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Eneko Azurmendi bERgaRa
2019ko martxo amaieran guztiz 
zabaldu zenetik, Bergara eta 
Beasain arteko autobide zatia 
doakoa izan da, baina Gipuz-
koako Diputazioak landu duen 
Foru Arauaren aurreproiektua 
hori aldatzera dator. Izan ere, 
gehienez jota datorren urtea 
amaitu aurretik ezarriko dituz-
te tarte horretako bidesariak.

Aintzane Oiarbide Bide Az-
piegituretako diputatua Goiena 
telebistan izan da asteon, aurre-
proiektuaren xehetasunak azal-
tzen. "Guk beti horren aldeko 
apustua egin dugu alderdi be-
zala, eta Batzar Nagusietan ere 
horrela dago erabakita gehien-
go osoarekin. Epeak oso luzeak 
dira, eta 2021eko bukaera alde-
rako aurreikusten dugu martxan 
egotea, gehienez, 2021eko aben-
duaren 31ean. Izan daiteke hi-
labete batzuk lehenago, baina 

epeek markatuko digute hori", 
azpimarratu du.

Modu horretan, bi herrien 
arteko autobide zati osoa era-
biltzen duten autoek 2,53 euro 
ordaindu beharko dituzte eta 
kamioiek, 5,15 euro.

Prezioak Europako Batzordea-
rekin lantzen dituztela dio Oiar-
bidek. "Oso txosten zehatzak 
eskatzen dizkigute. Txosten 
horiek goitik behera begiratu 
ostean, sei hilabeteren ostean 
esan behar digute onartzen du-
ten edo ez. Kasu honetan, ofi-
zialki ez bada ere, oniritzia eman 
digute", adierazi du.

Ordainlekuak, arkuak
Ordainlekuei dagokienez, arkuak 
jartzea aurreikusten du Dipu-
tazioak. "Batetik, ez dago leku-
rik hor ohiko ordainlekuak 
jartzeko. Bestetik, ohiko ordain-
lekuak nahiko atzeratuta geldi-
tzen dira gaur egun. Arkuen 
sistema honen teknologiari esker, 
informazio askoz gehiago jasotzen 
dugu, ez bakarrik bidesariei 
buruzkoa, baita trafikoari bu-
ruzkoa ere. Horrez gain, askoz 
kutsadura gutxiago sortzen du, 
ibilgailuek ez dutelako gelditu 
eta berriz abiatu beharrik izan-
go ordaintzeko", dio Oiarbidek.

Hiru arku jarriko dituzte, Ez-
kion, Beasainen eta Deskargan, 
"bide osoa hartuta kilometro 
berdintsuak hartzen dituzten 
zatiak direlako horiek". Hala, 
Beasaindik Ormaiztegirako tar-
tea, 2,8 kilometrokoa, 0,38 euro 
ordainduko dute autoek eta ka-

mioiek, aldiz, 0,78 euro; Ormaiz-
tegitik Zumarragara arteko 5,4 
kilometroko tartea 0,74 euro 
ordainduko dute autoek eta 1,50 
euro, kamioiek; Legazpi/Urre-
txutik Bergarara dauden 7,3 
kilometroak 1,41 euro ordain-
duko dituzte autoek eta kamioiek, 
berriz, 2,87 euro. "Azkenik, An-
tzuolan mikroportiko deritzo-
guna jarriko dugu, eta horrek 
esan nahi du Antzuolan irteten 
denak 2 kilometro bakarrik or-
daindu beharko dituela. Beraz, 
antzuolarrek egunero erabiltzen 
badute bide hau, egunean 20 
zentimo bakarrik dira".

'Abiatu' gailuaren abantaila
Gipuzkoarrek kopuru horiek 
saihesteko aukera dutela azpi-
marratu gura izan du Oiarbidek. 
"2,53 euro Gipuzkoatik kanpo-
koentzat izango dela esango nuke. 
Berez, guztiontzat da, baina 
gipuzkoarrok daukagu abantai-
la handi bat, Abiatu gailua. Ho-
rren bitartez, deskontuak edu-
kiko ditugu, egiten ditugun bi-
daien araberakoak, eta gastu 
muga ere edukiko dugu, 32 euro 
baino gehiago ez dugulako or-
dainduko, autobide guztiak ain-
tzat hartuta. Bergaratik Beasai-
nerako tartea, esaterako, 2,53 

euro ordaindu beharrean, 81 
zentimo ordainduko ditugu".

Hori dela eta, gipuzkoar guztiei 
dei egin die Abiatu gailua esku-
ratu dezaten.

Garraiolariak kexu dira
Gipuzkoako garraiolariak kexu 
azaldu dira honen aurrean. Hiru 
sindikatutik salatu dute Aldun-
diak sektorea "hondoratu" egin 
nahi duela. Oiarbidek honela 
erantzun du: "Guk ez dugu inor 
hondoratu nahi. Ulertzen dut 
egun guztian errepidean daude-
la, baina Europara joaten dire-
nean, kexatu gabe ordaintzen 
dituzte beste estatu guztietan. 
AP-8an ibiltzen direnek ere or-
daintzen dituzte. Horrenbestez, 
uste dut demagogia txiki bat 
dela. Egia da haien kontuak 
eguneratu egin beharko dituz-
tela, baina hau da Europan da-
goena, eta hori barneratu beha-
rra daukagu".

Patxi Agirre kamioilaria Brin-
kolakoa da, eta astean lau bat 
aldiz egiten du tarte hori, alde 
batera zein bestera. "Urte bu-
kaeran 1.200 euro izango dira, 
beste zerga bat. Bidegabea iru-
ditzen zait. Guk gure zergak 
ordaintzen ditugu eta politikariek 
administratu beharko lukete 
gure zergetatik jasotako dirua. 
Haien lanaren porrot bat da hau, 
eta gezurretan ari dira. Esan 
zuten hau atzerritarrek ordain-
du behar zutela, eta orain, Bea-
saindik Bergarara bueltaka ari 
garen langileok eta herritarrok 
ordaindu beharko dugu".

Auto bat eta kamioi bat Bergaratik Beasainera bidean, A-636 errepidean. XABI URZELAI

Oiarbide: "Erabili eta 
kutsatzen duenak 
ordaintzea da justuena"

EH BILDU ETA PP 
KONTRA AZALDU DIRA 
ETA ELKARREKIN 
PODEMOSEK EZ DU 
BERE IRITZIA ARGITU

aldundiak a-636 errepidean, bergara eta beasain artean, ezarriko dituen bidesarien 
aurreproiektua aurkeztu du, eta, bide azpiegituretako diputatu aintzane oiarbidek 
azaldu duenez, 2021a bukatu baino lehen ordainpekoa izango da zati hori

BEASAINDIK 
BERGARARA 2,5 EURO 
ORDAINDUKO DUTE 
AUTOEK ETA 5,15 
EURO KAMIOIEK
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Jokin Rodriguez kamioilari 
oñatiarra, bestalde, Bergaratik 
Pasaiara joaten da. "Kontuak 
ateratzen hasita, dirutza da 
ordain beharko duguna eta ez 
dugu ordaindu bako errepiderik 
edukiko, alternatiba gabe ge-
ratuko gara. Gauza bat da az-
piegituraren mantenua ordain-
du behar izatea, baina ezin gara 
gutxi batzuk izan guztia ordain-
duko dugunak. Sektoreko lan-
gileok batu egin behar dugu, 
eta borrokatu egin behar dugu 
hau horrela izan ez dadin. Sek-
torea jada zigortuta dago bide-
sariekin, eta honek ezin du 
horrela jarraitu", aldarrikatu 
du hark.

Biek ala biek aipatu dute bi-
desarietan ordaintzen dutena 
bezeroari kobratzeko aukera. 
"Guk taxi bat hartzen dugunean 
hark bidesaria ordaintzen du 
eta guk taxiari ordaindu egiten 
diogu. Tarifak bezeroen artean 
egokitzen joatea da kontua, eta 
kamioilari askok egiten dute 
dagoeneko", erantzun die Oiar-
bidek.

Hainbat herritar ez daude ados
Josune Agirre Antzuolan lan 
egiten duen gabiriarra da, Mu-
tiloan bizi dena, eta hari ere 
zuzenean eragingo dio aldaketa 
honek. "Bi arkutatik pasatuko 
nintzateke, egunean bi aldiz, eta 
hori 4 eurotik gora izango litza-
teke egunero. Hala ere, Abiatu 
gailua egitea aztertuko nuke, ea 
hilabeteko gastua zenbatekoa 
izango litzatekeen ikusteko", 
dio. Hain zuzen ere, hor jarri 
du azpimarra diputatuak, eran-
tzuteko orduan. "Josuneri esan-
go nioke Abiatu gailua eskura-
tzeko, %70eko deskontua izango 
lukeelako, eta gastu muga. Ho-
rrela, ez luke hainbeste ordain-
du beharko. Pentsatu behar du 

segurtasun handiagoa eman 
behar diola errepide berriak".

Batzar Nagusietan, gehiengoa
Diputatuaren esanetan, 2010ean 
du jatorria honek. "Ondorio ba-
tzuk onartu ziren Batzar Nagu-
sietan, ponentzia baten ondoren. 
Hor agertzen zen Europako di-
rektibekin bat egiten genuela 
eta erabiltzen duenak eta kutsa-
tzen duenak ordaindu egin behar 
duela. Horrekin bat eginda, eta 
Gipuzkoako errealitatera eta 
gure errepide sarera jaitsita, 
erabaki genuen gaitasun han-
diko errepide bukatu berrietan 
ibilgailu guztientzako bidesaria 
jartzea, AP-8an eta AP-1ean da-
goen moduan. Beraz, argi dau-
kaguna da Beasaindik Bergara-
rako autobide horri dagokiola 
bidesaria jartzea". Hala, 2019ko 
azaroan onartu zuten Batzar 
Nagusietan mozio bat, gehiengo 
osoarekin, A-636an ibilgailu 
guztientzat bidesaria jartzea 
ahalbidetuko zuena.

EH Bildu eta PP, kontra
Aurreproiektu honek EAJren 
eta PSE-EEren babesa dauka 
eta horri esker onartu ahal izan 
dute Batzar Nagusietan. Hala 
ere, EH Bildu, eta PP aurre-
proiektuaren kontra azaldu dira. 

Koalizio abertzaleak azaldu 
du Bidegiren "neurriz kanpoko 
zorrari erantzuteko partxe bat" 
besterik ez dela bidesariena. 
"Kudeaketa ezegoki batek eka-
rritako ondorio zuzena izan da. 
Gipuzkoako garraioak azterke-
ta sakon bat behar du eta eman-
dako pausoek sendoak eta ondo 
aztertuak behar dute izan eta 
garraio publiko indartsu bat 
izan behar du funtsean".

Era berean, uste du Gipuzkoak 
ez duela asfaltozko inbertsio 
gehiagoren beharrik finantza 

eta ingurumen etorkizuna "hi-
potekatzen" jarraitzeko. "Beste-
lako politika publikoak behar 
ditugu, garapen jasangarriaren 
alde egingo dutenak, non garraio 
publiko eraginkor eta kalitatez-
ko baten aldeko inbertsioak 
egingo diren eta mugikortasun 
aktiboa sustatuko den".

Alderdi Popularrak dio Dipu-
tazioak "aurreranzko ihesaldi" 
bat abiatu duela. "Horren ondo-
rio zuzena izango da gipuzkoa-
rrok izatea bidesari gehien or-
daintzen dugunak. Guk ere uste 

dugu erabiltzen duenak ordain-
du behar duela, baina ezin dugu 
babestu Diputazioaren posizioa. 
Izan ere, errepideen mantenua-
ren urteko kostua hiru milioi 
euro inguruan zifratu du, eta 
hori baino askoz ere gehiago da 
bidesarien bidez lorturikoa".

Elkarrekin Podemosi dagokio-
nez, ez du bere jarrera argitu 
gura izan. "Esan dezakeguna da 
errepide berriaren trafikoa lo-
kala izango dela; beraz, ez da 
N-1 edo A-15 bezalakoa izango, 
non pasabideko trafiko handia 

den. Oraindik ez dugu informa-
zio zehatzagorik jaso Aldunditik, 
soilik hedabideetan irakurri 
duguna; behin jasota, gure po-
sizioa emango dugu".

Sinadura bilketa, kontra egiteko
Aurreproiektu hau gaitzesteko 
asmoz, sinadura bilketa jarri 
dute martxan Change.org web-
gunean. Helburua da 7.500 sina-
dura biltzea eta dagoeneko oso 
gertu daukate hori. Izan ere, 
atzora arte, 7.350 sinadura in-
guru zituzten batuta.

Bidesariaren aurreproiektu hau martxan jartzen den momentutik 
aurrera, Debagoienetik beste edozein hiriburutara joateko errepide 
azkar edo gaitasun handiko errepide guztiak ordainpekoak izango 
dira. Beraz, debagoiendarrek derrigorrez ordaindu egin beharko 
dute Donostiara, Bilbora, Gasteizera edo Iruñera errepide azkar 
batetik joan gura badute, Gipuzkoako beste eskualde batzuetan 
hala ez den bezala; Tolosaldean eta Goierrin, adibidez.

Oiarbidek dio Debagoienaren kokapenak eragiten duela hori. 
"Debagoiendarrok ez gara bakarrak, baina ardatzean bizi garenoi 
hori tokatu zaigu. Gaitasun handiko errepide bat ordaindu beharra 
dago eta Europatik datozen zorroztasunek hala egitera bultzatzen 
gaituzte", azpimarratu du.

Errepide azkar oro, ordainpekoa
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Maialen Santos DEbagoiENa
First Lego League nazioarteko 
heziketa programatik eratorri-
tako lehiaketa da, eta gazteak 
zientzia eta teknologiaren arlo-
ra hurbiltzea du helburu. Inno-
basqueren ekimenez, azken 
hilabeteetan Euskal Herri osoko 
2.000 ikasle aritu dira proiektu 
honetan lanean, sormena, in-
klusioa, talde-lana... landuz. 
Zehazki, 51 ikastetxetako 126 
ikasle-taldek hartu dute parte, 
–tartean, Debagoieneko zortzik–. 

Bihar, zapatua, emango diote 
amaiera orain arte egindako 
lanari. First Lego League Eus-
kadiko lehen lehiaketa egoitza-
niztuna jokatuko dute;  izan ere, 
aldi berean Donostian, Deustun 
eta Arrasaten arituko dira lehia-
tzen. Hiru tarte izango ditu fi-
nalak. Batetik, aurrez progra-
matutako robot baten bitartez 

erronka bat bete beharko du 
talde bakoitzak. Horretaz gain, 
planteatutako arazo bati irten-
bidea topatzen saiatu beharko 
dira. Eta azkenik, azken hilabe-
teetan eskolan garatutako proiek-
tuak aurkeztu beharko dituzte. 
Hala, hiru lehiaketa horietako  
bi talde onenak aukeratuko ditu  
epaimahaiak –guztira, sei euskal 
talde–, martxoaren 28an Tene-
rifen jokatuko den estatu mai-
lako finalean lehia daitezen.

Bailarako lau ikastetxe 
Gehienez ere hamar pertsonako 
taldeetan aritu dira lanean zien-
tzialari gazteak, sei hilabetez.

Arizmendi Ikastolako lau tal-
dek hartuko dute parte biharko 
lehiaketan –Almeneko eta Gaz-
telupeko bina taldek–. Bestalde, 
Zuazola-Larraña Institutuko 
talde batek ere jardun du lanean, 

eta Txantxiku Ikastolako beste 
talde batek ere hartu du parte 
programan. Hiru zentro horie-
tako ikasleak Arrasaten arituko 
dira bihar –Goi Eskola Politek-
nikoan–. Horietaz gain, Mariaren 
Lagundia Ikastolako bi taldek 
ere hartuko dute parte; hauek, 
baina, Donostian.

Espazio jasangarrien alde
Espazio eta hiri jasangarrien 
aldeko proiektuak egin behar 
izan dituzte aurten ikasleek, bizi 
eta lan egiteko ingurune hobeak 
eraikitzea helburu. Zuazola-La-

rrañako ikasleek baserri jasan-
garri baten aldeko apustua egin 
dute, bertako irakasle Amagoia 
Gomezek azaldu moduan: "Oña-
ti landa-eremu handiko herria 
izanik, energia berriztagarrietan 
oinarritutako baserri baten ma-
keta egin dute". Aditu baten 
laguntza ere jaso dute proiektuan: 
"Ekaitz Ubide arkitektoa etorri 
zitzaigun eskolara azalpenak 
ematera. Izugarri lagundu digu". 
Txantxiku Ikastolako irakasle 
Ales Anduagak, bestalde, ikasleek 
erakutsitako "autonomian" jarri 
nahi izan du azpimarra: "Euren 
kabuz lan handia egin dute, be-
raiengandik irten dira ideiak". 
Hala, herriko uren hoditeria 
arazoak konpondu eta ur ihesak 
ekiditeko lanetan aritu dira ber-
takoak. Mariaren Lagundikoak, 
aldiz, batetik, uholdeei nola au-
rre egin ikertzen aritu dira, 
kalteak saihesteko; bestetik, 
gainpopulazioari aurre egiteko 
etxebizitza bloke "bereziak" sor-
tu dituzte, Ekaitz Azula irakas-
leak esan duenez: "Etxebizitza 
blokeak gorantz hazi baino gehia-
go, lurpeko solairuak egiteko 
ideia izan dute". Arizmendiko 
ikasleek, azkenik,  jasangarrita-
suna "bultzatzeko" aplikazio bat 
sortu dute, etxeak eguzkiaren 
bitartez argiztatu daitezen lor-
tzeko. Hala azaldu du Aitor Ziar-
degi irakasleak.

First Lego League izango 
dute azken erronka
zientzia eta teknologia uztartzen dituen nazioarteko hezkuntza-programan parte 
hartzen aritu dira Debagoieneko lau ikastetxetako zortzi ikasle talde. zapatu honetan 
izango dute orain arte egindako proiektuak aurkezteko txanda; gehienek, arrasaten

Zuazola-Larraña Institutuko ikasleak. AMAGOIA GOMEZMariaren Lagundia Ikastolako ikasleak. EKAITZ AZULA

Txantxiku Ikastolako ikasle eta irakasleak. JULEN ALBERDIArizmendi Ikastolako Gaztelupeko ikasleetako batzuk. AITOR ZIARDEGI

EGOITZA BAKOITZEKO 
BI TALDE ONENAK 
AUKERATUKO DITUZTE 
ESTATU MAILAKO 
FINALA JOKATZEKO

M.S. DEbagoiENa
Debagoieneko Mankomunitateak 
sustatutako Hazilan proiektuak 
eskualdeko pertsona kualifika-
tuen laneratzea erraztea du 
helburu. Bi fasetan banatzen da: 
lehenik, konpetentzia pertsonal 
eta profesionaletan trebatzeko 
80 orduko tailer bat egiten dute 
gazteek, eta gero, eskualdeko 
enpresetan praktikak egiten 
dituzte lan-esperientzia hartze-
ko helburuarekin. Parte hartze-
ko, baldintza hauek bete behar 
dira: 20-44 urte bitartean izatea, 
goi-mailako ikasketak amaituta 
izatea –goi-mailako ziklo bat 
edota unibertsitate ikasketak– 
eta Debagoieneko herriren batean 
erroldatuta egotea. Otsailaren 
17ra arte eman daiteke izena, 
Mankomunitatearen webgunean; 
izan ere, behin hautaketa pro-
zesua eginda, otsailaren 21ean 
ekingo diote proiektuari. 

Era berean, enpresek dagoe-
neko egin ditzakete gazteak 
praktiketan hartzeko eskaerak.

Zabalik dago 
Hazilan 
proiekturako 
izen-ematea
gazte kualifikatuen 
laneratzea erraztea 
helburu, otsailaren 21ean 
ekingo diote 8. edizioari 

Proiektuaren berri emateko 
eta zalantzak argitzeko, 
urtarrilaren 31rako, 
ostirala, 10:00etarako, 
aurkezpen jardunaldia 
antolatu du Debagoieneko 
Mankomunitateak, interesa 
duten guztiei zuzenduta. 
Jardunaldia egoitzan 
bertan izango da (Nafarroa 
etorbidea 17, Arrasate). 
Bertaratzeko asmoa 
duenak jakinarazi egin 
behar du; 943 79 30 90 
telefonora deituta edo 
mezu bat bidalita 
hazilan@debagoiena.eus 
helbide elektronikora.

Aurkezpen 
jardunaldia



DEBAGOIENA      5GOIENA ALDIZKARIA  2020-02-07  Egubakoitza

Jone Olabarria DEbagoiENa
Debagoieneko Mankomunitateak 
9.855.000 euro izango ditu 2020an. 
Horixe onartu zuten urtarrilaren 
28ko batzarrean; EH Bilduko 
eta Leintz Gatzagako zinegotziek 
alde bozkatu zuten eta EAJkoak 
abstenitu egin ziren. "Gustura 
gaude datorren urterako landu-
tako aurrekontuekin. Hilabeteak 
eman ditugu horretan lanean. 
Eta egindakoak eman ditu bere 
fruituak. Garrantzizko zenbait 
gai lantzen hasteko mugarri 
ditugu aurrekontuok eta aurre-
ko legealdian blokeatu ziren 
hainbat ekimeni ere berrelduko 
diegu", adierazi du Maite Anto-
nek, Mankomunitateko presi-
denteak, ohar bidez.

Inbertsioetarako diru gehiago
Antonek adierazi duenez, 2020an 
aurrekoan baino euro gehiago 
izango dituzte inbertsioak egi-
teko. Besteak beste, turismoko 
plan estrategikoa garatzeko 
partida jaso dute aurrekontue-
tan –15.000 euro– eta hondakin 
bilketari lotutako zenbait gai 
lantzeko partidak ere adostu 
dituzte, tartean 20.000 euroko 
bat hondakinen karakteriza-
ziorako –edukiontzietan zer 
jasotzen den eta zertan hobetu 
daitekeen ikusteko–. "Horrekin 
batera, Debagoieneko Manko-
munitateak arreta berezia ja-
rriko du hondakinen murriz-
tearen eta bereiztearen ingu-
ruko kontzientziazioan", eta 
beste 20.000 euroko partida 
zehaztu du horretarako.

EAJren proposamenak
Urtarrilaren 15ean, Mankomu-
nitateko aurrekontuak "hobetze 
aldera" eta "herritarren ongiza-
tea bilatzeko helburuarekin", 
Mankomunitatearen egoitzan 
prentsaurrekoa egin zuten Arra-
sateko, Eskoriatzako eta Are-
txabaletako EAJko batzarkideek. 
Hiru proiektu aurkeztu zituzten: 
Debagoieneko turismo plana 

eguneratzea, Bihotz solidarioa 
izeneko tapoi bilketa solidarioa-
ren egitasmoa eta zabor sailka-
pena indartzeko kontzientziazio 
kanpaina bultzatzea. 

Horien baitan, eskualdean, 
orokorrean, 2019ko urritik gai-
kako bilketan jaitsiera gertatu 
dela azaldu zuten eta sentsibi-
lizazio kanpaina berriak martxan 
jartzea eskatu zuten Debagoie-
neko EAJ alderdiko ordezkariek. 
Turismoaren alorrean, eskual-
deko herrien arteko elkarlana 
indartzen jarraitu eta ezinbes-
tekotzat jo zuten "estrategia 
komuna" lantzea. Bestalde, he-
rritar "askok" egin dieten eskae-
rari erantzunez, herrietan bihotz 
formako estruktura bat jartzea 
proposatu zuten jeltzaleek, horien 
bitartez plastikozko tapoi bilke-
ta egiteko eta bertan batutako 
tapoiak birziklatzeko helburua-
rekin.

"Aurretik ere landuak"
EAJk proposatutako "hobekun-
tzei" erantzunda, Maite Anton 
presidenteak adierazi du EAJko 
ordezkariek eta jeltzaleek aur-
keztutako hiru proposameneta-
tik bi jasota zeudela euren zi-
rriborroan: "Turismoko plan 
estrategikoa eta zaborra murriz-
tearen zein bereiztearen ingu-
ruko kontzientziaziorako parti-
da aurrekontuen aurrelanketan 
jada landu ziren".

Bestelako proiektu ugari
Oro har, "gustura" agertu da 
Anton aurrekontuekin eta bes-
telako egitasmoak aurreikusita 
dituztela azaldu dute Mankomu-
nitateko arduradunek: Gizarte 
Zerbitzuen Mapa eratzea eta 
Deba ibaia garbi mantentzeko 
plangintza diseinatzea, adibidez. 
Debagoieneko Euskadi Lagunkoia 
egitasmoko kideekin elkarlanean 
egin nahiko lukete azken hau. 
"Bestetik, aurrera begirakoan 
eragina izango duten beste zen-
bait gairekin ere badabil Man-
komunitatea. Horien artean dira 
Epeleko isurtegirako plantea-
mendua eta hondakinen bilketa 
enpresarekin martxan dagoen 
kontratua".

EH Bilduko zenbait alkate eta zinegotzi, aurrekontuak onartu ostean. GOIENA

Turismoa bultzatzeko 
plana Mankomunitateak
9.855.000 euroko aurrekontua izango du Debagoieneko Mankomunitateak 
2020rako. besteak beste, turismoko plan estrategikoa egiteko eta hondakin bilketari 
loturiko zenbait gai lantzeko partidak gorde dituzte

EH BILDUK DIO EAJ-K 
PROPOSATUTAKO 
TURISMO ETA ZABOR 
PLANAK BAZEUDELA 
AURREIKUSITA

Banda zabal ultralasterra landa 
guneetan, 2023rako helburu
Foru aldundiko ordezkariekin batera Debagoieneko 
hainbat alkate izan ziren tolosan egindako saioan

J.O. DEbagoiENa
Foru Aldundiak antolaturik eta 
Gipuzkoako udalei zuzenduta, 
banda zabal ultralasterraren 
inguruko lan jardunaldia egin 
zuten joan den astean Tolosan. 
Markel Olano diputatu nagusia-
rekin eta Imanol Lasa Sustapen 
Ekonomikoko, Turismoko eta 
Landa Eremuko diputatuarekin 
batera Bergarako, Eskoriatzako, 
Leintz Gatzagako, Aretxabale-
tako eta Oñatiko alkateak izan 
ziren bertan.

2023rako Gipuzkoako landa-
eremuko baserri guztietara ban-
da zabalarekin heltzea jarri zuen 
helburu Olanok: "Edonon egonik 
ere, eta diskriminaziorik ez egi-
tea, ez teknologia mailan, ezta 
prezioan ere. Landa-eremuko 
biztanle gehienek hiriguneetan 
bizi diren pertsonen bizi eta lan 
egiteko baldintza berak izatea 
bilatu nahi da".

Lurralde arteko "oreka"
Aldunditik gogorarazi dute  2018. 
urtean, 2.356.000 euroko inber-
tsioa egin zela, "eta horri esker, 
gaur egun, herri txikietako 2.000 
baserrik konexio ultralasterra 
dute". Hala ere, herri txikietan 
eta landa-eremuetan oraindik 
5.200 baserri inguru gelditzen 
dira konektatzeke.

Bailarari dagokionez, inber-
tsioetarako diruaren erdia Foru 
Aldunditik etorriko den arren, 
beste erdia udalen kontu joango 
dela azaldu du Aretxabaletako 
alkate Unai Elkorok, eta, era-
biltzaileek alta soilik ordaindu 
beharko dute. Landa-eremuaz 
gain, herriguneetan ere banda 
zabalarekin arazoak daudela 
gogorarazi du, eta  arazoak zen-
bat laguni eragiten dien aztertzen 
dabiltza. Era berean, 2020ko 
udazkenerako lanak lizitatuta 
egotea espero dute.
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Salaketa-gutuna
Eskertza-gutuna
Eskari-gutuna

Erantzun-gutuna
Aldarrikapen-gutuna

Kexa-gutuna

idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!

Urtarrilaren 30eko 
grebaren harira

IGNACIO ARRIOLA
bERgaRako EaJko ubb-REN izENEaN

bERgaRa

Geure buruari eta gizarteari 
bere osotasunean jartzen 
dizkiogun erronkak, 
helburuak, oso goresgarriak 
izan daitezke, baina helburua 
lortzea bezain garrantzitsua 
izango da horretarako 
erabiltzen dugun bidea.

Besteekiko –autonomo, 
enpresa eta komertzio txiki 
edo ertain– erabilitako 
gogorkeria, indarkeria, 
hertsadura, izua, beldurra 
eta horrelako jokamoldeak 
gure gizartean gaindituak eta 
ahaztuak genituela uste 
genuen.

Jokaera hauek gizarte 
bezala lortu nahi ditugun 

helburuak eta gizartea     
bera hondatzen dituzte,     
eta, azkenean,     
elkarbizitzak nozitzen du 
hau.

Pasa den urtarrilaren 
30ean, hori gertatu zen. 

Piketeek eragile 
ahulenganako gogorkeria eta 
izua erabili zituzten.

Hau ez dago ondo. 
Ez da bidezkoa. 
Gure helburuak eta 

elkarbizitza defendatu nahi 
baditugu, ezin da   
errepikatu.

Autonomo, enpresa eta 
komertzio horiek ezin izan 
zuten aukeratu egin nahi 
zuten hori, erabakitzeko 
eskubidea askatasunez 
gauzatu, eta hori ez dago 
ondo.

Gure elkartasuna horiei 
guztiei.

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. Helarazteko: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus

gutuNak

'Si no sabes euskera, 
¡aprende!'

RUBEN SANCHEZ BAKAIKOA
HttPS://LabuR.EuS/CHbPJ

'aRgia.EuS'-EN aRgitaRatua

Rosa Martinezen euskara 
mailagatik sortu den 
polemika dela eta, gogoratu 
naiz duela ia hogei urte 
Gasteizko hainbat lagun 
holako pegatinak itsasten 
ibiltzen ginela parranda 
gauetan. Pegatinak, gainera, 
bazuen hatz erakuslea 
ikusleari zuzendurik. Artean, 
Unidad Alavesak euskera 
voluntario kanpainak bazuen 
oihartzuna Gasteizen. [...]

Era guztietako ikasleak 
izan nituen euskaltegian. 
Jendea matrikula-saria (gu 
ahalik eta merkeena jartzen 
saiatu, eta, hala ere, garesti) 
ordainduta etortzen zen. 
Orduan, ordutegi ugariena 
gaueko 20:00etatik 22:00etara 
zen, astelehenetik ostiralera. 
Egun ia hutsik dago ordutegi 
hori. Nola aldatu diren 
gauzak, kamarada. Neuri ere 

nagi infinitua emango lidake 
asteko 5 egun, ordutegi 
horretan, eguna ostendu, eta 
gorputza Aski da! oihuka ari 
zigularik, euskara maiteari 
emateak.

IVAPera, berriz, goizez 
joaten ginen, han 
funtzionario eta funtzionario-
gaiei ematen genien eskola, 
beren lan-orduetan. 
Autobusez eramaten zituzten. 
Aukeran ere bazuten 
barnetegietara joatea, hori 
ere administrazioaren 
kontura eta beren lan-
egunetan. Bertan, IVAPen, 
entzuten genituen 
euskararen kontrako kexa 
gehien. [...]

A ereduan ikasi duen 
pertsona batentzat zer da 
normalagoa, euskara maitatu 
eta bi-hiru urtez ikasi nahi 
izatea (gehienetan norbere 
poltsikotik ordainduta) ala 
euskara (herrialde txiki 
bateko hizkuntza gutxitu eta 
garesti hori) ez hainbeste 
maitatu eta ez ikastea?

Euskararen ifrentzu 
gaztelania. Aurrekoan 
Gasteizko EPAn helduei 
gaztelania eskolak ematen 
dituen lagun bati galdetu 
nion zenbat ikasle dituzten. 
Hiru-lau mila lagun. 
Gasteizen gaztelania 
debalde ikasten.

Euskarazko murgiltze-
eredu publiko eta bakarra 
ezarri, eta pertsona gazte-
heldu guztiek euskara 
guztiz debalde (ez diruz 
lagundua) izateko eskubidea 
ez duten bitartean, zer ari 
gara pertsonei euskara ez  
dakitela leporatzen eta 
arbuiatzen?

Pertsona batek euskara 
ikasi ez izanagatik egin 
dugun kritika bakoitzeko 
euskararen doakotasuna eta 
unibertsaltasuna 
borrokatzeko erabili 
bagenu, euskararen herri 
zabalago batean biziko 
ginateke.

HaNDik Eta HEMENDik

Post gehiago 8. orrialdean.



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Azkenaldian, klima aldaketari buruzko berriak ditugu nonahi. 
Zientzialariek urteak daramatzate arrisku honi buruz edonor 
ohartarazteko moduko ikerketa-emaitzak argitaratzen. Horren 
guztiorren eraginez, kontzientzia globala sortu da, bai agintari 
publikoen, baita hiritar gehienen artean. Premia larriko arazo 
baten aurrean gaude eta neurriak hartu beharko ditugu.

World Economic Forum-ek txosten bat argitaratu du, Nature 
Risk Rising izenburuarekin. Bertan, gizakiok naturan edukitzen 
ari garen eraginari buruzko hainbat datu larri agertzen dira: 
hurrengo hamarkadan milioi bat espezie desagertzeko 
arriskuan daude, mundu osoko izoztu gabeko lurren hiru 
laurdenetan eta itsas ingurugiroaren bi herenetan sakoneko 
eraginak eta atzera bueltarik gabeak sortzen ari gara. Datu bat: 
2020ko Global Risks Report txostenean, bioaniztasunaren galera 
eta ekosistemen kolapsoa gizakiok datorren hamar urteetan 

jasan ditzakegun bost arrisku 
larrienen zerrendan jaso dira.

Gizakion jarduera 
ekonomikoa bioaniztasunean 
oinarritzen da. Munduan 
sortzen den BEGren erdia 
naturarekin eta bere 
egoerarekin zuzenean dago 
lotuta: naturaren egoeraren 

okertzeak ekonomian eta merkatuetan ere eragin zuzena dauka.
Ondorioz, enpresek eta merkatuek ardura zuzena daukate 

emergentzia honi aurre egiteko estrategian. Enpresek naturan 
duten eragina beren prozesu eta erabaki hartzeen erdigunean 
jarri beharra daukate. Naturaren egoera enpresa bakoitzaren 
arrisku maparen barnetik aztertu, ebaluatu eta landu beharreko 
zerbait bilakatu da. Enpresek zeresan handia eduki dezakete 
arazo global honi aurre egiteko. Batetik, gizartearekiko duten 
ardurarengatik. Bestetik, bezeroek gero eta kontzientzia 
handiagoa dutelako egoeraren larritasunaz eta euren kontsumo 
joeretan aldagai honi gero eta garrantzia handiagoa ematen 
diotelako. Aldaketak sustatzeko tresna garrantzitsuenetako bat 
martxan jarri beharreko politika publikoak izango dira. Azken 
finean, hemen ere eraldaketa handi baten beharrean gaude. 
Naturaren iraupena bermatuko duen jarduera ekonomikorantz 
egin behar dugu aldaketa. Eta eraldaketa guztietan bezala, 
mehatxuak bai, baina aukera berriak ere sortuko dira.

Natura eta 
ekonomia

zabaLik

LANDER BELOKI

ENPRESEK ZERESAN 
HANDIA EDUKI 
DEZAKETE ARAZO 
GLOBAL HONI AURRE 
EGITEKO

Ametsak eta 
amesgaiztoak

ARANTXA URRETABIZKAIA BEJARANO
'ttaP'-EN aRgitaRatua

Vox-eko lau katu pankarta 
baten atzean.

Hamabi lagun Gasteizen, 
hamahiru Donostian, 
berrogeita hamar Bilbon, 
Espainia eskuinerantz eta 
atzerantz bultzatu nahian. 
Ezer gutxi dirudi, baina 
kontuz. Azken martxoaren 
zortzietan kaleak gainezka 
bete dituen jendeketari 
pankarta baten atzean 
bildutako lau katemek eman 
zion hasiera eta tenore berean 
bildu dira urtetan gutxi 
batzuk gure planetaren 
defentsan.

Zergatik egiten dute gora 
aldarri batzuek eta beste 
batzuek ez? 

Zein da gorantz bultzatzen 
dituen palanka? 

Gustatuko litzaidake 
pentsatzea arrazoia alde 
dutenek, gizartea hobetzen 
duten aldarriek egiten dutela 
aurrera eta berez galtzen dutela 
indarra atzerantz jo nahi 
dutenek.  

Baina jakin badakit ez dela 
horrela, atzerabidea beti delako 
posible.

Ez dakit ondo zer sentitzen 
duten gazteek gizartea atzerantz 
bultzatu nahi dutenen aurrean. 
Diktadurapean heldu   ginenen 
artean, berriz, bi joera bereiz 
daitezke: sasoi hartan 
paradisua bizi izan zutela 

pentsatzen dutenen poza eta 
sasoi hartan  infernua ezagutu 
genuenon beldurra. 

Diktaduraren babesean eroso 
sentitu zirenak dira orduko 
balioen galera aipatzen dutenak, 
balio  horien oinarria besteon 
zapalkuntza izan ez balitz 
bezala. 

Militarren lehentasuna, 
Elizarekiko menpekotasuna, 
desberdinaren bazterketa, 
agintariekiko beldurra. 

Hori da pankarta baten atzean 
Espainiako banderen babesean 
bildutako Vox-ekoek amesten 
dutena. 

Haien ametsa besteon 
amesgaiztoa da.

HaNDik Eta HEMENDik

ALEX UGALDE

MaRRazkiz

Post gehiago 6. orrialdean.
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Xabi Solano eta 
'Bi' ikuskizuna 
Seminarixoan
Xabi Solanok Seminarixoan 
aurkeztuko du Bi diskoa 
martxoaren 20an, barikuan, 
19:00etan. Sarrerak laster 
jarriko dituzte salgai, 8 
eurotan. Debagoienean 
ikuskizun honekin eskainiko 
duen lehen emanaldia izango 
da. Etzakit eta Esne Beltza 
taldeetako abeslariak bakarka 
grabatu duen bigarren diskoa 
da Bi. Abenduan aurkeztu 
zuen. Bi diskok osatzen dute: 
bata abesti berriekin 
osatutakoa eta bestea 
bertsioekin. Bergaran, bost 
musikari eta lau dantzari 
izango dira agertokian. 

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Iragarritakoa 
baino elurte 
handiagoa

2012-02-02

Udaberri edo udako eguraldia 
eta tenperatura albiste izan da 
otsailaren hasiera honetan, 
negu-neguan murgilduta egon 
arren. Duela zortzi urteko 
otsail hasierako elurteak, 
ordea, bazterrak zuritu eta 
hainbat arazo sortu zituen 
errepideetan; mendateetan, 
bereziki. Argazkia Arrasate 
eta Aramaio artean 
ateratakoa da. Ibilgailuak 
errepidean geldi, ez atzera ez 
aurrera. Ezustean etorri zen: 
iragarritakoa baino askoz 
handiagoa izan zen.

Indartsu bueltatu 
da' Egunean behin'

Eskuko telefonoetarako 
aplikazio bidez egunean behin 
egiten den euskarazko jokoak 
astelehenean hasi zuen 
denboraldi berria:

@beharko: "Ba al dago 
eguna 10 batekin hastea baino 
gauza politagorik? 
#eguneanbehin".

@joniubeda: "7/10, 
Euriborraz zipitzik ez. 
#eguneanbehin".

@markgasteiztarra: "Laneko 
taldea sortu dugu! Astero 
azkenak mintegi-bilerara 
hamaiketakoa eraman 
beharko du!".

@aikerleivah: "Denboraldi 
berria eta sasoi betean nago".

Hau bE baDogu!

Eneko Azkarate Laspiur aRRaSatE
Fagor Arrasatek kostuen 
murrizketa handia lortu du 
automobilgintzako 
piezetarako karbono-zuntzez 
indartutako konpositeen 
fabrikazioan; hain justu ere, 
%30 merkatzea sport-autoen 
kapotaren fabrikazioa. 
Kooperatibako ikerketa 
saileko koordinatzaile Unai 
Argarate elgoibartarrak 
dihardu gaiaz. 
Autoetarako piezetan kostuak 
merkatzea lorpen handia da 
lehiakortasunari begira? 
Makina ekoizleak gara gu, ez 
gara osagai ekoizleak. Beste 
batzuek erabiltzen dituzte 
gure makinak, osagaiak 
fabrikatzeko. Kasu honetan, 
autogintzarako. Bezeroei 
aukerak eskaini nahi 
dizkiegu, gure makinekin, 
osagai arinagoak ekoizteko. 
Makinak esaten dudanean, 
soluzio globalaz ari naiz: 
prentsak eta automatizazioa.
Osagai arin horiek ekoiztea 
merkeagoa ala garestiagoa 
izaten da?

Sarritan, garestiagoa. Eta guk 
lortu dugu material honekin, 
karbono zuntzarekin eta 
erretxina 
termoegonkorrarekin, 
prozesua optimizatzea. 
Lehengaia garestia izanik ere, 

eskaintzen dugun ekoizpen 
modu eta makinekin, 
fabrikazio prozesua merkatzea 
lortzen dugu. 
Autoak gero eta arinagoak egiten 
dira, zenbat eta arinagoa 
gutxiago kutsatzen duelako. 

Arautegi geroago eta zorrotzei 
erantzun behar izaten diezue? 
Bai. Autoek gutxi 
kontsumitzea da gakoa, izan 
elektrikoak edo izan erregaiz 
ibiltzen direnak. Eta gutxiago 
kontsumitzeko faktore 
garrantzitsuenetakoa da 
gutxiago pisatzea. Egun, 
altzairu edo aluminio geroago 
eta gogorragoak erabiltzen 
dira eta baita material 
konpositeak ere. Gure 
erronka da fabrikazio 
instalakuntza egokiak 
eskaintzea auto 
fabrikatzaileei, material arin 
horiekin ekoizteko. 
Kirol-autoetako kapotak 
ekoizteko makinak dira 
eskaintzen dituzuenak. Kirol-
autoen piezak bereziak dira?
Ez da iguala auto modelo 
arrunt eta masiboak 
fabrikatzea edo luxuzko 
sektoreetarako fabrikatzea. 
Luxuzkoetan, material 
garestiagoak erabiltzen dira, 
lan asko eskuz egiten dira… 
Karbono zuntza ezin da 
erabili produkzio masiboan. 
Garestia da. Gure 
proposamenak eskaintzen du 
produkzio masiboan kostuak 
murriztea, ekoizpen prozesu 
egoki eta merkeagoaren bidez. 
Harrera ona izan du? 
Bai. Egia esan, balio handia 
da eskaintzen duguna. Pieza 
ekoizleei eta auto ekoizleei 

eskaintzen diegu soluzio bat 
lehiakorrak izateko, makina 
eta sistema egokien bidez eta 
karbono-zuntza erabilita. 
Sumatu dugu merkatuan hasi 
direla erabiltzen. Urte 
askotako garapena izan da, 
ezagutza eta azterketa teoriko-
praktikoa erabili dituena. 
Nortzuk aritu zarete instalazio 
oso hau garatzeko?
Fagor Arrasate, Koniker, bere 
ikerketa unitatearen bidez, 
eta Mondragon Unibertsitatea. 
Horretaz gain, proiektu 
europar bateko parte izan da 
eta aritu gara Suitzako 
unibertsitate batekin, Italiako 
pieza ekoizle batekin, 
Frantziako ekipamendu 
hornitzaile batekin eta 
Austriako tresneria ekoizle 
batekin.
Aldatzen ari da autogintza 
sektorea azkenaldian. Zelan 
egiten diezue aurre erronka 
berriari?
Sektorea geldiune baten dago, 
auto elektrikoek eraginda. 
Makineria ekoizleak gara, 
autoen txasisa eta gorputza 
egiteko erabiltzen dira gure 
makinak, eta, egia esan, guri 
ere eragiten digu auto 
elektrikoak edo bestelakoa 
izan, baina bereziki auto 
arinak ekoiztea da erronka, 
eta horiek egin ahal izateko 
sistema eta makina egokiak 
ekoiztea. Horretan ari gara.

Unai Argarate, erakusketa azoka baten. FAGOR ARRASATE

"Pieza arinagoak egiteko 
soluzioa eskaintzen dugu"
UNAI ARGARATE FagoR aRRaSatEko ikERLaRia

bERbagai



Xabi Gorostidi ARRASATE
Atletismoak, modu ofizialean, 
75 urte bete ditu Arrasaten. 
1944an, Juventud Deportiva 
Mondragon izenarekin hasi ziren 
lehen atletak, eta, 1987az geroz-
tik, Arrasate Atletiko izenpean. 

Hala, 2019an, 75. urteurrena 
ospatzea egokitu zaie klubekoei. 
Ez dute aukera alferrik galdu, 
eta hainbat ekintza antolatu 
dituzte: Txufi Etxeberriari ome-
naldia maiatzean, Kirola Kalera 
ekitaldia irailean, Santamas 

Krosa abenduan, eta, azkenik, 
klubaren ibilbideari buruzko 
erakusketa. 

75 urteko ibilbidean gauza asko 
pilatzen dira, baita argazkiak 
ere. Izan ere, 2.000tik gora batu 
dituzte zuzendaritzako lagunek, 

eta horien artean aukeraketa 
sakona egin behar izan dute, 
ostean erakusketan erabiltzeko.

Klaustroan zehar hainbat pa-
nel jarri dituzte, taldeak Juven-
tud Deportiva Mondragon izena 
zuenetik gaur egunera artekoak: 
1965. urteko prentsa-ebakinak, 
1969. urte aurreko argazkiak, 
1969. eta 1980. urte bitartekoak, 
1980-1987 urte artekoak, Arra-
sate Atletikoren lehen urteak, 
Mojategira salto egin zutenekoak, 
atleta nabarmenduak, Arrasa-
teko atleten errekorrak eta mar-
kak, eta. azkenik. Fernando 
Zufiria Txufi-ri eskainitako 
panel bat ere bai. 

Lehen urteen arrasto gutxi
Kluba 1944ko maiatzean erre-
gistratu zen Gipuzkoako Fede-
razioan, baina gaur egungo 
presidente Jon Ormaetxeak dio  
ez dagoela orduko erreferentzia 

handirik. "Kluba sortu zeneko 
prentsa-ebakin bat dugu, eta, 
ostean, apenas dago klubari 
erreferentziarik prentsan. Lehen 
urte haietako klubaren doku-
mentazioa  ez dakigu non dagoen; 
beraz, ez dakigu non entrenatzen 
ziren ere".

Hala ere, 1965eko taldeko ar-
gazki batzuk badituzte, eta urte 
hartan, adibidez, Arrasateko 
kluba laugarren izan zen Elgoi-
barko Mugertza Memorialean. 
Handik urte pare batera, ordea, 
gauza bitxi bat gertatu zen: "Ez 
dakigu ondo zergatik, baina 1967. 
eta 1968. urteetan klubeko atletak 
Bergarako taldera pasatu ziren. 
Handik bi urtera berriz itzuli 
ziren Arrasatera; beraz, baliteke 
arrazoi logistikoengatik izatea". 

1969an, Juventud Deportiva 
Mondragonentzat aro berri bat 
hasi zen, atleten itzuleragatik 
eta, batez ere, zuzendaritza be-

Jose Ramon Petreñas, Javier Mentxaka eta Ugutz Unamuno. ARRASATE ATLETIKO

75 urte herriko 
atleten zerbitzura
Urteurreneko ospakizunak ganoraz amaitzeko argazki erakusketa jarri du Arrasate 
Atletiko taldeak Kulturateko klaustroan, hilaren 16ra arte. Klubaren etapak argazki 
bidez jarrai daitezke, eta baita atletek lortutako markak ere, modu bisual eta bitxian 

Behean, garaikurrarekin, Rosa Mari Otxandiano, taldeko emakumezkoen lehen belaunaldikoekin batera. ARRASATE ATLETIKO 

Klubaren intsignia jaso duten presidenteak

LUIS
MORA

1969tik 1974ra klubeko 
presidente izan zen. Ez zen 
zuzendari izatera mugatu 
eta, hain zuzen, 
entrenatzaile ere jardun 
zuen etapa hartan.

CARLOS 
ARIZABALETA

Atleta aritu ostean, klubeko 
presidente izan zen 1977tik 
1979ra. Haren arreba 
klubeko lehen emakume 
atleten belaunaldiko parte 
izan zen.

JOSE 
IGNACIO  
ELORZA

Klubean lan itzela 
egindakoa. Presidente izan 
zen 1975etik 1977ra, eta, 
ostean, berriz errepikatu 
zuen: 1982tik 1987ra eta 
1987tik 1992ra.

ANTONIO 
ARANA

Presidente lanetan aritu 
zen 1974tik 1975era. Hori 
ez zen oztopo izan aldi 
berean epaile lanak egiten 
jarraitzeko Atletico 
Nacional-en.

JOSE 
MANUEL 
ALVAREZ

Aurrez atleta izandakoa, 
kluba zuzendu zuen 
1979tik 1982ra. Aspalditik 
bizi da Arrasatetik kanpo, 
eta ezin izan da intsignia 
jasotzera etorri.

JON 
ORMAETXEA

Azken 28 urteetan klubeko 
presidentea. Ia hiru 
hamarkada presidente, eta 
gaur egun taldeak duen 
harrobi emankorraren 
arduradunetako bat.
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rriagatik: "Mora, Elorza, Unzue-
ta, Zufiria, Etxagibel eta Marro-
dan elkartu eta zuzendaritza 
berria sortu zuten, eta hor hasi 
zen Arrasateko atletismo mo-
dernoa".

1969 eta 1987 arteko etapa
Garai hartan hasi zuen taldeak 
ibilbide formala. Iturripeko pis-
tetan entrenatzen ziren, eta, 
egonkortasun horren eskutik, 
klubeko atletak emaitzak pilatzen 
hasi ziren. "Rosa Mari Otxan-
diano izan zen klubeko lehen 
nazioarteko atleta. Tamalez, ez 
zuen apenas oihartzunik izan, 
emakumeen kirolak ez baitzuen  
gaur egun duen ikusgarritasu-
nik", azaldu du klubeko presi-
dente Jon Ormaetxeak. 

1987an izen aldaketa
Urte hartan, Juventud Deporti-
va Mondragon desegin egin zen, 
eta Arrasate Atletiko jaio. "Lehen, 
Gurea zinematik finantzatzen 
ginen herriko kirol klubak: Mon-
dra Futbola Taldea, saskibaloia, 
Besaide Mendizale Elkartea... 
Baina gero eta diru gutxiago 
ematen zuenez, taldeak zirkulu 
horretatik irteten hasi ziren, 
euren kabuz finantzaketa lor-
tzeko. Horrez gain, Mondragon 
Goi Eskola Politeknikoak cam-
pusa handitu zuen, gure atletis-
mo pista gaur egun dagoen mi-
nipista-ra mugatzeko. Arazo 
guzti horien artean klub berri 
bat sortzea erabaki zuten zuzen-
daritzakoek: Arrasate Atletiko 

taldea. Atleta eta zuzendari be-
rak ziren, baina izen berriarekin. 
Ez ziren urte errazak izan, batez 
ere, entrenatzeko leku egonkorrik 
ez zutelako. "Unibertsitateko 
atzealdeko errepidean eta Auzo-
laguneko zuzenean entrenatzen 
ginen, ez baikenuen beste toki-
rik. Txufi handiaren ideia izan 
ziren lokalizazioak, eta hala 
aritu ginen bost urtez, 1992an 
Iturripeko minipista erabiltzen 
hasi ginen arte. Gaur egun ez 
dira ikusten, baina urte luzez 
ikusgai egon ziren Garagartza-
ko bidegorrian serieak egiteko 
lurrean egiten genituen markak: 
100 metrokoak, 150 metrokoak, 
200ekoak...". 

Esan bezala, 1992an, Iturripe-
ko pistan hartu zuten ostatu, 
eta 2007an, ostera, Mojategira 
lekualdatu ziren. 

Gaur egungo argazkia
Arrasate Atletikoren osasun 
egoera zein den galdetuta, pre-
sidentea baikorra da: "Gaur egun, 
22 federatu ditugu, eta eskola 
mailan 100 atleta gazte inguru 
aritzen dira gurekin. Argazki 
horretan nabaria da neska gehia-
go daudela gizonezkoak baino. 
Zoritxarrez, futbolak pisu han-
dia du, eta mutil askok horren 
aldeko apustua egiten dute, 
baina, kasu batzuetan, futboletik 
atletismora itzultzen dira. Bes-
talde, oso pozgarria da klubean 
hasi ziren atleta gazteek gaur 
egun duten maila ikustea: Istar, 
Maialen, Malen, Iñigo...". 

1987an ateratako familia argazkia, Arrasate Atletiko izena hartu berritan. ARRASATE ATLETIKO

Emakumezkoak
• 100 metro Eukene Dorronsoro: 12.78 segundo (aire zabalean).
• 200 metro Matilde Garai: 25.40 segundo (aire zabalean).
• 400 metro Rosa Mari Otxandiano: 56.62 segundo (aire 

zabalean).
• Altuera-jauzia Jaione Agirreurreta: 1,65 metro (pista estalian).
• Pertika Maialen Axpe: 4,50 metro (pista estalian).
• Luzera-jauzia Malen Ruiz de Azua: 5,55 metro (aire zabalean).
• Salto hirukoitza Malen Ruiz de Azua: 12,03 metro (pista 

estalian).

Gizonezkoak
• 100 metro Ibai Fernandez: 10.77 segundo (aire zabalean).
• 200 metro Jose Antonio Gay: 21.56 segundo (aire zabalean).
• 400 metro Jose Antonio Gay: 47.35 segundo (aire zabalean).
• Altuera-jauzia Gaizka Mondragon: 2,05 metro (pista estalian).
• Pertika Istar Dapena: 5,40 metro (aire zabalean).
• Luzera-jauzia Iñigo Uribarren: 7,37 metro (aire zabalean) eta 

Eneko Carrascal 7,37 metro (pista estalian).
• Salto hirukoitza Iñigo Uribarren: 16,17 metro (pista estalian).

Taldeko atletek lortutako markak
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Arrasatearren artean zeresana 
eman duen saioa bueltan da 
berriz ere. Etenaldi txiki baten 
ostean, Aratusteei buruzko hiru 
saio berri prestatu ditu Julen 
Iriondo Goienako kazetariak.

90eko hamarkada eta Aratusteak 
nahastuz gero, Rosi Katanga ze-
nak eta konpainiak protagoniza-
tzen zituzten playback jaialdiekin 
gogoratzea saihestezina da; haiei 
buruzkoak izango dira lehen bi 
saioak. Hirugarrenean, Debagoie-
neko beste Aratuste batzuk iku-
si ahalko dira. Esan bezala, lehen 
saioa otsailaren 13an emitituko 
da Goiena telebistan, 21:30ean 
eta 23:30ean. Ostean, Goiena.eus-
en eta Nahieran aplikazioan 
ikusi ahalko dira.  

'Hala bazan!' saioaren 
hurrengo kapitulua, 
hilaren 13an

X.G. aRRaSatE
Otsaileko ohiko osoko bilkura 
martitzenean zen egitekoa, bai-
na, azkenean, otsailaren 13an 
egingo dute. Martitzenean, oha-
rra plazaratu zuen  EH Bilduk, 
bilkura bertan behera uztea 
eskatuz. "Plenoaren suspentsioa 
eskatzen dugu, lehenik eta behin, 
ez zaigulako zinegotzi guztioi 
deialdia garaiz bidali eta, bes-
tetik, egun batetik bestera 56 
orriko dokumentazioa ezin de-
lako ganoraz aztertu. Legeak 
dioenez, bilkurarako deialdia 
zinegotzi guztiek jaso behar dugu 

bi lanegun baino lehenago". 
Gehitu zuten, besteak beste, 
Gobernuaren "kudeaketa trake-
tsak izugarrizko kalteak" eragi-
ten dizkiela. Ohar bidez erantzun 
zuen Gobernuak, esanez talde 
politikoen bozeramaileek –EH 
Bildukoa barne– ostegunean 
jaso zutela deialdia, baina "gai-
nontzeko zinegotziek, ofizialki, 
astelehenean". Bi laneguneko 
aurrerapena ez bete izanagatik, 
eta "legea zorrotz jarraituta",  
atzeratzea erabaki zuten eta  
"garrantzia kendu" nahi izan 
diete EH Bilduren adierazpenei. 

Bilkura atzeratuta, zinegotziei 
epez kanpo abisatu izanagatik
EH bilduk bertan behera uztea eskatu zuen, eta, "legea 
zorrotz jarraituta", otsailaren 13ra atzeratu du gobernuak

Herri kohesioa

Hezkuntza eremuan sortutako dinamikek elikatzen dute 
etorkizuneko gizartea. Bada garaia argi hitz egiteko Arrasaten 
dugun egoeraz eta, honenbestez, etorkizunean nahiko genukeen 
gizarteaz. Herri kohesioa dugu jokoan. Hezkuntza formala 
guztiz merkantilizatuta egonik, hezkuntza ez formalean ez dago 
inolako udal politikarik berau etxe guztietara hel dadin. 
Garbiago esanda, badakigu herri honetan norengana heltzen 
diren kirola, musika edota hizkuntzak. Tristea da askori bost 
axola izatea, baina are larriagoa arduradun politikoek zenbait 
erakunderi, egundoko dirutzak eta azpiegiturak bideratu arren, 
ez exijitzea inongo beka sistemarik ateak benetan zabal 
ditzaten.

Hezkuntzak aukera berdintasuna bermatzen du, hori genuen 
kooperatibismoaren oinarrietako bat. Herritarron arteko 
desorekak desagertzeko biderik justuena hezkuntza guztion 
eskura jartzea da, dinamika klasista eta baztertzaileak atzean 
utziz. Begirada eta lan garbi bat behar dugu, modu zabalean 
herritik hezkuntzara eta hezkuntzatik herrira eragiteko.

NiRE uStEz

ENEKO FERNANDEZ

Xabi Gorostidi aRRaSatE
Agerraldia egin zuten pasa den 
asteazkenean Maria Ubarretxe-
na alkateak eta Jose Ramon 
Mendieta Kultura zinegotziak, 
Kulturola finantzatzen lagun-
tzeko "guztira 1.100.000 euro" 
lortu dituztela jakinarazteko. 
Aipatu dutenez, bi lekutatik 
lortu dute finantzaketa: "900.000 

euro Gipuzkoako Foru Aldun-
ditik eta 200.000 euro Eusko 
Jaurlaritzatik" –azken laguntza 
honen berri 2018ko martxoan 
eman zuten–. 

"Berritzaile" eta "esanguratsu" 
Bi leku horietan egin zuten di-
rulaguntza eskaera, eta "berri-
tzaile eta esanguratsu" izatea-

gatik eta "izaera komunitarioa 
edukitzegatik" lortu dituztela 
azaldu zuten, besteak beste; bai-
ta "ondare historiko-industriala 
sustatzeagatik" ere. 

Eusko Jaurlaritzaren kasuan, 
Euskal kultura ondarearen ga-
rrantzia azpimarratzeko eta 
hedatzeko programaren bidez 
lortu dute 186.440 euroko lagun-

tza. Hiru ekitalditan banatuta 
jasoko dutela azaldu zuten; 
62.146.67 euro 2019an, 62.146.67 
2020an eta beste horrenbeste 
2021ean. 

900.000 euroko laguntza, ordea, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
2020ko aurrekontutik dator, es-
presuki Kulturolarentzat sortu-
tako partida batetik. 

"EAJk emendakin bezala es-
katu zuen aipatutako dirulagun-
tza, eta onartua izan zen", azal-
du du Maria Ubarretxena alka-
teak. Hala, 2020an 550.000 euro 
jasoko ditu Udalak, eta 2021ean, 
gainontzeko 350.000 euroak.

"Dirulaguntza garrantzitsua" 
"Askotan entzun dugu gure bai-
larara ez dela Diputazioko dirua 
heltzen, eta Donostia bezalako 
lekuekin alderatuta baztertu 
antzean gaudela. Horregatik, 
asko pozten gaitu Arrasate mo-
duko herri batentzat halako 
dirulaguntza garrantzitsu bat 
lortu izanak. Berri oso ona da 
erakunde ezberdinetatik Kultu-
rola jasotzen ari den babesa. 
Kulturola Arrasateko zein es-
kualdeko Kulturaren sormen 
eremu eta bilgune izango da. 
Proiektu estrategikoa da, eta 
herriko zein eskualdeko mugi-
mendu kulturalaren traktore 
izango da. Kulturaren bueltan 
dabiltzan sortzaileen bateragu-
ne. Gure artea, musika, disei-
nua… sorkuntza lan oro bultza-
tzeko faktoria", adierazi zuen 
Maria Ubarretxenak pasa den 

astean egindako prentsa age-
rraldian. 

%87, aurreztuta 
2020ko aurrekontuetan 500.000 
euroko partida ezarri zuen Go-
bernuak Kulturolarentzat. Au-
rreko ekitaldietan ere proiektua 
finantzatzen joateko partidak 
ezarri izan dituzte, eta 2020ko 
partidarekin %87 aurreztuta 
egongo litzateke. Eusko Jaurla-
ritzak emandako laguntza %87 
horren barne legoke, eta horri 
guztiorri Aldundiaren 900.000 
euroak gehitu behar zaizkio. 

Lanak "martxa onean" 
Kulturola eraikina birgaitzeko 
lanak 2019ko urrian hasi ziren 
exekutatzen. Lanen aurrekontua, 
guztira, 6.150.000 eurokoa da eta 
zaharberritze lanak Construc-
ciones Moyua SL enpresak egin-
go ditu. Proiektuaren diseinua, 
aldiz, Jovino Martinez Sierra 
arkitekto asturiarraren bulegoak 
egin du. 

Obra amaitzeko epea, hasiera 
batean, hamasei hilabetekoa da, 
eta une honetan eraikinaren 
barruko eraispen lanak aurre-
ratuta daude, baita estalkiarekin 
lotutakoak ere.

Jovino Martinez Sierra arkitektoak egindako proiektuaren zirriborroa. JOVINO MARTINEZ SIERRA

Kulturolak 900.000 euro 
jaso ditu Foru Aldunditik
2020ko foru aurrekontuetan EaJk emendakin bat sartu ostean, propio sortutako 
partida bati esker lortu du udalak dirulaguntza. Jaurlaritzak 186.440 euroko laguntza 
eman zion 2018an; beraz, guztira, 1.100.000 inguruko babesa lortu du proiektuak

BIRGAITZE LANAK 
2019KO URRIAN HASI 
ZIREN ETA HAMASEI 
HILABETEKO EPEAN 
AMAITZEA DA ASMOA
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Amaia Aranegi aRRaSatE
Sormenean eta berrerabilitako 
objektuen ikerketan oinarritu-
tako proiektu kultural, pedago-
giko eta jasangarria da Birsor-
tu. Proiektua aspaldi sortu zen; 
izan ere, Italiako Reggio Emilia 
hiriko Remida proiektuan oina-
rritzen da eta Hik Hasi egitasmo 
pedagogikoak bertara egindako 
bidaia batean ezagutu zutela dio 
Emauseko proiektuaren ardu-
radun Sheila Padronesek: "Hik 
Hasi egitasmo pedagogikoak 
egindako bidaia pedagogiko ba-
tean ezagutu zuen orain dela 20 
bat urte. Denbora asko eman 
dute hau bultzatu nahian, eta, 
azkenengo urteko elkarlanaren 
ondorioz, proiektu hau era pi-
lotu batean aurrera eramatea 
lortu dugu, eta, aurrera begira, 
zabaltzeko asmoz".  

Proiektu honek enpresa des-
berdinetatik jasotzen diren hon-
dakinak eskolen eskura jarriko 
ditu, ikasleek esperimentatu, 
manipulatu eta beste erabilpen 
bat eman diezaieten. Hik Hasik 
hezkuntza komunitatearekin 
harremanak sortuko ditu eta 
Emaus, hainbat enpresaren hon-
dakinen kudeaketarekin harre-
mana daukanez, enpresekin 
kontaktuan egongo da baztertzen 
dituzten materialei balioa ema-
teko. Izan ere, hauek dira proiek-
tu berritzaile honen helburuak: 
haurrek eskoletan egituratua 
ez dauden jostailu edo elemen-
tuekin ikertu ahal izatea, baz-
tertutako elementuei bizitza 
luzatzea eta eskoletan sortutako 
hondakinen inguruan kontzien-
tzia piztea.

Materialen bilketa 
Birsortu espazioa Arrasateko 
Emauseko egoitzan dago koka-
tuta eta bertan egongo dira bil-
dutako material desberdinak:  
"Emausek bere dendak horni-
tzeko kamioi batzuk eta ibilbide 
batzuk ditu. Behin adostuta zein 
enpresatan hartu behar diren 

materialak, kamioi horien ibil-
bidean sartzen dira eta Arrasa-
teko Econcenterrera ekartzen 
dituzte. Bertan, Hik Hasiren eta 
Emausen artean sailkapena egi-
ten dugu eta materialka antola-
tzen dugu guztia: plastikoa, 
papera, kartoia… eta gero, es-
kolen eskura jartzen da". Orain 
bertan dagoen materiala hogei 
enpresatatik lortu dute, baina 
beste hamar enpresarekin ha-
rremanetan daude material 
gehiago lortzeko. 

Hezkuntzari zuzenduta  
Birsortuk Musakola auzoan da-
goen Emauseko egoitzan du 
biltegia eta Debagoieneko esko-
lentzat dago irekia asteazken 
arratsaldero, 17:30etik 20:00eta-
ra.  Gainera, hileko azkenengo 
asteazkenetan, irakasleei begira 
tailer batzuk egongo dira. Hauen 
helburua da bildutako materia-

len askotariko erabilerak azter-
tzea: "Asteazkenetan, eskolen-
dako zabalduko ditugu ateak. 
Bertatik nahi duten materiala 
hartu dezakete, gero beraiek 
berrerabili ahal izateko. Bitar-
tean, beste enpresa batzuekin 
harremanetan jarraituko dugu, 
espazio hau hornitzeko eta hu-
tsik ez gelditzeko". 

Bi aldeentzako onurak  
Birsortu proiektuak enpresak 
eta eskolak elkartzen ditu eta 
bi aldeek dituzte onurak: "Es-
kolek aspalditik dute ideia hau, 
oso harrera ona izan du proiek-
tuak eskoletan. Baina zaila egi-
ten zaie, askotan, materialak 
eskuratzea. Proiektu honen 
bitartez, material desberdin asko 
eskuratzea lortuko dute. Aldi 
berean, enpresek sortzen duten 
hondakin hori murriztu deza-
ketela konturatzen dira". 

Proiektu honetan, Emaus Gi-
zarte  Fundazioa, Hik Hasi eta 
Gipuzkoako Foru Aldundia dau-
de lankidetzan. Horrez gain, 
Debagoieneko hezkuntza-komu-
nitatearen lankidetza ere badu-
te: Mondragon Unibertsitateko 
Huhezi Fakultatea eta Olgeta 
hezkuntza-proiektua.

Birsortu espazioa, Emausek Arrasaten duen egoitzan. GOIENA

Birziklapena eta 
berrerabilpen sortzailea
Hik Hasik eta Emaus gizarte Fundazioak birsortu Debagoieneko espazioa ireki zuten 
urtarrilaren 24ean arrasateko Ekocenterrean. Proiektu honen bitartez, kontsumo 
arduratsua eta ekonomia zirkularra bultzatu nahi da ikastetxeetan eta enpresetan

ENPRESEK 
HONDAKINTZAT 
JOTZEN DUTENA, 
UMEEN ESKURA 
BERRERABILTZEKO

60ko kintoek bazkaria egingo dute
Arrasateko 60ko kintoek (1939an jaiotakoak) Hilarion jatetxean 
bazkaria egingo dute martxoaren 7an.

Arrasaten bizi diren oñatiarren bazkaria
Martxoaren 7an, 14:30ean, bazkaria egingo dute Erreka 
jatetxean. Izen ematea zabalik egongo da martxoaren 4ra arte, 
Erreka jatetxean bertan. 

Martxoaren 8arekin lotutako azoka
Azoka bera martxoaren 7an izango da, Seber Altube plazan. 
Helburua da emakume baserritar eta artisauen lana 
ikusaraztea. Izen ematea otsailaren 19ra arte egongo da zabalik.

Gidabaimena euskaraz
2019an, hogei pertsonak atera zuten gidabaimena euskaraz. 
Horien artean, urtero moduan, zozketa egin dute eta Iker 
Pavonek eskuratu du 410 euroko saria. 

Pentsiodunak
Astelehenean, elkarretaratzea egingo dute, euren 
aldarrikapenekin jarraitzeko, Herriko Plazan, 12:00etan. 

oHaRRak

AMAIA ARANEGI

'Egunean behin': herriko taldea
AEDko Ttak gazte taldeak Egunean behin jokoaren Arrasateko taldea sortu 
du. Astero sailkapeneko irabazleak saria eskuratuko du eta partaideen 
artean zozketak ere egingo dira. Herriko taldea otsailaren 10ean jarriko da 
martxan eta hirugarren denboraldia bukatu arte egongo da. Taldera 
sartzeko esteka Ttaken sare sozialetan dago.
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Xabier Urzelai ARRASAtE
Julen Barrutiak urtebete dara-
ma ARTko senior mailako en-
trenatzaile. Aurretik, baina, 
ARTko harrobiarekin ere ibili-
takoa da lanean, eta, kirol zien-
tzien graduatua izanda, badaki 
kirol jarduerak –eta kasu hone-
tan errugbiak– ze onura izan 
dezakeen. Izan ere, askotan, 
onura horiek osasuntsu egotetik 
haragokoak dira.
Nolatan okurritu zitzaizuen urrita-
sunen bat dutenekin errugbi saio 
bat antolatzea? 
Ez da gauza berria, beste herri 
batzuetan oso esperientzia po-
sitiboa izan dute. Esaterako, 
Getxon, Hernanin, Gasteizen 
eta Bilbon urritasunen bat duten 
jokalariekin errugbi taldeak 
sortu dituzte, eta euren artean 
ligaxka antolatu dute, Bultza 
izena duena. Eta Gasteizen lehe-
nago ere egin izan dituzte guk 
egin gura dugunaren antzeko 
lan-saioak. Bertan parte hartu 
izan dut anaiarekin.
Etxean gertutik sufritu izan duzue 
bazterketa hori...
Bai, halaxe da. Anaia dut Dow-
nen sindromearekin eta guk 
etxean ikusi izan dugu gura ala 
ez bazterketa sufritzen dutela. 
Hala, horrenbeste eman didan 
kirol jarduera, errugbia,  eta 
horrenbeste maite dudan anaia 

batu eta erabaki nuen zerbait 
egitea. Atzegiko lagunekin ba-
tera antolatu dugu saioa.
Etxekook halako ekimenetan lehe-
nago ere parte hartu izan duzue. 
Duela bi urte, esaterako, Gas-
teizen antolatu zuten errugbi 

inklusiboko Munduko Txapel-
keta, eta nire aita –Ramon Ba-
rrutia– epaile izan zen txapel-
ketan. Eta anaiarekin Gasteizen 
antolatutako entrenamendu 
saio batean ere esku hartu izan 
dut.
Ez zenuen espero horrenbeste go-
zatuko zuenik... 
Errugbi zelaira iritsitakoan zera 
pentsatu nuen: "Anaia ez da 
lurrera botako baloi bila...". Eta 
gero lokatzetan ikusi nuenean...; 
kar, kar, kar. Hori izango da 
saioaren helburua, errugbiaren 
bitartez denok ondo pasatzea.

Julen Barrutia entrenatzailea, Mojategin. X.GOROSTIDI

"Errugbia inklusiorako 
tresna baliagarria da"
JULEN BARRUTIA ARt tALDEKO ENtRENAtzAILEA
Otsailaren 16an, 'Errugbi barneratzailea' izenburupean urritasunen bat duten 
neska-mutikoekin entrenamendu saioa egingo dute Mojategin

"EZ NUEN USTE ANAIA 
LOKATZETAN HORREN 
GUSTURA IKUSIKO 
NUENIK, GOZATU 
EDERRA HARTU ZUEN"

Euskal Selekzioko ordezkaritza Bartzelonan, joan den astean. ABAE

Eskuak bete domina Espainiako 
Jiu Jitsuko Txapelketatik
Euskal Selekzioko zuzendari tekniko Julio gallegoren 
borrokalariek azpimarratzeko lana egin dute bartzelonan

X.U. ARRASAtE
Zapatuan jokatu zuten, Bartze-
lonan, Espainiako Jiu Jitsuko 
txapelketa, Newaza modalitatean, 
eta Euskal Selekzioa ordezkatuz 
ABAE taldeko (Arrasate Borro-
ka Arte Eskola) Julio Gallegok 
zuzendutako taldeak sekulako 
lana egin zuen. Izan ere, ordez-
kari euskaldunek, orotara, urrez-
ko lau domina eta zilarrezko 
beste hiru eskuratu zituen.

Borrokalariak, bikain 
Nabarmentzeko moduko lana 
egin zuten borrokalariek. Urrea 
jantzi zuten Naroa Garciak, Javi 

Massak, Cristian Richardek eta 
Imanol Lamelak. Eta zilarrezkoa 
irabazi zuten Nekane Muguruzak, 
Maria Merinok eta Joquad Kar-
batek.
 "Badirudi ABAE barruan bo-
rroka arte ezberdinetako taldeek 
batera egiten ditugun entrena-
mendu saioak emaitza onak 
ematen dabiltzala", adierazi dute 
taldetik. Izan ere, aikido talde-
koek, kenpokoek eta judokoek 
osatzen dute ABAE: "Batuketak 
indartsuago egin gaitu". Jose 
Manuel Matas, Iker Letona eta 
Julio Gallego dira hiru borroka 
arteetako arduradunak.

REAL SOCIEDAD

Kluben artekoan, zazpigarren
Espainiako Kluben Arteko Txapelketan, Iberdrola Kopan, hainbat atleta 
arrasatear izan dira lehian. Realeko Iñigo Uribarren bosgarren izan zen 
salto hirukoitzean (14,82) eta Istar Dapena hirugarren pertika-saltoan 
(5,30). Hala, Reala zazpigarren sailkatu zen. Emakumezkoetan, Malen Ruiz 
de Azua laugarren izan zen (4,10) eta Maialen Axpe bosgarren (4 metro).

"Urritasunen bat dutenek 
baztertuta egotera kondenatuta 
daude, eta egoera hori amaitzea 
da helburua. Bada, taldean 
jarduteak onura handiak ditu", 
dio Barrutiak.

Hala, otsailaren 16an 
11:00etatik 12:30era egingo 
dute entrenamendu saioa. Izena 
emateko bi telefono daude: 943 
42 39 42 (Atzegi) eta 676 93 83 
04 (Julen Barrutia). Gaztedikoek Bradford-en talde barneratzailearen saria jaso zuten. GAZTEDI

Taldean jardutearen onurak
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Amaia Aranegi ARRASATE
Abenduan estreinatu zuten 
Hansel eta Gretel antzezlana, 
eta, geroztik, hain ezaguna den 
ipuin honen bertsio berritua 
antzezten dabiltza herriz herri. 
Anartz Zuazua da antzezlanaren 
zuzendaria eta aktoreen lana 
da antzezlanaren oinarria; hau-
xe dio Kepa Errasti aretxaba-
letarrak:
"Hiru aktore gara espazio huts 
batean, ez daukagu inolako es-
zenografiarik. Hiru sukaldari 
pertsonaia desberdinak gorpuz-
ten, aldaketa fisikoaz baliatuta 
bakarrik. Gauza horiek tekni-
koki nahiko konplexuak dira, 
konkretutasun handia eta lan 
handia eskatzen dute. Soinuek 
ere indar handia daukate. Baina 
hiru aktore soilik gaude oholtza 
gainean eta horrek proiektura 
gehitzeko asko erakarri ninduen".
Izan ere, lau edo bost pertsonaia 
antzezten ditu aktore bakoitzak. 
Kepa Errasti aretxabaletarra, 
adibidez, Hansel eta Gretel-en 
aita, lagun bat, ipuinean sor-

gina izango zena eta polizia 
izango da.

50 minutuko antzezlana da eta 
bereziki haurrei zuzenduta dago, 
baina familia giroan gozatzeko 
lana ere bada. Umore puntuak 
ere egongo dira; hortaz, publiko 
guztiari dago zuzenduta. 

Bertsio berritua 
Hansel eta Gretel ipuin ezaguna 
da, baina antzezlanean, istorioa 
moldatuta dago: "Hansel eta 
Gretel-en aitak jatetxe bat dau-
ka, janari osasuntsua egiten den 
jatetxe bat, eta egun batean, 
berak errezetak egiteko erabil-
tzen duen liburua desagertzen 
da. Beraz, suposatzen da mun-
duko errezeta liburu guztiak 
desagertu egiten direla, eta jen-

dea behartua sentitzen da pro-
zesatutako janaria eta janari 
lasterra jatera: hanburgesak,.. 
Aitak ezin dituenez errezetak 
egin, banketxeak jatetxea en-
barkatzen dio. Hansel eta Gretel 
beraien aurrezkiekin banketxe-
ra joaten dira, aitaren jatetxea 
berreskuratu ahal izateko. Ban-
ketxera bidean, basoan galtzen 
dira. Hor hasten da antzekota-
suna Hansel eta Gretel ipuinare-
kin". Ipuinean ez bezala, ez dago 
sorginaren figurarik, baina an-
tzeko zerbait bai: janari proze-
satuen arduraduna. Horiek dira 
aldatzen diren pieza nagusiak.

Ipuinaren bertsio bat da, errea-
la eta gaur egungoa. Osasunga-
rri eta denetik jan behar dela 
dio antzezlanean igortzen den  
mezuak, eta zer garrantzitsua 
den kontziente izatea zer jaten 
dugun eta zer ez. 

Hansel eta Gretel antzezlana 
bihar 17:00etan izango da, Amaia 
antzokian. Sarrerak 5 eurotan 
salgai egongo dira www.arrasa-
te.eus atarian eta leihatilan.

Asier Oruesagasti, Libe Aranburu eta Kepa Errasti aktoreak, oholtza gainean. IÑAKI ARANBURU

'Hansel eta Gretel' 
ipuina, oholtza gainean
borobil antzerki taldeak 'Hansel eta gretel' ipuinaren bertsio berri bat eroango du 
Amaia antzokira bihar, 17:00etan. Asier oruesagasti, Libe Aranburu eta Kepa Errasti 
aretxabaletarra izango dira oholtza gainean pertsonaia desberdinak antzezten 

IPUINAREN BERTSIO 
BAT, ERREALA ETA 
GAUR EGUNGOA; HIRU 
AKTORE, BAINA 
PERTSONAIA ASKO

PERITZA

El Corazon Del Sapo gaztetxean
90eko hamarkadan sortutako Aragoiko El Corazon Del Sapo musika taldea 
gaztetxean izan zen domekan. Iragarpen handirik egin gabe, musikazale 
asko batu ziren azkeneko urteetan zuzeneko askorik egiten ez duen 
taldearekin gozatzeko. Izan ere, taldeak lotura zuzena eta estua dauka 
Euskal Herriarekin eta baita Arrasaterekin ere.

The Potes talde arrasatearra 
Manchesterren ospatzen den 
Strummercamp Festival-ean izan-
go da. Jaialdi honek musika 
estilo desberdinak uztartzen 
ditu: punka, ska, reggaea, folka...

Aurten jaialdia maiatzaren 
22an, 23an eta 24an ospatuko da 
eta sarrerak jada salgai daude 
www.strummercampfestival.com 
atarian.

The Potes taldea 
Strummercamp 
jaialdian izango da

Otsailaren 13an eta 19an, 2 eta 
5 urteko haurrentzat ipuin kon-
taketak egongo dira Arrasateko 
Udal Bibliotekan, Lur Korta 
ipuin kontalari, aktore eta an-
tzerki irakaslearen eskutik. 
2005tik hona, ipuin saioak es-
kaintzen ditu eta otsailaren 13an, 
18:00etan, Kulturaten izango da. 
Otsailaren 19an, 18:00etan, San-
ta Marina auzoko bibliotekan. 

Ipuin kontaketak 
Arrasateko Udal 
Bibliotekan

A.A ARRASATE
Emakume Txokoak, emakumeak 
egindako antzerki lanak taula-
ratzeko helburua duen lan il-
doarekin jarraitzen du. Hori 
dela eta, Erika Olaizolak zuzen-
dutako eta antzeztutako Panpi-
na lana eskainiko da Kulturaten.  

Erika Olaizola da aktorea eta 
proiektua 2014tik datorren proiek-
tu oso pertsonala da. Oholtza 
gainean bera bakarrik egongo 
da eta gure alderdi ilunez, atse-
gin ez ditugun alderdi horiek 
ateratzeaz, ikusteaz, jolasteaz, 
onartzeaz edo ez onartzeaz... 

datza antzezlanak. Erika Rooibos 
da sortutako pertsonaia eta an-
tzezlanak oso garbi biltzen ditu 
pertsona, aktorea eta pertsonaia.

Panpina antzezlanak umorea-
rentzako lekua dauka baina 
baditu momentu intimoak, pro-
bokatzaileak, ganberroak... Sen-
tsazio desberdinak biltzen dituen 
lana da.

Erika Olaizola da zuzendaria 
eta aktorea, Oier Guillan kanpo 
begirada eta idazketa orokorra 
eta Leire Arenas kartela, eskuo-
rria eta planteamendu espazia-
laz arduratu da. 

'Panpina' antzerki emanaldia, 
Emakume Txokoaren eskutik
otsailaren 13an, eguenean, 19:00etan, Kulturateko 
areto nagusian Panpina antzerkia egongo da  
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Julen Iriondo aRaMaio
Txirritola euskara elkartearen 
ekimen irudimentsuak eman-
dakoa kultura etxe sarreran 
jarri dute herritarren eskura; 
irudimentsua ekimena bera, 
desberdin eta berritzaile izatea-
gatik, eta irudimena bertan 
parte hartu dutenek erakutsi 
dutena ere, zenbait kasutan, 
behintzat, istorio kurioso eta 
bereziak osatu baitituzte.

Zehazki, Asensioko eta Tella-
mendiko buzoietan utzitako 
koadernoetan osatu dituzte men-
dizaleek hari bati jarraitzen 
dioten istorioak: Asensiokoan, 
izen bereko gizonarena, kostal-
deko lagun arrantzale batekin 
elkartu eta hark itsasotik ate-
ratako lapiko batek gordetzen 
zuen sorpresa kontatzen duena; 
Tellamendikoak, ostera, Xabi 
izeneko mutilari gertatutakoak, 
tontorrera iritsi eta ogitarteko-
ko urdaiazpikoa eztarrian tra-
batuta bizi izandako komeriena.

Txirritolako lagunak gustura 
geratu dira ekimenak eman 

duenarekin: "Tellamendiko pun-
tan eta Asension topatu geni-
tuenek nolabaiteko istorioa 
osatzen dute, eta nahikoa jarrai-
pen mantentzen da esaldiz esal-
di. Gero, tartean –mendiak hori 
ere badakar–, desioak, momen-
tuko bizipenaren islak, haus-
narketa txikiak... badira, baita 
ere, istorioaren lerro nagusitik 
aldentzen diren burutazioak edo 
dena delakoak. Hala ere, istorio 
itxura horri eusten diote bi koa-
dernok, behintzat", dio Oihana 
Ameskuak.

Muruko eta Orixolgo koader-
noetan jasotakoa "kaotikoagoa" 
izan dela dio: "Polita, hala ere; 
istorioaren hasiera bai, ikusten 
da, baina gero, bat-batekotasun 
horretan, jendeak mendiko bi-

zipen horrek eraginda bururatu 
zaiona jarri du". 

Behin mendizaleen ekarpenak 
jasota, horiekin sortutakoa he-
rritarrei "bueltatzeko" ordua 
zen: "Ekimen xumea izan denez, 
xumetasunarekin jarraitu dugu, 
eta kultura etxeko iragarki ta-
bloian jarri ditugu mendi ton-
torretako argazkiak, koadernoak 
–ikusteko nondik sortu den 
kontu hau dena– eta transkrip-
zioak, Tellamendin eta Asension 
topatutakoen transkripzioak".

Eta horrela eman dute buka-
tutzat Hitzak mendietan izeneko 
ekimena; ekimenak jarraipena 
izango du, dena dela, baina hu-
rrengo udazkenarekin izango 
da hori. 

Hurrengo asmoak 
Txirritolako kideek buruan dute 
hurrengo ekintza: "Beste herri 
batzuetan ere egin izan da: hoz-
kailu bat jarri herriko zenbait 
lekutan, eta liburu batzuk sartu 
bertan; bertatik liburu bat har-
tu ahalko da, beste bat utzita".

Osatutako istorioak kultura etxean daude irakurgai. JULEN IRIONDO

Istorio polit eta bereziak, 
mendietako buzoietan
udazkenean gauzatutako 'Hitzak mendietan' ekimenaren emaitza herritarren bistara 
jarri du orain txirritolak. koaderno bat utzi zuten aramaio inguruko lau tontorretako 
buzoietan, istorio baten hasierarekin, eta bertara joandakoek osatu dituzte istoriook

ASENSIOKO ETA 
TELLAMENDIKO 
KOADERNOETAN 
ZEUDEN HARIDUN 
ISTORIOAK

XABI GOROSTIDI / JULEN IRIONDO

Txiki eta handi, santa-eskean
Ohiturari jarraituz eta eguraldia lagun, zapatuan egin zuten santa-eske 
herrikoia Bizente Goikoetxea eta Papargorri abesbatzekin, Triki Kalejira 
taldekoekin eta bertso eskolarekin.

Martitzenean –Santa Ageda bezpera–, berriz, San Martin eskolako 
umeak atera ziren kantuan eta eskean, euri giroari aurre eginez.

TOPAGUNEA

Berbalagunak, Aramaion
Goiena komunitatea 
Topagunea

Eskualdeko berbalagunek Aramaio ezagutzeko aukera izan genuen 
Amillena elkartearen eskutik. Libe Ramilaren ahotik, herriko pertsonaiak, 
bitxikeriak, historia, kondairak eta ekonomatua ezagutu genituen.
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Julen Iriondo aRaMaio
Bihar, zapatua, gauean du Julen 
Olaizolak Euskal Herriko Kluben 
Arteko Txapelketako finalerako 
sailkatzeko lehen aukera, Oroz-
ko ordezkatuz –han dihardu–. 
Horretarako, Zeanuriko ordez-
kariari irabazi behar dio –Beitia, 
Erkiaga edo Emaldi, partidu 
aurretxora arte ez du jakingo–, 
haren herriko frontoian. Irabaz-
terik lortuko ez balu, bigarren 
aukera bat izango luke Olaizolak, 
Laudioko Alonsoren kontra.

Orain arte bere multzoan jo-
katutako partidu guztiak iraba-
zita iritsi da pilotari aramaioa-
rra finalaren atarira. Biharkoa 
irabaziko balu, multzoko buru 
moduan finalera pasako litzate-
ke zuzenean, eta ligaxkako bi-
garrenaren eta hirugarrenaren 
arteko lehiatik aterako litzateke 
bere kontrarioa; galduko balu, 
Zeanuri pasako litzateke finale-
ra, eta berak jokatu beharko 
luke azken norgehiagoka hori.

Biharko partidurako gakoeta-
ko bat frontoia bera izan daite-

keela uste du Olaizolak: "Zea-
nuriko frontoia oso frontoi bizia 
da, eta erritmo handia jartzea 
izango da kontua, berak ez do-
minatzea; saiatuko naiz ondo 
sakatzen eta tantoa hasieratik 
dominatzen, ahal dudanean bu-
katzeko. Partidua nire terreno-
ra eramaten saiatuko naiz". 

Finalerako urratsa egin behar 
da aurrena; irabazi, ondoren; 
baina, gertatuko balitz, lorpen 
handia litzateke Olaizolarentzat: 
"Oso inportantea da. Maila onean 
nabilen seinale izango litzateke". 
Binaka jokatu du aurrez txapel-
keta hau, baina lehen aldia du 
buruz buru, eta horrek are be-
reziago egiten du erronka; ara-
maioarrak gustuko du buruz 
burukoa: "Modalitate ona da 

niretzat, kolpearekin hasi eta, 
gero, tantoa bukatu".

Asteburu honetan, beraz, par-
tidu garrantzitsua, eta datorre-
nean hasiko du, berriz, Zizur 
Nagusiko lau eta erdiko txapel-
keta. Txapelketa kuttuna du 
Olaizolak, emaitza onak lortu 
izan dituena: azken lau edizioe-
tan finalean izan da, bi irabaziz, 
azkena iaz; txapela defendatzea 
tokatzen zaio, hortaz: "Final 
laurdenetan hastea dagokit, iaz 
finalean egon izanagatik. Oso 
txapelketa garrantzitsua da, eta 
ea zer gertatzen den, aukerak 
egongo dira". Egungo profesional 
askok utzi dute aztarna Zizur 
Nagusiko txapelketan, eta Ara-
maiokoak ere nahi luke palma-
resean, berriro, izena idatzi.

Tolosan jokatu duen Soroaren 
oroimenezkoa izan du denboral-
diko beste mugarri inportantea 
Olaizolak. Gorrotxategirekin 
batera jardun du, eta emaitzak 
onak ez izan arren –bi partidu 
galdu eta kalera–, esperientzia-
rekin pozik geratu da.

Julen Olaizola –ezkerrean–, aitarekin, Zizur Nagusian txapela irabazita, iaz. GOIENA

Olaizola, denboraldiko 
punturik beroenean
Euskal Herriko kluben arteko txapelketako finalerako sailkapena izango du bihar 
jokoan zeanurin, eta hastear du, baita ere, zizur Nagusiko lau eta erdiko txapelketa. 
Denboraldiko bi txapelketa inportanteenetakoak dira beretzat, eta itxaropentsu dago

MIGUEL SOROAREN 
OROIMENEZKOAN 
EMAITZA EZ DA ONA 
IZAN, BAINA POZIK DA 
ESPERIENTZIAREKIN

Andere Arriolabengoa. GOIENA

Errekaleorko gaztetxean jardun-
go dute bihar, zapatua, Konde 
Basoko Iluek, Bazaar Xanmape-
lezuin taldekoekin. Astebete 
geroago, berriz, gasteiztarrak 
etorriko dira Aramaiora; kasu 
honetan, Izenbakuekin indarrak 
neurtzeko. Izarra elkarteko baz-
karirako izena emateko azken 
eguna eguaztena izango da –615 
73 92 55; 15 euro–.

Kuadrilla Artekoa: 
asteon kanpoan eta 
hurrena etxean

Taldeko kide bat. OZTOPO

Orixol elkarteak antolatuta, 
bihar, zapatua, 16:30ean da hi-
tzordua, plazan. Aretxabaletako 
Oztopo trial klubeko kideak 
etorriko dira eta ikastaroa eta 
erakustaldia egingo dituzte. 
Ikastaroan parte hartzeko, kas-
koa eraman behar da –izango 
dira bizikletak bertan eskura–; 
12 urtetik beherakoek arduradun 
batekin joan beharko dute.

Trial ikuskizuna eta 
ikastaroa egingo 
dituzte bihar plazan

Pilota Federazioak antolatzen 
duen kluben artekoan ari da 
Aramaio, eta txapelketak etxean 
egingo du geldialdia oraingoan. 
Aramaioko pilotariek Tolosa-
koekin neurtuko dituzte inda-
rrak, kadete mailan –bihar, 
zapatua, 12:00etan–. Pilotari 
aramaioarrei ez dihoakie ondo, 
orain arte, txapelketa, neurketa 
denak galdu dituzte-eta.

Euskal Herriko kluben 
arteko txapelketako 
partiduak, herrian

Domekan 18:00etan izango da 
areto futboleko norgehiagoka. 
Aramaioarrak denboraldi bikai-
na egiten ari dira aurten ere, 
Brontzezko Mailan lider baitira 
sailkapenean, hamar neurketa 
irabazi eta bi galduta. Oraingoan 
bisitan datorkien taldea, hala 
ere, ez da samurra izango, hi-
rugarren baitoa Nolotire, bost 
puntu gutxiagorekin.

Aramaixo Tropikalak 
etxean jokatuko du 
etzi, Nolotirerekin

Ikusiz Gozatu ekimenaren es-
kutik eta Laia Eskolaren pro-
gramazioaren barruan, La mujer 
de la montaña pelikula emango 
dute bihar, zapatua, kultura 
etxean, 20:00etan. Pelikula ema-
tearekin batera, zineforuma 
egingo dute Helena Gonzalezekin.

La mujer de la montaña peli-
kula politikoa da, feminista; 
ingurumena babestu eta egoera 

aldatzeko prest dagoen emaku-
mea da protagonista, migrazioa-
ren arazoaren aurrean erantzun 
koherente bat bilatuko duena. 
Europako Parlamentuak ematen 
duen Lux2018 saria jaso zuen 
Islandiako lan honek.

Filma norvegieraz da, gazte-
lerazko azpitituluekin, eta ordu 
eta erdi pasatxo irauten du. 

Pelikula aurreko abendurako 
programatu zuten, hasiera ba-
tean, baina Helena Gonzalezen 
etorri ezina zela-eta atzeratu 
egin zuten emanaldia.

'La mujer de la 
montaña' film 
feminista, bihar
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Bide erdia baino gehiago egin du jada, 
tontorra ikus dezake malda luzearen 
amaieran. 564 metro igota, 2,83 kilometro, 
23 minutu eta 45 segundo. Arnasestua eta 
hanketako mina jasangarriak dira, 
martxa honetan bere marka hobetuko 
duela badakielako.

Kasualitatez edo, burua altxatu du bere 
GPS erlojutik eta ingurura begira geratu 

da. Ia kolpean, erlojuko segundoak, 
desnibela eta denak ahaztu ditu. 
Zorioneko kasualitatea.

Orduan deskubritu du beti hor egon 
dena. Basoak, larreak... berdea berdearen 
atzetik. Arkaitz erraldoiak, isiltasunaren 
zaindari. Pago zahar bat, haizeak haize 
zutik dirauena. Eguzkiak zeru ertzean 
arratsaldero ematen duen espektakulua 

ikustera ere geratu da korrikalaria. 
Bitartean, GPSaren denbora aurrera, 
motel bezain goxo.

Etxeratzean bikotekideak betiko galdera: 
"Zer moduz entrenamendua?". Denbora 
edo bihotz maiztasun datuen inguruko 
iruzkinen bat espero zuen. Baina 
erantzuna ez da betikoa izan: "Zoragarri, 
iluntze benetan polita geratu da!"

GPSaren denborak

MARTIN BERRIZBEITIA

NiRE uStEz

Mirari Altube aREtXabaLEta
Kontsumoaren bueltan haus-
narketa eta eztabaida sustatzea 
helburu duten trebakuntza 
saioak antolatu ditu –solasaldiak, 
tailerrak eta film-emanaldiak, 
besteak beste– Udaleko Berdin-
tasun Sailak Setem Hego Haizea 
GKEarekin elkarlanean. Indar-
keria matxisten, emakumeen 
ahalduntzearen, berdintasuna-
ren eta ekofeminismoaren gai-
nean jardungo dute martitzenean 
hasi eta maiatzaren 5a bitartean. 

Herritarrak sentsibilizatu 
Garapenerako lankidetza, sen-
tsibilizazioa eta hezkuntza lan-
tzen eskarmentu handia duen 
GKE da Setem Hego Haizea, 
eta, besteak beste, Balioen Fak-
toria du abian. Kontsumo ar-
duratsuaren gainean hausnar-
tzera bideratuta dago ekimen 
hori, eta hainbat prestakuntza 
saio eskaintzen dituzte. "Bide-
gabekeriaren eta krisiaren 
errealitate globalarekiko kon-
tzientzia kritikoa ekarriko du-
ten balioak eraikitzeko orduan 
pertsonak lehengaiak gara. 
Horretarako, hainbat esparru-
tan dihardugu lanean, besteak 
beste, arroparen, kulturaren 
eta elikagaien produkzio eta 
kontsumo kontuetan, baita ero-
tika eta plazera, genero desber-

dinkeria, ekonomia solidarioan 
eta beste hainbatetan", adiera-
zi dute.

Udalak bat egin du ekimen 
horrekin eta Karmele Uribarri 
Berdintasun Saileko zinegotziak 
azaldu du aurreko agintaldian 
onartutako Berdintasunerako 
II. Udal Planean finkatutako 
ardatzei erantzuten diela. "Plan 
horrek herritarrak sentsibili-
zatzeko ekintzak abiaraztea 
planteatzen du, eta, ildo horre-
tan, otsailetik maiatzera egingo 
diren hainbat jardueratan lan 
egingo da". 

Saio irekiak guztiak 
Martitzenean, otsailaren 11n, 
hasi eta maiatza artean eskai-
niko dituzte lau solasaldi, for-
mazio saio bat eta ikus-entzu-
nezko bat –guztiak Arkupen–. 
Saio irekiak izango dira eta 
herritar guztiak gonbidatu di-
tuzte horietara. 

Bigarren seihilekorako plan-
gintza zehazteko, ostera, joan 
den egubakoitzean egin zuten 
bilera Setem Hego Haizea eta 
Udaleko ordezkariek eta Are-
txabaletako eta Eskoriatzako 
feministek.

Karmele Uribarri zinegotzia eta Garazi Artuñedo teknikaria. ARETXABALETAKO UDALA

Kontsumoaren bueltako 
hausnarketa sustatzen
berdintasun Sailak Setem Hego Haizea gobernuz kanpoko erakundearekin 
elkarlanean hitzaldi eta solasaldi sorta antolatu du; martitzenean, irantzu Varela 
feminista ezaguna etorriko da, maitasun erromantikoaren gainean jardutera

Proiektu bat garatu ahal izateko 
jostuna behar du Gu Haziak 
Gara elkarteak. Patroigintzan 
eta jantzigintzan ikasitakoa izan 
beharko du horrek, josteko ma-
kina industrialekin eskarmentua 
duena eta gizarte proiektu batean 
jarduteko gogotsu dagoena. In-
teresatuak elkarteko kideekin 
jar daitezela harremanetan: 
guhaziakgara@gmail.com.

Gu Haziak Garak 
jostuna gura du 
hainbat proiektutarako

Martxoan egingo du 
urtebete Aretxabaletan, eta 
egitekoen artean du 
Berdintasun Plana aurrera 
eroatea.
Zein helburu ditu planak? 
Batetik, emakumearen 
autonomia garatzea, eta, 
bestetik, herritarren 
sentsibilizazioa, 
pentsamendu kritikoa 
sustatzeko.
Herriko feministekin 
elkarlanean zabiltzate? 
Iaz sortu genuen 
Berdintasun Batzordea eta 
beti datoz Erdu talde 
feministako kideak. 
Hilabetean behin elkartzen 
gara, eta gaiak eta 
ekintzak adosten ditugu.
M8aren bueltan 
sortutako uholdeak ez 
du atzera bueltarik? 
Nik uste dut ulertu dela 
generoari lotutako rolak eta 
estereotipoak apurtu 
beharra dagoela, guztiok 
eskubide berak ditugula.

M.A.

"Iritzi kritikoa 
sustatu gura 
da"
GARAZI ARTUÑEDO 
bERDiNtaSuN tEkNikaRia

Otsailak 11 
• Solasaldia (18:00): 

San Valentineko eromen 
kontsumista. Irantzu 
Varela kazetari eta 
feministarekin egungo 
sistema ekonomikoaren 
gaineko hausnarketa.

Otsailak 18
• Solasaldia (18:30): 

Kontsumo greba 
feministarantz, martxoan 
eta beti! Ekologistak 
Martxan taldeko kideekin 
kontsumitzaile feminista 
gisa ahalduntzea aztergai.

Martxoak 10
• Formazioa (18:00): 

Indarkeria matxistak eta 
kontsumoa.

Martxoak 17
• Dokumentala (19:00): 

Emakumeak fabrikatzen. 
Ohiko kontsumoaren eta 
indarkeriaren arteko 
harremanen azterketa.

Apirilak 21
• Solasaldia (18:30): El 

textil como proceso de 
empoderamiento. El 
Salvadorko Mujeres 
Transformando 
erakundearekin.

Maiatzak 5
• Solasaldia (18:30):  

Gure elikadura 
ekofeminismotik 
zaintzen. Etxalde 
elkarteko kideekin.

Maiatzera 
arteko 
egitaraua
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Demetrio Iriarte jaio zela 100 
urte bete ziren 2015ean eta eki-
taldiz betetako urtea izan zen 
hura. Orduan egindakoak, txis-
tulari handiaren gaineko kon-
tuak eta hark konposatutako 
doinuak zein partiturak www.
demetrioiriarte.com webgunean 
bildu dituzte. Horretan jardun 
dute Argazki Artxiboko kideek 
eta Aretxabaletako txistulari 
taldeko lagunek, digitalizatze 
lanetan jardun duten beste hain-
batekin elkarlanean. Ordena-
gailuan, tabletan eta telefonoan 
ondo ikusteko moduko webgu-
nea garatzen ahalegindu dira, 
edonoren eskura egon dadin 
Iriarteren ondarea.

Lan batzuk bukatu barik 
"Demetrio Iriarteren ehungarren 
urteurrenean jarri genuen hel-
buruetako bat izan zen haren 
lan guztia ezagutzea lehenengo, 
eta horretan jardun genuen. 
Topatutako lanak aztertu egin 
ditugu gero, eta txukundu ere 
bai; eta oraindik horretan ga-
biltzala esan behar", adierazi 
du txistulari taldeko kide Jokin 
Antxiak. 

Argazkiak, bideoak –urteurren 
ospakizunetakoak asko–, audioak 
eta partiturak daude jasotakoen 
artean. "Gehienak familiak eman-

dakoak dira eta haren lagunen-
gandik ere jaso ditugu. Beste 
partitura asko aurretik publi-
katutakoak ziren eta horiek ere 
hor sartzea erabaki dugu", dio 
Antxiak.

Iriartek konposatutako doinu 
batzuk ezagunak ziren aurretik 
ere eta Aretxabaletako txistu-
lariek sarri jo izan dituzte ho-
riek. Orain, sortutako guztiak 
biltzea lortu dute; batzuk, gai-
nera, bukatu barik zeudela 
adierazi du: "Amaitu barik 
zeuden horiek osatzen ahale-
gindu gara".

Lanaren zabalkundea helburu 
Oñatin jaio eta Aretxabaletan 
bizi izan zen txistulariaren lan 
hori guztia ezagutzera ematea 
da webgunearen helburua: "Txis-
tularion artean zabaltzea da 
asmoa, eta, bereziki, Aretxaba-
letan eta inguruetan; berak 
konposatutako doinuak guztiok 
ezagutzea, hain zuzen ere. Web-
gunean jaso izanak zabalkundean 
lagunduko duela seguru gaude". 

Gaineratu du egindako lana-
rekin gustura geratu direla bai 
txistulariak, baita Iriarteren 
senideak ere. 

Iriarteren urteurreneko kalejira; Antxia eta Ansorena txistulariak lehen ilaran. GOIENA

Demetrio Iriarteren 
ondarea, digitalizatuta
txistulari eta konpositore handiaren gaineko kontuak eta hark sortutako kantuen 
partiturak eta doinuak jasota dauden webgunea eguneratzen jardun dute argazki 
artxibokoek, txistulariek eta beste hainbat kidek, eta dagoeneko gertu daukate

MIRARI ALTUBE

Herritarren aurrean dantzan
Kantuan eta eskean jardun ondoren auzoetan zein kalean, 2001ean 
jaiotako neska-mutilak herritarren aurrean aurkeztu ziren aurtengo lehen 
dantza saioarekin, eguazten iluntzean. 50 gazte baino gehiago elkartu 
ziren eta ederto moldatu ziren. Aratusteak bitartean, domeka guztietan 
eskainiko dute dantza saioa Herriko Plazan (19:00).

Txotxongilo kontuetan aditua 
den Corrado Masacci igelaren 
bueltako erakusketarekin eto-
rri da aurten Arkupera. Igela-
ren itxuraldaketa izenarekin, 
anfibio horien ezaugarri den 
metamorfosiaren berri eman 
gura izan du. "Igelen gaineko 
erakusketa hau urte askotako 
lanaren emaitza da eta umeek 
begi onez hartu dute, igel ez-
berdinak egin eta mugiarazi 
egin baititut beraientzat", adie-
razi du Masaccik. 

Erakusketa atzo ezkero dago 
ikusgai Arkupen eta hilabete 
osoan egongo da. Ikastetxeetako 
neska-mutikoak ere pasatuko 
dira handik Masacciren azalpe-
nak bertatik bertara jasotzeko.

Corrado Masacciren 
txotxongiloak ikusgai 
daude Arkupen

Zuhaitz Eguna antolatu du Uda-
lak otsailaren 16erako, domeka, 
eta, beste urte batzuetan legez, 
zuhaitzak landatzera joateko dei 
egin diete herriko neska-mutikoei 
eta horien gurasoei. 

Herriko Plazan elkartuko dira 
(11:00) eta handik abiatuko dira 
landaketa gunera, zazpiko futbol 
zelai berriaren ingurura. Lan-
daketa Taldie eta Makai baso-
gintza enpresako langileak izan-
go dituzte han lagun. Aurten, 
gainera, espezie ezberdinetako 
zuhaitz autoktonoak jasoko di-
tuzte landatzeko, Ikerlani esker. 

Behin lanak bukatutakoan, 
mokadutxo bat jatera gonbida-
tuko ditu Udalak landaketan 
parte hartutako guztiak.

Zuhaitzak landatzera 
joateko dei egin dute 
otsailaren 16rako
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Imanol Beloki aREtXabaLEta
UDA areto futbol taldeak haus-
narketarako astea izan du. Izan 
ere, ez dira denboraldi ona egi-
ten ari Arkaitz Riberaren mu-
tilak, eta, sailkapeneko zuloan 
sartu gura ez badute, suspertzea 
komeni zaie. Egoera ez da bate-
re ona, eta duela bi urte Maila 
Nazionalera eman zuten jauzia 
handia izan zen arren, garai 
hartako ilusioa gainbeheran 
doa. Denboraldi bakarra egin 
zuten Nazionalean, eta azken bi 
urteak Euskal Ligan eman di-
tuzte –orain ere bertan daude–. 
Hala ere, Gipuzkoako lehenengo 
mailara jaitsi aurretik buelta 
eman nahi diote egoera honi, 
suspertu, eta puntuak batzen 
hasi.

Arkaitz Ribera entrenatzailea 
positibo agertu da, eta adierazi 
du kopan nahiko ondo aritu 
direla jokalariak, baina maila 
mantendu gura badute, ligan 
hasi behar direla puntuak batzen: 
"Gipuzkoako Kopa eta Euskal 
Ligako Kopa jokatu ditugu. Gi-

puzkoakoan, finalaurrekoetara 
iritsi ginen, eta oso ondo aritu 
ginela uste dut, maila emanez. 
Euskal Ligakoan, bestalde, en-
trenatu gabe joan ginen, eta 
ondo ez prestatzearen ondorioz,  
bigarren txandan kalera joan 
ginen. Hala ere, orain ligan zen-
tratuta gaude, eta mailaz jaistea 
hor dagoen arren, ez dut uste 
halakorik gertatuko denik. Be-
raz, zapatuan irabaztera irtengo 
gara kantxara".

Taldearen aldaketa 
Jokalari beteranoenak taldea 
uzten joan dira, eta iaz, gainera, 
taldea goitik behera aldatu zuten. 
Gaur egun, jende falta dute, le-
sioen ondorioz, eta hor dagoela 
emaitza txarren gakoa adierazi 

du Riberak. "Talde oso ona dau-
kagu, baina bi jokalari pisutsuk 
utzi egin dute, lesioak ere asko 
izan ditugu, eta beti berdinek 
jokatzean erreta, nekatuta… 
amaitzen dute. Hori horrela, 
jokalari berriak fitxatu beharrean 
gaude, atezain batetik hasita. 
Izan ere, Julen Ibabe atezaina 
Erasmus-era doa eta Joseba Zu-
bizarreta orain arte lesionatuta 
egon da, eta bi izatea komeni 
izaten da", adierazi du Arkaitz 
Ribera UDA Aretxabaleta talde-
ko entrenatzaileak.

Zapatuan, etxean, 17:00etan 
Zapatuan etxean jokatuko du 
UDA Aretxabaletak, Jaixki AFT 
taldearen aurka. 17:00etan ha-
siko da partidua, Ibarra kirol-
degian, eta taldekideak prest 
daude jokatzeko. Lezoarrek 
etxekoek baino bederatzi puntu 
gehiago dituzte, eta sailkapenean 
zazpigarren postuan daude. Hala, 
zaleen animoak eskatuz, kirol-
degira joateko dei egin dute 
jokalariek.

Partidu baten deskantsuan, jokalariak adi-adi entzuten Arkaitz Ribera entrenatzailearen aginduak. UDA ARETXABALETA

Hausnartu ostean, 
suspertu beharrean
uDa areto futbol taldeak zapatuan jokatuko du Jaixki aFt Lezoko taldearen aurka, 
17:00etan, ibarra kiroldegian. Sailkapeneko azken postuetatik gora egiteko 
asmoarekin irtengo dira kantxara arkaitz Riberaren mutilak, garaipena helburu

FITXAKETAREN BAT 
EDO BESTE EGITEKO 
BEHARRA ADIERAZI 
DU ARKAITZ RIBERA 
ENTRENATZAILEAK

Sortzaileekin bilera kuartelean
Domekan 17:00etan batzeko dei egin diete Kuartela Kultur 
Elkarteko kideek leku bila dabiltzan herriko sortzaileei. 
Argibideak emateko eta galderak erantzuteko bilera izango da.

Odol ateratzeak
Astelehenean, 16:45etik 20:00etara bitartean, Arabako odol 
bankuko autobusa izango da Durana kalean. Otsailaren 20an ere 
leku eta ordu berean egongo da autobusa.

KZguneko formakuntza eskaintza
Eskaintzen berri izateko, 943 02 36 14 telefono zenbakira deitu 
edo tutor.aretxabaleta@kzgunea.net helbidera idatzi daiteke.

oHaRRak

I.B. aREtXabaLEta
Zazpigarren edizioa du Kantari 
karaoke saioak, eta berrikuntza 
askorekin dator oraingoan. Joan 
den zapatuan abiatu zen, Oñatin, 
eta asteburu honetan, berriz, 
Aretxabaletan izango dituzte 
saiora begirako entseguak. Hala 
ere, Aretxabaletako neska-mu-
tilez gain, Eskoriatzakoak ere 
bertan izango dira entseatzen. 

Guztira, 200 neska-mutiko in-
guru batuko dira Arkupe kul-
tura etxeko aretoan zapatu eta 
domeka honetan, eta entseguak 
10:00etan hasi eta 14:00etan amai-
tuko dituzte. Bertan, karaoke-
rako eta dantzarako zenbait 
argibide emango dizkiete anto-
latzaileek. Kantari saioaren 
grabaketak, berriz, otsailaren 
15ean, zapatuan, 11:00etan, ha-
sita eta otsailaren 16an, domekan, 
15:30ean hasita egingo ditu Goie-
na telebistak.

Herriko aurkezlea 
Aitor Agiriano kazetaria egon-
go da Kantari karaoke saioko 
zazpigarren edizio honetan ere 
dena koordinatzen, eta Amaia 
Txintxurretaren lekua Beñat 
Arizabaleta aretxabaletarrak 
hartu du.

Arizabaleta haurrekin dantzan. GOIENA

Kantari saiorako entseguak 
asteburuan egingo dituzte
10:00etan hasita, arkupe kultura etxeko aretoan izango 
dira entseguak, zapatuan eta domekan

Desoreka judo elkarteak Elkar 
ezagutzen izeneko topaketa 
antolatu du domeka honetara-
ko. Aretxabaletako Ibarra ki-
roldegian egingo da, eta ezohi-
ko entrenamendua izango da, 
zenbait helburu izango dituena.  
Batetik, Desorekako judokek 
elkar ezagutzea eta harreman-
tzea da asmo nagusia, baina, 
elkar ezagutzeaz batera, entre-

natzeko ere aprobetxatuko dute 
parte-hartzaile gaztetxoek. 

Hiru multzotan banatuta, 
17:00etan hasiko da Elkar eza-
gutzen judo topaketa, Ibarra 
kiroldegian. 17:00etan, 4 eta 5 
urteko geletako haurrak eta 
Lehen Hezkuntzako 1. maila-
koak arituko dira.  Gero, 
17:45ean, Lehen Hezkuntzako 
2., 3. eta 4. mailetako haurrak 
arituko dira. Eta amaitzeko,  
berriz, 18:30ean, Lehen Hez-
kuntzako 5. mailatik gorakoen 
saioa izango da.

'Elkar ezagutzen' 
judo topaketa 
domekan izango da
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Ogibidez artzaina eta gaztagilea 
da Asier Sagasta eskoriatzarra. 
24 urte ditu eta 400 buruko ar-
taldea du Bolibar auzoan. Ardi 
latxen esnearekin egindako ar-
tisau-ekoizpeneko gaztak eskain-
tzen ditu 2017tik, Atxalde Gaztak 
izenpean, eta Idiazabalgo gazta-
ren jatorri izenean inskribatuta 
dago. Artaldea genetikoki hobe-
tzeko programa jarraitzen ari 
da, eta lehentasunezko helbu-
ruetako bat du ardien osasuna 
eta ongizatea zaintzea. 
Geroz eta gutxiago ikusten den 
ogibidea. Gustukoa izan behar, 
zalantza barik? 
Ilusioz egiten dudan lana dela 
aitortu behar dut. Baserrian 
beti izan ditugu ardi gutxi ba-
tzuk, eta niri beti gustatu izan 
zaizkit. Zerbait egin behar bada, 
hobe gustukoa izatea… Indus-
trializazioarekin, nire gurasoak 
fabrikan aritu dira lanean, eta, 
nire burua fabrika batean ez 
dudanez ikusten, hala hasi nin-

tzen. Dena den, ez dut soilik 
ardiekin nik lan egiten, lagun-
tza ezinbesteko da ogibide ho-
netan. Ukuilu berrian hiru urte 
bete ditugun arren, aurrez ere 
beste hiru urtez aritu ginen, 
ukuilu zaharrean.

Egunerokotasunean zer egiten duzu? 
Goizean goiz esnatu, ardiak 
batzetik hasi, eta gaztan bi egu-
nean behin egiten dugu. Hala, 
goiz osoa ematen dugu gazta 
egiten: 04:30 aldera esnatu, dena 
garbitu, gazta egin, eta amaitu 

orduko 12:30 bueltan izango 
dira, gutxi gorabehera. Arra-
tsaldean, berriz, gaztak, daude-
nean, prentsatik atera, gatzetan 
sartu eta berriz ardiak batu… 
Egunotan, topera ez gara ari 
produkzioan, baina 140 kilo 
gazta inguru egingo ditugu, 
gutxi gorabehera, eguneko. Hi-
laren amaiera aldera, 150-160 
kilo egitera iritsiko gara, segu-
ruenik.
Jasotako esne guztia gazta egite-
ko erabiltzen duzue? 
Bai, hala da. Ardien esnearen 
%100 gazta egiteko erabiltzen 
dugu. Bildotsak, berriz, aurre-
rako uzten ditugu, guk aukera-
tutakoak, eta gainontzeko guz-
tiak handizkako merkatari bati 
saltzen dizkiogu, haragitarako.
Zein da gaztandegian egiten duzuen 
prozesua? 
Lehenengo gelan, gaztak egiteko 
makinak ditugu. Esne-tankean 
batutako esne guztia jasotzen 
dugu, eta bertan, hotzean man-
tentzen dugu. Hiru egun izan 
dezakezu esnea bertan, asko 
jota. Gero, tanke horretatik ku-
bara pasatzen dugu; gazta-mamia 
egiten den lekua da. Bertara 
esnea bota, eta 20 gradura esnea 
berotzen da; fermentuak botatzen 
zaizkio; eta gero, 31 gradura 
gatzaria. Hala, ordu erdiz mamia 
egiten egoten da. Mami hori 
moztu egiten da, eta, guk nahi 
dugun alea lortzean, moldeetara 
pasatzen da, eta handik pren-
tsara pasatzen dugu. Ondoren, 
gaztak gatz-uretan sartzen ditu-

gu, 14 ordu inguruz, eta gero, 
gaztari azala egiteko astebetez 
izaten ditugu. Azkenengo pausoa, 
berriz, kameretara pasatzea da. 
Kameraren barruan, lizuna irten 
behar zaio gaztari, bere ontze-
prozesua ondo egiteko, azidota-
suna ere jan egiten dio… Bi 
hilabetez izaten ditugu bertan, 
osasungintzak hala exijitzen 
digulako, eta, gaztak garbitu 
ostean, salmentarako prest di-
tugu.
Zuen gazta probatu gura duenak 
zer egin behar du? 
Momentu honetan, Eskoriatzan 
Anduaga Pentsuak-en erosi dai-
teke gure gazta, eta baita Pagal-
day harategian ere. Honekin 
batera, bertara etorrita ere ero-
si dezake gura duenak.
Bisita gidatuak ere eskaintzen dizue 
Atxalde gaztandegian, ezta? 
Atxalde gaztandegian, erreser-
batuta eskaintzen ditugun bi-
sita gidatuak; gutxienez, lau 
laguneko taldeentzat zuzendu-
takoak dira. Interesa duenak 
688 86 51 16 telefonora deitu 
dezake, eta prezioak honako 
hauek dira: helduendako, 7 euro 
pertsonako; eta 13 urtetik behe-
rako haurrendako, berriz, 3 
euro pertsonako.

Asier Sagasta artzaina, arkumea eskuan duela. IMANOL BELOKI

"Lan gogorra barik, lotua 
da artzainaren ogibidea"
ASIER SAGASTA aRtzaiNa Eta gaztagiLEa
bolibar auzoan, atxalde baserrian, gaztak egiten ari dira egunotan. idiazabal jatorri 
izenarekin bi egunean behin 140 kilo gazta inguru ateratzen dituzte

"400 ARDIETATIK 
ATERATAKO 
ESNEAREN %100 
GAZTA EGITEKO 
ERABILTZEN DUGU"

Josu Azkarate eskoriatzarrak dioenez, Bidebarrietako harrizko 
eserlekuetako bat lurrean dago. Horrekin batera, asko erabili izan 
den eremu hori egokitzea ondo legokeela gaineratu du.

I.B.

goRa Eta bEHERa

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

Bidebarrietako 
harrizko eserlekuak

I.B.

Santa Ageda dantzak plazan
Martitzenean eta eguaztenean santa-eskean ibili eta 
gero, eguazten arratsaldean, Santa Ageda egunean, 
dantzak egin zituzten 2002an jaiotako 41 neska-mutil 
eskoriatzarrek Fernando Eskoriatza plazan. Txistularien 
laguntzarekin plazaraino iritsi, eta bertan, desafioa, 

banakoa eta agurra dantzatu zituzten. Baita fandangoa 
eta arin-arina herritar, lagun eta familiartekoekin 
batera ere. Ohiturari jarraituz, domeka honetan, 
dantzen errepikapena izango dute. Hala, 19:00etan, 
dantzak egingo dituzte plazan, jendaurrean.
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Zientzia argitan, egia ala gezu-
rra egitasmoaren bigarren edi-
zioa antolatu du Eskoriatzako 
Udalak. Ekimena otsailaren 12tik 
18ra bitartean gauzatuko da, eta 
egun horietan, zenbait hitzaldi 
eta ikuskizun izango dira, arlo 
bakoitzeko profesionalek eskai-
nita, hala, zientziaren dibulgazioa 
helburu izanda.

"Aurtengo programazioa as-
kotarikoa eta osoa izango da: 
adituek zientziarekin zuzenean 
lotutako gaurkotasuneko gaiak 
jorratuko dituzten hitzaldiak 
eta zientziaren eta dibertsioaren 
arteko zubiak egiten dituzten 
bi ikuskizun", adierazi du Es-
koriatzako Udaleko Kultura 
teknikari Arantxa Unzuetak.

Mikrobioen mundua
Ziklo hau irekiko duen hitzaldia 
otsailaren 12an, eguaztenean, 
egingo da, eta, Mikrobioak gure 
bizitzan: bakterioak, birusak, 
txertoak eta antibiotikoak izen-
burupean, mikrobioen munduaz 
hitz egingo du Ignacio Lopez-Goñi 
hizlariak. "Mikrobioak nonahi 
daudela, gehienak tipo onak 
direla eta gu geu mikroorganis-
moz gainezka gaudela ikusiko 
dugu. Baina batzuek, gutxi ba-
tzuek, arazoak eman diezazki-
gukete, eta gaixotasunak eragin. 
Horiei nola aurre egin diezaie-
kegun azalduko digu Biologian 
doktorea eta Nafarroako Uni-
bertsitateko Mikrobiologia ka-
tedradun Ignacio Lopez-Goñik 
hizlariak". 

Sexua ulertzeko argudioak
Mikrobioen gaineko hitzaldiaz 
gain, sexua izango du hizpide 
hurrengo saioan, otsailaren 14an,  
Laura Moran sexologoak. Zo-
rroztasunetik, esperientzia kli-
nikotik eta umoretik abiatuta, 
sexua ulertzeko eta bizitzeko 
hain kaltegarri diren mitoei, 
uste faltsuei eta aurreiritziei 
aurre egingo die hizlariak.

Zientzia eta bertsolaritza
Otsailaren 15ean, Jakinduriak 
mundue erreko dau! ikuskizuna 
izango da. Hiru hitzaldi laburren 
ostean, bertsolariek bertsoak 
sortuko dituzte gai horiek oina-
rri hartuta.

Otsailaren 16an, berriz, Jon 
Kepa Eurekak Zientzia edo ma-
gia? ikuskizuna eskainiko du; 
eta, amaitzeko, Bittor Rodriguez 
nutrizionistak elikadura osa-
sungarria izango du hizpide, 
otsailaren 18an.

Ignacio Lopez-Goñi, Biologian doktorea. ARGAZKIA: NAFARROAKO UNIBERTSITATEA

Zientziaren dibulgazioa, 
adituen eskutik
bigarren urtez jarraian, zientziaren dibulgazioa helburu duen zikloa antolatu du 
Eskoriatzako udalak; otsailaren 12etik 18ra bitartean izango da. zenbait hitzaldi eta 
ikuskizunez osatuta, ekitaldi guztiak zaldibar antzokian izango dira

Kiroldegi bateko bazkide izanik 
beste bat erabiltzeko aukera
baldintzak ezarrita, Mugiment kirol txartela erabilgarri 
dago Eskoriatzako Manuel Muñoz kiroldegian

I.B. ESkoRiatza
Eskoriatzako udalbatzak urta-
rrilaren 27an egindako ezohiko 
osoko bilkuran onartu zuen 
Mugiment kirol txartelari atxi-
kitzeko lankidetza hitzarmena 
sinatzea Eusko Jaurlaritzarekin.

Bizkaiko hainbat udalerritan 
martxan egon den ekimena izan 
da, eta, esperientzia on hori 
gainontzeko udalerrietara za-
baltzeko asmoarekin, Eusko 
Jaurlaritzak Debagoienean sei 
hilabetez probatzeko proposa-
mena egin zuen. Hala, Eskoria-
tzako Udalak eta bailarako zen-
bait udalek gaia aztertu eta bat 
egitea erabaki dute.

Doako txartela
Kirol txartel honek aukera ema-
ten du herri bateko kiroldegiko 
bazkide izanik beste herri bate-
ko kiroldegia erabili ahal izatea, 
gastu gehigarririk gabe; betiere, 

kiroldegiak jarritako baldintzak 
beteta. Txartela doakoa da; beraz, 
erabiltzaileak bazkidetza egin 
duen kiroldegiko kuota bakarrik 
ordaindu beharko du. Hala, mo-
durik eraginkorrena txartel 
birtuala erabiltzea da, hain zu-
zen ere, mugikorrean APPa 
deskargatuz.

Eskoriatzako baldintzak 
Mugiment kirol txartela duten 
beste herri bateko kiroldegiko 
bazkideek Eskoriatzako kirol-
degia erabiltzeko zenbait  bal-
dintza bete beharko dituzte: 
astelehenetik egubakoitzera; 
kiroldegia irekitzen denetik 
17:00ak arte; eta zerbitzu guztiak 
erabili ahal izango dituzte. 

Eskoriatzan bazkide izan eta 
Mugiment txartela eskuratzen 
dutenek erabili nahi duten ki-
roldegiko baldintza propioak 
kontsultatu beharko dituzte.

Otsailak 12, eguaztena
• 19:00 Mikrobioak gure bizitzan hitzaldia. Hizlaria: Ignacio 

Lopez-Goñi. Hizkuntza: Gaztelera. Zaldibar antzokian.

Otsailak 14, egubakoitza
• 19:00 Sexua, mitoak hausten hitzaldia. Hizlaria: Laura Moran. 

Hizkuntza: Gaztelera. Zaldibar antzokian.

Otsailak 15, zapatua
• 19:30 Jakinduriek mundue erreko dau! ikuskizuna. Bertsolariak: 

Uxue Alberdi eta Andoni Egaña. Zientzialariak: Iker Badiola, Eider 
Bilbao eta Onintze Salazar. Aurkezlea: Kike Amonarriz. 
Hizkuntza: Euskara. Zaldibar antzokian.

Otsailak 16, domeka
• 17:00 eta 18:30 Zientzia edo magia? ikuskizuna. Hizkuntza: 

Euskara. Sarrera: 2 euro. Zaldibar antzokian.

Otsailak 18, martitzena
• 19:00 Zer da elikadura osasungarriaren kontu hori? hitzaldia. 

Hizlaria: Bittor Rodriguez. Zaldibar antzokian.

Zientzia zikloaren egitaraua

Inauterietako herri bazkaria 
otsailaren 22an izango da, zapa-
tua, 14:30ean, Manuel Muñoz 
kiroldegian, eta dagoeneko salgai 
daude txartelak Inkernu eta Goxo 
Txiki tabernetan. Txartelak eros-
teko azken eguna otsailaren 18a 
izango da.

Bi menu izango dira: 18 urtetik 
gorakoentzat, patatak errioxar 
erara, oilaskoa piper berdeekin 

eta entsaladarekin, txokolate-
browniea izozkiarekin eta kafea 
eta txupitoa, eta edateko, ardo 
ondua, sagardoa, ura eta freska-
garriak. Txartelaren prezioa 16 
euro da.

18 urtetik beherakoentzat, 
bestalde, honako hau izango da 
bazkariko menua: makarroiak 
tomate eta gaztarekin,  oilasko 
izterra txip patatekin, eta Smar-
ties izozkia.  Edateko, aldiz, ura 
eta freskagarria izango dute, 
eta ordaindu beharreko prezioa 
10 eurokoa da.

Inauteri-zapatuko 
herri bazkarirako 
txartelak, salgai

Eskoriatzako Udalak antolatuta, 
Zer dio legeak kalamuaren kon-
tsumoari buruz? izeneko hitzal-
dia izango da otsailaren 13an, 
eguenean, kultura etxeko aretoan, 
18:00etan. Saioa gazteleraz izan-
go da eta hizlaria Iker Legardon 
gaian aditua den ertzaina izan-
go da.

Gazteei eta gurasoei zuzendu-
tako hitzaldian, kalamuaren 

lege-esparruaz hitz egingo da. 
Hala, gai honen bueltan ohikoak 
diren zenbait galderari erantzu-
na emango die hizlariak: kalamua 
kontsumitzea legezkoa al da?; 
kalean joan daiteke kalamua 
erretzen?; egia al da etxean bi 
landare izatea legala dela?; edo 
bakarra?…

Substantzien kontsumoaren 
inguruan legeak zer dioen azal-
duko die hizlariak bertaratzen 
diren herritarrei; bereziki, oi-
narria kalamuaren kontsumoan 
jarrita. 

Kalamua hizpide, 
nerabeentzako eta 
gurasoentzako saioa
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GARAION SORGINGUNEA

Zumezko jolas parkea eraiki dute
Garaion Sorgingunekoek lagunduta, Luis Ezeiza Herri Eskolako ikasleek 
zuhaixkak landatuz jolasgune berdea sortu dute eskola alboan, bolatoki 
zaharreko belardian. Zumezko jolas parke hau eraikita, urte osoan zehar 
zumeak dituen aldaketak ikusteko aukera izango dute ikastetxeko 
haurrek, hala, naturaren zikloak gertutik ezagutu eta ikasteko.

Liburu aurkezpena
Jaione Fernandez de Jauregi 
eskoriatzarrak Al timón de mi 
barco liburuaren aurkezpena 
egingo du gaur, egubakoitza, 
Bibliotekan, 19:00etan.

Astunera eski-irteera
Eskoriatza Kirol Elkarteak 
antolatuta, hilaren 15ean eta 
16an izango da irteera. 
Prezioa 140 euro izango da eta 
informazio gehiago nahi 
duenak Namaste belar-dendan 
galdetu dezake.

Kintaden Eguna
Zapatu honetan, hainbat 
kintada batuko dira eta 
bazkaria izango dute, herriko 
elkarte eta tabernetan, 
bakoitzak bere kontura.

oHaRRak

Imanol Beloki ESkoRiatza
Martitzenean, Auzoko Eskoria-
tzako Iratxe Arrese dinamiza-
tzailea eta taldeko bi auzotar 
eta beste hiru auzokide izan 
ziren Huhezin, Humanitate eta 
Hezkuntza Zientzien Fakultatean, 
beraien esperientzia partekatzen 
eta proiektuaren nondik nora-
koak azaltzen.

Iratxe Arrese Auzoko Esko-
riatzako dinamizatzaileak adie-
razi zuenez, interesa piztu zien 
ikasleei Auzoko proiektuak: 
"Atzerriko hizkuntzak lantzen 
ari diren ikasleen tutoreengan-
dik jaso genuen gonbidapena, 
eta, hala, hirugarren mailako 
ikasleekin izan ginen martitze-
nean, egiten duguna zer den 
azaltzen. Taldean urteak dara-
matzaten bi auzotar –Dorleta 
Lezeta eta Marije Uribe– eta 
Brasil, Siria eta Marokotik eto-
rritako hiru auzokide joan ginen 
bertara, eta ikasleei, beraien 
herrietan dituzten Auzoko egi-
tasmoetan parte hartzeko ani-

matu eta dituen onurak trans-
mititu dizkiegu. Izan ere, atze-
rritik datozenek ikasten duten 
arren, Auzokon parte hartzen 
duten auzotarrek ere askotariko 
hizkuntza eta ohiturak ikasteko 
aukera izaten dute."

Jolasak eginda, ikasi 
Hori horrela, ikasleekin egin-
dako saioan, jolasak egiteko 
aprobetxatu zuten: "Irudi bidez-
ko jolasak egin genituen. Gure-
kin etorri diren auzokideek 
euskarazko zenbait hitz eta nola 
ahoskatzen diren ikasi dute, eta 
guk, beraienak".

San Blas opilak: ikastaroa
Munduko Janak lelopean bi 
ikastaro antolatu ditu orain arte 
Auzoko Eskoriatzak. Bietan, 
atzerriko jakiak egiten ikasi 
dute bertaratu direnek, eta orain-
goan, berriz, Euskal Herriko 
jaki bat egiten ikasteko aukera 
izango da; hain zuzen ere, San 
Blas opilak.

Otsailaren 13an, eguena, 
18:00etan, kultura etxean izango 
da ikastaroa, eta Eskoriatzako 
Talogile Elkarteko Miren Diaz 
de Gereñuk gidatuko du. Plazak 
mugatuak izanda, aurrez eman 
behar da izena, 661 74 63 76 te-
lefono zenbakira deituta.

Ikasleei azalpenak ematen. AUZOKO

Auzoko egitasmoko 
dinamika berbagai
auzoko Eskoriatza egitasmoko zenbait kide Huhezi, Humanitate eta Hezkuntza 
zientzien Fakultateko hirugarren mailako ikasleekin izan ziren martitzenean, 
proiektuaren nondik norakoak azaltzen eta esperientziak partekatzen

2020. urteko irakur puntua, 
aurkeztutako guztiekin osatua
gatzagako liburutegiak antolatutako irakur puntu 
lehiaketako leloa 'Denok elkarrekin asko hobe' izan da

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Gatzagako herri liburutegiak 
antolatuta, irakur puntuko ma-
rrazki lehiaketa izan da, beste 
urte batez. Denok elkarrekin 
asko hobe lelopean, atera dituz-
te dagoeneko zenbait irakur 
puntu, eta gehiago ere jarriko 
dituzte, herritarren eskaerari 
erantzunez, Labidea tabernan.

Duela bi aste egin zuten 2020ko 
irakur puntuaren aurkezpena, 
eta bertan batu zirenei irakur 
puntuak banatu eta haurrei, 
berriz, liburuak banatu zizkieten.  
Horrekin batera, txokolate-jana 
izan zuten hurbildu zirenek.

Lan guztiekin bakarra egin dute 
Ainhoa, Goreti, Sugar, Haritz,  
Ayane, Aiur, Enara, Urtats eta 
Maia izan dira lehiaketan parte 
hartu dutenak, eta aurtengo 
edizioaren berrikuntza irabazle 
bakar bat izan beharrean parte-
hartzaile guztiak saridun bihur-

tzea izan dela adierazi du  Ga-
tzagako liburutegiko boluntario 
taldeko kide Nerea Altunak: 
"Aurtengo helburu nagusia lehia-
keta kutsua kentzea eta parte 
hartzea baloratzea izan da. Ba-
koitzak bere alea jarrita, gauza 
ederrak sortu daitezkeela era-
kusteko asmoz. Aurkeztutako 
marrazki guztiak hartu, eta 
bakoitzetik elementu bat auke-
ratuta, marrazki bakarra osatu 
dugu. Hala, parte hartzaile guz-
tiak irabazle geratzeko. Hala 
ere, aurkeztu diren marrazki 
guztiak ikusgai daude liburute-
gian".

Herritarrei deia 
Eguaztenetan 17:30etik 19:00eta-
ra zabaltzen jarraitzen dute li-
burutegia, eta bertako bolunta-
rioek herritarrei gogorarazi gura 
izan diete erabilgarri dagoen 
espazioa dela eta, ateak zabalik 
dituztenez, bertara animatzeko.

Gatz Bidean batutakoak. CONEXIONES IMPR.

Conexiones Improbables plata-
formak proiektu berritzaile ire-
kien aldeko apustua egiten du, 
metodologia berritzailea erabi-
liz. Hala, joan den asteburuan, 
Pez estudioko taldekoekin eta 
Leintz Gatzagako zenbait herri-
tarrekin Eskoriatzatik Gatzaga-
rako Gatz Bideak izan beharre-
ko garrantzia aztertu zuten, 
besteak beste.

Eskoriatza eta 
Gatzaga lotzen dituen 
bideari balioa ematen

Aurtengo irakur puntua alde bietatik. GATZAGAKO HERRI LIBURUTEGIA
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Jokin Bereziartua bERgaRa
1927a ezkero Bergarako auzoa 
da Ubera, urte hartan desane-
xionatu zelako Elgetatik. Angio-
zarrekin batera gauzatutako 
desanexioa luzea eta gatazkatsua 
izan zen, orduko dokumentu 
historikoek erakusten dutenez. 

Zergatik erabaki zuten Uberak 
eta Angiozarrek, duela 93 urte, 
Elgeta utzi eta Bergara izatera 
pasatzea? Hainbat arrazoi age-
ri dira dokumentuetan, baina 
arrazoi nagusiak dira Bergarak 
zerbitzu hobeak zituela eta in-
dustrializazioaren eraginez lehen 
lanpostuak sortzen hasiak zi-
rela. Harreman komertzialak  
Bergararekin zituzten uberarrek 
eta komunikazioak ere egokia-
goak ziren. 1920an Elgetatik 
Eibarrerako errepidea proiek-
tatu zen, inbertsio handia zena, 
eta uberarrek eta angiozartarrek 
ez zuten errepide horrekiko 

interesik adierazi; historialarien 
arabera, erabaki hartatik hasi 
zen forma hartzen desanexioa-
ren ideia. 1927an gauzatu zen; 
Elgetarentzat galera handia 
ekarri zuen Ubera eta Angiozar 
galtzeak, biztanleen erdia eta 
baserri kopuruaren erdia baino 
gehiago galdu zituen –183 bat 
baserri izatetik 83 izatera pa-
satu ziren–.  

Gaur egun, 137 auzotar dira 
Gaur egun, Uberak 50 baserri 
ditu eta, azken errolda datuen 
arabera, 137 uberar dira. Egia 
da azken urteetan ez dela de-

mografia aldetik beherakada 
handirik izan; 2000. urtean, 141 
ziren; 2005ean, 150; 2007an, 143... 
Hala ere, Uberan, Bergarako 
eta Debagoieneko landa-eremu-
ko beste auzoetan bezala, auzo-
tarren zahartzeak ez du etorki-
zun oparorik aurreikusten. 

Berpiztutik, egungo beharretara 
2007an, Berpiztu programa abia-
tu zuen Bergarako Udalak Ube-
ran, Angiozarren eta Elosuan. 
Helburua zen auzo horietako 
beharrak identifikatzea, auzo-
tarrekin lehentasunak zehaztea 
eta horiei erantzuteko dirula-
guntzak lortzea eta hobekuntzak 
gauzatzea. "Asmoa ona zen, 
baina ez zuen jarraipen handirik 
izan. Noizean behin tiratu izan 
da dokumentu horretatik, baina 
Uberako kasuan, behintzat, ikus-
ten genuen dokumentua zahar-
kitua geratu zela. Horregatik, 

auzo alkate izendatu eta harre-
manetan jarri ginen Udal Go-
bernu berriarekin, 2019ko irai-
lean. Orain arte, azpiegiturez 
hitz egin izan dugu, nagusiki, 
baina orain, azpiegiturez hara-
goko beharren berri ere eman 
genien", dio Gorka Buruagak.  

Elkarlanerako prestutasuna 
Udal Gobernuak hilean behin 
egiten du auzo alkateekin elkar-
tzeko bilera. Uberako kasuan, 
urtarrilean behin baino gehia-
gotan bildu dira, urtarrilaren 
17tik 19ra ospatutako San Paulo 
jaiak direla eta; auzoko festak 

baliatu dituzte "elkarlanerako 
espazioak" sortzeko: "Auzoetan 
egon daitezkeen azpiegitura beha-
rrak ditugu Uberan ere, baina, 
horiez gain, Ubera auzo bizia eta 
bizi den auzoa izatea izan daite-
ke behar bat. Auzoan badago 
dinamika eta badago nahi bat 
auzotar guztiak dinamikan sar-
tzeko; ume, gazte, heldu eta na-
gusiei erantzungo dien dinamika 
bat. Horretan dihardute lanean 
eta Udaletik elkarlanean ari gara. 
Auzoarekin berarekin eraiki 
nahi dugu hurrengo urteetan 
egin beharreko urratsak marka-
tuko dituen plana. Auzoaren 
beharrak eta Udalaren baliabideak 
aintzat hartuta elkarlanean au-
rrera egin nahi dugu", esan du 
Gorka Artola alkateak. 

Buruagak eta Elortzak beharren 
zerrenda luze bat aurkeztu zuten 
2019ko irail bukaeran udaletxean. 
Beharren artean bi nabarmendu 

Hainbat uberar, San Paulo jaietako auzo bazkaria bukatu ostean, Jaolatza elkartean, 2020ko urtarrilaren 18an. IBAI ZABALA

BI ESKAERA NAGUSI: 
BASERRIETARAKO UR 
SAREA ETA OINEZ EDO 
BIZIKLETAZ HELTZEKO 
BIDE SEGURUA IZATEA

AZKEN 20 URTEETAN 
EZ DA ALDAKETARIK 
IZAN POPULAZIOAN: 
2000AN 141 ZIREN 
ETA EGUN 137 DIRA

Ubera: Bergara eta Elgeta 
arteko auzo fantasma ez 
bihurtzeko konpromisoa 
1927an Elgetatik desanexionatu eta bergarako auzo denetik asko aldatu dira gauzak 
uberan; azken bi hamarkadetan populazioa mantendu egin da, baina 1995ean eskola 
itxi izanak eragin itzela izan du bertako bizitzan; gazteak erakarri nahi dituzte bizi izatera 

Angiozarren hauteskundeak egiten dituzte alkatea aukeratzeko, eta 
Uberan konklabe antzeko bat egiten dute: gela baten sartzen dira  eta 
ez dira hortik irteten alkatea izendatu arte. Fumata edo ke zuririk ez 
da izaten, baina iaz lehen aldiz aukeratu zituzten bi pertsona alkate 
izateko: Gorka Buruaga (Ubera, 1983) eta Maddi Elortza (Ubera, 
1996). Badago odol gaztea gero eta zaharragoa den auzo baterako. 
Badago modurik jende gaztea Uberara erakartzeko? 
Formula magikorik ez dago, baina gazteak gure taldera 
erakartzeko bagabiltza ekimen batzuk abiatzen. Auzoan beharra 
ikusten dugu gazteen arteko harremanak sendotzeko; auzokoen 

seme-alabak izan eta Bergaran 
bizi direnek badute Uberarako 
berezko joera bat, baina gazte 
berriengana heltzea 
ezinbestekoa izango zaigu.  
Auzotar moduan zer gehiago 
egin dezakezue Uberaren 
kohesioa handitzeko? 
Gazteekin harremanean sakondu 
egin behar dugu; horretarako, 
batzarretan eta gure antolatzeko 

moduetan erakargarriagoak izan behar dugu; gakoetako bat izango 
da gazteei uberar izatearen sentimendua kutsatzen saiatzea.
Nolakoa da, bada, uberar izatea? Nolakoak zarete uberarrak? 
Uberarrak, hasteko eta behin, alaiak gara. Kanpotik datozenei harrera 
ona egiten diegu eta errepikatu egin ohi dute; jaietan edo 
sagardotegirako irteeran giro ederra sortzen dugu. Badugu 
erakargarria den zoro puntua; oso lasai bizi gara, paraje ederrean.  
Auzuak ala hil izeneko ekimena estreinatu zenuten 2018an. 
Egun bateko parranda izaten da, edo hori baino gehiago? 
Parranda baino askoz gehiago izan zen. Osintxuko, Angiozarko, 
Elosuko, San Juango, Basalgoko, Elorregiko eta Uberako auzotarrok 
oso positiboki baloratzen dugu. Auzoen arteko harremana sendoa zen 
lehen; egun horietan ikusi dugu elkartuz gero indar handia dugula.  

"Etorkizunerako gazte berriengana 
heltzea ezinbestekoa izango zaigu"
GORKA BURUAGA ETA MADDI ELORTZA ubERako aLkatEak

JOKIN BEREZIARTUA
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dituzte: batetik, Uberako baserri 
asko ur saretik kanpo daudenez, 
Urkuluko edo Aixolako urtegie-
kin lotzeko inbertsio handi bat 
beharko litzateke. 

"Bide segurua" eskatzen 2014tik
Eta, bestetik, Uberatik Bergara-
ra joateko –edo alderantzizko 
bidea egiteko– "bide segurua" 
eskatzeko Auzobide plataforma 
sortu zuten 2014an: "Mugikorta-
suna oso garrantzitsua da gure-
tako, eta autoa da dugun aukera 
bakarra. Oinez edo bizikletaz 
ere mugitu nahiko genuke, eta, 
horretarako, egungo errepidetik 
paraleloan doan pasabide bat 
nahikoa izango litzateke. Lane-
rako bakarrik ez, aisialdirako 
ere autoa ez den beste aukeraren 
bat izan beharko genuke. Kontua 
da orain arte beti uberarron 
arazo bat izango balitz bezala 
tratatu dela, eta hori aldatu beha-
rra dago. Gu ere bergararrak 
gara eta arazo bat dago Ubera-
rako bidearekin. Diputazioaren 
errepidea da eta han ere erre-
gistratu genuen eskaera; esan 
ziguten azterketa bat egingo zela, 
teknikari bat pasatu zen, baina 
hortik aurrera ez genuen ezer 
jaso", dio Buruagak. 

Gorka Artola alkateari galde-
tuta, dio oraingoz ez dagoela 
aurreikusita errepide horretan 
inbertsiorik egitea: "Elgetatik 
behera datorren GI-2632 errepi-
dearen aldamenean bidegorri 
bat egitea eskatu izan dute au-
zokide batzuek, Ubera, San Juan 
eta inguruko industrialdeak 
herrigunearekin lotuz. Bergaran 
amaitzeke dauden beste bi bide-
gorrien inguruan Diputazioko 
Mugikortasun Sailean izandako 
bileran eskari honen berri eman 
genuen. Edonola ere, gaur-gaur-
koz, Diputazioak ez du Gipuz-
koako bidegorrien planean ibil-
bide hori aurreikusten".

Pozik plazaren berritzearekin
Udalak gauzatu dituen lanen 
artean dago plaza berritzearena; 
2019ko maiatzean bukatu ziren 
obrak, eta uberarrak pozik dau-
de: "Behar handia zegoen plaza 
berritzeko; arbolak gaixorik 
zeuden, ez zen batere praktikoa 
eta ziburuak oso zaharkituta 
zeuden. Pena bakarra da proiek-
tua egin zenean ez genuela au-
rreikusi berdegune eta zuhaitzen 
bat jartzea gerizpeak egoteko. 
Hala ere, azken emaitzarekin 
pozik gaude oro har", adierazi 
du Maddi Elortzak.

Jaolatza: sarrerako kuotarik ez 
Beste eskaera zehatz batzuk ere 
badituzte, eta horietako batzuk 
"laster" gauzatuko ditu Udalak. 
Horren adibide dira frontoiko 
fatxada pintatzea eta itoginak 
eragiten dituen frontoi gaineko 
kristalera konpontzea. Hala ere, 
badira exekuzio eperik ez duten 
beste eskaera batzuk: auzoaren 
bereizgarrietako bat den San 
Paulo eliza pintatzea; auzoaren 
bihotza den Jaolatza elkarteko  
atzeko zelaitxoa egokitzea asko-
tariko erabilerak emateko... 

Elkarteak 50 bat bazkide ditu 
eta auzo alkateak pentsatzen ari 
dira bazkide egiteko sarrerako 
kuota ez kobratzea. "Hileroko 
kuota bakarrik ordaindu behar-
ko lukete; mugimendu handiagoa 
izatea nahiko genuke". 

Ezaugarri berezi bat aipatzea-
rren, gizonezkoen eskubide ber-
berak izan dituzte emakumez-
koek, Jaolatza elkartea zabaldu 
zenetik.

1994-1995 
IKASTURTEA IZAN ZEN 
UBERAKO ESKOLAKO 
AZKENA; SEI IKASLE 
ZEUDEN ORDUAN

2019ko apirilean, Udalak plaza berritu eta autobus geltokia lekuz aldatu zuen. J.B.

1994-1995 ikasturtean itxi 
zuten Uberako eskola-etxea. 
Gorka Buruaga auzo alkatea 
izan zen azken promozioko 
ikasleetako bat; eskolak sei ume 
zituela itxi zituen ateak. Auzo 
txikiendako eskolek berebiziko 
garrantzia duten seinale, 
Buruagak dio eskola itxi 
zutenean Uberak "ia dena" 
galdu zuela: "Adinekoek diote 
bizitza izugarri galdu zela. 
Umeok 20:00ak arte egoten 
ginen auzoan jolasten; hori bizi 
izan genuenok bai izan dugula 
bizimodua Uberan, esnatzetik 
lokartu arte, eta badugu uberar 
izatearen sentimendua. Aldiz, 
Bergaran hezi izan diren 
auzotarrek joera txikiagoa izan 
dute Uberara gerturatzeko". 

Angiozar eta Osintxu adibide
Angiozarko eskola txikian 35 
ikasle daude egun eta Osintxuko 
San Martin eskolaren gela 
desplazaturako umeak erakarri 
nahian dabiltza guraso batzuk, 

ume faltagatik ixteko arriskuan 
dago eta. Buruagak ondo 
ezagutzen duen eskola txikiaren 
eredua defendatzen du: "Beste 
eredu bat eskaintzen dute, oso 
polita eta erakargarria dena".

Ikasle talde bat Uberako eskolaren aurrean, 1963an. JAOLATZA ELKARTEA

Eskola ixtean, "ia dena" galdu zen

Kamioi bi Uberatik jaisten, San Juango industrialdean. 

Bide segurua Oinezkoek eta bizikletek seguru 
mugitzeko Auzobide plataforma sortu zuten 2014an. 
Diputazioen proiektuen artean ez dago oraindik.

Jaolatza elkarteari lotuta dagoen frontoiko estalkia. 

Itoginak konpontzea Eskaera zehatzen artean 
dago frontoiko estalkiko itoginak konpontzearena. 
"Udalak esan berri digu laster konponduko dutela". 

Uberako plazatik gertu dagoen baserrietako bat. 

Ura baserrietara Uberako baserri asko ur saretik 
kanpo daude eta "lehentasun handiena" da baserri 
horiek Urkuluko edo Aixolako urtegiekin lotzea.  

Frontoiko fatxada. ARGAZKIAK: JOKIN BEREZIARTUA

Fatxada pintatzea Frontoiaren kanpoaldea "oso 
zaharkitua" geratu dela-eta margotzea nahi dute; 
Udaletik erantzun diete "laster" pintatuko dutela.

Eskaera nagusiak eta egingo diren lanak
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Jokin Bereziartua bERgaRa
1939tik 1980ra euskarari eusteko 
egin zen lanaren testigantza jaso 
nahi du Udalak, eta, horretarako, 
proiektu bat abiatu du Badihar-
dugu euskara elkartearekin. 
Bergarako euskararen "historia 
soziala" jasotzea izango da hel-
burua. Eta, zehazki esateko, 
gerraostetik 1980ra bitartean 
euskarari eusteko eta hura bizi-
berritzeko egin zen lanaren tes-
tigantza jaso nahi da. Horreta-
rako, bi lan nagusi egingo dituz-
te: batetik, orain arteko graba-
zioak aztertu eta pasarte onenak 
aukeratuko dituzte; eta, bestetik, 
hamabost elkarrizketa berri 
egingo dituzte. "Helburuak dira 
euskara sustatzeko egindako 
lanaren informazioa jasotzea, 
hori herrian ezagutaraztea eta 
egindako lan hori aitortzea. Bes-
talde, orain , gerraostetik 1980rako 
epea landuko da, baina asmoa 
da beste epe batzuk ere lantzea, 
tartean dokumentazio historikoa 
ere aztertuta", dio Euskara zine-
gotzi Ekaitz Aranberrik. 

Laguntzeko eskaera herritarrei 
Ez dute zehaztu zeintzuk izango 
diren elkarrizketatuko dituzten 
hamabost bergararrak, eta era-
baki horretan laguntzeko Udalak 
eskatu die herritarrei gaiari 
buruzko informazioa eman de-

zaketen pertsonen gaineko in-
formazioa emateko, eta izan 
dezaketen edozein dokumentazio 
Euskara Zerbitzura bideratzeko. 
Udaleko Euskara Zerbitzuarekin 
harremanetan jartzeko bi bide 
zehaztu dituzte, telefonoz eta 

posta elektronikoz: 943 77 91 29 
eta euskara@bergara.eus. 

Bergarako euskararen "histo-
ria soziala" jasotzeko, askotari-
ko arloak hartuko dituzte aintzat: 
eskola; antzerkia, kantagintza 
eta bertsolaritza; literatura pro-
dukzioa; euskalduntze-alfabeta-
tzea; UNEDeko Euskal Kultura 
Departamentua; zeharkako ar-
loak izan daitezkeen mendiza-
letasuna eta dantza... Udalak 
8.510 euroko laguntza bideratu 
dio Badihardugu elkarteari eta 
proiektua 2020 bukaerarako 
amaituta egon beharko da.  

Estepan Plazaola, Gorka Artola, Idoia Etxeberria eta Ekaitz Aranberri. JOKIN BEREZIARTUA

Euskararen historia batu, 
ahozko istorioak oinarri
gerraostetik 1980ra arteko bergarako euskararen "historia soziala" jasotzeko asmoz 
orain arte egin diren grabaketetako pasarte onenak aukeratu eta hamabost elkarrizketa 
berri egingo ditu badihardugu elkarteak, udaleko Euskara zerbitzuarekin elkarlanean

UDALAK 8.510 EURO 
BIDERATU DIZKIO 
BADIHARDUGURI; 
2020 BUKAERARAKO 
AMAITU BEHARKO DA

Aratusteetako kontzertua: sarreren salmenta
Otsailaren 21ean izango da, frontoian (22:30). Sarrerak hilaren 
13an eta 14an jarriko dira salgai, Internetez eta Seminarixoan. 

Buruñaoko San Blas jaietako azken ekintzak
Zapatuan, 32. mus txapelketa (16:00), auzo afaria eta erromeria 
izango dituzte; domekan, Moises Aspiazu dantza taldearen saioa 
(12:00), umeendako kukainak eta Gariband taldea izango dira.

'El narco-oasis vasco' liburuaren aurkezpena
Ahoztar Zelaieta kazetariak bere azken lana aurkeztuko du etzi 
kartzela zaharrean (17:30). "Narkotrafikoaren euskal kapoen, 
narko-agenteen eta polizia-konfidenteen argazkia" erakutsiko du.

Torradak eta pellak egiten ikasteko saioa
Otsailaren 19an izango da ikastaroa, Gure Ametsa elkartean, 
18:00etatik 20:00etara. Plaza asko daude libre eta hilaren 12rako 
eman beharko da izena, Udaleko Kultura Zerbitzuan: 943 77 91 59.  

Oparitu Zuhaitz Bat egitasmoa: otsailak 13
Udal liburutegian (19:30). Gaiak: txirotasun energetikoa, 
kooperatiba energetikoak eta Fiare banku etikoaren jarduera. 

oHaRRak

Ezkerrean, Balento; eskuinean, ertzain bat haren gorpua eramaten. POL-POL/ ERTZAINTZA

Samina eragin du 'Balento'-ren 
heriotzak mendizaleen artean
81 urte zituela, Mugarrako sakan batetik erorita hil zen 
Luis Mari Mujika; doluminak helarazi ditu Pol-Polek

J.B. bERgaRa
Otsailaren 2an Durangaldeko 
Mugarra mendian hildako Luis 
Mari Mujika Balento bergara-
rraren heriotzak samina eragin 
du herriko mendizaleen artean. 
Domekan 11:00etan gertatu zen 
ezbeharra; mendizalea senitar-
teko batzuekin zihoan –alaba, 
tartean– eta sakan batetik ero-
rita hil zen, 81 urte zituela. 

Eraña: "Memorian izango dugu"
Senitartekoek eman zieten abisua 
larrialdi zerbitzuei; helikopteroan 
hurbildu arren, iritsi zirenerako 
ezin izan zuten ezer egin haren 

bizitza salbatzeko. Pol-Poleko 
presidente Aitor Erañak hitz 
ederrak izan ditu mendizalea-
rentzat: "Harekin bizi izandako 
uneak memorian izango ditugu. 
Oso pertsona ona eta alaia izan 
da; zuzena, eta guztion laguna. 
Oso pertsona alaia zen, eta ha-
rremana zuen jende askorekin. 
Bestalde, atentzioa ematen zidan 
nolako ezaugarri fisikoak zituen; 
palan aritzen zenean, esaterako, 
gogoratzen dut sekulako zartadak 
ematen zituela". Pol-Pol elkar-
tearen izenean senideei eta la-
gunei doluminak helarazi nahi 
izan dizkie Erañak. 

Herriko ahozko ondarea biltzeko 
proiektu bat abiatu zuten Udalak 
eta Badiharduguk 2003an. 165 
herritarren grabazioak jaso ziren 
eta garai bateko Bergarako bizitza 
irudikatzeko balio dute, besteak 
beste. Metodologia bera jarraituko 
dute orain, eta, ahalik eta gehien 
zabaltzeko, www.ahotsak.eus/
Bergara webgunera igoko dute. 
Beste euskarri batzuetan 
zabaltzeko aukera ere egongo da.   Ahotsak-en parte hartu zuten hiru bergarar, artxiboko argazki baten. BADIHARDUGU

Jasotakoa, 'Ahotsak.eus' webgunera
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Jone Olabarria bERgARA
Orain arte hainbat txapelketa 
eta probatan lehiatu diren arren, 
asteburu honetan Bergaran jo-
katuko den Gipuzkoako txapel-
keta da denboraldiko lehen 
proba "garrantzitsua", Bergara-
ko igeri elkarteko Xabi Labaka 
entrenatzaileak azaldu duenez: 
"Orain arte, igerilariak trebatzen 
ibili dira, sentsazioak hartzen  
eta esperientzia irabazten. Orain, 
baina, egindako lana erakuste-
ko unea da, eta nork bere den-
bora eta markak gainditzekoa".

Hala, Gipuzkoa osotik etorri-
tako 227 igerilari lehiatuko dira 
zapatuan eta domekan Bergaran. 
Neguko Gipuzkoako txapelketa 
jokatuko dute, infantil, junior 
eta nagusi mailetan; Bergarako 
igeri elkarteko sei lagun ere 
izango dira.

Denboraldiarekin "gustura" 
Hain zuzen,  2019-2020 denbo-
raldian 7 eta 28 urte bitarteko 
Bergara, Antzuola eta Elgetako 
80 igerilari ari dira Agorrosinen 

entrenatzen. Orain arte egin-
dako lanaz galdetuta, "gustura" 
agertu da Xabi Labaka: "Ondo 
gabiltza lanean eta gaur arte 
lortutako emaitzekin pozik 
gaude".

Oñatiarrak, "aberasgarri"
Abuztuaren 1ean hasi zituzten 
Zubikoa handitzeko eta berri-
tzeko lanak. Kanpoaldeko lane-
kin aritu dira urtarrilera arte 
eta igerileku barrukoekin ordu-
tik aurrera. Igerileku berriak 
egin arte ez da eremu bustirik 
egongo kiroldegian eta horrek 
eragin zuzena izan du Aloña 
Mendiko igeriketa sailean, bai-
ta Bergara igeri elkartean; izan 
ere, batera entrenatzen dabiltza.

Hain zuzen, igerileku berriak 
eraikitzeko lanek iraun bitartean, 
Agorrosinen entrenatzen dihar-
dute 84 igerilari oñatiarrek.

Egoera berriaz galdetuta, ha-
siera batean zalantzak sortu 
ahal baziren ere egun "oso ondo" 
moldatzen direla aitortu du La-
bakak: "Une honetan, denok 
batera entrenatzen gara Agorro-
sinen, kale berberak ere erabil-
tzen ditugu. Mailaka antolatzen 
gara eta igerilariak batera aritzen 
dira".

Oñatiar asko goizez entrenatzen 
ziren, baina Bergaran arratsal-
de edo iluntzeetan dira presta-
keta saioak, eta ordutegi horie-
tara moldatu behar izan dute 
Aloña Mendikoek. Hilabete 
hauetako elkarlana "oso aberas-
garria" ari da izaten, Labakaren 
esanetan: "Egia esanda, ondo 
etorri zaigu beste igerilari ba-
tzuek nola entrenatzen duten 
ikustea, esperientzia aberasga-
rria izaten ari da oso. Besteen-
gandik ikasi eta taldeen arteko 
elkarlana dira nagusi".

Igerilariak, lehiatzeko prest, iaz otsailean Agorrosinen egindako txapelketan. GOIENA

227 igerilari batuko dira 
asteburuan Agorrosinen
gipuzkoako txapelketa jokatuko da Agorrosingo igerilekuan eta, besteak beste, sei 
bergarar izango dira lehian, infantil, junior eta nagusi mailetan. Horrekin lotuta, 
txapelketa dela-eta igerilekua itxita egongo da asteburu osoan

"ONDO DATORKIGU 
BESTE IGERILARI 
BATZUEN LANA 
EZAGUTZEA, OSO 
ABERASGARRIA DA"

BKE FUTBOLA

Entrenatzaileak, formakuntzan
Joan den zapatuan, entrenatzaileentzako formakuntza saioa 
egin zuten Bergara Kirol Elkarteko futbol saileko teknikariek. 
Denboraldian zehar garatutako kontzeptu teorikoak landu, 
saio praktikoa, talde dinamikak eta coaching-a egin zituzten, 
Real Sociedad taldeko formatzaileen laguntzarekin.

Ander Etxaniz pilotari bergararra iazko kluben arteko txapelketan. GOIENA

Abian da Soraluze lau eta erdiko 
txapelketaren XI. aldia
Martitzenean egin zuten lehen jardunaldia eta datorren 
astean arituko da Ander Etxaniz, bergarar bakarra 

J.O. bERgARA
Otsailaren 4ean, martitzena, 
hasi dute Soraluzeko lau eta 
erdiko pilota txapelketa. Aur-
tengoa hamaikagarren  aldia 
izango du kaiolako txapelketak 
eta Bergara pilota elkarteko 
pilotari bakarra izango da ber-
tan: Ander Etxaniz bergararra. 

Lehen jardunaldia, jokatuta
Hala, udal pilotalekuan jokatu 
zuten martitzenean promes  eta 
nagusi mailetako final-laurdenen 
lehen jardunaldia. Hain zuzen, 
Fernandezek  22-6 irabazi zuen 
De la Fuenteren aurka promes 

mailan eta Zubizarreta 22-4  gai-
lendu zitzaion Canabali nagusie-
tan. Hemendik aurrera ere, par-
tiduak martitzenetan jokatuko 
dituzte, 19:30ean, zazpi astez.

Datorren astean, Etxaniz 
Urtero lez, maila handiko pilo-
tariak ekartzen saiatu dira, za-
leak erakarriko dituztenak. Hala,  
beste txapelketa batzuetan goian 
ibili diren pilotariak ikusteko 
aukera egongo da frontoian. 
Bergararren kasuan, Ander 
Etxaniz izango da lehiatuko den 
bakarra, eta, hain zuzen, datorren 
martitzenean arituko da.
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J.O. bERgARA
Urriaren 11n Luhuson estreina-
tu zutenetik, antzoki guztiak 
goraino bete ditu Zaldi urdina 
antzezlanak, eta bihar Bergaran 
ikusteko aukera izango da, 
19:00etan, Seminarixoan. Sarre-
rak zortzi euroren truke esku-
ratu daitezke.

Arte Drama, Axut eta Dejabu 
konpainien azken elkarlanak 
drogak Euskal Herrian izan 
duen eragina oso gertutik era-
kusten du; Aingeru gaztea de-
sagertu egin da techno jaialdi 
batean, beste gazte bat bihotze-
koak jota hil ondoren. Zaldi 
urdina izeneko droga berri ba-
tek eragin dio heriotza gaztea-
ri, eta poliziak uste dut Ainge-
ru dela horren trapitxeroa. 
Amets, Aingeruren arreba, 
gaztetxero eta bizimodu osasun-
tsu zalea, bere kabuz hasi da 
anaiaren bila atzera-kontaketan.

Zaldi urdina izen metaforikoa-
ren bitartez, 80ko hamarkadako 
Euskal Herria eta heroina, "zal-
di zuria", ekarri nahi izan di-
tuzte gogora. Horrekin batera, 
gazteria eta rock musika, hiesa 
eta heriotza, gatazka politikoa 
eta botereen esku beltza.

Antzezlanaren une bat. GOEINA

'Zaldi urdina' antzezlana bihar, 
zapatua, Seminarixoan
Arte Drama, Axut eta Dejabu Panpin Lorategiaren lanak 
80ko hamarkada markatu zuen heroina du ardatz

Epaimahai 
gaztea, lanean
Amodiozko gutunen eta 
esaldien lehiaketako sari 
banaketa egingo dute 
datorren egubakoitzean, hilak 
14, San Valentin egunez. 
Dagoeneko lanean dabiltza 
epaimahai gazteko kide diren 
Oier Elortza, Oier Garitano, 
Elene Perez eta Izar Sanchez, 
gazteen saria eta esaldirik 
onena aukeratzeko.

JARDUN

Odolkiak Ordainetan eta Unidad 
Alavesa taldeek indarrak batu-
ko dituzte eta  Kartzela Zaha-
rreko taula gainean arituko dira  
zuzeneko emanaldia eskaintzen. 
Gaur, otsailak 7, eskainiko dute 
kontzertua, gaueko hamar eta 
erdietan hasita. Sarrerak bost 
euroren truke Arrano tabernan 
salgai egon diren arren, dagoe-
neko agortuta daude.

Odolkiak Ordainetan 
eta Unidad Alavesa 
taldeen kontzertua

Euskal Herriko ingurune natu-
ralaren ikuspegi orokorra era-
kutsi nahian, gaurtik aurrera 
egongo da ikusgai Aroztegi are-
toan Click argazki taldearen  
Euskal Herria natura argazki 
erakusketa. Gaur hasi eta mar-
txoaren 1era arte, 12 argazkila-
rik ateratako 30 lan inguru 
egongo dira Aroztegin, bertara-
tzen direnendako.

'Euskal Herria natura' 
erakusketa, gaurtik 
aurrera Aroztegin

Jone Olabarria bERgARA
Lagun talde baten egitasmotik 
sortua, "dantzarako, gerriak 
astintzeko eta izerditzeko" au-
kera izango da Kartzela Zaha-
rrean otsailaren 14an, San Va-
letin egunez. Hain zuzen ere, 
egun horrek plazaratu duen 
eredua "irauli" eta "azken batean 
kontrolerako tresna den maita-
sun erromantikoa  eta eredu 
kontsumista alde batera uztea" 
du helburu datorren egubakoi-
tzean egingo den Anti SanBa-
lentin gaualdiak.

Musika izango du oinarri jaial-
di honek eta doinu ezberdin 
ugariz gozatzeko aukera izango 
da: "Rap, reggaeton eta trap mu-
sikak maitasun erromantikoa-
rekin lotu ohi dira askotan; 
aurreiritziz betetako diskurtsoa 
dugu hori, ordea. Anti SanBa-
lentin  gaualdian, afro erritmoe-
kin, elektronikarekin, reggae-
tonarekin, traparekin eta mu-
sika errebeldeekin gozatzeko 
aukera ederra egongo da otsai-
laren 14an Kartzela Zaharrean".

Egitarau oparoa 
Gaualdia girotzeko, hainbat ar-
tistaren emanaldiak prestatu 
dituzte: 22:30ean hasita Nizuri 
Tazuneri taldeak kontzertua 
eskainiko du. Norzzone eta Fani 
Donostialdetik etorritako abes-
lariek Hawa eta Maisha Bara-
kaldoko produktoreekin batera 
elkarlanean sortutako proiektu 
honek euskarazko rapa aldarri-
katu gura du: "Euskarazko  ra-
pak txinera dirudiela esaten 
ziguten askok, eta guk, ordea, 
ezetz, japoniera kutsu gehiago 
zuela; hala jaio zen Japanesence 
izeneko lehen maketa, 2014an".

Hamaika proposamen eta ha-
maika kontzepturen artean, 
estilo, gai eta flow ugari aurki-
tuko ditu entzuleak, euskara 

eta abangoardiazko erritmoen 
eskutik.

Gual.icho DJa 
Duela zazpi urtetik Bergaran 
bizi den Gual.icho DJ uruguai-
tarrak ere giro aparta jarriko 
du Kartzela Zaharrean, 00:30etik 
04:00etara. Musika afro-tropikal 
giroan murgilduta ibili da orain 
arte, proiektu ezberdinetan, 
Nacho A. Ifran DJa. Egun, ordea, 
bestelako musika ilunago eta 
elektronikoei heldu nahian, egi-
tasmo berri honekin lanean hasi 
da, "dantzalekuan latino/afroa-
ren berotasun eta organikota-
suna alboratu gabe". Otsailaren 
14ra begira saio berezia presta-
tuko du.

Turtukiñek, saioa prest
Turtukiñen txanda iritsiko da 
ostean. Mundu osoko musika 
eta erritmo dantzagarriak jarri-
ko dituzte; nagusiki, emakumeek 
sortuak. Oraingo honetan ere, 
saio berezia prestatu dute, fil-
trorik jarri gabe.

Nizuri Tazuneri taldearen 7a7pi lanaren irudia. NIZURI TAZUNERI.

San Valentin egunaren 
kontra, musika nagusi 
Maitasun erromantikoak eta kontsumismoak eskaintzen duten eredua gainditzeko, 
musika doinuak izango dira nagusi datorren egubakoitzean, hilak 14, Kartzela 
zaharrean. bertan arituko dira Nizuri Tazuneri taldea, gual.icho DJa eta Turtukiñak

"RAPA, REGGAETONA 
ETA TRAPA MAITASUN 
ERROMANTIKOAREKIN 
LOTU IZAN DIRA, BAINA 
AURREIRITZIAK DIRA"
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Maider Arregi aNtzuoLa
Antzuolako Herri Eskola han-
ditzeko egiten diharduten erai-
kin berriaren zimentazio lanak 
amaitzen ari dira asteon. Lan-
gileak, ordea, eraikin berriaren 
estruktura-lanak egiten ere 
hasiak dira. Obraren zuzenda-
ri Rakel Sanchezek GOIENAri 
adierazi dio otsail bukaerarako 
eskolaren erakin berriaren es-
truktura, hau da, bizkarrezurra, 
eginda eta altxatuta egongo 
dela.

Iazko udaren hondarrean hasi 
zituzten Herri Eskola handitze-
ko lanak eta, guztira, 18 hilabe-
tez jardungo dute langileek 
bertan. Obra sakona da eta pa-
zientziaz hartu beharrekoa bai 
gurasoek, ikasleek, hezitzaileek 
zein bizilagunek ere. 

Antzuolako Udaleko Hezkun-
tza zinegotzi Mikel Bargielak 
adierazi du oztopoak oztopo, 
momentuz, ondo moldatzen di-
rela: "Obrek beti sortzen dituz-
te eragozpenak inguruan: zara-
ta, zikintasuna... baina, kasu 

honetan, zarata eta zikintasuna 
baino gehiago, eskolako barne 
funtzionamenduan izan du obrak 
eragina. Sarrerak mugatuta 
daude eta geletara patioko bes-
te sarrera batetik sartu behar 
dira ikasleak. Baina, momentuz, 
ez dago aparteko eragozpenik 
eta dena ondo bidean doa".

Obra honen ondorioz, haur-
tzaindegiak ere aldaketak eta 
egokitzapenak izan ditu. Egun, 
Eguzki auzoan propio egokitu-
tako lokalera aldatuta dago. 
"Haur eskolek baldintza jakin 
batzuk dituzte eta baldintzak 
horiek betetzeko obra egin ge-
nuen Eguzki auzoko gunean. 
Asmoa da obrak iraungo duen 
18 hilabeteetan hantxe egotea. 
Behin eskolako obra amaituta, 

berriro itzuliko da betiko toki-
ra", argitu du Mikel Bargiela 
zinegotziak.

Obra sakona
Eskolako eraikin berria bi pi-
sukoa izango da, beheko baxuaz 
gain. Patioa eta jangela handia-
goak izango ditu eta lehen so-
lairuan bi gela egongo dira; 
bigarren pisuak, aldiz, tamaina 
bereko hiru gela edukiko ditu. 
"Erabilera askotariko gelak izan-
go ditu eta eraikin berri eta 
modernoagoa izango da; haurrak 
erosoago egoteko leku aproposa, 
zalantzarik gabe".

Horrez gain, pisu bakoitzean 
bulegoak eta komunak ere egin-
go dira. Modernoagoa eta han-
diagoa izango da: 300 metro 
koadro handiagoa, zehazki –za-
baleran ez ezik, luzeran ere 
irabaziko du espazioa eraikin 
berriak–.

Esan bezala, urte eta erdi 
iraungo du eskolako obrak eta, 
guztira, 1.200.000 euro pasatxo-
ko aurrekontua izango du.

Langileak, Herri Eskolako eraikin berriaren zimentazio lanetan. MAIDER ARREGI

Eraikin berriaren 
hezurdura, otsailerako
Herri Eskola handitzeko obrak 18 hilabete iraungo du eta, guztira, 1.200.000 euroko 
aurrekontua dauka. bi pisu izango ditu eraikinak, eta gela gehiago. Patioa eta jangela 
ere handiagoak izango dira, herri ikastetxeko ikasleen erosotasunerako

ESKOLAKO OBRA 
AMAITU ARTE,  
HAURTZAINDEGIAK 
EGUZKI AUZOAN 
JARRAITUKO DU

Bidegorriaren egoera salatu du Twitterren erabiltzaile batek. 
Urtebete ez da pasa ireki zutela eta zartatuta dago jada. Soluzio 
gisa kartela jarri eta porlana bota dutela soilik dio @ionliz-ek.

@IONLIZ

goRa Eta bEHERa

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

Bergarara doan 
bidegorria, zartatuta

Emakume pilotariak, balioan
Emakume Master Cup txapelketak bete egin zuen Udal Pilotalekua. 
Bailaran txapelketak egingo duen geltoki bakarra izan da Antzuolakoa. 
Olatz Insaustik ezin izan du txapelketan aurrera egin; Galeano ahizpek, 
ordea, erraz gainditu dute lehen kanporaketan aurkaria (18-4). Esan behar 
da Joseba Azkarateri laguntzeko 637 euro batu zituela Olaldek.

OLALDE ETA IMANOL SORIANO
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ARROLA

Ibilera nordikoa ezagutzen
Arrola mendi taldeak antolatuta, ibilera nordikoaren bigarren saioa egin 
dute, non hamar lagun inguruk hartu duten parte. Alde teorikoa 
ezagutzearekin batera, alde praktikoa ere landu dute saio horretan.

Gauzak horrela, eta parte-hartzaileek erakutsi duten interesa kontuan 
hartuta, udaberrian arlo horretako ikastaro gehiago egingo dituzte.

M.R. aNtzuoLa
Antzuolako greba batzordeak 
urtarrilaren 30eko greba oroko-
rraren balorazio positiboa egin 
du eta horretarako bi arrazoi 
eman ditu: batetik, deitutako 
lanuzteak jarraipen ona izan 
zuela, eta, bestetik, deialdiaren 
baitan eta Lan-pentsio-bizi duinak 
lelopean egindako mobilizazioe-
tan herritar ugari batu zela. 
Horrekin batera, greba batzor-
deak urtarrilaren 30eko greba 
antolatzen aritu diren sektore 
ezberdinetako eragileen arteko 
elkarlana azpimarratu du. 

Behin urtarrilaren 30eko gre-
ba orokorra igarota eta honek 
izandako jarraipenaren balora-
zioa eginda, batzordeak honako 
hau adierazi du: "Etorkizunean, 
greba orokorrean aldarrikatu-
tako lan, pentsio eta bizi duinen 
alde jarraituko dugu buru-bela-
rri lanean. Lanerako bidea, 
gainera, sektore ezberdinetako 
eragileekin elkarlanean egingo 
dugu, helburu zehatz batetik 
abiatuta: Antzuola 1.080 eurotik 
beherako pentsiorik eta 1.200 
eurotik beherako soldatarik ga-
beko herria izatea".

Greba orokorraren balorazio 
positiboa egin du batzordeak
greba batzordeak adierazi du herritarren lan, pentsio 
eta bizi duinen alde egiten jarraituko duela

Sardexka lehiaketa
Xinkonak sardexka lehiaketa jarri du abian. Parte hartu nahi 
duenak dendatik hartu beharko du sardexka, eta hori eraldatu. 
Otsailaren 18a izango da horiek entregatzeko azkeneko eguna.  

Mahai-jolasak Olaranen
Domekan, otsailaren 9an, mahai-jolasak probatzeko aukera 
izango da Olaranen, 17:00etatik 20:00etara bitartean. 8 urtetik 
gorakoek gurasoekin joan behar dute.

San Blas jaia bihar
Bihar, otsailaren 8an, San Blas jaia ospatuko da. 12:00etan, meza 
izango da, eta bertan, San Blas opilak bedeinkatuko dituzte.

oHaRRak

Maialen Regueiro aNtzuoLa
Antzuolako Anelkar elkarteak, 
Udalarekin eta eskolarekin el-
karlanean, bat egin du, beste 
urte batez, aurten XVI. edizioa 
duen Piztu itxaropena kanpai-
narekin. Astebetez elikagai bil-
keta egin ostean, aurten, guzti-
ra, 558 kilo batu dituzte, Saha-
rara bideratuko dituztenak. 
Gauzak horrela, Anelkarreko 
kide Jabi Etxaniz pozik azaldu 
da, beste urte batez antzuolarrek 
elkartasuna adierazi dietelako 
beharra duten sahararrei.

Aurtengo kanpainan ere eli-
kagaiak batzearekin batera kon-
presak batu dituzte; guztira, 40 
kaxa bete dituzte. Horrekin 
batera, Anelkarrek urtero 1.500 
euro bideratzen ditu proiektu 
honetara. 

Herritarren borondatea
Iaz, Piztu itxaropena kanpaina-
rako 460,5 kilo batu zituzten, eta 
29 kaxatan banatu. Aurten, zer-
txobait gehiago batu dute, eta, 
horregatik, Etxanizek aipatu du 
positiboa dela urtetik urtera 
kilo gehiago batzea, eta, horre-
kin batera, herritarren boron-
datea azpimarratu du: "Kontuan 
hartu behar da epe laburrean 
hainbat elikagai bilketa egiten 
direla. Izan ere, azaroan elikagai 
bankurako kanpaina egiten da 

eta herritarrak beraien elkar-
tasuna adierazten dute, baina 
ez dute argi izaten laguntza nora 
bideratzeko izaten den. Hala 
ere, gu urtetik urtera kilo gehia-
go jasotzen ari gara eta asko 
eskertzen dugu herritarrek 

Sahararekiko eta elikagai ban-
kuarekiko duten borondatea".  

Ereindajaneko produktuak
Etxanizek aipatu duenez, aur-
tengo kanpainan Bergarako 
Ereindajanek zerikusia izan du 
taldeko kide baten iniziatibari 
esker: "Anelkarreko kide bati 
taldeari diru kopuru bat eskatzea 
bururatu zitzaion, Ereindajanen 
produktuak erosteko helburua-
rekin. Modu horretan, eta 300 
euroko aurrekontuarekin, bes-
teak beste, 80 kilo babarrun 
erosi zituen".

Anelkarreko kideak, jasotako elikagaien sailkapena egiten. ANELKAR

Elkartasunezko 558 kilo 
elikagai batu dituzte
'Piztu itxaropena' kanpainak XVi. edizioa du aurten eta, guztira, 558 kilo elikagai batu 
dituzte; 40 kaxatan banatu dituzte. bergarako Ereindajanen, esate baterako, 80 kilo 
babarrun erosi dituzte elkarteko kide bati bururatutako ekimen bati esker

BERGARAKO 
EREINDAJANEN, 
BESTEAK BESTE, 80 
KILO BABARRUN 
EROSI DITUZTE 

Ohiturari jarraituz, Sagiri eta 
Anelkar elkarteetako kideak, 
Antzuolako abesbatza eta 
txistulariekin batera, Santa 
Ageda eskean aritu ziren 
martitzenean herriko kaleetan 
zehar. Guztira, 40tik gora lagun 
elkartu ziren eta 737 euro batu 
zituzten, Kongoko eta Senegalgo 
proiektuetarako bideratuko 
direnak. Afaltzeko, berriz, 20 
lagun elkartu ziren. Martitzenean, antzuolarrak Santa Ageda eskean aritu ziren. JABI ETXANIZ

737 euro Kongora eta Senegalera
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Udal liburutegitik emandako 
datuen arabera, 2019an 1.862 
liburu mailegatu ziren Elgetan. 
"Erabiltzaile kopurua mailegu 
kopurua baino handiagoa da", 
adierazi du liburutegiko ardu-
radun Geaxi Ezpeletak. "Iaz, 
3.000 pertsona inguruk erabili 
zuten zerbitzua: irakurtzeko, 
mailegu zerbitzua erabiltzeko, 
etxeko-lanak egiteko, kontsultak 
egiteko, ordenagailuak erabil-
tzeko, eta abarrerako". 

Gaztelerazkoak baino euska-
razko liburu gehiago hartu ziren 
maileguan. Euskarazko liburuen 
maileguak 1.003 izan ziren, eta 
gaztelerazkoenak 740. "Gainon-
tzekoak, beste hizkuntza batzue-
tan edo ele bitan", zehaztu du 
Ezpeletak. Hizkuntza irizpidea-
rekin lotuta adierazgarria da 
batez ere neska-mutikoak dire-
la euskarazko liburuak maile-
guan hartzen dituztenak. Helduen 
artean gaztelera da nagusi. 
2019an, euskarazko liburu mai-
legatuenak Daniela pirata, To-
nino eta Kokoriko izan ziren. 
Gaztelerazko liburu mailegatue-
nak, berriz, Reina roja, La rosa 
del viento eta Las hijas del capitán 
izan ziren. Argi dago euskaraz 
haur ipuinak mailegatzen dire-
la, gehienbat, eta helduendako 
eleberrietan, berriz, gaztelera 
dela nagusi. 

Emakumezkoak gehienak
Orokorrean, liburutegiko era-
biltzaileen gehiengoa emakumez-
koa da. Neska-mutikoen artean 
ere bai. "Iazko mailegu datuetan, 
gutxi gorabehera, bi heren ema-
kumeek egindako maileguak 
izan ziren eta heren bat gizonez-
koek egindakoak", zehaztu du 
liburutegiko arduradunak.

Liburu mailegua ez da urte 
osoan zehar bera izaten. Elge-
tari dagokionez eta 2019ko datuei 
erreparatuta, mailegu kopuru 
handieneko hilabeteak uztaila, 
urria, azaroa eta urtarrila izan 

ziren. Mailegu kopuru txikiena, 
berriz, udaberrian.

Literatura solasaldia, laster 
Aurrera begira, hilaren 20an da 
egitekoa hurrengo literatura 
solasaldia, liburutegian. Irakur-

gaiak Esku hori! ipuin erotikoen 
bildumatik aukeratutako hiru 
idatzi dira. Estitxu Arozenaren, 
Karmele Arrietaren eta Eneritz 
Duesoren ipuin bana dira. Inte-
resatuek liburutegian dituzte 
eskuragarri.

Neska-mutiko taldea Elgetako liburutegian. L.Z.L.

Umeek mailegatzen dute 
euskaraz, gehienbat
iaz, 1.862 liburu mailegatu ziren Elgetako udal liburutegian. 1.003 mailegu izan ziren 
euskara hutsezko liburuenak eta 740 gaztelera hutsezkoenak. gainerakoak ele bitan 
edo beste hizkuntza bateko liburuak izan ziren. Helduen artean gaztelera da nagusi

Maia Erostarbe, Ehari Barquero, Uxue Martin, Irea Alberdi eta Irati Alkorta. L.Z.L.

Lau eta sei eskutara joko dute 
Andoainen, bi taldetan banatuta
aste bukaeran jokatuko da urteroko piano jaialdia; 
urduri baina ondo prestatuta doaz bost ikasle elgetarrak

L.Z.L. ELgEta
Aste bukaeran jokatuko da An-
doaingo 15. piano jaialdia. Piano 
ikasle askorendako urteko hi-
tzordu garrantzitsuenetako bat 
da. 800 bat pianista elkartuko 
dira aurten, eta tartean izango 
dira bost elgetar. Maia Erostar-
bek, Ehari Barquerok eta Uxue 
Martinek sei eskutara joko dute. 
Aurretik ere egonda daude jaial-
dian, eta badute hango berri. 
Irea Alberdirendako eta Irati 
Alkortarendako, aldiz, lehen 
esperientzia izango da. Lau es-
kutara joko dute, eta pozik itzu-
li dira aurreko egunotan Oñatin 

egindako bailara mailako entse-
gutik. Lorea Larrañaga dute 
irakasle bostek, eta pozik da 
ikasleek egindako lanarekin. 
"Kantua prestatu, beraien artean 
koordinatu eta abestia buruz 
ikasi dute. Orain, egindako lana 
jendaurrean aurkezteko unea 
da. Urduri jarriko dira, eta nor-
mala da. Horrelakoetan, asko 
ikasten da", esan du. "Lau esku-
tara jotzea ohikoa da. Sei esku-
tara jotzea, aldiz, jende gutxiago 
animatzen da. Asko entseatu 
behar da, eta elkartzea zailagoa 
izaten da. Baina oso polita da 
bai jotzeko bai entzuteko".  

Apirilaren 3ra bitarteko bari-
kuetan 3-12 urte bitarteko neska-
mutikoei eta gurasoei zuzendu-
tako eskulan tailerra proposatzen 
dute ludoteka zerbitzutik. El-
karlana oinarri hartuta eta 
umeak protagonista izanik pro-
zesu osoan helburua da erraldoi 
bat sortzea. Lehen saioa hilaren  
14an izango da, 18:00etatik 
20:00etara, ludotekan. Adibideak 
aurkeztu eta lehen erabakiak 
hartuko dira. Hurrengo saioetan, 
diseinua adostu, materiala au-
keratu eta muntaketa lanak 
egingo dira. Tailer osoa doan 
izango da gurasoendako. Neska-
mutikoek hileko edo eguneko 
bonuak atera beharko dituzte 
hirugarren saiotik aurrera.

Erraldoi bat egiteko 
lehen tailer irekia, 
otsailaren 14anPodologoa

Erretiratuendako otsaileko 
kontsulta hilaren 17an izango 
da. Interesatuek txanda hartu 
behar dute aurrez. Deitu: 943 
76 80 77 (Nati).

Hobariak zergetan
Ondasun higiezinen eta 
ibilgailuen zergaren inguruko 
hobariak eta salbuespenak 
tramitatzeko azken eguna 
otsailaren 28a da. Argibideak, 
udaletxean zein www.elgeta.
eus atarian.

Loteria: Goibeko
Gabonetako loteria kobratzeko 
azken egunak: otsailaren 14a, 
18:00etatik 20:00etara; eta 
otsailaren 15a, 12:00etatik 
13:30era. Ozkarbi elkartean.

oHaRRak

DANIELA PIRATA 
EuSkaRazko MaiLEgatuENa

Danielaren ametsa da Kaiman 
beltza itsasontziko pirata 
izatea. Kapitainari eta 
tripulazioari, ordea, ez zaie 
ideia egokia iruditzen. Gainditu 
beharreko proba gogorrak 
jartzen dizkiote neskatilari. 
Zalantza sortzen da, orduan, 
piraten benetako arazoa ez ote 
den Daniela neska izatea.

REINA ROJA
gaztELERazko MaiLEgatuENa

Thriller generoko eleberriak 
Antonia Scott du protagonista. 
Emakume oso berezia da. Ez 
da ez polizia agentea ez 
kriminalista, baina ohiz 
kanpoko dohaina du gertaera 
sinesgaitzenak ere argitzeko, 
eta poliziak bere laguntza 
behar du, beste behin. Kasua, 
noski, ez da nolanahikoa. 

Iazko mailegatuenak, Elgetan
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Naroa Urien Berrio ELgEta
Santanderko Racing taldeko 
jokalari Iñaki Olaortua 2019ko 
tokiko kirolaririk onena izen-
datu dute Debagoiena Kirol 
Sarietan (DKS). Elgetako Udalak 
bozketa antolatu zuen herrian 
eta Olaortuak lortu zituen boto 
gehien. Hala, herrikideek eman-
dako saria da. Protagonisten 
ibilbidea eta lorpenak bereizten 
dituen sariketa da DKS.
Herritarren hautua izan zara DKS 
sarietarako; zer deritzozu? 
Aurten da saria lortzen dudan 
lehenengo aldia, eta oso pozik 
nago. Ohorea da elgetarrek nire 
alde egitea horrelako sariketa 
batean. Ilusio handia egiten dit 
eta oso eskertuta nago elgetar 
guztiekin. Zure herriak hain-
beste maite duzun kirolean 
egindako lana aitortzea sentsa-
zio bikaina da.
Zure etxekoek hartu zuten saria… 
Jarraitzaile amorratuak dira?
Ezin izan nintzen sari banaketa 
ekitaldira joan, eta nire amak 
eta ahizpak hartu zuten saria. 
Nire jarraitzaile nagusiak dira 
eta haiei ere ilusio handia egin 
zien DKS saria jasotzea. Beti 
daude bultzada eta indarra ema-
teko prest, eta hori eskertzekoa 
da. Nire neska-laguna ere futbol 
jokalaria da, eta futbolak indar 
handiagoa hartu du etxean. Au-

rreko urtean Santanderko beste 
talde batean ibili zen, baina 
aurten Racingera etortzeko deia 
jaso du. Horrenbestez, biok fut-
bol talde berdinean gaude eta 
etxekoak bion jarraitzaile amo-
rratuak dira. Hori bai, etxean 

futbolaren ingurukoak izaten 
dira liskar gehienak!
Zelan doa denboraldia aurten? 
Aurten, sufritzen gabiltza. Sail-
kapenaren beheko aldean gaude, 
baina borrokan jarraituko dugu. 
Gainera, herriaren eta familia-
ren bultzada handi honekin 
gogotsu nago denboraldia indar 
handiz jarraitzeko. Santanderren 
bizitzen gustura nago, baina 
sarri bueltatzen naiz Elgetara. 
Ondo etortzen zait bertara joan 
eta familia eta lagunak bisitatzea. 
Deskonektatu eta indarberritze-
ko aukera bikaina izaten da. 

Iñaki Olaortua elgetarra El Sardinero futbol zelaian. REAL RACING CLUB

"Ohorea da elgetarrek 
botoz ni aukeratzea"
IÑAKI OLAORTUA SaNtaNDERko RaCiNg taLDEko FutboL JokaLaRia
Denboraldia ez da ondo hasi mailaz igo berri den taldearendako. olaortuak ere sumatu 
du aldea. Herrikideek emandako DkS sariak ilusio handia egin diola esan du

"SAILKAPENEAN 
BEHEALDEAN GAUDE, 
BAINA, HALA ERE, 
BORROKAN 
JARRAITUKO DUGU" 

N.U. ELgEta
Hamaika gazte donostiarrek 
osatzen dute taldea, eta ekime-
narekin euskarazko umorearen 
hutsunea bete nahi dute. Horre-
tarako, ikus-entzunezko esketxak 
eta zuzeneko antzezlanak uztar-
tzen dituzte, eta gazteentzako 
gazteek egindako umorezko eta 
euskarazko produktua eskaintzea 
dute helburu. Proposamena 
otsailaren 16an eskainiko dute 
eta sarrerak salgai daude da-
goeneko. Elgetako taberna guz-
tietan eskura daitezke 4,5 euro-
ren truke. Egunean bertan ere 

leihatilan erosteko aukera egon-
go da, 5 eurotan.

"Barrez lehertzeko" ikuskizuna
Barrexerkakoak duela urtebete 
elkartu ziren lau urtez buruan 
zuten ideia aurrera eramateko. 
Ikus-entzunezko esketxak eta 
zuzeneko antzerkiak uztartzen 
dituzte ikusleendako ordubete-
ko ekitaldi bat osatuz. Saio ba-
koitzean pertsona ezagun bat 
gonbidatzen dute hark ere, haie-
kin batera, esketxetan eta an-
tzerkietan parte hartzeko. Nor 
aukeratuko dute Elgetarako?

‘Barre Tourra’ ikuskizuna 
Elgetara iritsiko da bihar zortzi
otsailaren 16an, Espaloian, euskarazko umorea izango 
da nagusi barrexerka konpainiaren eskutik

Sari banaketa ekitaldia 
urtarrilaren 28an izan zen, 
Bergarako Seminarixoan. 
Elgetako alkate Iraitz 
Lazkanoren eskutik jaso zuten 
saria Iñaki Olaortuaren ama Tere 
Deskargak eta ahizpa Olatz 
Olaortuak. Harro eta pozik 
zeudela azaldu zuten, eta 
eskertuta elgetarrak Iñaki 
aukeratu dutelako, aurten, saria 
jasotzeko. Alkatea, Olatz Olaortua –ahizpa– eta Tere Deskarga –ama–, sariketan.jasotzen. 

Senitartekoak "oso harro" 

GOIENA

Autoak protagonista, domekan
Badator IV. Mendi Mendia Racing jaia. Egun osoko egitaraua dago 
iragarrita domekarako. Goizean, ibilgailu klasikoen topaketa eta pintxo-
potea egongo dira, talde argazkiarekin batera. Eguerdian, 200 pertsona 
elkartuko dira antzokian egingo den bazkarian, eta gaueko kontzertuetan 
350 pertsonatik gora. Ikusmin handia dago Ostiada Oi! taldea entzuteko.

Ospakizunak 
Arantzetan
Bihar ospatuko dute San Blas 
eguna Arantzeta auzoan. Meza 
esango du Juan Cruz Juaristi 
abadeak, 12:00etan, ermitan eta 
San Blas opilak bedeinkatzeko 
aukera izango da bertan. 
Auzotarrek, berriz, salda eta 
urdaiazpikoa ipiniko dute, 
11:00etatik 13:00etara. Gozokiak 
ere egongo dira neska-
mutikoendako.  

GOIENA
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Oihana Elortza oÑati
Anton Inza (Oñati, 1957) 33  ur-
tez izan da Aloña Mendi kirol 
elkarteko presidentea, eta elkar-
tean egingo diren berritasunekin 
batera utziko du kargua.
Futbola gustatu, baina eskubaloia-
ri lotuta hasi zinen Aloña Mendin. 
Bai. Lagunak eskubaloian ibil-
tzen ziren. Anjel Barrena, Juan 

Carlos Elorza eta Ernesto Igar-
tua, esaterako, eta haien arri-
muan sartu nintzen eskubaloiko 
zuzendaritzan. Herriko plazan 
jokatzen ziren eskubaloi parti-
duetan pegatinak jarri eta bo-
rondatea eskatzea izaten zen 
nire lanetako bat. Ateak Olait-
turritik plazara eramatea eta 
horrelakoak.

1986an sartu zinen elkarteko zu-
zendaritzan, eta presidente kargua 
hartu zenuen. Nola?
Irakaslea izan naiz lanbidez eta 
1984an Santurtzira bidali nin-
duten. Bi urte pasa nituen han, 
eta, bueltarako, Zubikoa kirol-
degia eginda zegoen, igeriketa 
taldea ere sortzen, eta lagunak 
elkarteko postuetan sartuta. 

Xabier Infante Artza ere kua-
drillan ibiltzen hasi zen… Mu-
gimendua zegoen orduan. Or-
duko zuzendaritzak ez zuen 
jarraitu gura eta 1986ko udako 
egun batean niregana etorri zen 
Enrike Zubiagirre, presidente 
izatea proposatuz. Baietz esan 
nuen, eta 33 urte pasa dira. Ni-
rekin batera Luis Agirre eta 
Carlos Olalde Kalin ere sartu 
ziren, baina denbora gutxi egin 
zuten haiek, futboleko sailean 
sartu ziren-eta buru-belarri. 
Anjel Barrena sartu zen gero, 
eta, hala, Zubiagirrek, Barrenak 
eta hirurok osatu genuen hiru-
kotea.
Eta nolakoa izan da agintaldia? 
Gu hirurok taldekide izan gara, 
baina baita lagunak ere. Asko 
hitz egin dugu gure artean, eta 
erabakiak bulegoan zein kalean 
hartu ditugu. Hala ere, gu hiru-
rok elkarteko zuzendaritzako 
kideak gara; gutaz gain, sail 
bakoitzeko ordezkari banak osa-
tzen dute talde hori. Hamazazpi 
lagun, guztira. Hileko lehen 
eguenetan biltzen da batzar hori; 
sail bakoitzak bere egutegia eta 
funtzionatzeko modua du.
Zer lan egin behar ditu Aloña Men-
diko presidenteak? 
Aloña Mendi Kirol Elkarteko 
presidente izateak, egia esan, 
ez du aparteko lanik eskatzen, 
sail bakoitzak du bere zuzenda-

ritza taldea eta bakoitzak bere 
kudeaketa, egutegia, proiektuak 
eta diru kontuak eramaten ditu. 
Ezer sinatu behar denean, Aloña 
Mendiko IFKrekin (CIF) zabal-
tzen den edozein kontu, adibidez, 
orduan presidenteak sinatu behar 
du eta ordezkari lanak egin behar 
direnean ere askotan bera joaten 
da. Sail batean gorabehera han-
diak egon badira, adibidez, or-
duan zuzendaritza sartzen da.
Gorabeherak daudenean, elkarri 
laguntzen diote sailek? 
Diruaren banaketa egiten denean, 
esaterako, kontuan izaten dira 
sail bakoitzaren egoerak eta 
beharrak, bai.
Agintaldi luze honetan, zerk eman 
dizu buruko min handiena zeuri 
konkretuki?

Anton Inza oñatiarra Aloña Mendi tabernaren aurrean eguazten eguerdian. O.E. 1987ko pilotako herriartekoan sariak ematen. ALOÑA MENDIKO ARTXIBO BILDUMA

Inza, Aloña Mendiko bulegoetan, hileko batzarrak egiten dituzten gelan. O.E.

"Pozten nau 
herritar asko 
Aloña Mendiko 
kide sentitzeak"
ANTON INZA aLoÑa MENDiko kiRoL ELkaRtEko PRESiDENtEa
Duela bi urte hartu zuen erretiroa lanean, eta orain, bere bizitzaren parte den elkartean 
hartuko du, aloña Mendin, presidente berriari laguntzeko prest egongo den arren

"ESKUBALOIAREKIN 
IZAN NUEN LEHEN 
LOTURA ELKARTEAN"

"OINARRIAN HERRIKO 
JOKALARIAK EGOTEA 
DA GURE FILOSOFIA" 

"AZKEN BATZARREAN, 
SL BAT SORTZEA 
ONARTU ZEN" 
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Niri, tabernaren kudeaketak. 
Gure esparrua kirola izan da 
eta tabernak beste ardura batzuk 
ere eskatzen ditu eta ni kirol 
kontuetan hobeto moldatzen 
naiz, egia esan.
Urtarrilean egindako urteko batza-
rrean, baina, beste bide bat ireki 
diozue gai horri, ezta? 
Bai; SL bat sortzea erabaki da. 
Modu horretara, loteriaren li-
zentzia eta tabernaren ardura 
horrek hartuko du. Aloña Men-
di elkartea izango da bazkide 
bakarra eta administrazio kon-
tseiluan batzar orokorreko hiru 
kideak eta bi sailetako kide bana 
egongo dira; bost, guztira. Ho-
rrela, modu batera bananduta 
egongo dira bi zerbitzu horiek 

eta elkartea bera, bakoitza bere 
IFKrekin. Bestalde, elkarteak 
izaera publikoa izango du. Horrek 
guztiak, baina, eskatzen du ba-
tzarra erregistratzea, eta ikusi 
dut oraintxe dela momentu ego-
kia erretiroa hartu eta zuzen-
daritzan berriak sartzeko. Bes-
te aldaketa bat da administrazio 
kontuak eramateko Ane Billar 
kontratatu dugula orain. Zarauz-
ko elkartea hartu dugu eredu 
moduan.
Zein da elkartearen oinarria? 
Oinarrian herriko kirolariak 
egotea izan da beti elkartearen 
filosofia. Adibidez, saskibaloian 
kanpokoak ekarri genituenean, 
emaitzak onak izan ziren, baina 
kantxa ez zen betetzen. Talderen 

batek kanpokoren bat behar 
badu, ekarriko da, baina oina-
rrian herrikoek egon behar dute. 
Bestalde, boluntario lana ere 
aipatu gura nuke. Lotura zuze-
na dutenez gain, herritar asko 
egoten dira gertu laguntzeko. 
Eta hori asko eskertzen da. Poz-
ten nau ikusteak herritar asko 
sentitzen direla Aloña Mendiko 
kide. Herrian integratzeko bide 
bat badela ere uste dut. 
Ezaugarri horiekin jarraitu beharko 
luke? 
Nik uste dut baietz.
Nolakoa izan zen sorrera? 
1949an sortu zen, futbol sailare-
kin bakarrik. Orduko armarrian 
baloia du txantxikuak hanketan. 
Baina Oñatin kirol asko egiten 
zen garai hartan eta 1967an ta-
berna jarri zuten, eta han hasi 
zen elkartea sortzen talde ezber-
dinekin. Hurrengo pauso handia 
kiroldegia egitea izan zen; talde 
gehiago sortu ziren han. Horren 
aurretik, Gurian egiten zituzten 
batzarrak, eta taberna itxi zu-
tenean han agertutako Aloña 
Mendiko paper batzuk ekarri 
zizkiguten, gurekin oroituta. 
Detaile polita izan zen.
Kiroldegi berria ari dira egiten orain. 
Futbol zelai berririk, ordea, ez dago 
oraindik proiektuen artean. 
Eta behar dela uste dut. Kirol 
instalazioetan egindako inber-
tsioetan pobre ibili da Oñati. 
Partxeak bai, baina benetako 
inbertsioak ez horrenbeste.
Bizi izan duzun unerik goxoena? 
Egoitza inauguratu zen eguna, 
adibidez. Uste dut benetan as-
matu zutela horrekin; hau da, 
sail guztiak toki berean elkar-
tzeko moduko egoitza izatea. Ni 
sartu nintzenerako martxan 
zegoen proiektu hau. Gogoan 
dut egungo eraikinaz gain Kale 
Barriko beste eraikin bat zela 
esku artean izan zuten beste 
aukeretako bat, Egaña okinde-
giaren ondoan dagoen eraikina. 
Kirol mailan lortutako garaipe-
nak ere pozgarriak izan dira.
Eta txarrenak? 
Galdutako lagunak eta kideak.
Lanetik eta aisialditik erretiroa 
hartuta, zein plan dituzu orain? 
Planak asko; bizikletan ibili eta 
egunero paseatzera joan, adibi-
dez. 
Gomendio berezirik bai presidente 
berriarendako? 
Lasai egoteko eta ez beldurtzeko. 
Egun, hamalau sail ditu elkar-
teak. Lan handiena sailek eurek 
egiten dute. Gainera, edozertan 
laguntzeko egongo gara gu. 

Futbol taldea hirugarren mailara igo zenean, 1993-1994. ALOÑA MENDIKO ARTXIBO BILDUMA

Aloña Mendi Kirol Elkarteko zuzendaritza nagusia berritzeko 
prozesua martxan dago. Hiru lagun berri sartuko dira: presidentea, 
diruzaina eta idazkaria. Zapatuan, hilak 8, da hautagaiak 
aurkezteko azken eguna, eta lerro hauek idatzi aurretik ez da inor 
aurkeztu. Horrela gertatuko balitz, inor aurkeztu ez, beste epe bat 
zabalduko da. Zuzendaritzan dauden hamazazpi lagunek hartuko 
dute lana presidente berria topatzeko. Izen batzuk badituzte 
dagoeneko esku artean, egoera hori gertatu daitekeela aurreikusita. 
Hala ere, gehiago egon daitezke, eta zuzendaritzak erabaki eta 
adostu beharko du. Hautagai bakarra aurkeztu edo zuzenean 
proposamena norbaiti egin eta hark onartu, ez da hauteskunderik 
egingo, horixe izango da elkarteko presidente berria.

Aukeraketa prozesua

Paseoan zihoan herritar batek atera eta bidalitako argazkia da. 
"Beste batzuetan ere tokatu izan zait txakur kakak lurrean 
ikustea, edonork zapaltzeko moduan", dio, kexati. 

A.T.

goRa Eta bEHERa

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

Otadui zuhaiztian ere, 
txakur kakak lurrean

Jone Arrazola eta Miren Aranguren erdian, alboetan udal ordezkariak dituztela. M.S.

Zaintza erdigunean jarriko dute, 
Selma Huxley bekari esker
Jone arrazolak eta Miren arangurenek jasoko dute; 
bizitzak eta zaintzak erdigunean jarri gura dituzte

Maialen Santos oÑati
Oñatiko emakumeek historian 
zehar Oñatiko herriari eginda-
ko ekarpenak plazaratzeko hel-
buruarekin, Jone Arrazola oña-
tiarrak eta Miren Aranguren 
iruindarrak jasoko dute aurten 
Udalaren Selma Huxley Barkham 
beka. Hain zuzen, 18.000 euro 
jasoko dituzte 18 hilabete iraun-
go duen lana egiteko. Izaro Elor-
za alkateak adierazi duenez, 
"kalitate handiko" lau proiektu-
proposamen jaso dituzte.

Zehazki, hiru helburu bete 
gura dituzte lanaren bitartez: 
emakume zaintzaileek egin du-

ten lana aitortu eta ezagutzera 
ematea, garai bakoitzeko zaintza 
lanen ezaugarriak zeintzuk izan 
diren aztertzea eta, azkenik, 
ateratako ondorio horiek "etor-
kizuneko perspektiban" jartzea 
–"hobetzea" helburu–.

Lana aurrera eramateko do-
kumentazio lana egingo dute 
lehenik. Horren ostean, testi-
gantzak biltzeko elkarrizketak 
egingo dituzte. Behin informazioa 
batuta, testigantza eta argazkie-
tan oinarritutako liburu bat 
sortuko dute. Aurreratu dutenez, 
gogoetarako jardunaldi batzuk 
ere antolatuko dituzte.

Lokalaren inaugurazio ekitaldian, Iturbe, Zubiagirre eta Inza. ALOÑA MENDIKO ARTXIBOA
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Oihana Elortza oÑati
Oñatiko Arrikrutzeko eta Ara-
larko Mendukiloko kobetako 
langileak ez ezik, Leongo Val-
porquero eta Huelvako Aracena 
herriko kobetako ordezkariak 
izan dira, besteak beste, lur az-
piko esperientziak ezagutzeko 
Oñatin eguenean egin dituzten 
jardunaldietan. Gandiagako, 
Debagoieneko Mankomunitate-
ko eta Oñatiko Udaleko ordez-
kariak eta Koba Turistikoetako 
Espainiako Elkarteko presiden-
tea Manuel Duran ere izan dira. 
Nork bere esperientzia kontatu, 
nola lan egiten duten azaldu eta 
egunerokoan dituzten arazoak 
elkarbanatu dituzte.

Gorrei laguntzeko sistema 
Eta esperientziak eta arazoak 
konpartitzea "aberasgarria" iza-
ten dela adierazi dute. "Kobazu-
lo bakoitzak bere ezaugarriak 
ditu eta horietara moldatu behar 
da, baina beti dago zer ikasia 
besteen esperientziak entzunda. 
Gainera, zuk bezalako lana egi-

ten dutenekin elkartzeak beti 
ematen dizu energia lanera 
bueltatzeko", dio Mendukilo 
kobetako Amaia Govillarrek.

Hain zuzen ere, Mendukilon 
bisitari gorrendako erabiltzen 
duten sistema, tableten erabile-
ra, apuntatu dute, esaterako, 
Andaluziako Aracena hango 
turismo teknikari Charo Moyak 
azaldu duenez. Leongo Valpor-
quero kobetako Juan Carlos 
Carreterrek, berriz, inbidiaz 
entzun ditu inguruan bizilagun 
asko dituzten kobetako langileen 
esperientziak, eurena biztanle-
rik ez duen herri batean dago 
eta. Arantzazu Gaur Fundazio-
ko ordezkariak ere izan dira 
jardunaldietan. "Jendea ez dator 
gauza konkretu bat edo beste 
bat ikustera, esperientzia bat 
bizitzera baizik. Menditik buel-
ta egiten duten askok galdetzen 
digute, esaterako, beste zer egin 
edo ikus dezaketen inguruan, 
eta interes horrek behar horri 
ahalik eta ondoen erantzuteko  
etorri gara jardunaldietara. Bi-

sitariari eskaintzeko dauden 
inguruko zerbitzuen arteko sa-
rea sortzea garrantzitsua dela 
uste dut", dio Olatz Fernandezek.

Arrikrutzeko bi sariak 
Oñatiko Turismo Bulegoan par-
tekatu dituzte esperientziak, eta, 
bertako produktua dastatzeko 
tartetxoa hartu ondoren, Arri-
krutzera egin dute bisita, hango 
galerian sartu dira eta bertatik 
bertara ikusi dute. Hain zuzen 
ere, Oñatiko Arrikrutz kobek 
kalitatearen inguruan jasota 
dituzten bi ziurtagirien inguruan 
hitz egin du Edurne Urteagak. 
Eguaztenean Mendukilon egin 
zituzten jardunaldiak, eguenean 
Oñatin eta gaur, egubakoitza, 
Pozalaguan egingo dituzte.

Jardunaldietan parte hartu duten kideak Oñatiko Turismo Bulegoan eguenean. IBAI ZABALA

Lur azpiko esperientziak 
elkarbanatzeko eguna
'kantauri mendilerroko koben jardunaldi teknikoak' izeneko topaketa egin dute 
eguenean oñatin, eta Euskal Herriko, Leongo eta andaluziako kobetako ordezkariak 
egon dira, bakoitza bere lan egiteko modua eta kezkak azaldu eta partekatzeko

MENDUKILON 
GORREKIN DUTEN 
SISTEMA GUSTATU 
ZAIE, ADIBIDEZ, 
ARACENAKO LAGUNEI 

Sarri egon da Villaluenga 
Oñatin. AMETeko 
lagunekin batera sartu da 
kobazulo baten baino 
gehiagotan. Arrikrutzeko 
lehoiaz eta inguruko 
ondareaz jardun du 
jardunaldien barruan. 
Nolako garrantzia du 
Arrikrutzeko lehoiak? 
Ez du parekorik hezurdura 
horren aurkikuntzak. Baina 
hemen badira aztarna 
gehiago.
Zenbat urte egin behar 
dugu atzera? 
Arrasateko Lezetxikin, 
duela 240.000 urteko 
hezurrak aurkitu dituzte. 
Oñatin bertan, 160.000 
urte dituzte hartzen 
aztarnek. Lehoia bera ez 
dakigu noizkoa den, ezin 
zaio DNArik egin eta.
Oñatiko ze ondare 
paleontologiko aipatuko 
zenituzke? 
1974-1975ean ikerlari 
batzuek indusketak egin 
zituzten, baina ez zuten 
argitalpen zehatzik egin. 
Ikertzeko materiala 
badago, eta horretan 
hasiko gara orain. 
Zer ikertuko duzue? 
Udalarekin lau urteko 
akordioa sinatu du EHUko 
historiaurreko taldeak, eta 
lana nola egin antolatu 
behar dugu. Arrikrutzez 
gain, Jaturaben, 
Arantzazun eta Araotzen 
daude aztarnategiak, eta 
alderdi arkeologiko zein 
paleontologikotik aztertu 
nahi ditugu.

I.A.

"Ikertuko 
ditugu Oñatiko 
aztarnategiak"
ARITZA VILLALUENGA 
EHu-ko iRakaSLEa

Ingo xonau! proiektuak Hikala-
guna ipiniko du martxan. Ho-
rretarako bilera otsailaren 14an
izango da, 19:00etan, Euskaldun 
Berria gelan. Hika dakitenak 
eta ez dakitenak elkartu eta tal-
deak egitea da asmoa, berriketan 
jarduteko. Taldetxoak astean 
behin elkartuko dira, ordubetez,  
nahi duten tokian eta orduan. 
Bi hilabeteko froga izango da. 
Gero, afaria egingo dute guztiek 
batera, esperientzia-trukea egi-
teko, elkar ezagutzen eta hika 
praktikatzen segitzeko.

"Dakitenak eta ikasi nahi du-
tenak, denak animatu daitezela. 
Berdin du oso gutxi edo ezer ez 
jakinda ere. Hitz egitera ausar-
tzen ez direnei belarria egiteko 
balioko die", dio Idoia Etxebe-
rriak. Orain arteko lanketa ba-
tez ere emakumeekin egin ba-
dute ere, Hikalaguna ez da 
emakumeentzat bakarrik izango: 
"Neska eta mutil, denetik egotea 
komeni da, bi errejistroak era-
bili ahal izateko". Adin mugarik 
ez dago.

Hikalaguna martxan 
jartzeko bilera dago 
hilaren 14an

18 eta 30 urte bitarteko gazteei, 
Oñatin ohiko egoitza gisa alo-
kairuan duten etxebizitzaren 
ordainketan laguntzeko helburuz 
ematen dizkie udalak emantzi-
paziorako diru-laguntzak –be-
tiere baldintza jakin batzuk 
betetzen dituzenei–. Hala, 2019an  
34 eskaera jaso zituen udalak; 
aurreko urtean baino bi gutxia-
go. Banatutako diru kopurua, 
ostera, 2018koa baino 2.000 euro 
altuagoa izan zen –53.207 euro 
banatu ziren 2019an–.  Eskatzai-
leen profilari dagokionean, 25 
urte edo gehiago zituzten eska-
tzaileen %92k. Gainera, beste 
urte batez gora egin zuen ema-
kume eskatzaileen kopuruak 
–2019an guztira 20 izan ziren–.

Udaletik azaldu dutenez, diru-
laguntza hau "egonkortzen" ari 
da: “Gazteek emantzipaziorako 
duten arazoa leuntzen laguntzen 
ari garelakoan gaude; beren 
ongizaterako lagungarria dela-
koan. Gaineratu dutenez, bide 
horretan "urratsak ematen" ja-
rraituko dute udaletik.

Emantzipaziorako 
diru-laguntzek, 
balorazio "positiboa"
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Maialen Santos oÑati
Duela bi aste Azkoagain futbol 
zelaian jokatutako partiduan 
eskuratu zuen Aloña Mendiko 
Erregional Preferenteko taldeak 
sailkapeneko lehen postua. Idia-
zabal taldearen aurka jokatuta-
ko neurketa gol festarekin amai-
tu zen, 8 gol egin baitzizkion 
etxeko taldeak aurkariari. Hala, 
bigarren sailkatua –Beasain– 
puntu batera utzi zuen Aloñak. 
Joan den asteburuan Getariaren 
aurka jokatu zuten oñatiarrek, 
eta, neurketa hori irabazita, 
Beasaingo taldearekiko aldea 
handitu egin zuten, Endika Ruiz 
Aloñako entrenatzaileak azaldu 
duenez: "Puntu batetik lau pun-
tura areagotu genuen aldea. 
Hirugarren sailkatutik, Lagun 
Onak-etik, aldiz, sei puntura 
gaude egun", zehaztu du. Orain, 
datozen jardunaldiei begira ja-
rrita dago taldea; izan ere, as-
teburu honetan derbia jokatuko 
dute Ruizen mutilek: "UDA 
hartuko dugu etxean domeka 
arratsaldean. Beraiek ez daude 

egoera onenean, eta ziur naiz 
irabazteko gosez etorriko direla. 
Guk ere puntuak gehitzen ja-
rraitu gura dugu". Gaineratu 
duenez, derbiak "beti" izaten 
dira partidu "bereziagoak".

Taldea, "egoera onean" 
Duela gutxi, txakalaldi batetik 
pasa da taldea. Baina orain,  
"egoera onean" dagoela uste du: 
"Bi norgehiagoka galdu genituen 
jarraian, eta horrek taldean 
eragina dauka. Behin horri au-
rre eginda, momentu hobean 
gaude orain". Halere, Ruizen 
aburuz, taldeak "hankak lurrean" 
mantentzea ezinbestekoa da, 
egun batetik bestera gauzak 
aldatu eta "hankaz gora" jartze-
ko aukera dago eta. Arrazoi 

horregatik, gainontzeko taldeei 
baino gehiago, "talde barrura" 
begiratu gura du entrenatzaileak, 
nork bere lana "txukun" egin 
behar duela uste baitu. Eta lan 
ona egin ahal izateko Aloñako 
beste taldeen laguntza positibo-
ki baloratu du Endika Ruizek: 
"Gure taldea indartzeko funtsez-
ko ditugu beste taldeetako joka-
lariak; beharra dugunean gure 
taldearekin jokatzera etortzen 
diren horien laguntza".

Goian jarraitzea helburu
Hemeretzigarren jardunaldia 
jokatzear daudela,  aurrerantzean 
puntuak eskuratzen jarraitu 
gura luke taldeak. "Emaitza onek 
taldeko dinamikan eragin zuze-
na dute eta". Denboraldi amaie-
rari begira, bestalde, sailkape-
naren goiko postuetan jarraitzea 
litzateke oñatiarren nahia. Edo-
zelan ere, mailaz igo ahal izate-
ko derrigorrez lehenengo postuan 
amaitu beharko lukete denbo-
raldia, eta hori "zaila" dela ai-
tortu du taldeko entrenatzaileak. 

Aloña Mendiko jokalari bat baloiaren atzetik, Idiazabalgo atezaina parean duela. IBAI ZABALA

Sailkapeneko lider izaten 
jarraitu gura du Aloñak
Duela bi aste idiazabalen aurka jokatutako partiduan eskuratu zuen lidergoa aloñak. 
Joan den domekako neurketa irabazita, sailkapeneko bigarren taldetik lau puntura 
dago orain taldea. ildo horretan jarraitu gura dute; betiere, "hankak lurrean" izanda

DOMEKA HONETAN 
DERBIA JOKATUKO DU 
RUIZEN TALDEAK, 
AZKOAGAINEN; UDA 
IZANGO DU AURKARI

Ruper Ordorika, kontzertu batean, gitarra eskuetan duela. GOIENA

Ruper Ordorikak kontzertu 
berezia eskainiko du "etxean" 
otsailaren 16an, domekan, Santa ana aretoko oholtzara 
igoko da, gertukoei "gozarazteko" helburuarekin

M.S. oÑati
Ruper Ordorika abeslari oña-
tiarrak herrian eskainiko du 
kontzertua datorren astean; 
domeka arratsaldeko zazpietan 
izango da emanaldia. Sarrerak 
dagoeneko eskuratu daitezke 
www.onati.eus webgunean, Txo-
kolateixan eta leihatila digita-
lean, sarrera gutxi geratzen 
diren arren.

Kontzertu "berezia" 
Hamar urteren ostean, Santa 
Anara itzuliko da abeslaria, bere 
taldearekin batera. Berak aitor-
tu duenez, "tarteka" eskaintzen 

ditu kontzertuak herrian, baina 
azkenengo aldiz gaztelekuan 
izan zen abesten –duela hiru 
urte inguru–. Hala, "etxean" 
abestea "beti" dela berezia ai-
tortu du Ordorikak,  "gertukoak" 
joango baitzaizkio ikustera: 
"Musikan hasi nintzenean, zai-
lagoa egiten zitzaidan herrian 
jotzea, baina orain, ondo pasa-
tzera igoko naiz oholtzara, eta 
publikoak ere hala egin dezan 
espero dut", azaldu du. Gaine-
ratu duenez, "sasoi ezberdine-
tako" kantuak joko ditu, baita 
herriarekin "harreman zuzena" 
duten kantu batzuk ere.

M.S. oÑati
Otsaileko egitarauaren baitan 
antolatu ditu gaurko kontzertuak 
Antixeneko gaztetxeak. Lukiek 
eta Nize talde euskaldunak ari-
tuko dira oholtza gainean, nor 
bere musika eskaintzen. 22:00etan 
hasiko dira emanaldiak, eta sa-
rrerak gaztetxean bertan esku-
ratu ahal izango dira: langileek 
5 euroren truke eta langabeek, 
aldiz, 3 eurotan.

'Lukiek #1' diskoa
2015ean sortutako Lukiek taldeak 
iaz kaleratu zuen lehen lan luzea, 

eta kontzertu bira egiten dihar-
du orain hirukote mungiarrak; 
besteak beste, disko horretako 
kantuak aurkezten izango dira 
gaur. 90eko hamarkadako rock 
alternatiboaren eta grungearen 
eragina duen musika egiten du 
talde horrek. Gaztetxean ema-
naldia eskainiko duten bigarren 
aldia izango da, gainera. 

Nize taldea, bestalde, 2017an 
sortu zen, Bilbon, baina 2018ra 
arte ez zen guztiz osatu. Melodia 
ilunez, azpimunduko ahotsez 
eta fuzz-ez beteriko post-rocka 
dira taldearen ezaugarriak.

Lukiek eta Nize taldeak arituko 
dira gaur gauean gaztetxean
22:00etan hasiko dira kontzertuak. Sarrerak bertan 
eros daitezke; langileek 5 eurotan eta besteek 3tan
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Mendiko eskiko lasterketen 
denboraldia hasi duten hone-
tan, Axier Alonsok (Oñati, 
1988) Alemaniatik erantzun 
dio GOIENAko deiari. Berlin-
go feria batean lanean, Ulma 
Packaging-eko teknikariak 
aste honetan ez du elurrik 
zapaltzerik izango. Baina izer-
dia bota beharko du, berdin-
berdin. 
Elurrik ez, baina entrenatzen 
jarraitu behar... 
Korrika egiteko zapatilak eka-
rri ditut, eta 06:00etan irekitzen 
duten gimnasio bat ere aurki-
tu dut. Halaxe moldatu behar 
izaten dugu kanpora gatoze-
nean; hemen egin beharreko 
entrenamendu saioak oso gus-
tukoak ez ditugun arren, horiek 
ere egin behar izaten dira eta.
Garbi duzue babak ze eltzetatik 
ateratzen dituzuen, hortaz. 
Ez izan zalantzarik. Mendiko 
eskia edo traila zaletasunak 
dira guretako. Eta zaletasun 
horiek seriotasun handiarekin 
hartzen baditugu ere, hori dira, 
zaletasuna. Garbi izan behar 
da hori, eta baita zerk ematen 
digun jaten ere.
Dagoeneko hasi dituzue mendiko 
eskiko lasterketak. Ze asmo aur-
tengorako? Izan ere, Euskal Selek-
zioan zaude. 

Bai. Iaz Euskal Herriko txa-
pelketa irabazi nuenean hau-
tatzaileak esan zidan aurten 
nirekin kontatuko zuela, eta, 
egia esan, mendiko eskian ja-
rri gura dut indarra. Hori 
horrela, nahiz eta lasterketa 
batzuk egingo ditudan, trail 
denboraldia sakrifikatu egin-
go dut, ezinezkoa da-eta den-
boraldi osoan sasoian egotea. 
Gainera, oso nekatuta amai-
tuko nuke.
Horrenbestez, mendi lasterketetan 
ez zaitugu Euskal Selekzioarekin 
ikusiko?

Konpromisoa hartzen badut, 
betetzeko da, eta mendiko las-
terketetako Euskal selekzioa-
rekin lasterketa guztietara 
joateko prest ez banago zin-
tzoagoa da lekua beste korri-
kalari bati uztea, erabat moti-
batuta egongo den horri. Egia 
da pena ere ematen didala, oso 
talde polita sortu dugulako 
selekzioaren bueltan eta eder-
to ibiltzen garelako. Baina 
urtea asko luzatuko zitzaidan, 
eta lehen esandako moduan, 
lehertuta amaituko nukeen. 
Nire kabuz joango naiz laster-

keta batzuetara, baina konpro-
miso barik.
Mendiko eskiko denboraldia pres-
tatzeko, udazkenean hasiko zenuen 
prestaketa lana... 
Urrian hasi nintzen Oñatin ro-
ller-arekin entrenatzen, mendi-
ko bizikleta egiten, teknika 
lantzen... Hala, nahiko goiz bota 
zituen lehen elurteak eta aste-
bururo Pirinioetara joan izan 
naiz. Gabonetan ere oporraldi 
luzea izan nuen eta Pirinioetan 
eman nituen hiru aste. Gabon 
Zahar gaua, esaterako, berezia 
izan zen, Goriz-ko (Ordesa) ater-
pean egon ginen-eta hainbat 
lagun.
Etxeko lanak, horrenbestez, aurre-
ratuta dituzue dagoeneko. 
Martxoa izango da hilabete po-
tenteena, Grande Course txapel-
ketako lasterketak hor pilatuko 
zaizkigulako –Pierra Menta, 
Altytoi eta Tour du Rutor–, bai-
na dagoeneko lau lasterketa 
inguru egin ditugu, eta datozen 
asteburuetan ere lasterketak 
izango ditugu. Egia esan, men-
diko eskiko denboraldia mendi 
lasterketetakoa baino gogorragoa 
egiten da, bereziki kilometro 
asko egin behar direlako erre-
pidean. Zoritxarrez, gurean ez 
dago elurrik, eta elur bila joan 
behar izaten dugu.
Eta, zer moduz orain arteko laster-
ketetan? 
Ondo, pozik nago. Peyresourden 
(Pirinioak) egin genuen lehen 
lasterketa, abenduan, eta kilo-
metro bertikalean hirugarren 
izan nintzen, eta bakarkakoan 
zazpigarren. Gero, Candanchun 
gauez egindako lasterketan bi-
garren sailkatu nintzen. Espai-
niako Kopan, Boi Taull-en (Llei-
da), kilometro bertikalean 14. 
izan nintzen eta bakarkakoan 
15. postuan amaitu nuen, pozik 
amaitu nuen.

Joan den astean jokatu zuten, Can-
danchun, Euskal Kopako lehen 
proba. Eta Euskal Selekzioko deial-
dian zeunden. 
Bai, baina egun batzuk lehena-
go gastroenteritis batek jota utzi 
ninduen. Azken ordura arte zain 
egon nintzen, ea errekuperatzen 
nintzen, baina erabaki zuzena 
hartu nuen; taldekideak anima-
tzen egon nintzen.
Aitor Ugarte aramaioarra ere Eus-
kal Selekzioarekin lehiatu zen, eta 
junior mailan bigarren sailkatu. 
Motor galanta duen kirolaria 
da Aitor, eta mendiko eskirako 
gauza bat du ona, gaztetasuna. 
Mendiko eskian esperientzia 
pilatu behar da, teknika landu, 
aldaketak ondo egiten ikasi... 
eta horretarako denbora behar 
da. Bada, pentsa Aitorrek zenbat 
egin dezakeen aurrera...
Zu non moldatzen zara hobeto, 
mendi lasterketetan ala mendiko 
eskian? 
Emaitzei erreparatzen badiegu, 
mendi lasterketetan hobeto mol-
datzen naiz. Gaztetan, mendiko 
eskia egiten nuen, baina beran-
du hasi nintzen lasterketetan 
parte hartzen, eta oraindik asko 
dut ikasteko, bereziki teknikari 
dagokionez.
Horregatik aukeratu duzu aurten 
mendiko eskia? 
Mendian inguru alpinoan ibiltzea 
atsegin dut nik, eta mendiko 
eskiak hori ematen dit. Kontra-
ra, mendi lasterketa batzuetako 
parajeak ez zaizkit erakargarriak 
egiten, halakoetan gehiago kos-
tatzen zait motibazioari eustea.

Axier Alonso skimoa egiten, aldapa gora. A.A

"Aurten, mendiko eskian 
jarri gura dut indarra"
AXIER ALONSO EuSkaL SELEkzioko ESkiatzaiLEa
MENDIKO ESKIA  iazko Euskal Herriko txapeldunak trail-eko denboraldia sakrifikatuko 
du, hain zuzen, eski gainean denboraldi borobilagoa egin ahal izateko

"MENDIKO 
LASTERKETAK EGINGO 
DITUT, BAINA NIRE 
KABUZ JOANDA, 
KONPROMISO BARIK"

X.U. aRRaSatE
Eskoriatzak maila nazionalean 
geratu gura du, eta hasi dira 
helburu hori lortzeko bidea egi-
ten. Lehenengo itzulian ez zuten 
emaitza on askorik batu, ha-
mahiru partidutatik bi baino ez 

zituzten irabazi. Eta orain, bi-
garren itzulia hastearekin ba-
tera dagoeneko garaipen kopu-
ru horretara iritsi dira. DKS 
sarietan kirol talderik onenaren 
saria jaso berritan, Aratz Kor-
tazar kapitainak aurreratu zuen 

bigarren itzulian gauzak hobeto 
egin gura zituztela. Esan eta 
egin. Hala, bihar (18:00) sailka-
penean atzealdeko postuetatik 
ihes egiteko kontrario zuzen 
Antiguokoren bisita izango dute.

Euskal Ligakoak, erdialdean 
Bestalde, Euskal Ligan jokatzen 
dabiltzan Mondrate eta Aretxa-
baleta erdialdeko postuetan 
egonkortzeko lehian dabiltza. 
Hain zuzen, bi talde horiek etxean 
jokatuko dute asteburuan, eta 
kontrario zuzenak izango dituz-

te aurrean, gainera. Mondratek 
20 puntu ditu, eta 22 puntu dituen 
Sestao izango da Musakolan 
domekan (18:00). Aretxabaletaren 
kontrario Jaixki, berriz, zazpi-
garren postuan dago, 23 puntu-
rekin, eta 14 puntu dituzte are-
txabaletarrek (zapatua, 17:00, 
Ibarra).

Eskoriatzako neskek, gaur 
Eskoriatza taularen erdian dago, 
eta Sanpedrotarrak bigarren 
postuan. 22:00etan jokatuko dute 
gaur, Manuel Muñoz kiroldegian.

Eskoriatza hasi da bigarren 
itzulian aurpegi hobea erakusten
ARETO FUTBOLA  bi partidu jarraian irabazi dituzte, orain 
arte egin ez dutena. antiguoko, biharko kontrarioa

Batzarreren kontrako lehian. GOIENA
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Eibar Urko ez da ligan gol gehien 
egin dituen taldea, bigarren 
dagoen Anaitasunak lau gol 
gehiago egin ditu eta (47). Eta 
atea defendatzen ere Anaitasu-
na hobeto ibili izan da, Eibar 
Urkok, Hernanik moduan, 21 
gol jaso ditu eta. Baina orain 
momentuan 45 punturekin lider 
dagoen taldeak ez du gainon-
tzekoek moduan txakalaldirik 
izan. Ez zuten liga ondo hasi 
–berdinketa bat eta porrot bat–
, baina ordutik oso erregularrak 
izan dira. Hori bai, joan den 
astean Ordizia puntu makalak 
bilatzeko kapaz izan zen, eta 
horretan saiatuko dira bihar 
Barkeroren mutilak.

Bergara, berriz, joan den astean 
esku hutsik bueltatu zen Urola-
ren zelaitik (2-0). Talde horrek 
hiru hilabete zeramatzan etxean 
irabazi barik, eta mahoneroen 
kolkotik amaitu zuten bolada 
txarra. Atzealdeko postuetatik 
irteteko borrokan jarraitzen du 
Bergarak.

UDA, lau astez puntuak batzen 
Aretxabaletak, berriz, Zarautz 
hartuko du domekan. Bi talde 
horiek kontrario zuzen dira 
sailkapenaren erdialdeko pos-
tuengatik lehian, Larbururen 
mutilek hiru puntu gehiago 

baino ez dituzte eta (30). Hala 
ere, azken lau jardunaldietan 
Aretxabaleta puntuak batu eta 
batu ibili da –lau garaipen eta 
berdinketa bat–. Kontrara, Za-
rautzek joan den astean iraba-
zi egin zuen Amaikak Baten 
kontrako kostaldekoen derbia, 
baina bost aste negargarri ze-
ramatzan.

Mondrak Lesakan du hitzordua 
Beti Gazte da domekan Mondrak 
aurrean izango duen taldea. 
Lesakarrak denboraldi txukuna 
egiten dabiltza –laugarren sail-

kapenean–, baina zuri-moreek 
momenturik egokienean harra-
patuko dute kontrarioa, azken 
lau partiduetatik bakarra ira-
bazi du-eta Mastegin jokatzen 
duen taldeak.

Emakumezkoek, atsedena 
Emakumezkoen ohorezko erre-
gional mailan atsedena izango 
dute asteburuan. Leintz Ariz-
mendik ikusgarri jarraitzen du, 
oraindik ez dute partidurik gal-
du –berdinketa bat–. Seigarren 
dagoen Bergarak, berriz, Urnie-
tan jokatuko du.

Bergarako jokalaria Hernaniren kontrako partiduan. GOIENA

Liderra hartuko du 
Bergarak, Eibar Urko
FUTBOLA  ordiziarren kontra atzerapausoa eman zuten eibartarrek (1-2), baina orain 
arte talde erregularrena izan da, hiru partidu bakarrik galdu ditu eta. bergarak duela 
hamabost egun Mondraren kontra erakutsitako maila errekuperatu gura du 

Ford Mugarri Arrasatek (18 
puntu) sailkapenean lider dagoen 
Corazonistasekin berdinduta 
dagoen Basauriren (31) kantxan 
jokatuko du zapatuan 18:15ean. 
Arrasatekoak, berriz, seigarren 
daude sailkapenean. Fagor In-
dustrial (17) taldeak, aldiz, pos-
tu bat atzerago dagoen Muskizen 
kantxan jokatuko du zapatuan 
(17:45).   

 ESKUBALOIA  Kanpoan 
dute hitzordua bi 
talde nagusiek

Euskadi Fundazioko ziklistak 
iaz izan ez zituen sentsazio onak 
errekuperatu ditu, eta denbo-
raldi hasiera honetan bergararra 
hainbat ihesalditan sartu da. 
Eguaztenean, Valentziako Voltan, 
lau txirrindularik osatutako 
ihesaldian sartu zen, eta helmu-
garako hiru kilometroren faltan 
harrapatu zituzten: "Indartsu 
hastea zen asmoa, eta pozik nago". 

 ZIKLISMOA  Julen Irizar 
pozik denboraldi 
hasierarekin

FUTBOLA

OHOREZKO ERREGION.

Bergara-Eibar Urko
Zapatua. 16:30. Agorros.
Aretxabaleta-Zarautz
Domeka. 16:30. Ibarra.
Beti Gazte-Mondra
Domeka. 17:30. Lesaka.

ERREGIONAL PREFERE.

Antzuola-Danena
Zapatua. 16:00. Estala
Mondra-Ilintxa
Zapatua. 16:30. Mojategi.
Aloña Mendi-UDA
Domeka. 16:30. Azkoaga.

OHOREZKO GAZTEAK

Zumaiako-Bergara
Zapatua. 12:30. Zumaia.
Aretxabaleta-Anaitas.
Zapatua. 15:30. Ibarra.
Mondra-Elgoibar
Zapatua. 18:30. Mojategi.
Aloña Mendi-Urki
Domeka. 18:30. Azkoag.

EMAKUMEZKOEN OHO.

Atsedena.

ARETO FUTBOLA

MAILA NAZIONALA

Eskoriatza-Antiguoko
Zapatua. 18:00. M.Muñoz

EUSKADIKO TXAPELKE.

Mondrate-Sestao
Domeka. 18:00. Musako.
Aretxabaleta-Jaixki
Zapatua. 17:00. Ibarra.

GIPUZKOAKO SENI0RRA
Xuga-Mondrate
Gaur. 20:30. Bera.

SENI0R EMAKUMEZKO.
Eskoriatza-Sanpedrot.
Gaur. 22:00. M.Muñoz.

ESKUBALOIA

EUSKADIKO TXAPELK.
Seguros-Fagor Indust.
Zapatua. 17:45. Muskiz.
Basauri-Ford Mugarri
Zapatua. 18:15. Basauri.

EMAKUMEZ. EUSKADI.
Usurbil-Cons. Aloña
Zapatua. 19:00. Oiardo.

GIPUZKOAKO TXAPELK.
Ordizia-Soraluce Berg.
Domeka. 12:00. Ordizia.

SASKIBALOIA

EBA
Filipenses-MU
Zapatua. 18:00. Palencia.

EUS. BIGARREN MAILA
Alkideba Ointxe-Salle.
Zapatua. 18:00. Musako.
Berrio-Mekalki Aloña
Domeka. 18:00. Bilbao.

GIPUZKOAKO TXAPELK.

Erroibi.-Berg. Soraluce
Domeka. 12:00. Irun.

GIP. SENIOR EMAKUME.

Eskoriatza-Take
Gaur. 20:15. M.Muñoz.

ERRUGBIA

EUSKADIKO TXAPELKET

Zarautz-ART
Domeka. 13:30. Zarautz.

PILOTA

GIPUZKOAKO TXAPELK.

OÑATI
Egubakoitza. 19:00etan 
hasita bost partidu. 
Zapatuan 16:00etan 
hasita hiru partidu.
ARETXABALETA
Egubakoitza. 19:00etan 
hasita lau partidu.
ANTZUOLA
Egubakoitza. 19:30ean 
hasita partidu bat.
BERGARA
Egubakoitza, 19:30ean 
hasita hiru partidu. 
Zapatuan 17:45ean 
partidu bat.
ARRASATE
Egubakoitza, 20:15ean 
partidu bat.

aStEbuRuko HitzoRDuak
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A. A. aREtXabaLEta
Zer dago janzten dugunaren 
atzean?; horixe da Euspot lehia-
ketako antolatzaileek –Aretxa-
baletako Udala, Mondragon 
Unibertsitatea, Arizmendi Ikas-
tola eta Arteman Komunikazioa– 
bederatzigarren aldirako auke-
ratu duten leloa, eta janzten 
dugunaren inguruan hausnartzea 
du helburu. Parte hartzaileek 
20 eta 30 segundo arteko lanak 
aurkeztu beharko dituzte eus-
karazko lokuzioarekin; eta lehia-
kideak norbanakoak, taldeak 
edo enpresa profesionalak izan 
daitezke.

Parte-hartzea gorantz doa ur-
tez urte eta antolatzaileak pozik 
daude Euspot-ek izaten duen 
harrerarekin; honela dio Arte-
man Komunikazioko Arantzazu 
Lagunillak: "Iaz, errekor guztiak 
gainditu genituen, 90 lan inguru 
jaso genituen. Aurtengo erron-
ka hori gainditzea izango da".

2.550 euro saritan 
Aurreko aldietan moduan, bost 
sari banatuko dituzte –guztira, 
2.550 euro– maiatzaren 28an 
Aretxabaletako Arkupe kultura 
etxean egingo duten ekitaldian. 
Oinarriak, aurreko aldietako 
lanak eta informazio gehiago, 
Euspot.es atarian. 

Jantzien 
industriaz 
hausnartzeko 
spotak aurten
Maiatzaren 13ra bitartean 
aurkez daitezke Euspot 
sariketan parte hartzeko 
euskarazko iragarkiak 

A. Aranburuzabala aREtXabaLEta
MUko Ikus-entzunezko Fakul-
tateko 4. mailako ikasleak eta 
Iban del Campo irakaslea buru-
belarri ari dira martxoaren 25etik 
27ra bitartean egingo duten  
Huhezinema film laburren jaial-
dia prestatzen. Hamahirugarre-
na izango da, eta "zenbakiarekin 
jolastuz" beldurrezko filmetan 
oinarritu dira aurtengoaren gaia 
eta estetika proposatzeko. 

Lara Gonzalez arrasatearrak 
egin duen kartela aukeratu dute 
aurtengo irudi: "27 kartel jaso 
ditugu; orokorrean, lan oso lan-
duak bidali dizkigute eta zaila 
egin zaigu akordio batera heltzea, 
baina, azkenean, Gonzalezen 
lanaren originaltasuna goraipa-

tu nahi izan dugu", diote anto-
lakuntza taldekoek. 

66 lan jaso dituzte 
Domekan bukatu zen filmak 
bidaltzeko epea, eta jasotako 
uztarekin pozik daudela adiera-
zi dute antolatzaileek: "66 film 
labur jaso ditugu, eta pozik gau-
de orokorrean lanek duten ka-
litatearekin. Oraindik ez dugu 
film guztiak ikusi eta aztertzeko 
aukerarik izan, baina horretan 
hasi gara astean. Iaz baino lan 
gutxiago jaso ditugun arren, 
kopuru polita da aurtengoa ere. 
Oso ezberdinak dira generoari, 
gaiari edo filma egiteko erabili 
duten teknikari begiratuta. Bel-
durrezkoak ere badaude tartean".

La Horrorosa Saria eta gehiago 
Jasotakoen artean kopuru jakin 
bat aukeratuko dute Sail Ofizia-
la osatzeko; eta hautatutako 
bakoitzak 200 jasoko ditu. "Bost 
sari eskuratzeko lehian arituko 
dira horiek: Goiena Saria, eus-
karazko film onena; Vertigo 
Saria, dirulaguntza publikorik 
gabe ekoiztutakoa; Mundukide 
Saria, giza eskubideen eta jus-
tizia sozialaren gaiak egokien 
txertatuta dituenarentzako; 
Ikusleen Saria; eta aurten, La 
Horrorosa Saria ere badugu, 
beldurrezko film laburrak sari-
tzeko. Irabazleak Donostiako 
Fantasiazko eta Beldurrezko 
Zinemaren Asterako bi gonbi-
dapen jasoko ditu". 

Aurtengo Huhezinema film laburren jaialdiaren antolatzaileak. HUHEZINEMA

Beldurrezko filmei keinu 
egingo die Huhezinemak
Lara gonzalez arrasatearrak egin duen kartela izango da hamahirugarren jaialdiaren 
irudia; martxoaren 25etik 27ra bitartean euskal film laburren erakusleihoa izango da 
aretxabaleta. Lehiaketaz gainera, zinearekin lotutako askotariko ekintzak izango dira 

Arrasateko diseinatzaileak 
eskarmentua du kartelak 
egiten, eta hainbat sari 
irabazi ditu; astean jakin 
du Huhezinema jaialdirako 
berea aukeratu dutela. 
Zelakoa egin duzu? 
Collage digital bat egin dut. 
Gaia beldurrezko filmak 
izanik, ezinegon sentsazioa 
sortzen saiatu naiz hartu 
ditudan irudien bitartez; 
panpina baten aurpegia, 
zomorroak eta granada 
baten itxurako burmuina 
ikusiko dituzue.
Zer diote epaileek? 
Diseinu oso txukuna dela, 
originala eta euskarri eta 
formatu ezberdinetarako 
aproposa dela. Pozik nago.
Zelan landu duzu? 
Zailena ideia aproposa 
topatzea izan da; hori 
eginda, samur joan da.
Zinemazalea zara? 
Gustatzen zait, nahiz eta 
haur txikiarekin, orain, 
zinera gutxiago joan.

LARA GONZALEZ

"Collage 
digital bat 
egin dut"
LARA GONZALEZ 
kaRtEL iRabazLEa
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Aitziber Aranburuzabala oÑati
Txinparta bertso eskolako ber-
tsolari gazteek Dizdaitte izeneko 
sariketa abiatuko dute bihar, 
zapatua. "Bertso berriak elkarri 
jarriak izeneko mikro-sariketa 
antolatu genuen orain dela urte 
batzuk, eta lehenengo esperi-
mentu horren ondoren abiatu 
genuen Oñatiko bertsolariekin 
Txinparta sariketa gero, eta 
bihar, sariketa berria abiatuko 
dugu. Hau da, Euskal Herriko 
bertsolari gazteei zuzenduta 
dagoena". 

Hamabi bertsolari izango dira 
lehiatzen, guztira, eta eskual-
dekoez gain, antolatzaile talde-
ko Gontzal Belategik azaldu du 
ahalegina egin dutela Euskal 

Herriko ordezkaritza zabala 
egoteko: "Sariketetan ohikoa 
izaten da lurralde guztietako 
parte hartzaileak izatea, eta 
gurean ere hala izatea nahi 
genuen; hortaz, Gipuzkoako, 
Bizkaiko, Arabako, Iparraldeko 
eta Nafarroako ordezkariak 
izango dira. Guztiak bertsolari 
gazteak, baina eskarmentua 
dutenak, aldi berean. Debagoie-
nekoei dagokienez, sei izango 
dira: Oñatiko Maider Arregi, 
Aitor Tatiegi eta  Urko Arregi; 
Peru Abarrategi aramaioarra; 
Ane Zuazubiskar arrasatearra; 
eta Oihana Arana eskoriatzarra.  
Lurraldetasunaz gain, genero 
aldetik ere orekatua izatearen 
alde egin dugu".

Tabernetan eta gaztetxean 
Bi kanporaketa egingo dituzte, 
seina bertsolarirekin bakoitzean. 
"Zalantza genuen tabernak ha-
lako saioetarako toki aproposak 
ote ziren, baina, publikoari gau-
zak errazte aldera, Pako eta Ikatz 
tabernetan egitea erabaki genuen, 
eta finala Antixena gaztetxean. 
Sarrera doakoa izango da".

Sariketetako, "ohiko ariketak" 
proposatuko dituzte Txinparta-
koek: "Gaiak denetarikoak izan-
go dira; eta ariketei dagokienez, 
honako hauek: agurra, zortziko 
handia eta zortziko txikia, ha-
marreko txikia, puntu-erantzu-
nak eta bakarkakoa. Finalean, 
hamarreko txikiaren ordez sei 
puntuko motza sartuko dugu".

Bertsolari gazteak lehian  
Dizdaitte sariketa berrian 

bi kanporaketa jokatuko dituzte: bihar, zapatua, Pako tabernan, 17:30ean hasita, eta 
otsailaren 15ean, ikatz tabernan, bigarrena. Eta antixena gaztetxean jokatuko dute 
finala, otsailaren 29an; ibarrekoez gain, Euskal Herriko toki askotakoak izango dira 

Aitziber Aranburuzabala oÑati
Arantzazu Gaur Fundazioak eta 
Donostiako D'Museoak elkarla-
nean antolatu duten margo era-
kusketa inauguratu zuten atzo, 
eguena, Donostiako Santa Mar-
ta Museoan. 

Apirilaren 19ra bitartean izan-
go dira Xabier Alvarez de Eu-
late artista frantziskotarrak eta 
haren ikasle izan zen eta gaur 
egun Arrasaten bizi den Juan 
Ayesta beasaindarrak egindako 
lanak ikusgai. Bilduma artista 

bien arteko giza eta artista ha-
rremanaren erakusle dela azal-
du du Ayestak: "Nire lagunari 
eta mentoreari egin nahi izan 
diodan omenaldi xaloa zein ede-
rra da. Erriberriko frantzisko-
tarren komentuan ezagutu ge-
nuen elkar 1977ko udan, eta 
1982ra bitartean udaro elkartzen 
ginen han; berebiziko arrastoa 
utzi zidan, eta horri esker, Gi-
puzkoako pintore gazteen artean 
nabarmentzeko aukera izan nuen. 
30 artelanez gain, argazkiak eta 
gutunak ere bildu ditugu".

Alvarez de Eulate maisua eta 
haren ikasle Ayesta, elkarrekin 
'Eulate + ayesta. arte eta bizitza esperientzia bat' izena 
duen bilduma D'Museoan apirilaren 19ra arte ikusgai

Aitor Tatiegi eta Maider Arregi oñatiarrak eta Peru Abarrategi aramaioarra izango dira, besteak beste, biharko saioan. GOIENA
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iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

104. ERRENTAN HARTU
Arrasate eta inguruak. 
Etxebizitza behar dut 
errentan hartzeko, hiru 
logelakoa. Lanean ari gara 
kontratuarekin eta solda-
ta daukagu. 643 31 59 14 

Arrasate. Bi edo hiru lo-
gelako etxebizitza behar 
dugu errentan hartzeko. 
634 94 30 78 

Arrasate. San Juan de 
Diosen lanean dagoen 
emakumea naiz eta etxe-
bizitza errentan hartzea 
beharko nuke bi pertso-
narendako modukoa. 
Telefonoa: 600 26 48 30 

Bergara edo Arrasate. 
Etxebizitza behar dut 
errentan. Presazkoa da. 
Ama eta alaba txikia gara. 
Lanean nago. Telefonoa: 
671 16 54 60 

Bergara. Logela edo 
etxebizitza errentan har-
tuko nuke. 666 07 42 98 

Debagoiena. Hiru edo lau 
logelako etxebizitza behar 
dugu errentan. Telefonoa: 
602 17 83 21 

Etxebizitza bila. Emaku-
mea errentan hartzeko 
etxebizitza bila Arrasaten, 
Aretxabaletan edo Berga-
ra inguruan. Telefonoa: 
688 72 88 97 

105. ETXEAK OSATU
Bergara. Gela bat ematen 
da errentan San Lorenzo 
kalean. Berehala sartzeko 
moduan. 688 63 52 83 

4. LANA

402. ESKAERAK
Arrasate edo Aretxaba-
le ta .  As tean  zeha r 
16:00etatik aurrera edota 
asteburuetan nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 
aritzeko gertu nago. 647 
51 48 07 

Arrasate eta inguruak. 
Pertsona nagusien eta 
umeen zaintzarako edota 
etxeko lanetarako prest 
dagoen emakumea lan 
bila. Esperientzia handia. 
647 10 58 72 

Arrasate. Neska gertu 
nagusiak gauetan zain-
tzeko edo egunean zehar 
umeak zaindu eta garbi-
ketak egiteko. Esperien-
tzia daukat. 661 15 11 29 

Arrasate. Umeak eta 
nagusiak zaintzeko gertu 
nago. Orduka, egunez, 
edota etxean bertan bizi 
izaten. 643 29 75 77 

Arrasate. Umeak eta 
nagusiak zaintzeko gertu 
nago. Orduka, egunez, 
edota etxean bertan bizi 
izaten. Deitu 642 10 87 
45 telefono zenbakira

Arrasate. Unibertsitatean 
dagoen neska 6 eta 12 
urte bitarteko umeak 
zaintzeko prest. Esperien-
tziarekin. Deitu 688 80 36 
45 telefono zenbakira.

Debagoiena. 27 urteko 
neska gertu gauetan zain-
tza lanak egiteko, umeak 

egunean zehar zaintzeko 
edota garbiketak egiteko. 
616 20 49 83 

Debagoiena. Atariak 
garbitzen, pertsona nagu-
siak zaintzen eta sukal-
dari laguntzaile bezala lan 
egiteko prest. Telefonoa: 
688 72 57 61 

Debagoiena. Edozein lan 
egiteko gertu nago: erai-
kuntza, garbiketa, umeen 
eta nagusien zaintza eta 
abar. 631 36 11 18 

Debagoiena. Edozein lan 
egiteko gertu nago: gar-
biketak, umeen eta nagu-
sien zaintza eta abar. 
Orduka nahiz bertan bizi 
izaten. 688 85 46 59 

Debagoiena. Edozein lan 
egiteko gertu: eraikuntza 
eta altuera lanak, garbi-
ketak edota umeen eta 
nagusien zaintza. Orduka 
nahiz bertan bizi izaten. 
695 83 48 64 

Debagoiena. Egun osoko 
jardunez lan egingo nuke, 
baita etxean bizi izaten 
ere. 632 87 91 90 

Debagoiena. Emakume 
euskalduna etxerako la-
netarako edota ume eta 
pertsona nagusien zain-
tzarako prest. Telefonoa: 
680 49 11 45 

Debagoiena. Emakumea 
prest zerbitzari lanetara-
ko, sukaldean laguntzeko 
eta pertsona nagusiak 
zaintzeko. 617 86 30 82 

Debagoiena. Erizain gra-
duatua daukan eta sozio-
sanitario titulua ikasten 
diharduen neska egunean 
zehar zaintzan lan egiteko 
gertu. Estetikan, ile-
apaindegian, zerbitzari 
moduan edota banaketa 
lanetan ere arituko nin-
tzateke. 685 58 72 59 

Debagoiena. Esperientzia 
duen emakumea garbi-
keta lanetarako edota 
pertsonen zaintzarako 
gertu. 632 27 87 43 

Debagoiena. Esperientzia 
duen emakumea pertso-
na nagusien zaintzan 
aritzeko gertu, egunez 
zein gauez. 631 64 59 04 

Debagoiena. Esperientzia 
duen mutila gertu nagu-
siak zaintzeko, tabernak 
garbitzeko zein zerbitzari 
lanetan aritzeko. Telefo-
noa: 638 85 43 36 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska gertu nagu-
siak zaintzeko, tabernak 
garbitzeko edota zerbitza-
ri lanetan aritzeko. Tele-
fonoa: 654 11 15 14 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten nagusiak 
edota umeak zainduko 
nituzke. 632 91 89 93 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten, edo bes-
tela, zaintza lanak egingo 
nituzke. 632 37 65 40 

Debagoiena. Etxez etxe-
ko laguntzaile moduan 
esperientzia eta errefe-
rentzia onak dauzkan 
mutila nagusiak zaintzeko 
gertu. Orduka eta astebu-

ruetan ere bai. Baita ba-
serrietan ere. Foru Aldun-
diko ziurtagiria eta autoa 
dauzkat. 662 43 08 54 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke, etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la. Eusko Jaurlaritzako 
ziurtagiria eta legezko 
agiriekin.659 57 93 89 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusiei laguntza 
ematen esperientzia duen 
emakumea lan bila. As-
tean zehar etxean bertan 
bizi izaten ere bai. Erre-
ferentzia eta aholku gu-
tunak aurkez ditzaket. 
691 57 20 10 

Debagoiena. Garbiketa-
rako edota pertsona na-
gusi eta umeen zaintza-
rako gertu. 631 91 55 77 

Debagoiena. Mutil ardu-
ratsua etxeko lanetan eta 
pertsona nagusi edo 
umeen zaintzan aritzeko 
prest. Baita ile-apainde-
gian ere. 688 73 80 81 

Debagoiena. Mutil gaztea 
gertu nagusiak zaintzeko, 
tabernan jarduteko, ba-
serrian, garbiketan eta 
abarrean. 603 58 06 85 

Debagoiena. Nagusiak 
edota umeak zaintzen eta 
garbiketan lan egiteko 
gertu nago. Orduka eta 
baita gauetan ere. Tele-
fonoa: 612 41 17 49 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-
ta etxeko lanak egiten 
jarduteko gertu nago. 
Telefonoa: 686 55 29 33 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke. Espe-
rientzia eta erreferentziak 
dauzkat. Ordutegi aukera 
zabala. 632 53 64 53 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke. Prestu-
tasun osoa. Baita astebu-
ruetan ere. 603 30 43 52 

Debagoiena. Neska ar-
duratsu eta langilea gertu 
orduka, etxean bertan bizi 
izaten edota asteburuetan 
zaintza lanak egiteko. 
Telefonoa: 632 93 26 28 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua, esperientzia eta 
erreferentziak dituena, 
gertu zaintza lanetarako 
gertu. Asteburuetan ere 
bai. 641 64 99 05 

Debagoiena. Neska na-
gusiak orduka zaintzeko 
gertu. Goizez edo arratsal-
dez. Autoarekin eta beha-
rrezko titulazioarekin. 
Eskarmentu handiarekin. 
600 00 51 60 

Debagoiena. Nikaragua-
ko mutila gertu pertsona 
nagusien zaintza, neka-
zaritza, zurgintza eta 
eraikuntza lanetarako. 
631 79 31 92 

Debagoiena. Orduka 
garbiketa eta zaintza la-
nak egingo nituzke. Tele-
fonoa: 634 94 30 78 

Debagoiena. Orduka 
pertsona nagusiak zaindu 
eta garbiketak egiteko 
prest. 666 07 42 98 

Debagoiena. Orduka, 
egun solteetan, gauetan 
edota asteburuetan zain-
tza lanak egingo nituzke. 
Esperientzia, legezko 
agiriak eta ziurtagiria 
dauzkat. 685 22 54 01 

Debagoiena. Orduka, 
etxean bertan bizi izaten 
edo baita asteburuetan 
ere, ume eta nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak 
egiteko gertu nago. Tele-
fonoa: 603 66 37 36 

Debagoiena. Soziosani-
tario titulua duen gizona 
nagusiak zaindu eta gar-
biketak egiteko prest. 
Telefonoa: 643 73 62 36 

Debagoiena. Sukalde 
laguntzaile, garbiketa 
edota zaintza lanak egin-
go nituzke. Esperientzia 
daukat. Autoarekin. Tele-
fonoa: 663 40 92 67 

Debagoiena. Zaintza eta 
garbiketa lanak egiteko 
gertu nago. 679 30 12 37 

Debagoiena. Zaintza la-
nak egingo nituzke, ahal 
bada etxean bertan bizi 
izaten. Bestela, orduka 
ere bai. Ikastaro eta beha-

rrezko agiri guztiak dauz-
kat eta erreferentzia onak 
ere aurkez ditzaket. Tele-
fonoa: 631 12 51 27 

6. MOTORRA

602. EROSI
Land Rover Defenderra 
behar dut baserrirako. 
Berdin dio zein egoeratan 
dagoen: IAT gabe, matxu-
ratuta... 623 17 95 37 

7. ANIMALIAK

703. EMAN
Arratoi txakurkumeak. 
Arratoi txakurkumeak 
ematen dira opari. Tele-
fonoa: 610 90 21 41 

Bergara. Arraza nahas-
keta duen txakurkume bat 
daukagu emateko. Deitu 
637 09 51 04 telefono 
zenbakira

8. DENETARIK

8061. SALDU
Panteoia Arrasaten. San 
Kristobalgo hilerrian lau 
pertsonarendako moduko 
panteoia salgai. 337 zen-

bakia daukana. Hutsik 
dago. Hilarria eta aurreal-
dea marmolezkoak dira. 
5.000 euro negoziagarri. 
Interesatuok deitu zenba-
ki hauetara: 652 72 75 31 
(Charo), 646 58 56 44 
(Jesus) 

806.GALDU
Scooterra Bergaran. 
Urtarrilaren 19an, Berga-
rako polikiroldegitik De-
cathlon-eko Oxela etxeko 
scooterra desagertu zi-
tzaigun. Norbaitek topatu 
badu deitu dezala mese-
de 626 57 23 16 edo 687 
75 60 26 telefono zenba-
kietara

9. HARREMANAK

904. BESTELAKOAK
Arrasate-Iruñea autoa 
partekatuz. Egunero 
Arrasate-Iruñea bidaia 
egin behar dut. Printzipioz 
6:15ean atera eta 14:30ak 
aldera buelta. Ordutegi 
malgua daukat. Interesa-
tzen bazaizu, hitz egin 
dezakegu. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara:  
646 74 66 49 

ESkER oNa

aramaion, 2020ko otsailaren 7an.

ondra meza otsailak 9an, domekan, izango da,
12:00etan, aramaioko Martin donea elizan.

—
Errota zahar maitea uraren ertzean,
uraren ertzean da basati beltzean.
Negar egiten dezu alea xehetzean,
ni ere triste nabil zutaz oroitzean.

—
Familiak eskerrak eman nahi dizkie egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi 

diguten guztioi, bereziki arrasateko ospitaleko etxeko ospitalizazio zerbitzuko 
lantaldeari emandako konfiantza, lasaitasun eta profesionaltasunagatik.

2020ko otsailaren 2an hil zen, 
97 urte zituela.

Pablo
Gardoki Mazmela

POLITIKOEN EZTABAIDA SAIOA
‘Harira eztabaida’ Martitzena, 21:00 eta 23:00

GOIENA

HEMEROTEKARI TIRAKA
‘Hala Bazan’  Eguena, 21:30 eta 23:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

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

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
arrasaten, 2020ko otsailaren 7an. 

urteurreneko meza domekan izango da, otsailaren 9an,
10:00etan, San andres auzoko Jasokundeko amaren elizan.

—
Aitxitxe, ez zaittugu inoiz ahaztuko.

Etxekuak. 

'Saburdi'
amparo garaitonandiaren alarguna

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

 Vicente 
Urrutia Ezquibel 
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ESkER oNa

 oñatin, 2020ko otsailaren 7an. 

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, otsailaren 8an, 
19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Sabino telleriaren alarguna

2020ko urtarrilaren 27an hil zen, 83 urte zituela.

 Maixabel 
Uriarte Biguri 

ESkER oNa

 bergaran, 2020ko otsailaren 7an. 

Eskerrik asko egun hauetan babesa, maitasuna eta gertutasuna 
adierazi, hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.
bihotz-bihotzez besarkada estu bana, familiaren izenean.

'balento'

2020ko otsailaren 2an hil zen.

 Luis Mari 
Mujika Garitano 

oRoigaRRia

bergarako Musika banda
bergaran, 2020ko otsailaren 7an. 

Bandako zure lagunek ez zaittue ahaztuko.

2020ko urtarrilaren 30an hil zen, 74 urte zituela.

 Juan Jose 
Gurrutxaga Luarizaristi 

ESkER oNa

 bergaran, 2020ko otsailaren 7an. 

Lerro hauen bidez Juanjoren sendiak eskerrak eman nahi 
dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan maitasuna eta 

elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi; bereziki, bergarako musika 
bandari eta aretxabaletako gSR-ri.

2020ko urtarrilaren 30ean hil zen, 74 urte zituela.

 Juan Jose 
Gurruchaga Luarizaristi 

ESkER oNa

 bergaran, 2020ko otsailaren 7an. 

Lerro hauen bidez Felisaren sendiak eskerrak eman nahi 
dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan 

maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

angel Lazpiur gisasolaren alarguna

2020ko urtarrilaren 29an hil zen, 95 urte zituela.

 Felisa 
Iturricastillo Ascasibar 

oRoigaRRia

 oñatin, 2020ko otsailaren 7an. 

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

2020ko otsailaren 5ean hil zen, 48 urte zituela.

 Gaizka 
Guridi Urzelai 

oRoigaRRia

 aretxabaletan, 2020ko otsailaren 7an. 

 aneren lagunak.

2020ko otsailaren 5ean hil zen, 66 urte zituela.

 Ana Mari 
Lasa Elexpuru 

oRoigaRRia

zure ilobak: Jon, iñigo, ixone, aner, Elene eta Nahia.
oñatin, 2020ko otsailaren 7an.

Tio Gaizka, zure hutsune hau ez dakigu nola beteko dugun, 
baina jakin gure bihotzetan egongo zarela betirako.

2020ko otsailaren 5ean hil zen, 48 urte zituela.

 Gaizka 
Guridi Urzelai 

oRoigaRRia

 aretxabaletan, 2020ko otsailaren 7an. 

Zurekin pasatako momentu goxoak eta zuregandik ikasitakoak
beti izango ditugu gure bihotzetan.

Gurekin betirako, tia Ana Mari!

zure ilobak: Miren, Jon, Joseba eta aloña.
iloba txikiak: amane eta izar.

-goian bego-

2020ko otsailaren 5ean hil zen, 66 urte zituela.

 Ana Mari 
Lasa Elexpuru 

HiLEta

 aretxabaletan, 2020ko otsailaren 7an.
Familiak aretxabaletako tanatorioan hartuko zaituzte 

11:00etatik 13:00era eta 16:00etatik 18:30era.

Senarra: Luis Mari zabalo; alaba: ane; 
anai-arrebak: Jose Mari eta Mari karmen agirrebengoa; 

ilobak: Miren eta Jon, Joseba eta aloña; 
lehengusuak eta gainerako ahaideak.

—
Haren arimaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela 

gaur, egubakoitza, 19:00etan, Jasokundeko amaren parrokian egingo den 
hileta elizkizunera. aldez aurretik mila esker.

2020ko otsailaren 5ean hil zen, 66 urte zituela.

 Ana Mari 
Lasa Elexpuru 

ESkER oNa

arrasaten, 2020ko otsailaren 7an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Luis Cortaren alarguna

2020ko otsailaren 5ean hil zen, 87 urte zituela.

Begoña 
Azanza Berrueta
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tXutXu-MutXuak

1

5

3

4

2

3. Sor Sagrario zenaren omenez
Bergarako parrokiako korua Lekunberriko 
Klaratarren komentuan egon zen abesten. 
Sor Sagrariok Bergaran utzitako 
arrastoarengatik eskerrak ematera joan ziren.

2. San Joxepekoak, kopla kantari
Santa Ageda bezpera eguneko tradizioari 
eutsiz, erretiratuen abesbatzakoak kantuan 
ibili ziren, kalerik kale. Makilak lurraren 
aurka astinduz, ozen egin zuten kantuan.

1. Kurtzetxikin errautsak zabaltzen
"Idoia Urrutiaren familiakoek eskerrak eman 
nahi dizkiete aurreko domekan haren 
errautsak zabaltzera Kurtzetxikira gerturatu 
ziren guztiei. Idoia harro egongo zen".

6. Urrezko ezteiak
1970eko otsailaren 5ean ezkondu ziren 
Antonio Gonzalez eta Casi Sevillano. 
"Zorionak, bikote! 50 urte elkarrekin! 
Ondo-ondo pasa, denon partetik!".

5. 56 urte ezkonduta
Emili Sancho eta Pablo Rodriguez 
bergararrek bihar, otsailak 8, beteko dute 
urteurrena. "Horrela jarraitu, eta zorionak, 
familia osoaren partetik!".

4. 2002an jaiotakoak kantuan
Santa Ageda bezperan ibili ziren Antzuolako 
kintoak. Talde erdia plazatik beherako 
auzoetan, eta beste erdia, gorakoetan. 
Santa-eskea arratsaldean egin zuten.

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.

6
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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.

zoRioN aguRRak

aREtXabaLEta
Agate Etxebarria 
Zabala
Otsailaren 6an, 5 urte. 
Zorionak, gure 
printzesa eta munduko 
erregina! Familia 
osoaren partetik, 
zorionak! Zurekin 
ospatzeko irrikaz 
gaude! Ilargiraino eta 
buelta, ilargiraino eta 
buelta eta horrela, 
bukatu barik! Asko 
maitxe zaitxugu!

bERgaRa
June Gonzalez 
Fernandez
Otsailaren 6an, 7 urte. 
Zorionak, maitia! Oso 
ongi pasatu zure 
egunean. Muxu 
potoloak etxeko 
guztion partetik. Asko 
maite zaitugu.

aREtXabaLEta
Intza Eraña Larrea
Otsailaren 6an, 6 urte. 
Zorionak, Intza! Sei 
urte! Muxu erraldoi 
bat, danon partetik!

oÑati
Auria Biain Baladron
Otsailaren 2an, 5 urte. 
Zorionak, polit hori! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetzian. Asko 
maite zaitugu. Patxo 
handi-handi bat 
Izarren, aitatxoren eta 
amatxoren partetik, 
potxoli!

otXaNDio
Ane Arejolaleiba 
Carrasco
Otsailaren 1ean, 3 
urte. Zorionak, Ane! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean. Muxu handi 
bat, Atxabaltatik!

aREtXabaLEta
Ibai Urkia Berezibar
Otsailaren 1ean, 8 
urte. Zorionak, Ibai! 
Poz-pozik pasatu 
eguna! Muxu handi 
bat, etxeko guztien 
partetik.

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

 

bERgaRa
Lander Chimeno 
Valencia
Otsailaren 7an, 7 urte. 
Zorionak, maitxia, jada 
zazpi urte. Muxu eta 
besarkada handi bat, 
denon partetik. Maite 
zaitugu.
 

aRRaSatE
Nahia Percy Bidaburu
Otsailaren 7an, 4 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Lau urte egin dituzu; 
zein handi eta zein 
urrin! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna! 
Patxo asko, amamaren 
eta aitxaitxaren 
partetik.
 

aRRaSatE
Izadi Bellido Nuñez
Otsailaren 8an, 10 
urte. Zorionak, Izadi! 
Ondo pasatu zure 
egunean, familia 
osoaren partetik!

 

ESkoRiatza
Iñigo Altuna Kortazar
Otsailaren 7an, 49 
urte. Zorionak, mutil. 
Ondo-ondo ospatu 
zure eguna, familia 
osoaren partetik. 
Muxuak eta besarkada 
potolo bat.

oÑati
Marga Campos
Otsailaren 7an, 
urtebetetzea. Zorionak, 
Marga! Lagun onena 
zarelako eta asko 
maite zaitugulako! 
Egun polita pasatu eta 
muxu pila bat, Las 
guays-en partetik.

aREtXabaLEta
Haizea Azkarate 
Bilbao
Otsailaren 10ean, 6 
urte. Zorionak, Haizea! 
Oso ondo ospatu zure 
eguna! Besarkada 
handi bat, danon 
partetik.
 

ESkoRiatza
Nieves Azcargorta
Otsailaren 11n, 59 
urte. Zorionak, neska! 
Ederto ospatu zure 
urtebetetze eguna. 
Muxu pila bat, Los 
Stupendos lagunen 
partetik.
 

bERgaRa
Bidane Larrañaga 
Ibarguren
Otsailaren 9an, 2 urte. 
Zorionak, laztana! Bi 
urte gure bizitzak 
argitu eta alaitzen. 
Zorionak familiako 
danon partetik. Asko 
maite zaittugu!

bERgaRa
Unai Gullon Iñarra
Otsailaren 9an, 6 urte. Zorionak! Oso ondo pasatu 
zure eguna. Etxekoen partetik. Muxu handi bat.

oÑati
Aiur Olasagasti 
Bernal
Otsailaren 9an, 
urtebete. Zorionak, 
mattia! Jada urtebete. 
Ze azkar pasatu dan! 
Segi holako alaixa eta 
maitakorra izaten eta 
gure egunerokotasuna 
pozez betetzen! Asko 
maitte zaittugu, 
pepontxito! Muxu pila 
etxeko danon, eta 
bereziki, Anertxoren 
partetik! Earki 
ospatuku elkarrekin!

aNtzuoLa
Aitzol Gabilondo 
Olaortua
Otsailaren 8an, 3 urte. 
Zorionak, Aitzol! 
Ondo-ondo ospatu 
zure urtebetetze 
eguna! Muxu handi bat 
etxeko guztien, eta 
bereziki, Pelloren 
partetik.
 

aRRaSatE
Jurgi Unamuno 
Otsailaren 9an, 9 urte. 
Denbora hegan doa....
Eskerrik asko, Jurgi, 
gure bizitzako parte 
izateagatik. Zorionak, 
etxeko guztien 
partetik.
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EGUBAKOITZA 7
OÑATI Elkartasun krosa
Beskoitzeko ikastolaren alde. 
11:00etan, HHkoak; 12:30ean, 
DBHkoak; 15:00etan, LHkoak; 
17:00etan, ekintzak; eta 18:00etan, 
herri-krosa.
Foruen plazan.

ARETXABALETA Landaola 
Sariak: banaketa ekitaldia
Gipuzkoako Landa Garapen 
Elkarteen Federazioaren eskutik.
Otalora jauregian, 12:00etan.

ESKORIATZA Murala margotzea
Gaztetxoendako.
Gaztelekuan, 17:00etan.

ESKORIATZA Ludoteka 
Aratusteetako apaindu
Umeek ipiniko dituzte apaingarriak.
Ludotekan, 17:30ean. 

ESKORIATZA IV. Emakumeen 
Martxa: aurkezpena
Martxoaren 8an egingo den martxa 
aurkeztuko du Areskok. 
Ibarraundi museoan, 18:00etan.

BERGARA Argazki erakusketa
Larrabetzuko Iskander Barrenaren 
erretratuak ikusteko aukera, gaurtik 
martxoaren 1era arte.  
Aroztegin, 18:00etan. 

ESKORIATZA 'Al timón de mi 
barco' liburuaren aurkezpena
Jaione Fernandez de Jauregi 
eskoriatzarra egongo da ekitaldian, 
eta bi testu errezitatuko ditu.
Bibliotekan, 19:00etan. 

ARRASATE Joko aretoen 
aurkako herri plataforma: bilera
Irekia, herritar guztiendako. 
Gaztetxean, 19:00etan. 

OÑATI 'Erdi Aroko Ahaide 
Nagusiak. Gaiaren beste 
ikuspegi bat' hitzaldia
Jabier Elortzak egingo du berba, 
Artixa kultura elkarteak gonbidatuta.
Kultura etxean, 19:00etan. 

ARAMAIO Martxoaren 8a 
prestatzeko bilera
Bilera irekia.
Kultura etxean, 19:30ean. 

BERGARA Odolkiak Ordainetan 
eta Unidad Alavesa taldeak
Kontzertua egingo dute. Sarrera 
guztiak salduta daude. 
Gaztetxean, 22:30ean.  

ZAPATUA 8
OÑATI Kintoak
2002an jaiotako gazteak herriko 
baserri auzoetan ibiliko dira, 
eskean.
Baserri auzoetan, 09:00etan. 

ARETXABALETA Kantari: 
entseguak
Aretxabaletako neska-mutikoek 
egingo dituzte.
Arkupen, 10:00etan. 

ELGETA Mendi Mendia Racing 
jaia
11:00etan, ibilgailu klasikoen 
topaketa; 12:00etan, poteoa; 
13:30ean, talde argazkia; 
14:00etan, bazkaria; eta 21:30ean, 
Ostiada Oi!, Barne Guda eta Azken 
Sutraiak taldeen kontzertua.
Elgetan. 
 
OÑATI Hotz Oñati
Informazio eta salmenta mahaia 
ipiniko dute.
Foruen plazan, 11:00etan.

ARRASATE Ludoteka ibiltaria
3-12 urte arteko umeendako eta 
gaztetxoendako askotariko ekintzak 
egingo dituzte.
Musakolako gazte txokoan, 
11:00etan. 

ESKORIATZA Kinttaden Eguna
Urte berean jaiotakoak elkartzeko 
eguna.
Fernando Eskoriatza plazan, 
12:00etan. 

OÑATI Aratusteetako entsegua
Otsailaren 22ko ikuskizuna 
prestatzeko.
Eltzian, 12:00etan.

BERGARA San Blas jaiak
16:00etan, mus txapelketa egingo 
dute, zortzi erregetara (bikote 
bakoitzak, hogei euro); eta 
21:30ean, afaria, eta ostean 
erromeria.
Buruñao auzoan. 

ARAMAIO Trial ikuskizuna eta 
ikastaroa
Aretxabaletako Oztopo trial klubeko 
kideekin, Orixolek gonbidatuta. 
Bizente Goikoetxea plazan, 
16:30ean. 

ARRASATE 'Hansel eta Gretel' 
haur antzerkia
Hansel eta Gretel bankuarekin 
berba egitera joan dira, aitari 
jatetxea kendu behar diotela jakiten 
dutenean. Sarrerak, bost euro. 
Euskaraz. 
Amaia antzokian, 17:00etan. 

OÑATI 'Dizdaitte' bertso 
sariketa
Lehenengo kanporaketa jokatuko 
dute Jokin Bergarak, Eli Pagolak, 
Peru Abarrategik, Maider Arregik, 
Joanes Illarregki eta Aitor Tatiegik.
Pako tabernan, 17:30ean.

ESKORIATZA Kuadrillen arteko 
jolasak
Trebezia, kirol eta kontzentrazio 
probak egingo dituzte gaztetxoek. 
Gaztelekuan, 17:00etan. 

BERGARA 'Zaldi urdina' 
antzerkia
Zaldi urdina izeneko drogak eragin 
dio heriotza Aingeru gazteari. 
Erantzunen bila hasiko dira 
etxekoak eta lagunak. Sarrerak, 
zortzi euro. 
Seminarixoan, 19:00etan.

ARAMAIO 'La mujer de la 
montaña' pelikula
Filma norvegieraz emango dute, 
gaztelerazko azpitituluekin. Ostean, 
Helena Gonzalezekin solasaldia. 
Kultura etxean, 20:00etan. 

DOMEKA 9
ESKORIATZA Mozorroak egiteko 
joskintza tailerra
Jostun batek bere laguntza 
eskainiko du patroiak egiteko. 
Bigarren eta azken saioa.
Kultura etxean, 10:00etan.

ARETXABALETA Kantari: 
entseguak
Aretxabaletako neska-mutikoek 
egingo dituzte.
Arkupen, 10:00etan

BERGARA San Blas Txiki Eguna
11:00etatik 13:00etara, ermita 
zabalik, eta salda auzoko elkartean; 
12:00etan, Aranzadi ikastolakoen 
eta Moises Azpiazu dantza 
taldekoen emanaldia. Jarraian, 
umeendako kukaina.
Buruñao auzoan.

ARETXABALETA Judo topaketa
Desoreka judo elkartearen eskutik.
17:00etan, 4 eta 5 urteko gelak eta 
Lehen Hezkuntzako 1. mailakoak;
17:45ean, LHko 2., 3. eta 4. 
mailetakoak; eta, 18:30ean, LHko 
5. mailatik gorakoak.
Ibarra kiroldegian, 17:00etan.

OÑATI Pelikula emanaldia
Kuboko erabiltzaileendako. 
Kuboan, 17:00etan. 

ARETXABALETA Sortzaileekin 
bilera kuartelean
Irekia. 
Kuartel zaharrean, 17:00etan. 

ARRASATE 'Familian jolasean'
0-8 urte arteko umeendako eta 
horien familiendako ekintzak.
Okendoko ludotekan, 17:30ean. 

ARETXABALETA Santa Ageda 
neska-mutilen dantza saioa
2001ean jaiotakoek egingo dute. 
Herriko Plazan, 19:00etan. 

ESKORIATZA Santa Ageda 
dantzak
2002. urtekoek egingo dute.
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:00etan.  

ASTELEHENA 10
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko bilduko 
dira. 
Foruen plazan, 12:00etan. 

ARETXABALETA Odol ateratzea
Otsaileko deialdia.
Durana kalean, 16:45ean.

ARETXABALETA Txotxongilo 
erakusketa
Corrado Masacciren Igelaren 
itxuraldaketa delako bilduma 
ikusgai egongo da hilaren 29ra arte. 
Ikastetxeekin bisita gidatuak egingo 
dituzte.
Arkupen, 17:00etan. 

OÑATI 'Ze adinetan eman 
telefono mugikorra seme-alabei 
eta zertarako?' hitzaldia
Gurasoen formakuntzaz arduratzeko 
osatuta dagoen lan-mahaiak 
antolatuta.
Euskaldun berria gelan, 18:15ean. 

ARRASATE 'Gure gorputzak 
despatriarkalizatuz' ikastaroa
Jabetze Eskola egitasmoaren 
baitan, zortzi saio egingo dituzte. 
Gaurkoa da lehena.
Emakume txokoan, 18:30ean.

OÑATI Auzoko jaietako 
batzordeekin batzarra
2020ko jaien egutegia zehaztuko 
dute, besteak beste.
Kultura etxean, 18:30ean. 

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

LukiEk

OÑATI Lukiek eta Nize taldeak
Mungiako taldeak (argazkian) rock doinuz betetako Lukiek#1 diskoa 
aurkeztuko du. Bilboko taldeak, aldiz, melodia ilunez eta post-rockaz 
girotuko du oholtza. Sarrerak, bost eta hiru euro (langabeak).
Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.
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MARTITZENA 11
ANTZUOLA 'Nire osasuna 
zaintzen era aktiboan' ikastaroa
Debagoieneko ESIren eskutik, 
bereziki gaixotasun kronikoak 
dituztenendako.
Olaran etxean, 16:30ean.

ARRASATE Atletismoari buruzko 
erakusketa
Arrasateko taldearen 75. 
urteurrenaren harira egindako 
bilduma. Ikusgai, hilaren 16ra arte.
Kulturaten 17:00etan. 

ARETXABALETA 'Maitasun 
erromantikoaren eromen 
kontsumista' hitzaldia
Irantzu Varela feminista eta 
kazetariak egingo du berba, 
gaztelaniaz, San Valentin eguna 
aitzakia hartuta.
Arkupen, 18:00etan. 

OÑATI '1620 Nafarroa 
beheregaina' komikiaren 
aurkezpena
Nafar Erresumaren azken hatsak 
jaso ditu Asisko Urmenetak eta, hori 
aitzakia hartuta, Pirinioez gaindiko 
Nafarroaren bilakaera kontatuko du.
Kultura etxean, 19:00etan.

OÑATI Aratusteetako entsegua
Otsailaren 22ko ikuskizuna 
prestatzeko.
Eltzian, 20:00etan. 

ARRASATE 'Ez, eskerrik asko! 
Gladysen leihoa' dokumentala
80ko hamarkada hasieran zegoen 
mugimendu antinuklearraren 
erretratua egiten du Bertha 
Gaztelumendik. Euskaraz emango 
dute. 
Amaia antzokian, 20:30ean. 

EGUAZTENA 12
BERGARA 'El museo ausente. 
La evacuación del Museo del 
Arte Moderno de Bilbao a 
Francia durante la Guerra Civil' 
hitzaldia
Javier Muñozek gidatutako 
solasaldia, Goienagusik 
gonbidatuta. 
Seminarixoan, 10:00etan. 

BERGARA Torradak eta pellak 
egiteko ikastaroa: izena 
emateko azken eguna
Interesatuek 943-77 91 59 
telefonora deitu behar dute. 
Irakaslea Gorka Lobato izango da, 
eta hilaren 19an egingo dute 
ikastaroa.
Kultura zerbitzuan, 15:00era arte.

BERGARA Eguaztenetako azoka
Herriko baserritarren produktuak 
eta garaikoak erosteko aukera 
egongo da. 
Oxirondon, 18:00etan.

OÑATI Izarkom ezagutzeko 
hitzaldia
Euskal Herrian telekomunikazio 
operadore kooperatibo eraldatzailea 
lantzen ari den elkartea ezagutzeko 
aukera.
Kultura etxean, 18:30ean. 

ESKORIATZA 'Mikrobioak gure 
bizitzan: bakterioak, birusak, 
txertoak eta antibiotikoak'
Ignacio Lopez-Goñik egingo du 
berba Zientzia Zikloaren baitan, 
gazteleraz.
Zaldibar antzokian, 19:00etan.

BERGARA Zinekluba: 'Il 
traditore'
Tommaso Buscetta mafiosoaren 
bizitza kontatzen da Marco 
Bellocchioren pelikulan. Sarrerak, 
hiru euro.
Seminarixoan, 20:00etan.

EGUENA 13
ARRASATE Debagoieneko 
Enplegu Azoka
09:30etatik 17:00etara standak 
zabalik egongo dira eta 
elkarrizketak egingo dituzte; eta 
10:00etatik 14:00etara, enpresen 
aurkezpenak.
Garaian, 09:30ean. 
 
ARRASATE Sasoibide irteera
Begoñara egingo dute bi orduko 
ibilaldia.
Biteri plazan, 10:00etan. 

OÑATI Garbigune ibiltaria
Egun osoan jasoko dute herritarrek 
utzitako materiala.
Berdura plazan, 10:30ean.

ARRASATE Emakumeen azoka: 
izen-ematea
Interesatuek Udalaren webgunean 
eman behar dute izena hilaren 19a 
baino lehen. Emakume baserritarren 
eta artisauen azoka martxoaren 7an 
egingo dute.
Udalaren webgunean. 

ARRASATE Ipuin kontaketa
Lur Kortaren eskutik, 2-5 urte 
arteko umeendako.
Kulturaten, 18:00etan.

OÑATI Erretiratuen Ostegun-
gizen ospakizunerako txartelak
Gaur erosi behar dira Pake Lekun. 
Hilaren 20ko ospakizunetan egongo 
dira dantzaldia, ogitartekoa eta 
edaria.
Pake Lekun, 18:30etik 19:30era. 

ARRASATE 'Panpina' antzerkia
Jabetze Eskola egitasmoaren 
baitan, Erika Olaizolak zuzendutako 
lana ikusteko aukera. 
Kulturaten, 19:00etan. 

ESKORIATZA 'Zer dio legeak 
kalamuaren kontsumoari 
buruz?' hitzaldia
Gaian aditua den Ertzaintzako kide 
Iker Legardonek egingo du berba, 
gazteleraz.
Kultura etxean, 19:00etan. 

ARETXABALETA Zinekluba: 
'Araña' filma
Txilen 70eko hamarkadan 
gertatutakoak oinarri hartuta gaur 
egunean girotutako filma da Andres 
Woodek zuzendutakoa. Sarrerak, 
lau euro. 
Arkupen, 19:30ean. 

OÑATI Zinekluba: 'La verdad' 
filma
Hirokazu Kore-eda zuzendariaren 
pelikula. Catherine Deneuave eta 
Juliette Binoche dira protagonista 
nagusiak. Sarrerak, bost euro
Kultura etxean, 20:00etan. 

ARRASATE Ro taldea
Kooltur Ostegunetako kontzertua 
egingo du Azkoitiko taldeak. Gorka 
Alcalde, Josu Usobiaga, Iñigo 
Gonzalez, Mikel Iraeta eta Iker 
Amenabar dira kideak. Sarrera, bost 
euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Richard Jewell
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Operación Panda
Domeka: 17:00.

BERGARA

SEMINARIXOA

1917
Egubakoitza: 
22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Espia con 
disfraz
Domeka: 17:00.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Jojo Rabbit
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

Spy cat
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

ARETXABALETA

ARKUPE

1917
Egubakoitza: 
22:00.
Zapatua eta 
domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

Jumanji
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO

Adú
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

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

Underwater
Zapatua: 22:30.
Domeka: 20:00.

Astelehena: 20:30.

Lur eta Amets
Zapatua: 17:00 
eta 19:45.

ANTZOKIA

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

GASTEIZ

GORBEIA

Frozen II
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:15.
Domeka: 12:00, 
18:15.

Parásitos
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 19:45.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

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

Espiaz con 
disfraz
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30.
Domeka: 11:45, 
17:30.

Mujercitas
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:30, 
17:30.
Domekatik 
eguenera: 19:30.

1917
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:00, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Bad boys for life
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
20:00, 22:30.
Domeka: 12:15, 
17:30, 20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

La aventuras del 
doctor Dolittle
Egubakoitza: 
18:25, 20:25, 
22:30. 
Zapatua: 16:20, 
18:25, 20:25, 
22:30.
Domeka: 11:45, 
16:20, 18:25, 
20:25.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Adú
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
20:00, 22:30.
Domekatik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Volando juntos
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30.
Domeka: 11:45, 
17:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Operacion Panda
Zapatua: 16:30.
Domeka: 12:00, 
16:30.

Underwater
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:25, 
22:30.
Domeka: 12:00, 
20:25.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Aves de presa
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
20:00, 22:30.
Domeka: 12:00, 
17:30, 20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Una mision de 
locos
Egubakoitza: 
18:30, 20:30, 
22:30.
Zapatua: 16:30, 
18:30, 20.30, 
22:30.
Domeka: 12:15, 
16:30, 18:30, 
20.30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

FLORIDA

Jumanji
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Espiaz con 
disfraz
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

La gallina 
Turuleca
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

1917
Egubakoitzetik 
domekara: 17:15, 
20:00, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Jojo Rabbit
Egubakoitzetik 
domekara: 16:00, 
20:20, 22:30.
Astelehena eta 
eguaztena: 20:00, 
22:00.
Martitzena eta 
eguena: 22:30.

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

Volando juntos
Egubakoitza: 
17:15.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
17:15.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Judy
Egubakoitzetik 
domekara: 19:45, 
22:30.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
20:00, 22:30.
Eguena: 20:00.

Operacion Panda
Domeka: 12:00.

Lur eta Amets
Egubakoitza: 
16:20.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:20.

ziNEMa

Lur, Amets eta amona Andere. 
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Hikalaguna eduki 
nahi?

Oñatin, hitanoa 
biziberritzeko proiektu 
batekin gabiltza: Ingo 
xonau! Batez ere, 
emakumeei zuzendutako 
hika suspertzea da asmoa. 
Izan ere, 50 urtetik 
beherako zenbatek dakite 
noka? Banaka batzuek. Ez 
dakite ez neskek, ez 
mutilek. Gizonezkoei 
zuzendutakoa –toka– 
dezente entzuten da, baina 
mutilen artean bakarrik.

Ni ikasten ari naiz. Biak 
–noka eta toka–. Hikalagun 
taldetxoa daukagu, 
Donostian –han bizi naiz–. 
4-5 elkartzen gara, gehienak 
oñatiarrak. Astean behin, 
ordubetez. Bik badakite; 
beste hirurok ikasten ari 
gara. Batzuetan, txinera 
ematen du –txanain, txunai, 
txak–. Baina ez da zaila. 
Konturatu orduko, hika ari 
zara. Sentsazioa ederra da. 
Konfiantza giroa sortzen da. 
Konplize bihurtzen zaitu.

Oñatin ere hikalaguna 
ipiniko dugu abian. 
Datorren astean, otsailaren 
14an. Taldetxoak egingo 
ditugu: dakitenak, ikasi 
nahi dutenekin. Bi 
hilabeteko probatxoa 
egiteko. Ondoren, afaria: 
esperientzia-trukea. Neska 
zein mutil, denak zaudete 
gonbidatuta! Noka eta toka, 
biak praktikatzea komeni 
delako. Aukera polita da. 
Animatu hari!

azkEN bERba

IDOIA ETXEBERRIA

Maialen Regueiro aRRaSatE
2020ko martxoan beteko da ur-
tebete Codesyntax enpresaren 
Egunean behin jokoak argia 
ikusi zuenetik. Sortzaile eta ga-
ratzaileek, gainera, 31. Argia 
sarietan Internet ataleko saria 
jaso berri dute eta Bittor Poza 
bergararra ekitaldian izan zen 
saria jasotzen. Pozak positiboki 
baloratu du horrelako aitorpen 

bat jaso izana: "Sari honek au-
rrera jarraitzeko motibatzen 
gaitu". 2019ko Rikardo Arregi 
kazetaritza sarietako komuni-
kazio sarirako finalisten artean 
egon zen aplikazioa, azkenean 
saritua izan ez zen arren.

Hiru debagoiendar 
Bittor Poza bergararrarekin 
batera Iker Martinez de Agirre 

aretxabaletarrak eta Ion Liza-
razu antzuolarrak dihardute 
Egunean behin jokoan lanean. 
Sorkuntzatik "galdera-erantzunen 
euskarazko jokoa" bezala des-
kribatzen dute aplikazioa. Izan 
ere, aipatu dute jokoak test mo-
duko galderak dituela eta aste-
ro lehiaketa bat izaten duela. 
Martinez de Agirre eta Poza 
aplikazioaren garapenean aritzen 
dira; Lizarazu, berriz, galdera 
sorkuntzako taldeko kidea da, 
zeinek Euskarazko Wikipedia, 
Google, Twitter eta halako itu-
rriak erabiltzen dituen galderak 
pentsatzeko. 

Eboluzioa eta hazkundea 
2019. urtean 3,5 milioi partida 
jokatu ziren 60.000 euskaldunen 
artean. "Hazkunde handiena 
Euskararen Nazioarteko Egunean 
eta haren bezperan izan zen, eta 
ondoren, abenduaren 25ean", 
azaldu dute sortzaileek. Denbo-
ralditik denboraldira erabiltzai-
le kopuruak gora egiten du eta 
datuekin pozik azaldu dira: "Udan 
10.000 lagun jokatzen izatetik, 
hiruhileko batean 60.000 izatera 
igaro dira. Gorakada itzela izan 
da, eta ikaragarri poztu gaitu".
Denboraldi bakoitza amaitzean, 
gainera, etenaldia egiten dute, 
"jokoa indartzeko neurriak pen-
tsatzeko". 

Hirugarren denboraldia 
Otsailaren 3an, astelehenean, 
jarri zen abian Egunean behin 
aplikazioaren hirugarren den-
boraldia, eta martxoaren 29ra 
arte iraungo du. Jokoak alda-
ketak izan ditu, eta, oraingoan, 
denboraldi osoko sailkapen bat 
egingo dute. Finalaren eguna 
eta lekua zehaztu gabe daude 
oraindik. 

Iker Martinez de Agirre, Bittor Poza eta Ion Lizarazu, Egunean behin jokoan lanean diharduten debagoiendarrak. CODESYNTAX

Bailarako ordezkaritza 
Argia sarien 31. aldian 
iker Martinez de agirre aretxabaletarrak, bittor Poza bergararrak eta ion Lizarazu 
antzuolarrak 'Egunean behin' aplikazioan dihardute lanean eta joko horren 
lehenengo urteurrenaren atarian, argia saria jaso dute

bukatzEko

Egunean behin jokoa. 

PEFC ziurtagiria

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

