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Jone Olabarria DEbagoiENa
Aretxabaleta Lanbide Eskolan 
76 ikasle dabiltza  Automozioko 
ikasketak egiten aurten eta ho-
rietatik 75  gizonezkoak dira. 
Uxue Morales aretxabaletarra 
da 76. ikaslea. 16 urte ditu eta 
ikasturte honetan hasi da Au-
tomozioa ikasten, "betidanik" 
gustatu izan zaionari jarraiki. 

"Auto eta motor zaletasuna 
izan dut betidanik eta DBH bu-
katzean autogintza ikastera 
animatu nintzen. Klasekideek 
eta irakasleek "oso ondo" hartu 
dutela azaldu du, eta askok, 
izandako ausardia baloratzen 
dutela aitortu. Lehen mailako 
ikaslea da Morales, eta, oraindik 
lan munduarekin harremanik 
izan ez duen arren, etorkizunean 
mekanika arloan ikusten du 
bere burua: "Nire ametsa Moto 
GPko tailer batean lan egitea 
da, baina tailer batean nik neuk 
lana  bakarrik aurrera ateratzea 
ere gustatuko litzaidake".

Lan mundura, "arazo barik"
Maialen Iarza arrasatearra ere 
Automozioko ikasle izan zen 
Aretxabaletan eta oroitzapen 
onak ditu ikasle garaiaz: "Ez 
nuen beste emakumerik eza-
gutzen hori ikasten zuenik eta 
aurretik ez nuen inor ezagutzen 
klasekideen artean. Hasieran, 
beldur pixka bat izan nuen, 
baina, egia esanda, denek oso 
ondo hartu ninduten".

Uxue Moralesen kasuan be-
zala, Iarza ikasle zenean ere 
bakarra izan zen eskola osoan 
autogintza ikasten. Hala ere, 
ez da "sekula" diskriminatuta 
sentitu, eta ikasleak eta ira-
kasleak "ederto" portatu zire-
la aitortu dute.

 Ikasketak amaituta, lan 
mundura saltoa emateko or-
duan ez zuen "inolako" arazo-
rik izan, eta, egun, mekanika-
ko tailer batean egiten du lan: 
"Mutilek indar handiagoa izan 
ohi dute, baina dena ez da in-
darra. Nire kasuan, orain or-
dezko piezekin lan egiten dut, 
baina mekaniko lanetan ere 
aritu naiz, inolako arazorik 
gabe".

Autoa "ukitu ere ez"
Kristina Blanco bergararrak, 
ordea, bizi izan zuen diskrimi-
nazio kasu bat: "Behin, tailerrean 
lanean nengoela, bezero batek 
ez zidan utzi bere autoa ukitu 
ere egiten". Halakoak ohikoak  
ez diren arren, batzuetan bere 

lana "gehiago" aztertu izan du-
tela aitortu du. "Ondo egiteko 
gai zarela ikusten dutenean, 
hurrengoan zuk egiteko eskatzen 
dizute".

Elgoibarren egin zituen auto-
gintza ikasketak, "betidanik" 
bizi izan duenari jarraiki: "Aitak 
tailerra izan du eta ni bertan 

ibili izan naiz txikitatik. Gusta-
tu egiten zitzaidan eta banekien 
hainbat gauza ikasten hasi au-
rretik". Hain zuzen ere, zikloa 
egiten hasi zenean, ikaskide 
askok baino gehiago zekien; 
kasu honetan ere, denak gizo-
nezkoak ziren. 

Berdintasuna oinarri
Leire Urretxok ere oso lotura 
estua dauka Aretxabaleta Lan-
bide Eskolarekin, baina hura 
irakasle lanetan. Bakarra da 
autogintzan, eta bakarra izan 
da bertan lanean daramatzan 
sei urteetan.

Topaketa hau egiteko ideiaz 
galdetuta, "berdintasuna" azpi-
marratu du: "Lanbide Heziketa-
ren baitan aldaketa ugari izan 
dira eta horiei esker pisu handia 
hartu du berdintasunak. Gure 
kasuan, autogintzan, hori nola 
landu lanean hasi ginen eta to-
paketaren ideia sortu zen".

Topaketaren garrantzia
Denak bat etorri dira, lehenen-
goz antolatu duten topaketak 
"berebiziko garrantzia du". Elkar 
ezagutu eta esperientzia parte-
katzeko aukera bat izatea espe-
ro dute, baita autogintza ema-
kumeengana gerturatzekoa: "Oso 
garrantzitsua da jendeak ikustea 
emakumeak baduela lekua he-
men. Autogintzan aritu nahi 
duten emakume gazteentzat 
erakusleihoa izan daiteke, bel-
durrak galdu eta erakusteko 
gizonak bezain baliagarri eta 
apreziatuak direla mundu ho-
netan". Hain zuzen, horixe bera 
azpimarratu du Blancok: "Lan 
mundura salto ematerakoan, 
enpresa eta tailerretan esfortzua 
baloratzen dute eta badakite 
horrek dakarren guztiarekin 
emakume batek bide hau auke-
ratu badu benetan gustuko due-
lako dela". 

Maialen Iarzak honela dio: 
"Emakumeek eta gizonek berdi-
na egin dezakegula aldarrika-
tzeko oso garrantzitsua da". Eta 
zerbait egiteko laguntza eskatu 
behar bada ere, "ez dago arazo-
rik". Morales gaztea ere bat eto-
rri da eta topaketa elkar ezagu-
tzeko tresna ona izan daitekeela 
azpimarratu du: "Hau ez da 
soilik gizonentzako lana. Ga-
rrantzitsua da emakumeok batu 
eta esperientziak partekatzea".

Egitarau oparoa
Euskadiko Lanbide Heziketa 
Zentroetara egindako deialdiak 
erantzun "zabala" izan du eta 
Elektromekanika, Karrozeria 
eta Automozio ikasleak dira eki-
taldian egongo direnak.  Topa-
ketan parte hartzeko 50 emaku-
me inguru etorriko dira, Lanbi-
de Heziketako bederatzi zentro-
tatik: Gipuzkoako Don Bosco eta 
Meka; Bizkaiko Emilio Campu-
zano, San Jorge, San Viator, 
Iurreta eta Ezkurtze; eta Araba-
ko Egibide eta Mendizabala. 

Gaur egun automozio sektorean 
lanean diharduten hainbat ema-
kumerekin mahai-ingurua egin-
go dute: Lanbide Heziketako 
ikasle ohiak, inguruko automo-
zio sektoreko enpresetako or-
dezkariak eta Meka Lanbide 
Eskolako Automozio irakasle 
batek hartuko dute parte. Iraitz 
Agirrek gidatuko duen saioaren 
ostean, auto elektrikoekin Ur-
kuluko urtegiari buelta emango 
diote.  Era berean, Emakundeko 
presidente Izaskun Landaidak 
ere parte hartuko du topaketan. 

"EMAKUME ZEIN 
GIZON, BERDINA EGIN 
DEZAKEGULA 
ALDARRIKATU NAHI 
DUGU"

"BEHIN, TAILERREAN 
LANEAN, BEZERO 
BATEK EZ ZIDAN 
AUTOA UKITZEN UTZI, 
BAINA EZ DA OHIKOA"

Cristina Blanco, Nekane Martinez, Uxue Morales eta Maialen Iarza. XABIER URZELAI

Tailerrean lan 
egiteko prest
Euskadiko Lanbide Heziketa zentroetako 50 bat emakumek parte hartuko dute 
aretxabaleta Lanbide Eskolan martitzenean egingo den automozioko emakumeen 
lehen topaketan. Emakumeen presentzia aldarrikatzea dute helburu
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Eneko Azkarate Laspiur aRRaSatE
Aintzatespen honekin saritzen 
dira praktika aurreratuak di-
tuzten eta bere interes taldeen 
–bezeroak, pertsonak, bazkideak 
eta gizartea besteak beste– ase-
betetze orekatua bilatzen dituz-
ten erakundeak.

Goiena Komunikazio Taldea 
Kooperatiba Elkarteak, era guz-
tietako euskarri komunikatiboz 
baliatuz, eta Debagoienetik ari-
tuz, euskararen normalizazioa, 
sustapena eta erabilera ditu 
helburu. Debagoieneko euskara 
elkarteak –bazkide nagusiak– eta 
udalak, lan bazkideekin batera, 
dira kooperatibako bazkideak. 
"Oso pozik gaude, aitorpen in-

portantea delako guretako. Tal-
de guztiarendako. Goienako 
lankideak, Goienako gainerako 
bazkideak, Debagoieneko gizar-
tea, bezero komertzialak, ira-
kurleak, ikus-entzuleak, erabil-
tzaileak… Uste dugu denon 
saria dela eta bakoitzari zati bat 
dagokiola", dio Iban Arantzaba-
lek, Goiena Komunikazio Tal-
deko zuzendari nagusiak.

Goiena da Debagoieneko en-
presa bakarra aurten Euskaliten 
aitortza jasoko duena. Zilarrez-
ko A, hain justu ere, Tubacex-ek, 
Fronton Electronicak, Spri agen-
tziak eta Mercabilbaok jasoko 
dute, Goienarekin batera. 

Goiena.eus, Goiena telebista, 
Arrasate Irratia, GOIENA aldiz-
karia eta Puntua aldizkaria 
kudeatzen ditu Goienak. Horre-
taz gain, Tokikom tokiko eus-
karazko hedabideen elkargoko 
kide denez, elkargo horrekin 
eta elkargo horretako kide diren 
beste hedabide batzuekin bate-
ra hainbat proiektu komunika-
tibo kudeatzen ditu, hala nola 
Ttap eta Zut aldizkari digital 
multimediak. Beste hainbat zer-
bitzu komunikatibo ere eskain-
tzen ditu.

Lehiakortasunaren elementu 
Euskalit Fundazioak dioenez, 
sariaren helburua da EAEko 
kudeaketako erakunde aurrera-
tuenak identifikatzea, "kudea-
keta aurreratua lehiakortasu-
naren funtsezko elementu gisa 
ezartzearen garrantziaz sentsi-
bilizatzeko" sare sozioekonomi-
koa eta erakundeen emaitzak 
hobetzeko. 

"Inportanteena da prozesu 
honetan ikasi duguna. Goiena 
aztertzen ibili diren zazpi kanpo-
ebaluatzaileek egin dituzte 22 
elkarrizketa Goienako lantaldean. 
Horietatik jaso dituzte Goiena-
ren indarguneak eta ahulguneak. 
Txosten horrek balio digu jaki-
teko, esate baterako, zer dauka-
gun hobetzeko" dio Arantzabalek. 
Eta gehitu du: "Duela urte bi, 
diploma jaso genuen eta apro-
betxatu genuen kudeaketa au-
rreratuak eskatzen dituen pa-
rametroetan kudeatzeko enpre-
sa. Lan handia egin du lantalde 
guztiak".

Euskaliteko Ebaluazio Kluba 
osatzen dute modu altruistan 
elkarlanean aritzen diren 2.000 
zuzendarik eta teknikarik baino 
gehiagok. Goienako egoitzako erredakzioa, Arrasaten. GOIENA

Euskalit-en 'Zilarrezko A' 
saria jasoko du Goienak
goiena komunikazio taldea kooperatiba Elkarteak 'zilarrezko a' kudeaketa 
aurreratuaren Euskal Saria lortu du. Hedabide batek lehen aldiz jasotzen du sari hori. 
Eguaztenean, abenduaren 18an, jasoko du gasteizko Europa jauregian



4      DEBAGOIENA Egubakoitza  2019-12-13  GOIENA ALDIZKARIA

Maialen Santos DEbagoiENa
Eusko Jaurlaritzak –EAJ eta 
PSE-EE– Elkarrekin Podemos 
koalizioarekin egindako akor-
dioak ahalbidetuko du datorren 
urteko, 2020ko, aurrekontuak 
aurrera ateratzea. Hala, 201,5 
milioiko aurrekontua hitzartu 
dute, guztira; horietako 88,9 in-
bertituko dituzte 2020an, hiru 
arlo ezberdinetara bideratuta. 
Batik bat, politika feministetan, 
klima aldaketan eta familiak, 
gazteak eta enpresak babesteko 
neurrietan lan egiteko baliatu-
ko dute kopuru hori. Aldiz, gai-
nontzeko 112,6 milioiak konpro-
miso-kredituetarako erabiliko 
dituztela adostu dute –2027ra 
bitartean egikaritu beharko di-
tuzte horiek–. 

Elkarrekin Podemosek Jaur-
laritzaren aurrekontua babes-
tuko duen arren, koalizioaren 
baitan jarrera kontrajarriak 
azaldu dituzte alderdiek. Hamai-
ka legebiltzarkide ditu, guztira, 
koalizioak, eta horietako bede-
ratzi abstenitu egingo dira; hain 
zuzen, Ahal Duguko zortziak 
eta Equoko bakarra. Ezker Ani-
tza-IUko gainontzeko bi legebil-
tzarkideek, bestalde, ez dituzte 
aurrekontuak babestuko. Hone-
la azaldu dio GOIENAri alder-
diko koordinatzaile Isabel Salu-
dek: "Uste dugu ez direla aurre-
kontuak babestu ahal izateko 
baldintzak betetzen". Gaineratu 
duenez, azken asteetan birritan 
bildu dira Ezker Anitza eta EAJ, 
baina bigarren bileran "argi" 
ikusi ahal izan zuten jeltzaleak 
ez zeudela "negoziatzen jarrai-
tzeko" prest. Zehazki, erreforma 
fiskalean eta enplegu plan in-
dartsu bat egitean jarri gura 
luke fokua Ezker Anitzak, baita 
lan arloko inspektoreen lantal-
dea handitzean ere, enpresen 
iruzurrak gehiago kontrolatu 
eta langileen segurtasun baldin-
tzak bermatzen direla ziurtatze-
ko. Saludek dioenez, EAJk "bes-
telako" interes batzuk zituen; 

horrenbestez, ezin izan zuten 
negoziatzen jarraitu eta, are 
gutxiago, aurrekontuak babes-
tearen aldeko jarrera azaldu.

Ahal Duguk, abstentzioa 
Ahal Duguk bailaran duen zi-
negotzi bakarrak, Podemos 
Arrasateko Igor Urizarrek, uste 
du "akats handia" dela absteni-
tzea; izan ere, abstentzioak 
"praktikan aurrekontuak babes-
tea dakar". Hala eta guztiz ere, 
argi utzi nahi izan du hori bere 
iritzia dela; ez, ordea, Ahal Du-
guko zuzendaritzarena. Iritzi 
kontrajarriak dituzte, beraz, 
bailarako Ahal Duguk eta tal-
deko zuzendaritza orokorrak. 
Alderdi barruan ere iritzi asko-
tariko jendea dagoenez gero, 
kideen arteko "kontsulta" egin 
dute asteon; hala, Ahal Duguko 
kide orok bere iritzia eman ahal 
izan du, nolabait, erabakia abs-

tentziorantz "nahiko bideratuta" 
egon arren. Urizarren aburuz, 
2020ko aurrekontuekin egingo 
diren inbertsioek "murrizketak" 
ekarriko dituzte, "batez ere", 
osasun arloari dagokionez. 

Elkarren artean, "errespetua"
Elkarrekin Podemos koalizioa-
ren baitako ezberdintasunak 
"errespetatu" egin behar direla 
uste dute biek –Saludek eta Uri-
zarrek–. Ezker Anitza-IUkoak 
dioenez, koalizio barruan ados-
ten dena "programa" izaten da; 
hain zuzen, hori da alderdi guz-
tiak batzen dituena: "Horreta-
rako batzen gara, elkarrekin 
indartsuagoak izateko". Hortik 
kanpo, botoa emateko "askata-
sunak" agintzen duela dio. Eta, 
iritzi kontrajarriak sortu arren, 
koalizio barruan harremana ez 
dela aldatu aitortu du, eta "el-
karrekin" lanean jarraituko dute.

Lander Martinez Elkarrekin Podemoseko bozeramailea, erdian. PODEMOS EUSKADI

Bailarako Ahal Dugu eta 
zuzendaritza ez datoz bat
Elkarrekin Podemosek Eusko Jaurlaritzarekin adostu ditu 2020ko aurrekontuak. 
koalizioaren baitan, ahal Dugu abstenitu egingo da –bailarako Podemos arrasateko 
zinegotziak erabakia gaitzetsi du–. Ezker anitza-iuk ez ditu aurrekontuak babestuko

Alicia Gomez arrasatearra, iaz, ASPEGI saria jasotzen. ASPEGI

Emakumeen aldeko lanagatik 
aitortza jasoko du ASPEGIk
alor ekonomikoan egindako lana saritu nahi izan du 
aldundiak; gipuzkoako urrezko Plaka jasoko du

M.S. DEbagoiENa
Gipuzkoako Emakume Enpre-
sari, Profesional eta Zuzendarien 
Elkarteak, ASPEGIk, jasoko du 
aurten Gipuzkoako Foru Aldun-
diak ematen duen maila gore-
neko aitortza: Gipuzkoako Urrez-
ko Plaka. Aldunditik azaldu 
dutenez, elkarteak emakumeen 
eta gizonen aukera berdintasu-
naren alde alor ekonomikoan 
egin duen lana aitortu nahi izan 
dute. "Aldundiak aitortu behar 
du ASPEGIk gure lurraldearen 
garapenaren alde egindako lana, 
enpresen efikazia eta eraginkor-
tasuna bultzatuz", azaldu dute.

ASPEGIko lehendakariak, Ne-
rea Ibañezek, GOIENARI azaldu 
dionez, "errekonozimendu hau 
elkartetik haratago doa, Gipuz-
koako emakume langile guztien-
gana heltzen da". Eta gaineratu 
du "izugarri pozik" daudela orain 
artean egindako lana saritua 
izango delako. Bere aburuz, sa-

riak berdintasunerantz bidea 
egiten jarraitzeko balioko du, 
batez ere, arlo "ekonomiko" eta 
"enpresarialari" dagokionez.

650 bazkide 
Elkartea sei pertsonaren artean 
sortu zuten arren –1998an–, 650 
bazkidek baino gehiagok osatzen 
dute egun; tartean, zenbait De-
bagoiendarrek. "Gipuzkoako 
elkartea izanik, baditugu baz-
kideak Debagoienean", azaldu 
du Ibañezek. Are gehiago, bai-
laran emakume enpresariek 
"errepresentazio handia" dutela 
nabarmendu du. Aitortu duenez, 
orain urte batzuk, Garaia Parke 
Teknologikora gonbidatu zuten 
hitzaldi bat ematera, eta bertan, 
bailarako emakume enpresari, 
profesional eta zuzendariekin 
"topo" egiteko aukera izan zuen.  
"Gogoan dut ezagutu nituen 
emakumeek sekulako lana egi-
ten zutela egunerokoan", dio. 

60.000 gazte inguruk jasotzen 
dute gaur egun Gazte Txartela; 
eta, aurrerantzean, Euskadin 
erroldatuta dauden 14 eta 29 
urte bitarteko gazteek doan ja-
soko dute txartel berria, etxean.

Abantaila berriekin dator Gaz-
te Txartela; Euskal Herrian 2.000 
komertzio ingurutan erabil dai-
teke eta deskontuak, zozketak, 
bidaia asegurua eta halako aban-

tailak eskaintzen ditu. Abantai-
la horiez gozatu ahal izateko, 
baina, txartela aktibatzea ezin-
bestekoa da, Gazte Txartelaren 
webgunera sartu eta zenbait 
datu emanda.  

Bestalde, Gazte Txartela era-
bilgarri dagoen komertzioetan 
bereizgarri bat egongo da beze-
roek informazio hori izan deza-
ten. Horrekin batera, www.
gazteaukera.euskadi.eus atarian 
jarri dute informazioa eskura, 
Gazte Txartela zein zerbitzutan 
erabil daitekeen azalduta.

Gazte Txartel berria 
jasoko dute 14 eta 29 
urte bitartekoek

"ARGI IKUSI GENUEN 
EAJ EZ ZEGOELA 
NEGOZIATZEN 
JARRAITZEKO PREST"
iSabEL SaLuD, EzkER aNitza

"PERTSONALKI USTE 
DUT AKATS HANDIA 
DELA AHAL DUGU 
ABSTENITZEA"
igoR uRizaR, PoDEMoS aRRaSatE
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Maialen Santos DEbagoiENa
Duela 25 urte hasi ziren Gipuz-
koako eta Bizkaiko foru aldun-
diak Beasain eta Durango arte-
ko ardatza eraikitzen. Ardatz 
osoa errepide azkarra izan dadin 
zatika aritu dira lanean urte 
hauetan guztietan. Aurten, mar-
txoan, egin dituzte azken lanak 
Deskarga eta Bergara lotzen 
dituen errepidean, eta orain, 
proiektu honetan urrats bat 
gehiago egitea aztertzen ari da 
Bizkaiko Aldundia.

Kanpanzarko mendateak lotzen 
ditu Elorrio eta Arrasate –hots, 
Bizkaia eta Gipuzkoa–, baina 
errepide motela da, zirkulazio 
handia izaten duelako. 

Batez beste, guztira, 6.242 auto 
igarotzen dira mendatetik egu-
nero. Goizeko zortziak eta ha-
marrak artean igarotzen dira 
ibilgailu gehien –egunean iga-
rotzen direnen %20–, eta, sarri-
tan, auto-ilarak sortzen dira. 
Bertatik igarotzen diren ibilgai-
luetako asko karga handiko 
kamioiak izaten dira, gainera 

–ibilgailu guztien %17–,  eta 
horrek zirkulazioa "are gehiago" 
moteltzen duela azaldu du Biz-
kaiko Foru Aldundiko Iker 
Arrastiok. Errepidearen beraren 
ezaugarriei dagokienez, makurra 
da eta bihurgune asko ditu, eta, 
beraz, bi errei izan arren, sarri-
tan "zaila" izaten da aurreratzeak 
segurtasunez egitea. 

800 metroko erreia
Elorrio eta Arrasate arteko erre-
pidea azkarrago bilakatu eta 
zirkulazio arazoei aurre egite 
aldera, lanak egitea aztertzen 
ari da Bizkaiko Aldundia. "800 
metroko tarte batean hirugarren 
errei bat egitea ari gara azter-
tzen", azaldu du Arrastiok.  
Zehazki, 35+800 eta 36+620 pun-

tu kilometrikoen artean egingo 
litzateke erreia. Gaineratu due-
nez, oraindik proiektuaren gai-
nean ari dira lanean, lanak 
aurrera eramatea posible izan-
go litzatekeen jakiteko: "Orain, 
lan horrek izango lukeen inpak-
tua ari gara aztertzen; bai ingu-
rumenekoa, baita ekonomikoa 
ere". Hurrengo urratsa proiektua 
onartzea izango litzateke, baina 
horretarako "goiz" da oraindik, 
Arrastioren aburuz. Ondoren, 
lana lizitaziora aterako lukete 
proiektuarekin jarraitzeko.

Proiektua aurrera aterako ba-
litz, 3,50 metroko zabalerako hiru 
errei izango lituzke errepideak 
tarte batean, eta elkarren artetik 
metro erdiko distantziak berei-
ziko lituzke. Zehazki, igotzeko 
bi errei izango lituzke mendateak 
–Arrasaterako noranzkoan– eta 
jaisteko, aldiz bakarra. Errepidea 
egungo beharretara egokitzeko 
1,2 milioi euroko inbertsioa egin 
beharko luke Bizkaiko Aldundiak, 
eta lanek hamahiru hilabete 
iraungo lukete.

Kanpanzarko mendatea, gainetik. JABI SANTOS

Kanpanzarren beste 
errei bat egitea aztergai
Elorriotik kanpanzarrera doan bidean, N-636 errepidean, beste errei bat egitea 
aztertzen ari da bizkaiko Foru aldundia. Errepide horretan goizean sortzen diren 
auto-ilarei eta kamioiek eragindako zirkulazio motelari aurre egiteko neurria litzateke

KANPANZARKO 
MENDATEAN 800 
METROKO ERREI BAT 
EGITEA AZTERTZEN 
ARI DA ALDUNDIA

Salerosketatan iruzurrik gerta 
ez dadin, kontuz jokatzeko deia
adinekoek eta pertsona zaurgarriek pairatzen dituzte 
iruzur gehienak. Ertzaintzak kontuz jokatzeko eskatu du

M.S. oÑati
Geroz eta ohikoago bilakatu dira 
etxez etxeko salerosketak; pro-
duktu bat saltzeko asmoz, sal-
tzaileak eurak joaten dira etxe-
ko atarira, eta bertan gauzatzen 
da negoziazioa. Horietako sal-
menta batzuk, baina, "indarke-
riazko" teknikak erabilita egiten 
direla azaldu du Ertzaintzak. 
Hala, gehienetan, "adinekoei" 
eta "pertsona zaurgarriei" (bul-
nerableak) zuzentzen zaizkie 
iruzurgileak: "Konbentzitu egi-
ten dituzte saltzen ari diren hori 
erosteko, eta jendeak, presiopean, 
erosketa sinatzen du". Deneta-
riko produktuak saltzen dituzte; 
esaterako, entziklopediak, sofak 
eta koltxoiak. Eta izugarrizko 
diru kopuruak eskatzen dituzte 
horien truke: "Batzuetan, hilean 
kobratzen duten pentsioa baino 
gehiago eskatzen diete biktimei".

Duela bi aste, horrelako egoe-
ra batean ikusi zuen bere burua 
Carlos Alonso adindun oñatia-
rrak. Azaldu duenez, ezin du 
"ziurtatu" iruzurra egin nahi 
izan ziotenik, baina telefonoz 
jaso zuen deia "benetan bitxia" 
iruditu zitzaiola aitortu du. Hain 
justu, elikadurari buruzko iker-
keta bat egiten ari zirelako dei-
tu zioten etxera, "galdera batzuk" 
egiteko, eta, bide batez, datu 
pertsonalak eskatu zizkioten. 
Dei hartan, hurrengo egunean 
bi emakume etxera joango zi-
tzaiela jakinarazi zioten, eta 
Alonso bisitaren kontra azaldu 
zen: "Emaztearentzat krema bat 
ekarriko zidatela esan zidaten, 

baina nik ez nuen eurengandik 
ezer nahi. Are, esan nien ez 
nuela euren bisitarik nahi". 
Gaineratu duenez, " zeharo ika-
ratu" zuen bisitaren berriak, eta 
Ertzaintzari gertatutakoaren 
berri ematea erabaki zuen. Hala, 
bi emakumeak etxera gerturatu 
zirenean, Ertzaintza arduratu 
zen eurekin egon eta bisita eki-
diteaz. "Eskerrak eman behar 
dizkiot Ertzaintzari, arreta ezin 
hobea eman izanagatik", nabar-
mendu nahi izan du oñatiarrak. 
Horretaz gain, dio ez zituela 
emakumeak "iruzurgiletzat" 
hartu nahi, baina, bisitaren 
ezezkoari jaramonik egin ez 
ziotela ikusita, beraren eta emaz-
tearen "segurtasuna" manten-
tzeko deitu behar izan zuela 
Ertzaintzara. Azken hauek, 
berriz, datu pertsonalik ez ema-
teko eta dokumentuak sinatu 
aurretik "arretaz" irakurtzeko 
gomendioa eman dute. 

Internet bidez delitu "ugari" 
Jasotzen dituzten salaketa guz-
tien "laurdena" Internet bidez 
egindako delituengatik izaten 
dela dio Ertzaintzak; erosketak 
egiteko orduan, "segurtasun 
bermeak" gordetzen dituzten 
orrialdeetan egiteko gomendioa 
eman dute. Gaineratu dutenez, 
segurtasuna mantentzeko neu-
rriak har daitezke: esaterako, 
txartel birtualak edota aurreor-
dainketakoak erabiltzea –gasta-
tu beharreko diru kopurua ba-
karrik sartu, gainontzekoa la-
purtzea ekiditeko–.

Nerea Pagaldai adituak gidatu-
tako saioa egingo dute gaur 
ilunabarrean, 19:00etan, Aran-
tzazuko Parketxetik hasita. Gi-
puzkoako Parketxe Sareak an-
tolatu du bisita, urteko sasoi 
hau urubi hontzak ezagutzeko 
"egokia" dela iritzita. Hontz mota 
hau gainontzekoengandik nola 
bereizi jakiteko eta zein berezi-
tasun dituen ikasteko aukera 

izango da iluntzean, eta bi ordu 
inguru iraungo du bisitak –ha-
sieran azalpen batzuk emango 
dira eta–.

Adin guztientzako herritarrei 
zuzendutako ekintza izango da, 
eta pertsonako bost euro ordain-
du beharko dira. Arantzazuko 
Parketxeko ordezkariek azaldu 
dutenez, erreserba egitea beha-
rrezkoa da, 943 78 28 94 edo 699 
33 51 83 telefonotara deituta, 
plaza mugatuak daude eta. Bi-
sitara linterna eramatea ere 
gomendagarria dela argitu dute.

Urubien bila arituko 
dira gaur iluntzean 
Arantzazu inguruan
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Hogeita bosgarren aldiz batzartzen ari dira Madrilen 
munduko klima jakitun, eragile, ekintzaile eta oztopatzaile 
klimatikoak, vedette-ak eta aldaketa ukatzaile-ak barne.

Lerrook idazterakoan, CO2 balantzean katramilaturik ei 
zeuden han bildutakoak. 

Gabonak ate-joka ditugula, ea gogorarazten diguten gure 
hiperkontsumismoak duen eragina.

CO2 balantze neutroa lortzearen helburua 2050erako ari 
dira finkatzen. Ordurako, lurra, batez beste, hiru gradu 
beroago egongo da. 

Adibide ugari ditugu mundu mailan. Groenlandiak duen 
izotz geruza, adibidez, duela 30 urte baino zazpi aldiz 
azkarrago ari da urtzen.

Karbono balantze neutroa lortu ahal izateko emisioek eta 
CO2 metaketek parean beharko lukete. 

Asko hitz egiten da basoek balantze honetan duten paperaz. 
Hainbesteraino, landareen oinarrizko funtzio bat, CO2 

metaketa, merkatu produktu bilakatu baita. 
Horrela, kutsatzaileak 

bere burua zuritzeko 
aukera izan dezake 
zuhaitz gutxi batzuk 
besoetan hartuta. 

Merkatu berri honek 
eztabaida ugari sortu 
ditu. Batzuek irudi 
kudeaketa ariketa bat 

besterik ez dela uste dute; beste batzuek, herrialde 
garatuek beraien nagusitasuna bermatzeko beste estrategia 
bat, garapen bidean dauden lurraldeen etorkizuna 
oztopatzen duena. Bihar baso gehiago izanagatik ere, ez da 
larrialdi klimatikoa samurtuko isurketek maila berean 
jarraitzen badute. Kontsumo arduratsuak soilik izango du 
nolabaiteko eragina.

Baina bada biharko basoak nolakoak izango diren 
aurreikusteko garaia. 

Ziurgabetasunez beteriko garaia dakar munduaren 
berotzeak. Muturreko lehorte eta haizeteak eta izurrite eta 
gaitzen gorakada dira aurreikusten diren mehatxu 
nagusiak. 

Eta, klimaren auzian bezala, ikerlarien kontsentsua 
zabala da, soilik bioaniztasun handiko basoek bermatzen 
baitute aldaketa handien aurrean behar den egokitzapen 
ahalmena.

Biharko basoak

zabaLik

IÑAKI ETXEBESTE

KARBONO BALANTZE 
NEUTROA LORTZEKO 
EMISIOEK ETA CO2 
METAKETEK PAREAN 
BEHARKO LUKETE

Zaporeak

PILAR KALTZADA
'ttaP'-EN aRgitaRatua

Ni ikaslea nintzen garaian, 
gizakiok lau zapore bereizteko 
gauza garela erakusten 
ziguten, eta hala, gazia, gozoa, 
garratza eta mingotsa 
mihiaren zein aldetako papilek 
detektatzen dituzten ikasten 
genuen. Gauzak apur bat 
korapilatu zaizkigu geroztik, 
eta zientziak demostratu du 
bosgarren zapore bat ere 
badagoela, umami izenaz 
ezagutzen dena. Nahasgarri 
samarra gertatzen zaigu 
bosgarren hori, lau zapore 
nagusietatik hartzen dituelako 
zantzu batzuk, baina, aldi 
berean, ez da zehazki zapore 

horietako bat; emaitza, 
nolabait izendatzearren, 
halako aho-keru nahasgarri 
bat da. Eta duela gutxi jakin 
dut, bosgarrenarekin nahikoa 
ez, eta ba omen dago seigarren 
bat, gantzaren zaporearekin-
edo identifikatzen dena. Omen 
diot, oraingoz arratoiek hori 
ere bereizteko gaitasuna dutela 
demostratu dutelako, eta 
horrek gizakiok ere ez garela 
urruti ibiliko iradokitzen du, 
demostraziorik ez badago ere.

X Oreka ez da batere erraza. 
Zer nahiago duzu, irakurle: 
gauza sinpleak, ahoratu 
orduko ezagutzen duzuna, 
xehetasunak alde batera utzita 
bada ere, edo gauza 
konplexuagoak, izendatzen 
zailak baina gozagarriagoak? 

Joan den azaroko 
hauteskundeen emaitzak 
ahoan ari zaizkit oraindik, 
bueltaka. Umami zaporea laga 
didate bozek, nahasgarria, 
identifikatzen zailak diren 
sentipenak baitira, ahoko zein 
partetan kokatu ez 
dakidalarik. Batzuk mihi-
puntarekin miazkatu ditut, 
haien gozoa disfrutatzeko. 
Beste batzuek, berriz, 
zuzenean egin dute mihiaren 
atzealdera, garraztasuna 
hautematen dugun tokira. Eta 
batzuk irentsi ezinik nabil, zer 
nahi duzue: eztarrian 
trabatuta geratu zaizkit 
"aporelloska" inguratzen ari 
zaizkigun eskuin 
muturrekoak. Bihotzerreak 
luze iraungo digu.

HaNDik Eta HEMENDik

ALEX UGALDE

MaRRazkiz
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Eneko Azkarate Laspiur aRRaSatE
Lan hitzarmenak eta 
gatazkak; urtarrileko greba 
orokorrerako deia; 
sindikatuak, patronala… Gai 
horiek ditu berbagai LABeko 
idazkari nagusiak.
Bereziki gatazkatsua izaten ari 
da udazkena?
Batez ere, azkeneko bi 
urteotan mobilizazio soziala 
handitu egin da. Horren 
erakusle dira pentsiodunen 
eta feministen mugimenduak, 
borroka sindikala lantokiz 
lantoki… Borroka horiek 
ulertu behar ditugu gaur 
egungo eredua aldatzeko 
borroka bezala.
Sindikatuen tokia hartzen ari dira 
beste mugimendu batzuk?
Nik ez dut hala bizi. Azkeneko 
lan erreformaren helburua 
izan da borroka sindikala 
ahultzea edo indargabetzea. 
Baina esango nuke 
sindikalgintza abertzaleak eta, 
bereziki, LABek bere eredua 
birplanteatu duela eta ari 
garela sektorez sektore 
erantzuten. 

Lan erreforma indargabetzea 
ekarriko du gobernu aldaketak? 
Ez dute atzera botako ez 
azkeneko lan erreforma eta 
ezta Mozal legea ere. Akaso, 
makillaje ukitu batzuk egingo 
zaizkio.

Bereziki gatazkatsua ari da 
izaten zaharren egoitzetako 
greba. ELA ari da gatazka 
horretan nabarmentzen. Zelan 
bizi duzue LABen?
Guk elkarlan sindikala 
bultzatu dugu, baina ELAk 

bilatu du gatazka honetan 
bakarrik proiektatzea eta hori 
iruditzen zaigu dela langileen 
kaltetan. Guk jarraitzen dugu 
sektoreko hitzarmenaren 
aldeko apustuarekin. 
Bizkaian akordioa lortu duzue 
hiru sindikatuk, UGTk, Langile 
Komisioek eta LABek, 
patronalarekin, metalgintzaren 
alorrean. Akordioa ona da? 
Bai; langileak pozik sumatu 
ditugu eta gu harro gaude. 
Guretako inportantea da 
sektoreko hitzarmenak 
balioan jartzea. Izan ere, 
Bizkaiko metalean 48.000 
langile inguru dira eta 
horietatik %66k ez daukate 
enpresa hitzarmenik 
sinatzeko aukerarik.
Gipuzkoan zergatik ez da 
akordiorik lortzen metalgintzan 
edo zaharren egoitzetan?
Bizkaian hamar greba-egun 
egin dira… Gipuzkoan 
hitzarmena berreskuratuko 
bada, borroka sindikalaren 
bidetik etorriko da. Prozesu 
bat izango da, langileek ikusi 
behar dute grebak-eta 
estrategia eraginkorrak izan 
daitezkeela. 
Greba orokorrerako dei egin 
duzue urtarrilaren 30erako. 
Zergatik orain? 
Grebarako arrazoiak soberan 
daude; eremu guzietara 
zabaltzen ari den lanaren 
prekarietatea da nagusia: 

lanaldi partzialak, soldata 
baxuak, geroago eta langile 
gehiago bazterketa soziala 
pairatzeko arriskuan, azken 
urteetako murrizketak 
sektore publikoan, 
pribatizazioak, pentsioan 
murrizketak… Zerbaiten alde 
egingo den greba da, ez neurri 
zehatz baten kontra.
Zenbateraino dago presente 
sindikatuon dinamiketan 
feminismoak edo pentsiodunen 
borrokak azkeneko urteotan 
hartu duen indarra?
LABen pentsiodunen arloa 
sortu genuen bere 
momentuan, ikusi genuelako 
pentsiodunek ere asko 
zutelako esateko lan arloan. 
Feminismoari dagokionez, 
haren oinarriak txertatu 
behar ditugu gure eredu 
sindikalean, eta horretan 
gabiltza. Praktika feminista 
baterako urratsak egiten ari 
gara. 
Eusko Jaurlaritzak aurrekontua 
onartuko du Elkarrekin 
Podemosen babesarekin. Berri 
ona da?
Aurreko urtekoaren 
jarraipena da, erabat 
antisoziala eta neoliberala. 
EAJ betiko lekuan dago, elite 
ekonomikoen mesedetan. 
Hemen aldatu dena izan da 
Podemos. Ulergaitza da. Esan 
genezake EAJren besoetara 
joan dela Podemos. 

LABeko idazkari nagusia, Harira saioan, martitzenean. ENEKO AZKARATE LASPIUR

"Grebarako arrazoi asko 
daude, orain eta lehen" 
GARBIÑE ARANBURU Lab SiNDikatuko iDazkaRi NaguSia

bERbagai

Beste musikal bat 
Bergaran sortua

Bergarako Musika Eskolak 
agur esango dio azken 
musikalari: Alizia musikala. 
Herrialde miresgarrian badago 
wifia. Kursaalen, urtarrilaren 
4an, arratsaldeko zazpi eta 
erdietan. Autobusak antolatu 
dituzte Debagoienetik 
musikala ikustera joateko. 
Doan dira, sarrera erosiz 
gero. Bada, dagoeneko 
hurrengo musikala prestatzen 
hasi da Bergarako Musika 
Eskolako faktoria emankorra. 
Valen Moñux eta Oihan Vega 
ari dira buru-belarri lanean. 
Ehuneko ehun Bergaran 
sortua izango dela adierrazi 
dute, Olentzero & Co bezala. 

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Milaka lagun elkartu ziren Arrasaten Abiadura Handiko 
Trenaren aurkako manifestazioan –AHT Gelditu! Elkarlana 
antolatzaileen esanetan, 15.000–. Inposiziorik ez, AHT gelditu! 
izan zen leloa. Herritarrei gaiaren gaineko informazioa ez 
ematea salatu zuten. Guardia Zibilak Arrasateko sarreran 
kontrolak jarri zituen, baina manifestazioa "jai eta aldarrikapen 
giroan" egin zen, aurreko aldean zanpantzarrak zihoazela. 

15.000 lagun 
AHTaren aurka 
Arrasaten

2007-12-15

Haur minbizia, 
'trending topic'

EITB taldeak antolatutako 
maratoi solidarioaren harira, 
#haurminbizia traola trending 
topic izan da aste osoan zehar. 
Gainera, ekimenarekin bat 
egiteko Itoiz taldearen Lau 
teilatu kantaren bertsioak 
partekatu dituzte askok eta 
askok –baita Debagoieneko 
talde eta eragile ezberdinek 
ere– sare sozialetan, eta kanta 
bera ere traol erabilienetakoa 
izan da:

@Nerooh: "Herriko jaietako 
taldeak pasa den egunean 
grabatu gendun Lau Teilatu, 
eta igual, momentuan, ez dozu 
nabaritzen, baie tantaz tanta 
itsaso bat egin dogu".

Hau bE baDogu!
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Atzetik aurrera!

RESU ABASOLO GALLASTEGI
aREtXabaLEta

Berrogei urte bete dira 
aurten Kurtzebarri Eskola 
ikasketak euskaraz 
eskaintzen hasi zenetik.

Data borobil honetan, 
atzetik aurrera egindako 
ibilbidea emozioz bizi izan 
dut, bide honetan izandako 
laguntzak eskertuz.

-Lehenik, zortea izan nuen 
bertan lehen irakasle izateko 
nigan jarri zuten 
konfiantzagatik.

-Bigarrenik, Aretxabaleta, 
orduko politikariek herriko 
eskolaren norabidea adosteko 
eta zuzentzeko izan zuten 
gaitasunaren testigu izan 
zen. A ze zortea!

-Bestalde, lehen urratsak 
egiterakoan, Almeneko 
esperientziadun irakasleen 
lankidetzaz gozatzeko zortea 
izan genuen.

-Zortea gurea, eskolaren 
eraldaketan gurasoen, 

irakasleen eta herritarren 
muturrerainoko inplikazioa 
ezagutu genuelako.

-Azkenik, zortea daukagu 
Aretxabaletan, Kurtzebarrin, 
763 ikaslek ikasten 
dihardutelako.

Baina kopuruek ez dute 
dena esaten. 

Bai herritarrok zein 
instituzioak lozorroan ote 
gauden susmoa dut. Erronka 
berriak handiak bezain 
desberdinak dira; eskola 
espazioak egokitzetik, herrira 
datozenen heziketa eta 
euskalduntzeraino, besteak 
beste. 

Ezinbestean, guztion 
adostasuna beharrezko 
osagaia da orain, lehen eta 
beti, heziketa eredugarri bat 
martxan jartzeko eta gizarte 
bezala denok eskutik aurrera 
egiteko.

Horretarako, udalari, 
heziketa, herri baten 
oinarrian dagoen zutabea 
dela sinesten duen neurrian, 
herriko hezkuntza proiektua 

sustatzeko ardura hartzea 
eskatuko nioke.

 Baina ardura hartze 
horrek hezkuntza 
komunitatea gertu-gertutik 
ezagutu beharra dakar, 
bertako lehentasunez jabetu 
eta udalbatzaren gai 
zerrendetan hezkuntzaz maiz 
jardun eta erabakiak hartu 
ditzaten.

Kontsumo arduratsua

JOSU GARITAONANDIA 
oPaRitu zuHaitz bat EgitaSMoaREN 

aRDuRaDuNa

bERgaRa

Gabon jaiak dira gizarte 
kontsumista honen 
adierazgarri nagusia.

Edozelan ere, gero eta 
gehiago gara arazoaz 
oharturik gure ohiturak 
aldatzen hasi garenok.

Prezioaz eta erosotasunaz 
gainera, beste puntu batzuei 
ere erreparatzen diegu. 

Gertu ekoiztu ote den 
produktua, janari gaietan 

ahalik eta kimika 
gutxienekin, etxetresna 
elektrikoak energetikoki 
egokienak ote diren, bigarren 
eskuko gaiak gero eta 
gehiago erabiltzen ote diren... 
argi kontsumoa kooperatiba 
energetikoekin izatea, gure 
dirua banku etikoetan 
mugitzea, eta abar, eta abar. 

Eta beste bat azpimarratu 
nahi nuke: gaztelaniaz 
tecnología libre de conflicto, 
deritzona, bihotz baten 
ikurra duena, plazaratu nahi 
dute, gure zoramen 
kontsumistaren atzean 
sufrimendu asko dagoela. 

Izan ere, esate baterako, 
gure poltsikoko telefonoak 
egiteko behar den koltan 
material gehiena Kongotik 
dator. 

Bada, herrialde hartako 
gatazkan bost milioi hildako 
baino gehiago izan dira 
dagoeneko, eta milioi pasa 
errefuxiatu daude. 

Koltanaren kontrabandoan 
lortutako diruarekin 

gatazkak irauteko 
armamentua erosten dute.

Gabon zoriontsuak izan 
ditzazuela, gutxi 
kontsumituta.

Eskerrik asko, Kontxi!

AITOR BIAIN UMEREZ
oÑati

Berriki joan zaigun Kontxi.
Irakasle izan genuenok 

asko zor diogu berari. 
Nik neuk hiru urtez izan 

nuen irakasle Kontxi, eta, 
nire klasekidea zen Jone 
Otagi ere aspaldi ikusi ez 
dudan arren, Kontxi bezala 
gogoan daukat. 

 Horrenbestez, eskerrik 
asko biei.

Agur, Kontxi, ikusi arte  
zeruan.

Han zaude izar / ederren 
artean / gure bihotzetan / 
denen gogoan / ona zinelako 
/ irakasle lanean.

Eskerrik asko, haurtzaroan 
zure ikasle izandakoen 
partetik.

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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Eneko Azurmendi aRRaSatE
"Ekintzak kalera aterako ditugu, 
herritarrak ere kalera atera 
daitezen eta ikus dezaten gure 
komertzioetan ze eskaintza dau-
kagun, erosketak edota opariak 
egiteko", azaldu du Jon Apraiz 
Ibai-arteko presidenteak.

11:00etatik aurrera, karpa 
erraldoi bat izango da Seber 
Altube plazan, eta Arrasateko 
15 saltokik euren kalitatezko 
produktuak erakutsiko dituzte 
karpa horretan: "Produktu esan-
guratsuenak, Gabon hauetarako 
opari ideiak, eta abar".

Merkatuan parte hartuko duten 
saltokiak orotarikoak izango 
dira: emakume moda, lentzeria, 
osagarriak, haur moda, etxebi-
zitzak, eta abar. Hori horrela, 
hauek dira parte hartuko duten 
komertzioak: Bea Lentzeria, 
Beinke, Bisuteria Elkoro, Bou-
tique Elena, Garraxi, Josle, Ka-
pikua, Kids&Us, Lasagabaster, 
Resusta Karrikiri, Sikol, Tipi-
Tapa, Ume, Xarma eta Zubiaga.

Horrez gain, eguna girotzeko, 
mota guztietako ekintzak egin-
go dituzte egun guztian zehar. 
"Kalitate handiko ikuskizunez 
gozatzeko aukera daukazue".

Askotariko eskaintza kalean 
Brasildik etorri arren Euskadin 
egin zuten bat Ronaldo Bahia 
kantautoreak eta Rafael Caladok, 
eta elkarrekin ipar-ekialdeko 
eta Brasilgo hegoaldeko errit-
moen nahasketa bat egiten dute.

Horrez gain, Altrius magoak 
magia eta umorea uztartuko 
dituen ikuskizuna eskainiko du.

Bestalde, Izaskun del Cerro 
musikariak eta Ainhize Solaun 
dantzariak Piano taupadak kan-
ta sorta eskainiko dute, "poesiaz, 
dantzaz eta sorpresez betetakoa".

Andres Jerezek suzko esku-
jokoekin girotuko ditu kaleak. 

Kia Eta Bere Ukelelea taldeak 
3-8 urte bitarteko umeei zuzen-
dutako Gabonetako abestien 
erritmoan abestu eta dantzatu 

ahal izateko kantuak eskainiko 
ditu, perkusionista batekin.

Kantautore moduan, Daniel 
Guantes burgostarra egongo da, 
"estatu mailan nahiko ibilbide 
eta errekonozimendu dituena".

Dantza akrobatikoa ere izango 
da, Levelibular konpainiaren 
eskutik, Portamundos ikuskizu-
narekin. "Sigimundok zirkuko 
eta antzerkiko teknikak erabi-
lita, eta jolasteko aukera galdu 
gabe, ikusleei zirrarak eragiten 
dizkie, gertatzen denarekin in-
probisatuz. Zirku eta umore 
ikuskizun bat da, adin guztie-
tako jendearentzat".

Bestetik, haur eta gazteek dis-
frutatzeko animazioa jarriko 
dute, 11:30etatik 13:00etara eta 
16:00etatik 20:00etara: puzgarriak, 
bira eroa, zezen mekanikoa eta 
abar –euria egiten badu ekimen 
hau bertan behera geratuko da–.

Sarreren eta otzaren banaketa
Egunari bukaera emateko, be-
zeroen artean zozketatu diren 
martitzeneko gala lirikorako 25 
sarrera bikoitzen banaketa egin-
go dute eta baita zozketatzen ari 
diren Gabonetako 50 otzaren 
banaketa ere. "Jarraitu Arrasa-
ten erosten eta eskuratu zurea!".

Kia Eta Bere Ukelelea taldea izango da kalea girotuko dutenetako bat. GOIENA

Gabonetako merkatua, 
egun osorako plana
bihar, zapatua, gabonetako merkatua egingo dute, ibai-artek antolatuta, eta herriko 
komertzioek kalera aterako dituzte euren produktuak, Seber altuben jarriko duten 
karpa erraldoira, hain zuzen; horrez gain, ekintza kultural ugari egongo dira kalean

E.A. aRRaSatE
Arrasateko bost barrutietako 
auzo-alkateak nortzuk izango 
diren jakinarazi du asteon Uda-
lak: Andoni Altzelai izango da 
Uribarri-Erguingo auzo-alkatea, 
Josefa Gorosabel San Andres-
Etxaluzekoa; Vicente Etxeberria 
erdialdekoa; Victoriano Fuentes 
Santa Marinakoa; eta Mikel San 
Miguel Musakolakoa.

Udalak jakinarazi duenez, auzo 
edo barruti bakoitzeko batzor-
deak gehienez hamar kidez osa-
tu daitezke. Udaleko alderdi 
politikoek auzo bakoitzeko hain-

bat lagun proposatu dituzte, eta 
banaketa egin dute, "azken hau-
teskundeetan auzo horietan 
izandako emaitzen arabera".

Aukeraketa hori egiteko, bai-
na, udal ordezkariek izendatu-
tako kide horiek "auzoan bertan 
lan egiteko duten gaitasuna eta 
auzoarekiko eta herriarekiko 
duten konpromisoa" hartu dute 
kontuan; "horrenbestez, pertso-
na horiek ez dute zertan alder-
di politiko jakin bateko kide 
izan". Azaroaren 29aren eta 
abenduaren 4aren artean egin 
dute hautatze-prozesua.

Arrasateko bost barrutietako 
auzo-alkateak, aukeratuta
andoni altzelai, Josefa gorosabel, Vicente Etxeberria, 
Victoriano Fuentes eta Mikel San Miguel dira

E.A. aRRaSatE
Pasa den astean elkarretaratzea 
egin zuten Aita Menniko langi-
leek, lan hitzarmenaren nego-
ziaketaren "blokeo egoera" sa-
latzeko. Izan ere, diotenez, 2017az 
geroztik ez da eguneratu, "izoz-
tuta", dago. Horren harira, hain-
bat aldarrikapen egin dituzte: 
soldatetan igoerak; emakumez-
koen eta gizonezkoen arteko 
soldata arrakala ezabatzeko 
jauzi kualitatiboak ematea; behin-
behinekotasunari, langile falta-
ri eta jardunaldi partzialei aurre 
egiteko bitarteko plangintza 

gardena eta arriskuei aurre egi-
teko prebentzio neurri errealak. 
"Lan baldintzak ez dira kalita-
tezkoak eta hori hala denean, 
gure gaixoen osasuna ere jokoan 
jartzen da", azaldu du Janire 
Diazek, Deba eskualdeko ELA 
sindikatuko arduradunak.

Hitzarmena eguneratu ez iza-
naren arrazoi bakarra boronda-
te falta dela uste dute langileek, 
Aita Mennik zorrik ez eta ira-
bazi handiak dituela iritzita.

Ospitaleko zuzendaritzak ez 
du adierazpenik egin gura izan 
gai honen harira.

Lan hitzarmena eguneratzea da 
Aita Menniko langileen aldarria
Diote 2017tik eguneratu gabe dagoela lan hitzarmena 
eta ez dela aurrerapausorik ematen negoziazioetan

Egun, zazpi mangera daude, 
ibilgailua garbitzeko edonork 
erabil ditzakeenak. Erabilera 
ireki horrek, ordea, "erantzuki-
zun gabe jokatzea dakar", Uda-
laren esanetan, eta "ur kontsu-
mo neurrigabea" sortzen du. 
Izan ere, urte batean garbigunean 
egiten den ur kontsumoaren 
batez bestekoa bi milioi litrokoa 
dela ohartarazi du Udalak.

Beraz, mangera zaharrak ken-
du eta berriak jarriko dituzte. 
Era berean, ur kontsumoa neur-
tu eta arautzeko sistema ere 
jarriko dute martxan. Sistema 
hau erabili ahal izateko, ezin-
bestekoa izango da Arrasaten 
erroldatuta egotea eta Manko-
munitatearen txartela izatea –
organikoaren eta errefusaren 
edukiontzia zabaltzeko txartela–. 
Txartel hori BAZen aktibatu 
beharko da lehendabizi. Erabil-
tzaile bakoitzak hileko 2.500 
litro erabili ahal izango ditu.

Egokitzapenak 
Garagartzako 
garbitokian

Abenduak 14, zapatua
• 12.00-12:45 Ronaldo 

Bahia eta Rafael Calado 
musika taldea.

• 13.00-13:45 Altrius, 
magia ikuskizuna.

• 14:00-14:20 Izaskun 
del Cerro/Ainhize Solaun, 
pianoa eta dantza.

• 14:30-14:45 Andres 
Jerez, suzko 
malabarismo ikuskizuna.

• 17.00-17:30 Kia Eta 
Bere Ukelelea, 
haurrentzako musika.

• 17.30-18:15 Daniel 
Guantes, kantautorea.

• 18.45-19:15 
Portamundos, dantza 
akrobatikoa.

• 19:30-19:50 Izaskun 
del Cerro/Ainhize Solaun, 
pianoa eta dantza.

• 19.50-20:15 Andres 
Jerez, suzko 
malabarismo ikuskizuna.

Kultur ekintza 
ugari egingo 
dituzte bihar
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Pasa den ikasturtean martxan 
jarritako Eguzki Labea proiek-
tuari jarraipena emanez, beste 
hamar labe entregatu dizkiote 
DBHko 3. mailako ikasleek Alex 
Txikon eta bere taldeari. Hauek 
autoz eramango dituzte Pakis-
tango Askole herrira, 24 egune-
ko bidaia eginez. Aste honetan 
abiatu dira eta urtarrilean iris-
tea aurreikusten dute.

Proiektua hau 3. mailan egiten 
da eta 100 ikasle inguruk hartzen 
dute parte. Halere, azken bidal-
keta hau DBHko 4. mailakoek 
egin dute; hau da, pasa den ikas-
turteko proiektuan ibili zirenek. 
Horrela, proiektuari amaiera 
eman diote, eta, orain, DBHko 
3. mailakoek hartu diete lekukoa.

Bergarako Ibili enpresak egin-
dako ekarpena azpimarratu gura 
izan dute ikasleek eta irakasleek: 
"Lapiko pila bat eman dizkigu-
te, musu-truk, proiektua aurre-
ra eraman ahal izateko".

Beste hamar eguzki 
labe Txikon eta bere 
taldekideentzat

"Enpresa Komitetik Negoziazio 
Mahaira eraman ditugun pro-
posamen zehatzen eta argudioen 
aurrean, Gobernuaren partetik 
ezetza baino ez dugu jaso; nego-
ziazio mahaiak deitzen dituzte 
negoziatzeko inolako asmorik 
eduki gabe, ez dutelako nego-
ziazio marko hau aintzat har-
tzen", diote.

Elkarretaratzea egin dute as-
teon, udaletxean, euskaltegian 
eta gizarte zerbitzuetan, eta 
beste hiru ere badituzte aurrei-
kusita: datorren eguaztenean, 
urtarrilaren 8an eta 15ean –guz-
tietan 12:00etan–. Osoko bilkuran 
ere egin dute protesta, eta euren 
lan lekuetan kartelak dituzte 
jarrita, egoera salatzeko.

Arrasateko Udaleko 
langileak protestan, 
negoziazio eske

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Askotarikoak izan dira jorratu 
dituen gaiak, publikoaren inte-
rakzioa bilatuz, betiere, eta ger-
turatu diren ikasleak, irakasleak, 
gurasoak-eta erabat adi eta kon-
tzentratuta egon dira hitzaldia 
jarraitzen. Bona bera ere gus-
tura eta pozik azaldu da saioak 
emandakoarekin. "Irakasle izan 
edo ez, guraso edo haur garen 
aldetik, gauza asko partekatzen 
ditugu, eta garrantzitsua da 
guztiok elkarrekin aurrera egi-
tea. Oso egun berezia izan zen 
niretzat", adierazi du.

Oso eskertuta azaldu da Goies-
kolak hitzaldia egiteko aukera 
eman izanagatik, eta gaineratu 
du hezkuntzarentzat "ezinbes-
tekoa" dela eskola publiko bat 
elkartu eta horrelako jardunal-
diak antolatzea. "Goieskola ere-
du da guztiontzat, eta balio digu 
konturatzeko eskolako publikoak 
elkarlanean egin behar duela 
aurrera. Askotan, uharte senti-
tzen gara, zentro batek gauza 

bat egiten du eta beste batek 
beste bat, baina benetako talde-
lan bat dagoenean hasten dira 
iristen emaitza handiak".

Bonak dio "ebidenteak" diren 
gauzen inguruan aritu dela be-
rriketan, baina, hain zuzen ere, 

ebidenteak izateagatik, ez dire-
la egiten askotan. "Zentzu ho-
rretan, edukia oso garrantzitsua 
da, baina ezin dira ahaztu emo-
zioak, talde-lana, familiaren eta 
eskolaren arteko harremana eta, 
batez ere, haurrei eta nerabeei 
gehiago entzutea, gizartean par-
te hartzera bultzatuz".

Ingurumenarekiko hezkuntza 
Bukatzeko, ingurumenarekiko 
kontzientziazioa hartu du hiz-
pide hezitzaileak, ohartaraziz 
lurra planeta bakarra dela. "Iza-
kiaren eragina uste duguna 
baino askoz ere garrantzitsuagoa 
da eta ezin dugu ardura beste 
batzuen esku utzi. Gobernuek 
badute zeregina, baina gutako 
bakoitzak pauso txiki asko egin 
ditzake, guztiak batuta inpor-
tanteak bilakatzen direnak".

Beraz, "ezinbesteko" ikusten 
du norberarekiko, gainontze-
koekiko eta ingurumenarekiko 
errespetuan heztea, "gure bizi-
tokia baita lurra".

Cesar Bona Amaia antzokian.. E.A.

Erabateko arrakasta izan 
du Cesar Bonaren saioak
goieskolak antolatutako jardunaldi pedagogikoen baitan, mundu mailako hezitzaile 
eta irakasle ezagunenetakoa den Cesar bona zaragozarra (ainzon, 1972) amaia 
antzokian izan da asteon, eta aretoa goraino bete da haren emanaldia jarraitzeko

Mus txapelketa
Gaur, 22:30ean, Txinato 
tabernan.

Bigarren batzarra
Apustu etxeen aurkako herri 
plataformaren bigarren saioa 
bihar gaztetxean, 10:30ean.

Bihar, truke merkatua
Biteri plazan egingo dute, 
11:30etik 13:30era.

Grebara begira, bilera
Greba Batzordea sortzeko 
bilera egingo dute abenduaren 
18an, Kulturaten, 18:30an.

Euskaraldia: bilera
Herri batzordearen lehen 
saioa, hilaren 18an, 19:00etan, 
Kulturateko areto nagusian.

oHaRRak
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E.A. aRRaSatE
Elkarteko kide Sergio Serranok 
gidatuko du, hein handi batean, 
hitzaldi interaktibo moduan 
definitu duten saioa. 10:00etatik 
13:00etara izango da, eta aurrez 
izena eman beharko da, doan 
den arren. Horretarako, bi bide 
daude: besaide@besaide.eus hel-
bidera idatzita edota 943 77 30 
66 telefonora deituta. Debagoien-
dar guztiei zuzendutako saioa 
izango da, eta 45 parte-hartzaile 
izan ahalko dira, gehienez. 

Honako helburu hauek izango 
ditu hitzaldiak: norberaren osa-

suna eta segurtasuna zaintzen 
ikastea, prebentzioa sustatuz; 
ezbeharren bat gertatuz gero, 
aholku batzuk argi izatea eta 
motxilan eramateko botikin ba-
ten eredua izatea. Horretarako, 
mendizaletasuna segurtasunez 
disfrutatzeko osasun-aholku ba-
tzuk emango ditu Serranok, 
baita ezbeharren bat gertatuz 
gero nola jokatu jakiteko aholku 
batzuk ere. Borobilean jarrita, 
kasuak aztertuko dituzte. Horrez 
gain, botikin bat nola antolatu 
azalduko du, elkartean dauka-
tena eredu moduan hartuta.

Mendiko lehen sorospenen 
gaineko saioa egingo dute bihar
besaide Mendizale Elkarteak antolatutako saioa izango 
da, kulturateko Jokin zaitegi gelan, 10:00etan hasita

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Pilotako finalei dagokienez, ben-
jamin, kimu eta infantil maile-
takoak jokatuko dituzte Uarka-
pen; zazpi partidu. Honakoak 
izango dira norgehiagokak: 
Nalda-Iturbe/Korta-Arrieta; 
Zurbano-Badiola/Menocal-D.
Zubia; Urien-Moledo/Orue-Sua-
rez; Hurtado-Alberdi/J.Zubia-
Zalama; A.Martin-Acha/Etxabe
-L.Martin; Kerejeta-Urkia/I.
Urien-Rodriguez eta U.Garitao-
nandia-Belar/Madina-Garcia.

Partiduak amaitu ostean, tal-
de argazkia aterako dute, guztiek 
elkarrekin, eta luntx batekin 
emango diote amaiera pilota 
jaialdiari.

Padelekoak, domekan
23 partidu jokatu ostean, padel 
txapelketako finalak domekan, 
hilak 15, jokatuko dituzte, Mu-
sakolako kiroldegian. Kategoria 
mistoan sei bikotek hartu dute 
parte eta gizonezkoen kategorian, 
berriz, hamalau bikote aritu dira 

nor baino nor gehiago. Emaku-
mezkoetan ez da bikoterik egon. 
"Emakumezkoek mistoan parte 
hartzen dute, baina eurek baka-
rrik ez. Pena da". azaldu du 
Fernando Okiñak, Arrasateko 
Kirol Elkarteko kideak.

Kategoria mistoko finala 
09:30ean jokatuko dute: Maitane 
Roa eta Mikel Mondragon vs 
Amaia Zabaleta eta Juan Luis 
Etxaniz. Gizonezkoen finala, 
berriz, 11:00etan jokatuko dute, 
kategoria mistokoa bukatzen 
denean. Aitor Magallanes eta 
Mikel Larrea sailkatuta daude 
dagoeneko, baina finalaurreko 
bat geratzen da jokatzeko orain-
dik. Jorge Aranesek eta Patxi 
Vallejok gaur arratsaldean jo-
katuko dute Juan Luis Etxanizen 
eta Oscar Luquinen aurka.

Xakea, datorren astean
Hilaren 21ean, zapatua, 31. San-
tamas Xake Txapelketa jokatu-
ko dute Corazon de Encina kul-
tura zentroan, 10:00etan.

Santamasetako padel txapelketako partidu bat, Musakolan. E.A.

Pilotako finalak gaur eta 
padelekoak domekan
Santamasetako pilota eta padel txapelketetako finalak jokatuko dituzte asteburuan; 
pilotako finalak egubakoitzean izango dira, 19:00etan hasita, uarkape pilotalekuan, 
eta padelekoak, berriz, domekan, 09:30etik aurrera, Musakolako kiroldegian
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Arantza Portabalesen liburu 
batean oinarritutako antzezlana 
da Ttanttaka antzerki taldeak 
2019ko urrian estreinatu zuena. 
"Idazleak dioen moduan, nor-
baiti berba egiteko modu bat 
da, nahiz eta jakin ez dizula 
erantzungo. Entzungo duenaren 
esperantzarekin uzten da, behin-
tzat, mezua. Gaur egun, beste 
erreminta batzuk ditugu eta 
geroz eta ohitura gutxiago dago 
horretarako, baina…", azaldu 
du Mireia Gabilondok, antzez-
laneko protagonistetako bat den 
aktore bergararrak. Oihana 
Maritorena, Miren Arrieta eta 
Leire Ruiz izan ohi ditu bere 
ondoan, baina, oraingoan, Sara 
Cozarrek hartuko du azken ho-
rren lekua.

Portabalesek egin duen hautua 
ez da norbaitekin hitz egitea, 
baizik eta emakume bakoitzaren 
bakarrizketa. "Nahiz eta guk 
gero nahastu egin ditugun tau-
laratzerakoan", Gabilondoren 
esanetan. "Galiziako herri txiki 
batean girotuta dago istorioa. 
Lau emakume gara eta guztiok 
gabiltza guztiona eta inorena ez 
den etxe batean bueltaka, nahiz 
eta gure artean ez daukagun 
harremanik; hasiera batean, 
behintzat. Nork bere bakarda-
detik lau erantzungailutara hitz 

egiten du, lau gizonezkori, ba-
koitzak testuinguru ezberdin 
batetik eta gauza ezberdinak 
esateko".

Ironia puntu bat dute istorioek
Bergararrak azaldu duenez, oso 
barruko istorioak kontatzen ditu 
lanak, momentu txar bat pasatzen 
ari diren lau emakumerenak. 
"Hala ere, laurek aurrera egiten 
dute eta badauka esperantza 
puntu hori. Tonu berezia eta 
pertsonala dauka Portabalesek, 
eta, nahiz eta gauza pertsonalak 
izan, umore puntu bat ere ba-

dauka, ironiarekin hitz egiten 
baitu. Beraz, barruak apur bat 
mugituta ateratzen dira ikusleak, 
baina, era berean, bizitzaz be-
teta ere bai. Negar tanta batzuk 
ateratzen ditu obrak, baina bai-
ta irribarre gutxi batzuk ere".

Urrian estreinatu zen, eta 
"sentsazio onak" dituzte, "harre-
ra ona" izaten ari dira, oraingoz, 
euskaraz zein gaztelaniaz.

Sarrerak Arrasate.eus webgu-
nean daude salgai, 10,9 eurotan. 
Nolanahi ere, agortzen ez badi-
ra, leihatilan ere egongo dira 
salgai, egunean bertan.

Vivianaren, Marinaren, Carmelaren eta Sararen istorioak kontatzen dira. TTANTTAKA

Erantzungailuari berba 
egiten diote, babes eske
'utzi zure mezua seinalearen ondoren' antzezlana eskainiko du ttanttaka antzerki 
taldeak domekan amaia antzokian, 19:30ean; lau emakume dira, eta bakoitzak bere 
arazoak ditu; lau erantzungailutara hitz egiten dute, nork bere bakardadetik

Sarrera erdiak baino gehiago 
agortuta daude dagoeneko Ozen-
ki Elkarteak antolatuta marti-
tzenean Amaia antzokian egin-
go duten emanaldirako. Baina 
oraindik ere badago aukera 
sarrerak eskuratzeko, Arrasate.
eus webgunean, 18,9 eurotan. 
Bestalde, ozenkielkartea@hotmail.
com helbidera idatzita ere sa-
rrerak gordetzea eska daiteke.

Horren ohikoa ez den emanal-
dia izango da; izan ere, elkarre-
kin ariko dira oholtza gainean 
Alberto Arrabal baritonoa, Ar-
kaitz Mendoza piano-jolea, David 
Baños tenorea eta Elisa Di Pie-
tro sopranoa. Normalean, ez 
dute elkarrekin abesten, eta 
horregatik izango da berezia. 
Abesti batzuetan bakarka kan-
tatuko dute eta beste batzuetan, 
berriz, duo formatuan.

Bi zatitan banatuta egongo da 
gala: opera eta Italiako kantu 
herrikoiak; eta zarzuela.

Sarrerak geratzen 
dira oraindik gala 
lirikorako

Errasti-De la Maza familia ber-
gararrak talde-lanean sortutako 
gazteendako bigarren liburua 
aurkeztuko dute gaur, eguba-
koitza, Kulturaten, 19:00etan: 
Herensugearen itzulera V Sata-
ripeko Guda. Euskaraz, gaztela-
niaz eta ingelesez idatzita dago, 
eta, 8 eta 9 urte artekoei zuzen-
duta dagoen arren, nagusiagoek 
irakurtzeko modukoa da. 

'Herensugearen 
itzulera' liburua 
aurkeztuko dute gaur

Abenduaren 17an, martitzena, 
Miren Amurizak kaleratu berri 
duen Basa liburuaren gaineko 
solasaldia egingo dute Kultura-
teko areto nagusian, 18:30ean 
hasita. Amurizak liburuaren 
gaineko xehetasunak emango 
dizkie gerturatutakoei eta Ane 
Zuazubiskar arrasatearrak el-
karrizketatzaile eta gidari lanak 
egingo ditu.

'Basa' liburuaren 
gaineko solasaldia 
martitzenean

Ane Labaka, Maialen Lujanbio, 
Amaia Agirre, Julio Soto, Jon 
Maia eta Arkaitz Estiballes ari-
ko dira oholtza gainean aben-
duaren 21an, zapatua, Amaia 
antzokian, 20:00etan. Sarrerak 
datorren astean jarriko dituzte 
salgai, AEDn, Irati, Monte eta 
Jaizale tabernetan eta saioaren 
aurretik antzokiaren leihatilan, 
10 eurotan. AEDk antolatu du.

Santamasetako 
saioan goi mailako 
bertsolariak

Stoner rock eta metalcore doi-
nuak izango dira entzungai gaur, 
egubakoitza, Arrasateko gazte-
txean, 22:00etan hasita. Jotzen 
lehenak Uckaia bizkaitarrak 
izango dira. Ostean, Broken Le-
gacy oñatiarrak. Eta, azkenik, 
plater nagusi modura, Rodeo 
zestoarrak. Ateak 21:30ean za-
balduko dituzte eta sarrera hiru 
euro izango da.

Broken Legacy, Rodeo 
eta Uckaia taldeak 
gaur gaztetxean



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Julen Iriondo aRaMaio
Abenduan zehar Arabako hain-
bat herri eta kuadrillatan zehar 
ibiliko den Haziaraba jaialdiak 
hilaren 16an, 23an eta 27an egin-
go du geldialdia Aramaion. "Es-
timulazio artistiko goiztiarre-
rako jaialdia" da, familia osoari 
zuzendutakoa.

1 eta 6 urte arteko umeei eta 
haien gurasoei dago zuzenduta 
ekimena – Gaztefilmfest, Gutxi-
naka-Gutxinaka, Kalakalab eta 
Paraiso Antzerkiaren eskutik, 
Aldundiak eta udalek antolatu-
ta–, eta seme-alaben hazkuntzan 
"artearen balioa bizitzeko eta 
lotura emozionalak eraikitzeko" 
aukera izan nahi du.

Helburu horrekin, hiru osagai 
ditu jaialdiak: aurrenekoa aste-
lehenean izango da Aramaion 
–hilaren 16an, 16:15ean eta 
17:45ean–, Jokoen eszenografiak 
instalazioa. 1 eta 4 urte arteko 
umeentzat izango da, "abentura 
artistiko bat, non handiek eta 
txikiek kartoizko eszenografia 
txikietan murgiltzeko aukera 

izango duten, barnealdea ara-
katzeko, eraldatzeko eta familian 
bizitzeko espazio berriak sor-
tzeko". Eskolaren laguntzarekin 
eramango dute aurrera lehenen-
go jarduera hau.

Astebetera, hilaren 23an, Lo-
rategian ikuskizunarena izango 
da hurrengo zita. 18:00etan ha-
siko da, eta 1 eta 4 urte arte-
koentzako izango da hau ere: 
"Emakume bat lorategian jarri-
ta, ametsetan. Gizon bat etorri 
eta bidaia bat egitera gonbida-
tuko du, irudien munduan ba-
rrena. Bien artean arbola artean 
dagoen oihala jasoko dute; oiha-
la orrialde zuri bihurtuko da, 
irudiak sortzeko eta aldatzeko, 
jolas egiteko eta emozioak azal-
tzeko leku bihurtuko da".

Jaialdiaren hirugarren eta 
azken ekintza hilaren 27an izan-
go da, barikua. Iluminar anima-
larium izeneko zinema emanal-
dia egingo dute, 18:00etan hau 
ere, 3 eta 6 urte arteko neska-
mutikoei zuzenduta, kasu hone-
tan. Film labur bilduma bat da, 
non ikusleak hainbat pertsonaia 
eta animaliari lagun egingo dion 
"espazio batetik bestera ibiltzen, 
egoera batetik beste batera iga-
rotzen, misterioen bitartez". 
Antolatzaileen arabera, "anima-
ziozko film laburren nazioarte-
ko programa zirraragarria" da 
Iluminar animalarium, "haurrek 
beren lehen zinematografia-es-
perientziak" izan ditzaten pres-
tatutakoa.

Gonbidapenekin 
Ekintza guztiak kultura etxean 
izango dira, eta, parte hartzeko, 
udaletxean eska daitezke gon-
bidapenak. Iaz egindakoaren 
ostean, Haziaraba jaialdiaren 
bigarren edizioa izango da aur-
tengoa.

Lorategian ikuskizuneko pasartea. HAZIARABA

Haziaraba, txiki-txikitatik 
arteari lotzeko jaialdia
berriz dator aramaiora umeei arterako irrika pitzarazi nahi dien ekimena. Jolaserako 
proposamena, ikuskizun bat eta film labur emanaldia baliatuko ditu, horretarako, 
jaialdiak. Paraiso antzerkia dago, besteak beste, antolatutako ekimenaren atzean

HILAREN 23AN IZANGO 
DA 'LORATEGIAN'; 
GONBIDAPENAK 
UDALETXEAN ESKA 
DAITEZKE

Hizkuntzak ba al 
du ajerik?

Zorionez batzuentzat eta 
zoritxarrez beste 
batzuentzat, abenduko 
lehenengo astea euskararen 
aldarrikapenerako astea 
izan dugu. Asteartean 
Euskararen Eguna izan zen, 
eta euskararekin harreman 
estua duen euskal 
sortzaileen azoka izan 
genuen Durangon 
ostegunetik igandera.

Aldarrikapen astea igaro 
ostean, ordea, bakoitza bere 
egunerokora itzultzen da, 
baita hizkuntza bera ere. 
Etorkizunaren giltza gazteok 
dugula entzuten dugu behin 
eta berriro, eta, nahiz eta 
gure sare sozialak 
euskararen aldeko 
aldarrikapenez bete genituen 
pasa den astean zehar, 
Instagrameko story-ek bezala, 
24 ordu soilik irauten dute 
askotan gure aldarrikapenek, 
zoritxarrez. Gazteok 
goraldiaren ostean ajea edo 
bixamona izan ohi dugu 
sarritan; ea euskarak 
goraldiaren ostean 
bixamonik gabe bizitzen 
badakien.

Ohitura kontua baldin bada 
hizkuntzarena, erabiltzeko 
ohitura duenak jarrai dezala, 
eta ohiturarik ez duenak 
jakin dezala, estatistikekin 
esan ohi den antzera, komeni 
denean, ohiturak ere 
apurtzeko edo aldatzeko 
daudela. Ez diezaiogun utzi 
euskarari ajerik izaten!

NiRE uStEz

PERU ABARRATEGI

Gontzal Mendibil. GONTZAL MENDIBIL

18:30ean hasiko da Mendibilen 
eta Iñaki Gartzia etnografo eta 
ikertzailearen artean prestatu-
tako emanaldia. Gorbeia men-
diarekin lotutako ipuinak eta 
abestiak izango dira protagonis-
ta. Manuel Iradier elkarteak eta 
Vital Fundazioak bultzatutako 
ekimena da. Ordu eta laurden 
iraungo du eta beste bederatzi 
herritan egin dute aurrez.

Eguenean udaletxean 
Gontzal Mendibilen 
'Kontuak eta kantuak' 

Gabonetako parkera
Abenduaren 30ean Bilbora 
joateko izena, hilaren 26a 
aurretik, udaletxean –8 euro–.

'Aita Mari': 780 euro
Ruper Ordorikaren 
kontzertutik ateratakoa 
GKEarentzat izango da.

Lehen sorospenak
Hilaren 21eko saiorako izena, 
18a aurretik, udaletxean.

oHaRRak

Maialen Lujanbio eta Unai Itu-
rriagarekin bertso saio "berezia" 
egingo dute gaur, barikua, 
20:00etan kultura etxean. Hilaren 
19an, bestalde, Gontzal Mendi-
bilek egingo du saioa.

Aretoko saio klasikoa antola-
tu izan du Aramaioko Bertso 
Eskolak azken urteetan Gabo-
netan, baina aurtengorako pro-
posamen desberdina egitea era-
baki dute. Bi izango dira soilik 
bertsolariak; gaiak jartzen, os-
tera, Maite Berriozabal.

"Saio berezia izango da; azken 
urteotako Gabonetako saioa apur 
bat gainbehera zihoala iruditzen 
zitzaigun, eta buelta bat eman 
nahi izan diogu", adierazi dute 
bertso eskolatik. 

Berdinzinema bertan behera 
Bestalde, biharko iragarrita ze-
goen Berdinzinema zineforum 
feminista bertan behera geratu 
da. Zinhezba ekimeneko Helena 
Gonzalez bertaratzekoa zen, 
baina azken orduko arazoak 
tarteko ezin izango da etorri.

Maialen Lujanbio eta 
Unai Iturriaga kultura 
etxean gaur 
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Zaporeak elkartearekin bat egi-
tea erabaki du aurten UDAk 
Gabonen bueltako elkartasun 
kanpaina bideratzeko, eta horren 
eragile, hein handi batean, Nu-
ria eta Maria Agirre ahizpa 
aretxabaletarrak dira; Lesbosen 
izan ziren haiek ekainean. "Gu-
rekin jarri ziren harremanetan, 
hara eramateko materiala gura 
zutelako. Ekipamenduak eraman 
zituzten orduan, eta orain, era-
baki dugu Lesbosen bizi diren 
errefuxiatuekin bat egitea, gure 
elkarteko neska-mutikoek han-
go egoeraren berri izan dezaten 
eta hala, elkartasuna sustatu", 
adierazi du Agurtzan Elkorok, 
UDAko presidenteak. 

Zaporeak elkarteko kide da 
Maria Agirre. Hark gogorarazi 
gura izan du euskaldunak ere 
izan zirela errefuxiatu, baita 
aretxabaletarrak ere: "Herrikide 
batek esan dit aita eta osaba 
batzuk, orain dela 83 urte, gerra 
zibila hasi zenean, Ingalaterran 
egon zirela hiru urtez. Horrega-
tik, garrantzitsua da jakitea, 
bereziki gazteek, hemengoak ere 
izan direla errefuxiatu".

15.000 laguneko kanpamentua
Zaporeak elkartea 2016an sortu 
zuten, Greziara errefuxiatu uhol-
dea iristen ari zela ikusita. Kios 
uhartean sukalde bat jarri zuten 
orduan, haiei guztiei jaten ema-
teko, eta iaz, Lesbosera aldatu 

zuten sukalde hori. " Helburua 
da egunero otordu duin bat ema-
tea, ahal den begirune handie-
narekin, ikus dezaten badutela 
inguruan laguntzeko gertu dagoen 
jendea", dio Agirrek.

Maria eta Nuria ahizpak ekai-
nean izan ziren Lesbosen, aste-
betez, sukalde batean lanean: 
"Egoera benetan larria dela 
ikusi genuen. Moriako errefu-
xiatuen kanpamentuan, lehen 
kartzela izandako tokian, 3.000 
lagunendako eremuan 15.000 bat 
lagun bizi dira pilatuta, ahal 
duten moduan". Eta baldintza 
oso kaskarrak dituztela jakina-
razi du: "Komun bakarra asko-
rendako, umeak eskola barik…". 
Baldintza gogorrak badira ere 

etorkizun beltza dela larriena 
dio: "Gazteak etorkizun barik 
sentitzea da benetan gogorra. 
Zail dute pauso txiki bat ematea 
legeari dagokionez; esaterako, 
hiru urte daude zain Gobernuak 
baimen bat emateko, eta, askotan, 
pauso bat aurrera eta hiru atze-
ra eman behar izaten dituzte". 

Ekainetik hona, gainera, egoe-
rak okerrera egin duela nabar-
mendu du: "Gobernu aldaketa 
egon da Grezian, eskumara egin 
du, eta ez dakit zenbat denboraz 
egon ahal izango duten bertan. 
Gainera, gobernuz kanpoko era-
kundeei mugak jartzen dizkiete 
behin eta berriz".

Elikagai bilketa gaurtik 
Aretxabaletan, errefuxiatuen za-
poreak goxatuz! izena duen kan-
paina gaur jarriko dute abian 
elikagai bilketarekin. Ibarra 
futbol zelaian jasoko dituzte eli-
kagai iraunkorrak –dilistak, 
arroza, garbantzuak…– Copreci 
kooperatibak emandako edu-
kiontzietan. "600 kilo elikagai 
biltzea da helburua, baina nik 
harantzago joan gurako nuke 
eta 1.000 kilo batu", dio Elkorok. 
Horrez gain, bihar eta etzi, Za-
poreak elkarteak ekarritako 
materiala jarriko dute salgai 
Neguko Azokan, Herriko Plazan.

Eguaztenean, hilaren 18an, 
Varados filma eskainiko dute 
eta ondoren, kontu-kontari jar-
dungo du Aita Mari itsasontzian 
izan den Izaskun Arriaran ara-
maioarrak.

Bukatzeko, hilaren 22an, Oho-
rezko Erregionalean jokatzen 
duen futbol taldeak Mutriku 
hartuko du etxean, eta partidu 
hori ikusteko 5 euro ordaindu 
beharko dute ikusle guztiek, 
bazkide izan edo ez. Jasotako 
diru hori guztia Zaporeak elkar-
tearendako izango da.

Maria Agirre, Unai Elkoro eta Agurtzane Elkoro, elkartasun kanpaina aurkezten. MIRARI ALTUBE

Errefuxiatuen zaporeak 
goxatzeko egunak 
uDa eta zaporeak elkarteek bat egin dute Lesbosen bizi diren errefuxiatuen 
egoeraren berri herritarrei emateko eta, era berean, haiendako laguntza jasotzeko. 
gaur, egubakoitza, emango diete hasiera elkartasun kanpainaren baitako ekintzei

Jostailuak biltzeko 
kanpainak

Gabonak hurbiltzean halakoak 
antolatzen dituzte elkarte eta 
instituzio desberdinek: Caritas, 
Gurutze Gorria, herri 
batzuetan udalak… Helburua 
omen da ume guztiek 
jostailuren bat jasotzea. Askok 
beraien ekarpena egiten dute. 
Gero, urtarrilean orri honetan 
ikusiko ditugu zenbakiak, 
zenbat jostailu bildu dituen x 
elkartek. 

Gizartea, orokorrean, lasai 
gelditzen da, Gabonetan umeek 
opariak jaso dituztelako. Eta 
nik galdetzen dut: zer zentzu 
dauka horrek? Badakit 
aspalditik Gabonetan ez dugula 
ospatzen Jesusen jaiotza, baizik 
eta kontsumismoa. Denoi 
gustatzen zaigu Olentzeroren 
rola jolastea. Dena dela, 
Olentzeroka jolastu behar 
badugu, zergatik ez dugu 
gutuna ere eskatzen? Etxe 
baten ez badago jostailurik 
erosteko, galdetu beharko 
genieke zein behar dituzten. 
Jasoko genituzkeen erantzunek 
gure bizilagunen beharrak 
erakutsiko lizkigukete. Ez da 
–edo ez zen– Gabonen zentzua 
poza elkarbanatzea? Jostailuak 
bakarrik erosten baditugu 
"ume behartsuentzako" horrela, 
gure eskuzabaltasunez gabiltza 
elikatzen. Hori egin beharrean, 
galdetu ahalko genioke gure 
bizilagunari zer eskatuko 
liokeen Olentzerori seme-
alabentzako. Baina, gai gara 
gure herrian bizi diren 
behartsuengana hurbiltzeko?

NiRE uStEz

PALOMA MARTINEZ
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Gabonetako ekintzei ekingo die-
te Basotxo erretiratuen elkartean 
gaur, 90 urteko bazkideak omen-
duta (17:00); hamabost. Aurres-
kua dantzatuko diete, hasteko, 
eta Basotxoko abestaldeak kan-
tuan egin, gero. Opariak jasoko 
dituzte omenduek, eta, bukatze-
ko, txokolate beroa hartuko dute 
elkartutako guztiek. Domekan, 
ostera, doke txapelketa jokatuko 
dute hainbat elkarteren artean.

Abenduaren 21ean, zapatuan, 
40 otarre zozketatuko dituzte 
Basotxon bertan (17:00), eta, on-
doren, txistor-jana izango dute. 
Abenduaren 24an, kantuan jar-
dungo dute kaleetan (10:00), eta 
31n, San Silvestre lasterketan 
laguntzen izango dira.

90 urteko bazkideak 
omenduko dituzte 
gaur Basotxon

Hainbat jatorritako herritarren 
topalekua izango da mojen ko-
mentua domekan. Bazkaltzeko 
elkartuko dira eta dagoeneko 
30en bat lagunek eman dute 
izena; dena den, antolatzaileek 
uste dute 100 bat izango direla, 
azken orduan jakinarazteko 
ohitura dute-eta askok.

Bakoitzak jateko zerbait eroan-
go du, norberak gustuko duen 
zerbait, eta elkarrekin bazkal-
duko dute (14:30). Bazkalostean 
(16:00), Habibi maitea abestuko 
dute Basotxoko kantu taldeko 
kideekin batera, eta, bukatzeko, 
dantzan egin. Basotxokoek eus-
kal dantza bat eskainiko dute, 
eta, ondoren, gainerakoendako 
tartea zabalduko da.

Kultura arteko 
bazkarian 100 bat 
lagun elkartuko dira

Mirari Altube aREtXabaLEta
Datorren urteko aurrekontuak 
onartzeko osoko bilkura egingo 
dute hurrengo eguenean, aben-
duaren 19an, eta aurrekontu 
horien berri eman zuen Udal 
Gobernuak joan den astean, 
baita proiektu eta partida ga-
rrantzitsuenak aurkeztu ere. 
Behin horiek aztertuta, EH 
Bilduko zinegotziek iragarri 
dute hainbat emendakin aur-
keztuko dizkietela aurrekontu 
horiei. Hiru multzotan batu 
dituzte, alor ezberdinei helduta.

Kiroldegian plaka fotovoltaikoak
Batetik, klima larrialdiari hel-
du gura izan diote, eta hor, 
proposatu dute eguzkia apro-
betxatzeko plaka fotovoltaikoak 
ipintzea Ibarra kiroldegian. "50 
kilowatteko instalazioa jartzea 
kiroldegiko teilatuan, hain zu-
zen ere. Horren kostua 60.000 
euro inguru izango litzateke, 
eta Energiaren Euskal Erakun-
deak emango lukeen dirulagun-
tza, ostera, 13.700 eurokoa; 
horrenbestez, guztira, 46.250 
euro izango litzateke gastua", 
adierazi dute.

Bizikletendako aparkalekua 
Bigarren multzoan, mugikor-
tasun jasangarria batu dute eta 
bi proposamen egin dituzte. 
Durana kalean dagoen pasabi-
dean bizikletak aparkatzeko 
lekua jartzea, batetik: "Pasabi-
de horretan dagoen udalaren 
biltegian jarriko genuke hori. 
Horretarako, 12.000 euroko par-
tida sortzea proposatu dugu". 
Proiektu horren ezaugarriak 
zeintzuk izango liratekeen ere 
adierazi dute: 25 leku helduen 
bizikletendako eta beste horren-
beste umeenak gordetzeko; bi-
zikleta elektrikoak kargatzeko 
sistemak; eta tailer txiki bat. 
"Segurtasun neurriak ere jarri-
ko genituzke hori zaintzeko. 
Era berean, kudeatzeko propo-
satzen dugu sarbidea txartel 

bidez izatea eta urteko kuota 
bat ezartzea". 

Multzo horren barruko biga-
rren proposamena da Almen 
ikastetxera dagoen errepidean 
bidegorria egitea. "Gaur egun-
go bidegorria, Eskoriatzarantz 
doana, eta ikastetxea lotuko 
lituzkeen bidegorri zati bat gura 
dugu, errepidearen alboan, ikas-
tetxeak berak eskatu duen mo-
duan. Horretarako, dagokion 
partida sortzea proposatzen 
dugu 100.000 eurorekin".

Etxebizitza programa
Hirugarren multzoan, etxebizi-
tzen iraunkortasuna hartu dute 
kontuan, eta proposatu dute 
ondasun higiezinen zergaren 
(OHZ) errekargutik Udalak ja-
sotzen dituen 34.549 euroak 
etxebizitza hutsen promoziora-
ko erabiltzea; bereziki, gazteei 
begira: "Gazteentzako emantzi-

paziorako etxebizitza programa 
sortzea da asmoa, eta Durana 
kalean eta Bedarretako San 
Migel auzoan dituen etxebizitzak 
txukuntzea eta gazteen alokai-
ru programaren esku uztea". 
Horretarako, 35.000 euroko par-
tida sortzea proposatu dio Udal 
Gobernuari. 

Finantzaketa moduak
Guztira 207.000 euroko propo-
samena egin dutela jakinarazi 
dute EH Bilduko zinegotziek, 
eta hori zelan finantzatu ere 
aipatu dute: "Horretarako, zati 
bat beste partida batzuetatik 
hartuta finantzatuko litzateke. 
Beste zatia, ostera, kredituen 
bitartez jarriko genuke aurre-
kontu proiektuan, baina gero, 
aurrekontuaren soberakinetatik 
finantzatzea proposatuko dugu, 
unea ailegatzen denean. Horre-
tarako dirurik izango dela uste 
dugu".

Hori guztia negoziatzen dihar-
dutela bi alderdiak azken as-
teotan onartu dute EH Bilduko 
kideek, eta adierazi dute 2020ko 
aurrekontuak baloratzeko unea 
abenduaren 19ko osoko bilkura 
izango dela, aurkezten den egu-
nean bertan.

EH Bilduko sei zinegotziak udaletxean. EH BILDU

Lau emendakin egingo 
dizkiete aurrekontuei
udal aurrekontuak onartzear direla, EH bilduk proposatu du partidak zehaztea, 
besteak beste, eguzkia aprobetxatzeko plakak jartzeko, bizikletendako aparkalekua 
egokitzeko eta gazteen emantzipaziorako etxebizitza programa bat garatzeko

DURANA KALEKO 
PASABIDEAN DAGOEN 
BILTEGIAN JARRI 
GURAKO LUKETE 
BIZIKLETENTZAT LEKUA

Kurtzebarriko DBHko laugarren mailako ikasleak eta hainbat irakasle. MIRARI ALTUBE

Kurtzebarri BHIkoak irabazle 
'Beldur barik' lehiaketan
DbHko laugarren mailakoek egindako poster batek 
irabazi du saria eta beste bik aipamen berezia jaso dute

Goiena komunitatea 
Kurtzebarri BHI / aREtXabaLEta

Kurtzebarri institutuko DBHko 
laugarren mailako ikasleok 
aurten ere Beldur Barik lehia-
ketan parte hartu dugu. Aur-
tengo edizioan, iaz ez bezala, 
poster ezberdinak sortu ditugu, 
eta baita saria irabazi ere!

"Nire letraz" 
Letraz izeneko posterra izan da 
irabazlea (400 euro), baina, ho-
rrez gain, beste bi lanek ere 
aipamen berezia jaso dute. Epai-
mahaiak, kasu honetan, adie-
razi du lanaren mezu indartsua 

eta estetika zaindua baloratu 
dituela.

Lehiaketaren xedea da ikus-
entzunezko produkzioen zein 
lan grafikoen bidez neskek eta 
mutilek desberdintasun egoerei 
nola aurre egiten diegun era-
kustea.

Hortaz, aurtengo gure lanetan 
kultura matxista eta indarkeria 
sexistaren adierazpenari lotu-
tako mezuak irudi apropos eta 
indartsuekin lotzea izan da 
gakoa. Lan irabazlean, idazteko 
makina bat ageri da zuriz dagoen 
orri batekin eta honela dio: Nire 
bizitza. Nire letraz.



ARETXABALETA      17GOIENA ALDIZKARIA  2019-12-13  Egubakoitza

Mirari Altube aREtXabaLEta
Kantuan hazi eta bizi proiektua 
garatzen hasi eta hamabi abesti 
sortuta bukatu dute Arizmendi 
Ikastolako Basabeazpi guneko 
kideek. Kantu horiek guztiak 
gaur, egubakoitza, aurkeztuko 
dizkiete familiei. 

"Irati irakasleak abeslaria eta 
musikaria izan gura zuen, baina 
hala-moduz zekien kantatzen", 
kontatu du Eneritz Urrutiak, 
Basabeazpi guneko irakasleak. 
Eta istorio horren hariari tiraka 
garatu dute proiektua: "Neska-
mutikoekin erabaki genuen mu-
sikari izateko pausoak erakutsi-
ko genizkiola Iratiri". Horretan 
laguntzeko hainbat bisitari jaso 
dituzte; besteak beste, ahotsa 
zelan zaindu irakatsi dien logo-
peda, erritmoa jarraitzen eraku-
tsi dien batukada bateko kidea, 
hainbat musika instrumentu 
sortu dituen herritarra, ahotsa-
ren intentsitatearen berri eman 
dien musika eskolako irakaslea 
eta gorputz espresioa lantzen 
jardun duten Jaiki elkarteko 

kideak. "Behin hori guztiori ika-
sita, umeek erabaki zuten abes-
ti sorta bat oparitzea Iratiri, eta 
halaxe sortu ditugu kantuak".

Kantu motzak eta samurrak  
Urrutiak berak asmatutako letrak 
dituzte abestiek, eta Nagore Ola-
be irakasleak egokitutako doinua: 
"Kanta motzak dira, ikasteko 
oso samurrak. Tokiko berbak 
erabili ditugu eta gutxi erabiltzen 
direnak sartzeko ahalegina egin 
dugu; adibidez, katamixarra, 
ostarkua...". Umeen kantak izan 
arren euskara ezagutzen ez du-
tenendako ere material apropo-
sa dela uste du: "Ez bakarrik 
horiendako, geuretako ere bai, 
berba horiek gal ez ditzagun". 
Abeslari lanetan umeek jardun 

dute, kantu batean izan ezik –hori 
gurasoek abestu dute–, eta You-
tuben jarriko dituzte.

Herriko ondarea 
Proiektuak dituen helburuak 
azaldu ditu Urrutiak. Hiru, hain 
zuzen ere; batetik, material eus-
kaldunaren sorkuntza: "Ikasto-
lako guraso, ikasle eta langileok 
elkarrekin egitean dago gakoa. 
Hori da indar nagusia eta lana-
ri ilusioa eta bizitasuna ematen 
diona". Bestetik dago herriko 
ondarea jasotzea komunitatea 
lagun: "Proiektu ezberdinak egin 
ditugu: gure nagusiek erabiltzen 
zituzten jolas, kantu, dantza eta 
esaerak egunerokoan txertatze-
ko, adibidez. Eta guk ere geure 
hazia bota nahi diogu ondare 
horri". Eta hirugarrenik, tresna 
berriak sortzea euskararen ar-
nasgune izan dadin ikastola. 

Iratiren istorioaren bueltan 
sortutako abesti sorta hori he-
rriarendako ere opari izan dadin 
gura dute. "Ilusioarekin eginda-
ko hori, guztiondako izan dadila".

Neska-mutikoak kantuan Nagore Olabe irakaslearen aginduetara. ARIZMENDI IKASTOLA

Kantuan hazteko eta 
hezteko abesti sorta
arizmendi ikastolako basabeazpi guneko kideek hamabi abesti sortu dituzte 'kantuan 
hazi eta bizi' proiektuaren baitan; doinu samurrak eta tokiko berbak erabili dituzte, 
eta ilusio handiarekin egindako bildumatxo hori gaur aurkeztuko diete familiei

ABESTI MOTZAK DIRA, 
IKASTEKO SAMURRAK 
ETA TOKIKO BERBA 
ASKOREKIN 
OSATUTAKOAK

Ipuin kontaketa
Izaskun Mujika ipuin 
kontalariak sorpresaz betetako 
Ipuinen haria saioa eskainiko 
die haurrei liburutegian 
bihar, zapatua (11:30).

Erakusketa
Aretxabaleta anitza 
erakusketa izango da Arkupen 
hilabete guztian, Auzokok eta 
Loramendi elkarteak 
antolatuta.

oHaRRak

Herritarren eskaintzekin beteko 
da Neguko Azoka bihar eta etzi
artisauak, ekoizleak, merkatariak, gobernuz kanpoko 
erakundeak eta ikastetxeak elkartuko dira Herriko Plazan

M.A. aREtXabaLEta
Gabonen atarian, bosgarrenez 
egingo dute Neguko Azoka. He-
rriko Plazan jarritako karpa 
azpian elkartuko dira zapatuan 
(10:30-14:30 eta 17:00-20:30) eta 
domekan (10:30-14:30) artisauak, 
ekoizleak eta merkatariak, eta 
horien inguruan Josune Mur-
goitio eta Monika Madinabeitia 
idazleak, UDA, Hiruatx eta ikas-
tetxeak. "Tokiko produktuak 
sustatzeko helburuarekin dator 
aurtengoa ere", adierazi du Kul-
tura zinegotzi Ainhoa Caberok. 

Ikas bidaiarako dirua batzen 
Hiruatxek bi kanpainaren alde-
ko bilketa egingo du: batetik, 
Saharako kanpamentuetarako 
eta Oñatiko errefuxiatuendako 
materiala jasoko dute, eta, bes-
tetik, Kolonbian ekindako proiek-
tuari laguntzeko bigarren esku-
ko produktuak salduko dituzte.

Ikasleek, ostera, ikas bidaia-
rako dirua batzeko aprobetxatu-
ko dute. Kurtzebarri institutukoek 
tonbola jarriko dute eta opari 
galantak banatu euro baten tru-
ke; eta Almen gunekoek, taberna.

Kontzertuak eta ikastaroak 
Karpa abenduaren 18a arte egon-
go da eta beste ekitaldi batzuk 
ere hartuko ditu. Gaur, hilak 
13, buzkantzak eta txistorra das-
tatzeko aukera eskainiko du 
UDAk, Bixentak taldeak girotu-
ta (19:00). Astelehenean, Hizkun-
tza Aniztasun tailerra emango 
du (09:30) Loramendi euskara 
elkarteak. Astelehen eta eguaz-
ten arratsaldeetan, ostera, Gu 
Haziak Gara elkartekoek gida-
tutako joskintza eta kakorratz 
saioak izango dira. Eta marti-
tzenean, hilaren 17an, Leizarra 
musika eskolak Gabonetako 
kontzertua eskainiko du (18:00).

UDAk, eskola kiroleko Gipuz-
koako Federazioarekin batera, 
Gabonetako karate jaialdia an-
tolatu du; domekan izango da, 
Ibarra kiroldegian (10:00). Ka-
rateka gazteenek hartuko dute 
parte, benjaminetatik hasi eta 
infantil arterainokoetara. 160 
bat neska-mutiko elkartuko dira, 
guztira; horietatik hamazortzi 
inguru UDAkoak.

Haurren Gabonetako 
karate txapelketa 
domekan kiroldegian

Murrukixo mendizale elkarteak 
bazkidetza eta federatze aukeren 
berri ematen duen gutuna bida-
li die bazkideei, baita 2020ko 
egutegia ere. Aldaketak egiteko 
azken eguna abenduaren 16a 
izango da, eta horretarako, Mu-
rrukixoren egoitzara jo behar 
dute interesatuek (martitzenak, 
19:00-20:00) edo mezu bat bidali: 
murrukixo@outlook.com.

Mendi-federatze 
aukeretan aldaketak 
egiteko epea zabalik
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Zuhaitz Gonzalez Eskoriatzako 
kadete mailako saskibaloi tal-
deko entrenatzailea "zoratzen" 
dago azkenaldian taldea ematen 
ari den ikuskizunarekin. Aben-
duko zubian, Lloret de Marren 
izan dira, TSE Top Sport Event 
txapelketan lehiatzen, eta, joka-
tu dituzten partidu guztietan 
zenbait gorabehera izan dituzten 
arren, guztietan lortu dute ga-
raipena, joko bikaina egiten 
dakitela erakutsita.

"Kataluniako txapelketara ondo 
prestatuta joan gara, eta oso 
ondo aritu dira jokalari guztiak. 
Defentsa-lana bikain egin dute, 
kontraerasoen eraginkortasuna 
ezin hobea izan da, eta, partiduak 
galtzen joan arren, burua altxa-
tua, buelta eman, eta garaipe-
naren bila joan dira. Lloret de 
Marko txapelketa irabazi dugu, 
baina, hortaz harago, eman du-
ten erakustaldiarekin geratzen 
naiz ni", adierazi du Zuhaitz 
Gonzalez entrenatzaileak.

'Lau teilatu' kantuaren bertsioa 
Haurren minbiziaren aurka 
EITBk martxan duen maratoi 
solidarioaren baitan, Lau teila-
tu abestiaren bideoklip berezia 
sortu nahi dute, herritarrek 
bidalitako piezekin. Hala, Esko-
riatzako neskek minbizia duten 

haurrak gogoan Lau teilatu kan-
ta abesteko tartea atera zuten 
Lloret de Marko kantxatik. In-
fantilak eta kadeteak batera 
kantuan, bideo bat eskegi dute 
Eskoriatza Saskibaloi Twitter 
kontuan.

Liderrak ligan
Denboraldia hasi zutenetik zaz-
pi partidu jokatu dituzte, eta 
guztiak irabazi dituzte eskoria-
tzarrek. Hala, pasa den jardu-
naldian, sailkapeneko bigarre-
nari 22 punturengatik irabazita, 
liderrak dira. Asteburu honetan, 
lehenengo faseko azken partidua 
jokatuko dute, Santo Tomas Li-
zeoa taldearen aurka. Partidua 
etxean izango dute, Manuel 
Muñoz kiroldegian, 11:15ean. 
Jardunaldi honen ostean, berriz, 
Gipuzkoako faseari ekingo dio 
taldeak.

Eskoriatzako kadete mailako saskibaloi taldea. ESKORIATZA KE

Lloret de Mar-ko 
txapelketan garaile
kadete mailako Eskoriatza taldeko neskek abenduaren 6tik 8ra bitartean jokatu den tSE 
top Sport Event txapelketa irabazi dute, gironako Lloret de Mar herrian. Horrekin batera, 
liderrak dira ligan, eta asteburu honetan izango dute lehenengo bueltako azken partidua

KADETEEK PARTIDU 
GUZTIAK IRABAZI 
DITUZTE LLORET DE 
MARREN JOKATU DEN 
TXAPELKETAN

Domeka honetarako, abenduaren 
15erako, Makila eskuen eta ibili 
basuen egitasmo kideek eta Es-
koriatzako Berbalagunak talde-
ko partaideek elkarlanean anto-
latu dute mendi-irteera. Marin 
auzoko inguruak ezagutzeko 
helburuarekin, honako hau da 
egingo dute bidea: Gatzagain, 
Jarindo, Marin, Eskoriatza. 

Ibilbidea egin gura duenak 
autobusa izango du, Eskoriatza-
tik irtenda, 09:15ean, edo, bes-
tela, 09:30erako egin dute hitzor-
dua Gatzagaingo aparkalekuan. 
Irteerara joateko ez dago izenik 
eman beharrik, baina haurrek 
heldu batekin lagunduta joan 
beharko dutela adierazi dute 
antolatzaileek.

Jarindora irteera 
izango da domeka 
honetan

Eskoriatzako Udalak antolatuta, 
Izar Arregi psikologo eta tera-
peutak Inteligentzia emoziona-
laren lanketa nerabeekin izene-
ko hitzaldia eskainiko du aben-
duaren 19an, eguena, 18:30ean, 
kultura etxean. Adin guztietako 
pertsonei zuzenduta, komuni-
kazioa, autoestimua eta nerabe-
zaroa oinarri izango ditu Arre-
gik euskaraz eskainiko duen 
saioak. 

Nerabezaroa, haur izatetik 
helduarora doan trantsizio ga-
raia, sarri, zaila izaten da nera-
beentzako zein gurasoentzako, 
eta, askotan, familian birkoka-
tze bat eskatzen du. Hala, horren 
bueltan jardungo du doan izan-
go den hitzaldian.

Hitzaldia: 'Inteligentzia 
emozionalaren lanketa 
nerabeekin'

TORTOLIS LUDOTEKA

Minbizia duten haurrei elkartasuna
Eskoriatzako Tortolis ludotekako neska-mutilek ere minbizia duten 
haurrekin bat egiten dute. Horretarako, Lau teilatu kantua abestu zuten, 
elkartasun gisa. Bideoa grabatu aurretik, apaingarriak prestatu zituzten, 
eta egindako lanarekin oso gustura geratu zirela adierazi dute bertako 
hezitzaileek.

Azaroaren 9an egitekoa zen 
Mondragon Unibertsitatearen 
Huhezi fakultatearen egoitzaren 
bisita bertan behera geratu zen, 
eta, zapatu honetan egingo dute.  
Bisitan, eraikinaren nondik no-
rakoak ezagutuko dituzte ber-
taratzen direnek, Ana Isabel 
Ugalde historialariaren eskutik. 
Hala, ele bitan eta doan izango 
da bisita, baina izena eman 

beharra dago, Ibarraundi mu-
seoan. Zapatuan, elkartzeko 
lekua ere museoa izango da.

Gaur egun unibertsitatea da-
goen eraikina Errosario Santu-
ko Ospitalea izan zen. Lau men-
deko historia du, eta eraikin 
lanak 1600. urtean hasi ziren, 
Perura joandako Juan de Mon-
dragon arkarazotarraren aginduz. 
Ordutik hona, ugariak izan dira 
jasan dituen gorabeherak –sute 
handiak, jabetza aldaketak, erro-
mesen abenturak…– eta eman 
zaizkion erabilerak.

Huheziko eraikinera 
bisita gidatua izango 
da zapatuan

Infantil mailako Aresko taldeak 
ere lan bikaina egin du Lloret de 
Marko txapelketan. Izan ere, 
hirugarren postuan sailkatu dira 
Mikel Elortza entrenatzailearen 
neskak.

Derbia infantilek
Zapatuan, 09:30ean, Manuel 
Muñozen jokatuko dute ligako 
partidua, Mondragon B 
taldearen aurka. Infantil mailako taldekoek aurkariekin ateratako argazkia. ESKORIATZA KE

Infantilak, hirugarren postuan
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Leintz Gatzagako udal ordezkarien kargu-hartze ekitaldia. IMANOL SORIANO

Eugenio Otsoa da Leintz 
Gatzagako alkate berria 
Herritarren babesarekin eratu zuten Leintz gatzagako 
udalbatza berria pasa den zapatuan

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Eugenio Otsoa da Leintz Gatza-
gako alkate berria, zumitzezko 
txibita eta aginte makila hartu-
ta. Alkate karguarekin batera, 
udalbatzako gainontzeko kideek 
ere kargua hartu zuten: Garazi 
Orobengoak, Ogasuneko zine-
gotzi kargua; Juanito Bengoak 
Mendikoa; Beñat Agirreurretak, 
Kulturakoa; eta Jon Sasiainek, 
Hirigintzakoa.

"Herri txikietan bertigo handia 
ematen du udalean sartzeak, 
baina, azkenean, talde polita 
osatu dugu", adierazi zuen Eu-
genio Otsoak. Eta hauxe gaine-

ratu: "Gazteak taldean izatea 
ezinbestekoa da".

Gazteen garrantzia 
"Kontzientzia sozialak" bultza-
tuta animatu da Garazi Oroben-
goa agintaldi honetan Ogasun 
zinegotzi kargua hartzera. Lehen 
aldia izango du eta "ilusioz" 
agertu da: "Herrian zegoen beha-
rrari erantzun emanez animatu 
gara Beñat Agirreurreta eta 
biok. Herritarrek asko animatu 
eta baloratu gaituzte. Gainera, 
talde polita eratu dugula uste 
dut denon artean, lanean inda-
rrez aritzeko".

I.B. ESkoRiatza
Donna Dunne abeslariak eta 
Philip Doyle gitarra-joleak osa-
tzen duten Craic 'N' Roll taldeak 
emanaldi akustikoa eskainiko 
du zapatu honetan, Inkernun, 
22:30ean hasita. Ez da lehenen-

go aldia bikote irlandarra In-
kernuko oholtza gainera igotzen 
dela; izan ere, urtarrilean es-
kainitako kontzertuaren arra-
kastaren ostean, berriro ekartzea 
erabaki dute Atxorrotx kultura 
elkarteko kideek. 

Country, rock-and-roll eta gipsy-
jazz estiloak uztartzen dituzte, 
eta, euren kantuez gain, bertsioz 
betetako kontzertua eskainiko 
dute. Besteak beste, Elvis Pres-
ley, Janis Joplin eta Johnny 
Cash taldeen bertsioak, hain 
zuzen ere. 

Hala, Donna Dunne abesla-
riaren ahots izugarriaz eta 
ibilbide luzea eta teknika han-
dia duen Philip Doyle gitarra-
jolearen kantuez gozatu ahal 
izango dute bertaratzen diren 
ikus-entzuleek. 

Craic 'N' Roll taldea berriz 
izango da Inkernuko oholtzan
Donna Dunne eta Philip Doyle bikote irlandarraren 
emanaldi akustikoa 22:30ean hasiko da

I.B. LEiNtz gatzaga
Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko Nazioarteko Egunaren buel-
tan, Madrilen asteburu-pasa 
egin zuten Sorginak Emakume 
Taldeko zenbait kidek, eta za-
patu honetarako, berriz, auto-
defentsa feminista tailerra an-
tolatu dute Berdinbidean Gi-
puzkoak, Bideberrik eta Sorgi-
nak Gatzagako Emakume Tal-
deak elkarlanean. 

Bortizkeriari aurre egiten 
ikasteko eta indartze pertsona-
lerako teknikak ezagutzeko 
asmoz antolatutako autodefen-

tsa feminista tailerra zapatu 
honetan izango da, Gatzagako 
kultura etxean, eta Emagin Eus-
kal Herriko Bilgune Feminis-
tako kideak izango dira lau 
orduko formakuntza saioa es-
kainiko dutenak, 10:00etatik 
14:00etara bitartean.

Tailerrean parte hartzeko in-
teresa duten emakumeek zenbait 
bide izango dituzte horretarako: 
Leintz Gatzagako udaletxera 
joanda edo 943 71 47 46 telefono 
zenbakira deituta; edo Sorginak 
Emakume Taldearen Whatsapp 
taldean idatzita.

Autodefentsa feminista tailerra 
izango da zapatu honetan
Emagin elkartekoek eskainitako saioa lau ordukoa 
izango da, 10:00etan hasita, kultura etxean

Imanol Beloki ESkoRiatza
Hertzainak talde historikoko 
abeslari ohia talde formatuan 
dabil azken urteotan. Orain dela 
lau urte abiatu zuten bidea el-
karrekin musikagintzan ibilbi-
dea luzea duen Gari musikari 
legazpiarrak –Hertzainak– eta 
Maldanbera taldeak, eta zapatuan 
Zaldibar antzokiko oholtza gai-
nean izango dira kontzertua 
eskaintzen. Sarrerak Manuel 
Muñoz kiroldegian erosi daitez-
ke, lau eurotan, eta, edukiera 
mugatua denez, aurrez erostea 
gomendatu dute antolatzaileek.

Hainbat urtez bikote forma-
tuaren mugak arakatu ondoren, 
azken hamarkadetako euskal 
musikako artista handienetakoa 
den Garik esperientzia berri bat 
hasi zuen Maldanberarekin, 
formazio klasikoa duen taldea-
rekin. Natxo Beltran (bateria, 
ahotsak), Oier Aldekoa (baxua, 
teklatuak eta ahotsak) eta Miguel 
Moyano (gitarrak, teklatuak eta 
ahotsak) musikarien laguntza-
rekin izango da Zaldibar antzo-
kian ordu eta erdi inguruko 
saioa eskaintzen.

Kanta zaharrak berreskuratuz 
Zapatuan 20:00etan hasiko den 
emanaldian, Beste denbora batean 
azken diskoa aurkezten izango 
da, baina, oinarrian disko ho-

rretako kantuak izango dituen 
arren, Garik bere ibilbideko 
hasierako kantak ere eskainiko 
die bertaratzen direnei. Izan ere, 
irailaren amaieran Euskalduna 
jauregiko auditoriumean Inun 
baino alaiagoa izanen da izen-
burupean Josu Zabalak eta Ga-
rik eskainitako saioaren ostean 
abesti zaharrak errepertorioan 
sartzea erabaki duela adierazi 
du Gariren managerrak. "Mal-
danbera taldearekin egonkorta-
suna topatu du Garik eta bere 
betiko abestien rock funtsa be-
rreskuratu ahal izan du".

Gertukoa eta kalitatezkoa
38 urte baino gehiago eszena-
rioetan eta musikari lotuta bi-
zitza osoa eman ondoren, ger-
tuko eta kalitate handiko kon-
tzertu intimoa eskaintzeko asmoz 
izango da zapatuan. Nostalgia 
barik, fokua eguneroko gauza 
txikietan jarriz.

Taula gainean izaten duen 
jarrera eta estiloagatik da era-
kargarria Gari, eta bere ahots 
xuxurlatu eta hauskorraren 
jarraitzaileek euskal musikari 
mitikoa zuzenean ikusteko au-
kera izango dute.

Gari & Maldanbera, Oñatin eskainitako kontzertuan. IMANOL SORIANO

Gari & Maldanbera 
ikusteko sarrerak, salgai
bihar, zapatua, izango da kontzertua, 20:00etan, zaldibar antzokian. Sarrerak Manuel 
Muñoz kiroldegian erosi daitezke, 4 eurotan, eta, guztiak ez badira saltzen, egunean 
bertan ere erosi ahal izango dira, emanaldiaren aurretik, antzokiko leihatilan
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L.Z.L. ELgEta
Elgetako udalbatza martitzenean 
elkartuko da 2020ko udal aurre-
kontua erabakitzeko. Iraitz Laz-
nako alkateak asteon eman du 
Udal Gobernuak landutako au-
rrekontu proposamenaren berri. 

1.728.293 euroko aurrekontu 
proposamena da, aurtengoa bai-
no 140.000 euro handiagoa. "2012a 
ezkero Elgetako udal aurrekon-
tu batek inbertsioetarako izan 
duen diru kopuru handiena da. 
Bi faktorek eragiten dute: alde 
batetik, Udalak Olalde auziare-
kin lotuta zeukan lehen kalte-

ordaina pagatzen amaitu izanak 
aukera handiagoa ematen du 
aurrekontua moldatzeko eta 
dirulaguntza gehiago lortzeko. 
Bestetik, aurreikuspena da Foru 
Fondotik etorriko den diru ko-
puruak %3 eta %4 artean egin-
go duela gora", azaldu du alka-
teak. Lazkanok jakinarazi du 
Olalde auzitik 80.000 euro libra-
tzeak esan nahi duela kopuru 
hori gehi horrekin lor daitezkeen 
dirulaguntzak egongo direla 
inbertsioetarako. "Hau da, ia 
120.000 euro gehiago. Hala, 2020an 
ia 300.000 euro izango ditugu 

inbertsioetarako. Urteotan eus-
te ekonomia batean mugitu gara, 
baina aurten, nire ustez, nor-
maltasun baten barruan fun-
tzionatzera bueltatuko gara".

Inbertsio nagusiak 
2020rako aurreikusten diren 
inbertsio nagusiak dira: San 
Roke kaleko zorua berritzeko 
110.000 euro, Haur Hezkuntzako 
teilatua egiteko 50.000 euro, Uda-
lak plazan duen etxebizitza be-
rritzeko 40.000 euro, industrial-
dean ingurumen kontuak lan-
tzeko 18.000 euro, baserritarren 
batzorderako 15.000 euro, herri-
ko mapa topografikoa egiteko 
14.520 euro, frontoian LED argiak 
ipintzeko 5.000 euro, eskolan 
suteen kontrako ateak jartzeko 
4.482,68 euro eta udal langileen 
fitxaketa sistema ipintzeko 800 
euro.

Udal inbertsioetarako diru 
kopuru handiena 2012a ezkero
2020ko udal aurrekontuaren proposamena aurkeztu du 
alkateak, eta udalbatzak martitzenean eztabaidatuko du  

PiLota tXaPELkEta
PARTIDUA, GAUR, 20:00ETAN

Jon Irazabal-Beñat Arabaolaza / Alain 
Valle-Eneko Ormaetxea

SAILKAPENAK

40 URTETIK GORAKOAK

   P I
1. Gallastegi-Askasibar  4 4
2. Retolaza-Elkoro  4 3
3. Bouzas-Zubiaurre  4 2
4. Erostarbe-Arizmendiarrieta  4 5
5. Martin-Bolinaga 4 0

40 URTETIK GORAKOAK

1. Sarasua-Elorza  4 4
2. Ormaetxea-A. Valle  3 2
3. Irazabal-Arabaolaza  3 2
4. De Vega-Cantabrana  4 1
5. Garate- I. Valle  4 0
Oharra: Azken partiduak ez du 
eraginik izango finalerdietan. Erabakita 
daude dagoeneko. Emakumeetan, 
berriz, lau lagunek hartu dute parte eta 
bikoteak aldatzen joan dira. Ez dago 
sailkapenik.

Azoka berezia gaur
Herritarrek egindako azoka, 
18:00etan, kiroldegian. Truke 
azoka, bigarren eskuko azoka, 
artisautza lanak...

Omenaldi berezia
Herritar talde batek ezusteko 
omenaldia egingo dio elgetar 
bati. Ekitaldia domekan 
izango da, 13:00etan, plazan.

Ate irekiak ludotekan
Hilaren 17an, 2-6 urte arteko 
umeendako; eta hilaren 19an, 
7-12 urte artekoendako. 
Zerbitzua ezagutzeko. Doan. 

Podologo zerbitzua
Erretiratuendako kontsulta, 
hilaren 19an. Txanda 
hartzeko: 943 76 80 77 (Nati).

oHaRRak

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Urdangarinek Ozkarbi elkartean 
eta lagunartean egingo du pia-
noarekin jendaurrean egiten 
duen lehen emanaldia. Martxoa-
ren 12an Arriagan egitekoa duen 
kontzerturako lehen entrena-
mendua izango da. "Horrela 
iritsi zitzaidan gonbidapena 
Elgetako lagunen partetik eta 
esan zidaten pianoa ere lortuko 
zidatela. Plano oso-oso lagun-
koian eta hurbilean izango naiz 
Ozkarbin", esan du. Arriagara-
ko errepertorioa osatzen ari da 
oraindik, eta prest duenarekin 
etorriko da Elgetara. Bere kan-
tutegitik egin du aukeraketa. 
"Zerbait berria ere sortu dut eta 
eramango dut, baina kantu gehie-
nak aspaldian entzun gabekoak 
dira, eta pianoarekin". 

Kontzertua elkarte batean eta 
lagun artean izanagatik erronka 
handia dela dio musikariak. "Ez 
dut inoiz horrelakorik egin.  
Arriagara beste urduri eta ar-
duratsu helduko naiz Elgetara". 

Pianoa ikasten 
Pianoa ikasten hasi berria da 
Urdangarin. "Esango nuke nire 
bizitzako erronka dela. Ez naiz 
piano-jolea, baizik eta pianoa-
rekin abestu nahi duen kantaria. 
Nire jomuga kantua da, ez pia-

noa. Baina pianoak beste sono-
ritate bat du, eta oso indartsua 
da. Ez dago instrumentu indar-
tsuagorik. Eta hor nabil, neurria 
hartzen. Jendeari erakutsi nahi 
diot zertan nabilen eta nahiko 
nuke iritziak jasotzea".

Mikel Urdangarin. MIKEL EZKERRO

Urdangarinen lehen 
emanaldia pianoarekin  
kultura hitzordurik ez da falta egunotan Elgetan. Erretiratuen kultura asteko ekintzak 
izan dira astean, eta Mikel urdangarin ozkarbi elkartean izango da gaur, 20:00etan. 
Liburutegian, berriz, 'Hiri kondairak' eskainiko ditu ixabel agirresarobek, 19:30ean

Hainbat ipuin saio izango dira, 
gaur, liburutegian. 17:00etan, 
Ipuinen ordua-ri emango diote 
hasiera. Herriko kontalari 
taldearen eskutik izango dira 
hiru saio. Aldiz, 19:30ean, Hiri 
kondairak eskainiko ditu Ixabel 
Agirresarobe kontalari 
usurbildarrak. Ordubete 
inguruko saioa izango da, eta 
15 urtetik gorakoendako. "Hiri 
kondairak herrietan edo hirietan 
kokatzen diren gertaerak dira, 
eta gaur egungo gizarte kaletar 
honetan gerta daitezkeenak", 
azaldu du. "Nerabeei eta hortik gorakoei adinari egokitutako 
edukiak eskaini behar zaizkie. Oso gustuko dituzte heriotzarekin, 
gaiztakeriarekin eta umore beltzarekin zerikusia duten istorioak, 
eta hortik joango da nire saioa". Agirresarobek 28 urteko ibilbidea 
du. Bilakaera handia egon dela dio: kontalari gehiago dira, gaiak 
eguneratu egin dira eta ikuspuntu parekideagoa lantzen da.

Ixabel Agirresarobe. I.A.

'Hiri kondairak' gaur liburutegian

Xalbadorpe elkartearen kultura 
astean musika, antzerkia eta 
bingo saioa izan dira egunotan. 
Eguaztenean, esaterako, Alai 
Taldearen kontzertua izan zen 
antzokian, eta bertan aritu ziren 
hiru artista gazte; tartean, Unai 
Cantabrana elgetarra. Saio 
polita egin zuen hainbat bertsio 
eskainiz. Erretiratuek, gaur, 
Gabonetako luntxa egingo dute, 
18:00etan, Ozkarbin.

Herriko kantaria erretiratuen astean

Unai Cantabrana, Espaloian. L.Z.L.
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GABONAK 
ARRASATEN 2019

+ SANTAMASAK

Gabon sasoian, 
arrasatearrak 

munduan 
barrena

•
Gabonetako 

ezinbestekoak 
Arrasaten

•
'Xanti Smith' 

txerria, 
santamasei 

begira

IBAI ZABALA
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Gabon 
garaian, 
arrasatearrak 
munduan 
barrena
gabonak etxean familia eta lagun artean 
pasatzeko garai bereziak badira ere, badaude 
data hauek etxetik kanpo munduan zehar 
pasako dituzten bost arrasatear. 
Amaia Aranegi

JOSU ARIÑO  

"Gabonetarako askok etxeko 
ateak zabaldu dizkigute "

Josu Ariño 24 urteko arrasatearra Medikuntza graduko azken 
urteko praktikaldia egiten ari da Mexikon, Meridan, 
Yukatango probintzian. Hango jende askok Gabonak eurekin 
pasatzeko etxeko ateak zabaldu dizkioten arren, Kuban 
igaroko ditu Gabonak, bertan egindako lagunekin, bere 
bertako familia dena. Mexiko ikusteko aukera izan du, eta, 
Kuba gertu egonda, urteko azken egunak Karibeko 
hondartzetan igarotzea plan paregabea iruditzen zaio. Bitxia 
egiten ari zaio Ariñori Gabonetako apaingarriak 30 gradutan 
eta tirantetan ikustea. Hala ere, garaiotako janaria –arrain 
zopa, turroiak...– eta santamasak faltan igarriko ditu. 

ARITZ UNAMUNO 

"Aurten, etxekoak etorriko dira 
Gabonak elkarrekin pasatzera"

Aritz Unamuno 40 urteko arrasatearra da eta lau urte eta erdi 
darama Txinan. Shanghain, Fagor Ederlanen Kunshanen, 
egiten du lan, Mekanizatuko Produkzioko arduradun. Aita 
izan berri da –alaba jaio da orain dela hilabete– eta 
Vietnamen pasako dituzte Gabonak familiakoekin batera.  
Alaba ezagutzera joango dira eta, bide batez, Gabonak 
elkarrekin pasatuko dituzte. Azken bost urteak etxetik kanpo 
pasa ditu Gabonak eta aurten, behintzat, familiartean egongo 
da. Hala ere, abenduaren 24ko arratsaldeko poteoa eta 
Aramaioko gainontzeko familia faltan igarriko ditu.
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BEÑAT BARBERENA 

"Herrimin gehien sentitzen den 
garaia dira Gabonak"

Beñat Barberena 30 urteko arrasatearra da eta Txinan dago, 
Hangzhou-n, Zhejiang probintzian, neska-lagunarekin batera. 
Laugarren urtea du han; heziketa fisikoko irakasle eta 
saskibaloiko entrenatzaile eta jokalari dihardu. Gabon 
gauean, neska-lagunarekin batera, gordeta daukaten patea, 
amaren kroketak eta urdaiazpikoa izango dituzte afaltzeko, 
eta 25ean eta 31n lagunartean izango dira. Laugarrenez 
ospatuko ditu Gabonak Txinan; herrimina du: "Familiarekin 
bazkari eta afariak, tertuliak, kartak, lagunekin poteo eta 
parrandak... Ai... Besarkada potolo bat denoi!". 

IZASKUN MARIÑELARENA 

"Oso bitxia egingo zait 
Gabonak uda giroan pasatzea"

Izaskun Mariñelarena 24 urteko arrasatearra da eta urria 
ezkero Australian dago, Sydneyn. Han, ingelesa ikasi eta 
hondartzaren ondoan dagoen saltoki-gune bateko mexikar 
jatetxe batean lanean jarduten du. Gabonei begira, ez daki 
ziur Gabon gaua nola ospatuko duen, baina lagun artean afari 
on bat eta festa ez da faltako. Gabon zaharrean, adibidez, 
badaki hondartzan afaldu eta Sydney erdialdean, Opera 
House inguruan, agurtuko duela urtea. Lehenengo aldia da 
Gabonak etxetik, familiarengandik eta lagunengandik urrun 
pasako dituela, eta faltan igarriko ditu garai hauetan 
gertukoekin bizitako momentuak. 

MAITE LASA 

"Esperientzia bakarra da eta 
aprobetxatu egin nahi dut"

Maite Lasa 21 urteko arrasatearra Krakovian dago, Polonian, 
Prozesuen eta Elikagai Produktuen Berrikuntzako Graduko 
Erasmus aldian. Gabon gauean, Antzuolako lagun bat bisitan 
egongo da eta bera eta bi pisukide Bratislavara joango dira 
ospatzera. Lehenengo aldia da Lasak Gabon gaua etxetik 
kanpo pasako duena eta egun horretan kalean sortzen den 
giroa, familia, lagunak eta janaria faltan igarriko ditu. 
Gabonak Arrasaten urtero pasatzeko aukera dauka, eta, 
Polonian egonda, ahalik eta gehien aprobetxatu eta disfrutatu 
nahi du. Gabon zaharrean Arrasaten egongo da, eta gero, 
berriz ere Polonian izango da bueltan.
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Arrasaten Gabonetako 
bost hitzordu ezinbesteko
gabonetan arrasaten badira hainbat ekintza eta hitzordu ohitura bilakatu direnak. Egun batzuk 
arrasatear askoren egutegietan markatuta daude eta urterik urte ez dute hutsik egiten. 
Familian eta lagunartean egiteko ekintzak ez dira falta garai hauetan

SANTAMAS KROSA 
abENDuak 15

Jaiak gainean dauden 
iragarlerik onena

Arrasate Kanpanzar Atletiko Taldea berrogeita bi urtez doa 
santamas jaien aurreko asteburuan krosa antolatzen. 
Ospakizun eta festa giroan, ume eta heldu asko korrikan 
ibiltzen dira herrian zehar. Helburua, santamasetarako gutxi 
geratzen dela, jai giroan sartzea eta lagunartean ondo 
pasatzea da. Hiru kategoria egoten dira: gizonezkoa, 
emakumezkoa eta kuadrillena. Kuadrillen lehenengo saria 
bildots bat da, bigarrena lau untxi eta hirugarrena bost 
oilasko. Umeentzako lasterketak ere izaten dira. Izan ere, 
harrena ona izaten du krosak herrian: aurreko urtean, 250 
ume eta 220 heldu izan ziren.   

JAIOTZEN ERAKUSKETA 
abENDuak 22- uRtaRRiLak 6

Izartsua Belenzaleen 
Elkartearen eskutik 

Duela zortzi urtetik, Arrasateko Belenzaleen Elkarteak 
jaiotzen erakusketa antolatzen du San Frantzisko elizan. 
Hogeita bat sekuentzia historikoren bitartez, Jesusen bizitza 
azaltzen du erakusketak. Gainera, artisau-figurekin osatutako 
jaiotza nagusi bat dago pieza eta xehetasun askorekin: 
Arrasateko dragoia, errementaria, Olentzero... Kutsu kulturala 
duen jarduera honek denetariko publikoa batzen du: 
erlijiosoak direnak eta ez direnak. Gabon garaian, familia 
artean jende asko gerturatzen da eta harrena ona izaten du 
erakusketak. Aurten, abenduaren 17an San Frantziskoko 
kaperan egongo den mezaren ondoren inauguratuko dute.   
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TXORONPIA ETA TXORONPIO 
abENDuak 24

Olentzeroren mezulariak, 
umeen eskutitzak jasotzen 

Txikienek urtean zehar gehien itxaroten duten eguna izaten 
da eta goizetik edukitzen dute zer egin. Goizean, Txoronpia, 
Txoronpio eta urterik urte aldatzen den pertsonaia mitologiko 
bat Arrasateko auzoetan zehar ibiltzen dira herriko umeen 
eskutitzak jasotzen. Olentzeroren mezulariak herriko dantza 
taldeekin batera Musakola, Santa Teresa, Munar, San 
Andres, Uribe eta Seber Altuben zehar ibiltzen dira umeen 
eskutitzak batzen. Urteroko hitzordua izaten da hau eta 
Arrasateko guraso eta ume asko batzen ditu. Umeek ilusio 
handiarekin ematen diete Olentzerori idatzitako eskutitza eta 
dantzariekin batera festa giroan pasatzen dute goiza. 

UDALATXERA MENDI MARTXA 
abENDuak 31

Urtea agurtzeko, lagun eta 
familiartean Udalatxera 

Arrasatear askorentzat ohitura bilakatu den joera da hau. 
Urteko azken egunean, asko dira familiartean eta lagunartean 
arrasatearrek hain maitatua duten Udalatx mendira igotzen 
direnak. Urteko azken eguna aprobetxatzeko nahiarekin, 
goizean goiz, motxila jatekoarekin eta edatekoarekin beteta, 
Udalatxera abiatzen dira. Urteko beste egunetan ez bezala, 
arrasatear asko pilatzen dira bidean. Behin tontorrera iritsita, 
ospatzeko unea iristen da eta urteak eman duena eskertu eta 
urte berriak ekarriko duenarengatik xanpainarekin topa 
egiten dute askok. Horrenbestez, egun berezia izaten da eta 
askok ez dute hutsik egiten.

GABON ZAHARREKO KONTZERTUA  
abENDuak 31

Ohitura bilakatu den 
kontzertua, Bandaren eskutik

Arrasate Musikaleko Banda duela hogeita hiru urte sortu zen 
eta lehenengo kontzertua abenduaren 31n eskaini zuten 
herriko plazako udaletxeko arkupeetan. Orain, Amaia 
antzokian egiten dute ohitura bilakatu den kontzertua, 
13:00etan. Aldez aurretik entsegua egiten dute eta 11:00etan 
kalejiran irteten dira herrian zehar, kaleak girotu eta alaitzeko 
asmoz. Ibilbidean, Iturbide egoitzan ere egiten dute 
geldialdia. San Juan jaietan egiten duten kontzertuarekin 
batera, Gabon zaharrekoa berezia izaten da eta harrera ona 
izaten du herrian. Aurten, 20 urtetik gorakoek hiru euroko 
dirulaguntza eman beharko dute. 
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Imanol Beloki aRRaSatE
Santamasetan egiten den azokaz 
eta ekitaldiez aparte, eguneko 
protagonista nagusia txerria izan 
ohi da urtero. Aurtengoaren ize-
na Xanti Smith da, pietrain arra-
zakoa, eta 260 kilo inguru dituen 
sekulako urdea Aretxabaletako 
Galartza auzoko Zaloña Aurrekoa 
baserritik eroango dute Arrasa-
tera. Laugarren urtez izango da 
baserri horretako txerria, eta 
bere aurkezpena abenduaren 
21ean egingo dute, arratsaldeko 
zazpietan, Herriko Plazan. Ho-
rrekin batera, txerria ezagutzera 
eta txartelak erostera gonbidatu 
ditu herritarrak Santamas Ko-
misiñuek.

Euskal kulturaren parte ga-
rrantzitsua den nekazari mundua 
gertutik ezagutzeko aukera ere 
izango da, beste urte batez, eta, 
hala, izango da zer ikusi Jokin 
Zaitegi eta Biteri etorbideko ar-
tisauen azokan –guztira, 34 pos-
tu–. Honekin lotuta, motorrak 
berotzen joateko, zapatu honeta-
rako, Imanol Aranburuk eskai-
nitako zeramika tailerra eta 
Sandra Clivillek eskainiko duen 
Artiletik harira tailerrak ere 
antolatu dituzte.

Seber Altube plazan ere izango 
da, beti bezala, fruten, barazkien 
eta herriko saltokien erakusketa 
eta lehiaketa; Arizmendiarrieta 
plazan, ganadu eta hegazti feria, 

eta dantzek ere protagonismo 
handia izango dute aurtengo 
jaietan. Izan ere, santamas egue-
neko herriko dantza taldeek es-
kainiko dituzten erakustaldiez 
gain, nahi dutenek dantzara ir-
teteko aukera izango dute zapa-
tu honetan, 13:00etan, Lore Gaz-
teak eta Txikitxu taldeek anto-
latu duten borobileko dantza saio 
parte-hartzailean.

Egitarauko beste ekintzetako 
bat Miren Amurizarekin aben-
duaren 17an, martitzenean, izan-
go den solasaldia da. Basa ele-
berriaren buruzko solasaldia 
eskainiko du, Ane Zuazubiskarrek 
gidatuta, eta Kulturateko areto 
nagusian izango da. Xanti Smith aurtengo santamasetako txerria Ibai Alberdi jabearekin. IMANOL BELOKI

260 kilo inguru ditu 
aurtengo txerriak
zaloña aurrekoa baserriko 'Xanti Smith' txerria izango da aurtengo santamasetako 
protagonista; hala ere, arrasateko zenbait kultura taldek, udalak eta Santamas 
komisiñuek egitarau betea antolatu dute jaietarako, gaurtik hasita
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Abenduak 13, egubakoitza
• 18:00 Plazan, umeentzako 

herri kirol jolasak.
• 19:00 Uarkapen, Santamas 

Pilota Txapelketako finalak.

Abenduak 14, zapatua
• 10:00-14:00 Kulturateko 

klaustroan, Artiletik harira 
tailerra.

• 10:30-12:30 Kulturateko 
Loramendi gelan zeramika 
tailerra Imanol Aranbururekin.

• 13:00 Herriko Plazan, 
borobileko dantza saio 
parte-hartzailea, Lore Gazteak 
eta Txikitxu taldeen eskutik. 
Ostean, Olentzeroren gutun 
banaketa.

• 19:30 Kajoi tabernan, Trikitixa 
Eskolako ikasleen ikuskizuna.

Abenduak 15, domeka
• 09:30 Musakolako 

kiroldegian, Santamasetako 
Padel Txapelketako finalak.

•11:00 Herriko kaleetan zehar, 
haurren santamas krosa.

• 12:30 Kuadrillen Arteko 
Santamas Krosa.

• 12:30 San Frantzisko elizan, 
Txorbela otxotearen 
kontzertua.

• 19:30 Amaia antzokian, 
Tanttakaren Utzi zure mezua 
seinalearen ondoren antzerkia.

Abenduak 17, martitzena
• 18:30 Kulturateko areto 

nagusian, Miren Amurizaren 
Basa liburuaren inguruko 
solasaldia, Ane Zuazubiskarrek 
gidatuta.

• 20:30 Amaia antzokian, 
Ozenki elkarteak antolatutako 
gala lirikoa.

Abenduak 20, egubakoitza
• 17:00 Erakusleiho 

lehiaketaren sari banaketa.
• 19:00 Portaloitik hasita, Kantu 

Gira.
• 22:00 Gaztetxean, kontzertu 

akustikoak: Ekiñe Casado, 
Idoia Asurmendi, eta Lierni eta 
Asier.

Abenduak 21, zapatua
• 10:00 Corazon de Encina 

kultura zentroan, 31. Santamas 
Xake Txapelketa.

• 18:00 Seber Altuben, Herrixa 
Dantzan taldearen ikuskizuna.

• 18:30 Etxafuegoak.
• 19:00 Herriko Plazan, Xanti 

Smith txerriaren aurkezpena.
• 19:00 Arrasateko Erraldoi eta 

Kilikien Konpartsa.
• 19:30 Irurtzungo pertsonaia 

mitologikoen kalejira.
• 20:00 Amaia antzokian, 

bertso-saioa. Bertsolariak: Ane 
Labaka, Maialen Lujanbio, 
Amaia Agirre, Julio Soto, Jon 
Maia eta Arkaitz Estiballes. Gai 
jartzailea: Maite Berriozabal. 
AEDk antolatuta.

• 22:30 Gaztetxean, herriko taldeen 
kontzertuak: Bloom, Libertad 
Condicional eta Rebel Noise.

Abenduak 22, domeka
• 09:00 Etxafuegoak.
• 09:30 Udalaxpe txistulari 

taldearekin diana.
• 10:00 Jose Maria 

Arizmendiarrieta plazan  
ganadu eta hegazti feria.

• 10:00 Seber Altuben, fruta, 
barazki eta herriko saltokien 
erakusketa eta lehiaketa.

• 11:00-20:00 San Frantzisko 
elizan, Izartsua Arrasateko 
Belenzaleen Elkarteak 
antolatuta, jaiotzen 
erakustaldia.

• 10:00 Portaloian, Xanti 
Smith txerriaren 
aurkezpena.

• 10:30 Jokin Zaitegi 
plazan eta Biteri 
etorbidean, artisau 
feria.

• 11:00 Herriko Plazan, 
taloak eta Aramaioko 
sagardogileak.

• 11:30 Kalejira: Arrostaitz eta 
Lore Gazteak dantza taldeak.

• 11:30 Iturengo joaldunak.
• 11:30 Incansables txaranga.
• 11:30 Plazan, Arrasateko 

trikitilarien saioa.
• 12:00 Plazan, fruta eta barazki 

lehiaketaren sari banaketa.
• 12:10 Plazan, Lore Gazteak 

dantza taldearen saioa.
• 12:30 Zerkaostetan, Lore 

Gazteak beteranoen dantza 
saioa.

• 12:30 Zaldibarren, herri 
kirolak.

• 12:50 Herriko Plazan, 
Arrostaitz dantza taldearen 
saioa.

• 13:00 Seber Altuben, Lore 
Gazteak beteranoen dantza 
saioa.

• 13:45 Herriko plazan, 
txerri dantza 

herrikoia.
• 14:45  
Musakolako 
kiroldegian, herri 
bazkaria. Ostean, 

AZ Gaubelak-en 
eskutik dantzaldia.

• 17:00 Uarkapen, 
profesional mailako pilota 
partiduak: Ezkurdia/Martija - 
Artola/Imaz. 

• 19:00 Arbolapetatik hasita, 
Batzen dantza herrikoiak.

• 19:30 Plazan, txerri dantza 
herrikoia.

• 19:30 Plazan, larrain dantza.
• 20:00 Plazan, txerri zozketa.
• 20:00 Plazan, Ilargi Beltza 

taldearen dantzaldia.
• 23:00 Gaztetxean, Virgin Mari 

DJ-SET.

Santamasetako egitaraua



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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AKE

Berriro lapurreta Eztalan
Antzuolako futbol zelaiko tabernara lapurrak sartu dira, eta ez da lehen 
aldia. "Nazkatuta gaude dagoeneko, horrenbeste lan egin eta gero halako 
gauzak gertatu behar. Taberna barruan ez da dirurik egoten, jatekoak eta 
edatekoak besterik ez. Badirudi oraingoan lapurrak gozo-zaleak zirela, 
goxoki dezente eraman dituzte", adierazi dute klubeko ordezkariek.

Erritmoa

Martitzena da. Tren bat hondatu da Donostiarako noranzkoan. 
Martutenen gaude, ez aurrera eta ez atzera. Hamar minutu igaro 
gabe daudela ere hasi dira lehen kexuak. Hasi dira lehen presak. 
Hasi dira lehen aieneak. Hasi dira inongo errurik ez duten 
bertako langileenganako irainak. Listo, aztoratu da giroa. 
Akabo.

Ez gero eta ez han. Orain eta hemen. Erritmo bizien garaian 
bizi gara. 

Erritmo bizien, azkarren aroan bizi gara eta haren esklabo 
gara. Ahaztu dugu zer den pazientzia edukitzea. Ahaztu dugu 
zer den itxarotea. Ahaztu dugu zein den norbere gorputzaren 
bizi erritmoa errespetatzea. Orain eta hemen egon nahi dugu. 

Jakin nahiko nuke ea nolakoa litzatekeen gorputzen 
erritmoa onartuko lukeen bizi eredua. Nolakoa litzatekeen 
hura babesten duen gizarte egitura. Nolakoa litzatekeen 
gorputza eta bizitza erdigunean jartzen dituen eredua. Jakin 
nahiko nuke. Baina ez dakit.

NiRE uStEz

AMAIA RAMIREZ DE OKARIZ

Jabier Camarena tenorearen emanaldia
Kursaal auditorioan emanaldia egingo du Camarena tenoreak 
urtarrilaren 23an, 20:00etan. Autobusez joateko interesa dutenek 
izena eman dezakete udaletxeko kultura sailean.

Kultura aztergai
Hilaren 19an, kulturaz hausnartzeko azken saio irekia egingo 
dute Olaranen, 18:30ean hasita.

Txistor-jana Landatxopen eta eskolan
San Tomas ospatuko dute eskolan hilaren 19an. Herriko 
erretiratuek, berriz, hilaren 20an, Landatxopen, 18:00etan –izena 
abenduaren  16an eta 17an 16:00etatik 18:00etara eman daiteke–.

oHaRRak

MAIDER ARREGI aNtzuoLa
Auzolanean, Arrolak antolatu-
ta, Basalde auzoko Frantses 
iturriaren iraupena bermatu 
dute. Izan ere, Frantses iturria-
ren iturburua autobia pasatzen 
den bidearen azpian zegoen. Eta 
autobia egitean, aska baten bi-
tartez (ikus argazkia) iturburua 
kanpora atera zuten. Halaxe 
egon dela iturria urtetan azaldu 
du Iñigo Ramirez de Okarizek: 
"AHTren obrak aprobetxatuz, 
iturria orain jarri dugun tokira 
ekartzeko eskatu genien langi-
leei. Baiezkoa eman ziguten eta 
abuzturako eginda geneukan 
iturri dotorea. Baina ikustera 
joan ginenean iturriaren irau-
pena ez zela egonkorra ohartu 
ginen, eta egindako instalazioei 
loturak aldatu dizkiegu, basoan 
sartu eta garbituz. Orain, itur-
burutik iturrira ura zuzenean 
inertzia handiz doa. Uraren 
kalitatea hobea da eta hodiak 
ez du ez haizerik ezta  sedimen-
turik ere hartzen".

Bere izena eta data daraman 
plaka ere jarri diote iturriari.

Nondik dator Frantses izena? 
Goitik datorren ibaia dela Fran-
tses erreka dio historian aditu 
Ramirez de Okarizek. "XIX. 
mendetik hona erabiltzen da 
izen hori; izan ere, antzina, 

errege-bidea hortik pasatzen 
zen. Sasoi hartan, frantses uga-
ri ibiltzen zen bide horretan; 
Independentzia Gerran, besteak 
beste. Eta, ingurukoei galdetu-
ta, bitxikeria bat ere kontatzen 
dute: frantsesek iturri hori po-

zoitu egin zutela, beste inork 
ez zezan handik urik edan".

Ondareari ere arreta jarriz 
Herriko iturriak konpondu eta 
txukundu guran dihardu Arro-
lak. Izan ere, erronka eta hel-
buru dute herriko ondareari 
erreparatzea. Dagoeneko, badu-
te hurrengoa buruan: "Hogei 
iturri deritzona urtarrilean 
txukuntzen saiatuko gara. Liza-
rra eta Irimoi auzoan dago. A8M 
badator, eta, bertatik igaroko 
denez, sinbolikoa izango da itu-
rri hori berreskuratzea".

Zapatu goizeko auzolana: askatik hodi berriak jartzen. ARROLA

Historia daraman ura 
berriro edangarri dago
arrolak deituta, Frantses iturria egonkortzeko eta bere ura edangarria izateko azken 
txukuntze-lanak egin zituzten zapatuan, auzolanean. urtarrilerako, baina, beste iturri 
bat berreskuratu gura duela aurreratu dio arrola mendizale taldeak goiENari

"KONTAKIZUNEK 
DIOTE FRANTSESEK 
ITURRIA POZOITU 
ZUTELA, INORK EZ 
ZEZAN URIK EDAN"

Hainbat aldiz atzeratu dute 
auzolana, eguraldi txarragatik; 
baina, azkenean, egin dute; 
"Auzolanerako egindako 
deialdiek harrera oso ona izan 
dute eta eskerrak eman gura 
dizkiegu antzuolarrei".

Makina bat iturri
Hainbat iturri berreskuratu ditu 
Arrola taldeak. Hurrengo 
auzolana urtarrilean deituko du. Arrolako kideak Basalde auzoan. ARROLA

Auzolanaren ostean, mokadutxoa
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Jone Olabarria aNtzuoLa
Andoni Argiñano Madrazo Eus-
kal Herriko Unibertsitateko 
Didaktika eta Eskola Antola-
kuntza Saileko kide da Hezkun-
tza Fakultatean, eta irakasleen 
prestakuntzako masterreko 
irakasle. Tesia aurkeztu du, 
Antzuolako eskola ardatz.
Zergatik Antzuolako eskola? 
Berrikuntza bat denboran zehar 
mantentzeko zantzu nagusiak 
zeintzuk diren topatu nahi ge-
nuen. Euskal Autonomia Erki-
degoko hainbat eredu gainetik 
aztertu ostean, Antzuolakoak 
zituen bereizgarriengatik auke-
ratu genuen, eta 35 urtez eredua 
mantendu ahal izan dutelako.
Zein apustu egin zen Antzuolan 
duela 35 urte? 
Apustu asko egin ziren, baina 
hezkuntza komunitate osoaren 
artean eredu bat sortu nahi izan 
zen; betiere, eredu hori bizitza-
rako adibide bezala baliatuta. 
Akademikoki soilik ez, pertsona 
modura formatzea bilatzen zen. 
Era berean, argi izan zuten ba-
lio horiek era praktikoan era-
kutsi behar zirela. Hau da, ez 
du balio era teorikoan soilik 
erakusteak, goazen haurrak 
praktikatzen jartzera.
Nola abiarazi zuten proiektua? No-
lakoak izan ziren lehen uneak?  
Ordura arteko bi ikastetxeen 
arteko elkarketa une oso garran-
tzitsua izan zen. Horren ostean, 
modu demokratikoan hasi ziren 
eraikitzen, asanblada bidez. 
Proiektuak zer noranzkotan joan 
behar zuen definitu zuten; be-
tiere, familiak parte izanda. 
Horrek berebiziko garrantzia 
izan zuen. Behin hezkuntza ko-
munitate osoarekin nahi zen 
eredua definituta, irakasleen 
esku geratu zen hori garatzea; 
nola egingo dugu, nola iritsiko 
gara nahi dugun horretara?
Hortaz, nola definitu Antzuolak 
eraikitako hezkuntza eredua?
Zaila da, baina bizitzarako ere-
du bat eratu dutela esango nuke, 

horrek bere barnean duen guz-
tiarekin: erabakitzen jakitea, 
demokrazian bizitzen ikastea, 
bakarrik bizitzea, taldean la 
egitea... Bizitzako arlo ezberdi-
netako ezagutzak puntu komun 
batean batzen dira eskolan.
Zein da eskolan hazi eta hezitako 
ikaslearen profila?
Eredu berri batera moldatzeko 
arazorik ez duen ikasle profila 
dela bermatu dugu, eta, ikertze 
prozesuan gabiltzan arren, An-
tzuolako ikasleen %67k ikaske-
ta unibertsitarioak egin eta 
amaitu dituztela ikusi dugu. 
Eredu honek ezagutzarekin er-
lazio positibo bat bizitzera bi-
deratzen ditu ikasleak. Ondorioz, 
jakin-min handia duten haurrak 
direla esango nuke.
Zela ikasten du Antzuolako haurrak?
Esperimentatzen eta hitz egiten, 
batez ere. Ikasleek arazo bat 
planteatzen dute, beti haien in-

teresei jarraiki, eta horri irtee-
ra ematen saiatzen dira. Arazo 
horren barnean dauden oztopoei 
aurre eginez. Proiektu dizipli-
nartekoen bidez funtzionatzen 
dute, gai bat landu eta hori es-
kolako arloetara zabaltzen dute.
Nola lortu da ereduaren biziraupe-
na hainbeste urtean zehar?
Hasieratik bertatik, komunitate 
osoa zegoen inplikatua  eta edo-
zein zailtasunen haurrean la-
guntzaile izan ziren. Gaurkora 
etorrita, orduan ikasle izanda-
koak guraso dira egun; proiek-
tua gertutik ezagutzen dute, 
badakite zer ematen duen eta 
bere defentsan lan handia egiten 
dute. Eskola herriko ondare 
kultural bilakatu da Antzuolako 
kasuan, guztiena den zerbait.
Etorkizunari begira, nola mantendu?
Eredua hobekien ezagutzen du-
ten irakasleen erretiroak direla-
eta geroz eta zailago egiten da 
eredua mantentzea, baina ikas-
tetxeak familien babesa dauka, 
irakasleak sekulako lana egiten 
dabiltza eta badirudi adminis-
trazioak ere proiektuaren alde 
apustu egiteko asmoa azaldu 
duela. Aldagai hauek ikusita 
eredua mantentzea posible dela 
esango nuke.

Andoni Argiñano, astean zehar, Arrasaten. GOIENA

"Bizitzarako eredua da 
Antzuolako eskolarena"
ANDONI ARGIÑANO MADRAZO EHu-ko iRakaSLEa
'Hezkuntza berrikuntza: antzuola herri eskolako bilakaera berrikuntza pedagogikoaren 
bidean' tesia idatzi berri du argiñanok. Ereduaren gakoez eta biziraupenaz aritu da

"ANTZUOLAKO 
ESKOLAK FAMILIEN 
BABESA DUEN 
BITARTEAN, EREDUA  
MANTENDUKO DA"

Lasterkariak, iazko lasterketan. GOIENA

Antzuolako 8 Miliak lasterketa 
otsailaren 16an egingo dute
izen-ematea urtarrilaren 4an irekiko da, 'kirolprobak' 
webgunean, 09:00etan. boluntarioak behar dituzte

J.O. aNtzuoLa
Antzuolako 8 Miliak taldeak 
jakinarazi du 2020ko otsailaren 
16an lasterketaren beste edizio 
bat izango dela. Izen ematea 
urtarrilaren 4an zabalduko dute, 
Kirolprobak.com webgunearen 
bidez, 09:00etan hasita.

Herritarren parte-hartzea bul-
tzatzeko asmoz eta aurretik egin 
bezala, doako hamar izen ema-
te zozketatuko dira antzuolarren 
artean, izen-emate ofiziala ireki 
aurretik. Bertan parte hartzeko, 
mezu bat bidali behar da, izen-
abizenekin eta kontakturako 
telefono zenbaki batekin: an-
tzuolako8m@gmail.com. Zozke-
taren data abenduaren 26a izan-
go da, 15.00etan. Irabazleak te-
lefonoz eta Facebook bidez ja-
kinaraziko dituzte. 

Helduen mendi lasterketaz 
gain, ohi bezala, haurrentzat 
minimotorren lasterketa ere 
egongo da. Plastikozko motortxoa 

eta kaskoa parte-hartzaileek 
eraman beharko dute eta gura-
soen baimen sinatuak bertan 
jasoko dira. Sari banaketa 
13:00etan egingo dute.

Proba bakoitzaren ostean ha-
maiketakoa egongo da guztien-
tzat: lasterkarientzat, umeentzat 
eta ikusleentzat.

Boluntario beharra 
Era berean,  lasterketa aurretik 
eta egunean bertan, aurrekoetan 
bezalaxe, hainbat lanetarako 
boluntarioak beharko dituztela 
jakinarazi dute. Denetariko lanak 
izango dira, baina ez konplika-
tuak: bidea markatu, bideguru-
tzeak, horniduretan egon, eta 
abar. Era berean, korrika egi-
teko asmorik ez dutenak anima-
tu nahi izan dituzte bultzadatxoa 
ematera. Laguntzeko prest da-
goenak mezu bat bidal dezake, 
izen-abizenekin, antzuolako8m@
gmail.com helbidera.

Bihar, abenduaren 14a, Antzuo-
lak eta Aloña Mendik derbia 
jokatuko dute Eztalan, arratsal-
deko lauretan hasita. Horren 
harira, preferente mailan An-
tzuolan partidua dagoen bakoi-
tzean zozketa egiten dute, eta, 
oraingoan, Joseba Azkarate 
oñatiarrari emango diote bertan 
batutakoa. Izan ere, 2017an, is-
tripu larria izan zuen oñatiarrak, 

eta, horren ondorioz, mugikor-
tasun arazoak ditu. 

Handbike bat lortu nahiko 
luke Azkaratek –11.000 euroko 
kostua du–, egokitutako kirol 
proba ezberdinetan parte hartu 
ahal izateko. 

Antzuola kirol elkarteak la-
guntza solidarioan parte hartu 
nahi izan du eta txartelen sal-
mentatik lortutako dirua Azka-
rateren handbike-a erosteko 
baliatuko dute. AKEk zozketan 
parte hartzera animatu nahi 
ditu herritarrak.

Antzuolaren eta 
Aloñaren arteko derbi 
solidarioa bihar
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Oihana Elortza oÑAti
Lapiko artian du izena Anton 
Azpiazuk domekan aurkeztuko 
duen liburuak eta Oñatiko Uri-
barri auzoa Mikel Alberdirenak. 
Artixa kultur elkarteak kalera-
tu dituen azken bi produktuak 
dira, dagoeneko salgai daudenak.

Eskuz idatzitako errezetak 
Herriko lau emakumek bakoitzak 
bere koadernoan jasotako erre-
zetak batu, eta tapa bakar batean 
jaso ditu Anton Azpiazuk: "Eu-
rek euren etxeko jatorduak egi-
teko erabiltzen zituzten erreze-
ta liburuak dira. Eskuz idatzi-
takoak. Dauden bezala hartu, 
eskaneatu eta liburu formatuan 
aurkeztea baino ez dut egin nik, 
bakoitzari sarreratxo bana ja-
rrita. Barruan datorrena, edukia, 
eurena da".

Dolores Egaña, Carmen Eche-
verria, Agueda Agirre eta Jua-
na Izan dira errezeta horien 
egileak. Oilaskoa saltsan, piper 
beteak, almendrazko bizkotxoa 
eta menestrak agertzen dira, 

adibidez, errezeten artean. Bai-
na baita meuniere erara egin-
dako mihi-arraina edo sufleak. 
"Euskal Herriko sukaldaritzan 
egon da Frantziakoaren eragina 
eta hori ere ikusten da erreze-
tetan. Kontua da lehen herriko 
emakume asko Echeverria jate-
txera joaten zirela jakiak pres-
tatzen ikastera ezkondu aurretik. 
Jatetxeetara erdi edo goi mai-
lako herritarrak joaten ziren 
sasoi hartan eta izen frantsesak 
jartzen zizkieten, askotan, pla-
terei, erakargarriagoak izateko 
edo", dio Azpiazuk. "Dolores 
Egañaren errezetetan, esaterako, 
data agertzen da. Ikusten da ia 
gehienak 1957an idatzita daude-
la; urtebete geroago ezkondu 
zen". Hain zuzen ere, Dolores 

Egaña bera eta Carmen Eche-
verria dira bizirik daudenak eta 
biak egongo dira domekako 
aurkezpenean.

Uribarriko pertsonaiak 
Uribarri auzoari buruzko libu-
rua idatzi duen Mikel Alberdiri 
pixka bat gehiago kosta zaio 
liburua idaztea. "Lasai ibili naiz, 
gustura", dio. Arantzazu garai 
batean Uribarri barruan sartzen 
zeneko eta independentzia pro-
zesuko dokumentuak batu ditu, 
adibidez, Alberdik, eta horrela-
ko bitxikeria bat baino gehiago 
jaso. "Pertsonaiek ere pisu ga-
rrantzitsua dute liburu honetan", 
gehitu du egileak. Azaroaren 
30ean auzoan aurkeztu zuten 
liburua eta domekan udaletxean 
egingo dute.

Liburu biak Txokolateixan eta 
Turismo Bulegoan daude salgai 
–20 eurotan errezetena eta 10 
eurotan Uribarri auzokoa–. Al-
berdirena Txopekua eta Urtiagain 
jatetxeetan ere eros daitezke 
dagoeneko.

Mikel Alberdi eta Anton Azpiazu liburuak esku artean dituztela. O.E.

Beste bi liburu gehitu 
dira Artixaren bildumara
Mikel Alberdik uribarri auzoaren gaineko liburua idatzi du eta Anton Azpiazuk herriko 
lau emakumeren errezeta koadernoak jaso ditu liburu bakarrean. Egileak ez ezik, 
auzotarrak eta errezeten egileetako bi ere egongo dira domekako aurkezpenean

ARTIXAKOAK PREST 
DAUDE ERREZETA EDO 
AUZOETAKO LIBURU 
GEHIAGO EGITEN 
LAGUNTZEKO

O.E. oÑAti
Azaroaren 29an, ELA sindikatuak 
deitutako batzar orokorra egin 
zen Natran, eta, sindikatuaren 
esanetan, enpresa batzordeak 
hilabeteak daramatza enpresa 
hitzarmena negoziatzen, plata-
forma sindikalari erantzunik 
eman ez badio ere. Hala, aste-
lehenean ekin zioten Natrako 
langileek lan hitzarmenaren 
aldeko mobilizazioei eta aben-
duaren 19ra luzatzea da asmoa. 
Errelebo bakoitzean bi orduko 
mobilizazioak egingo dituzte.

Sei dira langileek enpresari 
eskatzen dizkioten baldintzak: 
errelebo kontratua gauzatzea, 
laugarren erreleboko plusa ho-
betzea, antzinatasunaren arabe-
rako kategorien igoera, behin-
behineko langileen egoera ho-
betzea, ultraaktibitate mugaga-
bea eta KPIaren gaineko solda-
ta igoera.

Gaiari lotuta Natratik erantzun 
dute negoziazio mahai bat da-
goela eta hor ari direla lantzen 
lan hitzarmenaren gaia eta ho-
rren inguruko puntuak. Besterik 
ez dutela esaterik adierazi dute, 
erabakiak adosteko tokia nego-
ziazio mahaia dela. 

Martitzenean egindako protesta. M.R.

Lan hitzarmenaren aldeko 
lanuzteei eutsiko diete Natran
Enpresak adierazi du gai hori lantzeko negoziazio 
mahaia dagoela eta han adostuko dituztela puntuak

Aurten ere egingo dira Gabon 
bezperako bi azoka herrikoiak. 
Zapatuan, Elkar Hezik antola-
tutako Elkartasun Taupada 
azoka egingo dute. 20 bat gober-
nuz kanpoko erakunde egongo 
dira, ikastetxeko postuez gain. 
Domekan, berriz, herriko arti-
sauen azoka egongo da. Azoka  
biak goizez izango dira, Foruen 
plazan.

Elkartasun azoka 
zapatuan eta herriko 
artisauena domekan

Kiroldegiko berotze sistema al-
datu egingo dute eta astelehenean 
egingo dute proba. Horregatik, 
astelehenean itxita egongo dira 
gune hezeko zerbitzuak: igeri-
lekuak, sauna, aldagelak eta 
komunak. Gune lehorreko zer-
bitzuak, berriz, 14:30etik aurre-
ra erabili ahal izango dira, bai-
na dutxetan ez da ur berorik 
egongo egun osoan.

Zubikoako gune 
hezea itxita egongo 
da astelehenean

Bihar, zapatua, da Ingo xonau! 
egitasmoaren aurkezpena. Eki-
taldia hasi aurretik, 11:00etan, 
argazkia aterako dute, Lazarra-
ga lorategian, noka dakiten he-
rriko emakumeek. "Denak dau-
de gonbidatuta, ahalik eta ema-
kume gehien elkartzea gura 
dugu", dio egitasmoaren gidari 
izan den Idoia Etxeberria oña-
tiarrak. Proiektuaren aurkez-

pena Santa Ana aretoan izango 
da, 11:30ean. Egitasmoaren non-
dik norakoak azalduko dituzte, 
lehendabizi, eta bideo bat proiek-
tatuko dute, gero.

Ingo xonau! herri ekimenetik 
ateratako proiektua da, emaku-
mezkoen hitanoa berreskura-
tzeko. Noka berba egiten duten 
herriko 54 herritar elkarrizke-
tatu dituzte diagnosi lana egi-
teko. Bideo pasarte horiek, 400 
baino gehiago, www.ahotsak.eus 
webgunean daude ikusgai edo-
noren eskura.

Argazkia aterako 
dute, bihar, noka 
dakiten emakumeek
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Oihana Elortza oÑati
Ohitura eta elikadura osasun-
tsuen aldeko mezua, talde-lana, 
errespetua, kirola, esfortzua eta 
halako balioak eta ezaugarriak 
lantzen dituzte Eskola Kirolean, 
eta herri proiektu bat dela ere 
esan daiteke, umeak ez ezik, 
ikastetxeak, gurasoak, herriko 
enpresa eta kirol taldeak, Uda-
la eta Aldundia daudelako bat 
eginda proiektu honetan. 

Ekintza ezberdinak 
Udalak emandako datuen ara-
bera, 519 ikasle hasi dira aur-
tengo ikasturtean Eskola Kiro-
lean eta 110.007,01 euroko au-
rrekontu du: Udalak %46,10, 
Aldundiak %10,9, izen-emateak 
%28,60, entitate pribatuak %14,13 
eta federazioak %0,61.

Umeekin egiten dituzten saio 
eta jardunaldiez gain, urte oso-
ko egitaraua prestatzen dute 
herriko beste eragile batzuekin 
batera. Aurreko astean, esate-
rako, Markel Irizarrek eta Amaia 

Diaz de Monasteriogurenek so-
lasaldia izan zuten herriko ikas-
le gazteekin, kirola egiteak eta 
sasoian sasoiko produktuak 
jateak duen garrantziaz berba 
egiteko. Aste honetan bertan, 
berriz, Imanol Ibarrondo coach-

aren hitzaldia antolatu dute Poz 
egitasmoarekin batera. "Herritar 
osasuntsuak gura ditugu. Esko-
la Kirola ere hor ulertzen dugu. 
Saiatuko gara ekintza gehiago 
ere egiten", dio Rosa Lasagabas-
terrek.  

Eskola Kiroleko saio bat Zubikoan abenduaren 3an. O.E.

Oñatiko Eskola Kirola  
ez da kirola bakarrik
ohitura eta elikadura osasuntsuaren zeharkako mezua ere badu Eskola kirolak 
oñatin, herriko gaztetxoengana iritsi gura duena. ikastetxeak, gurasoak, udala, 
aldundia, herriko kirol taldeak eta enpresak daude ekimena babesten  

Ametsa

Gure zerebroa, gau eta egun, etengabe, lanean ari da, eta, 
ondorioz, ametsak ere gauez eta egunez izaten ditugu. Gauez 
lotan ditugun gehienak fantasia handikoak izaten dira, 
errealitateaz ezer gutxi dutenak. Egunezkoak, berriz, iratzarriz 
ditugunak, baliagarriak izaten dira, sarritan. Gizon eta 
emakume ameslariak izan dira monumentu arkitektoniko 
zoragarri, margolan ikusgarri, musika zoragarri eta idazlan 
miresgarrienak egin dituztenak. Gizaki ameslarien lanei, 
naturak oparitzen dizkigunak gehitu behar zaizkie. Eta Oñati 
dago horien artean. Bere edertasuna herria bisitatzen dutenek 
behin eta berriz adierazten dute. Baina beti gelditzen da 
hobetzeko posibilitatea, eta batek baino gehiagok amestu du 
herri barruan dagoen enpresa bat kanporatuz gero zenbat 
irabaz zezaketen herriko alde horrek eta bere inguruak, nahiz 
eta, kasu honetan, zailtasunak ere ez izan nolanahikoak. 
Amestea libre da, eta, sarritan, ametsak ere egia bihurtzen 
dira. Gaur ezina dirudiena bihar posible izan daiteke. Esaldiak 
hala dio: Ezina ekinez egina.

NiRE uStEz

ESTEBAN IRUSTA MALLEA

500 ume baino gehiago ari dira Eskola Kirola egiten Oñatin.
Zer moduz hasi da Eskola Kirolaren ikasturtea? 
Urtero izaten da erronka, proiektu berriekin hasten garelako beti, 
baina aurtengoa ere ondo hasi da.
Zenbat ume dabiltza eta zein kirol egiten dituzte? 
HH-5etik hasi eta LH-6ra bitarteko 500 ume baino gehiago ari dira 
aurten Eskola Kirolean, zazpi hezitzailerekin. Asko dira, eta 

Zubikoan eta Urgainen izaten 
dira aste barruko saioak. Gure 
asmoa da kirolak duen 
lehiakortasun hori murriztea eta 
umeak multikirolera eraman eta 
lehiaketa baztertzea. Urtean 
zehar 22 jardunaldi ditugu 
asteburuetan eta 20 kirol 
probatzen dituzte umeek. 
Batzuk, taldekoak, badira 

lehiakortasun puntua dutenak: futbola, eskubaloia edo saskibaloia, 
esaterako. Baina badira borroka kirola edo badmintona modukoak, 
esaterako, topaketetan egiten dituztenak. Umeak aukera izaten du 
kirol bat baino gehiago probatzeko, eta hori da gura duguna. 
Zer lantzen duzue Eskola Kirolean?
Saiatzen gara kirola egitearekin batera hainbat balio transmititzen; 
esaterako, talde lana, elkarrekiko errespetua izatea, arauak 
betetzea, ikastetxe ezberdinetako umeak nahasten ditugu elkar 
ezagutu dezaten, euskararen erabilera...
Nola definitzen duzu zuk Eskola Kirola? 
Herriko proiektu bat da. Udala, herriko enpresak, gurasoak, 
ikastetxeak, herriko kirol elkarte ezberdinak... daude sartuta.
Zer erronka ditu?
Urte hasierako helburuak betetzea da erronka nagusia. Hau da, 
kirolaren eta jarduera fisikoaren bitartez umearen heziketa 
osatzea, balio batzuk transmititzea, euskararen erabilera 
bultzatzea eta bizimodu osasungarrira bideratzea. 

"Umearen heziketa osatzen 
saiatzen gara Eskola Kirolean"
JOKIN ATXAGA ESkoLa kiRoLEko kooRDiNatzaiLEa

O.E.

Anjel Iturbe, Andoni Gartzia, 
Lourdes Idoiaga, Mikel Biain 
eta Izaro Elorza dira Oñatiko 
azken bost alkateak eta herriak 
dituen erronkez hitz egiteko 
elkartuko dira datorren astean. 
Abenduaren 17an izango da so-
lasaldia, 19:00etan, herriko zi-
nema aretoan. 300 zenbaki ka-
leratu ditu Kontzejupetik udal 
aldizkariak, eta, horren bueltan, 
ekitaldi bat baino gehiago an-
tolatu dituzte eta horietako bat 
da martitzenean egongo den 
alkateen solasaldi hori. Liburu-
tegian aldizkariaren aleen era-
kusketa egongo da urtea bukatu 
bitartean, eta 21ean, ate irekiak 
egingo dituzte Olakuako dorrean, 
erredakzioa ikusteko.

Oñatiren etorkizunaz 
mintzatuko dira 
herriko bost alkate

Gara-ri jarritako isuna ordain-
tzeko harpidetzak egin edo dirua 
batzen ari dira Oñatin ere, eta 
laguntza emateko epea abendua-
ren 20ra arte luzatu du horretan 
ari den herriko taldeak. Gaine-
ra, abenduaren 20a baino lehen 
eginez gero, artelanen hurrengo 
zozketan sartuko dira. Gara 
egunkariari egotzitako zorrari 
aurre egiteko, zortzi artistak 
propio egindako serigrafia ori-
ginalak zozketatzen dituzte  har-
pidedunen eta laguntza eman 
dutenen artean, ArteaGara izen-
pean. Ekimenaz arduratzen ari 
den Oñatiko taldeak, bide batez, 
eskerrak eman dizkie herritarrei, 
"ekimenak arrakasta handia" 
izan duela azpimarratuta.

Hilaren 20ra arte 
dago aukera 'Gara'-ri 
laguntza emateko

Domekan egingo duten mendi 
irteerarekin bukatuko dute An-
tixena gaztetxean martitzenean 
Hodei Etxarterekin hasitako 
jardunaldi soziopolitikoa Dome-
kara bitartean, baina, hitzaldiak 
zein kontzertuak egingo dituzte. 
Gaur, egubakoitza, esaterako, 
Maider Arregik azken urteetako 
militantziari buruz hitz egingo 
du, 18:00etan. 20:15ean, Kartze-
lako bizipenak izeneko tertulia 
egongo da eta 22:00etan, kon-
tzertua. Zapatuan,  Latinoame-
rikako proiektu politikoez jar-
dungo du Fran Vertiz-ek, 
16:00etan, eta 18:00etan, Samara 
Velte kazetaria etorriko da bere 
liburuarekin eta sanfermineta-
ko kasuaz berba egitera.

Arregi, Velte eta 
Vertiz datoz gaur eta 
bihar gaztetxera
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Maialen Regueiro oÑati
XUP! antzerki taldea osatu dute 
15 eta 18 urte bitarteko zortzi 
oñatiarrek –aurrez Irazan An-
tzerki Guneko kideak– eta arra-
satear batek. Hilabetetako lana-
ren ostean, abenduaren 20an 
taularatuko dute Kontraizanak 
izeneko antzezlana, Santa Ana 
antzokian, 22:30ean hasita. 12 
urtetik gorakoei zuzenduta dago 
eta gaur egungo gizartean gazteek 
dituzten kezkak eta buruhausteak 
jorratuko dituzte. 

Gazteen kezkak 
Horixe da antzezlanaren bitartez 
XUP! taldeko gazteak adierazten 
saiatuko direna. "Antzerki talde 
batek ikasturte berriari hasiera 
ematen dio eta egun batean, gela 
batean giltzapetuta geratzen 
dira. Gela horretan, hainbat 
gertaera gertatzen dira, non 
helburua gazteek ditugun kezkak 
eta buruhausteak azaltzea den",  
azaldu du Malen Perez de Are-
naza XUP! taldeko kideak. Gau-
zak horrela, guraso gabeko 

gazteek bizi duten errealitatea, 
emakumeen sexualitatea eta 
parrandak izango dira antzez-
lanean jorratuko dituzten gaie-
tako batzuk. 

Proiektu hau aurrera erama-
teko, XUP! taldeko kideek in-
formazio bilketa egin behar 
izan dute, eta, horrekin batera, 
antzezlanaren kontakizunean 
norberaren bizipenak gehitu 
dituzte. 

Antzezlana eta proiektua 
Perez de Arenazak, gainera, 
antzezlanari eta proiektuari 
buruzko xehetasunak eman ditu: 
"Antzezlanaren gidoia eta per-
tsonaiak taldeko kideen artean 
osatu ditugu. Proiektua aurrera 
eramateko, berriz, hasieratik 

taldetan banatuta egin dugu lan 
eta talde bakoitzak ardura batzuk 
izan ditu: komunikazioa, deko-
razioa edo jantziak, besteak 
beste". 

Etorkizunera begira 
Oraindik antzezlana taularatu 
ez badute ere, XUP! taldeko ki-
deek, momentuz, feedback po-
sitiboa jaso dute herritarren 
aldetik. "Jendea gogotsu dago 
gure antzezlana ikusteko eta 
horrek asko pozten gaitu", adie-
razi du Perez de Arenazak. Ho-
rrekin batera aipatu du antzez-
lana herritarrei erakutsi ostean 
talde gisa balorazio bat egingo 
dutela eta erabakiak hartuko 
dituztela, etorkizunera begira.  

Sarreren salmenta 
Kontraizanak antzezlana ikus-
teko sarrerak salgai daude da-
goeneko Txokolateixan, lau 
eurotan. Horrez gain, egunean 
bertan Santa Ana antzokiko 
leihatilan eskuragarri egongo 
dira, bost eurotan.

XUP! taldeko kideak. ASIER IGARTUA

Gazteen kezkak eta 
buruhausteak, oholtzara
XuP! antzerki talde gazteak 'kontraizanak' izeneko antzezlana eskainiko du 
abenduaren 20an, Santa ana antzokian, 22:30ean hasita. Sarrerak txokolateixan 
daude salgai, lau eurotan, eta egunean bertan, antzokiko leihatilan, bost eurotan

12 URTETIK GORAKOEI 
ZUZENDUTAKO 
ANTZEZLANA DA ETA 
GAZTEEN KEZKAK 
JORRATUKO DITUZTE

Gabonen atarian, Oñatiko pas-
toral barrutiko misio taldeak 
antolatuta, Gabonetako doako 
kontzertu berezia izango da do-
mekan San Migel parrokian. 
Emanaldia 19:00etan hasiko da 
eta herrian musikarekiko lotu-
ra duten hainbat eragilek har-
tuko dute parte: musika bandak, 
Oñati Abesbatzak, parrokiako 
koruak, Ganbara Abesbatzak, 

Ganbara Txiki abesbatzak, Hots 
Abesbatzak eta Txantxiku Ikas-
tolako abesbatzak. 

Musika banda, Oñati Abesba-
tza eta Ganbara Abesbatza ari-
tuko dira emanaldiaren hasieran. 
Bukaeran, berriz, talde guztiek 
elkarrekin abestuko dituzte 
hainbat kanta; Gabon Abestiak 
Arantzazun, esate baterako. 

Kontzertua doakoa bada ere, 
borondatea emateko aukera 
egongo da eta jasotako diru hori 
Oñatiko Caritas elkarteari bi-
deratuko diote. 

Gabonetako kontzertu 
berezia izango da 
domekan parrokian

Domeka honetan, matinee kon-
tzertua izango da Antixena gaz-
tetxean, Abereh taldearen esku-
tik. Domekakoa, gainera, tal-
dearen urteko azken emanaldia 
izango da. 12:30ean hasiko da. 
Gauzak horrela, zarata eta bu-
rrunbatik aldenduta baina dis-
tortsioa guztiz baztertu gabe 
rock edo grunge akustikoa en-
tzuteko aukera egongo da. 

Abereh taldearen 
kontzertua domekan  
Antixena gaztetxean

Ikatz tabernak ateak zabalduko 
ditu gaur, 21:00etan, Kale Zaha-
rreko 34. zenbakian.  Inaugu-
razio ekitaldian, hainbat ekin-
tzatan parte hartzeko aukera 
egongo da, eta, horien ostean, 
musikak hartuko du protago-
nismoa; izan ere, Azken Sus-
traiak eta Discipulos de Dioni-
sos talde ezagunek kontzertua 
eskainiko dute.

Musika protagonista 
Ikatz tabernaren 
gaurko irekieran

Sun Magoa. I.S.

Gabonetako egitarauaren baitan, 
gaur, magia ikuskizuna izango 
da, Santa Ana antzokian, 
20:00etan. Izan ere, Sun Magoak 
La magia de Houdini ikuskizuna 
eskainiko du. 

Sarrerak Txokolateixan, txar-
teldegi digitalean eta www.oña-
ti.eus atarian eros daitezke, 
zortzi eurotan; eta 16 urtetik 
beherakoek, bost eurotan. 

'La magia de Houdini' 
ikuskizuna Sun 
Magoaren eskutik
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Udal Gobernuaren 2020ko au-
rrekontu proposamenak igoera 
bat dakar iazkoarekin alderatu-
ta. 25.251.152 eurokoa da propo-
samena, eta, onartuko balitz, 
2019koa baino %5,17 handiagoa 
izango litzateke. Bi arrazoi na-
gusi daude igoera ulertzeko: 
Diputazioaren foru fondotik diru 
gehiago jasoko dela eta Labega-
raietako kiroldegia berritzeko 
Aldundiak 600.000 euroko lagun-
tza emango duela. Inbertsioeta-
ra 4.082.198 euro bideratuko dira; 
betiere, gerakineko diru kopurua 
aintzat hartu barik.

Udal Gobernuak "bi abiadu-
ratan" gauzatzeko aurrekontua 
proposatzen du: batetik, epe 
ertain-luzera bergararren bizi 
kalitatea hobetuko duen neurriak 
jasotzen dituen aurrekontua; 
eta, bestetik, eguneroko beharrei 
erantzungo diena.

Zubieta eta kiroldegia berritzea 
Bi dira nabarmendu beharreko 
proiektuak. Batetik, herriko gune 
degradatuenetako bat den Zubie-
ta kalea berriro urbanizatzeko 
lehen fasea hurrengo urtean hasi 
beharko litzateke forma hartzen. 

"Badago proiektu bat idatzita 
Zubieta-Masterreka ardatzaren 
berritzerako hiru fase aurrei-
kusten dituena; lehen fasea au-
rrera eroateko saiakera egingo 
dugu, hori da gure asmoa. 2020a 
izan beharko litzateke urtea 

proiektuari auzotarrekin batera 
azken definizio maila eman eta 
lizitaziora ateratzeko", esan zuen 
Gorka Artola alkateak. 2020ko 
aurrekontutik 200.000 euro bide-
ratuko lirateke eta gerakinetik 
hartuko litzateke gainerakoa; 
lehen fasean, kale erdia berriro 
urbanizatuko litzateke, 1.100.000 
euroko aurrekontuarekin.       

2020an gauzatuko den beste 
obra bat izango da Labegaraie-
tako kiroldegia berritzearena. 
Maiatzean edo ekainean hasiko 
dira obrak eta udan zehar gau-
zatuko dira; lehen fase batean, 
aldagela berriak-eta joango diren 
eraikin berria altxatzen ari dira 
orain eta bigarren fasean, ba-
rrutik berrituko dute erabat. 
Aurrekontua 1.647.860 euro da, 
eta, horretarako, aurreko agin-
taldian Diputazioak emandako 
600.000 euroko dirulaguntza 
baliatuko du Udalak.

Beste obra eta egitasmo batzuk 
Beste proiektu aipagarri batzuen 
berri ere eman zuten eguazte-
neko agerraldian:  Ibargarai eta 
Urteaga artean Udalaren esku-
menekoa den bidegorri zatiaren 
azken-aurreko fasea gauzatzea, 
(250.000 euro); oraindik lekua 
zehazteke duen jolasgune estali 
bat egitea (100.000 euro); San 
Joxepen edo Boluan ortu publi-
koak egokitzea (160.000 euro); 
Udal Pilotalekuko aldagelak 
berritzea (150.000 euro)…  

Bestalde, hainbat plan eta 
egitasmo ditu esku artean Udal 
Gobernuak: merkataritza sus-
tatzeko PERCO programa; amai-
tuta ikusteko 2020ko martxora 
arte itxaron beharko duen Mu-
gikortasun Plana; eguazten 
iluntzean jendaurrean aurkez-
tu zuten ikerketa sozioekono-
mikoa;  turismo plana; gazteen 
emantzipazioa sustatzeko alo-
kairuetarako dirulaguntzak; 
herriko sortzaileen proiektuak 
sustatzeko kultura sormen beka 
–beka berri horretarako 5.000 
euro bideratuko dira–…

Berdintasun Saila indartzera
Etorkizunari begira Udal Go-
bernuak bereziki indartu nahi 
duen saila da Berdintasunarena. 
"Orain, jardun erdiz dagoen 
teknikari bat dugu azpikontra-
tatuta eta gure asmoa da 2020an 
lanpostu hau lizitatzea eta udal 
langile bat izatea jardun osoz 
berdintasun gaietarako lanean 
arituko dena", esan zuen Ber-
dintasun zinegotzi Ainhoa Letek. 

Labegaraietako aldagela berrien eraikina altxatzeko lanak, atzo goizean; barruko lanak 2020ko udan gauzatuko dira. OIHANA ELORZA

Labegaraietako kiroldegia 
eta Zubieta berritzea dira 
2020rako proiektu izarrak  
udal gobernuak aurreikusten du lau milioi euro pasatxo bideratzea hurrengo urteko 
inbertsioetara, gerakineko kopurua aintzat hartu gabe; 2020ko obra esanguratsuenak 
izango dira kiroldegia (1.647.860 euro) eta zubieta kalea (1.100.000 euro) berritzea 

Zubieta berriro urbanizatzeko lehen fasea 2020rako dago aurreikusita. JOKIN BEREZIARTUA

Udal Gobernuak joan den astean 
aurkeztu zion proposamena 
oposizioari. EAJren eta PSE-
EEren ekarpenak jaso eta 
negoziatu ostean, EH Bilduren 
asmoa da urtarrilerako ezohiko 
bilkura bat deitzea 2020ko udal 
aurrekontua onartzeko. 2019koa 
2018ko abenduaren 17an onartu 
zen: EAJren eta PSE-EEren 
proposamenaren aurka bozkatu 
zuten EH Bilduk eta Irabazik.  Arantzabal, Markina, Artola, Lete eta Aranberri, eguazteneko agerraldian. J.B.

Urtarrilean onartzeko asmoa dute
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B.U.

Jasangarriagoa den auto berria
Udaltzaingoak asteon estreinatu du Toyota Corolla markakoa den auto 
berria. Oso gutxi kontsumitzen du eta kutsadura asko murrizten du. Gaur 
egungo ingurumenaren inguruko legediari egokituta erositako ibilgailua 
da. Udalerrian ibiltzeko auto aproposa da, eta, bide batez jasangarriagoa", 
adierazi du Udalak. Irudian, udaltzain bi auto berriaren ondoan. 

Jokin Bereziartua bERgaRa
2017ko urtarrilaren 16an Bolua 
auzoko mendi-hegala behera 
etorri eta hainbat buruhauste 
eragin zizkien bizilagunei, Uda-
lari eta mendi-hegala egonkor-
tzeko lanetan aritu ziren langileei. 
Ia hiru urte pasatu dira ezbeha-
rretik, eta, ordutik, jarraipen 
zorrotza egiten zaio mendiari. 

Hala, azaroan bota duen euri-
ur bolumena oso handia izan 
denez eta edozein arrisku egoe-
rari aurreratzeko, Boluko lur-
jausia izan zen eremuko malda-
ri hilabetero egiten zaion ohiko 
azterketaz gain, azaroaren 8an 
eta 12an ezohiko azterketa sa-
konagoa egin zuten Udalak eta 
Ingek enpresak: "Azterketaren 
arabera, ez dago inongo alerta 
egoerarik. Malda geldi dago eta 
kontrolpean". 

Sareak ondo eusten dio 
2019ko otsailaren 2an iragarri 
zuen aurreko Udal Gobernuak 
mendi-hegala behin betiko egon-

kortzeko lanak zeintzuk izango 
ziren: lehen fase batean, mugi-
tutako hegalaren parean dagoen 
pasabidearen plataforman segur-
tasunerako pantaila metaliko bat 
ezarri zuten; eta bigarren fasean 
mugitutako hegala egon kortzeko 
mikro-piloteak sartu ziren dira 
eta ura bideratzeko kanal bat 
sortu zuten, besteak beste. 

Azken hilabeteetan ez da lur-
jausi aipagarririk gertatu. Lu-
rra eta lokatza "tarteka" jausten 
dira, baina sareak ondo eusten 
die: "Are gehiago, adituen ara-
bera sarea %30era betez gero 
husten hasi beharko litzateke, 
baina gaur egun sarea %10 ba-
karrik dago beteta". Gainera, 
Udaleko brigadako langileek 
garbitu dituzte bidegorriko are-
ka eta hainbat gune, eta Udala 
aztertzen ari da bidegorri gai-
neko puntu batzuetan sare be-
rriak jartzea. Hortaz, bidegorriak 
zabalik jarraituko du; betiere, 
prebentzioari eta segurtasuna-
ri lehentasuna emanda. 

Mendi-hegalaren azpiko bidegorria itxita, eguen goizean. MAIALEN REGUEIRO

Boluko mendi-hegala, 
"geldi eta kontrolpean" 
azaroan euri asko egin duen arren, boluko mendi-hegala egonkortzeko lanek 
helburua lortu dute eta ez dago alerta egoerarik; azaroaren 8an eta 12an egindako 
ezohiko azterketa sakonago batek erakutsi du malda "geldi eta kontrolpean" dagoela
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Hainbat arrazoirengatik idatzi 
du Behin Zegama-Aizkorrin par-
te hartu nuen liburua Iker Ba-
diolak (Ondarroa, 1978). 2019ko 
mendi maratoian azken aurrena 
sailkatu zen, zortzi orduko kon-
trol-langatik oso gertu: 7:58:21. 
Aspalditik zara mendi lasterkaria? 
Mendiko lasterketek bizi izan 
duten loraldiaren biktima bat 
gehiago naiz. Bizikletan ibilita-
koa eta asfaltoan korrika egin-
dakoa naiz, eta esaten nuen ez 
nintzela sekula mendian korri-
ka hasiko; lauzpabost urte da-
roatzat nire hitzak irensten.  
Zergatik idatzi duzu liburua? 
Asko bete ninduen esperientzia 
eta abentura bat izan zen Zega-
ma-Aizkorri. Karreraren bila-
kaerak liburu bat idazteko ema-
ten zuen, eta bizitakoa kontatze-
ko eta eskerrak emateko behar 
moral bat ere sentitzen nuen.  
Lasterketa infernua izan zen, ala? 
Bai. Oso-oso gogorra egin zitzai-
dan, ez nuen eguna izan. Bero 
larregi egin zuen, baita 1.500 
metrora zeuden gailurretan ere.  
Ondo prestatu zenuen lasterketa?  
Esango nuke ondo prestatuta 
eraman nuela. Aurretik proba 
batzuk egin nituen ibilbide be-
retik, eta denbora aldetik ondo 
joan ziren. Baina lasterketako 
eguna aspaldian izandako egunik 
txarrena izan zen niretzat eta 
horri beroa gehitu behar zaio. 
Hasiera-hasieratik konturatu 
nintzen infernua biziko nuela. 
Lagatzea ez zen aukera bat? 
Oso burugogorra naiz, eta hankek 
ezin zutenean buruak egin zuen 
korrika. Urbiatik pasatu nintze-
nean familia zegoen bertan eta 
ordurako ukituta nindoan. El-
karri galdetzen zioten ea heldu-
ko nintzen, eta orduan aitak esan 
zuen baietz, beste gauza batzuk 
ere lortzeko oso burugogorra 
izan naizela eta lortuko nuela; 
asmatu zuen. Hasierakoak izan 
ezik ia kontrol-gune guztietan 
heldu nintzen kanpoan geratze-

tik oso gertu; guztiek diote Sanc-
ti Spirituko kontrola pasatuz 
gero dena "eginda" dagoela; bada, 
ni ez nago batere ados; kar, kar.  
Helmugan Kilian Jornet zenuen zain, 
mendian parekorik ez duen estra-
lurtarra. Nola gogoratzen duzu?  
Azken kilometroetan, amaitzea 
zen nire obsesioa; herrian sartu 
nintzenean, azken 300 metroetan, 
ohartu nintzen lortuko nuela. 
Baina ez nintzen gogoratzen 
festa bat izango nuenik zain; 
Kilian xanpain botila batekin 
ikustea eta gero eman zidan 
besarkada... ez dut ahaztuko.   

Aurkezpenean Anartz Agirre eta 
Oihana Azkorbebeitia izango ditu-
zu ondoan, luxuzko gonbidatuak.  
Benetan baietz. Inguruan ez 
dago euskaraz mendi lasterketen 
inguruan galdetzeko kazetari 
egokiagorik, eta zer esan Oiha-
naren inguruan... Luxua da.  
Non erosi ahalko da liburua? 
Tximeleta dendan. Liburua, egi-
lea moduan, justu-justu helduko 
da aurkezpenerako; kar, kar. 
Gazteleraz irtengo da lehenengo 
eta euskaraz gero; 236 orrialde 
ditu –tartean, 22 argazki– eta 15 
eurotan erosi ahalko da. 

Iker Badiola, Zegamako helmugan, Kilian Jornet irabazlearen ondoan. PACO SANTXEZ

"Hankek ezin zutenean, 
buruak egin zuen korrika"
IKER BADIOLA 'bEHiN zEgaMa-aizkoRRiN PaRtE HaRtu NuEN' LibuRuaREN EgiLEa
Mendi maratoian bizitako "infernua" kontatzen du liburuan; gaur aurkeztuko du, irizarren 
(19:00), anartz agirre kirol kazetaria eta oihana azkorbebeitia lasterkaria ondoan dituela

Klima aldaketarekin lotutakoak

Madrilen milaka lagun irten ziren kalera, buruzagi politikoei 
hainbat gauza eskatzeko: igorpenak geldiaraztea, berotze 
globalaren kontra egitea... Igorpen horien ondorioz, planeta 
berotzen ari da, eta, ez bada azkar eta garaiz ezer egiten, 
ondorioak konponezinak izan daitezke. Hor dugu automobilen 
sektoreak kutsatzen duena. Prentsak eta politikariek mezu 
nahasiak botatzen dituzte, eta automobil elektrikoa erabili 
behar dela diote. Baina hau ez da bete; izan ere, biztanleak eta 
erabiltzaileak ez dira mezu horietaz fidatzen. Ez daude berotegi 
efektua jaistearen kontra, baina hainbat galdera dituzte: 
atmosferara igortzen den CO2 guztitik, ze portzentaje sortzen du 
automobilen sektoreak? Zein dira kaltegarriagoak: dieselaren 
igorpenak ala gasolinarenak? Auto elektrikoetarako nola sortu 
energia elektrikoa, erregai garbietatik ala fosiletatik? 

Heldu zaidan informazio batek dio azken belaunaldiko 
dieselek gas garbiagoak igor ditzaketela atmosferara auto 
elektrikoek baino. Hortaz, zein da ondorioa? Kontsumitzaileak 
informazio gehiago eta hobea behar du erabakiak hartzeko.  

NiRE uStEz

MIGUEL LAZPIUR

Beart-eko partaideek egindako artelanen azoka
Bezoka izeneko azoka bihar izango da, Oxirondon (10:00-14:00). 
Askotariko artelanak egongo dira salgai, 1 eta 40 euro arteko 
prezioarekin. "Zero kilometroko artea oparitu!", diote. 

Ariznoa gimnasia taldearen Gabonetako saioa
Gaur, abenduak 13, Ariznoa gimnasia erritmiko taldeko neskek 
Gabonetako erakustaldia egingo dute Labegaraietan (18:30). 

Jostailu truke merkatua kartzela zaharrean
Jau! Haur eta Guraso Asanbladak antolatuta, jostailuen truke 
merkatua egingo da domekan gaztetxean (18:00).  

Taldekako bertsolari txapelketako finalaurrekoa
Kopla Barik bertso eskolaren eskutik, bigarren finalaurrekoa 
jokatuko da gaur, abenduak 13, Pol-Pol tabernan (22:30). Final 
handia abenduaren 27an jokatuko da, kartzela zaharrean.  

Domeka Azoka berezia Seminarioko patioan
Gabon aurreko azoka hau izaten da jendetsuena, eta "denetarik" 
izango dute salgai. Jardun, Osintxuko Ponportola guraso taldea, 
Ndank Ndank elkartea eta Katxalin ere batu dira etziko azokara.

oHaRRak
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Jone Olabarria bERgaRa
Musikaz, dantzaz eta pinturaz 
osatutako ikuskizuna eskainiko  
du Ertzak taldeak bihar Angio-
zarren. Urteko azken emanaldia 
eskainiko du Bergarako folk 
musika taldeak. Bi mundu ez-
berdinetatik, trikitiaren eta 
biolinaren arteko fusiotik, sor-
tzen du emanaldietako musika, 
eta bi munduen arteko inflexio-
puntua da taldearentzat Ertza, 
erdiguneratzea bilatzen duena, 
bide berriak probatuz eta beti 
sormena bidelagun izanda. Ur-
teko azken emanaldia izanik, 
bailarako hainbat herritatik 
pasa da dagoeneko Ertzak bidean 
ikuskizuna.

Galizian sortutako ideiari for-
ma emanda, Aritz Alustizak, 
Amaia Aranzabalek eta Oihane 
Vicentek 2017an sortutako Ertzak 
taldeak musikarien, dantzarien 
eta pinturaren fusioa izango 
dira Angiozarren ikusgai egon-
go den Ertzak bidean ikuskizu-
nean. Eneritz Aulestia zarauz-
tarra eta Julen Alonso oriotarra 
ere Angiozarren izango dira 
bihar.

Lan ugari
Hain zuzen ere, diziplina asko-
tariko artista ugari batu eta 
ikusgai izango den lanaz gaine-
ra, iaz atera zuen taldeak bere 
lehenengo diskoa: sei piezako 
Gaur izeneko lana. Ertz ezber-
dinetatik datozen musikariak 
izanda, lan osagarria izan zen, 
eta, hain zuzen, hortik dator 
taldearen izena. 

Sei abesti jaso zituzten Gaur 
diskoan. Era guztietako abestiak 
daude: lasaiak, folk ukitua due-
na, runba bat, trikitia, arin-
arina... Orduan azaldu zutenez, 
diskoari Gaur izena jarri zioten  
egunean egunekoa bizi nahi 
dutelako, etorkizunari begira 
egon barik.Ertzak taldea, Aramaioko jaietan emanaldia egiten. GOIENA

'Ertzak bidean' bihar 
iritsiko da Angiozarrera
gaueko hamarretan hasita, 'Ertzak bidean' ikuskizuna izango da angiozarko elizan. 
bergarako Ertzak folk taldearekin batera Eneritz aulestia eta Julen alonso arituko dira 
oholtza gainean, musika, dantza eta pintura fusionatzen dituen emanaldian

Arratsaldeko zazpietan hasita, 
Organik Dantza taldearen Sareak 
dantza emanaldia Seminarixora 
iritsiko da bihar. Sareak egin 
eta konpontzeko lanbidea duen 
pertsonaren istorioa kontatzen 
du ikuskizunak. Organik Dantzak 
esamoldea berreskuratu du eta 
bost emakumeren bitartez tau-
la gainera eramango ditu harre-
man pertsonalak.

Organik Dantza 
taldearen 'Sareak' 
bihar Seminarixoan

Egubakoitzak Berreskuratzen 
ekimena bueltan da Bergarako 
gaztetxean. Gaur gauean, ekimen 
horren baitan, hainbat musika 
aukera eskainiko dituzte Ber-
meoko Puro Odio eta Revertt 
taldeetako kideek eta Bilbo al-
deko Cuero taldeak. Emanaldia 
gaueko hamar eta erdietan ha-
siko da, Bergarako kartzela 
zaharrean. 

Puro Odio, Cuero eta 
Revertt taldeek joko 
dute gaur gaztetxean
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Mireia Bikuña Madrid oÑati
Euskadiko Challenge zirkuitua 
bukatzeko bost proba geratzen 
dira, Oñatikoa barne. Horietan 
zehaztuko dira zeintzuk diren 
aurtengo txapeldunak. Horrek 
esan gura du oraindik ere pun-
tu asko daudela jokoan eta sail-
kapenaren goiko lekuetan dau-
den txirrindulariek lana gogotik 
egin beharko dutela. Horrek 
guztiorrek bermatzen du punta-
puntako ziklistak egongo direla 
Oñatiko zirkuituan.  

Goi mailako txirrindulariak 
diren horiei begira egongo dira 
eskolarteko mailan dabiltzan 
ziklista gazteak. Aurten ere, 
aukera izango dute lasterketako 
ibilbide berean bizikleta gainean 
trebatzeko. 11:00etan hasiko da 
euren lasterketa. Mendiko bizi-
kleta erabili beharko dute, eta 
derrigor ipini beharko dute 
kaskoa. 10:00etan zabalduko da 
izen-ematea txikienendako.

Urrutxuko zirkuituko goranz-
ko eta beheranzko aldapak pro-
batzeko aukera izango dute.

Ibilbidean aldaketarik ez 
Izan ere, Aloña Mendi txirrin-
dularitza sailak apenas egin du 
aldaketarik azken urteetako 
zirkuituan. Irteera puntua Usa-
ko aldera ematen duen errepidean 
egongo da. Metro gutxira, es-
kuinetara, zelaira sartuko dira. 
Basotik errepidera irtengo dira 
berriro, eta, eskailerak igota, 
Urrutxuko zelaiguneko ibilbidea 
egingo dute, eta berriro errepi-
dera irtengo dira, Garagaltzan 
behera.

Zirkuitu horretan lehiatuko 
dira kategoria guztiak, gizonez-
koak eta emakumezkoak: kade-
teak, gazteak, 23 urtez azpikoak, 
eliteak eta masterrak. Azken 
horiek, adinaren arabera, mai-
la ezberdinetan banatuko dira.

Etxeko ziklistak 
Arrikrutz taldeko zikliseka arre-
ta berezia piztuko dute domekan. 
Etxekoak direlako, baina, bere-
ziki, denboraldi bikaina egiten 
dihardutelako. Kadete mailan 
lehiatuko dira Xabat Castaños 
eta Markel Zubia; eta gazte mai-
lan Aritz Torres, Unai Cueva 
eta Aimar Erostarbe. Hain jus-
tu ere, Cueva bigarren lekuan 
dago Euskadiko Challengeko 
sailkapenean. Orain arte joka-
tutako probetan hirutan igo da 
podiumera. Egiten diharduen 
lanaren ordaina Pontevedran 
jokatuko den Espainiako Txa-
pelketan jasoko du.

Aimar Madina kadeteak ere 
bikain dihardu aurten, baina ez 
da etxeko proban egongo. Aste-
buruan Valentzian egongo da, 
Euskadiko Selekzioaren elasti-
koarekin.

Ziklo-krosaren harira, Gara-
galtza auzora doan errepidea 
itxita egongo da 09:00etatik 
13:30era. Auzora joateko Lamia-
tegiko bidea erabili beharko da.

Bi txirrindulari, iazko ziklo-kros proban, lokatz artean. IMANOL SORIANO

Eskolartekoek ere parte 
hartuko dute Oñatin
 ZIKLO-KROSA  X. sarian adin tartea zabalduko dute aurten ere. kirola ezagutu gura 
dutenetatik hasi, eta elite mailan dihardutenera arte lehiatuko dira Euskadiko Challenge 
zirkuiturako puntuagarria den proban. garagaltzarako bidea 09:00etan itxiko dute

OÑATIKO PROBA 
PUNTUAGARRIA 
IZANGO DA 
EUSKADIKO 
CHALLENGERAKO

JOSU TORNAY

Espainiako kopan, Benidormen
 XAKEA  Arrasateko xakelari gazteak Benidormeko jaialdian egon ziren 
aurreko asteburuan. Han jokatu ziren Espainiako banakako eta taldekako 
kopak. Aritz Tornay bakarka lehiatu zen, eta nazioarteko rankingean 19 
puntu gora egin zuen. Ostean, arreba Haizearekin, taldeka lehiatu ziren. 
51 parte-hartzaileren artean, 40. bukatu zuten Tornay anai-arrebek.

M.B.M. aREtXabaLEta
Arizmendi Kirol Elkarteak ha-
mabosgarrenez egingo du ema-
kumeen futbol txapelketa. Hila-
ren 28an jokatuko da hirukoa, 
Aretxabaletako futbol zelaian, 
16:30ean. Aurten, nor baino nor 
gehiago Debagoieneko Selekzioa, 
Alaves eta Reala egongo dira. 
Astean egindako agerraldian, 
Arizmendi Ikastolarendako ha-
lako txapelketa bat antolatzeak 
duen garrantzia azpimarratu 
dute. "Emakumeen kirola sus-
tatzeko txapelketa oso garran-
tzitsua da. Lan soziala egiten 

dugu", azaldu du Arizmendiko 
zuzendaritzako kide Aitor Gu-
ridik. 

Hala, bailaran dauden emaku-
me futbolariek presentzia na-
barmena izango dute. Aloña 
Mendiko, Bergarako, eta Leintz 
Arizmendiko jokalariek osatuko 
dute Debagoieneko Selekzioa.

Harrobiko taldeak 
Hilaren 29an, harrobietako tal-
deen txanda izango da. Infantil, 
kadete eta alebin mailetako tal-
deek euren txapelketak jokatu-
ko dituzte, leku berean.

Emakumeen Gabonetako futbol 
txapelketa, hilaren 28an
 FUTBOLA  Debagoieneko Selekzioak, alavesek eta Realak 
jokatuko dute XV. txapelketa, aretxabaletan, ibarran

Badirudi Mondrak eta UDAk 
bolada ona harrapatu dutela. 
Azken bi jardunaldietan puntuak 
lortzeko gai izan dira bi taldeak, 
eta bide horretatik jarraitu gura 
dute asteburuan. Hori bai, der-
bia jokatuko dute oraingoan 
(domeka, Mojategi, 16:30), eta 
biek ezingo dute irabazi. Dena 
den, urteko azken-aurreko jar-
dunaldian, puntuak beharrezkoak 

dira bi taldeendako: arrasatea-
rrek hamahiru dituzte eta are-
txabaletarrek, hamazazpi. 

Era berean, puntuak ezinbes-
tekoak dira Bergararendako, 
Zarautzen kontrako lehian (do-
meka, Agorrosin, 12:00). Azken 
bi jardunaldietan lortutako lau 
puntuei esker, arnas apur bat 
hartu dute mahoneroek. Baina 
ezin dira erlaxatu. Zarautz ez 
da kontrario erraza izango, bai-
na, sailkapenean gora egiteko, 
etxeko puntuak lortzea garran-
tzitsua da. 

 FURTBOLA  Azken 
asteetako hobekuntza 
derbian erakustera
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FUTBOLA
OHOREZKO ERREGIONA.

Mondra-Aretxabaleta
Domeka. 16:30. Mojategi.
Bergara-Zarautz
Domeka. 12:00. 
Agorrosin.

ERREGIONAL PREFEREN.
Getariako-Aretxabaleta
Zapatua. 16:30. 
Mendibeltz.
Antzuola-Aloña Mendi
Zapatua. 16:00. Eztala.
Mondra-Orioko
Zapatua. 16:30. Mojategi.

LEHEN ERREGIONALA
Mutriku-Aloña Mendi
Domeka. 18:30. San 
Miguel.
Aretxabaleta-Elgoibar
Zapatua. 16:30. Ibarra.
Bergara-Zestoa
Zapatua. 17:45. Ipintza.

OHOREZKO GAZTEAK

Urola-Mondra
Domeka. 18:00. Argixao.
Lagun Onak-
Aretxabaleta
Domeka. 15:15. 
Garmendipe.
Ilintxa-Aloña Mendi
Domeka. 16:00. Bikuña.
Amaikak Bat-Bergara
Zapatua. 12:00. Errotazar.

EMAKUMEZKO OHOREZ.

Tolosa-Bergara 
Zapatua. 17:15. Usabal.
Leintz Arizmendi-
Goierri 
Zapatua. 17:45. 
Azkoagain.

ARETO FUTBOLA
MAILA NAZIONALA

Lagun Onak-Eskoriatza
Domeka. 18:00. Urreta.

EUSKADIKO TXAPELKETA

Aretxabaleta-Tolosala
Zapatua. 12:00. Ibarra.
Uxoa-Mondrate
Zapatua. 17:00. Laudio.

SENIOR EMAKUMEZKOAK

Eskoriatza-Ordizia
Zapatua. 19:30. Manuel 
Muñoz.

SASKIBALOIA
EBA

La Flecha-MU 
Zapatua. 18:30. La Vega, 
Valladolid.

EUSKADIKO TXAPELKETA

Alkideba Ointxe-Lakua 
San Prudencio
Domeka. 18:00. Iturripe.

Salleko-Mekaldi Aloña 
Domeka. 12:30. Las 
Llanas.

GIP. SENIOR. GIZONAK

Añorga-Bergara Soral.
Zapatua. 18:00. Benta 
Berri.

GIP. SENIOR. EMAKUME.

Eskoriatza-AZ Casa de 
la Rioja
Egubakoitza. 20:15. 
Manuel Muñoz.

ESKUBALOIA
EUSKADIKO TXAPELKETA

Fagor Indu.-Ereintza
Zapatua. 18:00. Zubikoa.
Ford Mugarri-Urnieta
Domeka. 11:30. Iturripe.

EUSK. TXAP. EMAKUM.

Berango-Cons. Aloña
Domeka. 13:00. Berango.

GIPUZKOAKO SENORRAK

Soraluce BKE-Labarra
Zapatua. 17:45. 
Labegaraieta.

ERRUGBIA
EUSKADIKO TXAPELKETA

ART Kanpazar.-La 
unica
Domeka. 12:00. Mojategi.
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aStEbuRuko HitzoRDuak

Imanol Beloki aRRaSatE
Arrasate Kanpanzar Atletiko 
Taldeak antolatuta, domeka ho-
netan izango da 42. Santamas 
Krosa eta Enrike Kabiketa 17. 
memoriala. Nagusien lasterketa 
12:30ean hasiko da; aurretik, 
berriz, gaztetxoendako probak 
egingo dituzte, 11:00etan hasita, 
Erdiko eta Iturriotz kaleen ar-
tean. Hori horrela, Arrasateko 
erdiguneko kaleak korrikalariz 
beteko dira domeka honetan, 
beste urte batez, Gabonen atarian, 
orduan izaten diren bazkari eta 
afarietako gehiegikeriei aurre 
egiteko asmoz. 

Santamas krosa lagunartean 
egiteko lasterketa herrikoia da, 
jakina den moduan, eta izaten 
den giro berezia nabarmentzekoa 
izaten da urtero. Berrikuntza 
barik, sei kilometrora iristen ez 
den bidea izango dute aurretik 
korrikalariek, eta izen-ematea 
probaren egunean bertan egin 
beharko dute –prezioa bost euro 
da–. Parte-hartze handia aurrei-
kusten dutela adierazi du Jon 

Ormaetxea antolakuntza talde-
ko kideak: "Urtero, 250-300 la-
gunek ematen dute izena laster-
ketan, eta aurten ere halako 
kopurua aurreikusten dugu. 
Honekin batera, lasterketa ikus-
ten eta korrikalariak animatzen 
ikusle asko izaten dira; ea aur-
ten ere hala den eta eguraldiak 
laguntzen digun".

Monte taberna parean hasita, 
Portaloian gora abiatuko dira 
korrikalariak, eta herrigunean 
zehar izango da lasterketa osoa. 
Zirkuituari hiru itzuli eman 
beharko dizkiote arineketan 
egiteko prest agertzen direnek, 
besteak beste, Erdiko kaletik, 
Olartetik eta Garibaitik igarota, 
eta helmuga, berriz, Herriko 
Plazan izango da.

Bakarka eta kuadrillaka
Bakarkako sariez gain, Santa-
mas Krosak duen berezitasun 
bat kuadrillako banatzen diren 
sariak dira. Eskualde mailako 
lasterketa bada ere, kanpotik 
etorritakoek ere parte hartu 
ahal izango dute; betiere, 16 
urtetik gorakoek. Hala ere, 
kuadrillako saria Debagoiene-
ko kuadrillek bakarrik lortu 
ahal izango dute. 

Hala, bi sailkapen jarriko 
dituzte, bakarkakoa eta kua-
drillen artekoa. Azken honeta-
rako, bost azkarrenen denborak 
hartuko dituzte kontuan, bai 
gizonezkoetan eta baita ema-
kumezkoetan ere. 

Gaztetxoendako lasterketak 
Haur eta gaztetxoei zuzenduta-
ko kategorian, berriz, zazpi 
proba prestatu dituzte egune-
rako antolatzaileek. 11:00etan 
hasita, 5 eta 14 urte bitarteko 
gaztetxoen lasterketak izango 
dira. Adinaren arabera banatu 
dituzte.

Iaz, Santamas Krosean kuadrilla bat korrika. IMANOL SORIANO

Arineketan egiteko gertu, 
banaka edo kuadrillaka 
arrasate kanpanzar atletiko taldeak antolatuta, 42. Santamas krosa eta Enrike 
kabiketa 17. memoriala izango da domeka honetan, 12:30ean, Monte taberna 
parean hasita. 11:00etan, berriz, haur eta gaztetxoendako zazpi proba izango dira

SEI KILOMETRORA 
IRISTEN EZ DEN 
IBILBIDEA IZANGO 
DUTE AURRETIK 
KORRIKALARIEK

Lehenengo itzulia amaitzeko bi 
partiduren faltan, puntu bila
Fagor industrial aloña Mendi eta Ford Mugarri arrasate 
eskubaloi taldeek etxean jokatuko dituzte partiduak

I.B. oÑati/aRRaSatE
Fagor Industrial Aloña Mendi 
taldeak Ereintza taldearen aur-
ka jokatuko du zapatu honetan, 
18:00etan, Zubikoan. Ford Mu-
garri Arrasate taldeak, berriz, 
Urnietaren aurka jokatuko du 
domekan, 11:30ean, Iturripen.

Aitor Gartziaren eta Ander 
Ugarteren mutilak bi puntuen 
bila irtengo dira kantxara zapa-
tuan. Ereintza talde oreretarra-
ren aurka neurtuko dituzte in-
darrak, eta hirugarren garaipe-
na erreskadan lortzeko gogoz 
daude oñatiarrak. Pasa den as-
teburuan, sanmigeletan atzera-
tutako partidua jokatu zuten 
Gure Auzune taldearen kontra, 
eta 25-15 irabazi zuten, eta, ho-
rrekin batera, Escolapiosen aur-
kakoa ere irabazita (31-26), aste-
buru honetan hirugarren parti-
dua izango dute segidan, etxean 
jokatuko dutena.

Ford Mugarri
Ford Mugarri Arrasate taldeak, 
berriz, jardunaldi kaskarra jo-
katu zuen pasa den astean; izan 
ere, 14 gol soilik sartuta, 26-14 
galdu zuten Urdaneta taldearen 
aurka. Ez zutela lan ona egin 
defentsan eta erasoan, adierazi 
du Josu Herrero jokalariak, 
baina denboraldian zehar egiten 
ari diren lanarekin pozik dau-
dela nabarmendu du: "Denbo-
raldi osoko dinamika ona izaten 
ari da, baina pasa den jardunal-
dian ez genuen partidu ona jo-
katu. Lehenengo itzulia amai-
tzeko bi partidu geratzen zaiz-
kigu, eta biak irabazi nahi ge-
nituzke. Hain zuzen ere, dome-
ka honetan, etxean jokatuta 
garaipenaren bila irtengo gara 
kantxara. Sailkapenean bosga-
rren postuan gaude eta goiko 
postuetan mantentzeko puntuak 
behar ditugu…".
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Arrasate Musikaleko eta Berga-
ra Musika Eskolako Suzuki 
taldeek kontzertua emango dute 
abenduaren 13an, arratsaldeko 
sei eta erdietan, Kulturateko 
klaustroetan. 

Hain zuzen ere, 3 urtetik go-
rako 50 biolinista inguru batuko 
dira eta hamahiru pieza joko 
dituzte, Rakel Hernandez pia-
nistaren laguntzarekin.

Lehenengo lankidetza
Suzuki taldeek abenduaren 13an 
joko duten kontzertua euren 
lehendabiziko elkartruke musi-
kala izango da. "Oso pozik gau-
de lortutako emaitzekin. Berga-
rako eta Arrasateko Suzuki 
taldeen artean oso ondo ulertzen 
dute elkar eta hori oholtza gai-
nean asko nabaritzen da", dio 
Edorta Ayastuyk, Arrasate Mu-
sikaleko ekintza arduradunak.

Sarrerak dohainik izango dira 
eta Debagoieneko musikazale 
guztiak gonbidatuta daude.

Suzuki taldeen 
elkartruke musikala 
Arrasaten

Naroa Urien oÑati
Aretxabaletako Aretxabaleta 
Abesbatza eta Leizarra musika 
eskola, Oñatiko Ganbara, Arra-
sateko Goikobalu eta Goikobalu 
Txiki eta Azkoitiko Bizkargi 
izango dira kontzertu berezian 
parte hartuko dutenak. Sarrera 
doan izango da eta 1.500 pertso-
na inguru hurreratu ahal izan-
go dira ikuskizunaz gozatzera 
abenduaren 14an, 19:00etan.

Gabonei ongietorria
Hamar kantu inguru eskainiko 
dituzte Arantzazuko kontzertuan. 
Kooperatiben soinu banda jaso-
tzen duen Humanity at music 
zortzi piezako albumeko hiru 
kantu eskainiko dituzte, batetik: 
Banaketa, Internazionalizazioa 
eta Etorkizuna–; eta, bestetik, 
betiko Gabon kantak: Hator Ha-
tor, Olentzero, Oi Bethlem…. Kon-
tzertu honen bitartez Gabonei 
ongi etorria ematea da helburua, 
eta, modu berean, Debagoieneko 
herritarrek kontzertu berezi 
honekin gozatzea, Arantzazun, 
leku magikoan.

Talde-lana nagusi
Mondragonen eta ETBren arte-
ko kolaborazio-lan honek elkar-
lanerako bidea zabaldu die 
abesbatzei. Talde guztiak kali-
tate handikoak dira, baina denak 

kontzertu bakar batean biltzea 
ez da lan erraza. Lan bikaina 
egin ahal izateko, abesbatzak 
entsegu asko egiten ari dira 
ahotsak ahalik eta ondoen nahas-
teko. Azken entsegua abendua-
ren 14an bertan, kontzertu na-
gusia baino lehen, egingo dute. 

Oholtza berezia
Arantzazuko santutegiaren xar-
ma ukaezina da. Eta, are gehia-
go, bertako isiltasunari 200 ahots 
zoragarri eta hamabi musikari 
bikain gehitzen bazaizkio. "Be-
netan zoragarria da Arantzazun 

kontzertu bat eman ahal izatea; 
bertara, gainera, jende asko etor 
daiteke kontzertua ikustera", 
dio Javier Marcosek, Mondra-
goneko komunikazio zuzendari 
eta Aretxabaleta Abesbatzako 
kideak.

Gabon gaueko saioan
Kontzertua euskal Gabonen atal 
garrantzitsua bilakatuko da; 
izan ere, abenduaren 14an 
16:30ean egingo den entsegua 
ETBk grabatuko du, eta aben-
duaren 24an Gabon gauean emi-
tituko dute telebistan.

Abesbatzen entsegua, Arrasateko San Frantzisko Xabier elizan. JAVIER MARCOS

200 ahots eta hamaika 
Gabon kanta Arantzazun 
aretxabaletako, oñatiko, arrasateko eta azkoitiko sei abesbatza batuko dira 
abenduaren 14an, gabon kantak kontzertua eskaintzeko. Hitzordu honetan, Sapere 
aude Sinfonietta taldeak joko ditu doinuak Fernando Velazquezen zuzendaritzapean

N.U. aRRaSatE
Abenduaren 6an hasi eta aste-
buru osoan, Arrasateko Akordeoi 
Lehiaketen 2019ko edizioa egin 
dute Amaia antzokian. Guztira, 
300 parte hartzailetik gora batu 
ditu probak, hiru zatitan bana-
tuta: Gipuzkoa Lehiaketa, Gi-
puzkoako Jaialdia eta Nazioar-
teko Arrasate Hiria lehiaketa.

Harrera "bikaina"
Hauspoz Euskal Herriko Akor-
deoi Elkarteak antolatutako 
lehiaketek 40. aldia izan dute 
aurten. Hitzorduak akordeoia 
herritarrei gerturatzea zuen 
helburuetako bat, eta antola-
kuntzatik pozik agertu dira 
emaitzarekin. "Azken bi urteetan 
jende gehiago etortzen ari da 
lehiaketa ikustera eta horrek 
poztu egiten gaitu", dio Aitor 
Furundarenak, Hauspoz elkar-
teko kideak. 

Ratoi Radu garaile
Epaimahaiak 21 urteko molda-
viarrari eman zion lehen postua 
Amaia antzokian, eta sariak 
izan ziren 4.000 euro eta 2020an 
bira bat egiteko aukera; Arra-
sateko alkate Maria Ubarretxe-
nak eman zizkion sariok.

Ratoi Radu saria jasotzen IBAI ZABALA

Ratoi Radu garaile Arrasate 
Hiria akordeoi lehiaketan
Lehiaketaren 40. edizioan 300 parte hartzaile baino 
gehiago aritu dira, emakumeen presentzia handiarekin
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Aitziber Aranburuzabala oÑati
2012an Animalia lotsatuen putzua 
lanarekin ziren Oñatiko gazte-
lekun jotzekoak, baina taldeki-
de bat gaixo zegoela-eta azken 
orduan bertan behera utzi zuten 
Inoreneroni taldearekin parte-
katu behar zuten kontzertua; 
horregatik, gogotsu daudela dio 
Lisabö taldeko Eneko Aranzas-
ti bateria-joleak.

Abenduaren 14an izan zen 
ordukoa, eta hala izango da 
oraingoan ere: bihar, zapatua, 
22:30ean.  Hazparneko (Lapurdi) 
Alba taldea izango dute taularen 
gainean lagun. Sarrerak 10 eu-
rotan eros daitezke; aurrez Oi-
nati.eus atarian eta leihatila 
digitalean eskuragarri.

Iaz, azkeneko lana 
Eta edertasunaren lorratzetan 
biluztu ginen da euren azkeneko 
lana. Iaz abenduan kaleratu zu-
ten, zaleentzako sorpresa izan 
zena: "Inori ezer esan barik la-
nean isilik ibili ginen. Sarritan, 
ez dugu jakiten bukatzea lortu-
ko dugun; hortaz, dena prest 
zegoenean zabaldu genuen dis-
ko berria genuela askoren ha-
rridurarako. Aurrekoarekin 
konparatuz, esango nuke abesti 
berriak ez direla horren ilunak, 
argi apur bat gehiago dute".

Pozik daude emaitzarekin eta 
zaleen artean harrera ona izan 
duela dio Aranzastik. "Martxoan 
hasi ginen zuzeneko kontzertue-
kin, Intxaurrondon izan zen 

lehenengoa, eta geroztik Euskal 
Herrian eta Espainian hainbat 
tokitan ere izan gara; betiko 
lagunen artean, gehienetan".

Taldekide berriak 
1998an sortu zuten taldeak ibil-
bidean zehar hainbat formazio 
aldaketa izan ditu. Azken alda-
ketak aurreko biraren amaieran 
izan zituzten eta "gertuko kide 
batzuk fitxatuta" osatu zuten 
seikote berria; hori horrela, ho-
nako hauek dira orain Lisabö: 
Karlos Osinaga Txap eta Jabi 
Manterola, gitarrarekin eta abes-
ten; Sergio Gonzalez eta Eneko 
Aranzasti bateria-joleak, eta 
Borja  Toval eta Xabi Zabala 
baxuarekin.

Oñatiko gaztelekuan Irungo Lisabö taldeak kontzertua egingo du zapatuan. GALDER IZAGIRRE

Bi bateria-jole dituzten 
bi talde, gaztelekuan
irungo eskarmentu handiko Lisabö eta Hazparneko alba taldeek kontzertua egingo 
dute bihar, zapatua, oñatiko gaztelekuan, 22:30ean hasita. Sarrerak hamar eurotan 
eros daitezke leihatilan, eta, aurrez, 'oinati.eus' atarian eta txarteldegi automatikoan

A. Aranburuzabala bERgaRa
2017ko azaroaren 11n estreinatu 
zuten herriko, Udal Pilotalekuan, 
Lewis Carroll-en obra ezagunean 
oinarritutako musikala, Alizia-
ren istorio berriak euskaraz eta 
modu garaikidean kontatuz. 

Harrezkero, arrakastaz eskai-
ni dituzte emanaldi gehiago, 
besteak beste, Antzuolan, Bilbon 
eta Iruñean; eta ikuskizunaren 
ibilbidea borobiltzeko, Donostian 
egingo dute azkeneko emanaldia, 
urtarrilaren 4an, 19:30ean. 

Autobusa izango da, doan 
Udalak bat egin gura izan du 
Musika Eskolaren ekimenarekin; 
hori horrela, autobus bat jarri-
ko du Donostiara musikala ikus-
tera doazenentzat. "Doan izango 
da, eta 59 lagunentzako tokia 
dago. Sarrera dutenek izango 
dute autobuserako txartela es-
kuratzeko aukera. Musika Es-
kolan eskuratu ahal izango dira 
ikuskizuneko sarrera erakutsi-
ta; telefonoz edo posta  elektro-
nikoz ez da enkargurik hartuko", 
azaldu dute Musika Eskolatik.

Bergarako Musika Eskolaren 
'Alizia' musikala, Kursaalen 
urtarrilaren 4an egingo dute, 19:30ean; sarrerak 
'kursaal.eus' atarian eros daitezke 17 eta 19 eurotan
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ZAPATUA, 14

09:00 123 Hemen da Miru

09:30 Kantari Gasteiz 3

10:00 Kantari Gasteiz 2

10:30 Hala bazan 6

11:00 Hemen Debagoiena

12:00 Harira: Garbiñe 
Aranburu

13:00 Erreportajea: 54.  
Durangoko Azoka 

14:00 Hautsi bolumena

15:00 Hala bazan 5

15:30 Hemen Debagoiena

16:30 Kantari Gasteiz 3

17:00 Kantari Gasteiz 2

17:30 123 Hemen da Miru

18:00 Hautsi bolumena

19:00 Hala bazan 6

19:30 Asteko errepasoa

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Hala bazan 5

21:30 Hala bazan 6

22:00 Erreportajea: 54. 
Durangoko Azoka 

23:00 Hautsi bolumena

DOMEKA,15

09:00 Hala bazan 5

09:30 Kantari Gasteiz 3

10:00 Kantari Gasteiz 2

10:30 123 Hemen da Miru

11:00 Kantari Gasteiz 3

11:30 Kantari Gasteiz 2

12:00 Hala bazan 5

12:30 Hala bazan 6

13:00 Hautsi bolumena

14:00 Elkarrizkettap: Ibon 
Larrinaga

14:30 Asteko errepasoa

15:00 Hemen Debagoiena

16:00 Elkarrizkettap: 
Aitziber Garmendia

16:30 Hala bazan 5

17:00 Kantari Gasteiz 3

17:30 Kantari Gasteiz 2

18:00 Hautsi bolumena

19:00 Erreportajea: 54. 
Durangoko Azoka 

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Asteko errepasoa

21:30 Hala bazan 6

22:00 Hala bazan 5

22:30 Hautsi bolumena

23:30 Hemen Debagoiena

EGUBAKOITZA, 13

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Elkarrizkettap: 
Aitziber Garmendia

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 Hileko errepasoa: 
azaroa

13:00 Hala bazan 6

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Albisteak

14:45 Harmailatik

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Albisteak

16:30 Kantari Gasteiz 1

17:00 Albisteak

17:15 Hala bazan 6

17:45 Albisteak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Kantari Gasteiz 2

19:30 Hala bazan 6

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Hala bazan 6

21:30 Elkarrizkettap: Ibon 
Larrinaga

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Hala bazan 6

23:30 Elkarrizkettap: Ibon 
Larrinaga

ARANTZA URRETABIZKAIARI ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ Eguaztena, 21:30 eta 23:30

GOIENA

GIPUZKOAKO BERTSO TXAPELKETAKO FINALA
‘Bereziak’ Hilaren 18an, 19:00; eta hilaren 21ean 16:00 eta 21:00

BERTSOZALE

aStEa goiENa tELEbiStaN

MARTITZENA, 17

EZTABAIDA POLITIKOA
‘Harira eztabaida’ 

21:00/23:00

EGUENA, 19

'HALA BAZAN': 
ARTXIBOKO IRUDIEI 
TIRAKA
21:30/23:30

EGUBAKOITZA, 13

IBON LARRINAGARI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30/23:30

ASTELEHENA, 16

ASTEBURUKO KIROL 
EMAITZAK
‘Harmailatik’ 

21:30/23:30

GOIENA

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

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU
Arrasate. Alde zaharrean, 
Maalako errebalan, 60 
metro koadroko etxebizi-
tza salgai. Igogailuarekin. 
Gurpil-aulkientzat egoki-
tua. Berogailu indibiduala. 
Trastelekua barne. Tele-
fonoa: 655 82 47 29 

Bergara. Zubiaurre ka-
lean 80 metro koadroko 
etxebizitza salgai edo 
errentan. 15 urteko erai-
kina da. Igogailua, bero-
kuntza sistema, hiru lo-
gela, bi komun eta bi 
balkoi. Erdi jantzita. Ga-
raje itxia aukeran. Telefo-
noa: 635 25 54 44 

104. ERRENTAN HARTU
Arrasate. Etxebizitza 
behar dut errentan, igo-
gailuarekin. 612 48 13 36 

Arrasate. Igogailua dau-
kan etxebizitza behar dut 
errentan hartzeko. Tele-
fonoa: 688 85 44 78 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Arrasate. Nagusiak zain-
tzen etxean bertan bizi 
izateko pertsona atsegina 
eta arduratsua behar da. 
Esperientzia eta legezko 
agiri guztiak beharko li-
tuzke. 667 01 89 13 edo 
607 89 08 40 

Bergara. Etxerako per-
tsona behar da. 5 eta 2 
urteko umeak zaindu eta 
etxeko lanak egiteko. 
Astelehenetik ostegunera, 
goizez. Informazio gehia-
go nahi izanez gero, dei-
tu telefono zenbaki hone-
tara. 610 05 99 37 

Bergara. Pertsona eus-
kalduna behar da umeak 
goiz eta arratsaldez zain-
tzeko. Ordu gutxi. 608 53 
58 04 edo 676 17 18 14 

402. ESKAERAK
Arrasate. Orduka etxe eta 
abarrak garbitzen lan 
egingo nuke. Telefonoa: 
663 04 53 99 

Bergara eta Antzuola. 
Nagusiak zainduko nituz-
ke. Soziosanitario titulua 
daukat. 696 84 19 51 

Bergara. Beharrezko 
agiriak eta esperientzia 

duen neska arduraduna 
lan bila: adineko pertso-
nak eta haurrak zaintzeko 
edo garbiketa lanak egi-
teko. 664 78 59 74 

Bergara. Neska ardura-
tsua goiz edo arratsaldez 
umeak zaintzeko gertu. 
660 64 32 79 

Bergara. Neska ardura-
tsua umeak zaintzeko 
prest goiz edo arratsaldez. 
660 64 32 79 

Debagoiena. 30 urteko 
mutila gertu baserriko 
lanak egiteko eta garbi-
ketan aritzeko. Telefonoa: 
631 15 19 94 

Debagoiena. 30 urteko 
neska lan egiteko gertu. 
Urtebeteko esperientzia 
eta erreferentziak. Tele-
fonoa: 631 84 45 28 

Debagoiena. Astelehe-
netik ostiralera arratsal-
dez nagusiak zaintzeko 
prest nago. 688 74 00 14 

Debagoiena. Astelehe-
netik ostiralera haurrak 
edo edadetuak zaintzeko, 
garbiketa lanak egiteko 
edota era guztietako jos-
kintza lanak egiteko prest. 
Pertsona arduratsua. 
Telefonoa: 602 65 07 72 

Debagoiena. Baserriko 
lanak, margolari lanak eta 
pertsona nagusien zain-
tzarako prest nago. Tele-
fonoa: 682 91 33 96 

Debagoiena. Emakume 
esperientziaduna gertu 
nagusiak zaintzeko edo 
zerbitzari lanak egiteko. 
Dokumentazioa egunean. 
631 95 04 42 

Debagoiena. Emakume 
euskalduna, erizain la-
guntzaile ikasketekin, 
umeak eta nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak 
egiteko gertu. Euskara, 
gaztelania eta keinu hiz-
kuntza menperatzen ditut. 
647 46 68 53 (Nerea) 

Debagoiena. Emakumea 
prest pertsona nagusiak 
edo umeak zaintzeko edo 
garbiketa lanak egiteko. 
643 95 55 27 

Debagoiena. Emakumea 
prest, etxean bizi izaten 
edo orduka, pertsona 
nagusiak edo umeak 
zaintzeko, garbiketa lanak 
egiteko edo sukaldari 

laguntzaile izateko. Tele-
fonoa: 643 59 76 06 

Debagoiena. Erizain la-
guntzailea, soziosanitario 
tituluduna, gertu arratsal-
detan eta asteburuetan 
orduka lan egiteko. Tele-
fonoa: 631 98 15 50 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska gertu nagu-
siak eta umeak zaintzeko 
edo etxeko lanak egiteko. 
688 74 02 01 (Gloria) 

Debagoiena. Esperientzia 
eta erreferentzia onak 
dauzkan mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. Baita 
baserrietan ere. Autoa 
daukat. 662 43 08 54 

Debagoiena. Esperien-
tziadun emakumea sukal-
dari laguntzaile bezala 
orduka lan egiteko prest. 
688 75 95 68 

Debagoiena. Esperien-
tziadun mutila gertu na-
gusiak zaintzeko, taber-
nak garbitzeko zein zer-
bitzari lanetan aritzeko. 
638 85 43 36 

Debagoiena. Esperien-
tziadun neska gertu na-
gusiak zaintzeko, taber-
nak garbitzeko edota 
zerbitzari lanetan aritzeko. 
654 11 15 14 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka, 
zaintza lanak egingo ni-
tuzke. 602 60 66 52 

Debagoiena. Garbiketan 
eta ume zein nagusien 
zaintzan lan egingo nuke. 
662 02 45 80 

Debagoiena. Gizonezkoa 
lan bila, berehalako pres-
tutasunarekin. Igeltsero-
tza, arotz eta metalurgian 
ezagutza. Zerbitzari lanak, 
supermerkatuko kutxa-
zain, administrari eta giza 
baliabideen ezagutza ere 
bai. 631 36 01 64 edo 688 
75 95 67 

Debagoiena. Goizetan 
pertsona nagusiak zain-
tzeko edota zerbitzari, 
sukaldari laguntzaile edo 
garbiketa lanak egiteko 
prest. 688 72 57 61 

Debagoiena. Harreragile 
moduan, nagusiak zain-
tzen edo garbiketan lan 
egingo nuke. Telefonoa: 
635 55 38 18 

Debagoiena. Haurrak edo 
nagusiak etxean bertan 
bizi izaten zaintzeko, gar-
biketa lanak egiteko, 
zerbitzari edo sukaldari 
laguntzaile lanak egiteko 
edota txakurrak zaindu 
eta paseatzeko prest. 
Telefonoa: 631 43 37 81 

Debagoiena. Mutila na-
gusiak zaintzeko gertu. 
Orduka, gauak egiten 
edota etxean bertan bizi 
izaten. Eraikuntza lagun-
tzaile moduan ere bai. 
Telefonoa: 642 90 41 05 

Debagoiena. Mutila ne-
kazaritza eta abeltzaintza 
lanetan jarduteko gertu. 
631 79 31 92 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo 
etxeko lanak egiten jar-
duteko prest nago. Erre-
ferentziak dauzkat. Tele-
fonoa: 632 44 55 52 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-
ta garbiketan lan egingo 
nuke. 632 44 71 84 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-

ta garbiketan lan egingo 
nuke. 639 74 03 22 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke orduka 
edo eguneko jardunaz. 
Titulazioak eta gidabai-
mena dauzkat. Telefonoa: 
680 87 38 66 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Etxean bertan bizi izateko 
eta asteburu batzuetan 
lan egiteko prest nago. 
Ordezkapenak egiteko 
gertu. 632 83 43 16 edo 
602 32 06 59 

Debagoiena. Nekazari-
tzan, baserriko lanetan zein 
animaliak zaintzen, mar-
golari zein igeltsero lagun-
tzaile moduan edota nagu-
siak zaintzen lan egingo 
nuke. 602 17 81 32 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua, legezko agirie-
kin, gertu nagusiak eta 
umeak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko. 664 
58 79 64 

Debagoiena. Orduka lan 
egingo nuke nagusiak 
zaindu eta kalera lagun-

tzen, taberna eta abarrak 
garbitzen. 632 03 99 04 

Debagoiena. Pertsona 
helduak zaintzeko, zerbi-
tzari edo garbiketa lanak 
egiteko edota txakurrak 
zaindu eta paseatzeko 
prest. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 631 92 
80 40 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzeko prest, 
bai orduka edo etxean 
bertan egonez. Baita 
umeak zaindu edo garbi-
keta lanak egiteko. Inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 632 87 39 75 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen edota 
zerbitzari, sukaldari la-
guntzaile zein garbiketa 
lanak egiteko prest. Tele-
fonoa: 631 76 69 33 

Debagoiena. Prest nago 
margolari moduan, per-
tsona nagusien zaintzan 
edota baserri lanetan 
aritzeko. 602 88 89 83 

Oñati. Garbitzen eta na-
gusiak zaintzen lan egin-
go nuke. 657 31 79 65 

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

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

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

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

prezio bereziak aplikatuko dira.
• Profesionalen moduluak. 
 Modulo bakarra: 25 euro (+bEz).

IRAGARKIA JARTZEKO:
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arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 13 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Zapatua, 14 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Domeka, 15 SANCHEZ: Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74
Astelehena, 16 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Martitzena, 17 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Eguaztena, 18 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Eguena, 19 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 13 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Zapatua, 14 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Domeka, 15 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Astelehena, 16 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Martitzena, 17 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Eguaztena, 18 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Eguena, 19 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, 13 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Zapatua, 14 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Domeka, 15 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Astelehena, 16 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 17 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Eguaztena, 18 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 1
Eguena, 19 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 1

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

ESKER ONA

 Arrasaten, 2019ko abenduaren 13an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko abenduaren 4an hil zen, 75 urte zituela. 

Santi 
Berezibar Irasuegi 

ESKER ONA

 Aretxabaletan, 2019ko abenduaren 13an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko abenduaren 7an hil zen, 71 urte zituela.

 Juan Antonio
Zubiria Etxeberria 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Aramaion, 2019ko abenduaren 13an.

urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 15ean, 
12:00etan, Etxaguen auzoko San Miguel parrokian.

2018ko abenduaren 19an hil zen, 74 urte zituela.

 Miguel 
Herrarte Garai 

ESKER ONA

 Aretxabaletan, 2019ko abenduaren 13an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko abenduaren 6an hil zen, 63 urte zituela.

 Kontxi 
Zubizarreta 
Gaztañaga 

ESKER ONA

 Arrasaten, 2019ko abenduaren 13an. 

Lerro hauen bidez Miren zabaletaren sendiak 
eskerrak eman nahi dizkizuegu,

 bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan 
maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

Blas Madinabeitiaren alarguna

2019ko azaroaren 30ean hil zen, 99 urte zituela.

 Miren 
Zabaleta Ortubay 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.. 
 Bergaran, 2019ko abenduaren 13an.

urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 15ean, 
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

—
Beti izango zaittugu gure artian, aitxa.

2018ko abenduaren 25ean hil zen, 88 urte zituela.

 Martin 
Arana Txintxurreta 

ESKER ONA

 Oñatin, 2019ko abenduaren 13an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Ondra meza larunbatean izango da, abenduaren 14an, 
19:30ean, Oñatiko Agustindarren elizan.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Ricardo Echanizen alarguna

2019ko azaroaren 29an hil zen, 96 urte zituela.

 Julia 
Mendizabal Villar 

ESKER ONA

 Bergaran, 2019ko abenduaren 13an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko abenduaren 5ean hil zen, Seguran, 68 urte zituela.

 Juan Angel 
Egaña Iza 

ESKER ONA

 Antzuolan, 2019ko abenduaren 13an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko abenduaren 3an hil zen, 63 urte zituela.

 Bittor 
Kortabarria Guridi 

OROigARRiA

Fagor Automationeko zure lankideak.
Eskoriatzan, 2019ko abenduaren 13an.

Beti gure bihotzean.

2019ko abenduaren 9an hil zen, 61 urte zituela.

 Shanti 
Sanz Sanz 
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tXutXu-MutXuak

1

6

2

4

5
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3. Espainiako txapelketan
Oñatiko Orientazio Eskolako kide Eneritz eta 
Malen Osinaga ahizpek, Idurre Carok eta 
Malen Ugartek Euskadiko Selekzioaren 
elastikoarekin parte hartu zuten.

2. Akordeoiaren hiriburu
Arrasate Hiria akordeoi lehiaketako parte-
hartzaileek trebezia handia erakutsi zuten 
aurreko asteburuan. 300dik gora akordeoilari 
egon ziren txapelketan parte hartzen.

1. Gipuzkoa, txapeldun
Bergara Hiria eskubaloi txapelketako talde 
onena izan zen, bi partiduak irabazita. Talde 
horretako kide dira Maider Molinero eta 
Maialen Guridi oñatiarrak.

6. Poltsak bete gozoki
Abenduaren 6ko San Nikolas boloak lepo 
bete zuen Arrasateko Herriko Plaza. Poltsak 
eskuetan, neska-mutikoek gozokiak eta 
litxarreriak batu zituzten.

5. Ligako lehenengo partidua
Arima Galduak jugger taldeak liga txapelketa 
hasi zuen aurreko asteburuan, Zaragozan. 
Jessica Otsek entrenatzen duen taldeak lan 
ona egin zuen lehen partiduan.

4. Euskal Selekzioarekin futbolean
UEFAk antolatzen duen Lurraldekako Kopako 
lehenengo kanporaketa irabazi zuen Euskal 
Selekzioak Madrilgoaren kontra. Taldeko kide 
da Ander Fernandez Pacheco aramaioarra.

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

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

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

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

aRRaSatE
Nora Arabiourrutia Carabias
Abenduaren 7an, 5 urte. Zorionak, printzesa! 
Disfrutatu asko zure eguna! Zoriontsu izan. Asko 
maite zaitugu, politt hori!

bERgaRa
Urko 
Muruamendiaraz 
Arevalillo
Abenduaren 10ean, 7 
urte. Zorionak, Urko! 
Jarraitu horrela eta 
egun ederra pasatu. 
Etxekoen partetik, 
muxu potolo bat.

oÑati
Peru Orueta Santos
Abenduaren 11n, 8 
urte. Zorionak, Peru! 
Zortzi patxo handi, 
familixako eta lagun 
danon partetik. Batez 
ere Nataleren partetik! 
Ondo pasatu, 
txapeldun!

ESkoRiatza
Gorka Enekotegi 
Oyanguren
Abenduaren 10ean, 3 
urte. Zorionak, Gorka! 
Oso ondo pasatu 
eguna eta patxo handi 
bat, etxeko danon 
partetik!
 

oÑati
Aner Errasti Urrate
Abenduaren 9an, 8 
urte. Zorionak, Aner! 
Azkenian aiau da zure 
eguna! Muxu handi 
bat, etxeko danon 
partetik, eta 
ondo-ondo ospatu!
 

aRRaSatE
Naia Rueda 
Cabanillas
Abenduaren 8an, 10 
urte. Zorionak, bihotza! 
Primeran pasatu zure 
egunean, familiarekin 
eta lagunekin. Mila 
muxu, etxeko guztion 
partetik.

 

aNtzuoLa
Andoni Sanchez 
Sanchez
Abenduaren 8an, 4 
urte. Urte askotarako 
eta oso ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean. Zure 
gurasoen eta, bereziki, 
arrebaren partetik.

bERgaRa
Haitz Haas Zabaleta
Abenduaren 13an, 5 
urte. Zorionak, 
mutikote! Bost urte 
bete ditu gure etxeko 
pirata txikiak. Muxu 
erraldoi bat etxeko 
danen partetik eta bat 
berezi-berezia Suarena!

aNtzuoLa
Eneritz Zubikarai 
Aguado
Abenduaren 12an, 8 
urte. Zorionak, politx 
hori! Muxu potolo bat 
etxekoen partetik. 
Bereziki Ametsek eta 
Izarok.

bERgaRa
Aner Navajo Marquez
Abenduaren 12an, 4 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna! 
Patxo handi bat, 
etxeko guztien 
partetik. Maite zaitugu.

aRaMaio
Paule Avila Hernando
Abenduaren 12an, 5 
urte. Zorionak, Paule. 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Patxo erraldoi bat 
Maddiren, amatxoren 
eta aitatxoren partetik. 
Mua!

bERgaRa
Malen Aretxaga 
Arabaolaza
Abenduaren 12an, 7 
urte. Zazpi urte 
jadanik! Ondo-ondo 
ospatuko dou danok 
batera! Patxo handi 
bat, etxeko danon 
partetik.

aNtzuoLa
Markel Elkoro 
Gabilondo
Abenduaren 15ean, 3 
urte. Zorionak, Markel, 
eta muxu potolo bat, 
familia osoaren eta, 
batez ere, Igorren eta 
Soniaren partetik. Ondo 
pasatu eguna, txikitxo!

oÑati
Izar Zulueta Igartua
Abenduaren 18an, 
urtebete. Zorionak, 
printzesa! Ondo pasatu 
lehenengo urtebetetzia 
eta patxo potolo bat, 
etxeko danon partetik!

oÑati
Ekain eta Amets 
Azpiazu Urtzelai
Ekainek abenduaren 
15ean, 5 urte eta 
Ametsek, urtarrilaren 
9an, 3 urte. Zorionak 
eta muxuak etxeko 
denon partetik.

oÑati
Gari Azpiazu
Abenduaren 14an, 7 
urte. Zorionak, maittia, 
etxeko danon partetik. 
Egun zoragarria pasatu 
eta muxu potolo bat, 
familia osoaren 
partetik.
 

ESkoRiatza
Lucia Kortazar 
Uribesalgo
Abenduaren 13an, 78 
urte. Zorionak, amama, 
amatxo, tia... Lucia. 
Ondo pasatu zure eguna 
eta urte askotarako, 
familia osoaren partetik. 
Patxo erraldoi bat!

bERgaRa
Paco Moreno
Abenduaren 12an, 61 
urte. Zorionak, 
aitxitxa! Eskerrik asko 
gu hain ondo 
zaintzeagatik. Asko 
maite zaitugu! 
Kenarren eta 
Alaineren partetik, 
besarkada potolo bat.

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

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

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

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

Martitzeneko 17:00ak arte jasotako  
zorion agurrak bakarrik iragarriko ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak hurrengo  
astean argitaratuko ditugu.

oÑati
Maddi Iñarra Agirre
Abenduaren 2an, 6 
urte. Zorionak, Maddi! 
Ederto pasatu geben. 
Muxu potolo bat, 
familixa danaren 
partetik.

ESkoRiatza
Aner Ortiz Esnaola
Abenduaren 7an, 8 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Primeran 
pasatu zure 
urtebetetzea. Familia 
osoaren partetik. 
Bereziki, aitatxo, 
amatxo eta Aimar.

bERgaRa
Beñat Herzog Alberdi
Abenduaren 4an, 4 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Patxo handi bat, 
etxekoen partetik!
 

oÑati
Daniela Campagnoli
Abenduaren 4an, 10 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako, etxeko 
guztion partetik. Ondo 
pasatu zure eguna! 
Muxu potolo bat.
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EGUBAKOITZA 13
ELGETA Ipuinen ordua
Boluntario taldearen eskutik hiru 
saio: 17:00etan, LH-3tik 
aurrerakoak; 17:30ean, 5 urteko 
gelatik gorakoak; eta 18:00etan, 
2-3 urtetik aurrerakoak.
Liburutegian.

ARETXABALETA 90 urtekoei 
omenaldia Basotxon
Aurreskua dantzatu eta opariak 
banatuko dizkiete udal ordezkariek. 
Ostean, txokolate-jana.
Basotxon, 17:00etan. 

OÑATI Gaztaina erreak
Kuboko erabiltzaileendako.
Kuboan, 17:00etan.

ESKORIATZA Hockey partiduak
Gaztetxoendako.
Pilotalekuan, 17:30ean.

BERGARA Mahai-jolasak
Haurrendako eta gurasoendako.
Oxirondon, 17:30ean. 

OÑATI 'Jakintza kokatutik, 
begirada bat azken urteetako 
euskal militantziari' hitzaldia
Maider Arregik egingo du berba 
gaztetxearen jardunaldien baitan.
Gaztetxean, 18:00etan.

BERGARA Gimnasia erritmikoko 
erakustaldia
Ariznoako kideekin. 
Labegaraietan, 18:00etan. 

ELGETA Bigarren eskuko azoka
Artisau produktuak eta truke azoka, 
besteak beste. 
Gimnasioan, 18:00etan. 

ELGETA Luntxa eta zozketa
Erretiratuendako.
Ozkarbi elkartean, 18:00etan. 

OÑATI 'Bullying'-ari buruzko 
hitzaldia
Lidia Agilerak egingo du berba. 
Aurrez eman behar zen izena.
Euskaldun Berria gelan, 18:15ean. 

ARRASATE Suzuki kontzertua
Arrasate Musikaleko eta Bergarako 
Musika Eskolako kideen eskutik. 
Kulturaten, 18:30ean.

ARETXABALETA Odoloste 
dastatzea
19:00etatik aurrera, Bixentak 
taldeak girotuko ditu kaleak. 
Herriko Plazan, 18:30ean. 

BERGARA 'Behin Zegama-
Aizkorrin parte hartu nuen' 
liburuaren aurkezpena
Iker Badiola egileak aurkeztuko du. 
Irizar jauregian, 19:00etan. 

ELGETA 'Hiri kondairak' saioa
Ixabel Agirresaroberen eskutik, 15 
urtetik gorakoendako. 
Liburutegian, 19:30ean. 

ELGETA Mikel Urdangarin
Hotza da NY is cold diskoa 
aurkeztuko du. 
Ozkarbin, 20:00etan.

OÑATI Sun magoa
La magia de Houdini  delako saioa 
egingo du. Sarrerak, zortzi euro. 
Santa Anan, 20:00etan.

OÑATI Elkartasun afaria
Batutako dirua Guinea Conakryko 
eskolara bideratuko da. 
Bidaurretan, 20:00etan.

ARAMAIO Maialen Lujanbio eta 
Unai Iturriaga
Bertso saioa. Debalde. 
Kultura etxean, 20:00etan. 

OÑATI 'Kartzelako bizipenak' 
solasaldia
Gaztetxearen jardunaldien baitan.
Gaztetxean, 20:15ean. 

BERGARA 'Zurrunbiloan' eta 
'Entrecomillas' antzezlanak
Txinparta eta Type taldeen 
emanaldiak, Katapulta Tourraren 
baitan. Debalde.
Seminarixoan, 21:00etan.

OÑATI Azken Sustraiak eta 
Discipulos De Dionisos taldeak
Ikatz tabernaren inaugurazio 
kontzertua egingo dute. Debalde.
Ikatz tabernan, 21:00etan. 

ZAPATUA 14
OÑATI Elkartasun azoka
Elkar Heziren eskutik. 
Foruen plazan, 09:00etan.

BERGARA Bearten azoka
Marrazkiak, akuarelak eta  
Gabonetako postalak salgai.
Oxirondon, 10:00etan.

ARETXABALETA Neguko azoka
Herriko ekoizleen, artisauen eta 
merkatarien produktuak.
Herriko Plazan, 10:30ean. 

ARRASATE 'Arrasateko 
altzairua, munduan preziatua' 
bisita gidatua
Arrasate historikoa ezagutzeko.
Herriko Plazan, 11:00etan.

OÑATI Hotz Oñati
Salmentarako eta informazioa 
emateko mahaia ipiniko dute.
Herriko Plazan, 11:00etan. 

ARETXABALETA Ipuin kontaketa
Babba Zarrah-ren istorioak 
kontatuko ditu Izaskun Mujikak.
Haur liburutegian, 11:30ean.

OÑATI Ingo Xonau! 
egitasmoaren aurkezpena
Aurretik, 11:00etan, noka dakiten 
emakumeekin argazkia. 
Santa Anan, 11:30ean.

ESKORIATZA Errosario Santuko 
ospitalera bisita gidatua
Ana Ugalderen eskutik, ele bitan. 
Ibarraundin, 12:00etan.

OÑATI Santa Lutzia jaiak 
Berezaon
Auzo-bazkaria eta erromeria. 
Berezaon, 14:30ean. 

OÑATI 'Latinoamérica: 
proyectos políticos en disputa' 
hitzaldia
Fran Vertizek egingo du berba 
gaztetxearen jardunaldien baitan. 
Gaztetxean, 16:00etan. 

ARRASATE Kia Eta Bere Ukelelea 
taldearen emanaldia
Ingelesez egingo dute umeendako 
saioa.
Seber Altube plazan, 17:00etan. 

OÑATI 'Nik sinesten dizut. 
Bortxaketaren kultura eta 
sanferminetako kasua' hitzaldia
Samara Veltek egingo du berba, 
gaztetxearen jardunaldien baitan.
Gaztetxean, 18:00etan.

OÑATI 'Gabon kantak' 
kontzertua 
Aretxabaleta Abesbatzarekin, 
Ganbara abesbatzarekin, Goikobalu 
abesbatzarekin, Azkoitiko Bizkargi 
abesbatzarekin, Goikobalu 
Txikirekin eta Leizarra musika 
eskolako abesbatzarekin. Debalde.
Arantzazuko santutegian, 
19:00etan. 

ESKORIATZA Gari & Maldanbera
Beste denbora batean diskoa 
aurkeztuko du. Sarrerak, lau euro.
Zaldibar antzokian, 20:00etan. 

BERGARA 'Ertzak bidean' 
ikuskizuna, Julen Alonsok eta 
Eneritz Aulestiak lagunduta
Julen Alonsoren eta Eneritz 
Aulestiaren eskutik. 
Angiozarren, 22:00etan.

OÑATI Lisabö eta Alba taldeak
Sarrerak, hamar euro. Oñati.eus 
atarian, Txokolateixan eta leihatila 
digitalean
Gaztelekuan, 22:30ean. 

DOMEKA 15
ARRASATE 'Ermitaz ermita, 
antzinako errogatibak 
gogoratzen' ibilaldia
Bisita gidatu berezia.
Herriko Plazan, 09:00etan.

ESKORIATZA Mendi irteera
Gatzagain-Jarindo-Marin-Eskoriatza 
ibilaldia egingo dute. Bi irteera 
egongo dira: 09:15ean autobusez 

Eskoriatzatik, eta 09:30ean, 
Gatzagaindik.
Eskoriatzan.

OÑATI Herriko artisauen azoka
Gabonetako azoka.
Foruen plazan, 10:30ean.  

BERGARA Domeka azoka
Berrerabilera sustatzeko.
San Martin plazan, 10:00etan.

ARETXABALETA Neguko azoka
Herriko ekoizleen, artisauen eta 
merkatarien produktuak.
Herriko Plazan, 10:30ean.

OÑATI Espeleotxiki
6 urtetik gorako umeendako 
abentura. Izena aurrez eman behar 
da: 943-08 20 00.
Arrikrutzen, 10:30ean. 

LEINTZ GATZAGA Bola-joko 
txapelketa
Irekia, herritar guztiendako. 
Askotariko sariak egongo dira.
Bolatokian, 11:00etan.

OÑATI Santa Lutzia jaiak 
Berezaon
Meza eta luntxa
Auzoko ermitan, 12:00etan.

ARRASATE Txorbela otxotea
Gabonetako kontzertua.
San Frantzisko elizan, 12:30ean.

OÑATI Abereh taldea
Sarrerak, bost euro. Ikasleek eta 
langabeek, hiru euro.
Gaztetxean, 12:30ean.

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

oRgaNik

BERGARA 'Sareak' dantza ikuskizuna
Historiko emakumeak izan dira eta dira saregile lana egin dutenak. Organik 
taldeak bost emakumeren bidez lanbide eder bezain gogor horretara 
eramango ditu ikus-entzuleak. Sarrerak, zortzi euro.
Bihar, zapatua, Seminarixoan, 19:00etan.
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OÑATI Bi libururen aurkezpena
Oñatiko Uribarri auzoa eta Lapiko 
artian liburuak.
Udaletxean, 12:30ean. 

BERGARA Txistulari bandaren 
kontzertua eta kalejira
Emanaldia udaletxean egingo dute.
Udaletxean,13:00etan.

OÑATI Gabonetako kontzertua
Herriko abesbatzak eta koruak 
izango dira protagonista. Inaxio 
Ibarrondoren zuzendaritzapean 
Batutako dirua Caritasendako 
izango da.
Parrokian,19:00etan. 

ARRASATE 'Utzi mezua 
seinalearen ondoren' 
antzezlana
Bizi dituzten arazoei aurre egin ezin 
dabiltzan lau emakumeren 
bizipenak, Tanttakaren eskutik. 
Sarrerak, hamar euro.
Amaia antzokian, 19:30ean.

ASTELEHENA 16
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko. 
Foruen plazan, 12:00etan. 

ARAMAIO 'Haziaraba: jokoen 
eszenografiak'
Estimulazio artistiko goiztiarreko 
jaialdia, 1-4 urte arteko umeendako 
eta euren gurasoendako.
Aramaion, 16:15ean.

ARRASATE Margo Taldekoen 
erakusketa
Akrilikoak, olioak eta akuarelak 
ikusteko aukera, hilaren 20ra arte.
Kulturaten, 17:30ean. 

MARTITZENA 17
ELGETA Ate irekiak ludotekan
Ludoteka barrutik ezagutzeko 
aukera, 2-6 urte bitarteko neska-
mutikoendako.
Ludotekan, 16:00etan.

OÑATI Bingo-jokoa
Erretiratuendako. Opari bereziak 
egongo dira.
Lagun Lekun, 17:00etan. 

ESKORIATZA Gabonetako 
marrazki lehiaketa
Umeendako ekintza. Marrazki 
onena aukeratzeko bozketa egingo 
dute umeek. Saria: Gabonetako 
parkerako sarrera.
Ludotekan, 17:00etan.

OÑATI Haurren eta gurasoen 
irakurketa kluba
Azken saioa egingo dute Lur 
Kortarekin.
Haur liburutegian, 17:30ean.

ARETXABALETA Leizarra musika 
eskolakoen emanaldia
Gabonetako kontzertua egingo dute.
Herriko Plazan, 18:00etan. 

ARRASATE Gala lirikoa
David Baños tenorea, Alberto 
Arrabal baritonoa eta Elisa di Prieto 
sevillarra oholtza gainean. Sarrerak, 
hemezortzi euro.
Amaia antzokian, 20:00etan. 

EGUAZTENA 18
ESKORIATZA Gabonetako 
marrazki lehiaketa
Umeendako ekintza. Marrazki 
onena aukeratzeko bozketa egingo 
dute umeek. Saria: Gabonetako 
parkerako sarrera.
Ludotekan, 17:00etan.

ESKORIATZA Txistor-jana 
erretiratuendako
Gabonetako ekintza.
Kultura etxean, 18:00etan.

BERGARA Eguaztenetako azoka
Etxeko baserritarren produktuak 
erosteko aukera.
Oxirondon, 18:00etan. 

ARRASATE Literatura solasaldia
Alejandro Zambraren Como volver a 
casa liburuari buruzko saioa, Ane 
Zapaterok gidatuta. 
Kulturaten, 18:15ean. 

ARETXABALETA Zine-foruma: 
'Varados' filma
Helena Tabernaren pelikulan  
Greziara iritsitako errefuxiatuen 
eguneroko istorioak kontatzen dira. 
UDAren eta Zaporeak elkartearen 
eskutik. 
Arkupen, 19:00etan. 

EGUENA 19
ARRASATE Sasoibide ibilaldia
Oraingoan, herrian bertan egingo 
dute bi orduko paseoa.
Biteri plazan, 10:00etan.

OÑATI Garbigune ibiltaria
Herritarrek utzitako materialak 
batuko dituzte.
Olakuan, 10:30ean.

ELGETA Ate irekiak ludotekan
7-12 urte bitarteko gaztetxoendako.
Ludotekan, 16:00etan.

OÑATI Bingo-jokoa
Erretiratuendako.
Pake Lekun, 17:00etan. 

ARRASATE 'Lau haizetara' ipuin 
kontaketa
Maider Alzelairen eta Vanessa 
Gonzalezen saioa, 5 urtetik gorako 
umeendako. 
 Jokin Zaitegi gelan, 18:00etan.

OÑATI 'Ostegun kontalariak'
Mireia Delgadoren ipuin kontaketa 
saioa, 3-5 urte arteko umeendako. 
Haur liburutegian, 18:00etan.

ESKORIATZA Literatura 
solasaldia
Rafael Pinedoren Plop liburuari 
buruzko saioa, Ivan Repilak 
gidatuta. 
Kultura etxean, 18:00etan. 

ESKORIATZA 'Inteligentzia 
emozionalaren lanketa 
nerabeekin' hitzaldia
Izar Arregi psikologoak egingo du 
berba, euskaraz. 
Kultura etxean, 18:30ean 

ARAMAIO 'Kontuak eta kantuak' 
saioa
Gontzal Mendibilen eta Iñaki 
Gartziaren eskutik. 
Kultura etxean, 18:30ean 

ARRASATE Sua taldea
Kooltur Ostegunetako kontzertua. 
Sarrerak, bost euro. 
Gaztetxean, 22:00etan.

BERGARA 'Gu' emanaldia
Kokoxa taldearen eskutik. Debalde. 
Seminarixoan, 22:00etan. 

Sara ama gazte bat da. 
Babestutako etxebizitza batean 
bizi da, eta bere anaia txikiaren 
tutoretza lortu nahi du. 
Urteetan ikusi ez duen aita 
kartzelatik irteten denean, 
alabarengana hurbilduko da 
euren arteko harremanak 
berreskuratu nahian. Kamerak, 
etengabe, Sara jarraitzen du, 
bere eguneroko bizitza 
harrapatu nahian. Sara ez da 
gelditzen, ez du gauza guztiak 
egiteko denborarik. Kementsu 
aurre egiten dio bizi duen 
egoera latzari. Oraina bizitzen 
ahalegintzen da. Istorioa 
orainean kokatzen da, ez dago 
iraganari buruzko datu 
zehatzik. Pertsonaien 
elkarrizketengatik eta 
mantentzen duten 
harremanengatik susma edo 
suposa dezakegu, gutxi 

gorabehera, iraganean 
gertatutakoa. Antzematen da 
iraganak pisu handia izan 
duela Sararengan. Gauzak 
zailak izan dira berarentzat, 
eta orainean ere, zailak izaten 
jarraitzen dute. Bere sorbaldan 
zama handia  darama. 

Belen Funesek oso modu 
errealistan islatzen du 
pertsonaiaren bizitza, eta 
mugitzen den giroa eta 
gizartea. Apaindurarik gabe, 
euren egoera erakusten digu. 
Oso argia da zuzendariaren eta 
Greta Fernandezen artean 
sortzen den konplizitatea. 
Kamera Sararen zain dago, eta 
Gretak –Donostiako 
Zinemaldian emakumezko 
aktore onenaren saria lortu 
zuen– pertsonaiaren adorea 
eta ahultasuna ederto azaltzen 
dizkigu.

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

El silencio de la 
ciudad blanca
Zapatua: 19:30.
Astelehena: 20:30.

La familia 
Addams
Zapatua: 17:00.

BERGARA

SEMINARIXOA

Ventajas de 
viajar en tren
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Los Rodriguez y 
el mas alla
Domeka: 17:30.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Legado en los 
huesos
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

La familia 
Addams
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

ARETXABALETA

ARKUPE

La trinchera 
infinita
Egubakoitza: 
22:00.
Zapatua eta 
domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

Mr. Link: jatorri 
galdua
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

GASTEIZ

BOULEVARD

Jumanji
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
14:30.
Egunero: 17:00, 
18:30, 19:30, 
21:00, 22:00.
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:30, 
23:30.
Egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 12:45, 
15:15, 17:45, 
20:15, 22:45.
Domeka: 12:45, 
15:15, 17:45, 
20:15.

El silencio de la 
ciudad blanca
Egunero, 

martitzena izan 
ezik: 17:15, 
19:30.
Martitzena: 17:15.

Los angels de 
Charlie
Egunero: 16:45.
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 21:45, 
00:15.
Martitzena: 22:15.

Puñales por la 
espalda
Egunero, domeka 
eta martitzena 
izan ezik: 16:20, 
19:00, 21:40, 
00:20.
Martitzena: 16:20, 
21:40.

Frozen
Zapatua eta 
domeka: 12:30.
Egunero: 15:45, 
18:00, 20:15.
Egunero, 
astelehena eta 
martitzena izan 
ezik: 12:00, 
14:45, 17:00, 
19:15.

Legado en los 
huesos
Zapatua eta 
domeka: 13:10.
Egunero: 16:00, 
18:30, 21:00, 
23:30.

Si yo fuera rico
Zapatua eta 
domeka: 12:15.
Egunero: 15:50, 
18:10, 20:20, 
22:25.
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:30.

Joker
Astelehena: 20:15.
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.

Malefica
Zapatua eta 
domeka: 13:15.
Astelehena eta 
martitzena: 17:45.

Adios
Domeka, 
astelehena eta 
martitzena: 22:45.
Astelehena eta 
martitzena: 21:30.

La familia 
Addmas
Zapatua eta 
domeka: 12:10.
Egunero: 14:50.

Le Mans 66
Zapatua eta 
domeka: 12:45.

Midway
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 19:20, 
22:15.
Martitzena: 22:15.

ziNEMa

KRITIKA

La hija de un ladrón  
Zuz.: Belen Funes. Herr.: Espainia (2019). Aktoreak: Greta 
Fernandez, Eduard Fernandez, Alex Monner. Iraupena: 00 minutu.

Bizitzaren zailtasunak
ANTONIO ZABALA
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'Lau teilatu'

Haurren minbiziaren 
aurkako ikerketan 
laguntzeko antolatu du 
aurten EITBk maratoia eta 
sekulako arrakasta izan du, 
ia milioi euroko ekarpenak 
lortuz. Maratoi hauen 
historian sekulako marka. Ez 
dakit beste edozein abestik 
lortuko ote zuen hainbeste 
bertsio jasotzea. Kontua da 
Juan Carlos Perezen abestia 
klasiko bihurtu dela Euskal 
Herrian eta 
egunerokotasunean ikusten 
ez ditugun desberdinen 
arteko baturak eta ilusioa 
sortzeko gai izan dela. 

Lau teilatu gainian, ilargia 
erdian, eta zu goruntz beira... 
Amodiozko kantu eder 
honen protagonista 
Bergarako neska bat dela ba 
al zenekiten? Orain, 
maitasun inspirazio horrek 
balio izan du gaixotasun latz 
hori jasaten duten umeen 
aldeko solidaritatea hizki 
larriz idazteko.

Ez dut sekula ahaztuko 
nire seme Beñat jaio zen 
egunean, Beñat izeneko 
beste mutiko bat hil zela 
minbiziaz Bergaran eta bere 
amak esan zuela: "Nirea hil 
da, baina beste Beñat bat 
jaio da". Gogorra eta 
eskuzabala. Zorionez, 
ikerkuntzari esker, gaur 
egun %80tik gora umek 
gainditzen dute minbizia, eta 
ongietorria izan dadila 
musika ekimen hauen alde 
markak gainditu ditzagun.

azkEN bERba

AINTZANE OIARBIDE

Naroa Urien ELgEta
Gaztea Dantzan lehiaketaren 
seigarren edizioak maila gore-
neko dantzariak bildu ditu. 
Epaimahaiak –Itziar Ituñok, 
Ugaitz Alegriak eta Iker Karre-
rak osatua– hiru sari banatu 
ditu. Batetik, 2.000 eurokoa, 
Comfort Inn Ending dantzak. 
1.000 eurokoa, bestalde, bitan 
zatitzea erabaki du. Hala, 500 
euro Kilometroak lanak eroan 
ditu eta beste 500 euroak FTS 
dantzak. Entzuleen saria, azke-
nik, Euritan dantzan koreogra-
fiak eroan du. 631 boto jaso ditu.

Honako hau ez da Moralesek 
eta Mercadok koreografia hone-
kin lortu duten lehendabiziko 
saria. Izan ere, Madrilgo dantza 
lehiaketa bateko irabazleak izan 
ziren pasa den urtean.

Dantza bizitzaren oinarri 
Moralesek txikia zenetik maite 
du dantza. 11 urte bete arte, 
etxean bere kontu ikasten zituen 
telebistan ikusitako koreografiak. 
Ama liluratuta zegoen haren 
gaitasuna ikusita, eta, semeak 
dantzaren munduan murgildu 
nahi zuela azaldu zionean, Ei-
barko dantza eskolara eraman 
zuen. Noizbehinka ere Duran-
goko dantza eskolara joaten zen 

eta musika zein dantza pixka-
naka bere bizitzako ardatz na-
gusi bilakatu ziren. Batxilergoa 
bukatu zuenean ez zuen zalan-
tzarik izan eta Madrilera joan 
zen dantza ikasketak egitera. 
Bertan hiru urtez akademia os-
petsu batean egon ondoren, gaur 
egun Bartzelonan bizi da, dan-
tzaren inguruko ikasketa zein 
proiektu berriekin.

621 kilometro 
Gaizka Moralesek eta Ursula 
Mercadok Madrilgo dantza es-
kola batean ezagutu zuten elkar, 
elgetarrak 18 urte zituenean. 
Hiru urtez ibili ziren elkarrekin 
eta konexioa berehalakoa izan 
zen. Baina, ikasketen ondorioz, 
Morales Bartzelonara aldatu zen 
eta Mercadok, aldiz, Madrilen 
geratu behar izan zuen.

Koreografian agertzen den au-
toak distantzia honi eta bizitzak 
dituen ibilbide korapilatsuei 
erreferentzia egiten die. Gainera, 
kilometroek beste oztopo bat 
jarri zuten haien bidean; oso 
gustuko zuten elkarrekin dantza 
egitea, baina koreografia bat 
sortzeko oso urrun zeuden. Hala 
ere, beldur denaren ezpatak pun-
ta motz dio esaera zaharrak, eta 
dantza bideo eta Skype bidez 
landu zuten, dantza birtuala pix-
kanaka errealitate bihurtuz. Hala 
jaio zen Gu Kilometroak taldea.

Gizonezkoak eta dantza 
Gero eta ohikoagoa da mutilak 
dantzaren munduan ikustea. 
Hala ere, ibilbide luzea dago 
egiteko. "Nik ez dut inoiz arazo-
rik izan; ez etxean, ez lagunekin, 
ez akademian. Baina egia da 
ezagun batzuek ez dutela ondo 
pasa", dio dantzari elgetarrak. 
Aurreiritziak handiak izaten 
dira gizonezkoen eta dantzaren 
inguruan. Moralesek dantza 
maite duten mutil guztiak dan-
tza eskoletara apuntatzera ani-
matu nahi ditu. "Eibarko dantza 
eskolan 200 neska zeuden, eta 
ni nintzen mutil bakarra. Utzi 
beldurrak alde batera, munduak 
dantzan ikusi nahi zaitu", dio.

Gaizka Morales eta Ursula Mercado, Kilometroak koreografiarekin. G.M.

Gaizka Morales. G.M.

Kilometroak, dantzarako 
arrakastaren bidean
gaizka Morales elgetarrak eta ursula Mercado madrildarrak epaimahaiaren bikote 
onenaren saria lortu dute Eitbk antolatutako gaztea Dantzan lehiaketan; hain zuzen 
ere, 'kilometroak' dantzarekin 500 euroko saria berenganatu dute

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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