
Kargutik kendu 
ostean, "minduta" 
doa Jorge Davila, 
Mondra futbol taldeko 
entrenatzaile ohia / 14

Pentsiodunek dei egin 
dute azaroaren 16an 
egingo diren 
manifestazioetan 
parte hartzeko / 5

Interkooperazioa, 
elkartasuna eta 
gizarte eraldaketa 
bultzatzen dituen 
Mundukidek, 20 urte / 4

Debagoieneko 
Landa Garapenerako 
Elkarteak, 30 urte

Carla Morera futbol
jokalariari 
elkarrizketa

'Afrikanerrak' 
eleberria aurkeztu du 
Eneko Barberenak, 
kontakizun futurista 
eta distopikoa / 40

50.000 debagoiendar daude deituta domekako hauteskundeetarako; 
botoa ematera joateko dei egin dute alderdi nagusiek / 2
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Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Ahal Dugu), Joseba Agirretxea (EAJ), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) eta Maria Luisa Garcia (PSE-EE), Goiena telebistan, martitzenean. XABIER URZELAI

Juanjo San Sebastian 
mendizaleak 'El viaje' 
filma eskainiko du 
Oñatiko Mendi Astean 
eguaztenean / 34
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Eneko Azurmendi ARRASATE
EAJren Gipuzkoako zerrenda-
burua da Joseba Agirretxea; EH 
Bilduren Gipuzkoako zerrenda-
burua Mertxe Aizpurua; PSE-
EEren Gipuzkoako zerrendako 
bigarrena Maria Luisa Garcia; 
eta Elkarrekin Ahal Duguren 
Bizkaiko zerrendako bigarrena 
Miren Gorrotxategi.

Negoziazioek huts egin ostean, 
aurtengo bigarren hauteskundeak 
izango dira, eta Agirretxeak dio 
euren planteamenduak "indar 
gehiagoz" defendatzeko arrazoia 
dela hori. "Hauteskunde hauek 
eskuinari beste aukera bat ema-

ten diote; dohainik, gainera. 
Espainiatik hodei oso beltzak 
datozela ikusirik, gure autogo-
bernuaren eta euskal gizartearen 
eta ekonomiaren defentsa sutsua 
egingo dugu".

Aizpuruak "indarberrituta" 
ikusten du EH Bildu, eta "aire 
beltzak" datozela uste du honek 
ere. "Euskal subiranisten ahotsa 
Madrilen izango da eta herri 
egiten gaituen hori guztia de-
fendatzera goaz. Aire beltzak 
dira, erasokorrak, eta beharrez-
koa da gure ahotsa hor izatea".

Garciak, bestalde, aitortu du 
"arrisku handia" dagoela presi-

dente eta presidenteorde zen-
tralista, atzerakoi, matxista, 
homofobo eta xenofobo bat iza-
teko. "Euskadiri dagokionez, 
gure autogobernua ere kolokan 
egongo litzateke kasu horretan. 
Beraz, irmotasun demokratiko-
rako borondatea jarri nahi dugu 
herritarren zerbitzura".

Gorrotxategik krisi ekonomi-
koan jarri du arreta. "Gure arra-
zoiek are tinkoago diraute. Kri-
si larri bat dator, eta horren 
aurrean ikusi behar da nondik 
datorren murrizketa. Orain arte, 
behetik egin izan dira murriz-
keta horiek, eta aberatsen eta 

pobreen arteko aldea sakondu 
egin da. Horri aurre egitea da 
gure lehentasun nagusia".

Katalunia eztabaidagai 
Katalunia ere izan dute hizpide. 
"1978an konpondu gabe geratu 
ziren gauzek oraindik ere kon-
pondu gabe diraute, eta ezegon-
kortasun politikoa ere horren 
adibide bat da. Arazoa ez dugu 
euskaldunok eta kataluniarrek, 
Espainiak dauka arazoa, eta ez 
da gai horri aurre egiteko".

Garciak erantzun dio Torra 
presidente den bitartean "nekez" 
hasiko dela konpontzen Katalu-

niako elkarbizitza eta krisi po-
litikoa. "Alderdi independentis-
tek jarrera pragmatikoagoa 
hartu beharko lukete, autogo-
bernuari buruzko elkarrizketa 
bultzatzeko, eta ez Espainiako 
eskuin nazionalista elikatzeko".

Arazoa politikoa dela dio Agi-
rretxeak, eta modu politikoan 
konpondu behar dela. "Pedro 
Sanchezen konponbidea da erre-
ferenduma delitu moduan kon-
tsideratzea Zigor Kodean. Es-
painiako Estatuak arazo bat du. 
Konstituzioa elementu zabal-
tzailea izan behar da, eskubideez 
baliatu behar dena, eta ez une 
oro estu daukazun traje bat".

Gorrotxategik, azkenik, ohar-
tarazi du plurinazionaltasuna 
ukatzen dutenek errealitate bat 
ukatzen dutela. "Lehenik, aitor-
tza egin behar da, eta gero, po-
litikariok tresnak jarri behar 
ditugu estatu ereduak erreali-
tate konkretu batera egokitzeko".

Pentsioak blindatu beharraz
Gaur egun urgentzia handiena 
duen gaia pentsioena da, Aiz-
puruaren esanetan. "1.080 euro-
ko gutxieneko pentsio hori ziur-
tatu egin behar da, blindatu, eta 
gizarte-segurantzaren transfe-
rentzia ere gureganatzea beha-
rrezkoa da, Espainiarekiko 
menpekotasunean ez dugulako 
aurrera egingo".

Agirretxeak aitortu du pozten 
dela hori entzuteaz EH Bilduren 
ahotan. "Eusko Jaurlaritzari 
transferitu egin behar zaio gi-
zarte-segurantzaren gestioaren 
erregimena", dio.

Pentsioak KPIaren arabera 
eguneratzea eta Konstituzioan 
blindatzea ere lehentasunezko-
tzat jo du Garciak, "garapena 
eta jasangarritasuna lortzeko".

Sistema inposatzaile fiskal pro-
gresiboa eratu behar dela azaldu 
du Gorrotxategik. Horrez gain, 
iruzur fiskala amaitzea ere in-
portantea dela dio. "Banka publi-
ko bat eta energia sortuko duen 
enpresa publiko bat sortzea pro-
posatzen dugu. Iruzur fiskalaren 
%70 aberats handien eskuetatik 
dator".

Indarkeria matxistaren aurka
Agirretxearen ustez, inportantea 
izan zen indarkeria matxistaren 
gaia legeetara eramatea. "Pauso 
inportantea eman zen horrekin, 
baina ez dakit legearen aplikazioa 
ez ote den izan huts egin duena. 
Gizarteak inoiz baino kontzien-
tziazio handiagoa dauka, baina 

Agirretxea eta Aizpurua ezkerrean, eta Garcia eta Gorrotxategi eskuman, Goiatz Arana aurkezlearekin, Goiena telebistako platoan. GOIENA

Bigarren itzulira, 
"indarberrituta"
Goiena telebistako 'Harira' saioan egindako mahai-inguruan izan dira aste honetan 
Joseba Agirretxea (EAJ), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Maria Luisa Garcia (PSE-EE) eta 
Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Ahal Dugu), etzi egingo dituzten hauteskundeen harira 

Goiena.eus webgunean eta 
Goienaren sare sozialetan 
unean uneko jarraipena 
egingo zaie hauteskundeei, 
parte-hartzearen eta herri 
ezberdinetako datuak 
emanez. Astelehenean, 
emaitzak aztertuko dira 
Goiena telebistan, analista 
politikoen laguntzarekin.

Hauteskundeen 
jarraipena etzi

"KONSTITUZIOA EZIN 
DA IZAN MOMENTURO 
ESTU DAUKAZUN 
TRAJE BAT"
JOSEBA AGIRRETXEA (EAJ)

"AUZITEGI BEREZIAK 
BEHAR DITUGU, 
INDARKERIA 
MATXISTA LANTZEKO"
MERTXE AIZPURUA (EH BILDU)

"TORRA PRESIDENTE 
IZANDA, NEKEZ 
KONPONDUKO DA 
KRISI POLITIKOA"
MARIA LUISA GARCIA (PSE-EE)

"FEMINISMOAREN 
PRINTZIPIOEKIN HEZI 
BEHARKO GENUKE 
GIZARTEA"
MIREN GORROTXATEGI (ELK. AHAL DUGU)
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erantzukizun politikoa ere bada-
go. Azken hilabete hauetan au-
kera egon da Zigor Kodea alda-
tzeko, eta ez da egin".

Garciaren ustez ere denbora 
galdu da azken hilabete hauetan 
Zigor Kodea aldatzeko. "Pena 
handiz esaten dut hori. Gauza 
asko egin dira, baina ez da den-
borarik izan denera iristeko".

Indarkeria matxistari aurre 
egiteko gako garrantzitsuenetako 
bat hezkuntza da, Gorrotxategiren 
esanetan. "Gizartea feminismoa-
ren printzipioekin hezi behar da. 
Estatuak dirua bideratu behar 
du indarkeria matxistaren kontra 
behar diren neurriak jarri eta 
aldaketa sakonak eman ahal iza-
teko". Garciak erantzun dio zen-
tzurik zabalenean hartu beharko 
litzatekeela hezkuntza. "Medikuak, 
epaileak eta polizia bera hezi egin 
behar dira gai honetan, oraindik 
komeriak daudelako behar den 
moduko arreta eskaintzeko".

Aizpuruak dio zigorgabetasu-
na bukatu behar dela. "Hezkun-
tza oso garrantzitsua da, noski, 
baina, horrez gain, uste dugu 
espresuki gai hauek lantzeko 
auzitegi bereziak egon beharko 
liratekeela", nabarmendu du.

E.A. ARRASATE
Antzuolan 1.625 herritar daude 
botoa ematera deituta domekan; 
Aramaion, 1.166; Aretxabaletan, 
5.434; Arrasaten; 17.301; Bergaran, 
11.520; Elgetan, 858; Eskoriatzan, 
3.200; Leintz Gatzagan, 179; eta 
Oñatin, 8.893 herritar.

Bi boto eman beharko dituzte 
herritarrek. Gutun-azal zurian 
Kongresurako botoa sartu behar-
ko da eta Senaturakoa, bestean. 
Gipuzkoan hamabi zerrenda 
aurkeztu dituzte, bai Kongresu-
rako eta baita Senaturako ere. 
Araban, berriz, hamaika. Izan 
ere, Escaños En Blanco-Aulki 
Zuriak alderdiak ez du zerren-
darik aurkeztu Araban.

EH Bildu nagusi apirilean
Alderdi gehienek apirileko ze-
rrendak errepikatuko dituzte 
hauteskunde hauetan, bai Gi-
puzkoan eta baita Araban ere. 

Apirilean, hain zuzen, EH Bildu 
izan zen indar nagusia Deba-
goienean, 12.609 botorekin. EAJ 
izan zen bigarren indarra, 12.055 
boto eskuratuta. Elkarrekin Po-
demosek 5.431 boto lortu zituen; 
PSE-EEk, 5.085; eta alderdi po-
pularrak, 966.

Emakume bat botoa ematen. E.A.

50.176 debagoiendar daude 
botoa ematera deituta domekan
Gipuzkoan hamabi zerrenda aurkeztu dituzte, guztira, 
Senaturako zein Kongresurako; Araban, berriz, hamaika

E.A. ARRASATE
Mertxe Aizpurua EH Bilduren 
Gipuzkoako zerrendaburua Ber-
garan izan zen domekan, eta 
"erabakitzeko eskubide demo-
kratikoa Madrilen defendatzeko 
konpromisoa" hartu zuen, "Bar-
tzelonako adierazpena izenpetu 
zuten Estatuko herrietako gai-
nontzeko subiranistekin batera". 
Era berean, azaldu du autode-
terminazio eskubidearen defen-
tsa, preso politikoen askatasuna 
aldarrikatzea eta politika sozial 
aurrerakoiak bultzatzea izango 
dela zeregina Madrilen.

Bestalde, Arrasaten ere izan 
da Aizpurua asteon, eta Espai-
niako hautagai nagusien arteko 
debatea izan du hizpide. "Agerian 
geratu da Madrildik ez dela eus-
kaldunon beharrentzako kon-
ponbiderik etorriko. Euskal 
Herriko errealitatetik kanpo 
daude", azpimarratu du.

EAJ 
Astelehen goizean, bestalde, 
Aitor Esteban eta Joseba Agi-
rretxea izan ziren Arrasaten 
besteak beste, EAJren Bizkaiko 
eta Gipuzkoako zerrendaburuak, 
hain zuzen. Estebanek nabar-
mendu du EAJk estatu osorako 
erreferentzia diren neurriak 
sustatzen dituela berdintasuna-
ren arloan. "Kontratazio plegue-
tan, enpresa batek gure admi-
nistrazioarekin kontratatu gure 
badu, ziurtatu behar du soldatak 
eta lan-baldintzak berdinak izan-
go direla emakume zein gizo-
nezkoentzat".

Horrez gain, azaldu du Eus-
kadi eredugarria dela gizarte 
kohesioa lortzen eta EAJ dela 
bermerik handiena kohesio hori 
lortzeko. "Ezin da legediaren 
kontra joanez, Madrildik gauza 
bat egin gura izatea, guri kon-
petentziak kenduz".

EH Bilduk ekitaldia egin du 
Bergaran eta EAJk, Arrasaten
Batak erabakitzeko eskubidearen defentsan jarri du 
fokua eta bestea, berriz, gizarte kohesioan zentratu da

GOIENA ALDIZKARIA  2019-11-08  EGuBAKoiTzA
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Kulturateko klaustroan egin 
zuten atzo ekitaldia. Ane Iraza-
bal kazetari arrasatearrak gida-
tu zuen saioa eta, besteak beste, 
Mundukideko sortzaileak, baz-
kideak, boluntarioak, kooperan-
te ohiak, erakunde eta koopera-
tiba bidelagunetako ordezkariak, 
gobernuz kanpoko erakundee-
takoak eta Euskal Herriko ga-
rapen lankidetzako erakundee-
tako hainbat pertsona izan ziren 
bertan.

Horrez gain, Aba Taano taldeak 
gospel kontzertua eskainiko du 
gaur Amaia antzokian, 20:00etan 
(Ikus 40.orria).

Jarduera handituko du
"Interkooperazioa, elkartasuna 
eta gizarte eraldaketa" oinarri 
hartuta, hamar herrialdetan lan 
egin du Mundukidek urte haue-
tan, eta 250 pertsona aritu dira 
zeregin horretan, langileak zein 
boluntarioak kontuan hartuta, 
300 elkarte baino gehiagorekin.

2018an egindako lanak, adibi-
dez, 75.000 pertsonaren bizitzetan 
eragin zuen, fundazioaren esa-
netan. Orain arte egindako lanaz 
"harro" azaldu dira, baina egun-
go egoeraren aurrean "erronka 
berriak martxan ipintzeko beha-
rra" nabarmendu dute. Diote 
asko dagoela egiteko oraindik. 

"Batetik, aberastasuna gutxi 
batzuen eskuetan kontzentra-
tzeak pertsonen arteko desber-
dintasunak handitzen ditu. 
Bestetik, planetaren aurkako 
mehatxuak klima aldaketa eta 
migrazio krisia ere hor ditugu".

Hala, plan estrategiko bat eza-
rri dute, eta datozen hiru urtee-
tan jarduera handitu egingo 
dute Brasilen eta Mozambiken. 
Horrez gain, Afrikan jadanik 
martxan dute Etiopiako progra-
ma eta Malawin laster jarriko 
dute indarrean. Amerikan, aldiz, 
Kolonbian eta Ekuadorren ere 

hasi dira lanean. Aldi berean, 
emakumea indartzeko ahalegina 
egingo du Mundukidek, "bere 
erakundean, hegoaldeko progra-
metan eta lan egiten duen era-
kundeekin genero ekitatea in-
dartuz".

Eskerrak guztiei
Azkenik, fundazioak eskerrak 
eman gura izan dizkie urte haue-
tan guztietan laguntzaile izan 
dituzten guztiei. "Kooperatiba, 
enpresa pribatu, boluntario, 
kooperante eta langile, babesle 
eta erakunde publikoei".

Mundukideko hainbat ordezkari, Mozambiken, hango herritarrekin. MUNDUKIDE

20. urteurrena ospatzen 
ari da aurten Mundukide
Fundazioa 1999an sortu zen, "interkooperazioa, elkartasuna eta gizarte eraldaketa 
oinarri hartuta"; atzo, eguena, egin zuten urteurreneko ekitaldi nagusia, ane irazabal 
kazetariak zuzenduta, sortzaile, bazkide, boluntario, kooperante ohi, eta abarrekin

Industrialdeak izango duen itxura. PULSAR KREAN

Fagorren Garagartzako gune 
izandakoa birgaitu egingo dute
Mondragon industrial & Logistic Park izena edukiko du 
eta lanak 2020an zehar bukatzea aurreikusten dute

E.A. aRRaSatE
Fagor Etxetresnek, 2011n, Mon-
dragon korporazioko kide den 
Ekimen Berri Kudeaketa SLU 
enpresari laga zizkioten bi in-
dustria-nabe horiek, 55 milioi 
euroren truke, eta diru hori 
erabili zuten zorra amortizatze-
ko. Era berean, industrialde 
horien errenta-hitzarmena si-
natu zuen Fagorrek Ekimen 
Berri Kudeaketarekin zazpi 
urterako, eta horiek pasatakoan 
erosteko aukera zabalik utzi.

2017ko irailean aurkeztu zuen 
Fagor CNAk enpresa desegiteko 
erregulazio espedientea, eta, bi 
urte baino gehiago geldirik egon 
ostean, aktibitate industriala 
berreskuratuko du Fagor Etxe-
tresnen industrialdea izanda-
koak, hura balioan jartzea era-
baki du-eta Ekimen Berri Ku-
deaketa enpresak.

Hala, Pulsar Krean enpresak 
hamar milioi euroko inbertsioa 

egin du eta Mondragon Industrial 
& Logistic Park ezarriko du Ga-
ragartzako gune horretan.

Lehen eraikinak 23.950 metro 
koadro ditu; horietatik 3.400 
metro koadro bulegoei eta zer-
bitzuei dagokie eta 27 gune eta 
bederatzi sarbide ditu; bigarre-
nak, 30.600 metro koadro, horie-
tatik 1.400 bulegoak eta zerbi-
tzuak, 30 gune eta zortzi sarbide; 
hirugarrenak 2.700 metro koadro 
ditu, guztiak bulegoak. Inguruan, 
gainera, 620 aparkaleku daude.

Gunea, bezeroen esku
Industrialdeak eta logistikoak 
garatzen ditu Pulsar Kreanek, 
eta, enpresaren esanetan, lan-
tegi bat berreskuratzeko modu-
rik onena gune hori berriro ere 
lantegi izatea da, edo, behintzat, 
produkzioari lotuta egotea. Modu 
horretan, bezeroen esku utziko 
du gune berria, salduz edota 
errentan emanda.
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Maialen Santos bERgaRa
Merkatariak, gazteak, sindika-
tuak, dendariak... elkartu dira 
asteon bailarako pentsiodunekin, 
Bergaran. Pentsio Sistema Pu-
blikoa bermatuta ez dagoela 
salatzeko baliatu zuten hitzordua, 
eta pentsio duinak aldarrikatu 
zituzten, beste behin ere. "Bi 
urte igaro dira Estatuko zein 
hemengo mobilizazioei esker 
aldarrikapenetako batzuk lortu 
genituela, baina ez dira finkatu", 
adierazi zuen Bergarako Asan-
bladako erretiratu Roberto Ka-
reagak, hizketaldia abiatzeko.

Erretiratuen aldarrikapenek 
"bere horretan" jarraitzen dute-
la ekarri zuen gogora, eta pentsio 
sistema publikoaren beharra 
adierazi zuen. 1.080 euroko gu-
txieneko soldata, 1.200 euroko 
lanbidearteko gutxieneko sol-
data, KPIaren araberako pentsio 
igoera soldatetan eta pentsioetan 
dagoen genero arrakala behingoz 
gainditzea eskatu zuten.

Azaroaren 16an, hiriburuetara 
Hego Euskal Herriko pentsio-
dunek udazkenean eta neguan 
"borrokan" jarraituko dutela 
iragarri zuten agerraldian. Haa-
tik, debagoiendar guztiei dei 
egin zieten datorren astean, 
azaroaren 16an, hainbat hiritan 
–Gasteiz, Donostia, Bilbo, Iruñea 

eta Eibar– arratsaldeko bostetan 
egingo diren manifestazioetan 
parte hartzeko. "Debagoiendarrei 
dei berezia egiten diegu Donos-
tiako Bulebarrean arratsaldeko 
bostetan hasiko den manifesta-
ziora joateko", esan zuen Karea-
gak, irmo. Horretarako, auto-
busak antolatuko dituzte; he-
rrietatik irtengo dira, 15:30ean.

Emakumeak, kexu
Bergarako Asanbladako pentsio-
dun Itziar Usandizagak bailara-
ko emakume pentsiodunen ize-
nean hitz egin zuen: "Asko mi-
seriazko pentsioekin bizi gara, 
eta, borrokatu arren, alde bate-
ra utzita gaude". Gaineratu zue-
nez, generoaren arrakala ema-
kumeek  jasaten duten beste 
"diskriminazio" bat da. Soldata 
eta kotizazio baxuagoek, aldi 
baterako kontratuek, karrera 
laboral laburrek, enplegu azpi-
baloratuek... eragiten dute ema-
kumeen pentsioa gizonezkoena 
baino baxuagoa izatea, azaldu 
zuen emakumeen bozeramaileak. 
"Emakume pentsiodunek batez 
beste gizonek baino %35 gutxia-
go kobratzen dugu", argitu zuen.  
1.080 euroko gutxieneko pentsioa 
eta soldatetan eta pentsioetan 
dagoen arrakala behingoz bu-
katzea eskatu zuen Usandizagak 
bere hizketaldian.  

Instituzioei eskaera
Beren "eskubideen alde" borro-
kan jarraitzeko, abenduaren 
12an Gasteizko eta Iruñeko par-
lamentuen aurrean elkarreta-
ratzea egingo dute Hego Euskal 
Herriko pentsiodunek, 2020ko 
aurrekontuetan herritarren 
"beharrizanetara egokitu" dai-
tezela instituzioei eskatzeko.  

Roberto Kareagak azaldu duenez, 
"pertsona nagusi guztiek eko-
nomikoki bizitza duina eta au-
tonomoa bermatuta izan dezaten 
eskatzen dugu", eta horretarako, 

diru multzo bat horretara bide-
ratu dezatela gura dute.  "Hitze-
tatik ekintzetara" pasatzeko unea 
dela gogora ekarri zuten age-
rraldian bildutakoek.

Pentsiodunek azaroaren 
16rako egin dute deia
Eskualdeko pentsiodunek asteon egin dute agerraldia bergaran, eta enegarrenez 
aldarrikatu dituzte pentsio duinak. Erretiratuei babesa emateko, azaroaren 16an 
hiriburuetan egingo diren manifestazioetara joateko dei egin diete debagoiendarrei 

Eskualdeko pentsiodun eta eragileak, Bergaran egindako agerraldian. M.S.

Bergarako UNEDek ikasturte 
hasierako ekitaldi ofiziala egin-
go du gaur, egubakoitza. Alber-
to Santana UNEDeko irakasleak 
emango du ikasturte hasierako 
hitzaldia. Elogio de las Humani-
dades en la edad del conocimien-
to izango da berbaldiaren izen-
burua. Ekitaldian, era berean, 
azken ikasturteko graduatuei 
diplomak banatuko zaizkie. 

Horren ostean, Bergarako 
UNED Patronatua osatzen duten 
erakundeetako agintariek har-
tuko dute hitza. Gorka Artola 
Bergarako alkateak eta Markel 
Olano diputatu nagusiak, alde 
batetik; eta Ricardo Mairal UNE-
Deko errektore gorenak eta 
Iñaki Esparza Bergarako UNE-
Deko errektoreak. 

Ekitaldiari amaiera emango 
zaio Alberto Santanaren berbal-
diarekin. Ekitaldia Seminarixoa 
aretoan izango da, 20:00etan 
hasita.

Alberto Santanaren 
berbaldia UNEDen 
ikasturte hasieran
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Garai zalapartatsuak bizi ditugu, irakurle, eta egunero badugu 
berriren bat asaldatzen gaituena.

Hara azkenetako bat: INEk jakinarazi du hainbat 
telefonia operadoreri gure datu batzuk erosi dizkiela eta 
mugikortasunari buruzko ikerketak egiteko erabiliko 
dituela.

Derrepentean, iskanbila: "Gure datuak erosi? Saldu? 
Baimenik eskatu gabe? Gure datuak geureak dira!".

Baina, ba ote dakigu zer diren datu horiek? Eskuen 
artean egunero, une oro, aldi oro, toki oro erabiltzen 
dugun mugikorrak nola funtzionatzen duen eta ze datu 
biltzen dituen ulertzen al dugu? 

Zerk haserretzen gaitu? 
Gure intimitatea urratua sentitzen dugu? 
Ala, hirugarren batek negozioa egitea gurea den   

zerbaitekin?
Orokorrean, ez dakigu 

ze datu diren, nola 
sortzen diren, nola bildu 
eta ze tratamendu ematen 
zaien. 

Are gehiago, benetan 
inporta al digu? 

Aipatutako datuok 
guretzat benetan hain garrantzitsuak balira, horien 
inguruan gehiago jakingo genuke, ezta?

Teknologiak hain azkar egiten du aurrera, egunean 
egotea ia ezinezkoa egiten zaigu; beraz, estrategia 
orokorra ostrukarena egitea da. Ezer txarrik gertatuko ez 
dela pentsatu eta aurrera... 

Jarrera honek aspaldiko pelikula bateko pertsonaiaren 
esaldi ezaguna ekarri dit burura, bere –ustezko– 
inozentzia zuritzeko "ezezagunen ontasunarekin beti 
fidatu naiz" esaten baitzuen. Baina, hori al da aukera 
bakarra? Egoera onartu eta ezezagunen esku jarraituko 
dugu? 

Gaiaren inguruko interesa edo kezka piztu badizut, 
pozik gelditzen naiz. 

Eta, gehiago jakiteko, ez galdu Joxe Rojas-ek 
Teknopataren txokoa-n ematen dituen argibideak. 

Azken finean, ez baita hainbesterako, ala bai?

Ez da 
hainbesterako

zabaLik

IRATI ITZIAR

OSTRUKARENA EGITEN 
DA: EZER TXARRIK 
GERTATUKO EZ DELA 
PENTSATU ETA 
AURRERA...

Tinder Sorpresa

JOSEBA BARANDIARAN
'ttaP'-EN aRgitaRatua

Tinder edo Kinder? Izenburua 
irakurrita pentsatu duzunak, 
nago, asko dio zure adinaz.

Noiz idatzi zenuen 
azkenekoz eskuz gutun bat, 
zigilua jarri eta postaz bidali? 

Eta jaso? 
Inoiz halakorik egin baduzu 

bederen!
Sarri aipatzen da 

digitalizazioak ekonomian, 
industrian, lan merkatuan 
izango duen eragina, 
robotizazioa eta beste. 
Gutxiago entzuten da sare 
sozialek, Tinder (edo 
KaixoMaitia!) modukoek 
bereziki, geure harremanetan 

eragin aldaketez eta 
datozenez.

Neure adin eta gorako 
gehienek, bikote egonkorra 
badute bereziki, arrotz eta 
arraro irizten diote Tinder 
moduko zerbaiti; baita FB,IG 
eta gainerako sare sozialen 
erabiltzaile izanda ere. 

Sorpresa, neuretzat, 30 
urtetik beherakoetan dator: 
maiz eta naturaltasun osoz 
dute barneratua jende berria, 
ezberdina, ezagutzeko ematen 
dituzten aukerak, zabaltzen 
dituzten ateak. 

Eta ongi pentsatuta, ez da 
harritzekoa.

Tresna digitalok erabiltzeak 
oso azkar ahalbidetzen du 
bakoitza non dagoen jakitea; 
fisikoki nahiz harremanen 

"merkatuan". Horrek hainbat 
eragozpen, irtenaldi, jai-giro 
neketsu, ke ordu,  etilismo, 
neke eta hurbilpen kostu 
ikaragarri gutxitzen ditu. 

Banandu den edonork, are 
gehiago haurrik badu, sobera 
daki zertaz ari naizen. 

Stanford unibertsitatean ere 
igarri diote: AEBetan on line 
gertatzen dira bikote 
heterosexual gehienen arteko 
lehen kontaktuak. 

Honek dakarren aldaketa 
kulturala gure kale, jai eta 
tabernen funtzioan kasu, 
ikaragarria da. 

Betiere, jakinik, harreman 
digitalen eltzea,  
analogikoaren sutan frogatu 
beharko dela. 

Oraingoz!

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz
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Eneko Azkarate aREtXabaLEta
3.000 emakume inguru batu 
dira asteburuan Durango egin 
dituzten Euskal Herriko V. 
Jardunaldi Feministetan. 
Hamaika igaro dira era 
honetako azken topaketa egin 
zutenetik, eta Euskal Herri 
osotik joandako talde 
feministetako kideak elkartu 
dira Durangon, Salda badago 
lelopean. Goiena telebistako 
Hemen Debagoiena saioan 
elkarrizketatu dute Larraitz 
Arando, Durangotik bueltan.
Mahai inguruz, tailerrez, hitzaldiz 
betetako hiru egun izan dira 
Durangokoak... Zuk zeuk nola 
bizi izan dituzu?
Esperientzia indartsua izan 
da, eta barruak astinduta, 
biziberrituta, itzuli naiz. 
Pozik. Zirraragarria izan da. 
Etxeko lanekin etorri gara.
2008an egin ziren era honetako 
azken jardunaldiak. Nabari zen 
hori? 
Bai. 11 urtean gauzak asko 
aldatzen dira. Egoera 
bestelakoa da. Bi urte egon 
dira jardunaldiak prestatzen.

Parte-hartzaileen aniztasuna 
nabarmendu daiteke? 
Adinaren eta jatorriaren 
aldetik bai, Euskal Herriko 
leku ezberdinetakoak batu 
garelako. Gehienak, dena den, 
azal zurikoak ginen. Jende 

askok kanpoan geratu behar 
izan du toki muga dela eta. 
Orain, Durangon landutakoa 
herrietan lantzea komeni da.
Debagoienak ere izan du 
presentzia Durangon... Zer-
nolakoa? 

Herri bakoitzetik talde bat. 
Aretxabaletatik joan naiz ni. 
Gure taldean adin 
askotarikoak batu gara. 
Zertan jarri duzue fokua? 
Bost ardatz ezberdin landu 
ditugu. Honako hauek: bizitza 
erdigunean; deskolonizatzea; 
gorputzak eta sexualitatea; 
indarkeriarik gabeko gizartea 
eraikitzen; eta mugimendu 
feministaren barrura 
begirakoa. Eta bost ardatz 
horien bueltan hausnartzea 
zen helburua. Hasieratik 
adierazi zaigu hura ez zela 
feminismoa kontsumitzeko 
toki bat, ez zela espektakulu 
bihurtzeko gune bat. 
Entzutera, berba egitera eta 
hausnartzera joan gara hara. 
Prozedura izan da: ponentzia 
bat aurkezten zen eta horren 
ostean hainbat tailer 
antolatzen ziren ezaugarri eta 
profil askotariko 
emakumeekin. Ikuskizunak 
ere izan dira. Izan ere, ez 
dugu astirik izan denbora 
alferrik galtzeko. 
Autokritikak ere izan du lekua.
Migratuak diren emakumeek 
edo arraza jartzen diogun 
emakumeek osatutako mahai 
bat antolatu da, eta horrek 
sortu du zeresan handia. 
Hemen emakume zuriok, 
gehiengoak, beste batzuen 
aurrean ditugun pribilegioez 
ere hausnartu dugu. Mahai 

horren helburuetako bat zen 
zuriok interpelatuta sentitzea. 
Aurrera begira, zein ildo markatu 
dira? 
Feminismo talde saretu eta 
antolatu baten alde lan egin 
beharraz jardun zen. Niri 
balio izan dit, esaterako, 
jarduteko eta hausnartzeko 
gauza deserosoak onartzeko 
gertu dagoen feminismoaz.
Talde feminista ezberdinak 
ezagutzeko eta elkarren berri 
izateko ere bai? 
Bai, eta, batez ere, ikusezinak 
ziren kolektiboak ezagutzeko, 
kolektibo ezberdinen lanaren 
berri izateko eta talde horiek 
ze aldarrikatzen duen 
ezagutzeko…
Ze kolektibo ikusezin dira 
horiek?
Arrazializatutako 
emakumeak, ijitoak, 
aniztasun funtzionala edota 
sexuala dutenak, emakume 
baserritarrena, gazte 
feministena… Haien 
proposamen eta 
aldarrikapenak gertutik 
ezagutzeko aukera izan dugu.
Bosgarren Jardunaldi Feminista 
hauen ostean, orain zer?
Talde ezberdinek ildo 
ezberdinak markatu zituzten. 
Ildo nagusiak geroago 
etorriko dira. Eta biolentzia 
mota ezberdinei zelan aurre 
egin ikasteko tresnak eta 
baliabideak ere landuko dira. 

Larraitz Arando, oraingo astean, Aretxabaletako Arkupen. MIRARI ALTUBE

"Barruak astindu zaizkigu 
Jardunaldi Feministetan"
LARRAITZ ARANDO aREtXabaLEtako taLDE FEMiNiSta

bERbagai

Aitor Borobia, 
'Iheslaria' 
telesailean
ETB1ek Iheslaria telesaila 
estreinatuko du abenduan, eta 
telesail horretako 
protagonista bat izango da 
Aitor Borobia aktore 
bergararra. Bost atal izango 
ditu. 1976ko gertaera  bat du 
oinarri telesailak. Hain justu 
ere, 1976an Basauriko 
kartzelatik ihes egiten 
ahalegindu zen preso talde 
baten –ETAkoak, komunak…– 
gorabeherak. Segoviako 
kartzela zaharrean grabatu 
dute –Imanol Uriberen 
Segoviako ihesa grabatu zen 
tokian–. Jabi Elortegi da 
zuzendaria. 

ituRRi oNEtik

Hauteskundeak, 
'#A10' traolarekin

Hauteskundeez gain, ia ez da 
beste gairik egon aste honetan 
sare sozialetan:

@Loren810: "Akaso 
demokrazia baten ahalmena 
da erabaki gabe herria 
isilarazi? Gailendu ez dadin 
gezurra. Eskema okerrak 
salatzeko #A10".

@xa2: "Ez zaitez etxean 
gelditu, etorkizuna jokoan 
dago #hauteskundeak 
#bozkatu #A10".

@Gasteiztar1: #A10-eko 
hauteskundeetako nire porra: 
PSOE 120, PP 94, VOX 37, UP 
35, CS 17, MP 6, ERC 14, 
JXCAT 7, CUP 4, EAJ 6, EHB 
5, N+ 2, BNG 1 eta CC 2"

Hau bE baDogu!

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Herriko lau baserritar omendu zituzten Arrasateko Baserritarren 
Azokan. Izan ere, lau omenduek mende erditik gora zaroatzaten 
azokan baserriko produktuak saltzen. Honako hauek izan ziren 
omenduak: Bidasoro baserriko Kontxita Berezibar, Artia 
baserriko Gregori Markaide, Artazubiagako Dominga Galdos eta 
Ikutixoko Maria Arana. Hain zuzen, Arrasateko Udalak plaka 
bana eman zien lau emakume baserritarrei.

Arrasateko lau 
baserritarri 
aitortza

2008-11-08
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Amaia Etxaberi irakurri nion 
entzutearen garrantziaz atal 
honetan bertan eta entzutea 
ari dela izaten lehenengo 
urratsa eraldaketako gakoak 
identifikatzeko. Ahots 
aniztasunari leku ematea eta 
denok badugula zer kontatu 
irakurtzeak irribarretxoa 
atera dit eta Bai, horixe! 
Herrixa danok osatzen dou eta 
aurrera ittekotan danon 
artian in bihakou! Guztion 
ahotsetatik eraldaketan 
urratsak egitea da bidea; 
eutsi horri, beraz!

Nik, baina, ikustean jarriko 
dut arreta-gunea. Begiratzen 
dugunean nor ikusten dugu? 
Nola ikusten dugu?

Pasarte bat Debagoieneko 
herri bateko taberna buelta 
batean: herrian ezaguna den 
pertsona bat kalean gora 
edanak kalte eginda dator 
eguerdirako. Osasun 
mentaleko arazoak ditu eta 
norberaren zaintza alde 
batera utzita du. Zer da 
ikusten duguna? Pertsona? 
Osasun mentaleko arazoa? 
Edanak eragindako kaltea?

Beste pasarte bat 
Debagoieneko herri bateko 
igerileku batean: garun 
paralisia daukan ume bat 
igeriketa ikastaroan dago 
beste ume batzuekin batera. 
Taldekatzean, adin fisikoari 
dagokiona baino txikiagoekin 
jarri dute. Bera pozik doa 
igerilekura, salto eta jolas 
egiten du beste umeekin. 
Guraso batzuk kexatu dira 
beraien umeak distraitzen 
dituela. Zer da ikusten 
duguna? Umea? Garun 
paralisia? Umea gure 
umearentzat mehatxu?

Beste pasarte bat 
Debagoieneko herri bateko 
jatetxe batean: garun 
paralisia daukan heldu bat 
beste heldu batzuekin 
afaltzen. Menua 
aukeratzerakoan heldu 
guztiei zer nahi duten 
galdetzen die zerbitzariak, 
baina garun paralisia 
duenari ez, besteei begiratu 
eta galdetzen die zer nahi 

duten. Zer da ikusten duena? 
Pertsona? Aulkia? Garun 
paralisia?

Eta beste milaka pasarte 
Debagoieneko edozein 
herritako edozein txokotan… 
Zer gertatzen da, baina? 
Dagoeneko ez ditugu txisteak 
egiten desabantaila egoeran 
egon daitezkeen pertsonekin… 
diskurtsoan oso integratuta 
daukagu gizarte moduan 
bidea gizarte inklusibo bat 
lortzea behar duela izan, non 
aniztasuna balioan jartzen 
den eta gizarteko kide guztiak 
onartuak diren. Baina zer da 
bestearen presentziak nigan 
sortzen duena?

Beldurraren begirada 
Gizarte edo komunitate 
inklusibo batek pertsona jarri 
behar du erdigunean, 
pertsona bakoitza eta pertsona 
guztiak. Pertsona ardatza 
izanik eta bere baldintza-
gabeko onarpena oinarri, 
komunitateak testuinguru 
abegikor eta segurua izan 
behar du. Baldintza-gabeko 
onarpenerako, baina, prest 
gaude? Zer da bestearen 
presentziak nigan sortzen 
duena?

Nago sarritan ezezaguna 
den horrek sortzen duen 
beldurra dagoela begiratu eta 
ezin ikusi horretan. 
Ezezaguna zaigu garun 
paralisia eta aurreiritziek 
baldintzatzen dute gure 
begirada. Begirada lanbrotsua 
izan ohi da eta askotan 
DIS-gaitasunak ikustera 
garamatza. Egin ezin 
dituenekin osatzen dugu 
zerrenda eta gizajoa dator 
gure burura. Dagoeneko 
bigarren mailan kokatu dugu, 
gu baino okerrago bizi den 
pertsona bat ikusten ari gara, 
bizitza krudela tokatu zaiola… 

Horrela eraikitzen badugu 
pertsona horren irudia, zer da 
bere presentziak nigan 
sortuko duena? Garbi daukat 
begirada landu behar dugula, 
eta begirada aldaketa da 
agendan jarri beharko 
genukeen lehentasunezko 
gaia, benetan nahi badugu 
komunitate inklusiboetara 
pausoak eman. Nola ikusten 
dugun bestea oso 
baldintzatzailea da eta 
pertsonen sinesmen eta 
jarrerak oztopo nagusi dira 
komunitate inklusiboen 
bidean. Eta nola egingo dugu 
begirada honetan lana? 
Ezezagunera gerturatuz 
adibidez? Edo ezezaguna 
gerturatuz?

Pasarte bat Debagoieneko 
edozein herritako lagun talde 
batean: txikitatik kuadrillan 
adimen urritasuna duen kide 
bat egon da. Kide hau ez da 
izan adimen urritasuna duen 
pertsona bere kuadrillan, 
bera izen propioa izan duen 
pertsona bat izan da eta 
besteek bezala lagun taldean 
eskubideak eta betebeharrak 
izan ditu. Egun helduak dira, 

eta bakarrik bizitzeko aukera 
dauka laguntza profesionalari 
esker eta adi dagoen sare bat 
duelako, eta komunitatea 
sostengu delako behar dituen 
laguntzak emateko, bera ere 
komunitatean badelako nor 
eta komunitateari ekarpena 
egiten diolako. Zer ikusten 
dugu kasu honetan? Izen 
propioa? Eskubideak eta 
betebeharrak? Sostengua eta 
laguntzak? Ekarpena?

Beste pasarte bat 
Debagoieneko edozein 
herritako futbol kantxa 
batean: arratsaldeko 5ak 
aldera inguratzen doaz 8-12 
urte tarteko ume zein 
gazteak; Lur, Intza, Omar, 
Gorka, Gonzalo, Itsaso, Jose 
Alberto, Miren, Asif, Maite, 
Mikel … eta zer ikusten dute 
umeek? Jolasa eta plazera? 
Taldeak osatzeko kide 
kopurua? Zer ikusten dugu 
helduok? Pakistandarrak, 
babesgabetasun egoeran bizi 
diren bi ume, ume gor bat eta 
gure umeak.

Zer da bestearen 
presentziak nigan sortzen 
duena? Begiratu behar dugu 

beldur barik eta aztertu zer 
den besteak nigan sortzen 
duena eta galde diezaiogun 
gure buruari, zergatik? 
Pertsona ikustera iristen 
garenean, orduan hasiko gara 
onarpenerako urratsak 
ematen. Eta, bai, hortik 
aurrera hitz egingo genuke 
inklusioaz eta beste guztiaz…

Auzoan hazitakoa naiz eta 
pribilegio bat izan dela esan 
behar dut; izan ere, auzoan 
bizi eta arnastu dut 
komunitatea. Etxetik jaso dut 
auzokoen ardura nire ardura 
ere badela eta auzoan beti 
babestua nengoela sentituz 
hazi naiz, adin tarte batean 
kontroletik ere bizi izan 
dudan babesa, noski. 
Komunitatea sarea da eta 
sareak babestu egiten du. 
Komunitatea berau osatzen 
duten kide guztien zaintzaz 
arduratzen da eta zaintzatik 
dator kide guztien ongizatea. 
Honek esan nahi du ardura 
hartzen dugula inguratzen 
gaituen kideekiko eta honek 
esan nahi du bestea badela 
nor guretzako. Komunitatean 
denok dugu lekua, guztiok 
gara nor, eta halaxe bizi eta 
sentitu izan dut auzoa eta 
halaxe egin nau auzoak. 
Nago, baina, komunitateak 
krisian daudela, komunetik 
gutxi daukagula egun, 
auzoetan ere; zuri-zuriak etxe 
gehienetan, bi.

(Des)berdintasunak ikusteko (dis)gaitasuna

DEbagoiENa ERaLDatzEN

NAGORE IÑURRATEGI Mu-ko iRakaSLEa Eta ikERLaRia

ZER DA IKUSTEN 
DUGUNA? UMEA? 
GARUN PARALISIA? 
UMEA GUREARENTZAT 
MEHATXU?

JoSH aPPEL / gMk

ZER DA IKUSTEN 
DUGUNA? PERTSONA? 
OSASUN MENTALEKO 
ARAZOA? EDANAK 
ERAGINDAKO KALTEA?

PERTSONA IKUSTERA 
IRISTEN GARENEAN 
HASIKO GARA 
ONARPENERAKO 
URRATSAK EGITEN
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Arrasateko Iturbide 
egoitzari esker ona

FELIX GOIKOLEA ZABALA
LaRRabE-iRuStataR Eta goikoLEa-

zabaLataR SENDiaREN izENEaN

aRRaSatE

Zaintza da pertsona bati 
eman diezaiokezun 
oparirik onenetarikoa. 
Zaintza hitzak baditu bere 
baitan zenbait kontzepzio. 
Elikadura, garbitasuna, 
osasuna, segurtasuna, 
fisikoa zein afektiboa. 
Zaintza, ardura, 
harremana –hartu-emana–, 
denbora, tempoak, 
eskaintza… dedikazioa. 
Pertsona bakoitza mundu 
bat da, egoera bat. 
Pertsona orok du 
kalitatezko bizitza duina 
izateko eskubidea. Baina 
ez dugu denok lortzen eta 
ez dugu denok kalitatezko 
zaintza emateko 
ahalmenik ere.

Azken urtean, gure 
senitartekoa den Mari 

Luisa Arrasateko Iturbide 
egoitzan egon da. 

Hasierako egunetatik ez 
dute bera bakarrik zaindu, 
bere ingurukoak ere 
zaindu gaituzte. Doluaren 
eta banaketaren 
sentimenduak kudeatzen 
lagundu, keinu fisikoak –
irriak, besarkadak…–, 
telefono dei lasaigarriak, 
eskatu gabeko azalpen 
goxoak familiari, bera han 
uztearen sentsazio gazia, 
eta bera etxean baino 
askoz hobeto ikustearen 
goxoa bidelagun. 

Urteak eman ditu 
horrelaxe. 

Fisikoak beheraka egin 
ahala, dependentzia 
areagotu ahala, zaintza 
doitua eta mimatua eman 
diote bere familiakoak 
izan ez eta, urteen 
poderioz, hala izan diren 
pertsona eskuzabal, 
enpatiko eta profesionalek. 
Zuek egin duzue, beste 
inork ez, bere familiakoak 

garenok ere egin ezingo 
genukeen 
akonpainamendua, 
zaintza. 

Esker mila, bihotzez, 
Maria Luisa eta han egon 
diren, dauden, guztiak, 
salbuespen gabe, espezial 
zaintzeagatik.

Har itzazue, arren, hitz 
xumeok, esker on infinitu 
bezalaxe. Egunez egun, 
gauez gau, lan eta 
jaiegunez, 365 egunez, 
horren dotore, bikain eta 
profesional, gu eta gure 
ingurukoak zaintzeagatik. 
Biba zuek! 

Esker mila Arrasateko 
Iturbide egoitzari.

Eskerrik asko, 'Bautista 
leprosua'

XABIER URIBESALGO BIKUÑA
bERgaRa

Badakit, bai, ordaindu 
nuela… bere lana dela, eta 
abar.

Badakit, bai.

Baina baita ere badakit 
lan egiteko modu eta 
jarrera asko daudela.

Aurtengo Arimen Gaua 
bizitzeko asmoz eta nire 
herriarekin nuen zor zahar 
bat kitatzeko asmoarekin 
eman nuen izena Ugutz 
Tours-ek antolatutako 
bisita gidatu antzeztuan. 

Egia esan, beti interesatu 
zaizkit historia eta gau 
magiko hauek duten 
zerbait berezi hori –
Arimen Gaua, San Juan 
bezperako gaua, eta abar–.

Bi zita egin zizkigun gure 
lagun Bautista leprosua-k, 
gaueko bederatzietan eta 
gaueko hamaiketan. 

Ni neu hamaiketakora 
azaldu nintzen, gaua bere 
esentzian bizitzeko asmoz; 
ez zidan, ez, Bautista-k 
hutsik egin!

Hantxe azaldu zen. 
Kartzela zaharraren 

alboko eskailerak jaitsi eta 
goiko plazako iturri albora 
deitu gintuen, kanpaitxo 

baten soinura, 
frantziskotarren abitu 
antzerakoa soinean.

Beste guztia ez dizuet 
kontatuko.

Zuek bizitzeko gonbita 
bai, ordea, egingo 
dizuedala. 

Harrigarria izan zen, 
benetan: espeziala. 

Gau hartan, nire etxerako 
bide luzean, gauza bakarra 
izan nuen buruan: zelako 
herri polit eta interesgarria 
daukadan!

Benetako bidaia egin 
genuen bertan geunden 
guztiok, Bergarakoak 
guztiak. 

Herritarrok harritu 
bagintuen, zer eragingo ote 
dio kanpotik datorrenari...

Zortekoak gu kanpotarrek 
topatzen duten lehenengo 
pertsona Ugutz bada. 

Benetan herri aktibo eta 
bizia eduki nahi badugu, 
horrelako artistak zaindu 
behar ditugu.

Eskerrik asko, Bautista!

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

Salaketa-gutuna
Eskertza-gutuna
Eskari-gutuna

Erantzun-gutuna
Aldarrikapen-gutuna

Kexa-gutuna

idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
"Ziurrenik, Arrasatek inoiz eman-
dako musika instrumentu jolerik 
handiena"; hala definitzen du 
hari buruzko hitzaldia egingo 
duen  Jose Mari Velez de Men-
dizabalek. Bere blogean murgil-
tzea nahikoa da Albina  Madi-
nabeitia (1909-1996) parekorik 
gabeko biolin-jolea izan zela 
jakiteko: 9 urterekin Eibarko 
Udalaren urrezko domina jaso 
zuen, 17 urterekin Sarasate saria 
–Espainia mailako garrantzi-
tsuena– eta Espainiako Orkestra 
Nazionalean jo zuen lehenengo 
emakumea izan zen.  

Txiki-txikitatik "arrakastatsu"
Albinaren aita Nazarioren biga-
rren abizena Altube zen, eta 
Seber Altuberen lehengusua zen. 
Beraz, lotura hori ikusita, mu-
sikarekiko grina etxetik zetor-
kiola esan daiteke. Bere eskue-
tatik pasa zen lehen instrumen-
tua mandolina izan zen, 6 urte-
rekin. Baina, hasi eta gutxira, 

bere osaba batek esan zion 
instrumentu hori "txotxokeria" 
hutsa zela, eta aitak biolin bat 
lortu zion. Segituan hasi zen 
instrumentua dominatzen, eta 9 
urterekin Bartzelonako Kontser-
batorioan ikasteko beka bat eman 
zion Foru Aldundiak. Bartzelo-
nako eskola prestigiotsu horre-
tako irakasle zen Clemente Ibar-
guren  donostiarrak Gatzagan 
egiten zituen oporraldiak. Haren 
aurrean jotzera eraman zuen 
aitak, eta irakaslea txundituta 
uztea lortu zuen. 

Adin xume horrekin Eibarren 
egindako bi kontzerturi esker,  
herri armagineko agintariek 
Eibarko urrezko domina eman 
zioten ikusleak zur eta lur utzi 
zituen musikari gazteari. Bar-
tzelonatik Madrilera egin zuen 
salto 13 urterekin, Antonio Fer-
nandez Bordas biolin-jolearen 
alboan ikastera, eta handik lau 
urtera Sarasate saria irabazi 
zuen; Espainia mailako garran-
tzitsuena biolin-joleentzat. Irra-

tiko zuzeneko emanaldiak egin 
zituen eta Pilar Cavero piano-
jolearekin batera kontzertu uga-
ri egin zituen Espainian zehar. 
1932an ezkondu zen, baina gerra 
eta erbestea tarteko harremana 
gaizki amaitu zen. Musikalki 
geldialdia izan zen Madinabei-
tiarentzat, baina 1939an Espai-
niako Orkestra Nazionalean 
sartzeko oposizioak gainditu 
zituen; lehen biolin-jole postua 
eskuratu zuen. 1977ra arte aritu 
zen bertan, Europako, Amerika-
ko eta Asiako oholtzetan kon-
tzertuak jotzen. Erretiratzean 
Arrasate Musikalen jardun zuen 
irakasle, herriko ikasleei bere 
talentua transmititzen. 

Biolina izan zen bere salba-
mendua. Gaztetan kazetari batek 
galdetu zion zer egingo zukeen 
biolinik gabe, eta hauxe izan zen 
haren erantzuna: "Ziurrenik, 
Union Cerrajerako langile bate-
kin ezkonduko nintzen eta seme-
alaba ugariren ama izango nin-
tzen". 

Albina Madinabeitia, 
Arrasateko harribitxia
Ez zen erraza izango XX. mendeko hasierako emakume batentzat musikan ibilbide 
profesionala egitea, baina biolin-jole arrasatearrak lortu zuen; ondo lortu, gainera. 
Hilaren 13an, hari buruzko hitzaldia egingo du Jose Mari Velez de Mendizabalek

XABI VALLINA

Baiezkoa 2020ko Euskaraldiari
Euskaraldiaren bigarren aldira begira lehen herri 
batzarra egin zuten urriaren 30ean Arrasaten. 2020ko 
azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitartean egingo da, 
eta 2019 abenduaren 3an egingo den Euskararen 
Egunean presentzia izango du. 60 euskaltzale inguruk 

hartu zuten parte Euskaraldiaren berri jakiteko saioan, 
eta aho batez erabaki zuten Arrasatek bertan parte 
hartzea. Herriko entitateak eta norbanakoak inplikatzea 
izango da erronka nagusietako bat, eta hori lortzeko 
herri batzorde bat eta talde motor bat eratuko dituzte.

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

Artisau postuak
Santamas Komisiñuek zabalik 
du izen ematea abenduaren 
22an postua jartzeko eta 
bailarako artisauak parte 
hartzera gonbidatu dituzte. 
Azaroaren 22ra arte egin 
daiteke, www.santamasak.com 
webgunean.  

2009an hildakoak
San Kristobalgo hilerrian urte 
hartan lurperatu zituztenen 
gorpuzkiak denen hilobira 
pasako dituzte 2020ko 
otsailaren 1etik aurrera. Hori 
saihesteko, BAZera jo edo 
deitu 943 25 20 06 telefonora. 

oHaRRak

10:30ean irekiko da esparrua, 
eta 11:000etan parkeko enprese-
kin egindako ekitaldia izango 
da. Mota guztietako jarduerak 
egingo dituzte: puzgarriak, ma-
rrazketa tailerrak, 3D inprima-
keta, errealitate birtuala eta 
robot humanoide bat, eta abar.
11:15etik 12:00etara, bisita gida-
tua egingo da parkeko zenbait 
enpresatan, eta zer egiten duten 
eta beste bitxikeria batzuk kon-
tatuko dizkiete bertaratutakoei. 
Era berean, Adineko liderrak 
gizartearentzat hitzaldia ere 
egongo da BiziPoz enpresaren 
eskutik. Bukatzeko, zozketak eta 
luntxa egongo dira. "Helburua 
da herritarrak parkeko enpre-
setara hurbiltzea" azaldu dute.

Garaia parke 
teknologikoak ateak 
irekiko ditu zapatuan

Asteazkenean egin zuten aurtengo hitzaldi zikloko lehena. Ana 
Ugalde historialariak XV. mendean emakumeek abesten zituzten bi 
eresi aztertu zituen, Arrasaterekin lotutakoak, eta horiek 
bertsolaritzarekin duten antzekotasunean sakondu zuen.

Ana Ugalderen hitzaldia, jendetsua

Albina Madinabeitia umetan, gaztetan eta erretiratu ostean. J. M. VELEZ DE MENDIZABAL
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Eguneko puntuak ia interben-
tziorik gabe onartu arren, mo-
zioek eta galde-eskeek alderdien 
arteko eztabaida eragin zuten 
azaroko osoko bilkuran.

Adinekoen egoitzetako mozioa 
Arrasateko EAJk hiru puntuko 
mozioa aurkeztu zuen Gipuz-
koako adinekoen egoitzetako 
lan gatazkan konponbideak es-
katzeko. "EAJtik adeitasuna eta 
laguntza eskaini nahi dizkiegu 
Iturbide egoitzako langileei eta 
egoiliarrei. Hauteskunde giroan 
gaude, baina gai hau ez da udal 
eskumenekoa; beraz, ez dezagun 
demagogiarik egin", adierazi 
zuen jeltzaleen bozeramaileak.   

EH Bilduk eta Elkarrekin Po-
demosek gai horri buruz Batzar 
Nagusietan adostutako testua 
irakurri zuen Maider Morrase-
kek, eta ostean, EAJri erantzun: 
"Langile hauen ratio baxuak 
Jaurlaritzako dekretu batek 
ezartzen ditu, eta gaia konpon-
tzeko finantzaketaren ia %90 
Gipuzkoako Aldundiari dagokio.  
Beraz, esan dezakezue hau ez 
dela Arrasateko EAJren esku-
mena, baina EAJren eskumena 
da. Hori da demagogia". Elka-
rrekin Podemoseko Igor Uriza-
rrek gaineratu zuen "hipokrisia" 
dela "Martxoaren 8an argazkien 
aurrealdean egotea eta emaku-
me langileen prekarietatea sus-
tatzea". 

PSE-EEko Oscar Garciak esan 
zuen mozioa ez dela Udal Go-
bernuarena, EAJrena baizik, 
eta alderdi sozialistaren atea jo 
ez izana leporatu dio oposizioa-
ri. Maider Morrasek erantzun 
dio gaia bozeramaileen batzor-
dera eraman zutela, eta hark 
ere ez duela oposizioaren atea 
jo. Botatzeko orduan, EAJk alde 
botatu zuen, EH Bilduk eta El-
karrekin Podemosek aurka eta 
PSE-EE abstenitu egin zen. Hala, 
bederatzi aldeko boto eta bede-
ratzi aurkako izan ziren, eta 

bigarren bozketan, alkatearen 
kalitatezko botoari esker egin 
zuen aurrera mozioak. 

Kataluniako mozioa
Arrasateko bi alderdi botatuenek 
–EAJ eta EH Bildu– Katalunia-
ko politikariak zigortu dituen 
epaiari buruzko mozioa aurkez-
tu zuten; besteak beste, "justifi-
ka ezina" dela esan, presoak 
aske uztea eskatu, eta hauei eta 
erbesteratuei elkartasuna adie-
razi zieten. Mozioak PSE-EEren 
"harridura" eragin zuen, bere 
gobernukide EAJk Arrasatere-
kin loturarik ez duten mozioak 
ez babesteko "ohitura" zuelako 
eta, euren ustez, "EAJ Katalu-
niako biolentzia babesten" ari 
zelako. 

EAJtatik erantzun zuten eurak 
"beti-beti" egon direla "biolen-
tziaren aurka", eta Ezkurrak 
gehitu zuen sententzia "antide-

mokratikoa eta gehiegizkoa" 
dela. EH Bilduko Morrasek Al-
tsasuko gazteen epaiaren "men-
deku" kutsua ikusi zuen Kata-
luniakoan, eta horren aurka 
"alderdiek batuta" erantzutearen 
beharra nabarmendu. Elkarre-
kin Podemoseko Igor Urizarrek, 
besteak beste, Bilbon eta Gas-
teizen egindako protestetako 
atxilotuak ekarri zituen gogora.  

Galde-eskeak
Bi herritarrek hartu zuten hitza. 
Piter Encinas EH Bilduko zine-
gotzi ohia izan zen lehena eta 
irailean eta urrian "ustez AH-
Taren lanetatik Deba ibaira 
egindako isurketa" batzuei bu-
ruzko azalpenak eskatu zituen. 
Bigarrena Gorka Gonzalez izan 
da. Gesalibar inguruan AHTaren 
lanak egiten dituen UTE enpre-
sari emandako baimenei buruz 
hiruzpalau eskari jarri arren, 
Udaletik erantzunik  jaso ez 
duela adierazi zuen. Amaieran, 
EH Bilduk salatu zuen Gobernuak 
14.000 euro bideratuko dituela 
"hauteskunde programa exeku-
tatzeko aholkularitza baten, eta 
Gobernutik erantzun zuten ahol-
kularitza hori  "beharrezkotzat" 
jotzen dutela.

Gorka Gonzalez herritarrak hitza hartu zuen galde-eskeen tartean. XABI GOROSTIDI

Bi mozio onartu arren, 
eztabaida giroa nagusi
EaJk aurkeztu zuen bat, gipuzkoako adinekoen egoitzetako lan-gatazkarekin lotuta; 
eta bestea, EaJk eta EH bilduk kataluniako 'proces'-ari buruz. galde-eskeetan, bi 
herritarrek hitz egin zuten; oposizioak "erantzun konkretuak" ez ematea kritikatu zuen  

ERREKARA EGINDAKO 
BI ISURKETA ETA 
AHT-AREN LANAK  
IZAN ZITUZTEN 
HIZPIDE HERRITARREK

Langileak, lokal berrian. X.G.

Joan den asteko eguaztenean 
inauguratu zuten Grupo San 
Juaneko Alfontso X Jakintsua 
Plazako lokal berria, eta hemen-
dik aurrera bertan artatuko 
dituzte bezeroak. Astelehenera-
ko, hilak 11, hileta zibilei bu-
ruzko hitzaldia antolatu dute. 
Maite Urzainek gidatutako saioa 
izango da, eta 18:30ean hasiko 
da, Kulturateko areto nagusian. 

San Felipe 
Elkarlaguntzaren 
lokal berria, martxan

Olarte kaleko lokala, pintaketekin. J.B.

Urrian zazpi langile kaleratu 
zituen enpresak –lau, Arrasate-
ko dendetakoak–, salmenta jai-
tsierak argudiatuta. Ezezagunek 
kaleratzeen aurkako eta langileen 
aldeko pintaketak egin zituzten, 
baita Amenabar eraikuntza en-
presaren bulegoan ere. "Antza, 
ez da gure aurkako eraso isola-
tua; beste hiru lokaletan ere egin 
dituzte", esan dute Oskarbikoek. 

Oskarbi zapata 
dendan pintaketak 
egin dituzte
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
"Pertsona konprometitua, idea-
lista, nekaezina... izan da bai 
euskalgintzan eta baita gizarte-
ko beste gai batzuetan ere".  "Giza 
konpromiso handia izan duen 
belaunaldiko bateko lorea  izan 
da Mattin, beste askorekin ba-
tera. Kristautasun sozial batean 
hezia zenez, gizartearekin oso 
konprometituta zegoen eta gai 
askorekiko kezka zuen: euskal-
gintza, aberrigintza, bakegintza, 
mundugintza..." halaxe gogora-
tu dute Mattin Amundarain  
Estepan Plazaolak eta Jon Sa-
rasuak, hurrenez hurren. 

Amezketarra zen jaiotzez, bai-
na Arrasaten egin zuen lan urte 
luzez, eta orduko herrigintza 
mugimenduan bete-betean mur-
gildu zen. Eskola Politeknikoan 
irakasle izan zen, eta, euskal-
tzale amorratua izanik, AEDren 
sorrera prozesuan hartu zuen 
parte. Geroago, Elkarri sortu 
zenean, Arrasateko lantaldera 
batu zen eta, besteak beste, uz-
tailean hil zen Joxe Ramon 

Elortzaren alboan jardun zuen 
lanean. Erretiratu zenean, To-
losara joan zen bizi izatera, eta 
han ere euskararen bueltan 
lanean jarraitu zuen. Horregatik, 
Eskerrak zuri Ohorezko Aipa-
mena eman zion Galtzaundi 
Euskara Taldeak amezketarra-
ri 2010ean, "euskararen alde han 
eta hemen egindako lan handia" 
eskertzeko.

Euskararen aldeko langile 
amorratua izateaz gain, beste 
askori euskal hizkuntzarekiko 
grina kutsatzen trebea izan zen. 
"Nik 15 urterekin ezagutu nuen. 
Franco hil eta hurrengo urtean 
Eskola Politeknikoan Euskara 
ikasgaia jarri zuten hautazko 
eta bera izan nuen irakasle. 
Ikasturte haren bukaeran Eus-
kal Udalekuetara begirale joatea 
proposatu zidan. Uda hartan 
begirale joan nintzen eta irailean 
gau-eskoletan umeei euskarazko 
eskolak ematera animatuko ote 
nintzen esan zidan, eta Erguin-
go eskolan hasi nintzen. Hark 
sartu ninduen euskalgintzan", 

gogoratzen du Plazaolak. Haren 
jarrera "nekaezina" ere azpima-
rratu du Sarasuak. "Garabide 
elkartearekiko hasieratik era-
kutsi zuen interesa, eta beti izan 
da guri laguntzen. Hil baino 
astebete lehenago, ospitalean, 
buru-argitasuna zuen uneetan 
herrigintzaren lanaren fruituei 
buruz galdetzen zidan. Azken 
hatsera arte mantendu zuen 
ardura hori".  

Taila Eskola 
Arrasateko Taila Eskola sortzen 
ere aritu zen. "Batzuek bagenuen 
taillarekiko zaletasuna, baina 
teknika behar genuen; eta Amun-
darain izan zen hainbeste behar 
genuen maisua", gogoratzen du 
Taila Eskolako Felix Iturbek.

Amundarain, ezkerretik hasita bigarrena, Tolosan hika praktikatzeko zuen taldearekin. TOLOSALDEKO ATARIA

AEDren sortzaile izandako 
Mattin Amundarain hil da
badaude pertsonak 'gintza' atzizkiari zentzua ematen diotenak, eta horietako bat izan 
da, zalantzarik gabe, Mattin amundarain. arrasatekoa ez izan arren, bertako 
euskalgintzan, herrigintzan, bakegintzan eta taillagintzan lan handia egin izan du 

HERRIGINTZAN ARITU 
IZAN ZEN BERE 
EMAZTE BANAEZIN 
BITTORI 
ETXEBERRIAREKIN

Jokoak jolasa jan 
zuenekoa

Ezkutaketan jolasten genuen, 
baina amaieran denok 
agertzen ginen, ezkutalekua 
uzten genuen beti. 
Harrapaketan aritzen ginen, 
baina harrapatzaile izatetik 
harrapatu izatera pasa 
gintezkeen etengabean. Baloi 
errean genbiltzala pilotak 
kolpatzen gintuen etengabe, 
kartzelara igarotzen ginen 
etsaiaren zelaira eta besteei jo 
orduko itzul gintezkeen gure 
lurrera. Jolasa zen dena.

Orain apustu etxeek eta joko 
makinek ordezkatu dizkigute 
plazak, gazteenek kalean 
ziharduten auzo eta herri 
txiroenetan aurkitu dute 
geralekua. Eta dirua 
ezkutaketan hasi da jolasten, 
baina bukaeran ez da txikitan 
bezala gordetako dena 
agertzen, gehien dutenen 
poltsikoetan pilatzen da. 
Harrapaketa etengabe bat da, 
kapitalaren jabeek gazteak 
heltzen dituzte; baina ez 
dituzte sekula askatzen. Eta 
behin zorrak kolpatu eta 
kitatzeko edozer egiterakoan 
etsaiaren kartzelara zoaz, 
baina ez da hain sinplea zure 
lurrera itzultzea. Jokoa da 
dena, eta ez da kasualitatea. 
Eta herri honetan badaude 
horretan interes handia 
dutenak, beti izango baitzaie 
erosoago iraultzaren subjektu 
balizkoak horiek makina 
aurrean egotea barrikaden 
lehen lerroan baino.

NiRE uStEz

MARIXE RUIZ DE 
AUSTRI

Lurralde horretako tokiko ekoiz-
leen produktuak dastatuz Zube-
roako ikastolak diruz lagundu 
ahalko dira aurten ere. Bi saski 
daude aukeran: Ahüzki –40 euro– 
eta Irati –52 euro–. Eskariak 
www.ikaskoli.eus webgunean 
edo nikere@ikaskoli.eus helbidean 
egin daitezke, eta ostean, AEDn 
edo Ereindajanen jaso, abendua-
ren 13tik aurrera. 

Zuberoako ikastolei 
laguntzeko otarreak 
eska daitezke jada

FELIX ITURBE 
taiLLagiLEa

"Eskolan ikasleen tailla 
tailerra gidatzen zuen. Guk 
zarata entzuten genuen, 
eta, halako batean, 
sartzera gonbidatu gintuen. 
Handik gutxira, Uribarrira 
lekualdatu zuten tailla 
tailerra eta klase orduetatik 
kanpo hasi zen guri 
irakasten. Fenomeno hutsa 
zen; apala eta langilea".

JON SARASUA  
gaRabiDE

"Munduak eta herriak min 
ematen zion pertsona bat 
izan da, eta min horretatik 
gauzak etengabe hobetzen 
ahalegindu dena. Niretako, 
sen onekoa da, egungo 
gazteen belaunaldiek argi 
ikustea nondik etorri den 
gure herrigintza, eta 
nortzuk izan diren gure 
herrigileak".

MARIA AGIRRE  

"Bittori emaztearekin 
batera oroitzen dut; 
banaezinak ziren. Kezkatuta 
zeuden garaiko egoerarekin 
eta elkarrizketaren eta 
akordioaren aldekoak ziren. 
Beti zeuden lanerako prest, 
nahiz eta inork nahi ez 
zituen lanak izan. Serioa 
iruditu arren, Mattin 
umoretsua zen oso".
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Amaia Aranegi aRRaSatE
Sexu indarkeria kasuei hedabi-
deetan emandako trataerari 
kritika egiten die Barjolak  Kul-
turaten aurkeztuko duen libu-
ruan. Alcasserko nesken hilke-
tei komunikabideek emandako 
tratamendua baliatu du idazleak 
izu sexualari buruzko kontaki-
zunak nola zabaltzen diren az-
tertzeko. Alcasserko kasuak 
hunkitu egin zuen Barjola: "Al-
casserko kasua aztertzea eraba-
ki nuen nire garaian sakon 
heldu zitzaidalako, asko eragin 
zidan. Ikuspuntu feminista ba-
tetik aztertzeko beharra sentitu 
nuen, ez nengoen eman ziguten 
kontaketarekin geratzeko prest. 

Izu sexualari aurre egiteko erre-
mintak eman nahi nituen".   

Liburua irakurri dutenen hi-
tzetan, sendatzailea da: "Testu 
sendatzailea izan zen niretzako, 
eta hala izaten ari da askoren-
tzako ere". 

Liburuak oinarri teoriko abe-
ratsa dauka. Garrantzitsua zen 
santurtziarrarentzat kontakizu-
na terminologia feminista bate-
tik birkolokatzea, eta beste au-
tore batzuengandik kontzeptuak 
hartu eta feminismotik berriak 
sortu ditu: "Oso pertsona prak-
tikoa naiz, baina kontzeptuak 
eta politika kategoriak ere behar 
ditut. Horregatik, ezinbestekoa 
zen, niretzako, kontakizuna 
kontzeptu teorikoekin osatzea".

Gaur egungo egoerari errepa-
ratuz gero, termino orokorretan 
gauzak askorik aldatu ez direla 
dio Barjolak, baina komunika-
bide talde handien atzean dauden 
pertsonengan jartzen du fokua: 
"Komunikabideetan lanean ari 
den edonork feminismoan for-
makuntza izan behar du. Ezin-
bestekoa da sexu biolentziaren 
inguruan idazten duen edonork 
ikuspegi feminista izatea. Ho-
rrela ez bada eta feminismoan 

hezita ez baldin badago, gizarteak 
ulertzen duen sexu biolentziaren 
eskemak eta diskurtsoak erre-
produzituko ditu". 

Bere doktore-tesia den liburu 
honetan, komunikabideek ez 
zutela Alcasserko kasua krimen 
matxistatzat hartu ondorioztatu 
du. Gainera, biktimen  gehie-
gizko esposizioa salatzen du: 
"Biktimen gehiegizko esposizioa 
egitura matxista eta patriarka-
laren parte da".

Liburuaren bigarren edizioa 
Liburuak ibilbide zoragarria 
izan du, esperotakoa baino askoz 
handiagoa. Azaroan liburuaren 
bigarren edizioa atera dute. Gai-
nera, irakurleen konpromisoa 
azpimarratu nahi izan du Bar-
jolak: "Liburua irakurri duten 
guztien konpromisoa handia 
izan da, biolentzia sexuala bes-
te modu batean ulertu eta ku-
deatzeko konpromisoa".

Hain zuzen ere, Emakume 
Txokoak antolatu du ekitaldi 
hau. 18:30ean, Nerea Barjolak 
modu dinamikoan aurkeztuko 
du liburua, momentuko bideoak 
eta audioak erabiliz, eta gero, 
solasaldia egongo da. Nerea Barjola politologo feminista. IMANOL SORIANO

Ikuspegi feministan 
oinarritutako liburua 
Nerea barjola politologo feministak iaz kaleratutako 'Microfísica sexista del poder. El 
caso alcasser y la construcción del terror sexual' liburua aurkeztuko du kulturateko 
areto nagusian, azaroaren 12an, martitzenean, 18:30ean hasita
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Xabier Urzelai ARRASAtE
Mondrako zuzendaritzak eraba-
ki zaila hartu behar izan du aste 
barruan, beheko kategorietan 
hasita guztira bederatzi urte 
klubean egin dituen Jorge Da-
vila (Arrasate, 1978) kargutik 
kentzea. Zortzi jardunaldi joka-
tu eta gero partidu bat irabazi-
ta, sailkapenean azken postuan 
dago Mondra. Aurrerapena: 
elkarrizketa honetan irakurleak 
ez du Davilaren ahotik berba 
txar bat irakurriko.  
Seguru ez direla egun gozoak izan. 
Zer moduz zaude? 
Beno, doluaren erdia dagoeneko 
pasa dudala esango nuke [barre], 
baina bai, zuzendaritzatik esan 
zidatenean entrenatzaile izatea-
ri utziko niola, sentipen askoko 
egunak izan dira, emozio han-
dikoak. Bihotzeko kluba denean, 
min handiagoa egiten du, Mon-
dra delako ematen dit bereziki 
min, baina bizipenen motxilara 
sartuko dugu hau ere, eta segu-
ru hemendik ere ikasi egingo 
dugula. 
Zer gertatu da zortzigarren jardu-
naldian Mondra sailkapenaren 
azken postuan ikusteko? Izan ere, 
duela bi hilabete GOIENAn bertan 
esan zenuen aurrean egoteko mo-
duko taldea zeneukatela. 
Eta berdin pentsatzen jarraitzen 
dut, Mondrak aurrean egoteko 
moduko taldea daukala. Bada, 
seguruenik, gauza askoren ba-
tuketa izan da. Taldera jokalari 
gazteak iritsi dira, eta horiek 
egokitzapen fasea behar dute. 
Baina hasieratik hasi ginen 
txarto, eta konturatu orduko 
konfiantza galdu genuen. Hala-
koetan, kontrarioaren atea txi-
kitu egiten da eta norberak 
defendatzen duen atea izugarri 
handitzen da. Dinamika nega-
tiboan sartu ginen eta, nahiz 
eta aste barruko lana ona izan, 
jokalarien inplikazioa ona izan, 
partiduaren eguna iristen zen 
eta detaile txikiak oso erabaki-
garriak izaten ziren. Gaizki 

irten zitekeen guztia gaizki irten 
da. Dinamikaz aldatu behar du 
Mondrak.
Esanguratsua izan da Harmailatik 
saioan ikusi izan ditugun partidu 
osteko elkarrizketetan taldeko jo-
kalari erreferenteen keinu serioa, 

ardura aurpegia. Burura etortzen 
zaizkit zuri egindako elkarrizketa 
bat, Aranbarriri, Jokin Mujikari joan 
den astean...
Baliteke arrazoi izatea. Hori du 
ona talde honek, autokritikara-
ko duen gaitasuna, baina, akaso, 
zorrotzegiak izan gara gure bu-
ruarekin, eta gauzak lasaiago 
hartu behar genituen.
Diozu azken hiru jardunaldietan 
taldean gauza positiboak ikusi di-
tuzula.
Halaxe da, nahiz eta emaitzak ez 
diren guk gura genituenak izan. 
Mutrikun ez ginen txarto ibili, 

ezer gutxi eginda lortu zuten 
1-2koa, Oiartzunen (1-1) lehen 
zatian partidua kontrolpean izan 
genuen, Amaikak Baten kontra 
lehenen zatian serio ibili ginen... 
Ezer gutxi eginda lortu zuten 
0-1ekoa, eta ondoren, arriskatu 
egin behar izan genuen... Egia 
da gola errazegi egiten zigutela.
Ulertzen duzu zuzendaritzaren era-
bakia?
Hotzean pentsatuta, ikusita ka-
tegorian zer-nolako berdintasu-
na dagoen, egia da emaitza po-
sitibo pare batekin sailkapenean 
aurrerapauso galanta eman 
genezakeela. Akaso, zuzendari-
tzak pazientzia apur bat gehia-
go izan zezakeela... Beno, futbo-
lean emaitzek agintzen dute, 
hori garbi dugu denok, eta taldeak 
dinamikaz aldatu behar du.
Elkarrizketa hasi aurretik, esker 
oneko berbak baino ez dituzu izan.
Halaxe sentitzen dudalako. Zu-
zendaritzako kideei "eskerrik 
asko" baino ezin diet esan, due-
la bi urte nire aldeko apustua 
egin zutelako. Ohorea izan da 
urte hauetan guztietan Mondra-
ko entrenatzailea izatea. Eta 
jokalariei ere ezin diet besterik 
esan; talde zoragarria da, bere-
ziki, ikuspuntu humanotik. Al-
dagela horretan lagunak utziko 
ditut, eta esan gura diedana da 
aurrerantzean harmailetan izan-
go naizela, animatzen, Mondra-
ko zale bat gehiago bezala. Due-
la hiru aste taldeko kapitain 
Julen Aranbarrik GOIENAn 
esan zuen moduan, ez dut za-
lantzarik taldea egoera honeta-
tik irtengo dela.
Eta aurrerantzean, ze asmo?
Etorkizunean, entrenatzen ja-
rraitu gurako nuke, futbola nire 
bizitzan arlo garrantzitsua de-
lako. Gustuko dut aulkiko lana, 
curriculumak botatzen hasi 
beharko dut [barre]. 

Jorge Davila, Mojategiko aldageletako sarreran. GOIENA

"Mondra delako da 
bereziki mingarria"
JORGE DAVILA MONDRAKO ENtRENAtzAILE OHIA
FUTBOLA  Klub zuri-morean bederatzi urteko ibilbidearen ostean, Jorge Davilak 
lehenengo taldeko entrenatzaile izateari utzi dio: "Esker oneko berbak baino ez ditut"

"AURRERANTZEAN 
MONDRAKO ZALE BAT 
GEHIAGO IZANGO NAIZ 
HARMAILETAN, 
TALDEA ANIMATZEN"

AKE Arrasatek gertu du Santa-
masetako padel txapelketa. Aur-
ten ere hiru kategoria jarriko 
dituzte: gizonezkoak, emaku-
mezkoak eta bikote mistoak. 
Hala, partidak azaroaren 16ko 
asteburuan hasiko dira jokatzen, 
Musakolan, eta finalak aben-
duaren 15ean izango dira. Izen 
ematea, berriz, azaroaren 12an 
amaituko da (ake.padel@gmail.
com, 5 euro).

Santamasetako padel 
txapelketako izen 
ematea zabalik

Padelean jokatzen. X.U.

Arrasate Rugby Taldeko joka-
lariek etxean jokatuko dute 
zapatuan (16:00), Econsu Gaz-
tedi RT taldearen aurka. Julen 
Barrutiaren mutilak lehenen-
goak dira ligan eta postu horri 
eusteko garaipena behar dute 
zuri-moreek. Econsu taldekoak 
azken bigarrenak dira ligan 
eta orain arte jokatutako nor-
gehiagoketan garaipen bakarra 
eskuratu dute.

ART etxean saiatuko 
da lehenengo 
postuari eusten

Funesen kontrako lehia. I.S.

Erredakzioa ixteko momentuan, 
zuzendaritzak GOIENAri baieztatu 
dio lehen taldeak oraindik ez 
duela entrenatzailerik: 
"Hainbatekin egin dugu berba, 
aholkuak jasotzen ari gara... 
Lanean dihardugu, baina, 
oraingoz, ezin dugu ezer 
baieztatu". Hala, azken ordukorik 
ez badago, kirol zuzendari Ander 
Romerok zuzenduko du Mondra 
Zarautzen, bihar. Ander Romero, eskuman, kirol zuzendaria da egun. X.U.

Oraingoz, ordezkorik ez aulkian
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Donostiako Arrotza taldeak har-
tuko du lekukoa azaroaren 14an. 
Hamar abestiz osatutako Lurzo-
ru hotzetik diskoa kaleratu zuten 
iaz eta aurten Europan zehar 
bira egin dute. Talde oso under-
grounda da eta 80ko hamarka-
dako Ameriketako Estatu Batue-
tako punk iluna aldarrikatzen 
dute. Emozio gutxiko talde espe-
rimentaletan ibilitako taldea da. 

Arrotza taldea 
datorren asteko 
Kooltur Ostegunean

Domekan, azaroak 10, 19:30ean, 
Claudia antzezlana eskainiko 
dute Amaia antzokian. Hain 
zuzen,  errealitatea eta poesia 
uztartzen ditu. Esperientzia 
erreal batetik abiatuta, memo-
rian, justizian eta identitatean 
inguruko poema eszeniko bat 
moldatuko dute. Sarrerak hamar 
eurotan www.arrasate.eus web-
gunean eskura daitezke. 

'Claudia' dokumental 
eszenikoa domekan 
Amaia antzokian

Amaia Aranegi ARRASATE
Los Clayton-ek zabalduko du 
zapatuko gaua, Aramaioko eta 
Arrasateko talde gazteak. Mikel 
(baxu-jotzailea), Jokin (abesla-
ria), Mattin (gitarrista), Peio 
(gitarrista) eta Manex (bateria-
jotzailea) dira talde honen ki-
deak. Duela bi urte hasi zuten 
ibilbidea eta Mikelek dio uste-
kabean hasi zirela: "Lagun tal-
de bat gara eta proiektu hau 
talde bat sortzeko asmorik gabe 
hasi zen. Lokalean ordu asko 
ematen genituen eta poliki-
poliki serio hartzen hasi ginen. 
Baina dena asperkizunetik hasi 
zen".

Taldeak poliki hasi nahi izan 
zuen eta lehenengo urtean abes-
tiak egiten eta entseguak egiten 
jardun zuten, kontzerturik eman 
gabe. "Ez genuen presaka eta 
zuzenean hasi nahi. Lehenengo 
urtean abestiak egiten, lantzen 
eta entseguak egiten egon ginen. 
Gero, kontzertuak eman genituen 
lau hilabetez". Aurreko urtean, 
abeslaria Poloniara joan zen 
eta bertan behera utzi behar  
izan zuten taldea. Udan buelta-
tu zen eta geroztik berriro hasi 
dira kontzertuak ematen. "Nahi-
ko bitxia izan da taldearen bi-
lakaera. Baina udan abeslaria 
bueltatu zenetik gogor ari gara 
berriz ere".

Rock estiloa 
Rock, blues eta punk ukituak 
dituen musika egiten dute. Rock-
and-roll estiloan finkatzen di-
tuzte euren abestiak. 80ko ha-
markadako estilora jotzen dute, 
euren erreferenteak garai har-
takoak dira eta taldeko kide 
guztiek dute estilo hori gustu-
ko. Kontzertuetan, bertsioak 
abesteaz gainera, euren abestiak 

ere jotzen dituzte: "Hasieran, 
gure lau abestirekin eta bertsio 
askorekin hasi ginen. Gaur 
egun, bederatzi abesti propio 
eta beste bost bertsio jotzen 
ditugu; eta horietako gehienak 
gureak dira". 

Gaztetxean kontzertua
Arrasateko gaztetxean kontzer-
tua eskaintzea aukera parega-

bea da talde gaztearentzat. 
Aukera hau eskaini zieten mo-
mentutik pozik daude taldeki-
deak. Bigarrenez joko dute 
gaztetxean, baina zapatukoa 
berezia izango dela dio Mikelek. 
"Guretako, kristoren plazera 
da: batetik, gaztetxean jo behar 
dugulako; eta bestetik, ezagutzen 
eta izena duen talde batekin 
agertokia partekatu behar du-
gulako". 

Etorkizunari begira
Etorkizunari begira lanean ja-
rraitzeko asmoa dauka taldeak. 
Abesti berriak sortzea eta posi-
ble den momentuan disko bat 
ateratzea da euren helburua. 
"Ez dugu hain gertuko proiektu 
bezala ikusten, lan asko egitea 
eskatzen duelako. Baina mo-
menturen batean geldialdi bat  
egongo dela pentsatzen dugu, 
kontzertuak emateari utzi egin-
go diogu eta lanean jarriko gara 
horretan".

Hurrengo kontzertua  azaroa-
ren 22an izango dute, Aretxaba-
letako Ezkutu tabernan. Legaz-

piko John Dealer And The Co-
conuts taldearekin batera joko 
dute. "Gure estilo antzekoa 
daukate, erreferente dira gure-
tako, eta garrantzitsua da".
Aramaion jaiotako talde hori 
astean behin biltzen da entseguak 
egiteko. Ikasketengatik eta la-
narengatik zaila egiten zaie 
guztiak elkartzea, baina gutxie-
nez astean behin Aramaion 
duten lokalean elkartzen saiatzen 
dira. "Astean zehar elkartzea 
zaila egiten zaigu. Kontzerturik 
aurreikusita ez badaukagu, as-
tean behin batzen gara. Kon-
tzertua edukitzekotan, berriz, 
astean bi aldiz elkartzen gara". 

Los Clayton taldea gogor ari 
da lanean biharko kontzertura-
ko: 22:30ean hasiko da, Arrasa-
teko gaztetxean.

Los Clayton taldeko bost kideak. LOS CLAYTON

Los Clayton zapatuan 
bigarrenez gaztetxean
bihar, zapatua, azaroak 9, gaueko hamar eta erdietan hasita, kontzertuak eskainiko 
dituzte Arrasateko gaztetxean; hain zuzen ere, Los Clayton, Discipulos De Dionisos 
eta DJ ikimuri izango dira taula gainean zuzenekoak ematen

"GURETAKO, PLAZER 
HUTSA DA  
GAZTETXEAN 
KONTZERTUA 
ESKAINTZEA"

Talde donostiar hau porno-punkagatik da ezaguna. Erritmo bizia, 
kantu motzak eta letra gordinak dira talde honen ezaugarri 
nagusiak. Hala ere, beraien show-a zuzenean ikusi behar den 
horietako bat da, emanaldi ikusgarriak ematen baitituzte.

Discipulos De Dionisos

Discipulos de Dionisos taldea, Oñatin eskainitako kontzertuan. I.S. 
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Aretxabaletan beste espetxe po-
litika baten aldeko adostasun 
zabala dagoela uste dute Sare 
Aretxabaleta taldeko kideek, eta 
hori irudikatu gura dute aza-
roaren 16an. Horregatik, herri-
tarrak gonbidatu dituzte mojetan 
(12:00) egingo den agerraldira, 
eta han, dinamika iraunkor bat 
abian jarriko dute.

Garikoitz Garcia, Picassenten 
Euskal Herrian "agertoki poli-
tikoa aldatu zenetik" urte asko 
pasatu direla diote, eta orain 
dagoen adostasuna praktikara 
emateko ordua dela iritzita egin 
dute deialdia: "Aktibazio sozia-
lean oinarritutako dinamika bat 

abiarazi gura dugu. Aretxaba-
letan dauden sentsibilitate ez-
berdinak batu eta adostasuna 
irudikatzea da asmoa. Azaroaren 
16koa hasierako mugarria izan-
go da, dinamika iraunkor bat 
garatzeko gero; eta landuko da 
norbanako modura, norberaren 
esparrutik ekarpenak eginez. 
Gure txikitasunetik aletxoa jar-
tzeko aukera izango dugu ho-
rrela, espetxe politika hau alda-
tzeko", adierazi dute Sare Are-
txabaletako kideek.

Izan ere, espetxe politikaren 
gainean ez dela inolako aurre-
rapausorik eman uste dute, eta 
horren adibide dela Garikoitz 
Garcia Arrieta preso aretxaba-
letarraren egoera. Picassenteko 

espetxean dago, Valentzian, Are-
txabaletatik 600 kilometrora: 
"Horrek dakarrenarekin: diru 
galera, familiarendako bidaiak, 
arriskua errepidean, astebururo 
tentsioa…". Hala, presoa zein 
egoeratan dagoen jakinarazi dute: 
"Kondenaren erdia beteta izan 
arren, oraindik lehen graduan 
dago sailkatua, erregimen gogo-
rrenean, nahiz eta legeak esan 
gradu hori aplikatu behar dela 
ezohiko egoera batean, zigor 
moduan, eta epe jakin batean. 
Lehenengo graduan egoteak esan 
gura du patio ordu gutxiago, 
ikasteko murrizketak, kirola 
egiteko zailtasunak…". Presoaren 
eta haren senideen giza eskubi-
deak aldarrikatu gura dituzte.

Eskubide guztien errespetua 
Giza eskubide guztiak errespe-
tatzea da dinamikaren ardatza: 
"Guztion ardura da, eta gizarte 
modura dagokigu horren alde 
lan egitea", adierazi dute: "Bik-
tima guztien errekonozimendua 
eta aitortza aldarrikatzen ditu-
gu. Sufritu duten pertsona guz-
tientzako justizia, erreparazioa 
eta aitortza eskatzen ditugu, eta 
hala adieraziko dugu mojetan 
egingo dugun agerraldian ere".

Iraganetik datozen sufrimen-
duak eta minak sendatzea da 
helburua, eta, hain zuzen, ho-
rregatik, espetxe politika errotik 
aldatu beharra dagoela uste dute, 
"sufrimendua eragiten duelako 
oraindik". Diote beste biktima 
batzuen kasuan badabiltzala 
lanketak egiten, baina beste hau 
"ataskatuta" geratu dela: "Ez da 
inori kritika; biak dira ezinbes-
tekoak, eta zorionez, gerturatze 
ariketak egin direla ikusi dugu, 
baina presoen eremuan ez dugu 
inolako aldaketarik ikusi".

Elkarteekin hartu-emana 
Herriko hainbat elkarterengana 
eta eragilerengana jo dute gon-
bidapenarekin; alderdi politi-
koengana, esaterako: "Baina 
norbanako moduan bat egitera 
gonbidatu ditugu. Ez elkarte edo 
alderdi baten ordezkari moduan, 
badakigulako sentsibilitate ez-
berdinak egon daitezkeela talde 
baten barruan. Ez dugu tentsio-
rik sortu gura, dinamika inklu-
sibo bat abian jarri baizik. Ho-
rregatik, eskatzen dugun baka-
rra da deialdira agertzea, ingu-
ruan horren berri zabaltzea, eta 
irakurriko dugun manifestua-
rekin ados agertzea". 

Era berean, argi utzi gura izan 
dute ez dela egun bateko kontua 
izango, luzera begirako dinami-
karen abiapuntua baizik.

Sare Aretxabaletako kide Xabi Pagoaga, Josu Mendieta eta Txarli Garcia. MIRARI ALTUBE

Beste espetxe politika 
baten aldeko ekimena
Sare aretxabaletak agerraldi masibo eta zabala deitu du azaroaren 16rako, zapatua, 
mojetan (12:00). giza eskubide guztien errespetuan oinarritutako dinamika bat 
abiarazi gura dute, espetxe politika aldatzen hasteko aletxoak jar ditzaten herritarrek

Goiena komunitatea 
Kurtzebarri eskola / aREtXabaLEta

Kurtzebarri eskolako ikasle, familia 
eta irakasleek aurten ere 
ongietorria eman diogu udazkenari 
kantuan. Euskal abestiak azokara 
eroaten ditugu azaroko 
astelehenetan, 11:00 inguruan; 
beraz, denok gonbidatuta zaudete 
parte hartzera. GSR nagusien 
egoitzakoak ere, eguraldiak lagun, 
bertan izango dira.

Udazkena kantari 
itzuli da Kurtzebarri 
eskolakoekin

Umeak kantuan. KURTZEBARRI ESKOLA

Atxabalta Mugi egitasmoak an-
tolatuta, umeen elikaduraren 
gaineko tailerra egingo dute 
azaroaren 19an, martitzena, Iba-
rra kiroldegian (18:00). 6 eta 12 
urte bitarteko neska-mutikoei 
eta horien gurasoei bideratuta 
dago, eta Andere Etxabe dietis-
tak gidatuko du. Interesatuek 
izena aurrez eman behar dute 
kiroldegian bertan (943 03 98 42).

Umeen elikaduraren 
gaineko saioa egingo 
du Andere Etxabek
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Energia eraginkortasuna lortze 
aldera orain dela bi urte hasita-
ko bidetik jarraitzen du Udalak, 
eta azken asteotan hainbat ho-
bekuntza egiten dabiltza herriko 
kale argiztapenean. Sodio lurri-
nezko 407 argi puntu led tekno-
logia duten argiekin ordezkatu 
dituzte.

Lanok egiteko dirulaguntza 
Tecuni enpresa dabil argiak al-
datzen herriko hamabi bat gu-
netan: Otalora kalea, hilerriko 
bidea, Santa Kurtz –bidegorria 
eta pilotalekua–, Basabe eta Bai-
nuetxe poligonoak, Araba ibil-
bidea, Gipuzkoa plaza, Gernika 
plaza, Errekabarren kalea –bai-
ta erreka ondoko pasealekua 
ere–, Murubide, Bedarretako 
San Migel auzoa eta Loramendi 
kalea. Argiteria publikoa nabar-
men hobetuko dela diote udal 
ordezkariek, eta energia kontsu-
moa %76,09 jaitsiko dela urtean, 
potentzia gutxiago behar duten 
argiak izanik; hain zuzen ere, 
266.558 kW/h-tik 57.036 kW/h-ra 
pasatuko da. Era berean, elek-
trizitate-gastuan ere asko au-
rreztuko dela uste dute; batez 
beste, %76,09 inguru.

Lan horietarako, Energia Di-
bertsifikatu eta Aurrezteko Era-
kundetik (IDAE) 215.148 euroko 

laguntza jaso du Udalak. Erakun-
de horrek hamar urteko interesik 
gabeko mailegua eskaintzen du, 
Industria, Energia eta Turismo 
Ministerioaren bitartez. Dena 
den, aldaketekin lortuko den 
energia kontsumoaren eta elek-
trizitate gastuaren murrizketa-
rekin, bost-sei urtean amortiza-
tuta izatea aurreikusten dute.

Unai Elkoro alkatearen esane-
tan, badaude beste helburu batzuk 
ere: "Argiteriaren egoera hobe-
tu gura dugu, herriko puntu 
beltzei irtenbidea ematea lehe-
netsiz, herritarren segurtasuna 

eta ongizatea bermatzeko. Ingu-
rumenari eragindako kalteak 
murrizten ere lagunduko du".

63.000 euro aurreztu 
Lanok hainbat fasetan dabil 
egiten Udala. Orain dela bi urte, 
408 argi puntu hornitu zituzten 
led sistemarekin. Oraingo lanei 
eta 2017an egindakoei esker es-
pero dute elektrizitate gastuetan 
urtean 63.000 euro inguru au-
rreztea. Herrian 1.570 argi pun-
tu daude, eta, egindako aldake-
ten ondoren, %50ek led sistema 
izango dute.

Gipuzkoa plaza inguruan Tecuni enpresakoak lanean hasteko gertu. M.A.

407 led argi jarri dituzte 
argindarra aurrezteko
aretxabaletako kaleko argien erdiak aldatuta egongo direla horrela jakinarazi dute 
udal ordezkariek, eta horren helburua da energia kontsumoa murriztea eta argiteria 
publikoa hobetzea; egindako aldaketokin argindarrean %76 aurrezteko asmoa dute

Euskaraldiari hasiera emateko elkartutako kideak. MIRARI ALTUBE

Euskararen Egunari begira 
hasi da taldetxo bat lanean
2020ko Euskaraldia gertatzen hasteko bilerei ekin diete 
herriko hainbat elkartetako ordezkariek eta eragileek

M.A. aREtXabaLEta
Ia hogei laguneko taldetxoa el-
kartu da, astean, datorren urte-
ko Euskaraldia abian jartzeko 
asmoarekin. Izan ere, lan handia 
dago aurretik eta herririk he-
rriko batzordeak osatzen dabil-
tza. Aretxabaletakoa hasi ere 
hasi da lanean. Dena den, ateak 
zabal-zabalik dituzte; hurrengo 
bilera azaroaren 20an izango da, 
18:30ean, udaletxe zaharrean.

Hainbat gunetara zabaldu
Abenduaren 3arekin batera 
Euskararen Nazioarteko Eguna 
dator eta horren bueltan anto-
latu gura diren ekintzak zehaz-
ten jardun zuten elkartutakoek. 
Ospakizun eta, era berean, al-
darrikapen eguna izango den 
horretan euskara kalera atera 
gura dute ahal den ahobizi eta 
belarriprest guztiak elkartuta. 
Horregatik, hain zuzen, ospa-
kizunak herriaren erdigunean 

bakarrik egin beharrean ingu-
ruko guneetara zabaltzearen 
garrantzia aipatu zuten. "Zer-
gatik ez egin ekitaldiak Portasol 
aldean eta Bedarreta inguruan, 
eta gero guztiok elkartu herria-
ren erdian dagoen guneren ba-
tean?". Ekitaldiak gehiago zehaz-
tekotan geratu ziren hurrengo 
bileran.

Datorren urtean, ariguneak
Euskaraldiaren gogoeta urtea 
izan da 2019a, orain dela urte-
bete egindakoaren balorazioa 
egin eta aurrera begira jartzekoa. 
2020ko azaroan etorriko da bi-
garrena, eta oraingoan, bi lagu-
nen arteko elkarrizketez gain 
–ahobizi eta belarriprest rolak 
hartuta–, modu kolektiboan, 
taldeetan, ere egin ahal izango 
da ariketa; horretarako, arigu-
neak izendatuko dituzte. Hori 
guztia antolatzen hasiko dira 
Aretxabaletan ere.
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Maialen Regueiro aREtXabaLEta
Hiruatx elkarteak bat egin du 
Mundukidek Kolonbiako Nariño 
probintziako zabor birziklatzai-
leen proiektuarekin. Modu ho-
rretan, eta horren berri emate-
ko asmoz, Nariñoko birzikla-
tzaileek eratutako Coemprender 
kooperatibako lehendakari 
Celina Imbajoa Arkupen izan 
zen eguaztenean, Mundukide 
eta Hiruatx elkarteetako kidee-
kin batera. 

Lehengaiak berreskuratzea 
Imbajoak proiektua zertan datzan 
azaldu zuen eguazteneko hitzal-
dian, eta oinarrian lehengaiak 
berreskuratzea dagoela aitortu: 
"Material bilketa egiten den to-
kitik plastikoa, kartoia, metala 
eta halako lehengaiak berres-
kuratzea da proiektuaren hel-
burua". Horrekin batera, Coem-
prender kooperatibaren jato-
rriaren berri eman zuen: "Koo-
peratiba 1997an sortu bazen 
arren, aurretik birziklatzearen 
gaia ardatza zuten hainbat el-

karte zeuden, baina aipatutako 
urtean fusionatu egin ziren, 
kooperatiba bakarra sortzeko". 

Hiruatxen 28. urteurrena 
Bestetik, Hiruatx elkarteak 28 
urte bete ditu eta bat egin duen 
azken proiektua da Coempreder 
kooperatibarekin batera egingo 
duena, baina 28 urteko ibilbide 
honetan elkarteak aldaketak 
izan ditu, Oier Sarasua Hirua-
txeko kideak azaldu zuenez: 
"Elkartea sortu zenetik hainbat 
gauza aldatu dira, kideak, hel-
buruak eta lan egiteko modua, 
besteak beste; gaur egun, beste 
kooperazio mota bat egin dugu". 
Horrekin batera, Sarasuak hau-
xe ere aipatu zuen: "Talde era-
ginkorra garela esango nuke, 

eta urtetik urtera gure proiektuak 
aurrera eramatea lortzen dugu".

Azken proiektu hau zein egoe-
ratan dagoen aipatu zuen Sara-
suak: "Kolonbiako ordezkariek 
proiektuaren nondik norakoak 
azaldu dizkigute eta guk itxura 
onartu hartu diogu. Printzipioz, 
urtebeteko proiektua izango da, 
baina baliteke luzatzea. Nariño-
ko departamentuko nekazaritza 
txikiari bultzada ematea da as-
moa, gehienbat, emakumeengan 
fokua jarrita. Kasu honetan, 
Mundukiderekin elkarlanean 
aritzea ohorea da guretzat, eta 
fidagarritasuna ematen digu 
aurrera egiteko". 

Herritarren feedbacka 
Sarasuak aretxabaletarren al-
detik jasotako feedbacka ere 
izan zuen hizpide: "Aretxabale-
tako herritarren aldetik lagun-
tza asko jasotzen dugu; azken 
batean, horrek animatzen gaitu 
aurrera egitera. Herritarrek guk 
egiten dugun horretan sinesten 
dute, gurekiko konfiantza dute". 

Oier Sarasua, Celina Imbajoa, Ibon Antero eta Iñigo Trueba eguazteneko aurkezpenean. MIRARI ALTUBE

Hiruatx eta Coemprender 
kooperatiba, bat eginik
kolonbiako Nariño probintziako nekazaritza txikiari bultzada emateko egin du bat 
Hiruatx elkarteak Coemprender kooperatibarekin. Horretarako, kooperatibako kide 
Celina imbajoa arkupen izan da proiektuarekin nondik norakoak azaltzen

"HERRITARREN 
BABESA LAGUNGARRI 
EGITEN ZAIGU 
PROIEKTUEKIN 
JARRAITZEKO" 

Bikote mistoen frontenis txapelketa. GOIENA

Frontenis txapelketa mistoaren 
izen-ematea zabalik dago
azaroaren 23an eta 24an izango da txapelketa eta 
izena emateko azken eguna azaroaren 19a izango da

M.R. aREtXabaLEta
Beste urte batez, Aretxabaleta-
ko Kirol Elkarteak frontenis 
txapelketa mistoa antolatu du 
arazoaren 23rako eta 24rako, 
Iturrigorri pilotalekuan. Izan 
ere, txapelketa hau urtetik ur-
tera errotuz joan da. Txapelke-
tan parte hartzeko izen-ematea 
dagoeneko zabalik dago eta 
horretarako azken eguna aza-
roaren 19a izango da. Horreta-
rako, eskuragarri dago udafron-
tenis@gmail.com helbide elek-
tronikoa, eta mezu bat bidaltzea 
komeni da. Horrez gain, bikote 
bakoitzak txapelketako lehen 

egunean hamar euro ordaindu 
beharko ditu. Sariei dagokienez, 
bertako produktuekin egindako 
bi saski izango dira. 

Txapelketa herrikoia 
Oihana Mata UDAko kideak 
honako hau adierazi du txapel-
keta honen harira: "Gure hel-
burua da izena ematen duten 
bikoteek ondo pasatzea eta dis-
frutatzea. Parte hartzen duten 
bikote batzuen maila ona bada 
ere, txapelketa herrikoia dela 
azpimarratu nahi dugu; alegia, 
frontenisean jokatu nahi duen 
edonork hartu dezake parte". 

Atzo ireki zituen atek munduko 
musika tresnen erakusketak eta 
azaroaren 30era bitartean egon-
go da ikusgai Arkupe kultur 
etxean. Luis Perez abade eta 
unibertsitateko irakaslea gazte-
gaztetatik musika eta instru-
mentuen erabilerari lotuta egon 
da eta erakusketa horren fruitua 
da; izan ere, bilduma handia 
osatu du hark. 

Azaroaren 30era bitartean, 
honako ordutegi honetan egon-
go da ikusgai: astean zehar, 
11:00etatik 13:00etara  goizez eta  
18:00etatik 20:00etara arratsaldez. 
Asteburura begira, zapatu goi-
zetan egongo da aukera erakus-
ketaz gozatzeko; igandeetan eta 
jaiegunetan itxita egongo da.

Munduko musika 
tresnak ikusgai 
Arkupe kultur etxean

Berdintasun Sailak antolatuta, 
bihar, zapatua, xaboi naturalak 
egiten ikasteko ikastaroa izango 
da Arkupen, Ekoudalatx Min-
tegi Ekologikoaren eskutik. 
Ikastaroan hainbat edukiren 
berri emango da, olio begetalak 
eta gantz  motak, ura eta landa-
re urak, hidroxidoak, kontser-
bagarriak eta antioxidatzaileak, 
olio esentziak eta beste osagai 
batzuk eta xaboiari kolorea ema-
teko prozedura. Horrela, ikasle 
bakoitzak etxera xaboi bana 
eramango du.  

Ikastaroa bihar izango da, 
10:00etatik 12:30era bitartean, 
eta parte hartzeko aurrez izena 
ematea komeni da, berdintasu-
na@aretxabaleta.eus helbidean. 

Etxean xaboi 
naturalak egiteko 
ikastaroa bihar
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskoriatzako Udalak jasanga-
rritasunari buruzko zine zikloa 
antolatu du azarorako, eta ber-
tan, klima aldaketa, elikadura, 
eredu energetikoak eta mota 
horretako gaiak jorratuko dituz-
ten hiru dokumental proiektatu-
ko dira. Dokumental guztiak 
Zaldibar antzokian izango dira, 
19:30ean, azaroko hiru egubakoi-
tzetan, hilaren 8an, 15ean eta 
29an. Azken bietan, solasaldia 
ere izango da adituen eskutik.

Gaur emango zaio hasiera zine 
zikloari, eta horretarako, National 
Geographic-ek ekoiztutako doku-
mentala izango da ikusgai. Leo-
nardo DiCaprio du protagonista 
Before the flood lanak eta aktore 
ezagunak bidaia bati ekingo dio. 
Groenlandiako urruneko eremuak, 
Sumatrako oihan beroak eta Va-
tikanoko aretoak bisitatuko ditu, 
klima aldaketaren ondorio sun-
tsitzaileak aztertzeko asmoz. Bere 
egoera pribilegiatua aprobetxa-
tuko du Barack Obama, Elon 
Musk eta Frantzisko aita santua-

rekin hitz egiteko. Ikus-entzunez-
koa gazteleraz proiektatuko da, 
90 minutuko iraupena du eta 
sarrera doan izango da. Krisiaren 
arrazoietan murgilduz, DiCapriok 
galdera baten erantzuna bilatuko 
du: Zerbait egin ote daiteke beran-
du izan baino lehen?

Hurrengo proiekzioa, berriz, 
Bide berriak lana izango da, aza-
roaren 16an. BiziLur eta EHNE 
Bizkaiak ekoitzitako dokumen-
talak elikadura burujabetza Eus-
kal Herrian izango du hizpide. 
Proiekzioaren ostean, solasaldia 
egongo da Ane Gorosabelekin.

Tabernak egitasmoarekin bat 
Eskoriatzako hainbat tabernak, 
Udalarekin elkarlanean, eskain-
tza gastronomiko berezia pres-
tatu dute zine ziklorako, eta 
zinemarako sarrerarekin batera 
eko-hanburgesak edo zero kilo-
metrodun ogitartekoak eta eda-
ri bat dastatu ahal izango dira, 
sei eurotan. Taberna hauetan: 
Compostela, Akeita, Alcazar, 
Hotela, Urrestilla eta Toki Alai.

National Geographic-ek ekoiztutako Before the flood dokumentalak Leonardo DiCaprio du protagonista. 'Before the flood'

Jasangarritasuna ardatz 
duten lanak ikusgai
klima aldaketa, elikadura, eredu energetikoak eta mota horretako gaiak jorratuko 
dituzten hiru dokumental proiektatuko dira zaldibar antzokian, 19:30ean, hiru 
egubakoitzetan. Lehena gaur izango da, National geographic-en 'before the flood'

Pasa den eguenean janari pakistandar tailerrean batutakoak. AUZOKO ESKORIATZA

Herritarren interesa piztu du 
janari pakistandar tailerrak
auzoko Eskoriatzak antolatutako tailerrak arrakasta 
izanda, hurrengo baterako gertu agertu dira

I.B. ESkoRiatza
Auzoko Eskoriatzak antolatuta, 
pasa den eguenean, Pakistango  
jaki gozo bat nola egiten den 
ikasteko tailerra izan zen kultu-
ra etxean. Hain zuzen ere, Pako-
ra nola egiten den ikasteko au-
kera izan zen. Talde ederra batu 
zen, batetik, Pakistango produk-
tuen gainean ikasteko, eta, beste 
alde batetik, elkar ezagutu eta 
euskara praktikatzeko.

Saioari begira, aurrelana ere 
izan dute Auzoko ekimeneko 
kideek. Izan ere, egunerako, su-
kaldeko tresnerien hitzak eus-
karaz nola esaten diren ikasi 
zuten Auzokoko partaideek.

Hasteko, ezagutze jolasa
Tailerra hasteko, elkar-ezagutze 
jokoa izan zuten, eta horretara-
ko hari-bola erabili zuten.  Par-
taide batek besteari pasata, nork 
bere izena esanaz, elkar ezagu-
tzeko, hain zuzen ere. Antola-

tzaileek adierazi dute motz ge-
ratu zela haria, jende asko batu 
zelako tailerrean.

Hurrengorako gogoz 
Guztira, 30 lagun elkartu ziren. 
Hamabost auzotar eta beste ho-
rrenbeste auzokide. "Adin tarte 
ezberdinetakoak, erretiratuak, 
langileak, emakumeak eta gizo-
nezkoak… talde heterogeneoa 
izan zen eta jendea oso gustura 
gelditu zen; hurrengoa noiz egin-
go dugun galdetu zuten. Batzuk 
koadernoekin izan ziren apunteak 
hartzen; beste batzuek eskuak 
zikindu zituzten prestaketa la-
netan…", adierazi du Iratxe Arre-
se Auzokoko dinamizatzaileak.

Jendea gustura, hurrengo tai-
lerra abenduan egingo dute, 
Aljeriako eta Marokoko sukal-
daritzarekin. Data zehazteko 
dagoen arren, gonbidapena egin 
zieten bertaratutakoei parte har 
dezaten.

Proiekzioak eta  
solasaldiak Zaldibar 
antzokian.

Azaroak 8
• 19:30 Before the flood 

dokumentala.

Azaroak 15
• 19:30 Bide berriak 

dokumentala eta 
solasaldia Ane 
Gorosabelekin. 

Azaroak 29
• 19:30 Energia 

trantsizioak, Piztu 
Aldaketa! dokumentala 
eta solasaldia 
Goienerko kide 
batekin.

Zine zikloaren 
egitaraua
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskarmentu handiko bidaiariak 
dira Juan Miguel Pagalday eta 
Maria Isabel Ruiz de Egino es-
koriatzarrak, eta urrian, 24 egu-
nez izan dira Bolivian, bidaia 
agentzia baten programa baten 
bitartez. Bertan, indigenekin 
egoteko aukera izan dute, jana-
ri bereziak probatzeko eta al-
tuera handiko lekuetan ere izan 
dira. Horrez gain, Boliviako 
hauteskunde orokorren garaia 
izanda, larritasun momenturen 
bat edo beste bizi izan dute.

"16 pertsona joan gara bidaian 
Euskal Herritik, eta gidari la-
netan bizkaitar bat izan dugu 
momentu oro. Hegazkinean Bil-
botik Madrilera joan ginen, eta 
handik Bolivia hegoaldera, San-
ta Cruz de la Sierra hirira, hain 
zuzen ere. Handik, Sucrera, gero, 
Concepcion hirira, eta ondoren, 
Potosira, Andeetako aldean da-
goen hirira. Ostean, Tupizara 
joan ginen; bertan, zazpi egune-
rako 4x4 autoak hartu genituen, 
Altiplanora joateko. Zibilizazio 
gutxi dagoen baso pista eta erre-

ka sikuetan aritu ginen, altuera 
handian, 4.000 metrotik gorako 
lekuetan". Sumendi ugari ikusi 
dituztela gaineratu du Pagaldayk, 
eta, paisaia ederrekin gozatzeko 
aukera izan duten arren, espe-
rientzia gogorra ere izan dela 
adierazi du.

Altueraren eragina sumatuz
Alde batetik bestera 4x4 autoe-
tan aritzen ziren arren, altuera 
handian egotea ez dela samurra 
izan adierazi du Pagaldayk: "Bo-
liviako klima gogorrari eustea 
gogorra da, nahiz eta autoetan 
mugitzen ginen. Nire kasuan, 
batez ere lo egiteko orduan iza-
ten nituen arazoak. Arnastea 
asko kostatzen zitzaidan hori-
zontalean jartzen nintzenean. 
Dena den, merezi izan du, ber-

tako kultura eta paisaia ederraz 
disfrutatu dugulako eta asko 
ikasi dugulako".

Liskarretatik kanpo, ozta-ozta
Bidaia aberasgarria izan den 
arren, altuera dela-eta ondo ar-
nasteko lanak izan dituzte, eta 
urriaren 20an izan ziren Boli-
viako hauteskundeen bueltan 
istiluetatik justu-justuan libra-
tu zirela adierazi du Pagaldayk: 
"Boliviako hauteskunde oroko-
rren garaia zen, eta, parean 
tokatu zitzaigunez, guri ere 
eragin digute. Izan ere, Potosi 
herritik abisatuta geunden gre-
ba deituta zegoela Evo Morale-
sen kontrakoek, oposiziokoek, 
deituta, Carlos Mesaren aldekoek. 
Beraien asmoa herria blokeatzea 
zen. Hilaren 10erako zuten deia 
eginda, eta gu urriaren 9an irten 
ginen handik. Izan ere, blokeoak 
iraun bitartean ez dizute uzten 
bertara sartzen, eta ezta bertatik 
irteten ere, eta izan ziren istiluak 
gogorrak izan ziren. Hala, egun 
bat lehenago, goizean goiz, 06:00 
aldera irten beharra izan genuen 

ziztu bizian. Irten izan ez bagi-
na, harrapatuta geratuko ginen. 
Zortzi eta hamar egun bitartean 
iraun zuen blokeo horrek, eta 
ez zitzaigun komeni bertan ge-
ratzea, bidaia ez zapuzteko".

Istilurik ez, baina istorio ugari
Istilurik ez ikusi arren, zenbait 
zurrumurru entzuteko aukera 
izan zuten eskoriatzarrek, eta 
boliviarrekin hitz eginda jakiten 
zutela Bolivian gertatzen zena: 
"Guk ez genuen istilurik ikusi, 
baina bertako jendearekin hitz 
egitean, Evo Moralesek hautes-
kunde kanpaina egin zuela, eta 
oposizioak hori jakitean, bera 
zegoen lekura joan eta istilu 
gogorrak izan zirela esan zigu-
ten. Ez dakigu hala izango zen, 

baina, esaten zutenez, motor 
batean eraman zuten istiluetatik 
ihes eginaz, eta ostean, helikop-
tero batean atera zutela entzun 
genuen". 

Paisaia eta kultura ederra
La Paz hiria, Siloli basamortua… 
asko gustatu zaizkio Pagaldayri. 
Jatekoaz ere ez du arazorik izan, 
eta aintziren koloreekin harri-
tuta geratu dela nabarmendu 
du. "Titikakan egon ginen. Ko-
loretako aintzirak ere ikusi 
ditugu; Laguna Kolorada dela-
koak kolore gorrixka zuen, eta 
berde-berdeak zirenak ere iku-
si ditugu. Janariarekin ere ez 
dugu arazorik izan, eta sekula 
ikusi barik genituen animaliak 
ere ezagutu ditugu: llamak, bi-
kuinak eta flamenko pila bat 
ere bazeuden. Indigenekin ere 
ondo konpondu gara, baina ema-
kumeei argazkiak ateratzea ez 
dute gustuko. Uste zuten argaz-
ki horiek saltzeko ateratzen 
genituela, eta ez zuten begi onez 
ikusten".

Juan Miguel Pagalday eta Maria Isabel  Ruiz de Egino, Bolivian, Tunupa sumendian. ARGAZKIAK: JUAN MIGUEL PAGALDAY

Boliviako liskarretatik 
justu-justuan irtenda 
boliviako paisaia ederrez disfrutatu dute Juan Miguel Pagalday eta Maria isabel Ruiz 
de Egino eskoriatzarrek. Hala ere, klima gogorrari eusteko lanak izan dituzte, eta, 
urriaren 20an izandako hauteskundeen harira, liskarretatik ozta-ozta libratu dira

"BIDAIA ZORROTZA 
IZAN DA, BAINA 
ESPERIENTZIA 
PAREGABEA"
JuaN MiguEL PagaLDaY

"IRTEN IZAN EZ 
BAGINA, HARRAPATUTA 
GERATUKO GINEN 
POTOSI HIRIAN"
JuaN MiguEL PagaLDaY

Boliviako tontor gorena, Sajama mendi tontorra, 6.542 metrora. 

Potosiko meategian. Eskoriatzarrak indigenekin. 

Uyuniko gatzagan, munduko gatz-basamortu handiena.
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Iaz, sanmilixanak ospatzera jende dezente joan zen Gatzagara. IMANOL SORIANO

Sanmilixanak domekan: izango 
da zer ikusi Leintz Gatzagan
aurten, ez da artisautza azokarik egingo, baina egitarau 
zabala antolatu dute bertaratzen direnentzat

I.B. LEiNtz gatzaga
Ohiturari jarraituz, San Milixan 
eguna ospatuko dute domeka 
honetan Leintz Gatzagan. Aur-
ten, baina, ez dira artisauak 
izango Gatzagako frontoian, 
baina izango da zer ikusi, zer 
jan eta zer egin. Izan ere, egita-
rau ederra prestatu dute egune-
rako.

Gatz Bidia ezagutzeko aukera 
Egitarauari dagokionez, 10:00etan 
Eskoriatzako Kuatruena auzotik 
irtenda, Gatzagara oinez Gatz 
Bidia egiteko dei egin dute an-
tolatzaileek. 10:30ean, berriz, 
Arrasateko kuadrilla batek dei-
tuta, arineketan irtengo dira 
zenbait lagun, Arrasateko Erre-
mentari plazatik, Gatz-bidia 
eginaz. Hauek 14,5 kilometroko 
bidea izango dute aurretik, eta 
asmoa da talde osoa batera joa-
tea, erritmo motelean, eta lagu-
nartean ondo pasatzea.

 12:00etan, berriz, Hustu gan-
bara bigarren eskuko azoka 
izango da Gatzagan, aldiro egi-
ten duten moduan. Herritarrek 
erabiltzen ez dituzten arren 
erabilgarri dauden arropak, al-
tzariak, jostailuak… izango di-
tuzte salgai.  12:30ean, mokadu-
txo bat hartu nahi duenak ere 
aukera izango du horretarako. 
Izan ere, zenbait produktu pres-
tatuko dituzte herriko plazan. 
Gutiziak dastatzeaz batera, eros-
teko aukera ere izango da: gaz-
tainak, piper erreak, buzkantzak, 
txistorra… izango dira. Honekin 
batera, 13:00etan, Gatz Bidetik 
oinez eta arineketan iristen di-
ren guztiei ongietorria egingo 
diete herriko plazan. 

San Milixan egunari amaiera 
emateko, aldiz, 13:30ean, larrain 
dantza egingo dute animatzen 
diren herritarrek, eta musikaz 
laguntzen Aretxabaletako gai-
teroak izango dira. 

Zer egin dezakegu gurasook tes-
tuinguru digitalean gure alaba-
semeak gidatzeko? izeneko hi-
tzaldia antolatu du Gatzagako 
Udalak. Astelehenean, azaroaren 
11n, izango da, kultura etxean, 
18:00etan, eta gurasoei zuzendu-
takoa izango da.

Emoki elkarteak antolatzen 
dituen Egonaldi On/Off izeneko 
gurasoentzako formakuntza 

saioen programan zehaztutako 
hiru gai nagusiak jorratuko di-
tuzte bertan: Internet, sare so-
zialak eta bideo jokoak; adimen 
emozionala; eta pornografia, 
genero indarkeria eta harreman 
afektibo-sexualak. 

Hori horrela, hiru ardatz horiek 
oinarri, erabilera okerrek da-
kartzaten ondorioak aztertuko 
dituzte, besteak beste. Harreman-
ingurune fisiko eta digitalean 
ongizate integrala sustatzen duen 
Emoki elkarteko kide batek es-
kainiko du hitzaldia.

Nerabeak dituzten 
gurasoei zuzendutako 
hitzaldia astelehenean

Imanol Beloki ESkoRiatza
Gipuzkoako txapelketan lehe-
nengo mailan ari den Eskoria-
tzako senior mailako taldeak ez 
du denboraldia uste bezain ondo 
hasi. Izan ere, denboraldiko 
lehenengo bi partiduak galdu 
ditu, eta puntuak batzen hasi 
nahi dute sailkapeneko azken 
postutik irteteko. Domekan jo-
katuko dute partidua, etxetik 
kanpo, Zarauzko Aritzbatalde 
kiroldegian, 16:00etan, Zast Nes-
kak taldearen aurka.

Aurreikuspen positiboa 
"Denboraldia hasi bakarrik egin 
dugu eta, bi porrot izan ditugun 
arren, sentsazio onak ditugu 
aurtengo txapelketara begira. 
Taldea jokalari oso onek osatzen 
dute, eta iaztik hona ez dira 
aldaketa asko egon; jokalari bat 
joan egin da eta gazte mailako 
bat igo dugu, baina maila da 
zorrotza dena. Horrez gain, en-
trenatzaile berria ere estreinatu 
dugu, Roberto Bengoa", adiera-
zi du Zuhaitz Gonzalezek, Esko-
riatza Saskibaloi Eskolako koor-
dinatzaileak.

Eskoriatzako herritarren ani-
moak ere goraipatu gura izan 
ditu Gonzalezek; izan ere, adie-
razi du Eskoriatzako saskibaloi 
talde guztietan giro aparta izaten 
dela Manuel Muñozen: "Zaleekin 

oso pozik gaude. Jende asko 
etortzen da kiroldegira animoak 
ematera. Batez ere, lehenengo 
taldearen partiduetan izaten da 
jende gehiago, eta uste dut pun-
tuak lortzea baino garrantzitsua-
goa dela zaleen babesa. Gero, 
etorriko dira garaipenak…".

Kadeteek, itxura ona 
Junior, kadete eta infantil mai-
letako taldeek ere denboraldia 
hasi besterik ez dute egin, eta 
Zuhaitz Gonzalez kadete maila-
ko entrenatzaileak adierazi du 
bikain hasi dutela aurtengo 

txapelketa. "Lehenengo bi par-
tiduak irabazi ditugu; azkena, 
56 puntuko aldearekin. Hala, 
faboritoak gara, eta uste dut 
denboraldi borobila egin deza-
kegula aurten".

Domekan, eskola kirolekoak
Eskola kirolean, 2007ko eta 2008ko 
gaztetxoek hasi dute denboraldia 
eta asteburu honetan, berriz, 
2009an eta 2010ean jaiotakoak 
hasiko dira. Partiduak Aretxa-
baletan, Ibarra kiroldegian, 
izango dituzte ,  domekan, 
09:30etan hasita.

Eskoriatzako saskibaloi taldeko senior mailako taldea. ESKORIATZA KE

Sailkapeneko azken 
postutik atera guran
Eskoriatzako senior mailako emakumezko saskibaloi taldeak denboraldiko hirugarren 
jardunaldia jokatuko du domekan, etxetik kanpo. aurkariak hirugarrenak dira 
sailkapenean eta, zail ikusten duten arren, irabazteko asmoz irtengo dira kantxara

Hitzaldia, atzeratuta
Eguaztenean Deba ibaiaren 
kontserbazioa, guztion kontua 
hitzaldia zen egitekoa, baina 
bertan behera geratu da. Hala,  
data berria aurrerago 
zehaztuko dute. 

Ardo dastaketa
Eguraldi txarra iragarrita 
dagoenez, ATX elkartekoek 
sare sozialetan adieraziko dute 
egingo den edo ez.

oHaRRak

Maila Nazionalean ari den Es-
koriatza areto futbol taldeak 
seigarren jardunaldia jokatuko 
du domekan, 18:00etan, Manuel 
Muñoz kiroldegian.

Etapa berri honetan, partidu 
bakarra irabazi du oraingoz 
etxeko taldeak, eta beste bat 
berdindu du. Hala, taldearen 
asmoa pausuak poliki-poliki 
ematea den arren, puntuak ira-

bazten hasi nahi dituzte Iker 
Molinaren mutilek. Asteburuan, 
gainera, aurkari gogora izango 
dute. Izan ere, Gora Bilbao li-
derraren aurka jokatuko du 
Eskoriatzak. Bizkaitarrek jar-
dunaldi guztiak irabazi dituzte, 
eta Eskoriatzak aurre egin behar-
ko dio sailkapenean beheko 
postuetarako bidea ez hartzeko 
eta puntuak batzen joateko.

Etxeko taldea bederatzigarren 
postuan dago, lau punturekin, 
eta aurkaria, berriz, 15 puntu-
rekin liderra da.

Lider garaiezinaren 
aurka jokatuko du 
Eskoriatzak, etxean
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Julen Iriondo aRaMaio
Aurreko eguenean egin zuen 
udalbatzak urriko osoko bilku-
ra, eta bertan onartu zituzten, 
aho batez, 2020rako ordenantza 
fiskalak. Ibilgailu astunek udal 
bideak erabiltzeagatik ordaindu 
beharrekoak jasotzen dituen 
ordenantzak KPIaren igoera 
izango du datorren urtean, or-
denantzak berak adierazten duen 
bezala.

Trakzio mekanikodun ibilgai-
luen gaineko zerga arautzen 
duen ordenantzari ere KPIaren 
igoera aplikatuko diote: "2014an 
aldatu zen ordenantza hau, bai-
na ordutik ez da ukitu, ez du 
igoerarik izan", zioen Lierni 
Altuna alkateak. 2020rako KPIa 
%1 izango da.

Hiri hondakin solidoak bildu 
eta eramateko zerbitzua arautzen 
duen ordenantza fiskalari da-
gokionez, alkateak azaldu zuen 
aurrena, kasu honetan, Jundiz-
ko Tratamendu Mekaniko Bio-
logiko plantara eramaten diren 
hondakinek sortzen duten gas-

tua dela, batez ere, kontuan 
hartu beharrekoa: 2017an alda-
tu zuten, orain hurrengo, orde-
nantza, eta, irizpide berriekin, 
%20ko igoera izan zuen, "urtee-
tan ukitu gabe" egon ostean; 
Udalak zentzu honetan ordain-
tzen duenaren eta jasoko due-
naren artean aldea txikitzen 
joateko ordenantza %4 igotzea 
egoki ikusi du udalbatzak. 

Bestelako aldaketa 
2020rako ordenantza fiskaletan 
egingo duten laugarren eta azken 
aldaketak ez du zerikusia kopu-
ruekin, baizik eta ordenantzaren 
beraren erredakzioarekin. Larre 
publikoen abeltzaintzarako era-
bilerarekin lotutako ordenantza 
da: orain arte zehazten zen uda-

lerrian erroldatutakoek zutela 
euren ganadua larre publikoe-
tara botatzeko aukera, baina 
bertan bizi ez arren ganadu 
ustiaketa baduten baserriak 
badirela kontuan izanda, erre-
dakzioan aldaketa hori egitea 
erabaki du udalbatzak, bertan 
erroldatuta egon gabe ustiategia 
udalerrian dutenei ere aukera 
ematen zaiela zehaztuz –erre-
dakzioan, ze praktikan hala 
jokatzen dela zioen alkateak–: 
"Abereak sobran ez ditugu; behar 
ditugu, gure larre eta basoak 
mantentzeko". 

Musika etxea 
Ordenantza fiskalenarekin ba-
tera, beste gai batzuk ere landu 
zituzten urriko osoko bilkuran; 
horien artean, musika etxea 
egiteko bidean beste urrats bat 
egin zuten, eta Indenort enpre-
sari esleitu dizkiote lanak, kon-
tratazio mahaiak ebatzitakoa 
ontzat hartuz. Kontratua sinatu 
ostean, bost hilabete izango di-
tuzte lanak egiteko.

Udal ordezkariak, aurreko egueneko osoko bilkuran. J.I.

Aho batez onartu dituzte 
ordenantza fiskalak
Lau aldaketa aztertu ditu udalbatzak 2020rako: udal bideen erabilerarena eta trakzio 
mekanikodun ibilgailuena kPi igoko da, hiri hondakinena %4, eta larre publikoen 
abeltzaintzarako erabilerarekin lotutakoaren erredakzioa aldatu dute, bestalde

MUSIKA ETXEA 
EGITEKO LANAK 
INDENORT ENPRESARI 
ESLEITU DIZKIOTE, 
BESTALDE

Arabako Hezkuntza ordezkari 
Blanca Guerrero eskola bisitatzen 
izan zen martitzenean, ikuska-
riarekin batera. Lanpostu ze-
rrendako murrizketa dela-eta 
aurreko ikasturte bukaeran eta 
oraingoaren hasieran izandako 
gorabeherak tarteko, bertatik 
bertara ezagutu nahi izan du 
ordezkariak Aramaioko eskola-
ren lan egiteko modua. 

Eskolako kideek aprobetxatu 
zuten lanpostuekin eta beha-
rrezko errekurtsoekin lotuta 
eurek egiten zituzten aldarrika-
penak justifikatzeko, eta, Saioa 
Uriarte zuzendariaren arabera, 
lortu zuten euren helburua: 
"Adierazi zigun ikusi zuela eta 
ulertzen duela gure eskariak 
zilegi direla, eta bere eskuetan 
dagoena egingo duela agindu 
zuen"; izan ere, oraintxe hasten 
dira aurreikusten hurrengo 
ikasturterako eskolen beharrak. 
"Adi egongo gara", zioen.

Hezkuntza ordezkaria 
bisitan, eta eskolako 
kideak gustura  

Bihar, zapatua, kanpai errepikak 
eta etxafuegoak izango dira, 
09:00etan, jaien hasiera iragar-
tzeko. 12:00etan meza egingo 
dute, Aretxabaletako koruarekin; 
ostean, emanaldia egingo dute 
horiek. 13:00etan, bermut dantza 
egongo da, 17:00etan, mus txa-
pelketa; 17:30ean, patata-torti-
llena; eta ordu beran hasiko da 
Kidam Magic-en ikuskizuna.

19:30ean, tortilla txapelketako 
sariak banatu eta dastaketa 
egingo dute eta 23:00etan, dan-
tzaldia izango da Xaz DJarekin. 
Txokolate beroa ere banatuko 
dute.

Domekan, Arrasate Musika-
leko txistulari bandak kontzer-
tua egingo du, 11:15ean, eta 
12:00etan, txirrindulariak abia-
tu egingo dira auzotik; 12:30ean 
hasiko da Gantzagarako igoera. 
13:00etan, triki-poteoa egingo 
dute Aramaioko trikitilariekin, 
eta tute txapelketa 17:00etan.

Sanmelixenak 
ospatuko dituzte 
egunotan Gantzagan

Zazpi galderaren erantzunak 
asmatu behar dira oparien zoz-
ketan sartzeko. Erantzunak 
udaletxean entregatu behar dira, 
abenduaren 9a baino lehen. Sa-
riak dira 100 euroko bi bonu 
kirol materialetan gastatzeko 
eta kopuru bereko beste bi li-
buru dendetarako. Informazio 
gehiago Kuadrillaren webgunean 
aurki daiteke.

Kulturgura izeneko 
lehiaketa martxan 
jarri du Kuadrillak

Axelarrain eta Lurgorri mendi 
publikoetan landaketak egitea 
onartu du Udalak. Itsas pinua 
eta haritza landatuko dituzte.
22.919,50 euro –gehi BEZa– bi-
deratuko dituzte lanotara. Bes-
tetik, San Adrian mendi publi-
koan inausketa, bakanketa eta 
sasi garbiketa lanak egitea era-
baki du Udalak, 8.424,90 euroko 
–gehi BEZa– aurrekontuarekin.

Landaketa eta 
garbiketa lanak, 
mendi publikoetan

Kaletik Bentamotz baserrira 
doan bideko toki arriskutsue-
netan egingo dituzte hobekun-
tzak. Hainbat eroriko izan dira, 
eta hormigoi zaharra kendu eta 
berria jarriko dute. Udal sobe-
rakinetik hainbat inbertsio egi-
tea onartu zen uztailean, aurre-
ko urteko likidazioa positiboa 
izan zela kontuan hartuta. 6.052,42 
euro kostako dira lanok.

Bentamotzera doan 
bidean hobekuntzak 
egingo dituzte

Liburutegian edo udaletxean 
entregatu behar dira Gorbeial-
deko Kuadrillak antolatzen duen 
lehiaketarako lanak. Orri-mar-
kagailuaren marrazkia, leloa 
eta testuaren gaia norberak 
aukera ditzake. Lanak paperean 
edo kartoi mehean aurkeztu 
behar dira, 4,5x21 zentimetroko 
neurrian. Diru sari ederrak 
daude irabazleentzat.

Orri markagailuen 
lehiaketarako epea, 
hilaren 15a arte
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Julen Iriondo aRaMaio
Bihar, zapatua, dira –16:00etan–
herriko txapelketako finalak, 
eta Aramaioko bikote bakarra 
izango da bertan. Amurrioko 
Mikel Sanzen eta Aitor Arauzo-
ren kontra jokatuko dute Olai-
zolak eta Arriolabengoak.
Dimako txapelketa irabaztetik za-
toz, lau eta erdian. 
Bai; Ibai Cimadevilla igorrezta-
rraren kontra jokatu nuen fina-
la. Partidu eskasa izan zen, 
hutsegite asko egin genituen 
biok. Markagailuari dagokionez 
oso parekatua izan zen. Hama-
zazpina berdindu genuen, baina 
gero, 18-21 aurreratu zen bera. 
Galduta ikusi nuen partidua, 
baina azken lau tantoak egin 
nituen partiduko onenak. Azken 
tantoan huts ez egitera jokatu 
genuen biok, galtzeko beldurrez; 
azkenean, gora bota zuen berak.
Bizkaian ibiltzen zara asko; entre-
natzen bertan diharduzu, eta joka-
tu ere, bertako klub batekin. 
Iurretan partidu bat nuen, eta 
bertako entrenatzaileak, Urru-
tikoetxearen-eta entrenatzaileak, 
esan zidan ea nahi nuen eurekin 
entrenatu, eta ni pozik. Ordu-
rako, Orozkoko klubean nihar-
duen, eta ez zidaten arazorik 
jarri. Kanpora irtetea ona izan 
da nire garapenerako, maila 
igotzeko; entrenamendu lagunak 

nagusiagoak dira, eta maila 
handikoak, eta ikasten ari naiz. 
Igartzen dut diferentzia.
Dena dela, bihar zurea da –Markel 
Arriolabengoarekin batera– Ara-
maiorentzat txapela lortzeko baza 
bakarra. 

Bai, eta nik uste dut irabazteko 
finala izango dela; guk bikote 
hobea egiten dugula esango nuke. 
Kontrarioak ere ondo ari dira, 
baina, gure jokoa egiten badugu, 
ondo irabazi dezakegu. Atzean 
egin behar dugu partidua, atze-
laria ez da hain segurua, aurre-
laria da bikoteko puntu fuertea. 
Ni saiatuko naiz atzera jotzen, 
eta Markel ere bai dominatzen.
Eta final honen ostean... 
Ilusioz nago. Tolosako Migel 
Soroa txapelketarako deitu di-
date. Oso txapelketa garrantzitsua 
da; sorpresa izan da deitzea.

Julen Olaizola, txapelarekin, Dimako finalaren ostean. GOIENA

"Irabazteko finala izango 
dela iruditzen zait"
JULEN OLAIZOLA PiLotaRia
Hirugarren denboraldiz, kanpoan dihardu pilotan. Dena den, berea da aukera bakarra  
–Markel arriolabengoarekin– San Martin txapelketan aramaiorentzat txapela lortzeko 

"ONDO IRABAZI 
DEZAKEGU; ATZEAN 
EGIN BEHAR DUGU 
PARTIDUA, ATZELARIA 
EZ DA HAIN SEGURUA"

Herrarte eta Abarrategi. BERTXOKO

Aurreko barikuan egin zuten 
lehen saioa, Zabolako elkartean, 
eta aramaioarra eta Markel 
Yoller izan ziren onenak. Eurak 
izango dira Gasteizko hilaren 
21eko finalean. Aktualitateari 
buruzko bertsoaldi ederrak en-
tzun ziren, batzuk seriotik eta 
beste batzuk umoretik. Beste 
kanporaketa Zalduondon izan-
go da gaur.

Martin Abarrategik 
aurrera egin du 
Bertxoko sariketan 

IMANOL BELOKI

Gaba Baltza, primeran
Lehen aldiz antolatu dute aurten Aramaion Gaba Baltza, eta bultzatzaileak 
oso gustura geratu dira emaitzarekin. Txirritolako Oihana Ameskuaren 
arabera, "dena aurreikusi moduan irten zen, edo are hobeto". Hurrengo 
ediziorako erronka moduan jarri dute "nerabe eta jende heldu gehiagoren 
parte-hartzea lortzea"; oraingoan, umeak izan ziren gehienak.

El Corte Ingles sariketan, kadete 
mailan, 18-15 irabazi zion Xabi 
Errastik Iñaki Cariñanosi. 22 
urtez azpikoetan, Asier del 
Campok 9-22 galdu zuen Aritz 
Otxoa de Okarizen kontra.

Xabi Errastik Arabako 
Txapelketako lehia du etzi, 
Danel Herrarterekin batera. 
Markel Arriolabengoak ere 
jokatuko du. 12:00etan hasiko 
dira partiduak. Xabi Errasti, txapelarekin. ARAMAIO PELOTA ELKARTEA

Xabi Errasti txapeldun Legution 
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Ez daude Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntza Jardunaldiak 
(ZTB) ulertzerik Wolfram Deu-
neko ospakizun barik. "Zien-
tzialarion artean espiritualta-
suna ez dago oso hedatua eta 
santurik ez dugu. Horregatik, 
gure santua sortu genuen, Wol-
fram Deuna. Ondo pasatzeko 
sortu genuen, festa ospatzeko; 
betiere, zientzia aitzakia eta 
umorea bidelagun hartuta. Se-
minarixoa beteta eta jendea 
barrez ikustea... Ezin dugu 
gehiago eskatu, benetan", adie-
razi zuen Elhuyarko zientzia 
komunikatzaile Ana Galarragak. 

Elhuyarrek zientzia gizartera 
hurbiltzeko asmoz antolatutako 
ekitaldia da Wolfram Deuna, 
Udalaren eta Laboratorium 
museoaren laguntzarekin; eki-
taldia irekia izaten da eta ur-
tero batzen du jende askotxo.

Zientzia ulertzeko zortzi modu
Wolfram Deunaren bosgarren 
edizioa bizi izan zuten marti-
tzenean Seminarixoan. "Luxuz-
ko" zortzi hizlari igo ziren 
agertokira, "umorezko baka-
rrizketa zientifiko-homeopati-
koak" eskaintzera. Denetariko 
gaiak aukeratu zituzten zortzi 
hizlariek; asko, fisiologiarekin 
lotutakoak: obulazioaren gora-
beherez aritu zen Idoia Torre-
garai umoregilea; digestioaren 
eta haren emaitzaren gainean 
Koldo Garcia genetikaria; eta 
ipurdiaz Josu Lezameta euska-
ra-irakaslea. Itxuraz serioagoak 

diren gaiekin ere algaraka jarri 
zuten publikoa Josu Lopez-Gaz-
pio kimikariak eta Lorea Ara-
kistain komunikatzaileak. He-
riotzaren kimikaz eta teknolo-
gia berrienez hitz egin zuten, 
hurrenez hurren. 

Horrez gain, Nobel sari diber-
tigarrienak eta artista begano 
baten abentura "tristeak" izan 
zituzten berbagai Nagore Elu 
biokimikariak eta Oskar Gon-
zalez kimikariak. Bukatzeko, 
distira bereziz argitu zuen Se-
minarixoa Aranzadiko batxiler-
goko ikasle Jone Monuxek: as-
tronauta jantzita irten zen ohol-
tzara, Pirritx, Porrotx eta Ma-
rimotots estratosferara bidal-
tzeko misioa azaltzera.

Parekidetasuna, "ezinbesteko"
Hizlariak gonbidatzeko orduan, 
antolatzaileek argi dituzte bi 
baldintza: batetik, parekideta-

suna; eta, bestetik, ez dutela 
inor gutxiesten ezagutza mai-
larengatik. "Guretzat ezinbes-
tekoa da emakumezko eta gi-
zonezko kopuru berarekin 
osatzea bakarlarien taldea. 
Gainera, zientzia-zaleak eta 
zientzialariak leku eta maila 
berean tratatzen ditugu. Hau 
da, ez dugu inor gutxietsiko 
bere ezagutza mailarengatik. 
Aurten albiste eder bat izan 
dugu alde horretatik, gainera. 
Batxilergoko ikasle bat anima-
tu zaigu bakarrizketa egitera 
eta guk izugarri eskertzen dugu; 
gure balioen adierazgarri ba-

dela esango nuke", gaineratu 
du Galarragak. Mirari Martia-
rena aritu zen aurkezle lanetan, 
bakarlari bakoitza umoretik 
aurkezten, eta txalo-zaparrada 
beroarekin amaitu zen ordube-
te pasatxo iraun zuen ekitaldia.

Elhuyar: "Oso polita da guretzat"
Elhuyarrentzat urteko ekitaldi 
berezienetako bat da ZTB jar-
dunaldien barruan antolatzen 
den Wolfram Deuna. Azken bi 
urteetan Seminarixoan egiteak 
"ukitu berezia" ematen dio ikus-
kizunari. "Bergaran egitea, eta 
bigarrenez Seminarixoan, Elhu-
yar anaiek gaur egun horren 
erabilia den wolframa isolatu 
zuten lekutik oso gertu... Oso 
polita da guretzat", esan zuen 
Galarragak. Herritarrez gain, 
zientziarekin lotura duen EITB-
ko Teknopolis saioak urtero 
jasotzen duen ikuskizuna da. 

Aurkezlea eta zortzi bakarlariak: Martiarena, Torregarai, Gonzalez, Garcia, Arakistain, Lopez-Gazpio, Elu, Lezameta eta Monux. ELHUYAR

Wolfram Deunarekiko 
'fedea' gorantz, zientzia 
umorez azaltzeari esker

"LUXUZKO" ZORTZI 
HIZLARI IZAN DIRA 
AURTEN ERE; TARTEAN, 
BERGARAKO 17 
URTEKO IKASLE BAT

ONDO PASATZEKO 
SORTU ZUTEN, 
ZIENTZIA AITZAKIA 
ETA UMOREA 
BIDELAGUN HARTUTA

zientzia, teknologia eta berrikuntza Jardunaldien barruan klasiko bihurtu den Wolfram 
Deunaren bosgarren edizioak "luxuzko" zortzi hizlari izan ditu aurten; zientzia 
gizarteratzeko antolatzen du Elhuyarrek, udalaren eta Laboratoriumen laguntzarekin

JONE MOÑUX GARCIA 
aRaNzaDi ikaStoLako ikaSLEa

"Pirritx, Porrotx eta Marimotots 
estratosferara bidali izana nolako 
esperientzia izan zen kontatu 
dut. Oso ondo egon zen, izugarri 
ikasi nuen. Urduri jarri nau 
halako ekitaldi handi baten parte 
hartzeak, baina ikasi dudanak 
bizitza osorako balioko dit. 
Aukera ederra da halakoak 
norberaren herrian antolatzea".

JOSU LOPEZ-GAZPIO 
kiMikaN DoktoREa

"Heriotzan gertatzen diren 
prozesu kimikoez aritu naiz, asko 
dago-eta kontatzeko. Hainbat era 
daude kimika hurbiltzeko eta lan 
horretan umorea oso tresna 
egokia izan daiteke. Ekimen oso 
interesgarria da; ondo pasatzen 
dugu hizlariok eta uste dut 
hurbiltzen direnentzat ere 
esperientzia gustagarria dela".

Zertaz aritu zara zure bakarrizketan?

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Jardunaldiak asteburu honetan 
bukatuko dira, publiko orokorrari zuzendutako azken traka indartsu 
batekin. Gaur, elementu kimikoen taula periodikoaren erakusketa 
inauguratuko dute Laboratoriumen (12:00), unitate didaktikoa 
aurkeztearekin batera. Bihar, Wolfram Encounter bideo jokoen 
lehiaketa izango dute Zabalotegin, 10:00etatik 21:00etara; azken 
urteetan asteburu osoko topaketa izan den arren aurten egun 
bakarrekoa izatea erabaki dute antolatzaileek. Amaitzeko, zapaturako 
eta domekarako, Bergaran artea eta zientzia uztartuz tailerraren 
laugarren edizioa antolatu dute Laboratoriumen; ilustrazio botanikoa 
izango da aztergaia. Urriaren 28a ezkero, ZTB jardunaldietan, hainbat 
hitzaldi, erakusketa, lehiaketa eta ikuskizun izan dira Bergaran.

ZTB jardunaldien azken asteburua dator
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Euskara Bergarako ohiko hiz-
kuntza izatea, Bergara euska-
raren arnasgune izatea. Horixe 
da euskara sustatzeko 2019tik 
2022ra arteko ekintza planaren 
helburu nagusia. 2018ko aben-
duaren 17an udalbatzak aho 
batez onartutako plana da, eta 
herritarrei zabaltzeko bi euska-
rri erabiliko ditu Udaleko Eus-

kara Zerbitzuak: herriko etxee-
tara banatuko den liburuxka 
eta ikus-entzunezko bat. 

Liburuxkak planaren labur-
pena jasotzen du, eta azken au-
rreko orrialdean edozein herri-
tar edo entitatek dituen aukerak 
azaltzen dira: euskara ikasteko, 
ahoz zein idatziz erabiltzeko, 
edo beste mota bateko aholku-
laritza jasotzeko. Etxe guztieta-

ra banatuko da eta gaztelaniaz-
ko bertsioa webgunean kontsul-
tatu ahal izango da. Bideoak, 
bestalde, euskara sustatzearen 
inguruko bizipenak azaltzen 
dituzten hamasei herritarren 
testigantzak jasotzen ditu. "Es-
kerrak eman nahi dizkiegu bere 
garaian plana diseinatzen aritu 
zirenei eta bideoan parte hartu 
dutenei. Plana irekia da, euska-

ra guztion ardura delako, denon 
ilusioa eta denon eginkizuna".

Bergararren %69 da euskalduna 
Euskara gaitasunaren Eustat-en 
2016ko azken neurketaren ara-
bera, %69 euskalduna da, %18 
erdalduna eta %13 ia euskaldu-
na; 2001a ezkero ez da aldaketa 
aipagarririk izan gaitasunari 
dagokionez. Erabilerari errepa-
ratuta, ordea, badago datu aipa-
garri bat: 2000ko hamarkadan 
izan zen erabileraren gorakada 
moteldu egin da azken hamar-
kadan; umeen eta gazteen artean 
erabilera egonkortuta dago, hel-
duetan goranzko joera ageri da 
eta zaharren artean euskarak 
gero eta presentzia txikiagoa du. 

Ahulgune eta indargune bana
Populazio osoa kontuan hartu-
ta, emakumeek euskara gehia-
go erabiltzen dute gizonezkoek 

baino; alde hori umeengan eta, 
bereziki, gazteengan gertatzen 
da. Hau da, egungo ahulgune 
nabarmenetako bat da mutil 
gazteen artean erabilera apala 
duela euskarak. Bestalde, eus-
kararentzat gaur egungo indar-
gune garrantzitsuenetako bat 
da guraso gazteen etxeko era-
bilera; izan ere, hamabost pun-
tu inguru egin du gora azken 
hamar urteetan. Hala ere, po-
pulazio osoa aintzat hartzen 
bada etxeko erabilera egonkor-
tuta dago, zaharren artean  jais-
ten ari delako –gero eta gizarte 
zaharragoa da Bergarakoa–.  

Euskara plana zabaltzeko ikus-entzunezkoan parte hartu duten ordezkarietako batzuk, martitzeneko agerraldian. TXOMIN MADINA

Euskararentzat Bergara 
arnasgune izateko lanean
2019tik 2022ra arteko euskara sustatzeko ekintza planaren berri emango du Euskara 
zerbitzuak etxez etxe banatuko den liburuxka batekin. gaur egungo ahulguneetako bat da 
mutil gazteen arteko erabilera apala; indargune nagusia, guraso gazteen etxeko erabilera

EUSTAT (2016): 
BERGARARREN %69 
EUSKALDUNA DA, %18 
ERDALDUNA ETA %13 
IA EUSKALDUNA 

Arimen Gaua 
ludoteketan
Goiena komunitatea 
Jardun euskara elkartea / bERgaRa

Urriaren 31n Arimen Gaua ospatu 
genuen Oxirondoko, Angiozarko eta 
Osintxuko ludoteketan. Aste osoan 
zehar zita berezi horren inguruko 
lanketa egin genuen, eskulanekin 
eta bestelako ekintzekin; egun bat 
lehenago, esaterako, kalabazak 
husten eta apaintzen aritu ginen. 
Gaztetxoek primeran pasatu zuten. 

JARDUN EUSKARA ELKARTEA

Jabekuntza Eskolak azarorako 
eta abendurako antolatu dituen 
ikastaroen artean, Tuppersex 
feminista deritzona egingo dute 
azaroaren 11n, 13an eta 14an; 
izen-ematea itxita dago. Hala 
ere, abenduaren 3an, 10ean eta 
17an egingo den maitasun erro-
mantikoa suntsitzeko ikastaroan 
izena eman daiteke: 943 77 91 00 
edo berdintasuna@bergara.eus. 

Maitasun erromantikoa 
suntsitzeko ikastaroan 
izena eman daiteke

KRISTINA BUIZER EuSkaLDuN 
bERRia (HERbEHEREtaRRa)

"Ikasten ari naiz oraindik. Duela 
urte batzuk hasi nintzen 
Berriketan ekimenean parte 
hartzen eta horri esker gaur da 
eguna jende askorekin euskaraz 
hitz egiten dudana. Euskara oso 
presente daukat buruan. 
Oraindik asko daukat ikasteko, 
baina nirekin pazientzia duen 
jendearekin moldatzen naiz". 

MAITANE ETXEBARRI 
ikaSLE bERgaRaRRa

"Euskaraldian Ahobizi rola hartu 
nuen eta, ordura arte ez bezala, 
aitarekin euskaraz hitz egiten 
hasi nintzen. Etxe barruan 
eragiten saiatzeko erronka jarri 
nion nire buruari, eta lortu nuen, 
ordutik euskaraz egiten dut-eta 
aitarekin. Ohitura aldaketa ez 
zen erraza izan, baina poliki-
poliki lortu daiteke".

Zein da euskararekin duzun harremana?
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Jone Olabarria bERgaRa
Haizeak gogor jo zuen zapatutik 
domekarako gauean Bergaran, 
eta, horren eraginez, hainbat 
kalte material sortu zituen he-
rriko hainbat gunetan, batez 
ere, lurrera botatako zuhaitz 
eta arramen ondorioz. Hori dela 
eta, Bergarako Udaleko briga-
dako langileak lanean aritu 
ziren goiz osoan zehar, erori-

tako zuhaitzak kendu eta kaleak 
garbitzen.

Kaltetutako guneetan hesiak 
jarri zituzten eta udaltzainak 
kalteak baloratzen aritu ziren. 
Ondorioz, eta segurtasuna ber-
matze aldera, herriko parkeak 
itxi egin behar izan zituzten. 
Hain zuzen, udaltzainek jakina-
razi dutenez, "aste honetan zehar  
Usondo parkea itxita egon da, 

segurtasun neurriengatik eta 
garbiketa lana zirela eta". 

Askotariko kalteak
Besteak beste, Matxiategin eta 
Elorregirako bidegorriko hain-
bat tokitan zuhaitzak lurrera 
bota zituen haizeak eta Usondo 
parkean ere arrama asko apur-
tu zituen; horretaz gainera, 
zaborra batzeko edukiontzieta-

ko tapa asko ere lurrean ager-
tu ziren, eta baita etxe ugari-
tako loreontziak eta toldoak 
ere. Eguaztenean bertan, hilak 
6, haizeak teila batzuk bota 
zituen Matxiategi kalean.

Matxiategin, prebentzioan 
Joan den urtarrilean, esate ba-
terako, Matxiategi kaleko pa-
sealekuan dauden 32 ezkien 
erdiak bota zituzten. Orduan 
Udaletik azaldu zutenaren ara-
bera, "bizilagunen eskaera bat" 
izan zen, fatxadetatik "gertuegi" 
zeudelako eta batzuk "ez zeu-
delako osasuntsu". Aurretik ere 
haizeak hilerriko zuhaitz han-
di bat bota zuen Matxiategin 
eta auto baten gainera erori 
zen. Orduan azaldu zutenez, 
"espaloi askotan gertatzen denez, 
lurra altxatuta ere, askotan, ez 
da jakiten azpian zer aurkitu 
daitekeen".

Aurretik ere, hainbat kalte 
Aurtengo martxoan haize bola-
da indartsuek bete-betean jo 
zuten Ikerleku kantoiko 2. zen-
bakian, eta fatxadako zati han-
di bat erori zen. Kale bereko 4. 
zenbakiaren teilatu gainera 
erori zen eta zati batzuek kalean 
amaitu zuten. Etxebizitza horie-
tako batek ere pareta oso bat 
galdu zuen. 

Parkeak, bereziki kaltetuak
Horrez gain, Bergarako Usondo 
parkearen erdian zegoen zuhai-
tza bota zuen haizeak 2017ko 
urtarrilean. Sustraietatik ez, 
baina nahiko behetik bota zuen 
sendoa zen zuhaitza. Parke ho-
rretan arrama batzuk ere bota 
zituen orduan. Santa Ana parkea 
ere itxi egin behar izan zuten, 
han ere zuhaitzak bota zituelako 
haizeak; parke sarrerako palme-
ra bat, adibidez.

Matxiategin haizeak botatako zuhaitza. GOIENA

Kalte ugari izan dira 
egunotan, haizearengatik
Matxiategin zuhaitzak lurrera bota ditu haizeak eta usondo parkean ere arrama asko 
apurtu ditu. Elorregirako bidegorriko hainbat tokitan ere zuhaitzak lurrera erori dira. 
gainera, garbiketa lanak direla-eta itxita egon da usondo parkea asteon

1933an jaiotakoen kintada, azaroaren 24an
12:00etan meza Santa Marinan eta 14:00etan bazkaria batzokian.
Izena emateko, azaroaren 20a baino lehen, Garbiñe edo Mireni 
deitu behar zaio: 943 76 24 04  edo 943 76 16 00. 

1935ean jaiotakoen kintada, azaroaren 17an
1935ean jaiotakoek kintada izango dute azaroaren 17an, domeka, 
Bergarako Lasa jatetxean. Izena emateko, 943 76 18 52 edo 943 76 
21 13 telefonoetara deitu behar da.

1970ean jaiotakoen kintada, azaroaren 16an
Elgetako Bolatokian egingo dute bazkaria eta 13:00etan Pol-Pol 
tabernan batuko dira. Izen ematea, Sugoi dendan (943 76 59 54).

oHaRRakNomadak-en bi 
artelan herrian
Irantzu Lekue eta Esteban 
Loechbor izan dira Nomadak 
proiektuaren baitan Bergaran 
egindako lehen bi artelanen 
egileak. Lekuek ertzain-
etxearen azpian dagoen 
zubipean collagea egin du: 
"Bergarara ekarri zuten lehen 
lokomotorraren argazki 
historikoa margotu dut, baita 
emakume bat trena gidatzen".

GOIENA

Matxiategin eroritako zuhaitzak eragindako kalteak. GOIENA

Udaltzainak Usondo parkean haizeak eragindako kalteak aztertzen. GOIENA
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Xabier Urzelai ARRASAtE
Mikel Linazisoro ez dago Tokio 
2020rako aurre-aukeratuen ze-
rrendan, oraingoz. Bergarakoak 
Asian jokatu berri dituzten 
Munduko Kopako probetan ez 
du aurrean egoterik izan, belau-
neko lotailuan izandako zainti-
ratu batek gura baino gehiago 
baldintzatu du-eta denboraldi 
amaiera, baina Bergarakoak ez 

du azken hitza esan: "Apirilean 
Europako Txapelketan beste 
aukera bat izango dut; bala hori 
gordeta dut oraindik".

Hala, lesioa ahalik eta modu 
positiboenean hartu eta Linazi-
sorok lanean jarraitu du, aste-
buruan Espainiako txapelketan 
saria iritsi zaion arte. Izan ere, 
bergararrak Iruñean jokatu du-
ten Espainiako txapelketa ira-

bazi berri du, overall formatuan. 
Hala, Bergarakoak podiumaren 
gorenean agurtu ahal izan du 
2019ko denboraldia. 

Hiru diziplinen batuketa
Overall formatua da Olinpiar 
Jokoetan gailendu den formatua, 
eta horregatik da garrantzitsua 
hor nabarmentzea. Modu sinplean 
esanda, eskalatzaile osoa saritzen 

du formatu horrek, azkartasuna, 
blokea eta zailtasuna batzen 
dituelako.

Espainiako txapelketa joan 
den eguaztenean hasi zuten, eta 
bost egunez Rocopolisko roko-
dromoan jardun zuten eskala-
tzaileek. Overall formatua, bai-
na, egun bakarrean erabaki 
zuten. Hala, Euskal Selekzioak 
hamar domina lortu ditu maila 
ezberdinetan, eta horietako hiru 
Linazisorok jantzi ditu. 

Ondoen, abiaduran
Espainiako txapelketan Berga-
rakoak azkartasuneko modali-
tatean jardun zuen ondoen: "Oso 
eroso sentitu nintzen hasieratik 
modalitate horretan". Hain zuzen, 
hori izan zen hiru modalitatee-
tan lehena, goizeko lehen orduan 
jokatu zutena, eta Linazisoro 
izan zen irabazlea, 7 segundo 
eta 84 ehuneneko denbora egin-

da. Blokeko diziplina izan zen 
bigarrena; bertan, eskalatzaileek 
zailtasun handiko hiru bloke 
gainditu behar izan zituzten. 
Bittor Esparta bizkaitarra izan 
zen hiru blokeak kateatu zituen  
bakarra eta Bergarakoa bi blo-
ke kateatuta hirugarrena izan 
zen. Eguna amaitzeko, zailtasun 
diziplinan jardun zuten, eta gi-
zonezkoetan, inork ez zuen top
-a egiterik lortu. 

Hala, azken txapelketa honek 
Bergarakoaren urte ona boro-
bildu du: "Urte emankorra izan 
da, nahiz eta nazioarteko azken 
probak ez ditudan ondo egin".

Mikel Linazisoro, Espainiako Txapelketan, Iruñean. Overall formatuan onena izan da bergararra. EUSKADIKO MENDI FEDERAZIOA

Linazisorok oraindik ez 
ditu aukera guztiak erre
belauneko lesio batek eragotzi dio Mikel Linazisorori azken hilabeteotan ondo 
entrenatzea; hala, Japonian eta txinan jokatu berri dituzten Munduko Kopako probetan 
bergararrak ez du Olinpiar Jokoetarako sailkatzerik izan. baina ez du azken hitza esan

"EUROPAKOAN BESTE 
BALA BAT DUT 
OLINPIAR 
JOKOKOETARAKO 
SAILKATZEKO"

Bergara Hiriaren une bat. GOIENA

Bergarako Pilota Elkarteak pi-
lota eskolaren gaineko datuak 
ezagutarazi ditu, izena emateko 
lehen epea pasatu den honetan. 
Guztira, 138 pilotari dituzte, eta 
horietatik 31 pilotarik dute li-
zentzia. Neskei dagokienez, ha-
mar pilotari gazte dituzte esko-
lan, eta horietako lauk dute li-
zentzia. Urtarrilean zabalduko 
dute izen-ematea ostera. 

Pilota eskolan 138 
pilotari dituzte; 
tartean, hamar neska

Legazpiren kontrako lehian. GOIENA

Gipuzkoako txapelketan hiru 
jardunaldi jokatu ditu etxeko 
taldeak, eta orain artean dene-
tariko emaitzak batu dituzte: 
garaipen bat, berdinketa bat eta 
porrot bat. Hala, Soraluce BKE 
Donibaneren kantxan, Pasaian, 
ahaleginduko da zapatuan liga-
ko bigarren garaipena eskuratzen 
(zapatua, 17:00). Joan den astean, 
34-26 irabazi zioten Ordiziari.

Soraluce BKEk 
Donibaneren kantxan 
du hitzordua bihar

Mikel Linazisorok Espainiako txapelketako gorenean amaitu du 
urtea. Bergarakoa overall formatuan nabarmendu da; hau da, 
modalitate guztien batuketan: abiadura, blokea eta zailtasuna. 
Olinpiar Jokoetan ere formatu horretan jardungo dute.

Espainiako txapeldun, Iruñean

Alberto Gines, Mikel Linazisoro eta Bittor Esparta. EUSKADIKO MENDI FEDERAZIOA
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Jone Olabarria bERgARA
Azaroaren 22an ospatuko den 
Santa Zezilia eguna iragartzeko 
prentsaurrekoa egin zuten as-
telehenean Bergarako San Pedro 
parrokian. Aurten kontzertu 
"berezia" egingo du Bergarako 
Musika Eskolak, Udalaren la-
guntzarekin, eta, hain zuzen,  
San Pedro elizako organoaren 
konponketarako dirua batzea 
da helburuetako bat.

Egoera "txarrean" 
Stoltz-Freres etxeko organoa 
"egoera txarrean" dago egun; 
hauspoak kaltetuta ditu eta bir-
gaitze beharrean dago. Honela 
azaldu du Kristina Markina  
Kultura zinegotziak: "Organoak 
konponketa ugari behar ditu, 
baina horrek diru asko eskatzen 
du. Momentuz, elizkizunetarako 
erabiltzen den arren, organo 
zikloetarako Santa Marinakoa 
erabili behar dugu". 

Kontzientziazio bila
Hain zuzen, 120 pertsona inguruk 
hartuko dute parte "organoaren 
garrantziaz eta egoera larriaz 
kontzientziatzea" helburu duen  
kontzertuan. 

Herriko hainbat taldek parte 
hartuko dutela azaldu du Mari-
je Ugaldek, Musika Eskolako 
zuzendariak: "Bergarako Musi-

ka Eskolako Orkestra Sinfonikoa, 
Bergarako Musika Eskolako 
Haurren Abesbatza, Bergarako 
Orfeoia, Aritzeta Abesbatza eta 
Bergarako hainbat musikari eta 
abeslari. Kanpotik ere hainbat 
musikari etorriko dira".

Sarrerak, hamar eurotan 
Astelehena ezkero eskuragarri 
daude sarrerak; Musika Esko-
lako idazkaritzan aste barruan 
15:30etik 19:00era bitartean edo 
Seminarixoan ostegunetan 
18:00etatik 20:00etara eskuratu 
daitezke, hamar euroren truke, 
nahiz eta nahi duenak gehiago 
eman dezakeen organoaren kon-
ponketa-lanetarako. Egunean 
bertan ere Santa Marina parro-
kian eskuratu ahalko dira sa-
rrerak. Lagundu nahi dutenen-
tzako sarrera bereziak ere jarri 
dituzte eskuragarri. 

Astelehenean San Pedro parrokian egindako aurkezpena. MAIALEN SANTOS

'Musika airean': organoa 
birgaitzeko kontzertua
Santa zezilia egunaren baitan antolatu dute kontzertu sinfoniko-koral irekia azaroaren 
22rako, Santa Marina elizan. Sarrerak salgai daude dagoeneko eta bertatik batutako 
dirua San Pedro elizako organoaren konponketara bideratuko dute

"ORGANOAK 
KONPONKETA UGARI 
BEHAR DITU, BAINA 
HORREK DIRU ASKO 
ESKATZEN DU" 

Jone Olabarria bERgARA
Aurreko asteburuan estreinatu 
zuten La trinchera infinita filma 
zinema aretoetan eta gaur iri-
tsiko da Bergarako Seminarixoa 
aretora, gaueko hamarretan.

Hain zuzen, domekan eta as-
telehenean ere eskainiko dute; 
gainera, domekan, filma aur-
kezten eta solasaldian arituko 
dira pelikularen zuzendariak. 
Hala, lanaren nondik norakoak 
azaltzeaz gainera, bertaratzen 
direnek iritzia eman eta sola-
saldian aritzeko aukera ere 
izango dute.

Filma arrakasta handia lortzen 
ari da publikoaren artean eta  
Donostia Zinemaldian lau sari 
jaso zituen; tartean, zuzendari 
eta gidoi onenen saria. Filmak 
etxean gotorpean, beldurragatik, 
33 urte ematen dituzten gizon 
baten eta bere ingurukoen isto-
rioa kontatzea du helburu. 

Emanaldi ugari
Esan bezala, gaurko emanaldiaz 
gain, domekan ere filma ikus-
teko aukera izango da, 19:30ean; 
eta astelehenean, 20:30ean hasi-
ta. 5 euroren truke.

'La trinchera infinita' filma gaur 
gauean iritsiko da Seminarixora
Domekako saioaren aurretik, zuzendariek aurkezpena 
egingo dute, eta osterako solasaldia antolatu dute

Egubakoitzak berreskuratzen 
ekimenaren baitan, kontzertuak 
egongo dira gaur kartzela zaha-
rrean, 22:30ean hasita. Taula 
gainean arituko da Saia Goait 
mutrikuar laukotea, stoner-rock 
eta hard-rock doinuekin. Bes-
talde, Urola Garaiko Hartz tal-
deak ere kontzertua eskainiko 
du; kaleratu berri duten Gaueko 
lana aurkeztuko dute.

Saia Goait eta Hartz 
taldeen kontzertuak 
kartzela zaharrean

Txapa irratiko denboraldi be-
rriko programazio aurkezpena 
egingo dute domeka honetan 
kartzela zaharrean, eguerdiko 
hamabietan. Irratsaio guztiak 
aurkeztuko dituzte eta bitartean, 
bermuta eta jatekoa egongo da. 
Ostean, Aitor Eskobarren fla-
menko kontzertuaz gozatzeko 
aukera izango da eta sarrerek 
5 euroko prezioa izango dute.

Txapa irratiak 
programazio berria 
aurkeztuko du

BERGARAKO UDALA

Dantza txapeldunei omenaldia
Bergarako udaletxeko osoko bilkuren aretoan batuta, 
omenaldia egin zien Bergarako Udalak, Moises Azpiazu dantza 
taldeko kideekin batera, Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo 
dantza txapeldun gazteei, astelehen arratsaldean. Senideez eta 
lagunez gain, herritar ugarik ere bertan egon nahi izan zuten.

Organoa guztiz birgaitzeko 
400.000 euro inguru behar 
dituzte, eta hain zuzen, hamar 
urte baino gehiago darabiltzate 
lan horretan, kontzertuak eta 
ekintza solidario ugari antolatuz.

Diru bilketa hiru fasetan 
egitea aurreikusten dute, 
bakoitza 100.000 euro baino 
gehiagokoa. Lehen fase 
honetan, momentuz, 55.000 
euro inguru batu dituzte. San Pedro parrokiako Stoltz-Freres organoa. GOIENA

Helburua, 400.000 euro inguru lortzea
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Maider Arregi aNtzuoLa
2020ko zerga ordenantzen hasie-
rako onespenari oniritzia eman 
diote EH Bildu eta EAJ alderdiek 
urriko ohiko osoko bilkuran. 
Adostasuna lortu dute eta KPIa-
ren araberako igoera izango 
dute udal zergen tasek. Aurten 
ere, Gizarte Zerbitzuetako tasei 
ez zaie igoerarik aplikatuko.

2018ko urritik 2019ko urrira 
%0,5eko igoera izan du KPIak. 
Eta igoera hori izango dute, hain 
zuzen ere, Antzuolako udal zer-
gek 2020an. EH Bilduren eta 
EAJren aldeko botoei esker 
onartu da ordenantza fiskalen 
hasierako onespena. Alderdi 
sozialistak aurkako botoa eman 
du. "Harreman ona dugu, baina 
komunikazio handiagoa gurako 
nuke izan. Feedbackik ez dago 
eta uste dut akordio pluralagoak 
lortuko genituzkeela antzuola-
rrendako", argudiatu du alderdi 
sozialistako Miren Gallastegi 
bozeramaileak. 

Beñardo Kortabarriak gaine-
ratu du batzar guztietara joate-

ko gonbidapena jasotzen duela 
alderdi sozialistak.

%0,5eko igoera 
Gizarte zerbitzuetako tasek izan 
ezik, gainontzeko zergek %0,5eko 
igoera izango dute. Bestetik, 
baserriei ezartzen zitzaien OHZ 
(IBI) bikoitza kentzea adostu 
dute aurten. EAJko Basilio Or-
mazabal bozeramaileak gogora 
ekarri du iaz ere errekargua 
kentzearen alde egin zutela: 
"Baserrien zerga errekargu ho-
rren kontra gaudela adierazi 
izan dugu; gure programan ere 
halaxe jasoa geneukan. Gaine-
ratu behar dut ados gaudela 
KPIaren igoera ezartzearekin. 
Hala ere, guk egindako kalkuluen 
arabera uste dugu hondakinen 

bilketa sistema defizitarioa dela 
eta urtero 15.000-20.000 euro gal-
tzen dituela Udalak".

EH Bilduko alkate Beñardo 
Kortabarriak, ordea, argitu du 
hondakinen bilketa zerbitzua, 
beste zerbitzu asko bezala, Uda-
lak eta herritarrek ordaintzen 
dutena dela: "Zaborra jasotzea, 
garbiketa zerbitzua, aguazilaren 
lana... herriak eta Udalak, bien 
artean ordaintzen dute. Udalari 
kostatzen zaion guztia, aldiz, ez 
zaio herritarrari kobratzen. Eta 
defizita egon badago, baina uda-
len sistema holako hau delako; 
hau da, lehenik, zergak biltzen 
dituzu, eta gero kobratzen duzu. 
Hondakinen kasuan, Mankomu-
nitateak ematen du zerbitzua 
beste batzuekin batera eta dife-
rentzia hori badago. EAJk, ordea, 
tasaren igoera proposatzen du 
eta ez dakit hori den aukera 
onena. Agian, gerturatzen joan 
beharko genuke zerbitzua ho-
betzeko eta merkeagoa izateko".

Tasak onartu aurretik, hila-
betez jendaurrean egingo dira.

Herritar bat, pilotaleku alboan dagoen olio bilketa gunera bidean. MAIDER ARREGI

KPIaren igoera izango 
dute 2020ko udal zergek
%0,5eko igoera izan du 2018ko urritik 2019ko urrira bitartean kPiak, eta tasa hori 
ezartzea adostu dute EH bildu eta EaJ alderdiek. gizarte zerbitzuetako tasek, aldiz, 
aurten ere ez dute igoerarik izango; alderdi sozialistak aurkako botoa eman du

BASERRIEI EZ ZAIE 
OHZ (IBI) BIKOITZAREN 
ERREKARGUA 
EZARRIKO 2020TIK 
AURRERA

Gazte bat bideo joko batean jokatzen. 'CCSEARCH.CREATIVECOMMONS.ORG'

Bideo jokoen eta Interneten 
erabilera okerra aztergai
adikzioen gainean berba egingo du Emoki elkarteak 
azaroaren 12an, martitzena, olaranen, 18:00etan

Maider Arregi aNtzuoLa
Adikzioen gaineko hitzaldia 
antolatu dute Antzuolako Udalak 
eta Pausoka guraso elkarteak. 
Bideo jokoen, Interneten eta 
sare sozialen erabilera okerrak 
dakarten ondorioak aztertuko 
dituzte. "Menpekotasunaz eta 
gehiegizko erabileraz jardungo 
dugu. Izan ere, menpekotasun 
hori areagotzeko zenbait meka-
nismo erabiltzen dituzte bideo 
jokoek eta zenbait aplikaziok", 
azaldu du Emoki elkarteko 
Ainhoa Arruabarrenak. Era 
berean, nerabeei laguntzeko 
gurasoek kontuan hartu beha-
rrekoak ere aztertuko dituzte 
azaroaren 12ko solasaldian. 
"Helburua da hobeto eta segu-
ruago erabiltzea tresna eta joko 
hauek. Zein ondorio izan ditza-
keten ikustarazi gura dugu". 

4. eta 5. LHtik batxilergora 
bitarteko gazteendako eta euren 
gurasoendako hitzaldia da.

Pantailek mugak dituzte 
"Mugak jartzearen ardura gu-
rasoena da. Txikiak direnetik 
–6 edo 7 urtetik– erakutsi behar 
zaie kudeatzen; izan ere, DBHra 
iristean zailago da", argitu du.

Mugikorrak ez daudela adikzio 
gisa jasota ere badio; bai, ordea, 
bideo jokoak. "Sare sozialen 
kasua; oso zabaldua dago gizar-
tean gazte zein helduen artean. 
Berez, ez dago gaitz gisa jasoa. 
Baina kontrolpetik irteten denean 
eta egunerokotasunean eragin 
negatiboa badu, arazoa bada-
goela ikus dezakegu. Bideo jo-
koetan, aldiz, muturreko kasuak 
azaleratzen dira: etxetik ez ir-
tetea, higiene falta, harremanak 
izateko arazoak...". 

Hala, egunean bi ordu baino 
gehiago pantaila aurrean ez 
igarotzea aholkatzen du Emokik. 
"Zaila da bizi garen gizartean, 
baina gehienez bi ordu eman 
beharko genituzke orotara".

Frantses iturria, 
herriari irekita
Arrolak antolatuta, bihar, azaroak 
9, Frantses iturria txukuntzeko 
auzolana egingo dute. Ondoren, 
iturri berriaren inaugurazioa izango 
da. "Goizeko bederatzietan 
elkartuko gara Basalde auzoan. 
Helburua ingurua garbitzea eta 
iturriko urari norabide egokia 
ematea izango da. Bide batez, 
oroigarria jarri eta hamaiketakoa 
egingo dugu; animatu!".

ARROLA
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Maider Arregi aNtzuoLa
Hamar urtetik gora daramatza 
Jesus Mari Mata antzuolarrak 
barnekotasuna lantzen. Heldue-
kin nahiz haurrekin egiten ditu 
doako saioak Antzuolan. Ikas-
taroak oihartzun handia du eta 
debagoiendar askok parte har-
tzen du. Nor bere buruarekin 
bakean bizitzea eta zoriontsu 
izatea dira saioaren helburue-
tako bi.
Zergatik da horren zaila gure barrua 
entzutea? 
Hasieran, ematen du zaila dela, 
baina, behin bidea jorratzen 
hasten zarenean, onurak bereha-
la datoz. Gure emozioen eta 
sortzen diren zurrunbiloen men-
pe bizi gara. Harrigarria da, 
ordea, gure gorputza zein ondo 
egokitzen den eta prestatua da-
goen; izan ere, denok daukagu 
alaitasuna barruan eta maita-
tzeko sekulako ahalmena. Indar 
handia daukagu eta denon ba-
rruan daude gaitasun horiek. 
Psikologiaren oinarria dira. 
Inguruko faktore zein pentsaeren 
ondorioz, zaila da errealitate 
horrekin konektatzea. Hala, ba-
rrua ondo kudeatzen ikasiz gero, 
daukagun indar hori azaleratzea 
lortzen da. 
Haurrekin ere landu duzu. 
Haurrek euren errealitatearekin 
eta aipatu dugun maitasunare-
kin oso erraz konektatzen dute. 
Gure saioetan ikusi dugu seku-
lako beharra dutela isiltasunean 
egoteko eta gozatzeko. Esparru 
horrekin konektatzeko nahiz 
ukitzeko beharra dute. Oso era-
kargarria egiten zaie, gainera.
Noiztik datorkizu meditazioaren 
aldeko hautua? 
Bi seme dauzkat eta bigarren 
semearen guraso taldearekin 
zenbait dinamika egiten genituen. 
Emazteak eta biok ordurako 
meditazio praktiketan ibilbidea 
egina geneukan. Isiltasunarekin 
disfrutatzen genuen eta haurre-
kin partekatzea ideia ona izan-
go zela pentsatu genuen. Gure 

sorpresarako, haurrek lehen 
saioarekin  gozatu egin zuten 
eta beste bat egiteko ere eskatu 
ziguten. Orain dela 13 urte, gai 
honen inguruko oso material 
gutxi zegoen merkatuan eta gu 
esperimentatzen eta probatzen 
hasi ginen. Orain, mindfulness-a 
eskola indartsua bilakatu da. 
Metodologia honen garrantziaz 
jabetu da gizartea eta ebidentzia 
zientifikoak badaude. Gure sa-
soian, esperimentatu egin ge-
nuen. Plazera da haurrak etzan-
da daudenean nola egoten diren 
ikustea. Oso erraz konektatzen 
dute barruarekin. 
Helduekin ere lantzen duzu barrua. 
Arrapaladan bizi den gizartean 
praktika horien beharra dagoela 
sumatu duzu? 
Denok dugu geure buruarekin 
ondo bizitzearen grina. Aurrez 
aipatu dudan errealitatearekin 
konektatzeko beharra dugu eta 

hori lortzen ez dugunean sufri-
tu egiten dugu. Abiadura bu-
ruarekin konektatuta ez zaude-
nean azaltzen den sintoma bat 
baino ez da. Horrekin ohartzen 
bagara, eta barruaren eta bu-
ruaren arteko orekaren bila 
joaten bagara, gure bizitza ka-
litatea izugarri hobetzen da. 
Arreta eta isiltasunarekin batera, 
psikologia ere lantzen duzu. 
Bai, barruan sentimendu bat 
bueltaka –ez aurrera ez atzera–
dugunean psikologoarengana 
joan behar dugu. Besoa apurtzen 
badugu traumatologoarengana 
joaten garen moduan. Psikolo-
goan inbertitzeak itzulera oso 
ona dauka. Zure bizitza beste 
era batean bizi izatean inberti-
tzea da eta. Bizitzeak bakoitza-
ren bizitzaren interpretazioan 
datza.  Teknologiak beste aurre-
ratu du psikologiak.
Hezkuntzan ere murgildu zarete.
Bailaran zortea dugu. Bergara-
ko Mariaren Lagundian hasi 
ginen; Oñatiko beste ikastetxe 
batean ere jardun genuen. Orain, 
Arizmendik abiatu duen beste 
proiektu batean parte hartzen 
ari naiz. Gura duenak hileko 
azken martitzenetan Olaranen 
aurkituko gaitu, 18:30ean.

Jesus Mari Mata, asteon, Goiena telebistako platoan. MAIDER ARREGI

"Denok daukagu 
maitatzeko ahalmena"
JESUS MARI MATA baRNEkotaSuNaREN HEzikEtaN aDitua
buruaren eta gorputz barruaren arteko oreka ezinbestekoa da zoriontasun osoan 
bizitzeko. Erraza ez den arren, Matak emozioak bideratzeko gakoak ematen ditu

"HAURREK SEKULAKO 
BEHARRA DUTE 
ISILTASUNEAN 
BARRUAZ 
KONEKTATZEKO"

M.A. aNtzuoLa
Antiguako presa 2018ko ekaina-
ren 3ko uholdeen ondorioz apur-
tu zen. Orduz geroztik, Antigua-
ko urmaela –Kuba deritzotena– ur 
gabe geratu zen eta errotak mar-
txan egoteari utzi zion. "Presaren 
mailatik hartzen zuen ura erro-
tak eta hau apurtzean ura ez zen 
urmaelean sartzen. Apurtuta 
egon den bitartean, behin behi-
neko irtenbide gisa ura hodi 
baten bitartez eraman da", dio 
Valen Moñux aparejadoreak. 

Arazoak arazo, konpondu dute
Presa hormigoizko horma jarri-
ta konpondu dute. "Urak bere 
maila hartu du eta Kubara sartzen 
da eragozpenik gabe. Baina esan 
behar da arazoak izan ditugula 
benetako maila hartu duen arte". 
Errota, ordea, ez dago martxan, 
turbina bat apurtuta daukalako. 
"Urmaela hustu egin behar da 

turbina berria jartzeko; Urak 
Agentziarekin adostu beharra 
dago eta horrek atzera dezake", 
dio errotaz arduratzen den Flo-
rentino Lamarianok. 

Presaren konponketa Udalak 
egin du eta 8.000 euro inguruko 
kostua izan du.

Antiguako presa apurtuta. VALEN MOÑUX

Antiguako presa, konponduta; 
errota, aldiz, konpontzeke
Errotari turbina berria jarri behar zaio berriro martxan 
jartzeko; horretarako, urmaela hustu behar da

Errigorako saskiak
Errigorako saskiak eskatu ditzakete antzuolarrek. Azaroaren 
19ra arte dute eskaera egiteko epea zabalik. Itzar liburu dendara 
jo beharko dute. Askotariko saskiak daude aurten.

Kirolari onena aukeratu
Aurten ere herriko kirolari onenari aitortza egingo zaio. 
Herritarrek 2019ko kirolari antzuolar kuttunena aukeratu 
dezakete, eta hautagaiak Hirix aplikazioaren bitartez bidali. 
Azaroaren 22a da hautagaiak bidaltzeko azken eguna. Azaroaren 
24an hautagaien zerrenda kaleratuko du Udalak, herritarrek 
bozka dezaten. Irabazlea San Esteban krosaren ondoren 
jakinaraziko da.

oHaRRak
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Sei taldetan banatuta 22 lagunek 
dihardute mintzalagun Elgetan. 
Pare bat lagunek, gainera, bi 
taldetan hartzen dute parte.

Lau urteotan taldeen nolako-
tasuna identifikatu diren beha-
rretara egokitzen joan da. Sei 
taldeetatik hiruk eusten diote 
oinarrizko ereduari. Euskaraz 
jariotasunez hitz egiten duten 
bidelariak eta mintzapraktika 
premia duten bidelagunak el-
kartzen dira astean ordubetez. 
Hamaika taldekide dira, guztira; 
hiru bidelagun eta zortzi bide-
lari. Kopuruz talde handiena, 
ordea, hitanoz aritzeko elkartzen 
den Hikalagun taldea da aurten. 
Sei kide dira; bi bidelagun eta 
lau bidelari. Herrian egindako 
hitano ikastaro batetik abiatu 
zen talde dinamika hori orain 
bi urte.

Kuadrillendako, 'Berbakuadri' 
Iaz abiarazitako formatua da, 
eta hiru lagunek dihardute aur-

ten taldean. "Iruñe inguruan 
dagoen formatua da. Gazte kua-
drilletan eta berezkoa duten 
eremu naturalean hizkuntza 
ohitura berriak sustatzea du 
helburu", azaltzen du Elgetako 
koordinatzaile Geaxi Ezpeletak.

Hasiberriendako, 'Euskaralagun' 
Berbalagun taldeetan parte har-
tzeko mailarik ez dutenei zu-
zendutako taldea da Euskarala-
gun. Elgetan lau kidek osatzen 
dute. "Batez ere, hiztegia lantzen 
dugu astean ordu eta erdiz".

Jolaslagun talde bat eratzeko 
eskaintza ere izan da, baina ez 
da irten. "Gurasolagun taldea 
egon izan da. Bada, gurasoak 
eta umeak elkartzea zen hemen 
proposamena, saioetan hizkun-
tza ohituretan eragiteko". 

Martitzenetan elkartzen den berbalagun taldeko kideetako batzuk. L.Z.L.

Talde formatu berriak 
berbalagun programan
Laugarren ikasturtea du Elgetan berbetan egitasmoak, eta hamasei bidelari eta zortzi 
bidelagun gerturatu dira, aurten, ekimenera. Parte hartze kopurua handituz doa, 
baina bidelagun kopurua ez da neurri berean hazi, eta gizonezkorik ez dago 

SEI TALDETAN 
BANATUTA 22 
LAGUNEK DIHARDUTE 
ELGETAN BERBETAN 
EGITASMOAN

Udal Liburutegiak antolatuta, 
sei orduko ikastaroa gidatuko 
du Maider Galartza ipuin kon-
talari irundarrak Elgetan. Bina 
orduko hiru saio izango dira, 
eta hurrengo eguenean, hilak 
14, egingo dute lehenengoa, 
17:00etatik 19:00etara. Interesa-
tuek izena eman behar dute 
hilaren 12a baino lehen. Beste 
bi saioak hilaren 21ean eta 27an 
izango dira, eta ordutegi bera 
izango dute.

Neska-mutikoendako ipuin 
kontaketak egiten dituen kon-
talari talde boluntarioa dago 
herrian, eta, neurri batean, ho-
riei zuzendutako formakuntza 
saioa da, baina ez da itxia, eta 
edonork eman dezake izena.

Hiru saioko ipuin 
kontalari tailerra 
liburutegian

Jantziak eta oinetakoak biltzea izan da, aurten ere, SOS Afrika 
kanpainaren helburua, eta eskolako familiek elkartasuna 
erakutsi dute, beste behin. Poltsa ugari batu dira.

goRa Eta bEHERa

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

Elkartasuna SOS 
Afrika kanpainarekin

MARI BAGLIETTO 
'bERbakuaDRi'-ko biDELaRia

"Kuadrillan gaude eta eroso 
nago. Berez, saioetan benetan 
euskaraz egiteko gai bat 
prestatzen dut beti. Orain, beti 
egiten didate euskaraz biek".

ARANTXA ARRASTIA 
'aRRatSaLaguN'-Eko biDELaRia

"Oso ondo datorkit euskaraz 
hitz egiteko. Saioetatik kanpo 
ere taldekoekin euskaraz hitz 
egiteko ohitura hartzen da, 
gainera".

ALICIA GARCIA
'aRRatSaLaguN'-Eko biDELaRia

"Animatuko nuke jendea parte 
hartzera. Hasieratik nabil eta 
euskaraz trebatzeko aukera 
izateaz gainera, jende berria 
ezagutu dut. Oso ondo dago".

BIKI SANTOS
'EuSkaRaLaguN'-Eko biDELaRia

"Bi taldetan nabil, eta pozik. 
Gero eta gehiago ulertzen dut. 
Talde berrian, gainera, hiztegia 
lantzen dugu eta kontsultak 
egiteko aukera dugu".

L.Z.L. ELgEta
Gurasoendako bi hitzaldi anto-
latu ditu Udalak Bideberri man-
komunitatearen bitartez.

Lehenengoa azaroaren 17an, 
domeka, izango da. Gaztaroa eta 
jokoarekiko mendekotasuna 
izango ditu aztergai, besteak 
beste, Julen Sanchez hezitzaileak. 
Gaiarekiko kezka handia dago 
gizartean, eta kontuan hartzekoak 
izango diren jarraibideak eskai-
niko ditu adituak. Ikuspegi le-
galetik landuko du gaia, gehien-
bat. Saioa 18:00etan izango da, 
ludotekan.

Biharamunean, azaroak 18, 
Emoki elkarteko kide batek gi-
datuko du saioa. Gaia izango da 
gaztaroa eta testuinguru digita-
la. Neska-mutikoen egunerokoan 
teknologia berriek zer-nolako 
eragina duten aztertuko dute 
saio horretan; izan ere, bizimo-
du digitalak, hiperkonektibita-
teak eta pantailen bitartez bes-
te pertsonekiko ditugun loturek 
eragina dute ingurunearen 
pertzepzioan, garapen pertsona-
lean eta besteekiko harremane-
tan. Saio hori udaletxean izan-
go da, 18:00etan.

Gurasoendako bi formakuntza 
saio izango dira azaroan
gaztaroan gerta daitezkeen testuinguru digitalarekiko 
eta jokoarekiko mendekotasunak landuko dituzte
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Alemanian sortu zuten jugger 
jokoa, 1989ko Sangre de heroes 
pelikulako eszena bat oinarri 
hartuta. Gure inguruan oso eza-
guna ez den arren, nazioarteko 
txapelketak jokatzen dira, eta 
Espainian ehun bat talde daude. 
"Gipuzkoako talde bakarra da 
gurea. Bilbon beste bi daude, 
eta Gasteizen bat", azaltzen du 
Jessica Ots jokalari eta entre-
natzaileak. "Minik ez hartzeko 
arau oso zorrotzak ditu, eta 
erabiltzen ditugun armak goma-
aparrekoak dira", zehazten du 
jokalari, bigarren entrenatzaile 
eta elkarteko presidente Rouse 
Garciak. "Kolpe bat edo beste 
hartzen dugu tarteka, baina ez 
beste kirol batzuetan baino gehia-
go". Taldeak mistoak direla eta 
txapelketetan lehiatzeko muga 
14 urtetik gorakoa izatea dela 
zehaztu du. "Hainbat arma mo-
dalitate daude: ezpata motzak, 
ezpata eta ezkutua, ezpatakada, 
Qtip-a, bastoia, eta katea". Talde 
bakoitzak bere estrategia pen-
tsatzen du eta erabakitzen du 
zein armarekin irtengo den 
lehiara, kontuan hartuta, betie-
re, ezin direla talde batean bi 
kate erabili. Helburua da jugg 
delakoa joko eremu batetik bes-
tera eramatea. Hala, taldekideek 
lasterkaria  babestu eta bidea 

zabaldu behar dute. "Arerioak 
immobilizatzeko aukera dugu. 
Arma batekin ukitu behar di-
tugu, eta erabilitako armaren 
arabera immobilizazio denbora 
motzagoa edo luzeagoa izango 
da", dio Garciak.  

Hiru urteko ibilbidea 
Duela hiru urteko Euskal En-
counterrean ikusi zuen Jessica 
Otsek jugger erakustaldi bat 
lehenengo aldiz. Ikaragarri gus-
tatu zitzaion eta lortu zuen in-
guruko bospasei lagunekin tal-
dea osatzea. "Gasteizko lagun 
bat ere konbentzitu nuen han 
taldea sor zezan", azaltzen du, 
irribarretsu. Ikastetxeetan era-
kustaldiak eskaintzen hasi dira 
orain. "Zerbait berria da eta 
gazteek gustuko dute. Guk, gai-
nera, jokalariak behar ditugu, 
edo talde berriak sortzea".

Rouse Garcia ezpata batekin eta Jessica Ots jugg-arekin, Elgetan. L.Z.L.

Ikastetxez ikastetxe 
'jugger' jokoa zabaltzen  
Jessica ots eta Rouse garcia 'jugger' jokalariak dira. gipuzkoan dagoen talde 
bakarraren sortzaileak dira, eta taldekide gehiago egiteko helburuarekin ari dira 
lanean. Esgrimaren eta errugbiaren arteko jokoa dela azaldu dute

"AHALIK ETA 
JOKALARI GEHIEN 
NAHI DITUGU, EDO 
INGURUAN TALDE 
BERRIAK SORTZEA"

PiLota tXaPELkEta
PARTIDUAK, GAUR, 19:30EAN

Sergio Bouzas-Jose Mari Zubiaurre / 

Zigor Martin-Gorka Bolinaga

Oxel Erostarbe-Gorka Arizmendiarrieta / 

Haritz Gallastegi-Oskar Askasibar 

PARTIDUAK, GAUR, 22:20EAN

Andoni Elorza-Oskar Sarasua /       

Txomin de Vega-Diego Cantabrana

Iker Valle-Etor Garate /                    

Eneko Ormaetxea-Alain Valle  

Gaztainak eskolan
Gaur, barikua, 15:00etan, 
eskolako aterpean.

Pilota jaialdia
Bergarako pilota sailaren 
jaialdia bihar, zapatua, 
16:00etan frontoian.

Irteera bertan behera
Familiei zuzenduta mendi 
taldeak domekan egitekoa 
zuen irteera ez da egingo.

oHaRRak

Ekitaldia balantze ekonomiko 
positiboarekin amaitu du In-
txortako Lehoiak lagunarteak. 
Urteko batzar orokorrean azal-
du zuten bi irteera egingo di-
tuztela udaberrian: martxoan 
Valladolidera gizonezkoen taldea 
animatzera eta apirilean Lo-
groñora emakumezkoak babes-
tera. "Ekainean Oñatin egitekoa 
den Zuri-gorri Egunean izango 
gara, eta baita ere lagunarteen 
topaketan, Segovian. Uztailean, 
urteroko senidetze festa egingo 
dugu Palentzian Guardo lagu-
nartearekin". Bufandak eta ka-
misetak aterako dituztela ere 
jakinarazi dute. Bazkide kuotak 
dira: umeak 10 euro, gazteak 25 
euro eta helduak 50 euro. 

Intxortako Lehoiak 
lagunarteak egitasmo 
ugari urte berrirako

Hiru kategoriako mahai-futbol 
txapelketa antolatu du Ozkarbi 
elkarteak. Azaroaren 15ean jo-
katuko da eta irekia da herritar 
guztiendako. 17:30ean, 7-12 urte 
bitarteko neska-mutikoen txa-
pelketa egongo da jokoan; 
18:30ean, 12-16 urte bitarteko 
gazteena; eta 19:30ean, helduena 
edo 16 urtetik gorakoena.

Lehenengo aldia da Ozkarbi 
elkarteak Elgetako mahai-futbol 
txapelketa antolatzen duela, eta 
lau sari daude jokoan: bi lagu-
nendako afaria, bi botila ardo 
eta gazta, bi botila xanpain eta 
sorpresa bat. 

Izen-emateak egunean bertan 
egin beharko dira. Prezioa izan-
go da lau euro bikoteko.

Mahai-futbol 
txapelketa Ozkarbin 
azaroaren 15ean

JOSE ANTONIO OJANGUREN

Urteroko txangoa, Gernikara
Goiena komunitatea / Xalbadorpe elkartea / ELgEta

Aurten ere hutsik egin gabe Elgetako erretiratu taldea Gernikako azoka 
egun handian izan da. Ohikoa dutenez, urriko azken astelehenean egin 
zuten txangoa. Jende asko zegoela esan dute. "Aukeran, askotxo", 
zehaztu dute. Gaurko, berriz, gaztaina-erre jana antolatu dute.

Bost laguneko bi talderen artean 
jokatzen da jugger norgehiagoka 
bat. Lau jokalarik arma-k dituzte 
eta bosgarrena lasterkaria da. 
Alderik alde zeharkatu behar du 
joko eremua jugg izeneko pieza 
dagokion lekura eramateko. 
Joko eremuak forma oktogonala 
du eta belarrezkoa izaten da. 
Arima Galduak taldea Bergarako 
San Martin ikastetxean 
entrenatzen da, domeketan. Jessica Ots, jugg-a eskuan, taldekideek bidea zabaltzeko zain. ARIMA GALDUAK

Bost laguneko bi talde, aurrez aurre
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Oihana Elortza oÑati
Hemen da azken urteetan hutsik 
egiten ez duen mendi astea. Eta 
poztasun berezi batekin hasiko 
dute, gainera, aurtengo argazki 
lehiaketako lehen saria oñatiar 
batek irabazi duelako, Alberto 
Muñozek. "Ez da inoiz gertatu 
orain arte. Gainera, askotan 
entzun izan dugu maila handiko 
argazkilariak etortzen direla eta 
zaila dela herritar batek horre-
lako sari garrantzitsu bat ira-
baztea. Ba, aurten gertatu da, 
oñatiar baten argazkia izan da 
onena epaimahaiko kideendako", 
dio, pozik, Aloña Mendiko men-
di saileko Mikel Oterok.

Nazioarteko lehiaketa 
Mendi ingurunea atalean izan 
da saritua Alberto Muñoz. Atal 
horretako Oñati saria berriz, 
Unai Agirrerendako izan da; 
Gizakia mendian ataleko sari 
bera eman gabe gelditu da.

Joan den urtean baino lan 
gehiago aurkeztu dira aurten 

argazki lehiaketara. 60 argazki-
larik 300 argazkitik gora aur-
keztu dituzte. "Bartzelonako, 
Gernikako, Bilboko, Gorlizko 
eta Zumaiako argazkilariak dira 
saritutako gainerakoak, baina 
Frantziakoak, Belgikakoak, Her-
behereetakoak, AEBetakoak, 
Indiakoak, Indonesiakoak, Ka-
zakhstangoak, Brasilgoak eta 
Espainiakoak ere aurkeztu dira. 
Kalitate handiko argazkiak eka-
rri dituzte", dio Oterok. 

Oñatiarrak 
Aurkeztutako argazkien artean 
40 aukeratu ditu epaimahaiak 
eta horiek dira erakusketan 
egongo direnak. Erakusketa 
horrekin hasiko da, gainera, 
aurtengo mendi astea. Betiko 
moduan, dokumentalak ere egon-
go dira eta zineklubaren lagun-
tzarekin film bat ere ekarriko 
dute. "Ikusiko ditugun lanen 
artean daude, esaterako, Jon 
Agirrek eta Iñaki Mendizabalek 
iaz AEBetan eskalatzen izanda-
ko irteeran hartutakoak", gehi-
tu du Mikel Oterok.

Federatuen txartelak 
Federatuen txartelak berritzen  
ari da, bide batez, mendi saila. 
"935 oñatiar daude federatuta. 
Horietatik askok, gainera, mun-
du mailako estaldura dute. Oña-
tiar asko joaten dira hara edo 
hona mendian ibiltzera", dio 
Oterok. Azaroaren 19an eta 20an 
Aloña Mendiko bulegoan egon-
go dira berritzeko.Alberto Muñozen Esnatzea izeneko argazki irabazlea. ALBERTO MUÑOZ

Kaleraino jaitsiko da 
mendia datorren astean
'Mendia eta natura' argazki lehiaketako lehen saria oñatiar batek irabazi du lehenengo 
aldiz, alberto Muñozek. argazkien erakusketaz gain, filmak eta dokumentalak ere 
egongo dira astelehenetik aurrera, aloña Mendiko mendi sailak antolatuta

Joseba Arregi preso oñatiarra 
aske gelditzeko eta hori gauza-
tu bitartean etxera hurbiltzeko 
eskaerak jasotzen zituen Sarek 
urriko osoko bilkuran aurkez-
tutako mozioak, eta udalbatza 
osatzen duten alderdi biek onar-
tu zuten, aho batez. Sareko hain-
bat kide osoko bilkuren aretoan 
izan ziren eta osoko bilkura 
bukatu zenean hitza hartu zuten 
eskerrak emateko. "Eskerrik 
asko, benetan, eta animo, he-
mendik aurrera ere denon in-
darrak beharrezkoak izango dira 
eta", esan zuen Ana Mari Mar-
kuletak guztien izenean. Sare 
herri plataformak aurkeztutako 
mozioa izan zen urriko osoko 
bilkuraren puntuetako bat.

Joseba Arregiren 
askatasuna eskatu du 
udalbatzak aho batez

Goiena komunitatea 
Elkar Hezi / oÑati

Azaroaren 12rako, arratsaldeko 
seietan, talde elkarreragileei 
buruzko formakuntza saio teo-
riko-praktikoa antolatu dugu. 
Bereziki, jarduera arrakastatsu 
honetan gidari-dinamizatzaile 
bezala jardutean honek bete behar 
duen funtzioa izango dugu hiz-
pide. Orain arte Tee-etan parte 
hartu duten dinamizatzaileak, 
aurrerantzean egiteko asmoa 
dutenak zein gaiarekin interesa 
duen edonor gonbidatuta dago. 
Edozein heldu boluntario izan 
daiteke dinamizatzailea.

Saioari buruz gehiago jakin 
gura izanez gero: idazkaritza@
elkarhezi.eus.

Talde ekar-eragileei 
buruzko formakuntza 
saioa Elkar Hezin

IMANOL SORIANO

Udalaren aitortza Aitor Arregiri
Aitortza "xume eta goxoa" egin dio Udalak Aitor Arregi zinemagileari La 
trinchera infinita filmaren emanaldietako baten aurretik. Joseba 
Lasagabasterrek eskainitako bertsoa plaka batean jaso zuen, eta 
alkatearen eta kultura zinegotziaren hitzak ere izan ziren ekitaldian. 
"Eskertuta" agertu zen Arregi. Filma 1.098 lagunek ikusi zuten Oñatin. 

Remendando males de amores du 
izena Ikusi Makusi antzerki 
taldearen lan berriak eta datorren 
astean, eguaztenean, izango da 
estreinaldia, Santa Ana antzo-
kian, 18:00etan. Emanaldi hori, 
baina, beti egin ohi duten mo-
duan, Pake Lekuko bazkideen-
dako izango da bakarrik. Ondo-
ren egingo dituzte saio irekiak.

Eta antzezlan horrekin buka-
tuko da Pake Leku elkartearen 
aurtengo kultura astea. Baina 
asteburuan ere izango dira eki-
taldiak. Gaur, egubakoitza, adi-
bidez, Oñatiko Aloña eta Mutri-
kuko Anai Arte abesbatzen 
kontzertua egongo da Santa Anan, 
18:00etan. Bihar, ordu berean, 
Potx magoa, Pake Lekun.

Ikusi Makusi antzerki 
taldeak prest du  
antzezlan berria

Azaroak 11
• Erakusketa. Argazki 

lehiaketara aurkeztutako  
hainbat lan ikusgai 
egongo dira azaroaren 
24ra arte. 18:00etatik 
20:00etara.

Azaroak 12
• Bizipenak 

dokumentala. 
Drangnag-ri-ren (6.801 
metro) hego 
mendebaldeko arista. 
19:00etan.

Azaroak 13
• El viaje proiekzioa. 

Juanjo San Sebastian. 
19:00etan.

Azaroak 14
• Free solo filma.  

Zineklubean, 20:00etan.

Azaroak 15
• Sari banaketa. Argazki 

lehiaketako sari 
banaketa. Ondoren, 
AEBetako eskaladak lana, 
Jon Agirrerekin eta Iñaki 
Mendizabalekin. 

Oharra: Kultura etxean dira 
ekitaldi guztiak.

Ekintzen 
egitaraua
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Oihana Elortza oÑati
Kaletik Olabarrieta auzorako 
bidean, buelta oso bat egiten du 
bidegorriak Olapoto parean, eta, 
zubiak eraberritzeko lanak apro-
betxatuz, zati horretan bidegorria 
zubitik pasatzeko lanak egin 
gura ditu Udalak. Horixe pro-
posatu dio Aldundiari, eta proiek-
tua teknikoki egingarria dela 
erantzun dio Diputazioak Uda-
lari. Errepideen arteko lotura 
nola egin aztertu behar dute 
orain, baimena erabatekoa izan 
eta lanak egiteko.

Arriskua 
Udana azpitik Olakua auzora 
bitartean dauden lau zubien 
eraberritze lanak ari da egiten 
orain Foru Aldundia, eta lan 
horiek aprobetxatu gurako li-
tuzke Udalak bidegorriaren 
luzapena egiteko; errepidea itxi-
ta dagoen bitartean egitea, ale-
gia. "Une honetan, Olabarrieta-
tik kalerako norabidean 775 
metro egiten ditu bidegorriak 
errepide kontra eta proiektua 

da beste 25 metro gehitzea bide 
zuzenari, kaleko bidegorriarekin 
batzeko", azaldu du Xabier Igar-
tua zinegotziak.

Igartuak gaineratu du arriskua 
ikusten dutela tarte horretan, 
eta hori saihesteko gura dutela 
egin bidegorria zubitik: "Zati 
horretan bidegorriak buelta bat 
ematen du eta askok zuzen egi-
ten dute zatitxo hori, eta arris-
ku hori ikusita egin diogu pro-
posamena Aldundiari".

Alderdi jeltzaleko udal taldeak 
ere ondo ikusten du proiektua. 
"Orain, hainbat herritar zuzen 
joaten dira eta arriskutsua da 
puntu hori, bai. Guk ere ondo 
ikusten dugu proiektu hori. Ha-
rremanetan jarraituko dugu", 
adierazi du Ainhoa Galdosek.

Irailetik dago Aldundiarekin 
harremanetan Udala eta Igartuak 
azaldu duen moduan, hasieratik 
proposatu zioten bidegorriaren 
proiektua: "Ingeniaritza enpre-
sa batek proiektua egin du eta 
hori aurkeztu diogu Aldundiari. 
Bilerak egiten dihardugu. Opo-
sizioak ere garbi ikusten du 
proiektua eta uste dugu hori 
lortzeko lanean jarraitu behar 
dugula, teknikoki posible da eta. 
Kostua Udalak hartuko luke".

Epe barruan 
Zubiak eraberritzeko lanen in-
guruan, Xabier Igartuak azaldu 
du martxa onean doazela eta 
epeak betetzen ari direla. Lehen 
fasean, Udana aldera dauden 
zubiak indartzen ari dira eta 
bigarrenean egingo dituzte kale 
aldera dauden beste zubietako 
lanak. Hain zuzen ere, Aldun-
diaren baimena garaiz etorriz 
gero, epe horretan, fase horretan 
egin gurako lituzke lanak Uda-
lak, "herritarrei ahalik eta en-
dredo gutxien sorrarazteko". 

Olapotoko zubia, Olakua eta Ugarkalde auzoen artean. O.E.

Bidegorria zuzen, 
Olapotoko zubi gainetik
EH bildu eta EaJ, alderdi biak daude ados proiektuarekin eta hori gauzatzeko lanean 
jarraitzeko asmoa agertu dute biek. udalak egindako proiektua ikusita, teknikoki 
posible dela esan du aldundiak, eta errepide zati biak nola lotu dago aztertzeko 

EGUN, 775 METRO 
EGITEN DITU ZUZEN 
BIDEGORRIAK, ETA 
BESTE 25 METRO 
GEHITUKO LIRATEKE 

Bejondeizuela!

Zenbatetan gertatzen da lan ikaragarriarekin antolatutako 
ekimena gauzatu eta, egun horretan bertan, aurreikusi gabeko 
beste gertakariren bat suertatu eta komunikabideetan toki 
handiagoa hartu. Bai, atera da gurea, baina ez du izan nahi 
genuen oihartzunik.

Bada, azkenaldian erretiro duin baten alde borrokan ari 
direnei antzerako zerbait gerta zaiela iruditzen zait. 
Kataluniako gorabeherek, hauteskundeek, eta abarrek aurre 
hartu eta, neurri batean, Madrilera egindako martxa hori 
zokoratu egin dute.

Lerro hauek erabili nahiko nituzke egiten ari diren lana 
goraipatu eta eskertzeko. Izan ere, lehenago edo geroago, egoera 
horretara iritsiko gara gehienok. Benetan harrigarria da 
belaunaldi horietako pertsonek erakutsi duten eta erakusten 
duten kemena. Eurok, euskarazko hezkuntzarik ez zegoen 
tokian, ikastolak sortu eta indartu zituzten; eurok, ezer ez 
zegoen tokian, kooperatiba mugimendua sortu eta indartu 
zuten; eta horrela hainbat eta hainbat adibide. Bejondeizuela!

NiRE uStEz

MIEL GURIDI

O.E. oÑati
Oñatiko EAJko udal taldeak 
jakinarazi du lantzen ari direla 
2020ko aurrekontuak, hautes-
kunde programan jaso zituzte-
netatik lehentasunezkoak dire-
nak, eta herritarren ekarpenak 
jasotzeko bideak zabalik jarri 
dituztela: Batzokiko buzoia, pn-
vonati.partaidetza@gmail.com 
helbide elektronikoa eta 688 60 
21 00 udal taldearen Whatsapp 
zenbakia.

EAJko udal taldeak prentsa 
oharrean dio "inbertsio txikien 
bidez oñatiarren bizi kalitatea 

hobetzeko aukera ematen edota 
beste erakundeetatik dirulagun-
tzak izan ditzaketen proposame-
nak" lehenetsiko dituztela beren 
ekarpenetan, eta gaineratu du 
2020an ez dela inbertsio handi-
rik egiteko aukerarik:  "Udalaren 
egoera ekonomikoa dela eta, 
kiroldegia eraberritzeko kon-
prometitutakoetatik harago ez 
da izango aurten inbertsio han-
dirik egiteko aukerarik". Lantzen 
ari diren proposamenen artean 
daude: tokiko merkataritza, 
Euskadi Lagunkoia eta Azkoagain 
konpontzeko laguntzak.

Herritarren ekarpenak jaso gura 
ditu EAJk aurrekontuetarako
Proposamenak jasotzeko bideak zabaldu ditu EaJko 
udal taldeak: posta, telefonoa eta batzokiko buzoia

Errekalde auzoko hauteskunde 
mahaia Elkar Heziko eraikine-
ra tokiz aldatu dute eta aurre-
rantzean han bozkatuko dute 
orain arte Errekaldeko eskola 
txikian bozkatzen zuten herri-
tarrek. Domekan egingo diren 
Espainiako Gorteetako hautes-
kundeetan izango da aldaketa.

Duela urte batzuk, bi hautes-
kunde mahai zeuden Errekal-

deko parbulario zaharrean. 
Baina horko zentsuan jaitsiera 
egon zen eta bi mahai egotetik 
bakarra egotera pasa ziren. 
Orain, mahai hori tokiz aldatzea 
erabaki dute eta Elkar Heziko 
eraikinean egongo da aurreran-
tzean, hango beste hirurekin 
batera. Beste eraikina baino 
askoz irisgarriagoa da bigarre-
na, askoz erosoagoa kutxak eta 
behar den materiala eraman eta 
berriz bueltan jasotzeko.

Domekan hamabost mahai 
egongo dira lau gunetan.

Errekaldekoek Elkar 
Hezin bozkatuko dute 
hemendik aurrera
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Maialen Santos oÑati
Hemezortzi urte pasa dira 2001ean 
hiru gazte oñatiarrek Sharon 
Stoner taldea sortu zutenetik. 
Ibilbidean zehar, Iñigo Ibarron-
do abeslari eta baxu-jotzaileak, 
Mikel Zarketa gitarristak eta 
Egoitz Olalde bateria -jotzaileak 
hiru disko kaleratu dituzte. Lau-
garrena, Erraietatik, gaur atera 
da argitara.

Diskoaren aurkezpena ere gaur 
bertan egingo dute, Antixeneko 
gaztetxean. Gaueko hamarretan  
Broken Legacy taldea igoko da 
agertokira, atera berri duen XIX 
diskoko kantuak abestera. Horren 
ostean izango da Sharon Stone-
rren txanda, eta, abeslariak 
aurreratu duenez, askotariko 
kantuak izango dira entzungai: 
"Disko berriko kantuak jotzeaz 
gain, azken urteetako abestiak 
ere eskainiko ditugu, jendeak 
denetarik entzun dezan". Diskoa 
emanaldian bertan erosi ahal 
izango da, bost eurotan –biniloa 
hamabostean–, eta bi taldeak 
ikusteko sarrerak gaztetxean 

bertan eskuratu daitezke, horiek 
ere bost eurotan.

"Ildo bereko" diskoa 
2004an Debagoieneko Danbaka 
musika lehiaketako lehen edi-
zioan parte hartu zuen taldeak, 
baita lehen saria eskuratu ere: 
diskoa grabatzeko aukera. Hala, 
3.000 bira izeneko estreinako 
lana grabatu zuen taldeak. On-
doren etorri zen 13 taupada dis-
koa –2008an kaleratutakoa, 
zehazki–. Hirugarrenak –Puntu 
bakar batean elkartzen diren er-
tzak– inflexio-puntua eragin zuen 
talde oñatiarrarengan. Azken 
horren baitako kontzertu multzoa 
eskaini zuten, baina gerora nor 
"bere proiektuetan" murgildu 
zela aitortu du Ibarrondok. Due-

la bi urte itzuli ziren agertokie-
tara; kontzertu gutxi batzuk 
eman zituzten, baina disko be-
rririk ez, gaur arte. Zazpi urte 
pasa dira, beraz, azken diskoa 
kaleratu zutenetik.

Azken bi urteak eman dituzte 
Erraietatik lan berria prestatzen: 
"Grabaketa lanak  2018ko aben-
duan egin genituen, eta nahas-
ketak gure kabuz egin ditugu".

Bederatzi kantuz osatutako 
diskoa dute orain esku artean; 
aurreko lanen "ildoa" galdu ba-
rik. Ibarrondok azaldu duenez, 
urteetako "esperientziak" era-
gindako hobekuntzez gain, tal-
deko jarraitzaileek ez dute au-
rreko diskoekiko "aldaketa 
handirik" antzemango: "Riff 
potoloak eta melodiak nabarme-
nak izango dira lan berrian".

Kontzertu gehiago
Datorren ostiralean, azaroaren 
15ean, Tolosan izango dute hi-
tzordua: Bonberenea gaztetxean 
izango dira Letagin talde oña-
tiarrarekin batera.

Sharon Stoner talde oñatiarra, disko berrirako ateratako argazkian. KEPA BORDES

Diskoa kaleratzeaz bat, 
aurkezteko eguna gaur
zazpi urteko etenaldiaren ostean, 'Erraietatik' disko berria sortu du Sharon Stoner 
taldeak, eta gaur atera da kalera. Diskoaren aurkezpena ere gaur egingo dute, 
gaztetxean. broken Legacy taldea ere arituko da oholtza gainean, 22:00etan hasita

BEDERATZI KANTUZ 
OSATU DUTE DISKOA; 
MELODIAK ETA RIFF 
POTOLOAK DIRA 
NAGUSI LAN BERRIAN

Goiena komunitatea 
Ganbara Abesbatza / oÑati

Azaroaren 1ean iritsi ginen Ar-
gentinara. Bost egun egin geni-
tuen Buenos Aires eta La Plata 
hiriak ezagutzen, eta bertako 
toki kuttunenak bisitatzeko au-
kera izan genuen. Bereziki gus-
tatu zitzaizkigun El Caminito 
kaleko etxe koloretsuak, eta 
Ateneo liburutegi bihurtutako 
antzokia ikusten ere izan ginen; 
izugarri gustatu zitzaigun. Hiru 
kontzertu egin genituen egun 
horietan zehar, eta, horietako 
batean, Buenos Airesen egin 
den Nazioarteko Abesbatzen 
jaialdiari hasiera emateaz ar-
duratu ginen; guretzako, berezia 
izan zen oso. Hegazkina hartu 
eta Bahia Blancara lekualdatu 
ginen gero. Aste Nazionala os-
patzen ari dira bertan, eta eus-
kal tradizioarekin bat doazen 
ekintza mordoa antolatu dituz-

te. Irrikan gaude gaurko abes-
batzen topaketan parte hartzeko. 

Sekulako harrera egin digute 
bertakoek, oso lurralde eskuza-
bala da. Itzultzeko penaz gaude, 
baina bidaia zoragarri hau amai-
tzear da... Domekatik aurrera 
Oñatin ikusiko dugu elkar! 

El Caminito kalean zehar. GANBARA

Hamar egun Argentinan egin 
ostean, bagoaz bueltan Oñatira!
buenos airesen egin dugu egonaldiko lehen zatia, eta 
bahia blanca ezagutzeko aukera izaten ari gara orain

Hogei taldek hartuko dute par-
te goizeko zortzietan hasiko den 
rallyan. Hala, objektu bat, he-
rriko hamar toki eta unean 
bertan emango zaien gai edo 
genero bat jarraituta osatu behar-
ko dute gehienez ere hiru mi-
nutuko film laburra. Arratsal-
deko zazpiak aurretik aurkeztu 
beharko dute lana, balekoa izan 
dadin. Ondoren, 21:30ean Santa 

Ana antzokian izango da film 
laburren aurkezpena: lanak 
ikusteko aukera izango da ber-
tan, eta sari banaketa ere egin-
go dute. Epaimahaikideez gain, 
publikoak ere izango du botoa 
emateko aukera, publikoaren 
saria emango baitute.

Antzokira joateko sarrerak 
bihar bertan eskuratu ahal izan-
go dira, 16:00etan, gaztelekuan. 
Bestalde, gaztelekuan pantaila 
jarriko dute ekitaldia zuzenean 
jarraitzeko, eta streaming bidez 
ere jarraitu ahal izango da.

Bihar egingo dute 
Oñatiko hamargarren 
Film Laburren Rallya 

Aloña Mendiko Erregional Pre-
ferenteko taldeak Mondra izan-
go du aurkari asteburuan. Aur-
kariaren zelaiak, Mojategik, 
hartuko du bi talde debagoien-
darren arteko futbol derbia; 
zapatuan, 16:30ean. Joan den 
asteburuan Zumaian irabaztetik 
dator Aloña, eta, hain zuzen, 
sailkapeneko bigarren postuan 
dago hemeretzi punturekin.

Mojategik hartuko du 
Mondra-Aloña derbia 
bihar, zapatua

Bi saskibaloi talde debagoien-
darrak nor baino nor gehiago 
izango dira bihar, zapatua, 
18:30ean. Mekalki Aloñak aur-
kariaren etxean jokatuko du: 
Iturripe kiroldegian, 18:30ean. 
Mailaz igo denetik ez du garai-
penik lortu talde oñatiarrak. 
Joan den asteburuan galdu egin 
zuen Tabirako Baqueren aurka 
etxean jokatutako neurketa.

Alkideba-Ointxek eta 
Aloñak Iturripen 
jokatuko dute derbia 
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Miren Apraizek (Arrasate, 1984) 
saskibaloia atletismoarekin or-
dezkatu zuen duela urtebete, eta 
errepideko bizikleta gainean ere 
geroago eta gusturago dabil. 
Lizarrako eta Vianako duatloiak 
irabazi ditu eta datorren urtean 
Saltokiko maillota defendatuko 
du Mikel Mujika mutil laguna-
rekin batera. Domekan, Behobia-
Donostian, irteera puntuan 
egongo dira. 
Azkenaldian, aurrean zabiltza he-
rriko lasterketetan. Zein izan da 
honaino iristeko egin duzun bidea? 
Gazte-gaztetatik saskibaloian 
jokatu izan dut. Lehenengo Es-
koriatzan eta ondoren Gasteizko 
Txapeldunak taldean. Azken 
urteotan, baina, saskibaloia eta 
atletismoa tartekatu izan ditut, 
eta iaz saskibaloia uztea eraba-
ki nuen, aukeratu beharra ze-
goen.
Eta hor hasi zinen emaitza onak 
batzen? 
Hori da, bai, serioago heldu nion 
atletismoari. Korrika beste barik 
egin beharrean txukun entre-
natzen hasi nintzen eta segituan 
iritsi ziren emaitzak. Herri mai-
lako lasterketetan podiumera 
igotzen hasi nintzen: Antxintxi-
ka krosa, Oñati-Arrasate laster-
keta, Santamas krosa... Gainera, 
Oñatiko 10 kilometroko proban 
antolatzaileek lasterketan parte 
hartzera gonbidatu ninduten, 
eta, modu batean edo bestean, 
niretako errekonozimendu mo-
duko bat izan zen. Azken batean, 
Euskal Herriko korrikalari one-
nen artean lasterketa batean 
esku hartzeko aukera izan nuen, 
eta oso gustura geratu nintzen 
emaitzarekin –bosgarren izan 
zen–.
Nahiz eta hasieran zalantzak izan 
zenituen, ala? 
Bai, halaxe da. Antolatzaileen 
partetik proposamena jaso nue-
nean pentsatu egin behar nuela 
erantzun nien. Batetik, erakar-
garria zen, baina bestetik, ar-

dura apur bat ere ematen zidan, 
maila oso oneko korrikalariekin 
elkartuko nintzelako. Hala, ger-
tukoek konbentzitu ninduten. 
Lasterketa horretan gutxienekoa 
zela azken postuan geratzea, 
aukeratuen artean egote hutsa 
saria zela, eta halaxe zen. On-
doren, bosgarren sailkatu izanak 
poztasuna eman zidan. Egia da, 
baita ere, denboraldi amaieran 
nengoela eta ordurako atseden 
hartzea behar nuela.
Korrika bai, baina iaz errepideko 
bizikletarekin ere hasi zinen. 
Bai; betidanik gustatu izan zait 
mendiko bizikletan ibiltzea, eta 
banuen errepidekoa probatzeko 
gogoa. Gustura nabil, eta beti 
korrika ibili beharrean, egin 
ditudan duatloietan gozatu egin 
dut. Aurtengo denboraldian, hor 
jarriko dut indarra, duatloietan.
Zein izan da orain arte egin duzun 
lasterketarik bereziena? 

Azpeitia-Azkoitia lasterketa, 
seguruenik. Batetik, oso maila 
oneko atleten artean bosgarren 
sailkatzea lortu nuelako eta, 
bestetik, Mikel, bikote-laguna, 
ezagutu nuelako; kar, kar, kar.
Domekan Behobia-Donostia laster-
ketako irteera puntuan egongo 
zarete biok. 
Iaz baino marka hobea egin gura 
dut [1.27], baina oraindik den-
boraldiaurrean nago, berandu 
samar hasi naiz, lasai, otsailean 
egon gura dudalako ondo, duat-
loietara begira. Behobia-Donos-
tian ondo egoteko duatloi den-
boraldia baldintzatu behar nuen, 
eta ez nuen halakorik gura. 
Baina, hala ere, iazko marka 
ontzea espero dut.
Ez duzue urte makala Mikelek eta 
biok aurretik.
Ez, urte betea izango dugu. Mi-
kel Hawaiiko ironmanerako 
sailkatuta dago, eta nik Euskal 
Herriko duatloi zirkuitua egitea 
dut buruan. Hau, azken batean, 
bizitza estilo bat da, eta bionda-
ko da lagungarri bikotea ere 
saltsa honetan sartuta egotea: 
Ordu asko eskaintzen dizkiogu 
kirol jarduerari, elkar ulertzen 
dugu, tarteka elkarrekin entre-
na gaitezke... 

Miren Apraiz, joan den zapatuan, Antxintxika krosaren helmugan. IMANOL SORIANO

"Ez nuen gura Behobiak 
denboraldia mugatzerik"
MIREN APRAIZ atLEta
ATLETISMOA  antxintxika krosean debagoiendar onena izan denak –bigarren sailkatuta– 
duatloi denboraldia du begiz jota: "Lasterketetan aurrean ibil naitekeela ikusi dut"

"IAZ, SASKIBALOIAREN 
ETA ATLETISMOAREN 
ARTEAN AUKERATU 
BEHAR IZAN NUEN, 
DENA EZ ZEN POSIBLE"

X.U. aRRaSatE
Azken urteotan egonkortu egin 
da lasterketan esku hartzen du-
ten ibarrekoen kopurua. Duela 
urte gutxi, zenbatekoa handiagoa 
zen –400eko kopurua gainditu 
izan da–, baina iaz, esaterako, 
ibarreko 240 korrikalarik lortu 
zuten helmuga gurutzatzea. 

Eta korrikalari guztien artean 
Endika Donnay arrasatearra 
–1.09, sailkapen orokorrean 31. 
postuan– eta Maider Uribe ber-
gararra –1.23, sailkapen oroko-
rrean 16. postuan– nabarmendu 
ziren. Bero egin zuen lasterketan, 
eta Donnayk ez zuen lasterketa 
gustura amaitu: "Ordu eta zazpi 
minutu egiteko gogoarekin nen-
torren, baina ez dut asmatu, ez 
naiz eroso sentitu eta uste baino 
sentsazio okerragoekin amaitu 
dut". Uribe, berriz, pozarren 
zegoen, lasterketa konpainian 
egin eta gozatua hartuta.

'Harmailatik' berezia 
Urtero moduan, GOIENAren 
lantaldea lasterketaren nondik 
norakoak jasotzen egongo da; 
sarean, egunean bertan kronika, 
argazki galeria eta bertakoen 
sailkapena egongo da. Astelehe-
nean, berriz, saio berezia (21:30).

Donnay, iaz, helmugan. I.S.

Berrehundik gora debagoiendar 
etzi, Behobia-Donostian
 ATLETISMOA  iaz, Endika Donnay (1.09) eta Maider uribe 
(1.23) izan ziren Debagoieneko atleta azkarrenak 

X.U. aRRaSatE
Ohorezko erregional mailan 
lehenengo postuan dagoen Anai-
tasunak orain arteko zortzi jar-
dunaldietatik bakarra galdu du 
–bosgarren dagoen Urolak 2-1 
irabazi zion laugarren jardunal-
dian–. Partiduak irabaztetik 
harago, baina, orain arte lortu 
dituzten zenbakiek erakusten 
dute Anaitasunak ahulgune gu-
txi dituela. Partiduko, batez 
beste, hiru gol sartzen dituzte 
–24 gol sartu dituzte zortzi par-
tidutan–, eta hori bakarrik ez, 
defentsa lanean ere eurak dira 
serioenak, bost gol baino ez di-
tuzte-eta jaso. 

Hala, talde horri aurre egiten 
ahaleginduko da domekan Are-
txabaleta (16:30, Ibarra). Larbu-
ruren mutilek 4-0 galdu zuten 
joan den astean Hernanin, bai-
na aretxabaletarrak etxean sen-
dotasuna erakusten dabiltza. 

Bergara eta Mondra, kanpoan 
Bergarak eta Mondrak, berriz, 
sailkapenaren erdian dauden 
Beti Gazteren eta Zarautzen 
zelaietan jokatuko dute. Bai 
mahoneroak eta baita zuri-mo-
reak ere sailkapenaren atzealdean 
daude, garaipen bakarrarekin.

UDA, Ordiziaren kontrakoan. GOIENA

Anaitasuna liderrari ahulguneak 
bilatzen ahaleginduko da UDA
 FUTBOLA  gol gehien egiten dituen eta gutxien jasotzen 
dituen kontrarioa izango du aurrean aretxabaletak
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Iazko finaleko irudia. GOIENA

Benjamin kategoriatik hasi eta 
kadete mailara arteko pilotariek 
jokatuko dituzte bihar, zapatua 
(16:00), San Martin txapelketako 
finalak Aramaion. Adurtzako, 
Legutioko, Lakuako eta Amu-
rrioko pilotariak sailkatu dira 
finaletarako, baina kadete A 
mailan Aramaiok ordezkaritza 
izango du: Julen Olaizola eta 
Markel Arriolabengoa.

 PILOTA  San Martin 
txapelketako finalak 
zapatuan Aramaion

Xabier Urzelai aRRaSatE
"Iaz Balmasedan egin zuten txa-
pelketa hau, eta orduan 40 bo-
rrokalarirekin jendeak esan 
zuen hitzordu arrakastatsua 
izan zela. Zapatuan, berriz, Es-
koriatzan 50 borrokalari batuko 
dira, bi ring jarriko ditugu Jo-
seba Iñurrategi pilotalekuan eta 
ikuskizun polita egotea espero 
dugu", dio Rafa Carrietek. 

Hitzorduaren antolaketan 
hainbat eragileren lana dago: 
Bai Euskarari, Euskal Herriko 
K1 Basque Country Federakun-
tza, EHK-1F taldea, Eskoriatza-
ko Udala, eta Buddha Fight 
Wear: "Sarrera 10 eurokoa izan-
go da, azken batean, anbulan-
tziak, ringak, epaileak... Horiek 
gastu bat dakarrelako. Gainera, 
parte hartzaile gehien duten 
kategorietan sari potoloa egon-
go da, Japonian –2020an– egin-
go duten K-1 txapelketa batera-
ko bidaia eta txartela egongo 
da-eta jokoan.

Pisaketa 09:00etan 
Borrokalariek Benta Motz Berri 
tabernan pisaketari egin behar-
ko diote aurre: "Goizetik gura 
dugu show-a antolatu, eta pisa-
ketan face to face edo aurrez 
aurrekoa egingo dugu. Pisuaren 
arabera kategoriak antolatuko 
ditugu, eta borrokaldiak 11:00etan 
hasiko dira.

Debagoieneko ordezkari ba-
karra Leire Rato izango da, 
Atama taldekoa, beste borroka 
arte batzuetan ere nazioarteko 
txapelketetan zailduta dagoena 
–munduko hirugarrena da, eta 
baita Espainiako txapeldun 
ere–: "Mikel Belokik, berriz, 
ezingo du etxean parte hartu, 
oraindik lesionatuta dago eta", 
dio Carrietek.

Guztira, 17 klubetako ordez-
kariak izango dira bihar Esko-
riatzako bi ringetan lehian: "Goiz 
eta arratsalde izango da txapel-
keta, goizean kanporaketak eta 
arratsaldean finalak. 

Urri amaieran Oreretan izandako txapelketaren une bat. KENTHAI URBAN FIGHT

Basque Country K-1 
Torneoa Eskoriatzan
 BORROKA ARTEAK  bihar, zapatua, kick boxingarekin antzekotasun handia duen k-1 
txapelketa egingo dute Joseba iñurrategi pilotalekuan. guztira, 50 borrokalari batuko 
ditu torneoak; Japoniako txapelketa baterako txartelak daude jokoan

Atama taldeko ordezkari Rafa 
Carrietek K-1 borroka artearen 
gaineko xehetasunak eman 
dizkio GOIENAri.
Zer da, zehazki, K-1 
borroka artea? 
MMA borroka artearen 
barianteetako bat, kick 
boxingarekin antzekotasuna 
duena, baina hemen oinak ere 
erabil daitezke.
Kontaktua onartuta dago? 
Bai, halaxe da. Borrokalariak 
babestuta sartuko dira ringera: 
kaskoa, zango-babesa eta 
eskularruak izango dituzte, 
baina borrokaldietan kontaktua 
izango da, bai. Jende ona 
dator eta saria oso 
erakargarria da, Japonian 
egingo dituzten 
txapelketetarako txartelak 
egongo dira-eta jokoan, bidaia 
eta guzti.
Indarra hartzen dabilen 
modalitatea da hau? 

Bai; borroka arte osoa da, eta 
hori da jendeak geroago eta 
gehiago eskatzen duena. MMA 
egin da azken urteotan ezagun, 
hiru enpresa pribatu indartsu 
daude mundu mailan 
borrokaldiak antolatzen 
dituztenak. K-1 modalitatean, 
baina, borrokalariak lurrera 
erortzen direnean epaileak 
eten egiten du borrokaldia.
Zelako konbateak izango 
dira? 
Bi minutuko hiru round izango 
ditu borrokaldi bakoitzak. 

GOIENA

"Borrokaldi ikusgarriak ikusiko 
ditugu Eskoriatzan" 
RAFA CARRIET ataMa taLDEko oRDEzkaRia

Ia segurua da Aitor Fernandez domekan Uarkapen aurkeztu beharko dela. GOIENA

Hauteskunde mahaira aurkeztu, 
eta ziztu bizian San Mamesera
 FUTBOLA  Levanteko atezain aitor Fernandez domekako 
hauteskundeetan mahaiko presidenteorde da

X.U. aRRaSatE
"Ez dugu espero domekan Aito-
rrek partidua jokatzeko arazorik 
izaterik", dio Aitor Fernandezen 
aita Angel Fernandezek. "Aitor 
apur bat gaindituta dago egoera 
honekin, telefonoa jo eta jo izan 
duelako egunotan". Izan ere, 
etzi, hauteskundeetan izango 
den anekdoten artean dago Le-
vanteko atezain arrasatearraren 
kasua; alegia, 12:00etan Athle-
ticen kontra norgehiagoka due-
la San Mamesen, baina ordu 
batzuk lehenago, 08:00etan, hau-
teskunde mahaiak osatzerakoan 
Fernandezek Arrasaten egon 
beharko duela, mahaiko presi-
denteorde da eta. 

Anekdota gainontzekoendako, 
baina buruhaustea arrasatea-
rrarendako, klubak jarritako 
errekurtsoa atzera bota dute eta: 
"Aitorrek ez du arazorik 08:00etan 
hauteskunde mahaian egoteko. 
Badakigu azken ordukorik ez 

badago presidentea azalduko 
dela; horrenbestez, Aitorrek ez 
luke arazorik izango Athleticen 
kontrako partidua jokatzeko", 
dio aitak.

Begoña Balanzategi, presidente 
Anekdota honetako beste pro-
tagonista da Begoña Balanzate-
gi arrasatearra. Hala, superde-
porte.es webean jakin dute Fer-
nandez Balanzategiren ordezkoa 
dela, eta Levanteko zaleak lasai 
egon daitezen, Balanzategik au-
rreratu du domekan ez duela 
kalerik egingo: "Egon daitezela 
zaleak lasai, eta baita Aitor ere, 
nire obligazioa beteko dudalako", 
idatzi dute webean.

Eta buruhaustea, baita ere, 
Levante klubean: "Bigarren ate-
zain Oier min hartuta dago, eta 
harrobiko atezainak ekarri 
beharko dituzte. Pentsa, horrek 
eragin zuzena izango du gainon-
tzeko kategorietan".
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Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
Kontakizun futurista eta disto-
pikoa egin du Eneko Barberenak 
kaleratu berri duen lanean, mi-
grazioaren eraginei hainbat 
ikuspuntutatik begiratuta.
Ez zara idazten hasiberria, baina 
lehenengo eleberria duzu. Gustura?   
Ez naiz hasiberria, baina hala-
ko entitatea duen lan bat aur-
kezten dudan lehenengo aldia 
da, eta, oro har, oso pozik nago.
Lehiaketa bat irabazteak bultzatu 
zaitu oraingoan liburua idaztera. 
Bai, eta urte honetan zehar as-
kotan pentsatu dut ez banuen 
konpromiso hori edukiko bene-
tan zaila egingo zitzaidala au-
rrera egitea egitasmoarekin 
egunerokotasunak mila gauza 
ipintzen ditu-eta aurrean.
Distopia bat eraiki duzu, balizko 
gizarte bat, zelakoa? 
Hari mutur bati heldu diot eta 
horrek 11 urtera gertatzen den 
zerbaitera eraman nau. Hari 
mutur hori gaur egungo egoera 
larri bat da, emigrazioarekin 
Mediterraneo itsasoan gertatzen 
dena. Hari eutsita heldu naiz 
etorkizuna apur bat irudikatze-
ra. Ez da nire ahalegina izan 
profeta lana egitea, gura nuena 
fikzio tresnak erabiliz hari bati 
tiratzea zen eta.
Emigrazioari, baina, ikuspegi ez-
berdinetatik begiratu diozu, ezta? 

Bai; bereziki, gai horren aurrean 
guk egiten duguna aintzat har-
tuta. Dena ez da beltz edo zuri; 
bizitzaren beste hainbat alorre-
tan moduan, tonu gris asko dago. 
Jabe naiz badagoela, oro har, 
laguntzen duen jendea, baina, 
era berean, indiferentzia handia 
dagoela uste dut, batzuentzako 
opor-leku eta beste batzuentza-
ko tragedia-leku den itsasoan. 
Europako Batasunak Afrika iparral-
dea inbaditu du, baina gerraren 
kontaketatik harago zoaz. 
Istorioa finean da zelan iritsi 
gaitezkeen batzuetan gauza ba-

tzuk egitera justifikazio ahulekin. 
Badago gerra bat, baina, batez 
ere, gerra horrek modu ezber-
dinetan eragiten dien pertsonak 
daude nobelan.
Indiferentziaren galderatik abiatu-
ta eta erantzunen bila idazten hasi 
zinela esan izan duzu.  
Hala da; batzuetan hurkoari 
gertatzen zaionarekin ez garela 
enpatikoak iruditzen zait, eta 
hori zergatik den nahi nuen 
jakin. 
Hori horrela, Afrikan eta etorkizu-
neko Arrasaten kokatu duzu. Badu 
gaur egungo herriarekin antzik? 

Bai eta ez. Arrasaten kokatu 
dut istorioa, uste dudalako Arra-
sate ezagutzen dudala eta detai-
le txikietan konfiantza dudalako; 
hasieran, Donostian kokatzeko 
saiakera egin nuen, baina ziu-
rrera jo nuen gero. Batzuek 
esaten dute Arrasateren antza 
duela; bada, ez dakit, beste toki 
batean ere gerta zitekeen.
Eider eta Aitor Arrasateko bikotea 
dira protagonistak. Arduratuta dau-
de Afrikan gertatzen denarekin? 
Tristea da, baina nik uste dut 
larregi ezetz. Modu ezberdin 
batean heltzen da bakoitza egoe-
ra horretara; Aitorren partetik 
ibilbide bat ikusten dut, sinis-
tetik ez sinistera, eta horrek 
dakarren utzikeria, eta Eiderren 
kasuan, gehiago esango nuke, 
olatuak eramaten uzten dela.
Zelakoak dira? 
Eider herriko liburutegiko lan-
gilea da eta Aitor Gasteizko 
eskola publiko bateko irakaslea. 
Gauza zirraragarri handirik ez 
zaiela gertatzen esango nuke, 
baina, era berean, euren bizitzak 
aldaketa sakonak ditu, eta alda-
keta sakon horiek zehetasun 
txikietan zelan ikusten diren 
ahalegindu naiz frogatzen. 
Horiez gainera, badago istorioan 
hirugarren ahots bat ere, Afrikako 
gerratik datorrena, ezta? 
Hala da, bai; Debagoiena kon-
painiaren egunerokoan blogean 
soldaduek idazten dituzten kro-
nikak ere tartekatu ditut. Hori 
sortzeko, I. Mundu Gerran ida-
tzitako gauzak irakurtzen ibili 
naiz, bereziki, iparraldeko sol-
daduek idatzitakoak, eta baita 
Aljeriako gerran idatzitako 
kronikak ere; ikuspegi horrek 
duen puntu martzial eta gordi-
nak bikotearen istorioari kon-
trapuntua jartzen lagundu dit.
Elkar-eko editore Xabier Mendigu-
renek dio gertakari asko daudela, 

baina, aldi berean, gogoetek pisu 
handia dutela. Bat zatoz? 
Sortutako pertsonaiak pertsona 
izaten saiatu naiz; hortaz, euren 
kritikak egiten dituzte, eta kon-
traesanak ere badituzte. Bat 
guztiz ozpinduta dago, eta ikus-
pegi horretatik ikusten du dena. 
Pertsonaia erreflexiboak dira.
Azalak ere merezi du aipamena; 
bitxia da oso, 3D formatukoa. 
Egia esan, Elkar-eko diseinu 
ekipoaren iradokizuna izan zen, 
nik askoz klasikoagoa den irudia 
nuen buruan, baina diseinatzai-
leek liburua irakurri zutenean 
3D betaurrekoen aukera propo-
satu zidaten, eta nahiko portada 
indartsua da, bai.
Hedoi Etxarteren hitzaurrea ere ez 
da nolanahikoa.  
Bi arrazoirengatik pentsatu nuen 
Etxarteri eskatzea: batetik, Arra-
sateko Udalak frankismoko kri-
menei buruz atera zuen liburu-
rako idatzi zuen hitzaurrea asko 
gustatu zitzaidalako; eta, beste-
tik, badakielako punta ateratzen 
eta Arrasate ezagutzen duelako.  
Nori gomendatuko zenioke? 
Euskaraz irakurtzeko ohitura 
daukanari eta ez daukanari ere 
bai; forma aldetik saiatu naiz 
oso konplikatua ez egiten. Eta 
baita ekintza nobelak baino 
gehiago beste erritmo bat eta 
arnas bat daukaten istorioak 
gustuko dituzten irakurleei ere.
Beste proiekturik esku artean? 
Badut argitaratzeko moduko 
zerbait, baina ez nau larritzen; 
bitartean, idazten jarraituko dut 
asko entretenitzen nauelako.

Eneko Barberena, argitaratu berri duen Afrikanerrak liburuarekin. TXOMIN MADINA

"Enpatikoak zergatik ez 
garen nahi nuen jakin"
ENEKO BARBERENA iDazLEa
ondarroako udalak Elkar argitaletxearekin elkarlanean bultzatzen duen iazko agustin 
zubikarai beka irabazita, 'afrikanerrak' eleberria argitaratu du arrasateko idazleak

"MEDITERRANEO 
ITSASO INGURUAN  
GERTATZEN DENARI 
TIRAKA SORTUTAKO 
ISTORIOA DA"

Maialen Santos aRRaSatE
Aba Taano boskote ugandarra 
oholtza gainean ikusteko auke-
ra izango da gaur. Hazi ziren 
umezurztegian musika euren 
bizibide bihurtu duten bost gaz-
tek osatzen dute taldea: denek 

ere ibilbide artistiko oparoa 
dute, eta nazioarteko bederatzi 
sari irabazi dituzte elkarrekin 
abestuz. Elkartasun kontzertua 
emango dute, eta bildutako dirua 
Mundukidek martxan jarri berri 
dituen programetara bideratuko 

dute. Hain zuzen, bi hamarkada 
daramatza fundazioak komuni-
tate eta pertsonen garapen so-
zioekonomikoan eragiten, eta 
datozen hiru urteetan Brasilen 
eta Mozambiken, pobretuenen 
artean, lanean jarraitzeko ba-
liatu gura du emanaldian bil-
dutakoa. Horretaz gain, Goiko-
balu Txiki abesbatzako haurrek 
gospel taldearekin kolaboratuko 
dute emanaldiaren amaieran. 
Sarrerak Amaia antzokian eta 
www.arrasate.eus webgunean 
eskuratu daitezke, 10 eurotan. 

Kontzertu solidarioa gaur, Aba 
Taano gospel taldearen eskutik
Mundukideren 20. urteurrenaren harira gaur eskainiko 
du kontzertua taldeak, amaia antzokian, 20:00etan

Aba Taano gospel taldea. MUNDUKIDE
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Maialen Santos oÑati
Urriaren 11n Luhuson estreina-
tu zutenetik, antzoki guztiak 
goraino bete ditu Zaldi Urdina 
antzezlanak, eta datorren astean, 
ostiralean, iritsiko da Debagoie-
nera. Oñatiko Santa Ana antzo-
kiak hartuko du obra, 22:30ean, 
eta dagoeneko sarrerak eskura-
tu daitezke www.oñati.eus web-
gunean, 10 euroren truke.

Zaldi urdina izen metaforikoa-
ren bitartez, 80ko hamarkadako 
Euskal Herria eta heroina, zaldi 
zuria, ekarri nahi izan dituzte 
gogora. Horrekin batera, gazteria 
eta rock musika, hiesa eta he-
riotza, gatazka politikoa eta bo-
tereen esku beltza... gai horiek 
jorratuko dituzte oholtzan. Hiru 
antzerki konpainiek elkarrekin 
lanean diharduten laugarren 
aldia da: aurretik egin dituzte 
Errautsak, Hamlet eta Francoren 
bilobari gutuna. 

Igor Elortzak eta Unai Iturria-
gak elkarlanean idatzi dute az-
ken hau, Zaldi urdina, eta Ximun 
Fuchs zuzendaria eta Ainara 
Gurrutxaga zuzendari lagun-
tzailea ari dira gidari lanetan. 
21 pertsona ari dira antzezlanean 
lanean, horietako zazpi taula 
gainean: Ander Lipus, Olatz 
Beobide, Manex Fuchs, Edurne 
Azkarate, Urko Redondo, Miren 
Alkala eta Oier Zuñiga.

Euskal 'thriller'-a
Aingeru 17 urteko gazteari ger-
tatutakoaren inguruan dihardu 
istorioak. Techno jaialdi batean 
ustez beste gazte bati zaldi ur-
dina saldu dio, eta bihotzekoak 
jota hil egin da azken hau. Ain-
geruk ihes egin du eta ez daki-
te non dagoen; desagertu egin 
da. Familiakoak bila hasi za-
tzaizkio, poliziak ez dezan beraiek 
baino lehenago harrapatu. Ander 
Lipus aktoreak azaldu duenez, 
"euskal thriller bat" eskaintzen 
diote publikoari, "eta droga da 
gai nagusia".

Galdera "oso potenteak" pla-
zaratzen ditu antzezlanak, eta 
jendea oso hunkituta ateratzen 
da obra ikusi ostean, azaldu du 
Arte Drama konpainiako akto-
reak. Gaineratu duenez, drogek 
eraman zituzten gazteei eginda-
ko omenaldi txiki bat da antzez-
lana: "Familia hautsien zauriak 
ixtea zaila da, baina antzezla-
naren bitartez zer gertatu zen 
galdetu nahi dugu, nolabait".

Antzezlana publikoaren "ha-
rrera ezin hobea" izaten ari da: 
"Aktore batek ezin dezake hori 
baino gehiago eskatu", esan du.

Zaldi urdinak obrako aktoreak, agertokian. ZALDI URDINA

'Zaldi urdina' datorren 
astean iritsiko da Oñatira
arte Drama, axut eta Dejabu Panpin Lorategia antzerki konpainiek elkarrekin sortu 
duten laugarren antzezlanak 80ko hamarkada markatu zuen heroina du ardatz. 
obrak geldialdi bakarra egingo du Debagoienean; oñatin izango da, azaroaren 15ean

A. Aranburuzabala bERgaRa
Tamara Karsavina eta Vaslav 
Nijinksi dantzari errusiarrek 
1911n sortu eta taularatu zuten 
ekinaldi bakarreko ballet ikus-
kizuna da La Spectre de la Rose 
izenekoa.

Bergarako Seminarixoan, 
bihar, zapatua, 19:00etan ikus-
teko aukera izango da, Uniquart 
Dance Company-ren eskutik. 
Sarrerak 8 eurotan eros daitez-
ke, Seminarixoko leihatilan eta 
Tickets.kutxabank.es atarian.  

Hainbat moldaketa eginda 
Uniquart Dance Company-k 
Bergaran eskainiko duen dantza 
ikuskizuna Vitali Safronkine 
koreografoak berridatzi du, ba-
llet ameslari eta nostalgikoaren 
eremura ekarriaz obra origina-
la; hori horrela, jatorrizko ber-
tsioak ez zuen Nocturne izeneko 
musika konposizioa gehitu dio,  
gauean inspiratutako pieza li-
rikoa da hori, pianoaz lagundu-
ta dagoena, amets zoriontsuen 
eta baita tristeen gorazarre 
egiten diona.

Errusiar jatorria duen ballet 
dantza ikuskizuna Bergaran
'La Spectre de la Rose' izeneko obra eskainiko du bihar, 
19:00etan, uniquart Dance Company-k, Seminarixoan
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iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU
Baserria salgai Leintz-
Gatzagan. Baserria eta 
inguruko lur-sailak salgai 
Leintz-Gatzagan. Paraje 
zoragarrian eta herrigu-
netik oso gertu. Deitu 
telefono zenbaki honeta-
ra: 669 29 29 38

Txabola salgai Leintz-
Gatzagan. Egoera onean, 
tximiniarekin, ekipatuta 
eta inguruan lursail txiki 
bat duena. Asteburu pasa 
joateko primerakoa. Erre-
pide generaletik metro 
gutxira, Arabako mugatik 
oso gertu. Deitu zenbaki 
honetara: 669 29 29 38

104. ERRENTAN HARTU
Arrasate. Arrasateko 
pertsona bat errentan 
hartzeko etxebizitza bila. 
686 02 58 24 

Arrasate. Etxebizitza 
errentan hartuko nuke. 2 
edo 3 logelakoa. Errolda-
tzeko aukera duena. Ar-
duratsua naiz eta ekono-
mikoki arazorik ez dut. 
Gehienez 600 euro hilean. 
631 22 38 12 

Arrasate. Hiru edo lau 
logelako etxebizitza har-
tuko genuke errentan. 
Deitu 608 49 89 95 tele-
fono zenbakira

Arrasate. Igogailua duen 
etxebizitza behar dut 
errentan. Deitu 688 85 44 
78 telefonora.

Arrasate. Pertsona ardu-
ratsua naiz eta logela bila 
nabil Arrasaten. Eskertu-
ko nuke etxean ez erre-
tzea. 648 00 86 55 (Evert) 

Bergara. Bergaran, Bi 
pertsonarentzat etxebizitza 
errentan hartu nahi dut. 
Deitu telefono zenbaki 
honetara: 666 07 42 98 

105. ETXEAK OSATU
Arrasate. Logela ematen 
da errentan Musakolan. 
682 31 97 37 

4. LANA

402. ESKAERAK
Arrasate. Nagusiak zain-
tzeko edota etxeko ani-
maliak zaintzen lan egin-
go nuke. 650 09 66 48 
edo 634 41 58 24 

Bergara edo Arrasate. 
Soziosanitario agiria dau-
kan neska nagusiak zain-
tzeko gertu. 696 84 19 51 

Bergara eta inguruak. 
Nagusiak zaintzen espe-
rientzia daukan mutil gaz-
tea lan bila. 663 53 76 71 

Bergara. Orduka edota 
asteburuetan garbiketa 
lanak egin zein pertsona 
nagusiak zaintzeko prest 
nago. 615 40 61 66 

Bergara. Orduka garbi-
keta lanak egin edo per-
tsona nagusiak zaintzeko 
prest. 666 07 42 98 

Debagoiena. Astean 
zehar, orduka, pertsona 
helduak zaintzeko edo 
garbiketa lanak egiteko 
prest nago. 651 03 41 33 

Debagoiena. Astelehe-
netik ostiralera haurrak 
edo nagusiak zaintzeko 
prest nago. 688 74 00 14 

Debagoiena. Atari eta 
abarrak garbitzen, sukal-
dean laguntzen edo 
umeak zaintzen lan egin-
go nuke. 643 37 82 06 

Debagoiena. Bost urteko 
esperientzia daukan nes-
ka garbiketak egiteko 
gertu. 602 89 63 53 

Debagoiena. Denetariko 
garbiketak egiten, sukal-
dean laguntzen edo 
umeak zaintzen lan egin-
go nuke. 631 89 56 66 

Debagoiena. Emakume 
arduratsua gertu arratsal-
detan garbiketak egiten edo 
gauetan nagusiak zaintzen 
jarduteko. Esperientzia 
daukat. 631 86 83 69 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska gertu nagu-
siak eta umeak zaintzeko 
edo etxeko lanak egiteko, 
etxean bertan bizi izaten. 
Berehala hasteko mo-
duan. 688 74 02 01

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka 
ume eta nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke. Arlo 
horretan lan egindakoa 
naiz. 631 53 22 19 

Debagoiena. Etxeko lan-
gile eta zaintzaile moduan 
eta garbiketak egiten lan 
egingo nuke, egunean 
zehar. 688 65 04 56 

Debagoiena. Legezko 
agiriak dauzkan emaku-
mea gertu denetariko 
garbiketak egin eta nagu-
siak zaintzeko. Telefonoa: 
648 21 28 55 

Debagoiena. Mutil ardu-
ratsua gertu nagusiak 
zaintzeko, etxeak, atariak 
zein elkarteak garbitzeko, 
edota okindegian lan egi-
teko. 611 21 35 77 

Debagoiena. Mutila ger-
tu arotz, margolari, elek-
trikari, iturgin zein igel-
tsero lanak egiteko. Gida-
baimenarekin. Telefonoa: 
600 81 22 19 (Alberto) 

Debagoiena. Mutila ger-
tu nagusiak zaintzeko, 
zerbitzari zein sukalde 
laguntzaile moduan jar-
duteko, atari eta abarrak 
garbitzeko edota anima-
liez arduratzeko. Etxean 
bertan bizi izaten edo 
bestela. 666 93 61 19 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-

ta garbiketan lan egingo 
nuke. Etxean bertan bizi 
izaten edo orduka. Tele-
fonoa: 639 74 03 22 

Debagoiena. Nagusiak 
zaindu eta kalera lagun-
tzen edota garbiketan 
jarduteko gertu nago. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara; 
608 49 89 95 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu denetariko 
garbiketak egin eta nagu-
siak zaintzeko. Deitu 631 
67 51 01 telefonora.

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu denetariko 
garbiketak egin eta nagu-
siak zaintzeko. Telefonoa: 
612 27 82 34 

Debagoiena. Neska ger-
tu nagusiak eta umeak 
zaintzeko edota garbike-
tak egiteko. Orduka eta 
baita etxean bertan bizi 
izaten ere. Deitu telefono 
honetara: 604 37 79 34 

Debagoiena. Okin, zer-
bitzari edo garbiketa lanak 
egiteko edota haurrak eta 

nagusiak zaintzeko prest. 
651 57 88 28 .

Debagoiena. Ospitalean 
zein etxean zaintza lanak 
egiteko gertu nago. Tele-
fonoa: 616 20 49 83 

Debagoiena. Soziosani-
tario titulua daukan neska 
gertu umeak eta nagusiak 
zaintzeko. Baita etxean 
bertan bizi izaten ere. 600 
01 48 81 

Debagoiena. Zerbitzari 
edo garbiketa lanak egi-
teko edota haurrak eta 
nagusiak zaintzeko prest. 
688 72 57 61 

Lan bila. Neska euskal-
duna, gizarte eta kultur 
animazio goi mailako zi-
kloa ikasitakoa. Lan es-
perientzia handia ume eta 
ezindu psikikoekin. Den-
dari eta eskulan begirale 
moduan lanean ume 
dendan. Baita ere umee-
kin, eguneko zentroetan 
edo suertatzen den le-
kuan. Durangaldean edo 
Antzuola-Begara ingu-
ruan. Deitu 690 99 66 18 
telefonora. 

7. ANIMALIAK

703. EMAN
Katakumetxoak opari. 
Hiru hilabete inguruko 
katakumeak ematen dira 
opari. Nahi duenak dei 
dezala zenbaki honetara: 
653 72 89 17 

704. BESTELAKOAK
Katua desagertuta Esko-
riatzan. Tai katua falta da 
urriaren 21etik Eskoriatzan. 
Emea da. Urtebete dauka. 
Esterilizatuta dago eta zi-
katrizak ditu albo bietan. 
Txuri-beltza da: burua 
beltza eta aho ingurua eta 
muturra txuriak. Gorputz 
beltza eta tripa eta hanka 
txuriak. Maitagarria da. 
Deitu 610 24 64 65 tele-
fonora.

8. DENETARIK

807. AURKITU
Eguzkitako betaurrekoak 
Musakolan. Eguzkitako 
betaurrekoak aurkitu ditut 
Arruenan, Eroski ondoan, 
astoa dagoen lekuan. 943 
79 26 20 

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

GOIENA

JAKOBA ERREKONDORI ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ Eguaztena, 21:30 eta 23:30

BEHOBIA-DONOSTIAREN LABURPEN ZABALA
‘Harmailatik’ Astelehena, 21:30 eta 23:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

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

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
bergaran, 2019ko azaroaren 8an. 

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

2018ko azaroaren 10ean hil zen, 86 urte zituela.

 Miren 
Heriz Ezkurra 

uRtEuRRENa

Elizkizunera joango zaretenoi, eskerrik asko sendikoen izenean.
bergaran, 2019ko azaroaren 8an. 

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

—
Alai, lasai eta langilea.

Zein erraza izan zen zu maitatzea.
Zure bide lagun izatea.

Hutsune handia utzi zenuen arren, 
beti izango zaitugu gurekin.

Asko maitte zaittugu, aitatxo.

2018ko azaroaren 29an hil zen, 71 urte zituela.

 Jose Luis 
Lizarralde Galdos 
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ESKER ONA

 Oñatin, 2019ko azaroaren 8an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Ondra meza azaroaren 9an, larunbata, 19:30ean,
Oñatiko Agustindarren elizan ospatuko dugu.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Paulo zumalderen alarguna

2019ko urriaren 31n hil zen, 100 urte zituela.

 Maria Joxepa 
Zumalde Zumalde 

ESKER ONA

 Arrasaten, 2019ko azaroaren 8an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko azaroaren 1ean hil zen, 91 urte zituela.

 Maria Luisa 
Larrabe Irusta 

ESKER ONA

 Arrasaten, 2019ko azaroaren 8an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko urriaren 31n hil zen, 85 urte zituela.

 Daniel 
Lopez Lopez 

OROigARRiA

Debagoieneko gurutze gorriko zure lagunak.
Oñatin, 2019ko azaroaren 8an. 

Eskerrik asko Debagoieneko Gurutze Gorriaren alde
laguntzen ibilitako 24 urte hauengatik.

(Debagoieneko gurutze gorriko boluntarioa)

2019ko azaroaren 4an hil zen.

 Julio 
Bikuña Igartua 

ESKER ONA

 Aretxabaletan, 2019ko azaroaren 8an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko azaroaren 3an hil zen, 82 urte zituela.

 Blanka 
Perea Ortueta 

OROigARRiA

zure betiko lankide eta lagunen partetik.
Oñatin, 2019ko azaroaren 8an. 

Gure artetik joan zara, bapatean
baina biziraungo duzu betiko, gure oroimenean. 

2019ko azaroaren 3an hil zen, 66 urte zituela.

 Mertxe 
Zubia Elorza 

ESKER ONA

 Oñatin, 2019ko azaroaren 8an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

'Txope'

2019ko azaroaren 4an hil zen, 73 urte zituela.

 Julio
Bikuña Igartua 

ESKER ONA

Oñatin, 2019ko azaroaren 8an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko azaroaren 5ean hil zen, 87 urte zituela.

Santiago
Larrea Zubia

ESKER ONA

Besarkada handi bana guztioi, familiaren partez.
Bergaran, 2019ko azaroaren 8an.

Eskerrik asko eman diguzun guztiagatik.
—

Egun hauetan horrenbeste eratan maitasuna eta elkartasuna 
erakutsi diguzuenoi, eskerrik asko.

2019ko azaroaren 5ean hil zen, 81 urte zituela.

Txomin
Ciarsolo Alberdi

ESKER ONA

 Oñatin, 2019ko azaroaren 8an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Ondra meza azaroaren 9an, larunbata, 19:30ean,
Oñatiko Agustindarren elizan ospatuko dugu.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2019ko urriaren 29an hil zen, 74 urte zituela.

 Francisco Javier 
Txintxurreta Madina 

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 8 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Zapatua, 9 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Domeka, 10 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Astelehena, 11 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Martitzena, 12 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Eguaztena, 13 SANCHEZ: Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74
Eguena, 14 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65

bergara  e g u n e z

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

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 8 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Zapatua, 9 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Domeka, 10 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Astelehena, 11 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Martitzena, 12 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguaztena, 13 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguena, 14 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22

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

(22:00etatik 09:00etara)
2019ko abenduaren 31ra 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
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tXutXu-MutXuak

4. Ignaziotar Bidean barrena
Domu Santu eguneko zubia aprobetxatuz, Ignaziotar Bideko 
hiru etapa egin zituzten hainbat lagunek. Loiolatik 
Araiarainoko bidea egin zuten, hiru zatitan banatuta: 
Loiola-Zumarraga, Zumarraga-Arantzazu eta Arantzazu-Aia. 
Giro eta eguraldi onarekin, paraje ederretan ibili ziren; eta 
argazkiak egiteko aprobetxatu zuten.

6. Errioxa aldeko mendietan
Demanda mendilerro aldean ibili ziren urriaren 23an Aloña 
Mendiko mendi saileko hainbat lagun. Valvanera-Pico 
Rioja-San Aquiles ibilaldia egin zuten. Hamazazpi kilometro 
pasako txangoa izan zen. Tartean, San Quirico tontorrean 
egon ziren, eta baita San Aquiles ermitan ere. Azken zatia, 
Angianora heldu arte, euripean egin zuten.

3. Urrezko ezteiak ospatzen
Carmen eta Paco arrasatearrak 1969ko azaroan ezkondu 
ziren. Dagoeneko 50 urte daramate ezkonduta. Era berean, 
azaroaren 11n, urteak beteko ditu Carmenek. Bi ospakizunak 
batera egingo dituzte. "Horregatik guztiagatik, etxekoen 
partetik, zorionak eta musu handi bat! Segi orain arte 
moduan disfrutatzen".

5. 100 urte bete ditu!
Aulkian eserita dagoen Elena Murgiondo oñatiarrak 100 urte 
bete ditu. Mendeurreneko ospakizunean, etxekoez inguratu 
zen, bazkari erraldoia egiteko: seme-alabak, bilobak eta 
birbilobak. Era berean, Udalaren oparia jaso zuen. Ongizate 
Zerbitzuetako batzordeburu Susana Altunak lore-sorta eta 
oroigarria eman zizkion. 

2. Bihar ezkonduko dira
Paula Azkoaga eta Iñigo Murgiondo oñatiarrak udaletxean 
ezkonduko dira. Ostean, ospakizuna Zelai Zabal jatetxean 
egingo dute familiakoekin eta lagunekin. "Zorionak, bikote! 
Familiaren eta lagun guztien partetik, egun zoragarria izatea 
opa dizuegu. Disfrutatu eta izan zoriontsu aurrerantzean ere. 
Musu bana zuendako".

1. Oñatiko kantu-liburu zaharreko piezak
Capilla Gregorianista Donosti Ereski koruak kontzertua 
berezia egin zuen aurreko zapatuan Oñatin. 1614ko Oñatiko 
Kodexean jasotako piezak dira eskaini zituztenetako batzuk. 
Era berean, 1697an Bidaurretako koruko bikario Sor Maria 
Magdalenak idatzitako liburutik ateratako kantuak eskaini 
zituzten donostiarrek.

21

4 5

6

3

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

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

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

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



ZERBITZUAK      45GOIENA ALDIZKARIA  2019-11-08  Egubakoitza

zoRioN aguRRak

aRRaSatE
Nahia Domingos 
Garay
Azaroaren 2an, 7 urte. 
Zorionak, Nahia.
Etxeko sorginak zazpi 
urte betetzen ditu. 
Muxu handi bat familia 
osoaren, eta batez ere, 
Aimarren partetik.
 

aREtXabaLEta
Mara Gil Arribas
Azaroaren 3an, 3 urte. 
Zorionak, politx hori! 
Etxeko guztien 
partetik. Maite zaitugu!

aRaMaio
Maitane Palacios 
Mayor
Azaroaren 2an, 2 urte. 
Zorionak, maitia! Bi 
urtetxo jada! Muxu 
potolo bat familia 
osoaren partetik! Pilo 
bat maite zaitugu!

oÑati
Ane Arregi Orueta
Azaroaren 2an, 6 urte. 
Zorionak, potxoli! Sei 
urte, azkenian be! 
Ondo pasatu zure 
eguna. Patxo handi 
bat, familixa danaren 
partetik. Mua.

oÑati
Alaia Arriaran eta Beñat Erostarbe
Alaiak urriaren 31n, 4 urte eta Beñatek azaroaren 
5ean, 8 urte. Zorionak, bikote! Afari-merienda 
ederra prestatuko dugu zuen urtebetetzeak 
ospatzeko. Ondo pasatu eta muxu asko etxeko 
danon partetik!
 

aRRaSatE
Xabat Garai Urrutia
Azaroaren 6an, 4 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako etxeko 
guztion partetik!

aNtzuoLa
Nagore Sanchez
Azaroaren 6an, 7 urte. 
Zorionak, poxpolin. 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean. Aitaren, 
amaren, eta bereziki, 
Andoniren partetik. 
Muxuak.

aRRaSatE
Naroa
Azaroaren 5ean, 7 
urte. Zorionak, Naroa! 
Familia osoaren 
partetik, egun 
zoragarria izan 
dezazula eta patxo 
potolo bat!
 

oÑati
Laia Bikuña Barbero
Azaroaren 4an, 
urtebete. Zorionak, 
txikitina! Zure 
lehenengo urtebetetzia 
primeran ospatuko 
dogu. Besarkada handi 
bat, bereziki Maddiren 
partetik!

oÑati
Ekain Gereñu Arregi
Azaroaren 4an, 9 urte. 
Zorionak, Ekain! 
Ondo pasatu zure 
eguna eta muxu handi 
bat, familixa danaren 
partetik!

oÑati
Chloe Otxotorena 
Mendiola
Azaroaren 8an, 4 urte. 
Zorionak, ganberrilla! 
Oso ondo pasatu 
hainbeste itxoitten 
zeuzen eguna. Muxu 
potolo bat eta belarritik 
tirakada asko etxeko 
danen, eta bereziki, 
Luccaren partetik. 
Jarraitu zaren moduko 
izaten. Asko maite 
zaitugu.

bERgaRa
Manex Goitia 
Pagaldai
Azaroaren 7an, 6 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Patxo handi bat etxeko 
danen partetik eta 
disfrutatu zure 
urtebetetzian.
 

bERgaRa
Ibai Fernandez 
Plumed
Azaroaren 7an, 5 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Azkenean heldu da 
zure eguna. Ondo 
pasatu eta muxu handi 
bat, etxekoen partetik.
 

oSiNtXu
Maddi Arando 
Arbelaitz
Azaroaren 6an, 12 
urte. Zorionak eta 
muxu potolo bat, 
etxeko danon partetik. 
Ondo pasatu eguna.

bERgaRa
Aner Larrea Gantxegi
Azaroaren 10ean, 11 
urte. Zorionak, Aner! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna! 
Muxu handi bat, 
etxeko guztion 
partetik. Asko maite 
zaitugu!

oÑati
Jesusa Aramendi 
Ugarte
Azaroaren 14an, 78 
urte. Zorionak, amama! 
Patxo potolo bat etxeko 
danon, eta bereziki, 
asko maite zaituzten 
Julen, Ander, Naroa eta 
Danelen partetik!

aRRaSatE
Arrate Bergaretxe 
Astigarraga
Azaroaren 14an, 11 
urte. Zorionak eta mila 
muxu potolo Saioaren, 
aittitteren, amamaren, 
aitatxoren eta 
amatxoren partetik. Oso 
ondo pasatu egune.

aRRaSatE
Maren Alonso Lopez
Azaroaren 13an, 13 
urte. Zorionak, maitia! 
Ederto ospatuko dugu 
egun berezi hau, 
bihotza. Maite zaitugu!

aREtXabaLEta
Eñaut Pagaldai Atxa
Azaroaren 11n, 4 urte. 
Zorionak, maittia! 
Ondo pasatu zure 
eguna eta patxo handi 
bat, etxeko danon 
partetik.

LEiNtz gatzaga
Maren Urrutia 
Fernandez
Azaroaren 11n, 12 
urte. Zorionak, 
printzesa. Aitatxoren 
eta amatxoren 
partetik, ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetzea. Mila 
muxu eta besarkada 
handi bat. Familiaren 
partetik.

bERgaRa
Andde Lazkano 
Bilbao
Azaroaren 10ean, 2 
urte. Andde! Zorionak! 
Bi urte! Besarkada eta 
muxu pila, danon 
partetik. Muak!

oÑati
Enzo Elizburu
Urriaren 31n, 9 urte. Zorionak, Enzo! Ondo-ondo 
pasatu urtebetetze eguna. Segi horrelako mutil alai 
eta jatorra izaten. Izugarri maite zaitugu. Muxu bi 
etxeko guztien partetik.

bERgaRa
Oinatz Gallastegi 
Etxeberria
Urriaren 30ean, 6 urte. 
Zorionak, pitxin! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean eta patxo 
handi bat, etxekoen 
eta laguntxoen 
partetik!

oÑati
Nora Guridi Carrascal
Urriaren 30ean, 11 urte. Zorionak, Nora ! 11 urte. 
Ondo pasatu zure urtebetetzean eta segi horrela. 
Asko maite zaitugu.

aRRaSatE
Peru Bengoetxea 
Alegre
Azaroaren 8an, 3 urte. 
Zorionak eta patxo 
handi bat danon 
partetik!
 

ESkoRiatza
Jare Baena 
Sologaistoa
Azaroaren 8an, 4 urte. 
Zorionak, sorgintxo! 
Egun zoragarria pasatu 
eta patxo mordo bat, 
etxeko danon partetik.

bERgaRa
Mae Lobato 
Gallastegi
Azaroaren 10ean, 4 
urte. Zorionak, maitia! 
Zuk esaten dozun 
moduan, ja ez za gure 
txikixa: lau urte ja! Asko 
maite zaitxugu! Zure 
amatxuak eta anaiak.

aRRaSatE
Ion Oianguren 
Berrocal
Azaroaren 8an, 2 urte. 
Zorionak, Iontxu! 
Jadanik bi urtetxo bete 
dituzu gure artean! 
Mila muxu familia 
osoaren, eta batez ere, 
Izarren eta Unaxen 
partetik!

oÑati
Hodei eta Izar Iriondo Ugarte
 Hodeik 6 urte, azaroaren 8an; Izarrek, 4, 
azaroaren 10ean. Zorionak eta patxo pilla gure 
etxeko potxoluei! Ondo-ondo ospatu!

Urte askotarako!
zoriontzeko,  
hiru bide dituzu:

Internet  
goiena.eus-en 
erabiltzailea sortu eta 
https://goiena.eus/
zorionagurrak 
helbidean sartu.
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.
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EGUBAKOITZA 8
OÑATI Gaztaina erre jana
Erretiratuendako.
Lagun Lekun, 18:00etan.

OÑATI Aloña eta Anai Arte 
abesbatzak
Pake Lekuko eta Mutrikuko 
erretiratuen abesbatzak.
Pake Lekun, 18:00etan.

ARETXABALETA 'Munduko 
musika tresnak' erakusketa
Hilaren 30era arte.
Arkupen, 18:00etan.

ARRASATE Zine foruma
Palestinako egoera ezagutzeko 
aukera izango dute gaztetxoek.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

OÑATI 'Bullying-a nola 
prebenitu' hitzaldia
Lidia Aguilera psikologoarekin.
Euskaldun Berria gelan, 18:15ean.

ARRASATE Aba Taano taldea
Gospel emanaldia egingo du 
Ugandako taldeak.
Amaia antzokian, 20:00etan.

BERGARA Kantu saioa
Añubeko troba taldearekin. Irekia.
Osintxuko Txuringo jatetxean, 
22:30ean.

ESKORIATZA Umbilica taldea
Debalde.
Inkernu tabernan, 22:30ean. 

ZAPATUA 9
OÑATI X. Film Laburren Rallya
08:00etan, baldintzen banaketa; eta 
21:00etan, lan guztien emanaldia. 
Ostean, sari banaketa.
Gaztelekuan eta Santa Anan. 

BERGARA Wolfram Encounter 
bideo jokoen lehiaketa
ZTB jardunaldien baitan. 
Zabalotegin, 08:00etan. 

ESKORIATZA K1 Txapelketa
09:00etan, parte-hartzaileen 
pisaketa; eta 11:00etan, borrokak.
Pilotalekuan, 09:00etan.

ARETXABALETA Xaboi ikastaroa
Euskoudalatx mintegiko kideen 
eskutik.
Arkupen, 10:00etan.

OÑATI Oñati Hotz
Informazio eta salmenta mahaia 
ipiniko dute. 
Foruen plazan, 11:00etan.

ARRASATE 59ko kintoen 
ospakizuna
11:00etan, ipuin kontaketa; 
12:30ean, luntxa; 13:15ean, 
argazkia; 13:30ean, poteoa; eta 
14:30ean, bazkaria. 
Arrasaten. 

ESKORIATZA 'Errosario Santuko 
ospitalea', bisita gidatua
Ana Ugaldek emango ditu 
azalpenak. Izena, aurrez: 943-79 64 
63 edo turismo@debagoiena.eus.
Eraikinean, 12:00etan. 

ELGETA Pilota jaialdia
Eskolarteko txapelketako hiru 
norgehiagoka eta Gipuzkoako 
errendimenduko bost.
Pilotalekuan, 16:00etan. 

OÑATI Potx magoa
Erretiratuendako ikuskizuna.
Pake Lekun, 17:00etan

ARRASATE 'Just dance' 
maratoia
Gaztetxoendako. 
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan. 

ESKORIATZA Ardo dastatzea
Ardo onduak eta ardo zuriak 
probatzeko aukera.
Kiroldegian, 18:30etan.

BERGARA ‘Le Spectre de la Rose 
/Nocturne’ dantza emanaldia
1911an sortutako balletaren 
bertsioa egin du Vitali Safronkine 
koreografoak: ballet ameslaria eta 
nostalgikoa. Sarrerak, zortzi euro.
Seminarixoan, 19:00etan.

ARRASATE Discipulos De 
Dionisos eta Los Clayton 
taldeak eta Ikimuri DJa
Los Clayton taldeak zabalduko du 
emanaldia. Ostean, donostiarren 
porno-punkaz gozatzeko aukera 
egongo da. Azken doinuak, Iker 

Murillo arrasatearraren eskutik. 
Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:30ean.

DOMEKA 10
ELGETA Mendi irteera
Familiendako egitekoa zen mendi 
ibilaldia bertan behera geratu da 
eguraldi txarrarengatik.
Elgetan. 

LEINTZ GATZAGA Sanmilixanak
10:00etan, Kuatruenatik oinez; 
10:30ean, Arrasatetik korrika; 
12:00etan, bigarren eskuko azoka; 
13:00etan, Gatz Bidetik doazenei 
ongietorria; eta 13:30ean, musika. 
San Migel plazan. 

ARAMAIO Arrasate Musikaleko 
txistulari banda
Gantzagako jaien baitan egingo 
dute kontzertua.
Gantzagako elizan, 11:15ean. 

ARETXABALETA 'Areantzako 
kanpai-joleak', bisita gidatua
Kanpai jole eskolakoekin. Izena, 
aurrez: 943-79 64 63 edo turismo@
debagoiena.eus.
Areantza auzoan, 12:00etan. 

OÑATI Txistularien emanaldia
Aita Madina taldearen eskutik.
Kontzejupean, 12:30ean. 

BERGARA Bergarako txistulari 
bandaren
Emanaldia egingo du udaletxean; 
eta ostean, kalejira.
Udaletxea, 13:00etan.

ARRASATE 'Just dance' 
maratoia
Gaztetxoendako. 
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan. 

OÑATI Musbika Ensemble taldea
Estilo askotariko ganbera musika 
lantzen duen taldea. Oraingoan, 
Antonio Gaztañetaren bidaia 
kontatuko dute.  
Santa Anan, 19:00etan.

ARRASATE 'Claudia' antzezlana
Desagertuen alaba zela jakin du 
Claudiak. Asmatutako bizitza bat 
izan duela konturatuko da. 

Protagonistak berak lehen 
pertsonan kontatutako ikuskizuna, 
Le Conquesta Del Pol Sud 
taldearekin. Sarrerak, hamar euro.
Amaia antzokian, 19:30ean. 
 
OÑATI The Brontës taldea
Gasteizko hirukotearen emanaldia. 
Debalde.
Itturri tabernan, 19:30ean. 

ASTELEHENA 11
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plaza, 12:00etan. 

ESKORIATZA 'Slime'-a egiteko 
tailerra
Xaboia eta hainbat produktu 
nahastean sortzen den plastilina 
egingo dute. Gaztetxoendako. 
Ludotekan, 17:00etan. 

OÑATI 'Mendia eta natura' 
lehiaketako erakusketa
XVI. lehiaketako argazki onenak 
ikusteko aukera, gaurtik hilaren 
24ra arte.
Kultura etxean, 18:00etan.

LEINTZ GATZAGA 'Zer egin 
dezakegu gurasook testuinguru 
digitalean gure seme-alabak 
gidatzeko?' hitzaldia
Hiru gai nagusi jorratuko dituzte: 
Internet, sare sozialak eta bideo 
jokoak; adimen emozionala; eta 
pornografia eta sexu harremanak.
Kultura etxean, 18:00etan.

MARTITZENA 12
ESKORIATZA Odol-ateratzea
Herritar guztiendako.
Fernando Eskoriatza plazan, 
16:30ean.

ANTZUOLA Bideo jokoen eta 
Interneten erabilera okerra 
aztergai
Adikzioen inguruan berba egingo 
dute Emoki elkartekoek.
Olaranen, 18:00etan. 

ARRASATE Literatura solasaldia 
ingelesez
Jane Austen idazlearen Persuasion 
liburua aztertuko dute Olwen 
Mearserekin. 
Kulturaten, 18:30ean.

ARRASATE 'Microfísica 
sexista del poder' liburuaren 
aurkezpena
Nerea Barjola egilearekin, gaztelaniaz.
Amaia antzokian, 18:30ean. 

OÑATI'Bizipenak' ikus-
entzunezkoa
Mikel Zabalzak, Joseba Larrañagak, 
Alberto Fernandezek eta Iñaki 
Arakistainek Drangnang mendira 
egindako igoera kontatuko dute. 
Amaia antzokian, 18:30ean.

BERGARA 'Zer aldatu da 
Zuzenbide Zibileko lege 
berriarekin?' hitzaldia
Testamentuaren gaineko kezkak 
argituko ditu Amaia Zabaletak.
Osintxuko liburutegian, 20:00etan.  

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

SHaRoN StoNER

OÑATI Sharon Stoner eta Broken Legacy
Erraietatik izeneko disko aurkeztuko du Sharon Stonerrek, diskoa kaleratzen 
den egun berean. Eurekin batera egongo dira oholtzan Broken Legacy 
oñatiarrak, XIX diskoarekin besapean. Sarrerak, bost euro.
Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.
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ARRASATE 'Comportarse como 
adultos' pelikula
Martitzenetako emanaldian 
Costa-Gavras zuzendariaren 
pelikula emango dute.
Amaia antzokian, 20:30ean. 

EGUAZTENA 13
BERGARA Kafe Konpon
Etxeko tresna txikiak konpontzeko 
tailer irekia.
San Joxepen, 16:30ean.

OÑATI 'Remendando males de 
amores' antzezlana
Ikusi Makusi antzerki taldearen lan 
berria, Pake Lekuko bazkideendako 
bakarrik.
Santa Anan, 17:30ean. 

BERGARA 'Gizonezkoen ohiko 
gaixotasunak' hitzaldia
Barne medikuntzako espezialista 
Gurutze Orbek egingo du berba.
San Joxepe elkartean, 18:30ean. 

ARRASATE 'Albina Madinabeitia: 
mujer y sin embargo, artista 
excepcional' hitzaldia
Arrasateko Iragana Astintzen 
zikloaren baita egingo du hitzaldia  
Josemari Velez de Mendizabalek, 
gazteleraz. 
Kulturaten, 19:00etan.

OÑATI 'El viaje' ikus-
entzunezkoa
Juanjo San Sebastianek egingo du 
berba, Aloña Mendik gonbidatuta.  
Kultura etxean, 19:00etan.

BERGARA Baserritarren azoka
Etxeko baserritarrek, garaiko 
produktuen salmenta.  
Oxirondon, 19:00etan.

ESKORIATZA 'Lugaren en los 
que envejecemos' hitzaldia
Maria Jose Morenok egingo du 
berba, gazteleraz. 
Kultura etxean, 19:00etan. 

BERGARA Zinekluba
En femme pelikula emango dute. 
Sarrerak, hiru euro. 
Seminarixoan, 20:00etan.  

EGUENA 14
ARRASATE Sasoibide ibilaldia
Garagartzara joan-etorria egingo 
dute. Talde irekia.
Biteri plazan, 10:00etan. 

ELGETA Kontalaritza tailerra 
Maider Galarzaren eskutik, gaur 
egingo dute lehen saioa. 
Liburutegian, 17:00etan. 

OÑATI 'Free solo' dokumentala, 
zineklubean
National Geographic telebista 
kateak 2018an alpinismoari buruz 
egindako dokumentala. Sarrera, 
bost euro.
Kultura etxean, 20:00etan.

ARRASATE Arrotzak taldea
Donostiako punk taldeak kontzertua 
egingo du Kooltur Ostegunetan. 
Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan. 

ANTONIO ZABALA

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Joker
Zapatua: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Tabaluga y la 
princesa de hielo
Zapatua: 17:00.

BERGARA

SEMINARIXOA

La trinchera 
infinita
Egubakoitza: 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Manou
Domeka: 17:30.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Downton abbey
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

Mision Katmandu
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

GASTEIZ

BOULEVARD

Estafadores de 

Wall Street
Zapatua eta 
domeka: 13:05.
Egunero: 15:45, 
18:00, 20:15, 
22:40.
Martitzena: 20:15.
Eguena: 17:00, 
22:40.

Pequeñas 
mentiras para 
estar juntos
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 12:40, 16:00, 
18:45, 21:30, 
00:15.
Martitzena: 16:00, 
21:30.

El silencio de la 
ciudad blanca
Egunero, zapatua 
eta martitzena izan 
ezik: 12:30, 16:00, 
18:30, 21:00, 
23:30.
Zapatua: 12:30, 
16:00, 21:00, 
23:30.
Martitzena: 16:00.

Terminator: 
destino oscuro
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 16:35, 19:10, 
21:45, 00:20.
Martitzena: 19:10.

Joker
Egunero, 
martitzena eta 

eguaztena izan 
ezik: 13:20, 16:30, 
19:00, 21:50, 
00:20.
Egunero, zapatua 
izan ezik: 20:00.
Martitzena: 16:30, 
21:50.
Eguaztena: 18:55, 
21:55.

Doctor sueño
Egubakoitzetik 
domekara: 18:55, 
21:55.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 22:05.
Martitzena: 22:05.

Malefica
Zapatua eta 
domeka: 13:00.
Egunero: 15:50, 
18:20, 20:50.
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:20.

La familia 
Addams
Egubakoitza, eta 
astelehenetik 
eguenera: 17:15, 
20:00.
Zapatua tea 
domeka: 12:15, 
16:15, 19:00, 
21:30.
Egubakoitzetik 
domekara: 16:55.

La oveja Shaun
Egubakoitzetik 
domekara: 12:40, 

15:45, 17:35.
Astelehenetik 
eguenera: 1735, 
19:50.

Zombieland
Egunero: 22:10.
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:25.

Abominable
Zapatua eta 
domeka: 12:20.
Egunero: 14:20.

Geminis
Egunero, zapatua 
izan ezik: 22:30.
Zapatua: 23:25.

Padre no hay 
mas que uno
Zapatua eta 
domeka: 12:25.
Egunero: 14:25.

Dia de lluvia en 
New York
Astelehenetik 
eguenera: 16:05, 
18:05, 20:05.

GORBEIA

Joker
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:50, 
22:30.
Domeka: 19:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Abominable
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:40.
Domeka: 12:15, 

16:40.

Malefica
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:45.
Domeka: 12:00, 
17:45.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

El silencio de la 
ciudad blanca
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:00, 
17:30, 18:10, 
20:20, 22:30.
Domeka: 12:00, 
16:30, 17:30, 
20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

La familia 
Addams
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:00, 
18:00.
Domeka: 12:00, 
17:00, 17:45.
Astelehenetik 
eguenera: 17:15.

La trinchera 
infinita
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:45, 
21:40.
Domeka: 18;45.
Astelehenetik 
eguenera: 19:00.

Doctor sueño
Egubakoitza eta 

zapatua: 17:00, 
21:50. 
Domeka: 17:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:15.

Terminator
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:05, 
22:30.
Domeka: 17:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:15.

Los Rodriguez y 
el mas alla
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:05, 
22:30.
Domeka: 12:00, 
20:05.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Ventajas de 
viajar en tren
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:25, 
20:30, 22:30.
Domeka: 18:25, 
20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Estafadores de 
Wall Street
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
19:20, 22:00.
Domeka: 12:15, 
17:00, 19:20.
Martitzena: 17:30.

ziNEMa

KRITIKA

La trinchera infinita  
Zuz.: Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi. Aktoreak: Antonio de la Torre, Belén Cuesta. 

Etxean preso

La trinchera infinita-k Gerra 
Zibiletik 1969ra arte Higiniok 
izandako ikuspuntua kontatzen 
duen arren, bereziki, Rosak eta 
Higiniok osatzen duten 
bikotearen istorioa kontatzen 
digu. Higinio, bizitza 
mantentzeko eta frankisten 
errepresalien beldur, etxean 
ezkutuan biziko da. Etxea 
espetxe bihurtzen da. Bere 
bizitza oso mugatua dago, eta 
horrekin batera, bere familiaren 
bizitza ere mugatzen du. 
Ikusten dugu urte horietan 
guztietan bikotean gertatzen 
diren aldaketak: aldaketa fisikoa 
eta psikologikoa, eta bikotearen 
bizikidetzako aldaketak. Rosa 
izango da Higiniok munduarekin 
duen lotura bakarra, ez daki 
kanpoan zer gertatzen ari den. 
Ezin du bere bizitza kontrolatu, 
eta, horren ondorioz, pertsona 
mesfidati bihurtzen da. Urteek 

aurrera egin ahala, egoera geroz 
eta itogarriago bihurtzen da. 

La trinchera infinita-ren 
hasierak mugimendu askoko 
eszenak ditu. Higiniok gorriak 
ikusiko ditu, bere bizitza salbu 
jartzeko. Oso ondo islatzen da 
momentu horien intentsitatea 
eta frenesia. Etxean sartu eta 
gero, filmaren tonua aldatzen da. 

Atmosfera itxia bihurtzen da, eta 
erritmoa baretu egiten da, baina 
intentsitatea galdu barik. 

Nahiz eta ia film osoa etxe 
barruan pasa, egoera aldaketa 
asko daude. Drama, 
komediarako momentuak eta 
intriga batzen dira, gorrotoak eta 
beldurrak dakarten ondorioak 
azaltzeko.

FotogRaMaS

VitaLi SaNFRoNkiNE

ESKORIATZA Pirritx, Porrotx eta Marimotots
Bizi dantza ikuskizuna egingo dute pailazoek. Oraingoan, bereziki, dantza 
egingo dute: pozak eta tristurak azaltzeko, barruak astintzeko, kultura 
ospatzeko... Leihatilan salduko dituzte sarrerak, sei eurotan.
Bihar, zapatua, Manuel Muñoz kiroldegian, 17:30ean.
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Hauteskundeen 
jiran

"Berriro hauteskundeak…" 
gogorik gabe esaten du jende 
askok egun hauetan, 
bozkatzera joateko nagikeria 
sartuta egongo balira bezala, 
eta ez da harritzekoa! Baina, 
erne, ez gaitezen 
axolagabekerian erori, 
abertzaleok ez bagara 
bozkatzera joaten, "Madrilen 
zer galdu zaigu?" esanez, ez 
dira etxean geratuko Espainiar 
estatua nazio bakar bat bezala 
ikusten duten espainiarrak.

Faxistak beti izan ditugu 
tartean, ez baitira Francoren 
helikoptero txangoarekin 
desagertu, baina oraingoan 
sekula baino lotsagabeago ari 
dira, inolako konplexurik gabe 
alderdi abertzale 
demokratikoen legez 
kanporatzea eskatuz. Komiki 
baten koadrotxo batetik 
aterata diruditen arren, 
pertsonaia hauen astakeriak 
ez dira bat bateko ateraldiak 
eta estrategia ez da adibidez 
EAJ orain legez kanporatzea, 
ez, gainontzeko alderdi 
espainiarren demokrazia 
maila jaistea eta Katalunia eta 
Euskadiren eskumen eta 
eskubideak geroz eta gehiago 
murriztea baizik.

Euskal agenda Madrilen 
garrantzitsua da, beharrezkoa, 
bai gure interesak 
defendatzeko baina batez ere 
faxistei eta inguruan 
dabiltzanei guk beldurrik ez 
dugula eta sendo gaudela 
aurpegira esateko.

azkEN bERba

AINTZANE OIARBIDE

Aitor Agiriano aRRaSatE
Mota bereko musikarekin ba-
tera egiten den dantza estiloa 
da swinga. Hain zuzen ere, 
Ameriketako Estatu Batuetako 
hegoaldean du jatorria, XX. 
mendearen bi hamarkadatan 
dantzariek rogime, jazz eta di-
xieland musika estiloetako 
piano akordeetan pausoak in-
probisatu zituztenean. 

Debagoienean ere bada dantza 
estilo honekiko zaletasuna. Unai 
Azkarate bergararra orain urte 
batzuk hasi zen erritmo hauetan 
gorputza mugitzen: "2009-2010 
urteen artean, 20ko eta 30eko 
hamarkadetako big band handien 
soinuek erakarri ninduten eta, 
ohartu gabe, Benny Goodman, 
Django Reinhardt eta Stephane 
Grappelli musikarien estiloaren 

jarraitzaile izatera pasatu nin-
tzen". Bestetik, 50 lagun ingu-
ruko taldetxoa sortu dute Oña-
tin eta  eguaztenero biltzen dira, 
Eltzian. Tartean da Kepa Aran-
buru Oñatiarra: "Poliki-poliki 
ari gara taldetxoa osatzen. Ba-
tzuetan, dantza soziala ere egi-
ten dugu herritarrekin dantzan 
arituz, ezagutzera emateko".

Nazioarteko jaialdia, Donostian 
Donostian ospatu berri den Belle 
swing jaialdian elkartu dira hain-
bat herritako dantzariekin ba-
tera bergarar eta oñatiarrak ere. 
Donostiako udaletxean aurkez-
pena eginda hasi zuten festibala. 
Dantzaz gain, swing estiloak 
dakarren gastronomia dastatze-
ko aukera ere izan dute, baita 
20ko eta 30eko hamarkadetara 
eramaten gaituzten arropa motak 
janzteko aukera  eduki ere.

Nazioarteko irakasleen esku-
tik jaso dituzte dantza ikastaroak, 
eta Cotton Tail, Old Dixieland 
eta Hot Swing Sextet taldeen 
musikarekin gorputzeko atalak 
astindu dituzte. "Oso aberasga-
rria izan da. Aurten, gainera, 
bigarren aldiz, ikaragarrizko 
plazera izan da dantzariz bete-
riko Kursaalean aurkezle lanak 
egitea", dio Azkaratek. Bestetik, 
Kepa Aranbururentzako ere 
esperientzia ederra izan da: "Bi 
oñatiar joan gara eta klaseak, 
jaia, dantza estiloak eta musikak 
dakarren gastronomia... dena 
probatzeko aukera izan dugu. 
Biziak izan dira swingean mur-
gilduta pasatu ditugun egunak".

Hala, oso dantza soziala den 
aldetik, bikoteka, bakarka eta 
taldean aritzeko aukera izan 
dute eta jende asko ezagutzeko 
aukera ekarri die debagoiendar 
swing dantzariei jaialdiak.

Bergararrak eta oñatiarrak Nazioarteko IV. Swing Jaialdian, Donostian. UNAI AZKARATE

Azkarate, swinga dantzatzen. U.A.

Lindy hop erritmo biziak, 
gorputzean dantzagarri
Lindy hop eta swing estiloen Nazioarteko iV. Jaialdia ospatu berri da Donostian. 
bertan, Europako hainbat herrialdetako eta munduko hainbat irakaslek parte hartu 
dute; tartean, debagoiendar swing dantzariak ere batu dira jaialdiaz gozatzeko

bukatzEko

PEFC ziurtagiria

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