizo-
nezko eta emakumezko mailetan.

Antzuolako herrikoirako 
prest daude 270 lagunak
Domekan izango da antzuolako 8 Miliak lasterketa, eta 270 pertsonak hartuko dute 
parte bertan. aurtengoa zazpigarren edizioa da, eta urteroko ibilbidea egin beharko 
dute parte hartzaileek. 11:00etan, haurren minimotorren proba hasiko da

Iaz, Irimoko tontorrean. JULEN IRIONDO
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Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
Mondragon taldeak Humanity 
at music Sinfonia Kooperatiboa 
proiektua sortu du; ekimenak 
begirada artistiko eta berritzai-
le bat proposatzen du Arrasate-
ko kooperatibari buruz, eta li-
buru bat eta soinu banda bat 
dira emaitza. Abenduan argita-
ratu zuten liburua eta han ba-
tutakoarekin askotariko dizipli-
nak biltzen dituen ikuskizunari 
azken ukituak ematen ari dira 
–musika, bertsoak, dantzak, eta 
errezitaldiak–. Emanaldi izarra 
irailaren 14an Gasteizko Buesa 
Arenan eskainiko dutena izan-
go da; baina, aurretik, haren 
lagin edo erakusgarri bat eskai-
niko dute hainbat herritan.

Arrasateko Amaia antzokian 
abiatuko dute herriz herriko 
ibilbidea, otsailaren 22an eta 
23an 19:30ean egingo dituzten 
emanaldiekin. "Sinfonia Koope-
ratiboa proiektu potoloa da eta 
ilusio bereizia daukagu Arrasa-
tekoarekin, hauxe izango delako 
gure estreinaldia. Bi helburu 
ditugu: ikuskizun artistiko ede-
rra eskaintzea eta jendea gosez 
uztea irailaren 14an egingo du-
gun ekitaldi erraldoira joan 
dadin gogoa pizteko", azaldu du 
Mondragon Taldeko Erakunde 
Harremanetarako zuzendari 
Iñigo Albizurik. 

Oinarrian, sinfonia koral bat 
Izen handiko sortzaileekin el-
karlanean sortu du Mondragon 
Taldeak ekimena, eta horien 
artean dago ikuskizuneko esze-
na zuzendari Josu Camara: 
"Guztiaren oinarrian pertsona 
jarri nahi dugu, zenbat lagun 
pasatu diren kooperatibatik, ze 
bizipen izan dituzten... Hori 
guztia islatuko dugu irudiekin, 
musikarekin, kantuarekin, ber-
tsoekin, dantzarekin eta beste-
lako eszenaratzeekin".

Gasteizko ikuskizunak eta 
herriz herri egingo dutenak oi-
narrian egitura bera izango 
dutela dio Camarak: "Sinfonia 
koral bat denez, bere mugimen-

duak izango ditu; hortaz, ober-
tura batekin hasiko da, eta bes-
te zazpi izango ditu ondoren; 
pieza horien bitartez, koopera-
tibako alor eta garai ezberdine-
tan zehar ibiliko gara: ezagutza-
tik, finantzetatik, industriatik 
eta banaketatik, esaterako. Era 
berean, omenaldiaren pieza, 
nazioartean egotearen garrantzia  
adierazten duena eta etorkizu-
nari begiratzen diona daude. 
Herriz herrikoa bertsio murriz-
tuagoa denez, zortzitik lau kan-
tu eskainiko ditugu". 

Fernando Velazquez konposi-
tore ezagunak sortutako doinuak 
dira, eta hark dio "guztiok uler-
tu, disfrutatu eta erraz abesteko 
moduko lana" dela, "belarritik 
bihotzera iristen dena". Jon Sa-
rasua aretxabaletarrak, soinu 
bandaren letra egileak, horre-
lako egitasmo bati letra jartzea 
"nahiko konplexua" izan dela 
dio, eta "sinpletasunaren eta 
sakontasunaren arteko konbi-
nazioa bilatzeko borroka izan 
dela". Bien arteko elkar ulertzea 
oso ona izan da, "guztia bion 
artean" egin dutela diote, "batak 
bestearen esparruan eraginda".

200 lagunetik gora 
Askotariko diziplinak batzen 
dituen proiektua da Humanity 
at music eta halaxe izango da 

ikuskizuna ere: "Kantuak en-
tzuten diren bitartean, gauzak 
ikusiko ditugu, emozioak ukitu 
nahi dizkiogu publikoari", dio 
eszena zuzendariak: "Gasteizko 
emanaldian Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoa izango da eta herriz 
herrikoetan Arrasate Musika-
leko orkestra izango dugu lagun".

200 lagun inguruko haur eta 
helduen abesbatza ere izango 
da ibiltarian eta Gasteizkoan: 
Arizmendi Haur Abesbatza, 
Goikobalu txiki eta helduena 
eta Bilboko Iubilo abesbatza. 
Ibiltarian lau pieza kantatuko 
dituzte, guztiek elkarrekin lehe-
nengoa eta azkena, eta helduek 
bakarrik beste biak: "Oso politak 
dira, gozokiak! Melodia oso po-
litak dituzte, itsasten diren erre-
pikekin. Kantuen hitzekin izan 
dute lan handiagoa haurrek. 
Hasieran, kostatu egiten zitzaien 
ulertzea, eta, ipuin moduan kon-
tatuta, ulertu eta, bide batez, 
Arrasateko kooperatibaren has-
tapenei buruz ikasi dute. Goi-
kobaluko kide moduan, graba-
zioan egon nintzen, baina hau-

rrekin abenduan hasi ginen 
lanean. Astean birritan egin 
ditugu entseguak, eta azken 
txanpan hirutan batuko gara; 
gure entseguak eskolako jolas-
orduetan dira. Laguntza izuga-
rria izan da Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoaren audioa izatea 
entseguetan, luxua izan da!", 
kontatu du Arizmendi Abesba-
tzako zuzendari eta Goikobalu-
ko kide Rakel Murgiondok.

Horiez guztiez gainera, ber-
tsolariak eta aktorea ere izango 
dira taularen gainean: "Amaia 
antzokian Julio Soto eta Amets 
Arzallus, Olatz Pagaldai aktorea, 
Maite Mutuberria ilustratzai-
learen irudiak ere agertuko dira, 
eta sorpresa gehiago ere bai; 
Pilar Kaltzadak gidatuko du 
ikuskizuna".

Monterronen eguaztenean egin zuten entsegua. MONDRAGON KORPORAZIOA

Sinfonia Kooperatiboaren 
ikuskizuna, estreinatzear
irailaren 14an gasteizko buesa arenan eskainiko dute Mondragon taldeak askotariko 
sortzaileekin sortu duen 'Humanity at music'; datorren asteburuan amaia antzokian 
egingo dute kooperatiben soinu banda jasotzen duen emanaldiaren aurrestreinaldia 

ASKOTARIKO 
DIZIPLINAK ETA 
PUNTA-PUNTAKO 
SORTZAILEAK BATZEN 
DITU IKUSKIZUNAK

Amaia antzokiko leihatilan 
eta online, Arrasate.eus 
eta Humanityatmusic.com 
atarietan, eros daitezke 
Arrasaterako sarrerak. 
Bigarren atari horretan 
ekimeneko liburua ere 
eskura daiteke, 25 
eurotan; eta baita Sinfonia 
Kooperatiboa entzun ere.

Sarrerak 15 
eurotan salgai
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A. Aranburuzabala bERgaRa
San Valentin egunean, atzo, 
eguena, banatu zituen Jardun 
elkarteak aurtengo Amodiozko 
Gutunen eta Esaldien sariak 
Irizar jauregian egin zuten eki-
taldian. Antolatzaileak "pozik 
daude" sariketak izan duen ha-
rrerarekin: 91 gutun eta 266 
esaldi jaso dituzte.

Lehia estua sari nagusietan 
Eneko Barberena Mondragon 
literaturzaleak, Nerea Ibarguren 
Salegi bertsolariak, Iñaki Etxe-
zarraga Maiztegi musikariak 
eta iazko sariketako irabazle 
Itziar Ugarte Irizarrek osatu 
dute aurtengo helduen epaimahai 
nagusia. Haien esanetan, hasie-
rako aukeraketa nahiko samur 
egin bazuten ere, zalantza han-
diak izan zituzten, gero, onenak 
izendatzerakoan: "Deserosoa eta 
zaila egin zaigu lehenengo bien 
artean aukeraketa egitea; ba-
koitzak bere ezaugarriekin, oso 
ondo idatzitakoak eta originalak 
dira biak ala biak". Azkenean, 
baina, Hernaniko Iñigo Legor-
buru Arregiri ematea erabaki 
zuten: "Anjelita Kerejetak, Jose 
Mari Iparragirreren emazteak, 
senarrari Uruguaitik idatzitakoa 
da. Planteamendu konplexua 
du, Iparragirreren kantuak txer-
tatu ditu testuan; eta azpima-
rratzekoa da, era berean, Legor-
buruk egin duen ahalegina XIX. 
mendeko euskaran idazten".

Bigarren saria Ane Labaka-
Mayozek eskuratu zuen, epai-
mahaikideen esanetan; hizkun-
tza aldetik sinpleagoa da, baina 
tonu indartsua du: "Sinpletasu-
na, baina modu onean ulertuta, 
oso benetakoa egin zitzaigun-eta 
gutuna. Emakume heldu batek 
bere gorputz menopausikoari 
idatzitakoa da.  Tonu indartsua 
eta enpoderatzailea du eta oso 
erakargarria egin zitzaigun be-
reziki horregatik. Gorputz horrek 
gizartean izan dezakeen lekua 
aldarrikatzen du gutunak". 

Bergarako onena, 'Siri'-k idatzia 
Telefonoetako aplikazio Siri-k 
sinatutakoarekin lortu du Mikel 
Azkarate-Askatsuak saria. "Te-
lefono jabearen eta aplikazioaren 
maitasun istorioa da. Hizkera 
txukuna du eta originala da".

Gazteena ere herrian geratu da   
Izar Kortabarriak, Nora Ormae-
txeak, Maddi Bengoak eta Eider 
Etxanizek osatu duten epai-
mahaiak Ainhoa Pardina Are-
naza bergararrari eman diote 
saria; eskale bati idatzitakoa da.

Aurtengo gazte-epaimahaia ere Bergarako ikasleekin osatu dute. JARDUN ELKARTEA

Iparragirreri idatzitako 
gutuna, irabazle nagusia
iñigo Legorburuk eskuratu du lehenengo saria; ane Labakak, bigarrena; gazte Saria  
ainhoa Pardinarentzako izan da; eta bergarako onenarena Mikel azkarate-askatsuak 
jaso du. Esaldi onena, berriz, ainara Elizondok idatzitako 'arma, tiro... zu: su! izan da

Birritan eskuratu du Jardunen 
sariketako bigarren saria; 
pozik hartu du, bada, nagusia.
Gai originala asmatu duzu; 
zergatik hori? 
Uruguain emaztea bederatzi 
seme-alabekin utzita 
Iparragirre Euskal Herrira etorri 
zela jakin nuenean, aitzakia 
polita iruditu zitzaidan zerbait 
idazteko; emazteak senarrari 
Uruguaitik idatzitakoa da.
Idazketa prozesua zelakoa 
izan da? 

Zalantza izan nuen euskalkian 
edo euskara batuan idatzi; hori 
argituta, nahiko erraz gero. 
Pozik nago emaitzarekin.
Jasotako iritziekin pozik?  
Epaimahaikideenak oso politak 
dira, eta bat nator eurekin; hau 
da, karta sinplea badirudi ere, 
atzean lanketa bat dagoela. 
Sariketa-zalea zara oso.  
Halaxe da; poesia, narratiba, 
bertsoak... denetik aurkeztu 
izan dut lehiaketatara eta 70 
sari inguru baditut dagoeneko. 

IÑIGO LEGORBURU

"Karta sinplea 
dirudien arren, 
landuta dago"
IÑIGO LEGORBURU 
iRabazLE NaguSia
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iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

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

Arrasate. Hiru logelako 
etxebizitza behar dugu 
errentan hartzeko. 642 90 
41 05 edo 642 41 72 62 

Bergara. 29 urteko neska 
bergararra etxe bila. La-
nean nago kontratuarekin. 
618 92 40 53 

Bergara. Bikote nagusi 
batendako etxebizitza 
behar dugu errentan. El-
barriendako egokituta 
egotea komeni zaigu eta 
igogailua beharrezkoa. 
632 77 35 38 

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

105. ETXEAK OSATU
Arrasate. Logela behar 
dut errentan, erroldatu 
ahal izateko aukerarekin. 
620 40 64 12 

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

4. LANA

401. ESKAINTZAK

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) 

Bergara edo Arrasate. 
Nagusiak zainduko nituz-
ke. Zortzi urteko esperien-

tzia. Dokumentuak egu-
nean. Eusko Jaurlaritzako 
ziurtagiria. 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 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. Bikotea 
gertu nagusiak zaintzeko. 
Baita umeak ere. Baserri-
ko mantentze eta zaintza 
lanak ere bai. Telefonoa: 
602 82 66 80 

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 eta 

umeak zaintzeko, sukal-
dean laguntzeko edo 
zerbitzari lanak egiteko 
prest. 651 03 41 33 

Debagoiena. Emakumea 
prest arratsaldetan per-
tsona nagusiak zaintzeko 
edo garbiketa lanetarako. 
620 70 92 85 

Debagoiena. Emakumea 
prest pertsona nagusiak 
zaintzeko edo garbiketa 
lanetarako. 603 77 58 82 

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

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska nagusiak eta 
umeak zaintzeko edota 
garbiketak egiteko gertu. 
688 71 92 47 

Debagoiena. Esperien-
tziadun pertsona orduka 
haurrak edo nagusiak 
zaintzeko, garbiketa edo 
sukalde laguntzaile lanak 
egiteko prest. Telefonoa: 
688 85 46 59 

Debagoiena. Nagusiak 
zaindu eta denetariko 
garbiketak egingo nituzke. 
631 86 08 30 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke. Dene-
tariko garbiketak ere bai. 
632 25 27 26 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Telefonoa: 
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. Harreragi-
le, dendari, tabernako 
zerbitzari zein ume eta 
nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Finantza 
arloko lizentziaduna naiz. 
631 74 27 19 (Jennyfer) 

Debagoiena. Harreragi-
le, dendari, tabernako 
zerbitzari zein ume eta 
nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Finantza 

arloko lizentziaduna naiz. 
631 88 05 63 (Karen) 

Debagoiena. Harreragile, 
dendari, tabernako zerbi-
tzari zein ume eta nagu-
siak zaintzen lan egingo 
nuke. Finantza arloko li-
zentziaduna naiz. 632 71 
88 89 (Massiel) 

Debagoiena. Mutila ger-
tu nagusiak zaintzeko eta 
eraikuntza laguntzaile 
lanetan jarduteko. Tele-
fonoa: 642 90 41 05 

Debagoiena. Mutila ger-
tu orduka nagusiak zain-
du edota laguntza ema-
teko. Autoa daukat. Tele-
fonoa: 606 17 62 39 

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

Debagoiena. Neska ger-
tu orduka garbiketak egin 
eta umeak zaintzeko. 
Gomendio agiriekin. Te-
lefonoa: 638 31 54 66 

Debagoiena. Neska na-
gusiak zaintzeko gertu. 
642 41 72 62 

Debagoiena. Neska zain-
tza eta garbiketa lanetan 
orduka aritzeko gertu. 
Telefonoa: 630 85 48 45 

Debagoiena. Zaintza eta 
garbiketa lanak egingo 
nituzke. 611 39 07 20 

Debagoiena. Orduka 
haurrak edo pertsona 
nagusiak zaintzeko, gar-
biketa lanak egiteko edo-
ta sukaldari laguntzaile 
izateko prest. Esperien-
tziaduna. 666 07 42 98 

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

Debagoiena. Soziosani-
tario ikasketaduna orduka 
pertsona nagusiak zain-
tzeko edo etxeak, taber-
nak eta abar garbitzeko 
prest. 688 77 39 11 

Debagoiena. Titulazioa 
eta esperientzia dituen 
emakumea nagusiak 
zaintzeko gertu. Baita 
sukalde laguntzaile edo 
garbitzaile moduan jardu-
teko ere. 612 20 35 71 

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

Zaintza. Arrasaten eta 
inguruetan nagusiak zain-
duko nituzke. Etxean 
bertan bizi izaten edo 
orduka. 631 14 59 86 

8. DENETARIK

804. HARTU
Haurren kotxetxoa har-
tu edo trukatuko nuke. 
Kaixo. Haur batendako 
karroa hartu edo trukatu-
ko nuke. 615 73 68 07 

BERGARA
Ingeles irakaslea 
behar da jardun 

osoz.
espolon@euskalnet.net

934 76 03 53

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:

ZAPATUA, 16

09:00 123 Hemen da Miru
09:30 Txantxariak 20
10:00 Kantari Gasteiz 9
10:30 123 Hemen da Miru
11:00 Hemen Debagoiena
12:00 Harira: Joserra 

Zubizarreta
12:30 Elkarrizkettap: Xabier 

Madariaga 
13:00 Hemen Debagoiena
14:00 Elkarrizkettap: Patxo 

eta Mikel 
14:30 Asteko errepasoa
15:00 Hemen Debagoiena
16:00 DKS sariak
17:00 Kantari Gasteiz 9
17:30 Txantxariak 20
18:00 Elkarrizkettap: Patxo 

eta Mikel 
18:30 Hemen Debagoiena
19:00 Txantxariak 20
19:30 123 Hemen da Miru
20:00 DKS sariak
21:00 Elkarrizkettap: Xabier 

Madariaga 
21:30 Harira: Joserra 

Zubizarreta
22:00 DKS saria
23:00 Elkarrizkettap: Patxo 

eta Mikel 

DOMEKA, 17

09:00 Txantxariak 20
09:30 Kantari Gasteiz 9
10:00 123 Hemen da Miru
10:30 Txantxariak 20
11:00 Kantari Gasteiz 9
11:30 123 Hemen da Miru
12:00 Hemen Debagoiena
13:00 Harira: Joserra 

Zubizarreta
13:30 Elkarrizkettap: Patxo 

eta Mikel 
14:00 Ajoarriero: Urko Aristi
14:30 Asteko errepasoa
15:00 Hemen Debagoiena
16:00 Asteko errepasoa
16:30 Elkarrizkettap: Xabier 

Madariaga 
17:00 Harira: Joserra 

Zubizarreta
17:30 Hemen Debagoiena
18:30 Asteko errepasoa
19:00 DKS sariak
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Elkarrizkettap: Patxo 

eta Mikel 
21:30 Ajoarriero: Urko Aristi
22:00 Asteko errepasoa 

Harira: Joserra 
Zubizarreta

23:00 Hemen Debagoiena

EGUBAKOITZA, 15

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Ajoarriero: Urko Aristi

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 Elkarrizkettap: Xabier 
Madariaga

13:00 Kantari Gasteiz 8

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Albisteak

14:45 Elkarrizkettap: Aitor 
Etxebarria

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Albisteak

16:30 Onein: Entsalada 
epela

17:00 Albisteak

17:15 Elkarrizkettap: Xabier 
Madariaga

17:45 Albisteak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Kantari Gasteiz 8

19:30 Elkarrizkettap: Aitor 
Etxebarria

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Harmailatik

21:30 Elkarrizkettap: Patxo 
eta Mikel

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 DKS sariak

TELLERIAREKIN ETA MARTINEZEKIN SOLASEAN
‘Elkarrizkettap’ Egubakoitza, 21:30 eta 23:30

GOIENA

DKS: SARIEN BANAKETA EKITALDIA
‘Saio bereziak’ Zapatua, 22:00

IMANOL SORIANO

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUAZTENA, 20

JOSE IGNAZIO ASENSIO 
DIPUTATUA
‘Harira’ 

21:30/23:30

EGUENA,21

OIER ARANZABAL 
MUSIKARIA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30/23:30

EGUBAKOITZA, 15

'TXIRRINKAREN AZKEN 
BIRA' ERREPORTAJEA
‘Hemen Debagoiena’ 

18:00/20:00/22:00

ASTELEHENA, 18

ANTZUOLAKO 8 MILIAK 
LASTERKETA
‘Harmailatik’ 

21.30/23:30

GOIENA

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



ESKELAK ETA BESTELAKOAK ZERBITZUAK      43GOIENA ALDIZKARIA  2019-02-15  EguBAKOiTzA

Celia Perianes Calisto. Oñatin, otsailaren 3an. 83 urte.
Natividad Rodriguez Miguelez. Aretxabaletan, 7an. 103 urte.
Alicia Sanchez Bellido. Arrasaten, otsailaren 7an. 90 urte.
Anastasia Carrasco Arroyo. Aretxabaletan, 8an. 98 urte.
Marcial Moreno Cacho. Bergaran, otsailaren 8an. 87 urte.
Espe Galdos Cantero. Oñatin, otsailaren 8an. 74 urte.
Fausto Barcenilla Romero. Arrasaten, 9an. 89 urte.
Francisco Cespedes Blanco. Oñatin, 9an. 92 urte.
Vicente Urrutia Ezquibel. Arrasaten, 10ean. 85 urte.
Ines Maria Garcia Delgado. Oñatin, 10ean. 93 urte.
Rafael Sagrista Gimenez. Bergaran, 10ean. 98 urte.
Juan Inazio Agirre Osoro. Arrasaten, 12an. 62 urte.
Joaquin Altuna Madinabeitia. Bergaran, 12an. 88 urte.
Agustin Torres Paredes. Arrasaten, 13an. 69 urte.

HiLDAKOAK

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 15 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Zapatua, 16 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Domeka, 17 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Astelehena, 18 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Martitzena, 19 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Eguaztena, 20 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Eguena, 21 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 15 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Zapatua, 16 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Domeka, 17 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Astelehena, 18 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Martitzena, 19 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Eguaztena, 20 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguena, 21 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 15 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Zapatua, 16 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Domeka, 17 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Astelehena, 18 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Martitzena, 19 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguaztena, 20 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Eguena, 21 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58

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

(22:00etatik 09:00etara)
2019ko abuztuaren 30era arte:
RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 /  
943 79 14 09

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

(22:00etatik 09:00etara)
2019 osoan:
OIARBIDE: San Antonio 5 /  
943 76 19 63

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

guARDiAKO FARMAziAK

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2019ko otsailaren 15ean.

urteurreneko meza domekan izango da, otsailaren 17an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

—
Beti eramango zaitugu bihotzean.

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

Jose Mari
Aseginolaza Murgiondo

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2019ko otsailaren 15ean.

2018ko urtarrilaren 30ean hil zen, 91 urte zituela.

Esteban
Garitano Elcoro-Iribe

Denbora bat igaro arren,
zutaz ahaztea egiten zaigu ezina.

Aurrera goaz, nahiz eta orain
bizimodua ez izan lehengo berdina.
Gure bihotzean zauden bitartean
ez zarela inora joan ere da jakina,
Muxu handi bat zauden lekura,

eta betirarte, gure aittitta kuttuna.

urteurreneko meza 
domekan izango da, 

otsailaren 17an,
12:00etan, Bergarako 

Santa Marina parrokian.

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Oñatin, 2019ko otsailaren 15ean.

urteurreneko meza zapatuan izango da, otsailaren 16an,
19:00etan, Oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Beti izango zara gure bihotzetan.

Miguel garateren alarguna

2018ko otsailaren 16an hil zen.

Ines
Mendizabal Aguirre

ESKER ONA

Etxekoak.
 Arrasaten, 2019ko otsailaren 15ean. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Nahiz eta gure artetik urrutira joan
beti izango zaitugu gure bihotzean.

'Saburdi'
Amparo garaitonandiaren alarguna

2019ko otsailaren 10ean hil zen, 85 urte zituela.

 Vicente
Urrutia Ezquibel 

ESKER ONA

uberan (Bergara), 2019ko otsailaren 15ean.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Jose Joakin Lazkanoren alarguna

2019ko otsailaren 1ean hil zen, 90 urte zituela.

 Mari Carmen
Gaztelu Eguren 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Antzuolan, 2019ko otsailaren 15ean. 

urteurreneko meza domekan izango da, otsailaren 17an,
11:00etan, Antzuolako Errukizko Amaren parrokian.

'urruti'

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

 Balentin
Agirre Aranguren 

ESKER ONA

Bergaran, 2019ko otsailaren 15ean.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko otsailaren 11n hil zen, 58 urte zituela.

Jose Luis
Sanz San Jose

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

32

4

5

5. 50 urte ezkonduta
Arrasaten bizi diren Santiago Andresek eta 
Mari Carmen Blancok urrezko ezteiak bete 
dituzte gaur, otsailak 15. "Zorionak, zuen 
familiaren partetik!".

4. Enpresagintzako ikasleen laguntza
Hotz Oñati taldeak laguntza berezia jaso 
zuen aurreko astean. Enpresagintzako 
ikasleen eskutik 2.750 euroko txekea.

3. Arrikrutzeko lehoia ikusten
Txantxiku Ikastolako ikasle gaztetxoak 
Donostiako San Telmo museoan egon ziren 
Arrikrutzeko lehoiaren jatorrizko hezurdura 
ikusten.

2. Domeka azoka
Elkartrukea, berrerabilera eta artisautza 
sustatzeko azoka egin zuten aurreko 
domekan Bergaran. Askotariko produktuak 
erosteko aukera egon zen.

1. Boleibol taldeak Aretxabaletan
Arizmendi Kirol Elkarteak zazpi boleibol talde 
ditu lehian: infantil mailako bi talde, kadete 
mailako hiru eta bana gazte eta senior 
mailetan. Guztira, 84 jokalari.

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

bERgaRa
Mara De Goñi 
Campos
Otsailaren 15ean, 7 
urte. Zorionak, Mara! 
Pozik ospatuko dugu 
zure urtebetetze 
eguna. Belarri tirakada 
asko eta muxu handi 
bat Noaren partetik.

ESkoRiatza
Danel Enekotegi 
Oyanguren
Otsailaren 14an, 
urtebete. Zorionak, 
Danel, etxeko danon 
partetik! Patxo potolo 
bat!

aRRaSatE
Eñaut Etxebarria 
Alzola
Otsailaren 13an, 4 
urte. Zorionak, Eñaut! 
Segi handitzen 
handitzen... eta gure 
etxia alaitxasunez 
betetzen!

aRRaSatE
Malen Zugasti 
Larrañaga
Otsailaren 10ean, 2 
urte. Zorionak, Malen, 
familixako danon eta, 
batez be, Oinatzen eta 
Ekainen partetik!

bERgaRa
Noa Revilla Urrutia
Otsailaren 10ean, 5 
urte. Zorionak, maitia! 
Bost urte jada! Muxu 
pilo-pilo bat, etxeko 
guztion partetik.

aRRaSatE
Garazi Bragado 
Alvarez
Otsailaren 7an, 5 urte. 
Zorionak gure sagutxo 
txikiari! Oso ondo 
pasatu zure eguna! 
Muxu handi bat, 
etxekoon partetik!

ESkoRiatza
Olaia Benito Blanco
Otsailaren 4an, 19 
urte. Musu handi bat, 
familiako guztien 
partetik. Maite zaitugu.

oÑati
Ainhize Mendibe 
Garai
Otsailaren 3an, 8 urte. 
Mila zorion etxeko 
printzesari. Etxeko 
guztien partetik, batez 
ere Ganixek.

oÑati
Maitane Ugarte 
Erostarbe
Otsailaren 17an, 31 
urte. Zorionak, 
Maitane! Oso ondo 
pasatu zure egunian. 
Muxu handi bat, 
familixa danaren 
partetik.

aRRaSatE
Lander Portalo Olmo
Otsailaren 16an, 10 
urte. Zorionak, maittia! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Muxu handi bat, 
familiaren partetik.

aNtzuoLa
Paule Acosta 
Segurola
Otsailaren 16an, 2 
urte. Zorionak, Paule! 
Etxeko guztion 
partetik, musu handi 
bat. Batez ere 
Maddirena! Oso ondo 
ospatu zure eguna!

oÑati
Oihana eta Oxel Uribarren Walerjanczyk
Oxelek 3 urte, urtarrilaren 5ean eta Oihanak 8, 
otsailaren 16an. Zorionak eta muxu handi bat bixoi 
aitatxoren, amatxoren eta familixa osoaren 
partetik. Egun ederra pasatu laguntxuekin, zuen 
ospakizun egunean.

aREtXabaLEta
Lia Olalde Altube
Otsailaren 15ean, 2 
urte. Zorionak, bihotza! 
Bi urte gu guztion 
etxeak alaitzen. Muxu 
handi-handi bat denon 
partetik, poxpolintxo.

aREtXabaLEta
Xabat Cruz Aranzabal
Otsailaren 15ean, 2 
urte. Zorionak, Pixpirri! 
Muxu handi bat, 
familiaren partetik.

aREtXabaLEta
Izaro Maskariano De 
San Justo
Otsailaren 15ean, 7 
urte. Zorionak, maitia. 
Ondo pasatu zure 
eguna. Patxo handi 
bat, familiaren partetik. 
Maite zaitugu. Aitatxo, 
amatxo eta Aner.

oÑati
Ibis Ines Ugarte
Otsailaren 15ean, 21 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako, Ibis! Ez 
daku dudarik etxetik 
urrin egonda be 
primeran pasaukozula 
eguna. Patxo potolo bat, 
kuadrillakuon partetik!

oÑati
Julen Irizar Azkune
Otsailaren 19an, 4 
urte. Zorionak, Julen, 
txapeldun! Ondo-ondo 
ospatu zure eguna! 
Etxeko danen partetik, 
mila kilo zorion eta 
patxo potolo bat!

bERgaRa
Yeray Hernandez 
Franco
Otsailaren 21ean, 5 
urte. Zorionak eta 
ondo pasatu eguna! 
Aiton-amonen, 
gurasoen eta 
arrebaren partetik.

bERgaRa
Nora Perez Zabaleta
Otsailaren 19an, 6 
urte. Zorionak, Nora, 
txapelduna! 
Ondo-ondo ospatu 
eguna eta belarritik sei 
tirakada, familia 
osoaren partetik!

aRRaSatE
Nahia Corral Aceiton
Otsailaren 18an, 10 
urte. Zorionak 
amama-aititen eta 
anaia Eidenen partetik!

otXaNDio
Bidatz eta Haizea Larragoiti Ibabe
Otsailaren 17an, 14 urte. Zorionak, neskak! 
Asko gure zaittuet. Muxutxuek.

aNtzuoLa
Izei Irizar Iztueta
Otsailaren 21ean, 4 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako, Izeitxo! 
Mila kilo zorion, 
etxekoen partetik. Eta 
segi horrela, bitxito!

aNtzuoLa
Aiala Zabalo Garcia
Otsailaren 21ean, 7 
urte. Zorionak, my 
flower! Patxo handi bat 
etxekoen partetik. 
Txokolate goxo batekin 
ospatuko dugu!

oSiNtXu
Xabat Arando 
Arbelaitz
Otsailaren 21ean, 
Osintxuko Xabatek 
bost urte! Zorionak, 
txapeldun. Ondo-ondo 
pasatu eguna. Muxu 
potolo bat, etxeko 
danon partetik.

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

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

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

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

Martitzeneko 
17:00ak arte 

jasotako zorion 
agurrak bakarrik 
iragarriko ditugu.

Hortik aurrera 
jasotakoak 

hurrengo astean 
argitaratuko 

ditugu.
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EGUBAKOITZA 15
ELGETA 'Ipuinen Ordua'
Boluntario taldearen eskutik hiru 
saio: 17:00etan, 8-9 urtekoak; 
17:30ean, 5-6 urtekoak; eta 
18:00etan, 2-3 urtekoak.
Liburutegian, 17:00etan.

OÑATI 'Talent show' lehiaketa: 
lanak entregatzeko azken 
eguna
Gaur bukatzen da epea. Taldeka 
bideoak grabatu beharko dituzte, 
beraien talentua erakusteko.
Kuboan, 17:00etan.

ARRASATE Emakume 
ekintzaileak
Paloma Martinezek, Joana 
Manzisidorrek eta Najia Lotfik 
egingo dute berba.
Kulturaten, 18:00etan. 

OÑATI Hitzaldi-solasaldia
Entre lobos filmerako oinarri den 
historiaren protagonista Marcos 
Rodriguezek bere bizipenak 
kontatuko ditu, Ingurumen 
Jardunaldien baitan.
Kultura etxean, 19:00etan.

BERGARA 'Urola ibaia' 
dokumentala
Luis Juaristiren eta Javier Arenasen 
eskutik.
Irizar jauregian, 19:00etan. 

OÑATI Eskean Kristo eta Saia 
Goiat taldeak
Rock-and-roll doinuak. Sarrerak, 
bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan. 

ZAPATUA 16
ESKORIATZA 'Ziklon' eta 'zunba' 
egunak
09:00etan eta 10:30ean, fit-bike 
saioak kiroldegian, eta 09:30ean, 
zunba saioa pilotalekuan.
Kiroldegian eta pilotalekuan.

ANTZUOLA Larrugintzaren 
ondareari buruzko saioa
Belaunaldi berriei ondarearen balioa 
transmititzeko hausnarketa saioa 
egingo dute.
Olaran etxean, 09:30ean. 

OÑATI TRX modalitateko tailerra
Indar entrenamenduen tailer 
teoriko-praktiko berezia.
Zubikoan, 10:00etan. 

OÑATI Inauterietako entsegua
Dantzak ikasteko entsegu eguna. 
Eltzian, 12:00etan.

OÑATI Ziklismo taldeen 
aurkezpena
Aloña Mendiko txirrindularitza 
taldeak aurkezteko ekitaldia. 
Etxe Aundin, 12:00etan.

ARETXABALETA Zirku tailerreko 
ikasleen emanaldia
Xabi Larrearekin ikastaroa egin 
dutenen saioa. 
Zaraia aretoan, 12:30ean. 

ARRASATE 'Lur' antzerkia
Xake taldearen antzezlana 
umeendako, euskaraz. Bere alua 
maite duen 8 urteko mutilaren 
istorioa kontatzen du Kepa Errastik 
idatziko lanak. 
Amaia antzokian, 17:00etan. 

ESKORIATZA Eskulanak
Gaztelekuko mahaiak berrituko 
dituzte gaztetxoek.
Gaztelekuan, 18:00etan. 

BERGARA 'Linbo planeta' 
antzezlana
Dejabu Papin Laborategia taldearen 
lana, umeendako. Bakarrik bizi 
izatera ohituta dagoen Numa 
neskatoaren istorioak kontatuko 
dituzte. Sarrerak, lau euro. 
Seminarixoan, 18:00etan. 

OÑATI Modus Operandi eta 
Nomadak
Izen bereko diskoa aurkeztuko du 
Modus Operandik eta Hasieratik 
delakoa Nomadak taldeak. 
Sarrerak, zortzi euro.
Gaztelekuan, Oñati 19:30ean. 

DOMEKA 17
OÑATI Mendi irteera
Samaniego-Peña San Leon-
Urizaharra ibilaldia egingo dute. 
Hamabost kilometro, 800 metroko 
desnibelarekin. Aurrez eman behar 
da izena.
Postetxeko geltokian, 07:00etan. 

ARETXABALETA Mendi irteera
San Kristobal-Orixol ibilaldia egingo 
dute. Familiei zuzendutako mendi 
martxa.
Herriko Plazan, 09:30ean.

ESKORIATZA Mendi irteera
San Kristobal-Orixol ibilaldia egingo 
dute. Parte hartzeko bi aukera 
daude: 09:30ean Huhezin eta 
10:00etan San Kristobalen.
Eskoriatzan. 

ANTZUOLA Antzuolako 8 Miliak 
270 korrikalarik egingo dute 
hamahiru kilometro pasatxoko 
proba.
Herriko plazan, 10:30ean. 

ELGETA M8: batzar irekia
Martxoaren 8ko ekintzak prestatzen 
hasteko bilera.
Kultura etxean, 11:00etan. 

LEINTZ GATZAGA Dorletako 
Ama Txirrindulari Elkartearen 
aurkezpena
Txirrindularien aurkezpena egingo 
dute.
Dorleta santutegian, 11:00etan.

OÑATI Urrezko Aizkora
Gizonezkoen binakako txapelketako 
eta emakumezkoen banakako 
finalerdiak jokatuko dituzte. 
Harri-jasotze lanetan Xabier 
Aranburu ibiliko da.
Foruen plazan, 12:00etan. 

OÑATI Udal Musika Banda
Otsaileko emanaldia egingo du.
Santa Anan, 12:45ean.

OÑATI 'Talent show' lehiaketa: 
irabazleak
Lehiaketara aurkeztutako lanak 
ikusi ostean, bozketa bidez 
erabakiko dute irabazlea.
Kuboan, 17:00etan.

ARRASATE 'Familia jolasean'
0-8 urte arteko seme-alabak 
dituzten familiendako ekintzak, 
martxoaren 31ra arte, domekero.
Okendoko ludotekan, 17:00etan. 

ARETXABALETA Santa Ageda 
neska-mutilen dantza saioa
2000. urtean jaiotako neska-
mutilen emanaldia.
Herriko Plazan, 19:00etan. 

ESKORIATZA '¡Imposible!' 
ikuskizuna
Javier Luxor mentalistaren saioa, 
gazteleraz. Sarrerak, bost euro.
Zaldibar antzokian, 19:00etan. 

ASTELEHENA 18
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan. 

ARETXABALETA Odol ateratzea
Arabako odol emaileen elkartea.
Durana kalean, 16:45ean. 

ARETXABALETA Haurren 
larrialdietarako lehen 
sorospenak 
Arrasateko ospitaleko larrialdi-
zerbitzuetan lan egiten duten Iñaki 
Agirianok eta Inma Escribanok 
emango dizkiete azalpenak 0-6 
urteko umeak dituzten gurasoei. 
Kuku Miku Elkartean, 17:30ean.

OÑATI 'Gaua, gauekoendako' 
erakusketa
Natur Eskolaren eskutik, Ingurumen 
Jardunaldien barruan. Hilaren 29ra 
arte egongo da ikusgai.
Kultura etxean, 17:00etan. 

OÑATI 'Ostegun kontalariak': 
gonbidapenen banaketa
Ixabel Agirresarobek hilaren 28an 
6-9 urte arteko umeendako egingo 
duen ipuin kontaketarako 
gonbidapenak jaso daitezke.
Liburutegian, 18:00etan.

ARRASATE'Madame Butterfly' 
opera
Gioacomo Pucciniren lanak hiru 
ekitaldi izango ditu. Opera 2001 eta 
Ozenki taldeen eskutik.
Amaia antzokian, 20:00etan.  

MARTITZENA 19
OÑATI Bingo jokoa
Erretiratuendako.
Lagun Lekun, 17:00etan.

OÑATI Hitzaldia
Joxan Larrañaga parrokoaren 
berbaldia.
Pake Lekun, 17:30ean.

ARRASATE Genero eta elikadura 
kontuei buruzko hitzaldia
Sara Sanabriak eta Itxaso 
Mendizabalek gidatuko dute saioa. 
Irekia.
Kulturaten, 18:00etan.

ARETXABALETA 'Bidelaguna' 
erakusketa
Gu Haziak Gara elkartearen 
bilduma. Ikusgai, hilaren 28ra arte.
Arkupen, 18:00etan.

OÑATI M8: batzarra
Emakumeen Nazioarteko Egunari 
forma ematen jarraitzeko batzarra.
Eltzian, 18:00etan 

ARETXABALETA 'Erraiak' filma
Irrintziaren gainean Ekain Martinez 
de Lizarduik zuzendutako lana. 
Sarrerak, hiru euro. 
Arkupen, 19:00etan.

AGENDA

aMoRaNtE

OÑATI Amorante bakarlaria, zuzenean
Elgoibarko Iban Urizar dago proiektuaren atzean. Herri-musikatzat du 
Urizarrek bere musika estiloa. Hala, koplak, flamenkoak eta Afrikak musikak 
ere badute lekua bere doinuetan. Sarrerak, bost euro.
Domekan, gaztelekuan, 12:30ean.
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BERGARA 'Galerak, heriotza eta 
dolua nola bizi' hitzaldia
Eider Otxoak eta Maite Urzainek 
egingo dute berba. Irekia. 
Irizarren, 19:00etan.  

OÑATI 'Lurraren historian 
zeharreko aldaketa globala. 
Nora goaz?' hitzaldia
Estibaliz Apellaniz geologoaren 
berbaldia, Ingurumen Jardunaldien 
baitan. 
Kultura etxean, 19:00etan. 

OÑATI Inauterietako entsegua
Dantzak ikasteko entsegu eguna.
Eltzian, 20:00etan. 

EGUAZTENA 20
BERGARA Eguaztenetako azoka
Herriko baserritarren produktuak 
erosteko aukera 
Oxirondon, 18:00etan.

BERGARA 'Mendia bete diru' 
erakusketa
Gorla Alpino Taldearen erakusketa 
ikusgai martxoaren 3ra arte, 
martitzenetik domekara.
Aroztegin, 18:00etan.

ARETXABALETA 'Erraiak' filma
Irrintziaren gainean Ekain Martinez 
de Lizarduik zuzendutako lana. 
Sarrerak, hiru euro. 
Arkupen, 19:00etan. 

OÑATI 'Antropozenoa. Gizakia 
lehen mailako eragile 
geologikoa' hitzaldia
Jon Betanzos geologoak egingo du 
berba, Natur Eskolak antolatutako 
Ingurumen Jardunaldien baitan.
Kultura etxean, 19:00etan. 

BERGARA 'Memoria pertsonala, 
memoria kolektiboa' hitzaldia
MUko irakasle Andres Gostinek 
egingo du berba, Goienagusik 
gonbidatuta. Irekia, herritar 
guztiendako.
Seminarixoan, 19:00etan. 

BERGARA 'Camina conmigo' 
filma
Marc Francis-ek eta Max Pugh-ek 
zuzendutako pelikula. Sarrerak, hiru 
euro.
Zabalotegi aretoan, 20:00etan. 

BERGARA 'Dark city' filma
Alex Proyas-ek zuzendutako filma.
Kartzela zaharrean, 21:00etan.

EGUENA 21
ARRASATE Sasoibideko irteera
Biteri plaza-Arrasate-Olandixo-
Alecop-Uribarri etorbidea-
Gipuzkoako Foruen plaza-Araba 
etorbidea-Biteri plaza ibilaldia 
egingo dute.
Biteri plazan, 10:00etan.

ESKORIATZA Eskulanak: 
Aratusteetako kartelak 
Umeendako tailerrak.
Ludotekan, 17:00etan. 

ARRASATE Ipuin kontaketa 
Lur Kortaren saioa, 2 urtetik 
gorakoendako.
Kulturaten, 18:00etan.

ESKORIATZA Ipuin kontaketa 
Izaskun Mujikaren saioa, 4 urtetik 
gorakoendako.
Bibliotekan, 18:00etan.

ARETXABALETA 'Hemen eta 
orain. Gorputza bizigune eta 
biziune' saioa 
Jaiki elkarteak antolatu du eta 
Inazio Monterrubio izango da 
irakaslea. Hirugarren saioa 
apirilaren 4an egingo dute.
Kuartelean, 18:30ean.  

ARETXABALETA 'Las distancias' 
filma
Elena Trape zuzendariaren lana, 
eguenetako emanaldian. Sarrerak, 
lau euro.
Arkupen, 20:00etan.

OÑATI 'Un día más con vida' 
filma
Raquel de la Fuente da 
zuzendariaren lana, Ingurumen 
Jardunaldien baitan. Sarrerak, bost 
euro.
Kultura etxean, 20:00etan. 

ARRASATE Voltaia
Zumaiako taldeak kontzertua egingo 
du Kooltur Ostegunen barruan. 
2014an sortu zen taldea, Itaka eta 
Got-Ham taldeen errautsetatik. 
Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan. 

ARRASATE

AMAIA ANTZ0KIA

El vicio del 
poder
Domeka: 19:30.

La gran aventura 
de los Lunnis
Domeka: 17:00.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Bajo el mismo 
techo
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

Dragon ball
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

ARETXABALETA

ARKUPE

La favorita
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

Spiderman
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO

La favorita
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

La clase de 
piano
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

ANTZOKIA

Angel de 
combate
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

GORBEIA

Angel de 
combate
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:40, 
17:30, 19:00, 
20:00, 22:30.
Domeka: 12:00, 
16:40, 17:30, 
20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 
17:30, 20:00.

Asterix
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:35.
Domeka: 12:00, 
18:35.

Bajo el mismo 
techo
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:25, 
22:30.
Domeka: 20:25.
Astelehenetik 
eguenera: 
17:30.

Bohemian 
Rapsody
Egubakoitza eta 
zapatua: 21:20.
Domeka: 19:00.
Astelehenetik 
eguenera: 
19:45.

La leyenda de 
Rocky
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:10.
Domeka: 19:45.
Astelehenetik 

eguenera: 
17:30.

Dragon ball
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:35.
Domeka: 12:00, 
16.35.

El regreso de 
Mary Poppins
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00.
Domeka: 12:00, 
17:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

El reino
Egubakoitza eta 
domeka: 19:30.
Zapatua: 19:30, 
22:00.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Feliz dia de la 
muerte
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:35, 
20:30, 22:30.
Domeka: 18:35, 
20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Glass
Egubakoitza: 
22:00.

Green book
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
20:00, 22:30.
Domeka, 
astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00.
Martitzena: 
17:30.

La gran 
aventura de los 
Lunnis
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:50.

Domeka: 12:00, 
16:50.

La lego pelicula
Zapatua: 16:20.
Domeka: 12:15, 
16:20.

Perdiendo el 
este
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:50, 
18:40, 20:30, 
22:20.
Domeka: 12:00, 
16:50, 18:40, 
20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Ralph rompe 
Internet
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30.
Domeka: 12:15, 
17:30.

Spiderman
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:45.
Domeka: 12:15.

Superlopez
Egubakoitzetik 
domekara: 18:25.

The prodigy
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:30, 
22:30.
Domeka: 20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

FLORIDA

Angel de 
combate
Egubakoitza, eta 
astelehenetik 
eguenera: 
17:30, 20:00, 
22:30.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
17:30, 20:00, 
22:30.

Asterix 
(euskaraz)
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Bajo el mismo 
techo
Egubakoitzetik 
domekara: 20:35, 
22:30.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
22:30.
Martitena: 22:30.

Cambio de reinas
Egubakoitzetik 
domekara: 16:15, 
20:35, 22:30.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00, 22:30.
Martitzena: 17:30, 
22:30.

Dantza
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

El blues de Beale 
street
Egubakoitzetik 
domekara: 22.30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

El regreso de 
Mary Poppins
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Green book
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 17:20, 20:00, 
22:30.
Martitzena: 17:20, 
20:00.

Jefa por 
accidente
Egubakoitzetik 
domekara: 16:20, 
20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

La clase de piano
Egubakoitzetik 
domekara: 18:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

La favorita
Egubakoitzetik 
domekara: 18:10.
Astelehenetik 
eguenera: 22:30.

La gran aventura 
de los Lunnis
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

La lego pelicula
Egubakoitzetik 
domekara: 18:20.

La lego pelicula 
(euskaraz)
Egubakoitza: 16:15.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:15.

Maria reina de 
Escocia
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 17:30, 20:00.
Martitzena: 17:30.

Perdiendo el este
Egubakoitzetik 
domekara: 16:45, 
18:35, 20:35, 
22:30.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00, 22:30.
Martitzena: 17:30, 
20:00.

Ralph rompe 
Internet
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Spiderman
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

High life
Egunero: 22:30.

ziNEMa

ANTONIO ZABALA

KRITIKA

Green book  
Zuz.: Peter Farrelly. Herr.: AEB (2018). Aktoreak: Vigo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. 

Bidaia katartikoa

Road movie zinema genero bat 
da. Bi bidaia mota dituzten 
istorioak izaten dira. Alde 
batetik, bidaietan izaten diren 
abenturak eta gertakizunak 
izaten dira. Beste alde batetik, 
gertakizun horiek eta 
pertsonaiek elkarrekin egiten 
dituzten kilometro eta ordu pilek 
bidaia barnekoia ekartzen dute. 
Hasieratik bukaerara, 
pertsonaiak aldatu egiten dira. 
Katarsi bat jasaten dute. 
Horrelako filma da Green book.  
Paseando a Miss Daisy eta Rain 
Man filmak gogora ekartzen digu 

Peter Farrellyren pelikulak. 
1962an, arraza beltzeko 
piano-jole famatu bat 
Ameriketako Estatu Batuetako  
hegoaldera bira musikal bat 
egitera doa. Bidaia luzea eta 
arriskutsua denez, txofer eta 
bizkartzain moduan jatorri 
italiarra duen gizon bat hartzen 
du. Piano-jolea ondo hezita 
dago: gizon isila eta atsekabetua 
da. Gidaria, aldiz, zakarra, 
berritsua, arrazista eta sortzen 
diren arazoei gehiegi pentsatu 
eta kexatu barik aurre egiten 
dien gizona da. 

Hori horrela, Farrellyk giro 
arrazistan kokatzen duen  
laguntasun istorio bat kontatzen 
digu. Dena den, Green book 
ukitu dramatikoak dituen 
komedia ere badela esan 
daiteke. Zuzendariak ez du 
samingarria izan nahi –filma 
positiboa eta arina da–, eta 
moldatzen da ikuslea zinema 
aretotik pozik irteteko. 

Vigo Mortensen eta 
Mahershala Alien aktoreen 
interpretazioek xarma eta 
sakontasuna ematen diete euren  
pertsonaiei.
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Bigarren fasea

Duela egun batzuk amaiera 
eman genion Bagara 
Herrigintzan elkarteari. Ia 
hamar urtez eskualdea 
trinkotzeko hainbat 
ekimenetan jardun eta gero, 
sustatzaileek erabaki dute 
bestelako moldez eta 
baliabidez ekin behar zaiola 
helburu horri.

Lehenik, eskertu egin nahi 
nuke elkartea bertan behera 
uzteko izan duten adorea. 
Gurean ohikoagoa da egiturei 
eusten tematzea, baita 
egokiak ez direla erakutsi 
dutenean ere. Eta komeni da 
ondo antolatuta ez dauden 
espazioak libre uztea, molde 
berriak probatzeko aukera 
egon dadin. Basoan ere 
beharrezkoa da zuhaitz 
zaharrak erortzen uztea, 
berriak garatu daitezen.

Eta bigarren, txalotu nahi 
nuke eskualdearen garapen 
sozialari berriro ekiteko 
erabakia, oraingoan anbizio 
handiz, baliabide oparoz eta 
molde berriz. Garapen 
ekonomikoa ez da bitarteko 
bat besterik aberastasuna 
sortzeko; aberastasun hori 
nagusiki banatzea erabaki 
duen eskualdean ezinbestekoa 
da garapen sozialerako ildoak 
eta lehentasunak adostea, eta 
horietan eragileen, 
erakundeen eta pertsonen 
indarrak biltzea, sustapena 
eta jarraipena elkarrekin 
egiteko. Bigarren fasean horri 
heldu nahi zaio ganoraz. Eta 
ni asko pozten naiz.

azkEN bERba

MIKEL IRIZAR

Eneko Azkarate aRRaSatE
Garibairen biografia arakatuta, 
zera esan daiteke: Espainiako 
erregeari buruzko historialari 
eta kronikaria izan zen. Arra-
saten jaio zen 1533an eta Madri-
len hil, 1599an. Arrasateko al-
kate izan zen 1568-1569 bitartean. 

"Esteban Garibai da Arrasatek 
eman duen pertsonarik ospe-
tsuena, unibertsalena. El com-

pendio de las Españas 40 liburu-
ko bilduma idatzi zuen. Baina 
bere kolkotik ordaindu zuen 
bilduma, eta, zeukan diru guztia 
galduta, porrot eginda geratu 
zen. Horregatik, Espainiako Gor-
teetara joan zen, laguntza bila". 
Jabier Bengoa Arrasate Zientzia 
Elkarteko kidearen berbak dira.

Felipe II.a Espainiakoak ha-
rrera egin zion Escorialen, eta 

erregearen liburuzain izendatu 
zuen 1575ean. Espainiako erre-
gearen kronikari izendatu zuten 
1592an. Baina "herriko kontuez 
ere asko idatzi zuen", dio Bengoak.

Arrasatearren diruarekin 
Esteban Garibairen omenezko 
monumentua eta plaka oroigarria 
zeuden Biteri plazan: "Arrasa-
teko herritarrek jarritako di-
ruarekin eraiki zen, herriaren 
hiribildu agiriaren 700. urteu-
rrenean". Baina hura bota egin 
zen, lur azpiko aparkalekuak 
egiteko. Plaka oroigarria herri-
tar batek gorde zuen eta Arra-
sate Zientzia Elkartera eroan 
zuen, Jabier Bengoak dioen 
moduan. "Gordeta izan dugu. 
Garibairen ospea eta gure arba-
soen ospea gordetzea zegokigu-
la uste genuen eta horregatik 
dator orain omenaldi hau".

Iñigo Arregi arrasatear eskul-
toreak "erabat doan" egin du 
egitura bat plaka oroigarria 
jartzeko eta Garibai jaio zen 
etxearen parean kokatuko dute 
oroigarri hori. 

"Euskaldun eta espainol"
Esteban Garibai beste arrazoi 
bategatik da albiste: Carlos Ur-
quijo, Mariano Rajoyrekin Es-
painiako Gobernuaren ordezka-
ri izan zena EAEn, Esteban de 
Garibay Fundazioa sortu du, 
"euskaldunen eta nafarren lo-
tura Espainiarekin indartu eta 
nabarmendu" nahian. Horreta-
rako, arrasatearraren izena 
aukeratu du, hark zeukalako 
bere burua "euskaldun eta es-
painoltzat". Garrantzia kendu 
nahi izan dio Arrasate Zientzia 
Elkarteko kideak. Garibai "eze-
ren gainetik mondragoetarra" 
izan zela adierazi du.

Iñigo Arregi eskultorearen lana, Garibairen oroigarri izateko. GOIENA

Esteban Garibai. ARMIARMA.EUS

Garibairen "ospearen" 
oroigarria Arrasaten
Esteban garibai omenduko dute arrasaten, haren jaioterrian. arrasateko udalak eta 
arrasate zientzia Elkarteak oroigarria jarriko dute biteri kalean. 2004an, lur azpiko 
aparkalekuak egiteko bota zuten oroigarria ordezkatuko dute

1960ko Garibairen oroigarria. EUSKONEWS

bukatzEko
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