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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Gertatu da. 2019ko abenduan 
Txinako Wuhan hirian agertu-
tako koronabirusa edo Covid-19 
gaixotasuna iritsi da Euskal 
Herrira, eta baita Debagoienera 
ere. Asteon baieztatu dute ko-
ronabirusa daukan eta konfir-
matuta dagoen Gipuzkoako lehen 
pertsona aretxabaletarra dela.

Neska gazte bat da. Milanera 
bidaiatu zuen otsailaren 18a eta 
22a bitartean, eta itzuli ostean, 
otsailaren 25ean, sentitu zen 
ondoezik, arnas sintomak naba-
ritzen. Osasun Kontseilura dei-
tu eta, ondoren, jarduteko pro-
tokoloa aktibatu zioten. Orain 
arteko proba guztietan positibo 
eman du eta gaur egingo diote 
beste bat, bere mutil-lagunak 
baieztatu duenez. "Ea behingoz 
albiste on bat jasotzen dugun 
eta normaltasunera itzultzen 
garen", gaineratu du. Mutil-la-
guna arrasatearra da, eta hura 

ere etxean dago, berrogeialdian. 
"Berak positibo eman zuenean, 
osasun zerbitzuekin harrema-
netan jarri nintzen, eta jarraitu 
beharreko pauta batzuk eman 
zizkidaten. Berarekin kontaktu 
zuzena daukadanez eta Milanen 
batera egon ginenez, hamabost 
egun etxean isolatuta egin behar 
ditut". Lehen egunetan, egunean 
birritan deitzen zioten eta orain, 
egunean behin. "Beldur puntu 
bat eduki nuen hasieran, baina 
egunak aurrera doazen heinean, 
neska-laguna ondo dagoela iku-
sita, lasaitasunez bizi dut. Nik, 
gainera, ez daukat inongo sin-
tomarik, momentuz, nahiz eta 
tenperatura hartzen dudan egu-
nean bi aldiz, badaezpada".

Iñaki Peña barneko medikuak 
Puntua aldizkariko gaurko zen-
bakian kaleratu duenez, dagoe-
neko pandemia kategorian sar-
tuta dago, Txinatik Hong Kong, 
Hego Korea, Japonia, Singapur, 

Filipinak, Iran eta Italiara za-
baldu da, eta 2020ko otsailaren 
28rako 83.000 kasutik gora baiez-
tatu dira 50 herrialde baino 
gehiagotan mundu osoan, ho-
rietatik 8.000 larri moduan sail-
katuta. Orain arte, 2.800 heriotza 
zenbatu dituzte.

ERagiNa HEMENgo ENPRESEtaN

NEURRIAK HARTZEN 
HASIAK DIRA 
HEMENGO HAINBAT 
ENPRESA
Mundu mailako arazo bihurtu 
da dagoeneko, eta horren era-
gina izaten ari dira hemengo 
hainbat enpresa ere. Fagor Au-
tomationek, esaterako, produk-
zioa gutxitu egin behar izan du 
negozio batean. "Lehengaiak 
Txinatik ekartzen ditugu, neu-
rri handi batean, %39 inguru. 
Horrek Eskoriatzako lantegian 

doikuntza batzuk egitera behar-
tu gaitu. Momentuz, egubakoi-
tzetako produkzioa eten egin 
dugu. Ikusi egin beharko da 
nola garatzen den hau, baina 
egoera bere horretan mantentzen 
bada, ez dugu baztertzen beste 
neurri batzuk hartu behar iza-
tea", adierazi du Aitor Irurek, 
enpresako gerenteak.

Bidaietan ere eragina izaten 
ari da. "Herrialde ezberdineta-
ko eta hemengo agintarien go-
mendioei kasu eginez, hainbat 
teknikari eta komertzial ez dira 
ari bidaiatzen, oso beharrezkoak 
ez diren kasuetan izan ezik".

Mondragon korporazioan neu-
rriak hartzen hasiak dira, eta 
jarraipen batzordea eratu dute, 
"prebentziorako eta eboluzioa 
ikusteko, informazioa koopera-
tibekin partekatzeko". Era be-
rean, osasungintzako autorita-
teekin harremanetan dihardu-
te, protokoloak eta gomendioak 
bete ahal izateko. Bestalde, 
Txinan badoaz apurka-apurka 
langileak lanera itzuliz, "nor-
maltasunera bidean", baina 
oraindik ere prebentzio neurri 
batzuekin.

Laboral Kutxak ere hainbat 
neurri hartu ditu dagoeneko 
eta Osakidetzak emandako me-
zuak zabaltzen dabiltza, nahiz 
eta, oraingoz, ez duten zailta-
sunik zerbitzua emateko. Ha-
laber, gelak banatu dituzte, 
gomendioetako bat baita eskuak 
sarri garbitzea. Aurrera begi-
ra, egoerak txarrera egingo 
balu, jakinarazi dute badituz-
tela lan protokoloak landuta.

Neurriak hartu dituen beste 
erakunde bat Aita Menni da. 
Izan ere, zentroetan bisitak 
mugatu dituzte, eta hainbat 
ekintza bertan behera utzi. 
Oñatiko San Martin egoitzan, 
esaterako, egoiliar bakoitzeko 
bi bisitarira mugatu dute, eta 
ordutegiari dagokionez, astean 
zehar 17:30etik 19:30era eta 
asteburuetan 11:30etik 13:00eta-
ra eta 16:30etik 19:30era.

bEÑat baRbERENa

"OTSAILAREN 4AN 
NINTZEN TXINARA 
ITZULTZEKOA, ETA 
ASTELEHENEAN NOA" 
Beñat Barberena arrasatearra 
izan da beste kaltetuetako bat. 
Txinako Hanghzou hirian egiten 
du lan eta otsailaren 4an itzul-
tzekoa zen hara, oporrak hemen 
igaro ostean. "Egunean bertan, 
Txinan goizaldea zela, hemengo 
gauerdian, eskolatik abisatu 
zidaten Hangzhoueko gobernuak 
nire auzoan berrogeialdi neurriak 
hartu zituela. Beraz, akaso, 
Shanghaitik Hangzhouera joa-
teko eta etxean sartzeko arazoak 
edukiko nituzkeela-eta gomen-
datu zidaten denbora bat pasa 
arte ez bidaiatzeko".

Azkenean, martxoaren 9an 
joango da Txinara, astelehenean. 
"Irakasleak deituta gaude lane-
ra, eskolatik online klaseak 
prestatzeko. Dena dela, otsaila-
ren 10etik gabiltza online lanean. 
Nik, bestalde, 14 eguneko berro-
geialdia egin beharko du etxean". 

Egoera normalitatez bizi due-
la dio. "Uste dut autoritateei 
arretaz entzun behar zaiela eta 
beraiek emandako babes neurriak 
hartu". Era berean, iritzi dio 
orain "lasaiago" bizi beharko 
liratekeela hemengo herritarrak. 
"Gaixotasuna hemen egonda, 
eboluzioa aztertzea fidagarriagoa 
delako. Azken finean, beti egon-
da gure ahotan ea Txinatik hel-
tzen diren datuak zuzenak diren 
eta abar", nabarmendu du.

aDRiaN zELaia

"GEHIAGO 
ZABALTZEN BADA, 
HANDIAK IZAN 
DAITEZKE ERAGIN 
EKONOMIKOAK" 

Koronabirusa ia mundu osoan 
zabaldu izana eragina izaten ari 

Herritar bat, Debagoieneko Ospitalearen ate aurrean. IMANOL SORIANO

Debagoienera 
ere ailegatu da
aretxabaletarra da gipuzkoan koronabirusa konfirmatu zioten lehen pertsona, eta, 
berak baieztatu duenez, "oso ondo" dago; epidemia hau sektore ezberdinetan ari da 
eragiten, eta horietako protagonista batzuen eta adituen ahotsak jaso ditu goiENak
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da munduko ekonomian, baita 
hemengoan ere, Adrian Zelaia 
ekonomialariaren esanetan. 
"Momentuz, eragin ekonomiko 
konkretuak izan dira, batez ere, 
Txinan, noski, produkzio eta 
zerbitzu esparruetan hainbat 
jarduera gelditu behar izan di-
tuztelako. Hori, bestalde, Txi-
narekin harremanetan dauden 
enpresetan ere nabaritu da", 
dio. Hala ere, uste du eragin 
horrek ez daukala zertan inpor-
tantea izan. "Oraindik, behin-
behineko egoera bat da, eta 
berreskuratu daiteke datozen 
hilabeteetan, gaixotasunaren 
egoerak hobera eginez gero. 
Hemengo enpresa batzuek ekoiz-
pena jaitsi behar izan dute, 
bai. Baina ondorio konkretu 
horiek estruktural bihurtzen 
dira egoera luzatzen bada ba-
karrik, bestela ez".

Aurrera begira, "ezinezkoa" 
da aurreikuspen zehatzik egi-
tea. "Denbora izango da gako 
garrantzitsuena, ez baitu zeri-
kusirik honek hilabete iraun, 
sei hilabete edo urtebete. Gai-
xotasun hau gehiago zabaltzen 
bada, gertatu daiteke arazo 
larriak izatea baloreen merka-

Milanera egindako bidaia baten 
ostean, sintomekin hasi zen 
gazte aretxabaletarra, eta 
positibo eman zuen probetan.
Noiz hasi zinen sintomekin? 
Milanen egon nintzen mutil-
lagunarekin batera futbol partidu 
bat zuzenean ikusten. Gero, 
bueltatu ginen eta Aratusteak 
normal pasatu genituen. Hala ere, 
otsailaren 25ean, alergia bat 
izango banu moduko sintomak 
hasi nintzen igartzen. Katarro 
baten antzekoa zen, baina Italiatik 
zetozen albisteekin erabaki 
genuen probak egitea. 112ra 
deitu nuen eta 
epidemiologiakoekin jarri nintzen 
harremanetan; lehen unetik esan 
zidaten etxean geratzeko eta 
galdetu zidaten zeintzuk izan 
ziren nirekin kontaktuan izan 
zirenak; betiere, sintomekin hasi 
nintzenetik. Sukarrik ez dut izan, 
hiru eguneko katarro bat izan dut.
Nola zaude orain?

Orain, oso ondo nago. 
Dirudienez, birusa daukat, baina 
katarro baten azken arrastoak 
dira sintomak, besterik ez. 
Etxean bakarrik geratu behar 
izatea da okerrena; kezka 
banuen hasieran informazioa ez 
nuelako, baina medikuekin egon 
ostean askoz lasaiago nago.
Medikuekin egunero duzu 
harremana? 
Bai. Egunero deitzen didate. 
Sintomekin hasi nintzenetik 

norekin izan dudan kontaktua, 
horixe izan zen lehen kezka. 
Otsailaren 25etik nire 
gurasoekin, nire osaba-izebekin 
eta nire mutil-lagunarekin eta 
bere familiarekin egon nintzen 
eta haiei bai ari direla egiten 
jarraipena. Baina bizitza normala 
egin dezakete, kalean lasai ibili 
daitezke; sintomaren batekin 
hasiz gero, etxean geratuko dira. 
Nire mutil-laguna da 
salbuespena, arrisku handia 
duelako koronabirusa izateko, 
eta, horregatik, Arrasateko beste 
etxe baten dago bikotekidea.
Hemendik aurrera ze urrats 
egingo dituzu? 
Proba berri bat egingo didate eta 
horrek negatibo ematen badu 
beste proba bat egingo didate 
geroago; bigarren proban 
negatibo emanez gero alta 
emango didate.
Ze mezu helarazi nahiko 
zenuke? 

Oso ondo nagoela eta ingurukoak 
lasai egon daitezkeela, hainbat 
zurrumurru faltsu heldu zaizkit 
eta. Sintomekin hasi nintzenetik 
kontaktuan egon nintzenei 
jarraipena egiten ari zaie. Ez da 
horrenbesterako, izan dadila 
okerrena pasatu dudan katarro 
hau. Horrekin batera, gertukoei 
esan nahi diet galdetzeko niri 
lasai zer gertatzen zaidan, ez 
dagoela larritu beharrik.
Zurrumurru asko zabaldu 
dira. Mezu asko heldu 
zaizkizu? 
Itzela izan da jaso dudan mezu 
uholdea. Aipatu da, adibidez, 
Aretxabaletako Haizea tabernan 
lanean egon nintzela 
Aratusteetan eta ondorioz 
sekulako arriskua dagoela. Ez 
nintzen lanean egon, baina, 
egon izan banintz, ez dio axola; 
gogora ekarri behar da sintomak 
agertu ostean dagoela 
kutsatzeko arriskua.

"Etxean bakarrik geratu behar izatea da okerrena"
KORONABIRUSA DUEN LEHEN DEBAGOIENDARRA
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tuan eta, oro har, egoera finan-
tzarioan".

Txinatik kanpo gaixotasuna 
zabaltzeak "arriskuak" sortu 
ditzakeela dio ekonomialariak. 
"Ez dakigu ze puntutaraino 
izango garen gai beste herrial-
deok Txinak hartu dituen neu-
rri zorrotzak hartzeko, arazoa 
kontrolatzeko. Horrek baldin-
tzatuko ditu izan daitezkeen 
kalte ekonomikoak ere".

Zelaiaren esanetan, Txinakoa 
"oso egoera ezegonkorrean eta 
arriskutsuan" dagoen finantza 
sistema bat da, eta baloreen 
merkatuan erabakigarria izan 
daiteke koronabirusa. "Horren 
atzean dago, oro har, mende-
balde osoan dagoen gehiegizko 
zorpetze maila. 40 urtez egon 
da hazten maila hori krisia 
agertu arte, eta gero, konpon-
du beharrean, mantendu baino 
ez dugu egin. Bestalde, 2012tik 
aurrera ibili gara moneta po-
litikaren bitartez baliabide 
berriak merkatuan txertatzen 
etengabe. Ondorioz, artifizial-
ki mantendu dugu dinamismo 
ekonomikoa eta etengabe puz-
ten ibili gara balore eta finan-
tza merkatuak. Merkatu horie-
tan izugarrizko burbuila zegoen, 

eta ez da harritzekoa izan na-
barmen jaistea koronabirusaren 
gaineko albiste ezkorren au-
rrean. Baina koronabirusa 
eragileetako bat besterik ez da 
izan, ez dezagun pentsa horre-
gatik bakarrik dela jaitsiera". 
Merkatuaren "zuzenketa" hori 
aurten edo datorren urtean 
gertatuko da, "gehienez jota", 
ekonomialariaren aburuz.

UNIBERtSItAtEAN, PREBENtzIOA

MONDRAGON 
UNIBERTSITATEAK 
MONITORIZATUTA 
DAUKA EGOERA
Debagoieneko hainbat enpresak 
egin moduan, Mondragon Uni-
bertsitateak ere ikasleen eta 
langileen artean banatu ditu eta 
banatzen ari da Eusko Jaurla-
ritzako Osasun Sailak zabaldu 
dituen prebentzio neurri eta 
gomendio guztiak: bai higiene 
neurriak, bidaiatzeko gomen-
dioak, eta abar, Bixente Atxa 
errektoreak adierazi duenez.

Era berean, azpimarratu du 
unibertsitateak une oro egoera 
monitorizatuta daukala, "alda-
ketaren bat balego, behar diren 

neurriak garaiz hartzeko". Ho-
rretarako, barne protokolo batzuk 
diseinatu dituztela gaineratu du 
Atxak berak.

Hala ere, aktibitate akademi-
koa "normaltasunez" burutzen 
ari direla onartu du; betiere, 
aurrez aipaturiko prebentzio 
egoera hori kontuan hartuta. 
"Aldaketarik balego, behar diren 
neurriak hartuko ditugu".

Beste prebentzio neurri bat 
izan da atzerrian ikasten ari 
diren ikasleei itzultzeko eskatzea. 
"Duela 10 egun, esan genien 
arrisku tokietan zeuden ikasle 
guztiei etor zitezela honantz, atze-
rriko egoera hobetzen den bi-
tartean, aktibitate akademikoa 
hemen jarrai dezaten. Bakoitza-
ren egoera desberdina denez, 
era pertsonalizatuan erantzun-
go diegu ikasle hauei".

gAIXOtASUNARI BURUz

HERRITARRAK 
INFORMATZEKO 
KANPAINA ABIATU DU 
OSAKIDETZAK
Osakidetzak Covid-19 gaixota-
sunari buruzko informazioa 
kaleratu du. Informazio horren 

arabera, koronabirusak anima-
lietan zein gizakietan aurkitzen 
diren birus familia zabal bat 
dira. Batzuek gizakia infektatu 
egiten dute, eta hainbat gaixo-
tasun eragin ditzakete; adibidez, 
hotzeria arrunta. Gaixotasun 
larriagoak ere badaude, hala 
nola Ekialde Hurbileko arnas 
sindromea (MERS) eta arnas 
sindrome akutu larria (Sras).

Inkubazio-aldiari buruzko in-
formazioa ere kaleratu du era-
kundeak. "Infekzioaren eta gai-
xotasunaren sintoma klinikoen 
agerpenaren arteko denbora-
tarteari dagokionez, gaur egun-
go kalkuluen arabera, inkubazio-
aldia bat eta hamalau egun bi-
tartekoa da; batez beste, bospa-
sei egun. Estimazio horiek 
eguneratzen joango dira, datu 
gehiago eskuratu ahala. Koro-
nabirusak eragindako beste 
gaixotasun batzuei buruz esku-
ra dagoen informazioan oina-
rrituta –MERS eta SARS, besteak 
beste–, 2019-an CoV aldiko in-
kubazio-aldia hamalau egunekoa 
izan daitekeela kalkulatzen da. 
Osasunaren Mundu Erakundeak 
gomendatzen du baieztatutako 
kasuen kontaktuen jarraipena 
hamalau egunekoa izatea".

Koronabirusaren 
sintomaren bat izanez 
gero, Osakidetzak 
gomendatu die herritarrei 
etxean geratzeko eta 900 
20 30 50 telefonora 
deitzeko. Horrez gain, 
gaixotasuna kutsatzea 
prebenitzeko, hainbat 
higiene-neurri publikatu 
ditu erakundeak:

• Garbitu eskuak sarritan.
• Eztul edo doministiku 

egitean, estali ahoa eta 
sudurra ukondoarekin 
edo zapi batekin. Bota 
zapia berehala eta 
garbitu eskuak alkoholez 
egindako eskuetako 
desinfektatzaile batekin 
edo ur eta xaboiarekin.

• Eztula edo doministiku 
egin eta sukarra duten 
pertsonetatik metro 
batera egon, gutxienez.

• Ez ukitu begiak, sudurra 
eta ahoa.

Osakidetzaren 
gomendioak

Miren Basaras mikrobiologiako irakasleak 
koronabirusaren gaineko informazio 
zehatza eman dio GOIENAri.
Ze birus mota da? 
Birus familia bat da, eta familia horretan 
hainbat birus daude. Mikroskopioan 
ikusita, koroa baten itxura dauka, eta 
horregatik du izen hori. Familia horretako 
birus batzuek, lauzpabostek, gizakiak 
bakarrik kutsatzen dituzte, eta urtero 
hotzeriaren eragileak dira gurean. Beste 
batzuek animaliak kutsatzen dituzte eta 
animaliaz animalia transmititzen dira. 
Edozein animalia izan daiteke: saguzarrak, 
untxiak, ahateak, hegazti ezberdinak, eta 
abar. Beste batzuk, azkenik, gai izan dira 
animalietatik gizakietara pasatzeko. Hiru 
dira. Batetik, SARS delakoa, 2002an 
agertu zena. MERS delakoa, 2012an 
agertu zena, eta aurtengo hau, SARS 
CoV-2. Honek Covid-19 gaixotasuna 
eragiten du.
Zein animaliatik pasatu da gizakira? 
Hipotesi ezberdinak daude. Uste da 
saguzarretan gordetzen dela birus hau, eta 
hurrengo galdera da saguzarretik nola 
pasatu den gizakira. Hori ere aztertzen ari 

dira. Foku edo iturburu garrantzitsuena 
Txinako animalien merkatu batean izan 
zen; beraz, hango animaliak aztertzen hasi 
ziren. Suge batzuk aipatu zituzten, 
pangolino deituriko animalia bat ere bai, 
baina ez dago argi bitartekari hori ze 
animalia izan den.
Birus berria da, ezezaguna.
Gizakian detektatzen den lehen aldia, eta 
horregatik dago kezka nabarmena. Berria 
den guztiari errespetu bat izan behar zaio. 
Ez dakigu zein izango den birus honen 
jarrera, nola garatuko den.
Zeintzuk dira sintoma horiek?
Eztula, sukarra, arnas ezintasuna eta, 
batzuetan, eztarriko mina ere bai. Horiek 
dira arinak diren sintomak, eta pertsonak 
berez sendatzen dira kasu gehienetan. 
Hala ere, kasu gutxi batzuetan, %14an 
edo, sintoma horiek konplikatu egiten dira 
eta pneumonia agertzen da. Pneumonia 
hori pertsona batzuetan kaltetu egiten da, 
%14 horietatik %5ean. Kasu horietan, 
arnas ezintasun hori geroz eta handiago 
bilakatzen da, beste organo batzuk 
kaltetzen ditu eta, azkenean, pertsona hori 
hil ere egin daiteke.

Tratamendua ze egoeratan dago?
Berria denez, ez dago birus horren aurkako 
inolako tratamendu espezifikorik. Jadanik 
ditugunak probatzen ari dira. Kasu 
batzuetan, ondo edo erdi ondo funtzionatu 
dute, baina ez dira aproposenak. Beraz, 
beste batzuk bilatzen ari dira. Hala ere, 
luze joko du. Lehenengo, laborategian 
aztertu behar da; gero, animalietara 
eraman; animalietatik gizakira; eta gero 
konfirmatu behar da benetan seguruak eta 
eraginkorrak direla.

Noiz dago kutsatzeko aukera?
Kutsadura gehienak sintomak agertu 
ostean gertatzen dira. Inkubazio epean 
kutsadura maila oso baxua da, ia ez da 
gertatzen, baina inoiz ezin da %100 
ziurtatu. Gripearen kasuan, inkubazio 
epean kutsagarria da.
Ze fasetan dago koronabirusa hemen?
Esperotakoa zen honaino iristea ere. 
Kasuak goraka doaz eta uste dut gailurrera 
ez garela iritsi, kasu gehiago ikusiko 
ditugula. Ziurrenik, beste aste batzuetan 
gora egingo du kopuruak, baina ez dakigu 
noiz arte. Txinan kasuen jaitsiera 
nabarmenean daude orain.
Hemengo kopurua esanguratsua da?
Ez daude hainbeste kasu. Hala ere, kasuak 
kontrolatzeko, garrantzitsuena izango da 
ematen ditugun euste neurri horiek eta 
berrogeialdi horiek. Hau da, pertsona bat 
kutsatzen denean, jarraipena egitea eta 
ikustea nola kutsatu den, eta abar.
Heriotza-tasa zenbatekoa du?
Mundu mailan, kutsatzen direnen %2-3 
hiltzen dira. Hemen, kasu gutxi dauden 
arren, espero da tasa hori antzekoa izatea. 
Heriotzari dagokionez, halere, inportantea 
da nabarmentzea nortzuk hiltzen diren. 
Nagusiki hiltzen dira aldez aurretik sistema 
immunologikoa ahulduta zuten pertsonak, 
beste patologia edo infekzio batzuk 
zituztenak.

"Inkubazio epean, kutsadura ia ez da gertatzen"
MIREN BASARAS EHU-KO MIKROBIOLOgIA IRAKASLEA

"KUTSADUREN GEHIENGOA SINTOMAK 
AGERTU OSTEAN EMATEN DIRA, 
BAINA EZIN DUGU %100 ZIURTATU"

EHU
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Jone Olabarria DEbagoiENa
Astelehenean, hilak 2, amaitu 
zen apirilaren 5ean egingo diren 
Eusko Legebiltzarrerako hau-
teskundeetarako hautagai-ze-
rrendak aurkezteko epea, eta 
horien baitan, debagoiendar 
ugari daude alderdiek aurkeztu 
dituzte hautagaitzetan. Alderdiei 
dagokienez, Gipuzkoan hamahi-
ru aurkeztu dira eta Araban, 
hamalau. 

Bailarako alkate jeltzale denak 
"Eskubide sozial eta ekonomikoak 
bermatuko dituen gizarte baten 
alde" azaldu zen EAJ  joan den 
asteburuan egindako Legebil-
tzarrerako Gipuzkoako hauta-
gaitzaren aurkezpenean. Hala, 
Debagoieneko sei hautagai age-
ri dira jeltzaleen Gipuzkoako 
zerrendan: zortzigarren postuan 
dago Aitor Urrutia eskoriatzarra, 
2015etik legebiltzarkidea eta 
egun Antzuolako Udalean zine-
gotzi dena. Bergarako alkate ohi 
Elena Lete hamabigarrena da. 
Egun jeltzaleek Debagoienean 
dituzten hiru alkateak ere ba-
daude zerrendan: Maria Uba-
rretxena arrasatearra hamazaz-
pigarrena da; Jose Ramon Zu-
bizarreta eskoriatzarra hogei-
garrena; eta Unai Elkoro are-
txabaletarra hogeita bigarrena. 
Irune Galarraga bergararrak  
betetzen du zerrendaren hogei-
ta bigarren postua. Esan behar 
da EAJk bederatzi legebiltzar-
kide lortu zituela Gipuzkoan 
orain dela lau urte.

EH Bilduk, bost debagoiendar
Merezi duzun herria lelopean, 
EH Bilduk Legebiltzarrerako 
Gipuzkoako hautagaiak aurkez-
tu zituen asteburuan, "herri 
honek jauzi kualitatiboa ematea 
ahalbidetuko duten politika pu-
blikoak" egingo dituela azpima-
rratuz. Azken legegintzaldian 
Gipuzkoatik zortzi legebiltzar-
kide izan ditu EH Bilduk Gas-
teizen, eta emaitza errepikatuko 

balu, hiru behintzat Debagoie-
nekoak izango lirateke: zerren-
dako hirugarrena da 2012tik 
legebiltzarkidea izan den Rebe-
ka Ubera elgetarra; bosgarrena 
Aretxabaletako udalean zinego-
tzi izandako Lore Martinez; eta 
seigarrena, Ander Rodriguez 
arrasatearra, 2019tik legebiltzar-
kidea dena. Era berean, Marina 
Madariaga bergararra 15. pos-
tuan dago EH Bilduk aurkeztu-
tako zerrendan eta Izaro Elorza, 
Oñatiko alkatea, 23. postuan.

Arabako zerrendetan ere bai
Elkarrekin Ahal Duguren Gi-
puzkoako zerrendan ere hainbat 
debagoiendar daude: aurreko 
agintaldian Arrasaten zinegotzi 
izandako Podemos Ahal Duguko 
Eba Abuin hirugarrena da; eta 
Ezker Anitzako bi eskoriatzar 
ere badaude hautagaien artean: 
Juan Luis Merino hamargarre-

na eta Blanca Merchan hama-
bosgarrena. Gogoratu behar da 
koalizioak hiru ordezkari lortu 
zituela Gipuzkoan aurreko hau-
teskundeetan. Elkarrekin Pode-
mosen Arabako zerrendan ere 
bada debagoiendarrik: Ezker 
Anitzako Salva Gonzalez berga-
rarra hogeita batgarrena da.

Equo-Berdeak alderdiak ere 
hainbat debagoiendar batzen 
ditu Gipuzkoako zerrendaren 
baitan; seigarren postuan dago 
Rafa Bernal aretxabaletarra, 
azken legealdian Eskoriatzako 
zinegotzia izan dena. Era berean, 
Bergarako Aiert Lizarralde ho-
geita batgarren postuan aurkez-
tuko da.

PSE-EEren Gipuzkoako ze-
rrendan ez dago debagoiendarrik, 
baina bai Araban: Alberto Alon-
so oñatiarra, Bergaran zinegotzia 
eta orain arte Osalaneko zuzen-
daria izan dena laugarrena da.

Hautagaien zerrendak mar-
txoaren 4an eman ziren argita-
ra Euskal Herriko Agintaritza-
ren Aldizkarian. Horietan egon 
litezkeen irregulartasunak zu-
zenduta, martxoaren 9an hau-
tagai-zerrendak aldarrikatu eta 
hurrengo egunean argitaratuko 
dira hautagai-zerrenda ofizialak.

Bi herritar hautagai zerrendei begira, 2019ko udal hauteskundeetan. GOIENA

Eusko Legebiltzarrerako 
hautagai debagoiendarrak
asteon amaitu da apirilaren 5ean egingo diren Eusko Legebiltzarrerako 
hauteskundeetarako hautagai-zerrendak aurkezteko epea, eta debagoiendar ugari 
daude alderdiek aurkeztu dituzte hautagaitzetan; hamasei dira, guztira

EGON LITEZKEEN 
ZUZENKETAK EGINDA, 
MARTXOAREN 10EAN 
ARGITARATUKO DIRA 
ZERRENDA OFIZIALAK

J.O. DEbagoiENa
Urtero egin ohi duen moduan, 
aurten ere PSE-EEk omenaldia 
egingo dio Isaias Carrascori; 
bihar, hilak 7. Arrasateko Navas 
de Tolosa kalean 2008ko mar-
txoaren 7an erail zuen ETAk 
Isaias Carrasco, etxetik irten 
eta lanera abiatzekoa zela. Ca-
rrasco PSE-EEren zinegotzi izan 
zen Arrasaten 2003-2007 agintal-
dian, eta 2007ko maiatzeko udal 
hauteskundeetan seigarren pos-
tua bete zuen sozialistek Arra-
saten aurkeztutako hautagai-
zerrendan.

Hain zuzen ere, bertan, Navas 
de Tolosa kalean egingo diote 
lore eskaintza eta omenaldia, 
zapatuan, 12:00etan, eta hama-
bigarren aldia izango da aur-
tengoa.

Zapatuko ekitaldian, familia-
koez gain herritar ugari eta 
ordezkaritza politika zabala 
izango dela aurreikusten dute. 
Bertan izango den ordezkaritza 
sozialistaren artean, besteak 
beste, Eneko Andueza PSE-EE-
ko legebiltzarkide eta Gipuzkoa-
ko sozialisten idazkari nagusia 
izango dela jakinarazi dute.

PSE-EEk omenaldia egingo dio 
Isaias Carrascori bihar 
orain dela hamabi urte, 2008ko martxoaren 7an, erail 
zuen Etak zinegotzi sozialista izandakoa arrasaten

Gizonezko bat lantegian, pieza batekin lanean. GOIENA

Behera egin du Debagoieneko 
langabezia-tasak otsailean
aldaketa handirik egon ez den arren, %7,90etik %7,82ra 
jaitsi da; urtarrilean baino 24 langabe gutxiago zeuden

J.O. DEbagoiENa
Debagoienean 2.437 langabe zeu-
den otsail amaieran; urtarrilean 
baino 24 gutxiago, hain zuzen. 
Gauzak horrela, langabezia-tasan 
ez da aldaketa handirik egon: 
%7,90etik %7,82ra jaitsi da, hain 
zuzen ere.

Herriz herriko datuak
Debagoieneko herrietako datuei 
dagokienez, Antzuolan eta Oña-
tin egin du gora langabe kopu-
ruak; Aretxabaletan, Arrasaten, 
Bergaran, Eskoriatzan eta Leintz 
Gatzagan, berriz, behera egin 
du; eta Elgeta eta Aramaion, 

urtarril amaierako kopurua 
mantendu egin da.

Hego Euskal Herrian 
Hego Euskal Herrian, 151.214 
langabe zeuden otsail amaieran; 
307 langabe gutxiago. Lurraldeei 
dagokienez, Arabak izan du 
beherakadarik handiena, non 
urtarrilean baino 104 langabe 
gutxiago zeuden. Bizkaian ere 
behera egin du langabe kopuruak 
eta urtarrilean baino 244 gutxia-
go zeuden. Azkenik, Gipuzkoan, 
urtarrileko datua ia mantendu 
egin da, 62 langabe gutxiago 
zenbatu ziren eta.
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Ikasturtean zehar egindako lana azaldu du UEUk (Udako 
Euskal Unibertsitatea) Eibarren egin berri duen Batzar 
Nagusian. Datorren 2020-21 ikasturtean hasita, UPV/EHUri 
atxikitako ikastegi moduan Bigarren Hezkuntzako irakasle 
Masterra online emango du, gainditzen dutenei UPV/
EHUren titulu ofiziala igorriz.

Erronka honi heltzeko egitura profesionala sendotu du. 
1973an Euskal Unibertsitatea sortzeko helburuarekin sortu 
zen UEU, laster 50 urte beteko ditu, eta gaur egun 1.200 
bazkidez osatutako oinarri soziala eta iazko eskaintza 
akademikoaren diseinuan parte hartu duten 15 sail eragile 
ditu.

Master berriaz gain, urte osoan zehar unibertsitate 
mailako ikastaro eta jardunaldien bidez etengabeko 
prestakuntza ematen du UEUk. 

Aldi berean, 
unibertsitate mailako 
ezagutzen euskarazko 
sorkuntza eta zabalkundea 
bultzatu eta euskal 
komunitate 
unibertsitarioaren 
bilgunea egituratzen ari 
da.

Hainbat unibertsitate daude Euskal Herrian: Baionakoa, 
Deustukoa, Mondragon, Nafarroakoa, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoa, UNED eta UPV/EHU. 
Kokapenagatik Euskal Herriko Unibertsitateak diren arren, 
euskara eta euskal kultura ez dira lehentasuna eurentzat, 
ukapenetik hurbiltze baterako tartean mugituz. Berariazko 
Euskal Unibertsitaterik ez dago, euskal kulturaren eta 
hizkuntzaren alma mater izango litzatekeen euskarazko 
unibertsitatea, Karlos Santamariak zioen moduan.

Hauxe du helburu UEUk. Nola lortu, ordea?
Euskal Herrian burututako hainbat ekimen –Ikastolak, 

Euskal Herriko Laborantza Ganbara, kooperatibak…– 
helburua garbi zuen talde sendo batek lortuak izan dira. 
Premia bera sentitzen zuen jendea auzolanean antolatu eta 
euren denbora, ezagutza, lana eta baliabide ekonomikoak 
proiektua aurrera ateratzeko bideratuz.

Egingo al dugu Euskal Unibertsitatea?

UEU, ilusioa 
gorpuztuz

zabaLik

RUFINA OLASAGASTI ZUBELDIA

EUSKARA ETA EUSKAL 
KULTURA EZ DIRA 
LEHENTASUNA 
EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEENTZAT

Jaioberri gaiztoak

JUNE FERNANDEZ
'ttaP'-EN aRgitaRatua

Haurdun nengoenean, "zer 
izango da?" galderak gogaitzen 
ninduen; alegia, nire sabelean 
hazten ari zen izakiak 
hankartean zuena jakitearen 
obsesioa. Baina banekien gure 
gizartean genero binarismoa 
oso errotua dagoela. Aitzitik, 
aho bete hortz utzi nau Odei 
jaio denetik etengabe 
erantzun behar dudan 
galdera, "neska ala mutila al 
da?" baino sarriago: "Ondo 
portatzen al da?". 
Kezkagarriagoa iruditzen zait 
berarekin tarte bat pasa eta 
gero bota ohi duten epaia: 
"Hara, oso ona da!".

Kontu honek asaldatu egin 
nau. Jaioberri onak baldin 
badaude, jaioberri gaiztoak 
egongo dira, ezta? Ez al du 
izugarrizko zama 
judeokristaua haur txikiei 
etiketa horiek jartzea? "Oso 
lasaia da", erantzun ohi dut, 
epai moral hori berretsi ordez 
bere izaera deskribatzeko 
asmoarekin. Batzuetan, 
galdetzen diet: "Zer da ondo 
portatzea?". Eta axolagabe 
erantzun ohi dute: "Tira, 
badakizu, ea negar gutxi 
egiten duen, ea lo egiten uzten 
dizuen…". Agerian uzten dute 
jendartearen helduzentrismoa. 
Zer da ona izatea? Antza, 
helduak ez molestatzea, gure 
erritmora moldatzea, 
emozioak neurritsu 

adieraztea, beti atsegina 
izatea… 

Ordea, jaioberriak bere 
beharrak jakinarazten baditu 
–eta negarra da horretarako 
duen baliabide bakarra–, 
maltzurra izatea leporatuko 
diote. Nire aitaordeak, Odei 
paseatzera eraman ondoren, 
esan dit: "Azkar ikasi du 
manipulatzen". Ume-kotxean 
negarrez hasi eta besoetan 
lasaitu zelako. 
Manipulatzailea! Aukeran 
nahiago dut nire alabari 
"printzesa" deitzen diotenean!

Baina asaldatzen nau ere 
kezka hau niretzat berria 
izateak. 

Agian, nik ere galdera eta 
epai ergel horiek egiten 
nituen seinale?

HaNDik Eta HEMENDik

ALEX UGALDE

MaRRazkiz
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Eneko Azkarate Laspiur aRRaSatE
Rober Gutierrez Bai 
Euskarari Elkarteko 
zuzendariak Bai Euskarari 
ziurtagiria, Enpresarean, 
Lansarean eta Euskaragileak 
ditu berbagai, besteak beste. 
Hau da: euskara eta lan 
mundua. 
Bai Euskarari Elkartea 2007an 
sortu zen. Egindakoaren ze 
balorazio egiten duzue? 
Ziurtagiriarekin hasi ginen 
eta horretan aritu gara eta 
gabiltza, baina askoz ere 
gauza gehiago egin ditugu. 
Azkeneko proiektuetako bat 
da Lansarean; horrekin oso 
gustura gaude. Lan ataria da.
Bai Euskarari ziurtagiria lortzeko 
ze baldintza bete behar ditu 
erakunde batek?
Hiru maila ditu ziurtagiriak. 
Eta baldintza batzuk bete 
behar dira maila batekoa edo 
bestekoa lortzeko. Bestetik, 
enpresak aztertzen ditugu 
irizpide batzuen arabera, eta 
eragite klabean egiten dugu 
lan. Une bateko argazkiaz 
gain, hurrengo urteetarako 

konpromiso batzuk hartzeko 
eskatzen diegu entitateei. 
Ze zailtasun izaten dute enpresek 
ziurtagiria lortzeko?
Langileen hizkuntza 
gaitasuna. Eta lantokien 
hornitzaile enpresekin 

lotutakoak. Sektorearen 
arabera, ez dira asko euskaraz 
lan egiteko gaitasuna duten 
hornitzaileak. Bideratu ditugu 
ekimenak horretan eragiteko. 
Zenbat entitatek osatzen dute Bai 
Euskarari ziurtagiria?

1.350 entitate inguru dira. 
Gehienek –%40– oinarrizko 
maila dute. Geroago eta 
gehiago dira bigarren mailara 
pasa direnak, eta maila 
gorenean %20 izango dira. 
Lurraldeei begiratuta, 
Gipuzkoakoak dira gehienak, 
%34; gero, Bizkaikoak, %18; 
Arabakoak eta Nafarroakoak 
beste horrenbeste, eta 
gutxiago Iparraldekoak.
Iaz, 69 berri batu zitzaizkizuen. 
Datu ona da?
Askoz kopuru handiagoa 
nahiko genuke. 
Enpresek ikusten dute 
ziurtagiriak balio erantsia ematen 
diela?
Bai. Esaterako, hainbat 
kontratazio prozesutan hasi 
dira Bai Euskarari ziurtagiria 
baloratzen. Kontratu zehatz 
batzuk lortzeko puntuagarria 
izaten da. 
Enpresarean enpresa eta 
profesionalen sarea ere 
bultzatzen du Bai Euskarari 
Elkarteak. Ze egiten du?
Esperimentatzeko aukera 
ematen digun proiektua da. 
2010ean sortu zen eta bi 
urtetik behin antolatzen 
ditugu azokak. Baita 
jardunaldiak, foroak… 
Ziurtagiria zuten enpresen 
beharrak asetzeari begira 
sortu genuen. Enpresei eta 
profesionalei zabalik dauden 
foroak dira, haien intereseko 

gaiak jorratzeko. Euskaraz. 
150 bat profesional batzen 
dira, enpresa ezberdinekoak. 
Haien intereseko gaiak 
jorratzen dira. 
Euskaragileak figura ere 
baduzue. 
Kudeaketari dagokionez, 
euskararen ikuspuntutik 
aurreratuen dauden enpresak 
dira Euskaragileak. 
Hornitzaileekin harremanak 
euskaraz izateko ahaleginetan 
hainbat ekimen bultzatzen 
dabiltza, esaterako; baita 
harrera planak, hitzarmen 
ereduak eta halakoak ere. 
Aitzindari dira, beste 
batzuendako eredugarri.
Zeintzuk dira zailtasun edo 
oztopo nagusiak enpresa bat 
euskalduntzeko?
Borondatezko prozesua da. 
Enpresek hizkuntzak kudeatu 
behar dituzte nahi eta nahi ez. 
Erakunde publikoekin 
elkarlanean ari zarete?
Bai; formularik egokiena 
elkarlanarena da. Aktore 
ezberdinak daude: enpresak, 
sindikatuak, 
kontsumitzaileak, 
administrazioak… Denok 
aritu behar dugu norabide 
berean.
Osagarriak dira Bikain eta Bai 
Euskarari?
Bai. Erabat. Guztiok dugu 
egiteko bat alor jakin 
batzuetan. 

Rober Gutierrez, Goiena telebistan, martitzenean. ENEKO AZKARATE LASPIUR

"Bai Euskarari eta Bikain 
ziurtagiriak osagarriak dira"
ROBER GUTIERREZ bai EuSkaRaRi ELkaRtEko zuzENDaRia

bERbagai

Arrasateko irudi 
zaharrekin 
osatutako filma
Pedro Sologaiztoa Laso-k 60ko 
eta 70eko hamarkadetan 
egindako zinema-
grabaketetako irudiekin 
ordubeteko ikus-entzunezkoa 
osatu du Iban Del Campok, 
Arrasate Zientzia Elkartearen 
enkarguz. Hainbat irudi ageri 
dira: jaietakoak, Arrasaten 
lehen aldiz udaletxean 
ikurrina jarri zutenekoak, 
Seber Altube plaza inauguratu 
zutenekoak… Ekainean 
aurkeztuko dute, baina 
martxoaren 14an, 
Sologaiztoaren heriotzaren 
mendeurrenean, aurrerapen 
bat zabalduko dute sareetan.

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Euskal Herriko 
Koben Egunean, 
musika eta hitzak

2013-03-03

Euskal Herriko Koben Eguna 
ospatuko dute martxoaren 
15ean euskal haitzuloetan; 
tartean, Oñatiko Arrikrutzen. 
Baionan aurkeztu zuten atzo. 
Oraingo zapaturako ere 
iragarri dute ekitaldi bat: 
tximeleten gaineko hitzaldia, 
hain justu ere. 2013an ere 
ospatu zuten. Orduan, 250 
lagun batu ziren Arrikrutzen 
–Euskal Herri osoan 2.000 
inguru–. Besteak beste, ipuin 
musikatua eskaini zuten Patxi 
Zubizarretak eta Peio 
Ramirezek, 53. galerian. 

Kopako finalean 
izango da Reala

Mirandes gainditu ostean, 
txuri-urdinak finalean izango 
dira, 32 urteren ostean:

@AdriBeloki: "Cartujan 
gertatzen dena gertatuta ere, 
Imanol Alguacil Realaren 
historia da. 30 urteren ostean 
kluba hainbeste maite duen 
pertsona batekin finalera 
heltzeak poz bikoitza ematen 
du" (itzulita).

@rafamungi: "Bueno, ba 
itzuli garela!! Aitor Zabaleta, 
zuretzat!!".

@LurZabala: "Aranburu, 
Xabi Prieto, Markel Bergara, 
Mikel Gonzalez, Imanol 
Agirretxe... Hau ere zuena da! 
Denok garelako Reala!".

ituRRi oNEtik



8    GUTUNAK Egubakoitza  2020-03-06  GOIENA ALDIZKARIA

Gora Martxoaren 8a!

ITZIAR USANDIZAGA
DuiNtaSuNa ELkaRtEaREN izENEaN

bERgaRa

Emakumeok borrokan 
jarraitzen dugu. Aurten, 
Martxoaren 8an greba 
feministarik ez dugu egingo, 
baina egunerokotasunean 
gure aletxoa jartzen 
jarraituko dugu gizarte 
kapitalista patriarkala 
aldatzeko.

Aurten, U30eko greba 
orokorrean, garbi utzi dugu 
lan, pentsio eta bizitza 
duinaren beharra. Emakume 
pentsiodunak ere hor egon 
ginen, hainbat eragilerekin 
batera, gure 
aldarrikapenekin. Gure 
belaunaldiak bizitzaren zati 
bat okerren ordaindutako 
lanbide eta kategorietan 
enplegatuak izan gara. 
Mendekotasun eta zaintza 
lanekin arduratu gara eta 
aitorpenik gabeko 
lanpostuak izan ditugu 
sarritan. 

Emakumeok historian 
zehar aberastasuna sortu 
dugun arren, gutxietsiak eta 
gehienetan ezikusiak izan 
gara. Horren ondorioetako 
bat da jubilatzen garenean 
pentsio gabe edo oso 
baxuekin aurkitzen garela. 
Horientzako pentsioa 1.080 
eurora konplementatzea 
eskatzen dugu. Badakigu 
pentsioak kudeatzea 
estatuaren eskumena dela. 
Baina baita ere badakigu 
euskal gobernuak pentsioak 
osatzeko eskumena daukala; 
horrela, pentsio iraingarrien 
injustizia zuzendu daiteke, 
pertsonak prekarietatean ez 
bizitzeko.

Otsailaren 22an, 
Emakumeen eta Gizonen 
Arteko Soldata 
Berdintasunaren Europako 
Eguna izan da. Emakumeok 
gizonezkoek baino %40 
pentsio txikiagoa daukagu. 
Lan garaian soldatak 
berdindu egin beharko 
lirateke, pentsioetan dagoen 
genero arrakala ekiditeko.

Ez dugu amaitu nahi esan 
gabe izugarri estimatzen 
dugula Amodiozko Gutunen 
Lehiaketan zahartzaroan 

bakardadea ardatz hartuta 
idatzitako gutuna. Eskerrik 
asko Karmele Uribesalgori 
eta Jarduneko 
epaimahaikidekoei.

Agur eta ohore, Pilar

JUAN RAMON GARAI
Lki-ko MiLitaNtE oHiEN izENEaN

aRRaSatE

Pilar Ansoategi 1974an 
ETAren Seigarren 
Asanbladan hasi zen 
militatzen.

Puig Antich-en 
Barguardiako 
mobilizazioetatik gentozen. 
Urte hartan, herrian gure 
belaunaldiak lortu zuen 
langileen lehen 
mobilizazioak aurrera 
ateratzea.

Union Cerrajeran 
sanjuanetan, kooperatiben 
balorazioen aurka, eta, batez 
ere, abenduaren 11ko greba 
orokorra.

Hurrengo lau urteetan, 
Arrasaten sekulako borrokak 
egon ziren. Batzuk 
aipatzearren: Gameyko 
despidoen aurkako 
elkartasuna, amnistiaren 
aldekoak, martxoaren 3koak, 
German Rodriguez –LKIko 
militantea–, Emiliren, 
Robertoren eta Zaparen 
hilketen aurka, 
metalgintzako hitzarmenak…

Bazeuden, bai, baldintzak 
erregimen frankista 
apurtzeko, eta, horregatik, 
Konstituzioari ezetza 
bozkatu genion. 
Frankismoan bezala, La Cruz 
–Elizako hierarkia–, La 
Espada –militarrak– eta El 
Saco –kapitala-lapurrak– 
interesak jartzen ziren herri 
zapalduen eta langileen 
interesen gainetik.

Ordurako, LKI Liga 
Komunista Iraultzailea 
ginen. Pilar alderdi barruan 
emakumeen taldearen 
bultzatzailea zen, eta baita 
ere Komite 
Internazionalistako 
partaidea.

Elkarrekin bidea egin 
genuen Zutik alderdia sortu 
arte, EMK –maoistak– eta 
LKI –troskoak– batuta.

Pilar eta biok auzo berean 
bizi ginen, Makatzenan, eta 

urte haietan auzoan martxan 
jarritako iniziatibak asko 
izan ziren: umezaintza, 
ekonomatua, igerilekua, 
frontoia, marrazki tailerra, 
zinea emateko aretoa –
zinerik ez zen eman–... baina 
urteetan bilera 
klandestinoak egiteko erabili 
genuen. Horregatik, polizia 
uniforme gabeek auzoan 
bonba bat jarri ziguten.

Pilarrek tinta gorriz, lilaz 
eta umore onaz idatzitako 
historia gurekin gelditzen 
da.

Agur, bihotzeko laguna eta 
kamarada.

30 urte asko da. Aski 
da! Etxean nahi ditugu

URKI LARREA IBABE
aRRaSatEko SaRE

aRRaSatE

Unai Paroti eta Josu 
Arkauzi aplikatu zaie legea? 
Erantzuna sinplea da, lege 
arrunta ez diete aplikatu eta, 
gainera, etengabe trikimailu 
desberdinak erabiliz zigorra 
luzatzen saiatu dira, eta 
lortu ere bai.

Unairen kasuan, 
erredentzioa gehienezko 30 
urte horietatik aplikatzen 
hasi beharrean, zigor osotik 
kentzen hastea saiatu ziren. 
Estrasburgok atzera bota 
zuen eta beste trikimailu bat 
asmatu zuten. Oraingoan, 
bigarren aldiz epaitu zuten 
ETAko kidea izateagatik. 
Ezin da zigortu bi aldiz 
ETAko kide izateagatik; 
beraiek argudiatzen dute 
hainbat urtetan ez zela 
ETAko kidea izan, eta gero 
berriz sartu zela erakunde 
horretan. Baina argudio hori 
ez dago nondik hartu. 
Espetxean sartu zutenetik, 
hiru hilean behin zein 
sailkapenetan dagoen 
notifikatu zaio Unairi 
idatziz. Beti lehen graduan 
–sailkapen gogorrena–, ez 
zituelako loturak apurtzen 
ETArekin. Beraz, tarte 
horretan ETAko kidea 
bazen, ez da egon etenik eta 
ezin dute epaitu bi aldiz 
gauza berarengatik. Beraz, 
30 urteko zigorra bete 
ondoren beste 11 bete 
beharko ditu.

Josuren kasuan, bereizi 
egin dute Frantzian 
espetxean egindako denbora 
tartea eta Espainian 
egindakoa, batean zein 
bestean ziegak desberdinak 
izango balira bezala. Ze 
lortzen dute honekin? Modu 
sinplean esanda, Josuk 
Frantzian egindako denbora 
ez kontatzea eta Espainian 
30 urte bete behar izatea. 
Espainian atxilotu izan 
balute, aspaldi legoke 
kalean. 

Bi errefuxiaturen egoera 
ere salatu nahi dugu lerro 
hauen bidez. 

Jose Manuel Pagoaga 
Peixoto-k 50 urte baino 
gehiago darama 
errefuxiatuta; larriki zauritu 
zuen Batallon Vasco 
Español-ek 1979an, eta, Hego 
Euskal Herrira etorriz gero, 
aske gelditzeko bermerik ez 
du. 

Eugenio Barrutia Arbe-k, 
berriz, 1978an egin zuen alde 
Arrasatetik. 1981ean atxilotu 
zuten, Baionan, eta 1984an 
deportatu zuten Venezuelara. 
Geroztik, 35 urte daramatza 
Venezuelan deportatuta, 
linbo juridiko batean. 

Demokraziaren, 
konponbidearen eta 
bakearen izenean, guzti-
guztiak behar ditugulako 
kalean! 

Etxean nahi ditugu!

Koronabirusa bizirik 
espetxeetan azken 
berrogei urteetan

ENRIKE LETONA
aRRaSatE

Aretxabaletan 
koronabirusa pasatzen ari 
den neska baten 
deklarazioak dira honako 
hauek: "Txarrena 
entzuten diren gezurrak 
eta etxean horrenbeste 
denboran bakarrik egotea 
da –eta ulertzen dut 
gogorra izatea, e!–. 
Arrasateko Sarek 
martitzenerako 
antolatutako 
prentsaurrekoan, arlo 
desberdineko arrasatear 
asko elkartu ginen Josu 
Arkauzen eta Unai 
Paroten askatasuna 

eskatzeko, ezarritako 
zigorra beteta dutelako.

Neska honen deklarazioak 
entzun ondoren, Josuren eta 
Unairen egoera etorri zait 
burura. Neska honentzat 
txarrena astebete etxean 
bakarrik egotea da, eta burura 
etorri zait zenbat urte egon 
diren bakartuak Unai eta Josu. 
Bakartuak eta etxetik mila 
kilometrora. Badirudi euskal 
presoak betidanik egon direla 
koronabirusak kutsatuak, 
gutxienez, hartutako neurriei 
dagokienez. Bakartuak eta 
urruti...

Neska honentzat etxeak 
eskaintzen duen erosotasun 
guztiekin eta telefonoz edo 
sarez nahi beste harreman 
izateko aukerarekin gogorra 
baldin bada, irudika dezakezue 
zer izan daitekeen 30 urte 
ziega txiki, zikin eta ilun 
batean egotea? Bizarra egiteko 
makinatxoa ere kartzelariari 
eskatu behar diozuenean. 
Zaintzaileek ziegara sartu eta 
egun batean bai eta 
hurrengoan ere hankaz gora 
jartzen dizutenean bertan 
dituzun apurrak. Gauean ere, 
argiak piztu eta esnatzen 
zaituztenean hor zauden 
ikusteko. Bi ordu zure ziega 
baino pixka bat handiagoa den 
patio batera ateratzen 
zarenean, bakarrik askotan; 
hots, gelatik etxeko egongelara 
pasatuko bazina bezala.

Ondorioz, koronabirusa ez 
duzuenok eta pentsatzen 
duzuenok 30 urte espetxean 
egotea asko dela, atera kalera. 
Parte hartu Sarek hilabete 
honetan zehar antolatu dituen 
ekintzetan eta apirilaren 2an 
egongo den manifestazioan. 
Euria eginda ere, atera 
gaitezke 30 minutu kalera? 
Kendu diezaiokegu ordu 
erditxo bat pintxo-poteari 
manifara joateko? Egin behar 
genuen erosketa egin 
dezakegu lehenago edo 
geroago? 

 30 urte ziega batean: 
pentsatu, hausnartu, 
irudikatu… –eta 
Aretxabaletako neska hau ere 
lehenbailehen kalean egoteko 
aukera izatea nahiko nuke–.

Eta gezurrei buruz beste 
egun batean hitz egingo 
dugu…

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). GOIENAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. Gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. Gutuna helarazteko bideak: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Bi erakundeetako ordezkariek 
azaldutakoaren arabera, "polizia 
baliabideak optimizatzea eta he-
rritarrek segurtasun publikoaren 
arloan dituzten premiei erantzun 
hobea" ematea du helburu hi-
tzarmenak. Elkarlana aurrera 
ateratzeko arauak, zerbitzuen 
eta betebeharren banaketa, po-
lizia-jardueren titulartasunak 
zehaztea, batera jarduteko pro-
tokoloak edo planak prestatzea, 
udalerrian poliziaren presentzia 
jarraitu eta nabarmena bermatzea 
eta informazioaren trukaketa 
bermatzea ahalbidetuko dituela 
azaldu zuten Arrasateko udal-
tzainburu Zigor Andinok eta 
Deba-Urolako Ertzaintzako hur-
biltzaile David Mekolaldek.

Autonomia Erkidego mailako 
esparru-hitzarmena da –17 pun-
tu eta 27 orri ditu–, eta aurre-
rantzean Arrasateko ezaugarrie-
tara egokitzeko doikuntza batzuk 
egiteko aukera emango du. Zehaz-
tu beharreko doiketak Deba Uro-
lako Ertzaintzaren polizia-etxea-
rekin adostu nahi dituztela azal-
du zuen Maria Ubarretxena al-
kateak, eta "positibotzat" jo zuen 
hitzarmena: "Uste dugu hitzar-
mena herriarentzako ona dela. 
Oinarrian, Udaltzaingoaren eta 
Ertzaintzaren arteko koordinazioa 
hobetzea, areagotzea eta baliabi-
deak eraginkorrago erabiltzea 
du helburu. Onuragarria izango 
da herriko segurtasunerako, eta 
oso positiboki baloratzen dugu". 

Osoko bilkuran onarpena jaso 
zuen hitzarmenak, EAJren eta 
PSE-EEren aldeko botoekin. Opo-
sizioak, ordea, aurka botatu zuen. 
EH Bilduko Maider Morrasek 
azaldu zuen bi arrazoi argudia-
tuta erabaki zutela aurka botatzea: 
"Lehenik eta behin, hitzarmen 
hau Hirigintza batzordean landu 
da; ez dugu ulertzen zergatik, eta 
guretzako ez du zentzurik. Gure 
ustez, hitzarmen hau Pertsonal 
Sailean landu beharko litzateke, 
bertako erabakiek zuzenki era-

gingo dutelako Udaltzaingoaren-
gan. Eta bestetik, hitzarmenak 
ez du ezer konkretatzen, ez da 
zehaztasunetan sartzen. Hitzar-
menak zehazki herritarrengan 
nola eragingo duen jakin gabe, 
ezin dugu horren alde botatu". 
Elkarrekin Arrasateko Igor Uri-
zarrek esan zuen "beste urrats" 
bat dela "udaltzain eredu poli-
zialagoa" edukitzeko, eta Kata-
luniarekin lotutako mobilizazioe-
tan Bilbon eta Gasteizen izanda-
ko atxiloketak jarri zituen eredu 
horren adibide gisa.

Dirulaguntza plan estrategikoa 
2023. urtera arte indarrean egon-
go den planak Gobernuaren al-
deko botoekin onartu zen, eta 
oposizioak aurka botatu zuen. 
Maria Ubarretxena alkateak 
adierazi zuen tramite legal hutsa 
zela, eta ez zegoela "ezer nego-
ziatzeko". EH Bilduko Maider 

Morrasek bi arrazoi eman zituen 
aurka botatzeko: oposizioarekin 
negoziatu gabe aurreko plana 
kopiatzea eta Udalaren egoera 
ekonomikoa hobetu arren diru-
laguntzak berdin mantentzea. 
Elkarrekin Arrasateko Igor Uri-
zarrek argudio bertsuak erabili 
zituen, eta "gutxiegia, kontinuis-
ta eta klientelista" adjektiboak 
jarri zizkion planari.

Galde-eskeak 
Tarte horretan, hirugarrenez 
jarraian, enpresa batzordeko 
kideek hitza hartu zuten, euren 
lan baldintzak Udalarekin zuze-
nean negoziatzeko duten esku-
bidea aldarrikatzeko. "Jazarpen 
sindikala" jasaten dutela adiera-
zi zuen Maite Barreña bozera-
maileak, eta Udal Gobernuaren 
jarrera aldatzen ez bada eurekin 
argazkiak ateratzeari uko egingo 
diotela iragarri zuen.

Besteak beste, "1976ko martxoa-
ren 3an Gasteizen eraildako lan-
gileak" eta Pilar Ansoategi eka-
rri zituen gogora Maider Morra-
sek, eta Ubarretxena alkateak 
zapatuko Isaias Carrascoren 
omenaldian "herriko alderdi guz-
tiak ikustea" espero duela esanaz 
amaitu zuen osoko bilkura.

Ertzaintzaren auto bat eta udaltzainen beste bat, Ferreriasen, esku-hartze baten. X.G.

Bi polizien lankidetza 
hitzarmena, onartuta
arrasateko udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren arteko koordinazioa "formalizatzea eta 
hobetzea" du helburu, eta onarpena jaso zuen martxoko osoko bilkuran. Esparru orokor 
bat da, eta orain, arrasateko ezaugarrietara moldatzeko doikuntzak egitea falta zaio

GALDE-ESKEETAN, 
HIRUGARRENEZ 
JARRAIAN, ENPRESA 
BATZORDEKOEK HITZA 
HARTU ZUTEN

X.G. aRRaSatE
2018an hasitako bideari jarrai-
pena emanez, beste urtebeteko 
hitzarmena egin dute bi aldeek. 
Kurtzetxiki eremuaren titular-
tasuna Udalarena da, eta Go-
bernuak azaldu du hitzarmen 
honen helburua hirukoitza dela: 
"Mendiaren kontserbazioa eta 
ingurumen berreskurapena; 
lehen sektorearen sustapena; 
eta mendiak dituen baliabideak 
–ingurugirokoak, kulturalak 
eta paisajistakoak–, aisialdi 
aktiboa eta biodibertsitatea sus-
tatzea. Larragain elkartean 

zazpi ganaduzale arrasatear 
daude une honetan: Bedoñako 
hiru, Udalako beste hiru eta 
Santa Agedako bat. Hauek dira 
kideak: Sabino Llodio, Juan 
Jose Iturbe, Aitor Murgoitio, 
Aitor Arana, Jesus garai, Jesus 
Mari Plazaola eta Maria Pilar 
Ibabe. Abereek bertako belarra 
jateaz gain, bestelako lan batzuk 
ere egiten dituzte. "Ganaduak 
belar-zaintzaile lanak egiten 
ditu eta guk, ordea, ongarriak 
bota, zuhaitzen inguruko narrak 
kendu...",  azaldu du elkarteko 
kide Aitor Murgoitiok.

Kurtzetxikiko larreak herriko 
ganaduzaleek zainduko dituzte
Herriko zazpi ganaduzale dituen Larragain elkarteak eta 
udalak beste urtebete luzatu dute ustiaketa kontratua

Oscar Garcia, arrosak banatzen, merkatu egun batean. GOIENA

Oscar Garciak, sozialisten udal 
bozeramaileak, kargua utzi du
arrazoi pertsonalegatik eman du dimisioa; EaJk dio 
PSE-EErekin duen gobernu akordioa ez dela aldatzen 

X.G. aRRaSatE
GOIENAk martitzenean jakin 
zuenez, zinegotzi sozialistak bo-
luntarioki eta arrazoi pertsona-
lak argudiatuz aurkeztu zuen 
dimisioa astelehenean, idazka-
ritzan. Harekin kontaktuan jarri 
ostean, Garciak adierazi zuen ez 
zuela "ezer esateko", eta ez zuen 
argitu egun hartan egitekoa zen 
osoko bilkuran egongo zen. Agin-
taldi honetan eta aurrekoan Udal 
Gobernuko kide izan dira sozia-
listak, EAJrekin batera, eta Obra, 
Zerbitzu, Auzo eta Mantentze 
Saileko batzordeburu kargua 
izan du Garciak. Kargu uztearen 

albistea plazaratu eta ordu gu-
txira, gobernukide jeltzaleek esan 
zuten bi alderdien arteko Gober-
nu akordioa "bere horretan" 
mantenduko dela. Garciaren 
ordezkoa izendatu bitartean, 
EAJko Ibon Arrupe zinegotziak 
hartuko du behin-behinean Obra, 
Zerbitzu, Auzo eta Mantentze 
Sailaren ardura. Hurrengo osoko 
bilkuran –apirilekoan– onartuko 
dute Garciaren kargu-uztea; os-
tean, hauteskunde batzordeak 
haren ordezkoaren kredentzialak 
bidaliko ditu, eta osoko bilkuran 
onartuko beharko dute haren 
ordezkoaren kargu hartzea.
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Greba feministei buruzko haus-
narketekin hasi zuten agerraldia: 
"Azken bi urteetan, antolatzeko 
eta mobilizatzeko gaitasuna era-
kutsi dugu greba feministetan. 
Sare indartsua sortu dugu Arra-
saten, eta egun oso arrakastatsuak 
izan dira. 2018ko eta 2019ko gre-
bek milaka emakumeren inpli-
kazioa bultzatu dute feminismo 
antolatuan, eta greba kontzeptua 
bera zabaltzeko eta birdefinitze-
ko balio izan digu. Aurten ez 
dugunez greba egunik deitu, gure 
aldetik ezintasun bat edo su eten 
moduko bat dagoela ikusarazi 
nahi izan dute batzuek; baina ez 
bata, ez bestea", azaldu du Mu-
gimendu Feministak. 

Eredu kapitalista, jomugan 
"Jendarte eredu hau bizigaitza 
da pertsona gehienontzat; batez 
ere, emakumeentzat eta genero 
disidenteentzat. Ez dugu berdin-
tasun formalik nahi, ezta muga-
rik gabe kontsumitzeko, eta 
pertsonak eta lurraldeak esplo-
tatzeko berdintasunik nahi. Ez 
dugu nahi munduko beste leku 
batzuetan, eta gure inguruan, 
emakume askoren esplotazioan 
sakontzen duen errezeta neoli-
beralik. Tokian toki jarduten 
dugu, planeta osoko gure ahizpa 
feministekin konektatuta egoteak 

ematen digun ikuspegi global eta 
aberatsarekin. Beraz, Martxoaren 
8 honetan, suntsitzen gaituen 
kapitalismo basatiari aurre egin-
go dion feminismoa aldarrikatu-
ko dugu". Gorputz eta sexu as-
katasunaren beharra ere nabar-
mendu zuten: "Gure feminismoak 
errealitatetik urrun itotzen gai-
tuen gorputzen merkantilizazioa  
eta binarismoa borrokatzen ditu. 
Norberaren gorputzarekiko es-
kubidea, sexu eta ugalketa esku-
bidea, aniztasun eta sexu aska-
tasuna defendatzen ditugu. Az-
kenaldian indarra hartu duten 

"eskuin muturreko" alderdi po-
litikoei mezu hau zuzendu zieten: 
"Gaur eta beti, eskuin mutur 
erreakzionario eta misogino eta 
homofoboari aurre egingo dion 
feminismo antifaxista defenda-
tuko dugu". 

Domekarako ekintzak 
12:30ean, manifestazio egingo 
dute, Seber Altubetik hasita; 
13:30ean, ekitaldia; ostean, ar-
gazki feminista Sare plataforma-
rekin bat egiteko; 14:30ean, baz-
karia; eta 16:30ean, mikro irekia 
eta DJ festa, Seber Altube plazan. 

Arrasateko Mugimendu Feministako kideak, martitzeneko agerraldian. OMAR GRANA

Kapitalismoaren aurka 
egiteko, feminismoa
aurreko astean egitaraua aurkeztu ostean, Martxoaren 8ko aldarrikapenak argi uzteko 
agerraldia egin du arrasateko Mugimendu Feministak. "Martxoaren 8an, suntsitzen 
gaituen kapitalismo basatiari aurre egingo dion feminismoa aldarrikatuko dugu"

zuzENkEta

849. zenbakian, amiantoaren 
eraginei buruzko hitzaldi baten 
kronika zegoen. Hitzaldian 
moderatzaile lanak egin zituen 
Ainhoa Larrañaga amiantoaren 
eraginez hildako baten senide 
bezala aurkezten zen. Baina haren 
familiak ez zuen lortu senide hura 
amiantoaren eraginez hil zenik 
frogatzea lortu. Ahalegindu ziren 
hori frogatzen, baina "laguntza eta 
interes" faltak hori guztiz argitzea 
eragotzi ziela azaldu du Larrañagak.

Pentsiodunak
Astelehenean elkarretaratzea 
egingo dute, 12:30ean, Herriko 
Plazan.

1970ekoen kintada
1970ean jaiotako arrasatearren 
kintada antolatzeko jende bila 
dabiltza. "Animatu dadila 
jendea kintada antolatzeko 
taldera eta jar dadila 
harremanetan Enkarnirekin: 
656 70 14 59", adierazi dute. 

oHaRRak

Goiena komunitatea 
Txatxilipurdi / aRRaSatE

Musakolan lau astez euskarazko 
aisialdia eskaini dugu, eta 20-30 
gaztetxok hartu dute parte aste-
bururo. Asteburu honetan San 
Andresera joango da Ludoteka 
Ibiltaria. Eguraldi ona bada, Ari-
mazubi plazan elkartuko gara; 
txarra bada, ordea, Bedoñabe 
Herri Eskolako patioan.

Ludoteka Ibiltaria: 
"Agur, Musakola; ongi 
etorri, San Andres"

Arrasateko feminismoaren beste erreferente bat zendu da 
Martxoaren 8aren atarian; iaz Sagrario Lopez izan zen, eta aurten 
Pilar Ansoategi. Langileen eta emakumeen eskubideen alde egin 
zuen lana goraipatu dute gertutik ezagutu dutenek. 

Pilar Ansoategiri agur "hunkigarria"

Pilar Ansoategiren argazkia eta agur ekitaldiko irudia. KEPA ORMAETXEA

Duela urtebete zendu zen Sagrario Lopez Sagra, eta lagun talde 
batek haren olerkiak liburu batean batu ditu: Sagrario Lopez 
Losada in memoriam. Asteazkenean aurkeztu zuten bilduma, 
Kulturaten, eta areto nagusiko eserleku guztiak bete ziren. 

Harrera beroa 'Sagra'-ren olerkiei

Asteazkeneko aurkezpeneko bi irudi. OMAR GRANA
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
70 lagunetik gora batu ziren mar-
titzenean Kulturateko agerraldian. 
Helburu bikoitza izan zuen: Arra-
sateko bi presoen "salbuespen 
egoera" zein den azaltzea eta hori 
bistaratzeko antolatu dituzten 
ekintzen berri ematea.

Josu Arkauz eta Unai Parot 
Gaur egun, bi horiek dira preso 
jarraitzen duten arrasatearrak. 
Josu Arkauzek 63 urte ditu eta 
29 daramatza preso. Une honetan 
Murciako kartzelan dago, isola-
tuta. Unai Parotek 62 urte ditu 
eta 30 daramatza preso. Une ho-
netan Puertoko kartzelan dago,  
isolatuta. Agerraldian, preso 

horien "salbuespen egoeren" zer-
gatiak azaldu zituzten. Paroten 
kasuan, hiru adibide eman zi-
tuzten: erredentzio urteak 30 
urteko gehienezko kondenatik 
kendu beharrean, kondena tota-
letik kendu dizkiotela, 30 urte 
horietan lehen graduan manten-
du dutela eta bi kondena ezarri 
dizkiotela ETAko kide izateaga-
tik. Antza denez, argudiatzen 
dute ETAko kide izateari utzi 
ziola eta ETAko kide izatera 
itzuli zela. "Horrez ez dauka ez 
hanka, ez buru", azaldu zuten 
Sareko kideek. Arkauzen kasuan, 
Frantzian egindako espetxe urteak 
kontuan izanez gero 2015etik 
libre egon beharko lukeela sala-
tu zuten. "Anaiak 29 urte dara-
matza preso eta oraindik ez daki 
noiz irtengo den. Egoera hau 
anormala da, ez dago eskubiderik", 
azaldu du Ramon Arkauzek. 

Parot eta Arkauz batez beste 
Arrasatetik 1.000 kilometrora 
daudela adierazi zuten, eta horren 
eraginak azaldu: "Batez besteko 
bat egingo dugu eta 1.000 kilo-
metrora daudela jar dezagun. 
Astero joan eta etorri, 2.000. 
Urteak 51 aste dituenez, 102.000 
kilometro urtean. Guztira, 

3.060.000 kilometro egin dituzte 
senideek, preso bakoitza ikus-
teko. Ziega batean egoteko, Ca-
dizen egon edo Langraitzen egon, 
ze alde dago presoarentzat? 
Honek zementu bera ikusiko du 
han eta hemen. Beraz, nork egin 
ditu 3.060.000 kilometro urte 
horietan guztietan? Nor zigortzen 
dute neurri honekin? Senideak, 
jakina!". 

Arkauzez eta Parotez gain, Jose 
Manuel Pagoaga Peixoto eta Eu-
genio Barrutia Arbe errefuxiatuak 
ere izan dituzte gogoan: lehenak 
50 urte daramatza Arrasatetik 
kanpo eta bigarrenak, ordea, 35. 

Lau ekintza, lau astetan
Martxoaren 13an, Biziarteko 
zigorrik ez hitzaldia egingo dute 
Haizea Ziluaga eta Txema Ma-
tanzas abokatuek; martxoaren 
18an, Argi izpiak txarrantxen 
artean liburua aurkeztuko dute; 
martxoaren 27an, azken ostiral 
berezia, non hamarkada bakoi-
tzeko kantu adierazgarri bat 
abestuko duten herriko abesla-
riek; eta apirilaren 2an, mani-
festazioa egingo dute, 30 urte 
asko da. Aski da! Biziarteko zi-
gorrik ez lelopean.Kulturaten egindako agerraldia. KEPA ORMAETXEA

30 urteko espetxealdiak 
bistaratzeko, lau ekintza
Sarek lau asteko egitaraua lotu du, Josu arkauz eta unai Parot presoen "salbuespen 
egoera" azaleratzeko. Preso dauden bi arrasatearrak "aske geratu aurretik Euskal 
Herrira hurbiltzea" eskatu dute, senideek urtean 102.000 kilometro egin ez ditzaten
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Jone Olabarria bERgaRa
Tabirako talde durangarra har-
tu zuen etxean joan den astebu-
ruan Mondragon Unibertsitateak; 
84-69 irabazita, eta Pas Pielagos 
taldearen porrotaren ostean, 
lider kokatu ziren arrasatearrak 
EBA ligan. Une honetan, 35 pun-
tu dituzte zuri-moreek, eta, haiek 
bezala, puntu kopuru berbera-
rekin daude beste hiru talde: 
Megacalzados Ardoi, Arha Ho-
teles eta Pas Pielagos. 

Domekako partiduari dago-
kionez, "nahiko eroso" aritu zen 
etxeko taldea; lehen zatian mi-
nutu onak jokatu zituen Mon-
dragon Unibertsitateak, eta, lehen 
zatiaren amaieran aurkariak 
jokoan sartu ziren arren, bigarren 
zatiaren lidergoa ere arrasatea-
rrena izan zen. 

Hala, puntu kopuruari dago-
kionez berdinduta dauden arren, 
jokatutako partidu kopuruan 
ezberdintasunak daudela azaldu 
du Iñaki Ogara taldeko entre-
natzaileak: "Puntuetan berdin-
duta gauden taldeen artean Pas 

Pielagos-ek eta guk partida bat 
gutxiago jokatu dugu, gure artean 
jokatzea falta zaigu. Dena den, 
larunbat honetan irabazten ba-
dugu, partidu bat aurretik izan-
go gara".

Partidu "gogorrak"
Hain zuzen ere, asteburu hone-
tan jokatuko dituzten partiduak 
"bereziki garrantzitsuak" direla 
azaldu du Ogarak. Zapatuan 
Iturripen hartuko dute La Flecha 
taldea, 20:00etan. Sailkapenean 
seigarren postuan dago taldea, 
eta, aurkariaz galdetuta, partidu 
"gogorra" izatea espero dutela 
adierazi du Ogarak: "Jokalari 
gazte eta oso indartsuak dituzte. 
Gabonetan hainbat fitxaketa 
egin dituzte eta jokalari talen-

tudun asko dituzte". Gakoa "ondo 
defenditu" eta jokalari horiek 
"zaintzea" izango dela azaldu du 
Ogara entrenatzaileak. Era be-
rean, domekan Burgosen joka-
tuko dute partidua, Miraflores 
taldearen aurka.  Sailkapenean 
zazpigarren, aurkari "zaila" 
izango dela azaldu dute.

Zaleen babesa  
Taldea orokorrean "pozik" da-
goela azaldu du Ogarak: "Joka-
lariak eta zaleak ere ilusioz 
ikusten ditugu. Herrian sortu 
den ilusioa aberasgarria da gu-
retzat; Iturripe bete egiten da 
etxean jokatzen dugunetan eta 
zaleekin kimika hori sortu iza-
na asko eskertzen dugu. Azken 
asteetan etxean jokatutako par-
tiduak festa hutsa izan dira, bai 
jokoan, baita harmailan ere".

Astean zehar lan "oso ona" 
egin dutela azaldu du entrena-
tzaileak; horrez gainera, joka-
lariak kontzentratuta eta hel-
burua lortzeko konfiantzarekin 
daudela aitortu du.

Joan den domekan Tabirako taldearen aurka Iturripen jokatutako neurketa. GOIENA

Lider jarraitzeko, partidu 
erabakigarriak MUk
aurreko jardunaldian irabazita, Eba mailako liderra da Mondragon unibertsitatea une 
honetan, nahiz eta hiru talderekin puntuetan berdinduta dagoen. Lidergoa sendotzeko 
asmoz, asteburuan taldeak jokatuko dituen bi partiduen garrantzia azpimarratu dute

"AZKEN ASTEETAN 
ETXEAN JOKATUTAKO 
PARTIDUAK FESTA 
IZAN DIRA, BAI JOKOA, 
BAITA ZALEAK ERE"

Kutsatzeagatik ordaintzearen aurka

Bizi garen XXI. mende honetako paradigma ez dut uste inork 
ukatuko duenik: gizakiok mundua kutsatzeko daukagun 
gaitasunak jasangarritasunaren marra gorria zeharkatu ostean 
atzera bueltarik gabeko prozesu suntsitzaile batean murgildu 
garela, alegia. 

Horren erakusgarri, klima aldaketa edo gure bailara honetatik 
hain gertu dagoen zabortegiaren kolapsoa. Beraz, inork ez 
ukatu arren arazoaren larritasuna, honen aurkako neurriak 
hartzeko ahalegina egiten den bakoitzean, komunikabideak 
gogotsu agertzen dira kutsatzea dohainik izan behar dela 
aldarrikatzen dutenen bozgorailu. Bai hondakin industrialen 
gaineko ekotasaren, tasa turistikoaren, hegaldien gaineko 
tasaren, erabilera bakarreko plastikozko botilen gaineko 
tasaren edo autobideak erabiltzearen gaineko ordainsariaren 
aurkako portada eta lerroburu ikusgarriak azaleratzen 
dituztelarik. 

Azken finean, ezin ukatu ere inork ez duela zuzenean 
amildegira garamatzan bizimolderik aldatu nahi.

NiRE uStEz

IBON ARRUPE

Goienak ekoizten duen musika 
programako hamar saio graba-
tuko dituzte bihar eta etzi Amaia 
antzokian. 

7 eta 11 urte bitarteko Arra-
sateko eta Aramaioko 200 gaz-
tetik gora igoko dira oholtzara, 
dantzatzeko eta abesteko dituz-
ten trebeziak jendaurrean era-
kustera. 

Zapatuan eta domekan bosna 
saio grabatuko dituzte, 16:00eta-
tik 20:00etara bitartean. Gaine-
ra, sorpresaren bat edo beste 
ere izango da. Horien artean, 
Disney Channel kateko aurkez-
le Ane Rot abeslari arrasatearrak 
abesti bat kantatuko du. Saioak 
apiriletik aurrera emitituko dira 
Goiena telebistan.

Herriko 200 gaztek 
hartuko dute parte 
Kantari saioan

Berriki pilotari profesional iza-
teri utzi dion aurrelari antzuo-
larrak Arrasate Institutuko 
gazteen galderak erantzungo 
ditu martxoaren 11n emitituko 
den saioan –21:30 eta 23:00– . 
DBHko 4. mailako seikote batek 
hartuko du parte: hiruk kazeta-
ri-aurkezle gisa eta beste hiruk 
arlo teknikoan. Esan behar da 
aurkezle izango diren laguneta-
ko bi elkarrizketatuaren herri-
kideak izango direla. Jokin 
Bereziartuak dinamizatuko du 
saioa, eta ikasleak izango dira 
pilotariari galderak egingo diz-
kiotenak. Elite profesionaleko 
etaparen amaierari buruz eta 
etorkizunerako dituen asmoei 
buruz galdetuko diote. 

Aitor Mendizabal 
pilotaria, 'Galdegazte' 
saioko gonbidatu
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Julen Iriondo aRaMaio
"Gure aurrekontua handiagoa 
edo txikiagoa izatea eragiten 
du, neurri handi batean, obra 
handi bat edukitzeak edo ez 
edukitzeak; hau da, Foru Planean 
sartu den obraren bat. Musika 
etxearekin ari gara orain, baina 
2019ko kontuei egozten zaie diru 
hori, bai sarrerak eta bai irtee-
rak; beraz, horrek eragin du 
jaitsiera, batez ere", zioen alka-
teak azalpen gisa.

Obra handirik ez, beraz, aur-
tengo. Inbertsioak beste maila 
batekoak izango dira. Auto berria 
erosi beharko da (35.000 euro), 
eta webgunea konpondu (4.500), 
iazko zibererasoaren ondoren. 
Ur sistema ere hobetuko dute 
(29.500), eta gehiago: "Udal la-
guntza, eskolako musika gela-
rako; basoetan inbertsioak egin-
go ditugu, urtero moduan, lan-
datu, desbrozatu...; obra txikie-
tan, eskatuta dugu kultura 
etxeko konponketa batzuk egi-
teko, teilatuan...; auzolanetan, 
Barajuengoa dugu eskatuta 
(8.531,50); ermiten eta elementu 
txikien dirulaguntzetan, Etxa-
guengo errotarako (15.000) eta 
Santa Ana ermitako kanpando-
rrerako eta zorurako (10.000) 
dugu eskatuta...", zioen alkateak.

Azkeneko horietan, dirulagun-
tza ez iritsita ere, gastua aurre-
kontuan aurreikusi dutela azal-
du zuen alkateak, eta egin egin-
go direla Etxaguengo eta Santa 
Anako lanak. Honekin batera, 
bateko eta besteko jaiei diru 
gehiago bideratuko diete, eta 
udal langileen ordainsarietan 
ere kopuru handiagoa joango 
da (%2,79), aurreko asteko oso-
ko bilkuran bertan Eudelek 
proposatzen duen igoera onartu 
eta gero. Gorbeialdeko Kuadri-
llara Udalak egingo duen ekar-
pena ere bikoiztu egingo da ia, 
lehendakariaren liberazio er-
diari eta kontratatuko den hi-
rugarren gizarte langilearen 
kostuari aurre egiteko.

EAJk, zuzenketak 
EAJk zortzi zuzenketa egin ziz-
kion aurrekontuari, eta haiek 
bozkatu zituzten aurrekontua 
baino lehen. EH Bilduk zuzen-
keten kontra bozkatu zuen. Jel-
tzaleek azaldu zuten hauteskun-
deetan Aramaiorako azaldutako 
zenbait asmo islatu nahi izan 
dituztela aurrekontuan zuzen-
keton bidez; diru kopuru txikie-
kin izanda ere, zenbait egitasmo 
hasteko intentzioa erakutsi ze-
zala Udalak. Honela zioen Pedro 
Elosegik: "Uraren plan orokorra 
hastea; eguneko zentroa handi-
tzeko egitasmoa; aparkaleku 
proiektu bat egitea; Arrasateko 
kolektorearen konexioa: azken 
hau Foru Aldundiarekin egin 
behar da, baina Udalean ere 
diru kopuru bat egon behar da; 
10.000 euro proposatzen genituen, 
horrekin proiektua ere ezin da 
egin, ziur aski, baina hasierako 

azterketa bat, behintzat; proze-
sua hastea nahi genuen".

Kasu konkretu honi honela 
erantzun zion alkateak: "Sanea-
mendua Arrasatera eramateko 
jarri behar den dirua jarriko 
dugu, noski, baina Foru Aldun-
diak esan zigun nola egin azter-
tzen dabilela, eta horren zain 
gaude; Foru Aldundiaren esku 
bizi gara, guk ere egin dezakegu 
ekarpena, baina ez dugu dirua 
gastatuko Foru Aldundiarekin 
adostu gabe". Dena dela, bi al-
derdiek nabarmendu zuten ildo 
orokorretan bat datozela Ara-
maiok dituen beharren inguruan.

Martxoaren 8a: adierazpena 
Gai zerrendako puntuen artean, 
Emakumeen Nazioarteko Egu-
narekin lotutako adierazpena 
ere onartu zuen udalbatzak; hau 
ere, EH Bilduren aldeko botoe-
kin. Izan ere, Mugimendu Fe-
ministaren idatzia zen osoko 
bilkurara eraman zutena, eta 
EAJko zinegotziek adierazi zu-
ten Eudelen testua onartzearen 
aldekoak zirela eurak; absteni-
tu egin ziren, ondorioz. Bestal-
de, Oletak hauteskunde mahaia 
izan dezan eskatzea proposatu 
zion EAJk Gobernuari.

Aurreko asteko osoko bilkura. JULEN IRIONDO

Onartu du udalbatzak ia 
bi milioiko aurrekontua 
EH bilduren aldeko zazpi botoekin eta EaJren kontrako biekin onartu zuten azken 
osoko bilkuran 2020ko aramaioko udal aurrekontua. 1.937.376 euro izango dira, iaz 
baino %10 pasatxo gutxiago; Foru Planean obra handirik ez izateak dakar jaitsiera

EAJ-REN ZUZENKETAK 
BOZKATU ZITUZTEN 
AURREKONTUAREN 
AURRETIK; EH BILDU 
AURKA AGERTU ZEN

J.I. aRaMaio
Markel Arriolabengoak eta Oier 
Picon laudiarrak 30-16 mende-
ratu zituzten Torres eta Estiba-
liz, Gasteizko Txukun Lakua 
klubekoak, gazte mailako Ara-
bako trinket finalean.

Arriolabengoak min handia 
egin zien kontrarioei sakearekin, 
eta horixe izan zen finalaren 
gakoetako bat. Piconek ondo 
lagundu zion atzean, seguru, 
huts gutxi eginaz, eta huts gehia-
go egin zituzten kontrarioek. 
"Uste baino errazago" joan zen 
partidua Arriolabengoarentzat 
eta Piconentzat; hasieratik har-
tu zuten aldea, 6-7 tantokoa, eta 
gero handitu egin zuten.

Euskal Herriko kluben artekoa 
Domekan –17:00etan, Orozkon– 
jokatuko du Julen Olaizolak 
Euskal Herriko Kluben Arteko 
Txapelketako finala. Duela ia 

hilabete lortu zuen sailkapena, 
eta aurreko astean jakin zuen 
zein izango duen finalean kon-
trario. Hain justu, sailkatzeko 
ligaxkako azken neurketan aur-
kari izan zuen Zeanuriko Danel 
Beitia izango da; 9-22 irabazi 
zion orduan Olaizolak Beitiari.

Arriolabengoa eta Picon. PELOTA ELKARTEA

Final batetik bestera dabiltza 
asteotan pilotari aramaioarrak
trinketean arabako txapela jantzi zuen asteburuan 
Markel arriolabengoak; olaizolaren txanda da orain

Peru Abarrategi. ABE

Lautadako Ahuntzak –Zalduon-
do– izango dituzte kontrario 
Aramaioko Izenbakuek bihar, 
zapatua, Sastiñan jokatuko den 
Arabako Bertso Kuadrilla Ar-
tekoaren f inalaurrekoan. 
19:00etan, pikoteoa egingo dute, 
eta 19:30ean hasiko da saioa. 
Aurreko asteburuan Sumendio-
la Bete Potok –Gasteiz– lortu 
zuen finalerako txartela.

Arabako Bertso 
Kuadrilla Artekoaren 
finalaurrekoa, bihar

Espedizioa. OXIGENOA EUSKARARI

Orixol elkarteak urtero antola-
tzen du hitzaldi eta dokumental 
emanaldi bat, eta aurten, Euskal 
Herriko hainbat gaztek euskara 
eta mendizaletasuna uztartuz 
Himalaiara egindako bidaia 
izango dute ardatz. 19:00etan 
hasiko da, kultura etxean, eta 
ekimen haren bultzatzaile izan 
zen Felipe Uriarte egongo da 
azalpenak ematen.

'Oxigenoa euskarari 
6.000 metroan ere' 
dokumentala, gaur
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Sei bat urte daramatza zaintza-lanak nire 
bizitzaren erdigunean. Bere gogorrean, 
aro ederra, betea eta emankorra. Uste 
dut guztiok izan beharko genukeela 
eskubidea, behar dugunean, gehien 
maite eta behar ditugun pertsonek 
begirunez zaindu gaitzaten; eta guztiok 
izan beharko genukeela ardura, behar 
dutenean, gehien maite eta behar 

gaituzten pertsonak maitasunez 
zaintzekoa.

Ez dakit martxoaren 8ko aldarrikapenek 
zer duten benetan hondoan, baina niretzat 
hori da zaintza –eta bizitza– erdigunean 
jartzea. Bizialdi honetako aro 
hauskorrenak merkatutik, erakunde 
publikoetatik edo komunitatetik sortutako 
egituren menpe uztea –hala nola, haur-

eskolak, zahar-egoitzak, zaintzaile 
partikularrak…– sistema produktibo-
kapitalista balioestea baita. Gizartearen 
egitekoa bizitzaren zaintzaileak babestea 
beharko luke, ekonomikoki nahiz sozialki. 
Baina honek guztiak barruan krak egiten 
digu, garapenaren eta betetasunaren 
fokua –izan soziala, izan pertsonala– beste 
nonbait kokatu dugulako.

Erdigunearen zaintzaz

OIHANA GARCIA INSAUSTI

NiRE uStEz

Urtero legez, ohiko batzar oro-
korra egingo du Basotxo erre-
tiratuen elkarteak martxoaren 
erdian; hilaren 16an izango da, 
elkartean bertan (17:00). Iazko 
memoria eta diru kontuak onar-
tuko dituzte, eta 2020ko kudea-
keta plana aurkeztu. Era berean, 
zuzendaritza batzordea berritu 
egingo dute eta bazkideen gal-
derak erantzungo dituzte.

Batzar orokorra 
egingo du Basotxok 
martxoaren 16an

Mirari Altube aREtXabaLEta
Udalak eta Atxabaltako Mugi-
mendu Feministak bat egin dute 
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren harira eta hainbat ekital-
di antolatu dituzte. "Orain ar-
teko lorpenak ospatzeko eguna 
da, baina bereziki aldarrikape-
nak egitekoa, oraindik ere bide 
luzea dugulako berdintasunaren 
alde", adierazi dute Berdintasun 
Batzordeko kideek –Myriam 
Beltran de Heredia, Jone Ojea, 
Lourdes Llodio, Karmele Uriba-
rri, Jasone Gorroño eta Garazi 
Artuñedo–. Aldarrikapenetatik 
harantzago joan gura dute, gai-
nera: "Konpromisoak hartu eta 
berresteko eguna ere bada, Are-
txabaleta berdinzaleagoa lortze-
ko". Hori horrela, Martxoaren 
8rako, domekarako, bazkaria 
(15:00, mojen komentua) eta 
mobilizazioa (19:00, Herriko 
Plaza) deitu ditu Atxabaltako 
Mugimendu Feministak, eta 
Udalak bat egin du horiekin.

Kirol ekitaldiak domekan 
Kirolaren bueltako hainbat eki-
taldi antolatu dituzte domekara 
begira. Batetik, Eskoriatzako 
Aresko saskibaloi eskolak an-
tolatuta –bi herrietako udalekin 
elkarlanean– laugarrenez egin-
go dute Emakumeen Aresko 
Martxa; oraingoan, Eskoriatza-

tik Aretxabaletara izango da, 
eta iritsitakoan (12:45), Garazi 
Estebez txirrindulari gaztea 
omenduko dute Herriko Plazan 
(informazio osatuagoa 16. orrian).

Ez da izango aste bukaerako 
kirol ekitaldi bakarra. UDAk 
antolatuta, zazpigarrenez joka-
tuko da Emakumeen Frontenis 
Txapelketa, Iturrigorri pilotale-
kuan. Martxoaren 8ari keinu 
egiteko antolatutako lehiaketa 
da, herrian errotuta dagoena, 
eta hamar bikotek eman dute 
izena oraingoan. Bihar, zapatua, 
jokatuko dituzte lehen partiduak, 

ligaxka eran (08:30-14:30), eta 
domekan, ostera, (10:00-12:00) 
finalerdiak eta finala izango dira.

Trebakuntza saioak 
Udaleko Berdintasun Sailak, 
berriz, formakuntza eta haus-
narketa saioak antolatu ditu 
datozen egunetarako; Setem Hego 
Haizea GKEarekin elkarlanean 
lotutako egitaraua da eta haiek 
bideratutako saioak izango dira.

Martitzenean, hilaren 10ean, 
indarkeria matxistaren eta kon-
tsumoaren gainean jardungo 
dute: "Kontsumoaren bidez in-

darkeria matxistak iraunaraz-
teko mekanismoa ulertzen dugun 
heinean, badugu beharrezko 
oinarria eta ezagutza indarkeria 
matxistarik gabeko alternatibak 
eraikitzen hasteko, baita kon-
tsumoaren esparruan ere". Ar-
kupen izango da (18:00).

Martxoaren 17an, ostera, Fa-
bricando mujeres (Al Borde Films, 
2018) dokumentala emango dute 
Arkupen (19:00), eta gero, sola-
saldia bideratu. Pikara Magazi-
neko eta Dunak Taldeko kideek 
eta beste hainbatek egiten dute 
kontsumoaren eta indarkeria 

matxisten arteko harremanaren 
gaineko hausnarketa.

Martxoaren 28an, zapatua, 
Aitatasun arduratsura bidean 
lantegia izango da, Gizon Eki-
menako kide Iñaki Kasaresek 
bideratuta; Kuku Miku elkartean 
egingo dute.

Berdintasun batzordeko kideak eta Udalaren eta feministen ordezkariak. UDALA

Gizarte berdinago baten 
aldeko borroka aldarri
Martxoaren 8aren bueltako ekintza sorta antolatu dute udalak eta atxabaltako 
Mugimendu Feministak bat eginik; lorpenak ospatzeaz gain aldarrikapenak egin eta 
konpromisoak hartzeko garaia dela diote, "aretxabaleta berdinzaleagoa izateko"

KONTSUMOAREN ETA 
INDARKERIA 
MATXISTAREN 
GAINEAN GOGOETA 
EGINGO DUTE

Antolatu, feminismora batu! 
leloarekin bat egin du 
Pikarraituz Asanblada 
Feministak, eta ekitaldi sorta 
antolatu du. "Pentsatu zenbat 
arrazoi dituzun kalera irten eta 
etxera ez bueltatzeko, bazterrak 
hankaz gora jarri eta ahotsa 
herriko kaleetan uzteko. 
Antolatu zaitez eta batu 
indarrak! Martxoaren 8a oso 
potente dator, eta urtero, 
hilabetero, astero, egunero eta, 
batez ere, momenturo moduan, 
zure beharra daukagu! Zure indarraren zain egongo gara. Gora 
borroka feminista!", aldarrikatu dute, eta astebururako gertatu 
dituzten ekitaldietara gonbidatu dituzte herriko emakumeak.

Gaur, egubakoitza, batzar irekia egingo dute Mitarte kalean 
(19:00). Eta bihar, zapatua, hainbat ekitaldi egingo dituzte: 
buru-beroki tailerra (12:00, Herriko Plaza); tuper jana (14:30, 
Herriko Plaza), eta ondoren, Aretxabaletako emakumeekin tertulia; 
eta xunba tailerra (18:00).

Domekari ekingo diote txokolate-jana eginda (10:00, Mitarte 
plaza); gero, kontra-poteoa izango dute norberak eroanda aulkiak 
(12:30). Bazkaltzeko elkartuko dira mojen komentuan (15:00); 100 
bat lagunendako lekua izango dute eta bertaratzera gonbidatu 
dituzte emakumeak; arroz-entsalada gertatuko dute eta norberak 
eroan beharko ditu pikatzekoa, edaria eta mahai-tresnak. Eguna 
bukatuko dute mobilizazioarekin (19:00, Herriko Plaza).

Pikarraituzeko hainbat kide. M.A.

Mugimendu feministaren ekitaldiak
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Gasteizen bizi da Karmen Uri-
besalgo azken 40 urteotan eta 
Arte eta Lanbide Eskolako ikas-
lea da. Martxoaren 10etik hila-
betea bukatu artean haren ar-
telanak izango dira Arkupen. 
Emakumeen Egunari keinu 
txiki bat egin gura dio Erretra-
tuak erakusketarekin.
Emakumeen erretratuak izango dira 
gehienak; kasualitatea da? 
Ez dakit, ba... Eskolan teknika 
ezberdinak ikasten joan naiz: 
arkatza, pastela, akrilikoa... eta 
teknika horiekin egindako lanak 
dakartzat. Erretratu eskolak 
jasotzen ditut, eta horiek mar-
gotu gero; eta bai, emakumeak 
marraztea dut gustuko, nahiz 
eta gizonen bat edo beste ere 
egin.
Erakusketa horretan atal berezi bat 
dago, ezta? 
Etiopiara bidaia egin nuen orain 
dela hamar urte inguru. Herrial-
de zoragarria da, eta argazkiak 
atera nituen han; bertako egoe-
ra jaso nuen argazkiotan, baina 
bereziki emakumeak atera ni-
tuen. Hortik abiatuta hasi nin-
tzen margotzen, eta sei edo 
zazpi lan ditut. Jende zoragarria 
da, duintasun handia duena, eta 
emakume haiek oso presente 
ditut. Hortik dator Martxoaren 
8aren bueltan keinu bat egin 

gura izatea emakume haiei era-
kusketarekin.
Berandu hasi zara margotzen, ala? 
Gaztetatik dut gustuko; gogoan 
dut batxilergoan emaitzarik 
onena marrazketa artistikoan 
ateratzen nuela. Gero, bizitzak 
beste ibilbide batetik eraman 
ninduen: familia, lana, mugi-
mendu sozialak, mendia... Azken 
urteotan heldu diot betiko zale-
tasun horri eta oso gustura na-
bil, benetan gustura, bai argaz-
kigintza lantzen, bai margotzen. 
Zorte handia dut Gasteizen hori 
lantzeko tokia topatu izanarekin, 

eta irakasle onekin, gainera. 
Garrantzi handia ematen diot 
nik horri, inportantea delako 
bizitzako ibilbidea norekin egin 
gura duzun. Ni eskolara joaten 
naiz ikastera eta gauzak ondo 
egitera, ez bakarrik lagunak 
egitera, eta neure lanarekin zo-
rrotza izatea eskertzen dut.
Eta ikasten jarraitzen duzu… 
Bai, bai, eta kuriositate handia-
rekin, gainera. Joan den aste 
bukaeran Arcon egon nintzen, 
Madrilen; izugarria da hori. 
Horrez gain, Madrilen dauden 
erakusketa txikiak ere ikusi 
ditut. Nire bizitzaren azken 
txanpan horrek betetzen nau.
Zure lanarekin badago zerbait adie-
razi nahia edo estetikoak dira? 
Estetikoak dira, baina bai gu-
rako nukeela zerbait adierazte-
ra iritsi; hori, ostera, oso zaila 
da. Beste artista batzuen ebolu-
zioan erreparatuz gero, nabari 
da bizitza guztia daramatela 
bilatze horretan. Hori lortzen 
dute onenek; besteok kopiatu  
egiten dugu, eta disfrutatu.
Aretxabaletan erakusteak ilusiorik 
egiten dizu? 
Nire asmoa ez da erakusketak 
jartzeko lan egitea, baina gus-
tura nator. Hemen ez zaizkit 
geratzen lagun asko, baina gura 
duena gertura dadila, ondoetorria 
izango da.

Karmen Uribesalgo. KARMEN URIBESALGO

"Emakumeen erretratuak 
marraztea dut gustuko"
KARMEN URIBESALGO MaRgoLaRia Eta aRgazkiLaRia
gasteizen bizi den aretxabaletarrak 'Erretratuak, begiradaren atzean' margo 
erakusketa jarriko du martitzenean arkupen; teknika ezberdinekin egindako lanak dira

I.B. aREtXabaLEta
Debagoieneko Oztopo trialsin 
taldeak antolatuta, 2020ko Gi-
puzkoako Trialsin Txapelketako 
lehen proba jokatuko da zapatuan 
Aretxabaletan –Arbizelaiko trial-
sin gunean–.

10:00etan, maila txikienetako 
txirrindulariak izango dira lehe-
nak parte hartzen, eta 12:00etan, 
berriz, kadete, junior eta elite 
mailetakoak arituko dira. Aitor 
Murua Oztopo Trialsin taldeko 
kideak adierazi duenez, erakus-
taldi ederra izango da: "Iaz, bi 
txapelketa egin genituen Arbi-
zelaiko gunean: Open Oztopo 
eta Gipuzkoakoa. Hala, 40 bat 
txirrindulari inguru batuko ga-
relakoan gaude. Oztopotik, esa-
terako, 10-12 parte-hartzaile 
izango gara: Alvaro Gimenez 
iazko txapelduna, Gorka Merino, 
Julen Arenaza...; aurten oso 
ondo ari dira".

Puntako txirrindulariak 
Muruak gaineratu duenez, Jon 
Areitio, Julen Saez eta Irene 
Caminos txirrindulariak egongo 
direla zapatuan. Bestetik, gai-
neratu du ekainaren 13an Eus-
kadiko txapelketa ere Aretxa-
baletan egingo dela.

Iaz, Gipuzkoako trialsin txapelketan. GOIENA

Arbizelaiko gunean jokatuko da 
Gipuzkoako lehenengo proba
zapatuan 10:00etan hasiko da, eta, maila askotariko 
txirrindulariez gain, puntakoak ere espero dituzte

Loramendi elkarteak gonbida-
tuta, Dorleta Kortazar ipuin 
kontalari eskoriatzarra izango 
da udaletxe zaharreko atartean, 
gaur, egubakoitza, (22:00, ateak 
zabalik 21:30ean). 80 amandre 
helduendako ipuin kontaketa 
eskainiko du hark eta emaku-
meen istorioak ekarriko dizkie 
inguratzen direnei (prezioa da 
alderantzizko sarrera). 

'80 amandre' ipuin 
kontaketa, Dorleta 
Kortazarrek eskainita '1917' eta 'Jumanji'

Helduek 1917 filma izango 
dute gaur (22:00), zapatuan eta 
domekan (19:30) eta 
astelehenean (16:00); eta 
umeek Jumanji bihar eta etzi.

Bertso afaria
Martxoaren 13an Hibai Gain 
elkartean egingo duten bertso 
afarirako txartelak salgai 
daude Loramendin, Urbaltzen 
eta Taberna Berrin.

oHaRRak
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Aurreko edizioetan moduan, 
Eskoriatzako emakume bat eta 
Aretxabaletako beste bat omen-
duko dituzte Aresko emakume 
martxan. Eskoriatzako kirol 
elkarteak, UDAk eta Aresko 
saskibaloi eskolako gurasoek 
hartu dute erabakia, eta Esko-
riatzan Igone Armendariz izan-

go da omendua. Aretxabaletan, 
berriz, Garazi Estebez.

Aresko emakume martxa Es-
koriatzatik Aretxabaletara egin-
go da aurten, laugarren edizioa 
izango dena, eta domekan izan-
go den martxara begira; 400 
pertsonak eman dute izena. 
Honako hau izango da egunera-
ko antolatutako egitaraua: 

10:45ean hasita, Fernando Es-
koriatza plazan omenaldia egin-
go diote Igone Armendarizi, eta 
gero, Aretxabaletarako bidea 
hartuko dute oinez, plazan batzen 
direnek, egunerako atera dituz-
ten kamisetak jantzita. Aurten, 
gainera, ibilbide zati bat aldatu 
dute, errepide nagusitik joan 
barik Biblioteka albotik joango 

dira-eta Aretxabaletara. Hara 
iristean, Herriko Plazan, Gara-
zi Estebez txirrindulariak jaso-
ko du omenaldia. Hala, Aretxa-
baletako ekitaldia amaitzean, 
13:00 aldera, berriz, buelta egin-
go dute Eskoriatzara, oinez.

Emakume erreferenteak 
Maitane Dieguez Aresko saski-
baloi eskolako eta antolakun-
tzako kide denak adierazi duenez, 
omenduko dituzten bi herrieta-
ko emakumeak erreferenteak 
dira askorentzat: "Herriak au-
keratu dituen arren, errekono-

zimendua merezi dutela argi 
dago. Bizitzako zenbait aspek-
tutan egindako esfortzu handia-
gatik edo kirol lorpenengatik 
edo bestelako arrazoi batengatik 
izan bada ere. Hala, Armendariz 
eta Estebez izango dira aurten 
hautatutakoak".

Iaz, Aresko martxaren amaieran Fernando Eskoriatza plazan ateratako talde argazkia. GOIENA

Tipi-tapa, emakumeak 
eta kirola indartuz
Domekan izango da laugarren aresko martxa, dena dago gertu, eta omenduko 
dituzten emakumeen aukeraketa egin dute dagoeneko. Hain zuzen ere, igone 
armendariz eskoriatzarra eta garazi Estebez aretxabaletarra izan dira aukeratuak

400 PERTSONAK 
IZENA EMAN DUTEN 
ARREN, JENDE 
GEHIAGO BATZEA 
AURREIKUSTEN DUTE

ROMAN EZEIZA

Alainez eta Garzon onenak
Elkarte gastronomikoen arteko mus txapelketan bederatzi bikotek hartu 
zuten parte. Finala Sonia Alainezek eta Jokin Garzonek jokatu zuten Santi 
Ezkibelen eta J.M. Romaratezabalaren aurka, eta lehenengo bikotea izan zen 
garaile. Antolatzaileek adierazi dutenez, "aipatzekoa da Sonia emakume 
bakarra izan dela lehiaketan eta Jokinekin batera irabazlea izan dela".

IGONE ARMENDARIZ 
ESkoRiatzaRRa

"Pozik, baina harrituta jaso 
nuen omendua izango nintzen 
albistea. Nire kasuan, semeak 
garun paralisia dauka; gero, 
hamar urtera senarra… 
Gehiengoak emakumeak gara 
gure senitartekoak zaintzen 
ditugunak, eta emakume 
horientzat horientzat izango da 
domekako ekitaldia".

GARAZI ESTEBEZ
aREtXabaLEtaRRa

"Oso pozik nago Aresko 
martxan jasoko dudan 
omenaldiagatik, beti baita 
gustukoa zure lanagatik 
zoriontzea. Niretzat, oso 
garrantzitsua da kirola, asko 
ikasten delako, eta geroz eta 
gehiago garen arren, 
emakumezko guztiak animatu 
nahiko nituzke kirola egitera".

Omendua izateak zer eragin dizu?

Martxoaren 11n, eguaztenean, 
Fabricando mujeres izeneko do-
kumentala proiektatuko da Zal-
dibar antzokian, 18:00etan. SE-
TEM Hego Haizeak egindako 
ikus-entzunezkoa gazteleraz 
izango da, eta amaitzean sola-
saldia izango da Indarkeria 
kontsumitzen dugu? izenpean. 
Hala, indarkeria matxistaren 
eta kontsumoaren arteko harre-
manari buruz hausnartuko dute.

Fabricando mujeres dokumen-
taleko protagonista Maite (Itziar 
Aizpuru) da. Emakumeen Lan-
tegiko hondarrak batzen ditu, 
eta indarkeria matxistarik ga-
beko kontsumoa sustatzen duten 
asmakizun eta proposamen 
eraldatzaileak sortu.

Indarkeria matxisten 
eta kontsumoaren 
arteko harremanaz

ESKORIATZAKO GAZTELEKUA

Nerabeak, sukaldari lanetan
Urtea hasi zenetik zenbait alditan aritu dira sukaldari lanetan Eskoriatzako 
gaztelekuko nerabeak. Mantalak jarri eta zenbait plater egiten ikasteko 
tartea hartzen dute asteburuetan. Otsailean, esaterako, San Blas opil 
erraldoia egiteko batu ziren, eta joan den asteburuan, berriz, paella. 
Horrekin batera, zenbait bider ere aritu dira postre goxoak egiten.
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Atzo, eguena, odola emateko 
autobusa izan zen Fernando 
Eskoriatza plazan, eta martxoa-
ren 12an, datorren eguenean, 
ere izango da Hauxe da bizitza! 
izenburupean unitate mugikorra, 
16:30etik 20:15era bitartean. Odo-
la ematearen garrantzia azpi-
marratuz, herritarrei bertara-
tzeko dei egin gura izan diete 
Arabako odol-emaileen elkarte-
ko kideek.
Zergatik da hain garrantzitsua odo-
la ematea? 
Garrantzitsua baino gehiago, 
ezinbestekoa da odola ematea. 
Ezin dugu ekoiztu, eta odola 
lortzeko dugun aukera bakarra 
pertsona osasuntsu batek bere 
odola ematea da. Gainera, beha-
rrezkoa da, eta egunero-egunero 
erabiltzen da gure ospitaletan. 
Euskal Autonomia Erkidegoan 
400-500 odol emaile bitartean 
behar ditugu, gero ospitale guz-
tietako beharrak asetzeko. 
Odolak, gainera, iraungitze-data 
du, ezta? 
Hala da; jende askok ez daki 
hori, baina bai, odolak iraungi-
tze-data du. Egun gutxi batzuk 
ditugu odola erabiltzeko. Odol 
poltsa bakoitzetik hiru osagai 
aterako ditugu: globulu gorriak, 
plasma eta plaketak. Plaketek, 
esaterako, bost egun soilik irau-

ten dute. Normalean, plaketak 
behar dituen pertsona bat min-
bizia duena da. Gaur egun, sen-
dagarria den gaixotasuna dela 
esaten dugu, betiere, garaiz 
hartuz gero, eta dagokion sen-
dagaiak jartzen badizkiogu; hau 
da, kimioterapia. Baina kimio-
terapiarekin bat, hor egon behar 
dira plaketak, eta, beraz, ezin-
bestekoak dira minbizia duten 
pertsonak sendatzeko, eta esan 
bezala, bost egun baino ez dute 
irauten. Beraz, eguneroko fluxua 
behar dugu, odol emaileak egu-
nero-egunero behar dira.

Odola emateko osasuntsu egoteaz 
batera, zenbait baldintza bete behar 
ditu odola eman nahi duenak, ezta? 
18 urtetik gora eta 65 urte baino 
gutxiago izan behar ditu, eta 50 
kilo baino gehiago pisatu behar 
du, horrekin nahiko izango ge-
nuke. Hala ere, odola eman au-
rretik, inkesta bat bete beharko 
da, gure osasunaren eta jokabi-
deen gainekoa. Hori medikua-
rekin aztertu, eta dena ondo 
badago, utziko digu ematen. 
Odol-ematea, berez, 5-10 minutu 
baino ez dira izango, beti etzan-
da egongo gara, eta 450 milime-
troko poltsa betetzen da, beti 
kantitate bera.
Odola eman osteko gomendiorik? 
Zerbait edan eta jan behar da 
odola eman ostean, eta egun 
horretan esfortzu handirik ez 
egitea komeni da. Baita ere oso 
inportantea da baraurik ez etor-
tzea. Beti ondo gosalduta joan 
behar da, edo bazkaldu ostean, 
pare bat ordu itxaron ostean 
joan gaitezke odola ematera.
Eguenera begira, eskoriatzarrak 
odola ematera animatu daitezela, 
ezta? 
Hori da. Eskoriatzara urtean 
hiru aldiz joaten gara: garai 
honetan, uda aurretik eta udaz-
ken aldera. Beraz, anima daite-
zela herritarrak odola ematera, 
ezinbestekoa baita.

Aiala Elorza, Laubide plaza alboan. I.B.

"Odola ezin da ekoiztu, 
ematea ezinbestekoa da"
AIALA ELORZA aRabako oDoL-EMaiLEEN ELkaRtEko kooRDiNatzaiLEa
Martxoaren 12an, eguenean, odola emateko unitate mugikorra izango da Fernando 
Eskoriatza plazan, 16:30etik 20:15era bitartean

Nhil musika taldeko kideak 
duela bi urte hasi ziren martxan 
proiektu berriarekin, baina 
gaur bertan izango dute estrei-
naldia Zaldibar antzokian. 
22:00etan izango da aurkezpen 
kontzertua, eta sarrera doakoa 
izango da. 

Aztarnak izeneko diskoa otsai-
lean argitaratu zuten, eta zazpi 
kantuz osatutako errepertorioa 

lehenengo aldiz entzuteko au-
kera izango dute bertaratzen 
diren ikus-entzuleek. Taldea 
bailarako musikariek osatzen 
dute, eta tartean da Beñat Arrie-
ta gitarra-jole eskoriatzarra.

Zapatuan, bestalde, Inkernun 
izango da kontzertua, 22:30ean. 
Zazpi urteko etenaldiaren ostean, 
Erraietatik izeneko disko berria 
aurkeztu zuen Sharon Stoner 
talde oñatiarrak urrian, eta dis-
ko horretako kantuez gain, au-
rreko lanetako abestiak ere 
eskainiko dituzte.

Nhil eta Sharon 
Stoner musika 
taldeak asteburuan

Emakumezko seniorrek liderra 
izango dute aurkari –Ordizia–, 
eta etxetik kanpora jokatuko 
dute, domekan, 10:00etan. Maila 
Nazionaleko Eskoriatza areto 
futbol taldeak, berriz, atsede-
naldia izango du eta datorren 
astean etxetik kanpora jokatuko 
du, Gora Bilbao liderraren aur-
ka; partidu zaila aurreikusten 
dute Molinaren mutilek. 

Areto futboleko 
neskek liderraren 
aurka jokatuko dute

Martxoaren 8aren bueltan egindako bazkari batean batutakoak. GOIENA

Bazkaltzeko batuko dira zenbait 
belaunalditako 22 'sorgin'
Domekarako zenbait ekintza antolatu dituzte: Herria 
apaindu, triki-poteoa eta bazkaria gure ametsan

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Leintz Gatzagako Sorginak ema-
kume elkarteko kideek Emaku-
meen Nazioarteko Eguna ospa-
tuko dute domekan, eta horre-
tarako, urteroko bazkaria egin-
go dute; aurten, Gure Ametsa 
jatetxean izango da. Belaunaldi 
ezberdinetako emakumeak ba-
tuko dira mahaiaren bueltan, 
eta bapo jateaz batera, kontu 
kontari jardungo dute. Edozelan 
ere, zenbait ekintza antolatu 
dituzte aurretik.

13:00etan, herriko plazan ba-
tuko dira Sorginak taldeko ki-
deak, eta herria apaintzeko 
aprobetxatuko dute. Lazo moreak 
eta esaldi ezberdinekin eginda-
ko pankartak jarriko dituzte 
herriko zenbait txokotan. Herria 
kolore morez jantzi ostean, tri-
ki-poteoa egingo dute, eta 
14:30ean, Gure Ametsa jatetxera 
joango dira bazkaltzera. Bazka-
lostean, berriz, urtero moduan 

musika izango dute, eta anima-
tzen direnak dantzara aterako 
dira.

"Egunari hasiera emateko, 
herria apainduko dugu, eta ekin-
tza hori gauzatzeko, emakumeez 
gain, haurrak eta gizonezkoak 
ere animatu nahi ditugu. Izan 
ere, lazo moreez gain, bakoitzak 
nahi duen esaldia idazteko au-
kera izango du, eta marrazkiak 
egin nahi dituenarentzat ere 
egongo da aukera", adierazi du 
Ainhoa Barandiaran Sorginak 
emakume elkarteko kideak.

Isuskiak ez, sorpresak bai 
Sorginak elkarteko emakumeek 
ohitura izan dute zenbait urtez 
elkarteko hainbat kideri isuskiak 
banatzeko, Martxoaren 8aren 
bueltan egin ohi duten bazkarian. 
Azken urteetan ez dituzte bana-
tu, eta aurten ere ez, baina sor-
presaren bat edo beste egongo 
dela adierazi dute.

Martxoaren 2an, alkatetzaren 
dekretuz 2020. urteko trakzio 
mekanikoko ibilgailuen gaineko 
zergaren errolda onartu zen eta 
kontu-hartzailetzan erakusgai 
egongo da 30 eguneko epean. Epe 
horretan, errolda horren aurka 
errekurtsoak eta alegazioak jarri 
ahal izango dira. Ordaintzeko 
borondatezko epealdia apirilaren 
30ean bukatuko da.

Trakzio mekanikoko 
ibilgailuen gaineko 
zerga ordainketa

Martxoaren 14an, 5-10 urte bitar-
teko haurren eta hauen familien-
tzako tailerra antolatu dute. Gatz 
egile egun batez izenburupean, 
10:30ean hasiko da tailerra eta 
Gatz Museoan egurra bildu, egu-
rraren jatorria ezagutu, sua egin, 
museoa ezagutu, gatza kolorez-
tatu… egingo dute. Bertara joan 
nahi duenak izena eman beharko 
du 943 79 64 63 telefonora deituz. 

Familientzako 
tailerra: 'Gatz egile 
egun batez'
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Maider Arregi aNtzuoLa
Antzuolarren artean interesa 
eta arreta piztu du Iñigo Rami-
rez de Okariz historialari eta 
irakaslearen azken liburuak: 
Hezkuntza Antzuolan. Joan den 
eguen iluntzean eginiko aurkez-
penean, Olaran aretoa bete egin 
zen. Senitarteko, lagun eta ikas-
le ohi asko bertaratu ziren, An-
tzuolako hezkuntza sistemaren 
historia bertatik bertara jaso-
tzeko eta gordetako bizipenak 
eta testigantzak berriro ere bi-
zitzeko eta entzuteko asmoz.

Ramirez de Okarizek GOIE-
NAri adierazi dionez, hezkun-
tzarekiko interesa egon badago 
herritarren artean. "Oraindik 
garai hartako esperientzia eta 
bizipena duten asko gaur egun 
bizi da, eta etorri diren asko eta 
asko niretzako informazio iturri 
apartak ere izan dira lan hau 
egiterakoan, gainera".

18 urteko ikerketa prozesuaren 
emaitza izan dela dio: "Egia da 
azken urteetako informazio eta 
dokumentazio bilketa handiagoa 
izan dela; baina erakusketan 
jasota dauden objektuak eta 
argazkiak herritarrek emanda-
koak dira. Udalen artxiboetatik 
dokumentuak ere atera ditut, 
baina erakusketako protagonis-
tak herritarrak dira, eurek izan 
baitute materiala eta argazkiak 
biltzeko ardura".

Hezkuntza eta hizkuntza
Historian zehar hizkuntza eta 
hezkuntza lotuta egon dira eta 
daude. "Euskara hizkuntza txi-
kia izanagatik gaztelerarekin 
borrokan izan da. Hori argi 
ikusten da dokumentuetan eta 
baita sasoi hartan ezartzen ziren 
zigorretan ere. Izan ere, zigor 
asko euskaraz berba egiteagatik 
ezartzen zituzten irakasleek: 

belarrondokoak, askok gogoan 
duten eraztunaren zigorra... zi-
gorren egoera horri 1982 eta 
1983. urteen bitartean eman 
zitzaion buelta: euskarak ofi-
zialtasuna lortu zuenean, hain 
zuzen ere", nabarmendu du his-
torialari antzuolarrak. 

Tokikoa oinarri
Antzuolako zein tokiko hezkun-
tzarik gabe, ordea, zaila da 
ulertzea Euskal Herriko hez-
kuntza sistemaren bilakaera. 
"Ez dugu jakingo zeintzuk diren 
euskal hezkuntza sistemaren 
ezaugarri historikoak, ez baldin 
baditugu aldez aurretik tokiko 
hezkuntzak ezagutzen. Horre-
gatik, Antzuolakoa lagin bat 
besterik ez da eta euskal hez-
kuntzaren historiari aletxoa 
eskaintzen dio. Honen bitartez, 
gainontzeko udalak ere anima-
tu gurako nituzke horrelako 

ikerketak egitera. Beharrezkoa 
dela deritzot".

Transmisioa erronka
Hezkuntzaren alorrean Antzuo-
lako Herri Eskolak, aldiz, badu 
erronka handi bat transmisioa-
ri dagokiona. "XXI. mendeko 
erronka handiena hezkuntza 
mailan du Antzuolak. "Denok 
ezagutzen dugu gure herriko 
hezkuntzak daukan ospea. Tesi 
asko idatzi dira hemengo peda-
gogiaz eta metodologiaz. Orain, 
garai bateko irakasleek erretiroa 
hartu dute eta irakasle berriak 
gogotsu eta prest daude lan egi-
teko. Hala ere, lanpostuaren 
egonkortasunik eza dela medio, 
transmisio hori arriskuan dago. 
Hemendik aprobetxatu gurako 
nuke Hezkuntza Sailari horre-
lako egoeren aurrean sentsiblea 
izan dadin eskatzeko eta An-
tzuolak irtenbidea behar duela 
aldarrikatzeko", azpimarratu du 
Ramirez de Okariz irakasleak.

Carmen Pellicer pedagogoak 
dio "irakasle on batek haur ba-
ten bizitza" alda dezakeela beti-
rako. Eskola batek "komunitate 
bat eta hezkuntzak herri bat 
alda dezakeela"; horri erantzunez, 
Iñigo Ramirez de Okarizek hez-
kuntzak gizartean duen garran-
tzia azpimarratzen du. "Ez dakit 
herri honek zenbateraino ema-
ten dion hezkuntzari garrantzia, 
baina nik, agian irakasle naize-
lako edo, uste dut hezkuntza 
dela gizarte inbertsiorik onena".

Hezkuntza sistemak ikasle 
baten bizitza alda dezake, an-
tzuolarrek oso argi dute hori 
eta kontziente ere badira. 

100 urte hezkuntzaren sustengu
Liburuaren azalak Herri Esko-
laren izaera eta historia dara-
mala azaldu du egileak: "Kasua-
litatea izan da, baina zein azal 
eta izenburu jarri erabakitzen 
ari ginela etorri zitzaigun bu-
rura ideia. Izan ere, argi nuen 
herrian oraindik sasoi hartako 
hezkuntzarekin lotutako lekukoa 
izan behar zela. Orduan gogo-
ratu nintzen eskolaren eraiki-
naren aurrealdean dauden bi 
zutabeez. Eta horrelaxe jakin 
nuen aurten 100 urte betetzen 
dituztela bi zutabe horiek. An-
tzuolako Hezkuntza sistemaren 
oinarri eta sustengu izan dira 
100 urtez. Sinbologiaz beteriko 
azala da; sasoiko hezkuntzaren 
inguruan geratzen den lekuko 
bakarra, alegia", argitu du his-
torialariak.

Ikasle ohiak erakusketako argazkietan ezagunak identifikatzen. MAIDER ARREGI

"Hezkuntza da 
inbertsio onena"
'Hezkuntza antzuolan' liburua kaleratu du iñigo Ramirez de okariz historialariak. 
Hemezortzi urteko ikerketa prozesu sendo baten emaitza da, eta asteburuan, herriko 
eta auzoetako eskolak protagonista diren erakusketa bisitatzeko aukera izango da

JOSE LUIS ARREGI 
ikaSLE oHia

"Euskararen aurkako 
errepresioa handi zen"

"Oroitzapen asko ekarri 
dizkit liburuak eta 
erakusketak. Anekdota 
asko ditut. Adibidez, 
gogoratzen dut 
euskararekiko maisuek 
zuten jarrera. On Saturrek, 
esaterako, erregela 
eskuetan zuela jotzen 
gintuen zigor gisa. 
Euskararekiko presioa oso 
handia zen. Maristenetan, 
jolastokian futbolean 
geundela ere erdaraz 
berba egin behar genuen, 
bestela brontzezko pieza 
jaurtitzen ziguten eta".

ANPARO ARREGI
ikaSLE oHia

"Transmisio-lan 
garrantzitsua da"

"Lehengo historia berriro 
azaleratzea asko gustatu 
zait eta uste dut oso dela 
garrantzitsua. Belaunaldi 
berrien transmisiorako 
ezinbesteko dira horrelako 
lanak. Erakusketarako 
argazkiak batzen eta 
jendea identifikatzen 
jardun dut nik. Iñigo 
Ramirez de Okarizek lan 
oso ona egin du, 
zalantzarik gabe. Ni neu 
eskola txikian ibilia naiz 
eta ondoren Señorita 
Marirekin".

Ikasle 
izandakoen 
oroitzapenak
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Auzoetako eskolak
Antzuola oso zabala da, handia. 
Horregatik, Uzarraga eta herri-
guneko eskolaz gain, baziren 
bestelako eskolak ere auzoetan. 
"Antzuolan, Oñati eta Azkoitia 
aldera baditugu baserri dezente. 
Hango haurrak ez ziren herriko 
eskoletara etortzen. Normalean, 
Azkoitia aldeko ikasleak Aizpu-
rutxo auzo-eskolara joaten ziren; 
eta Oñati aldean Koroso ingu-
ruko baserrietan bizi zirenak, 
berriz, Sarramendi eskolara".

1968 eta 1969. urte bitartean  
sortu zen Ikastola Antzuolan. 
"Ikuspuntu pedagogikotik alda-
keta sakona ekarri zuen. Esko-
la nazionaleko pedagogia itxia 
eta magistraletik urrun, beste-
lako pedagogia ekarri zuen. 
Askotariko txokoak, espazio 
irekiak, ikasle eta irakasleen 
arteko hartu-eman zuzena... hori 
guztia etorri zen Ikastolarekin. 
Eta orduan, Herri Ikastetxeare-
kin bat eginik, lan bikaina egin 
zuten eta horri esker gaur egun 
ezagutzen dugun pedagogia os-
petsua etorri zen".

Erakusketa zabalik
Herritarren laguntzarekin era-
kusketa osatua egiteko aukera 
izan da. Auzoetako eskoletako 
ikasle eta irakasleak, sasoiko 
eskoletako mahaiak, arbela, 
aulkiak, koadernoak... ere ikus-
gai daude. Asteburuan, mar-
txoaren 7an eta 8an ere ikusgai 
izango da Olaran etxean, 18:30etik 
20:30era."Erakusketa zabalik 
egon den lehen asteburuan 100 
lagundik gorak bisitatu du. Oso 
balorazio positiboa egiten dugu 
eta jendeak ere aitortu digu 
gustura ikusi duela erakusketa. 
Herriarekin zerikusia duen orok 
arrakasta izaten du beti", kon-
tatu du Kultura teknikari Jone 
Larrañagak.

Antzuolan ikasle ohi guztiek 
gogoratzen duten irakaslea da 
Señorita Mari. Oso maitatua izan 
zen eta egun, hitz onak besterik 
ez dute herritarrek Antzuolan 
irakasle gisa jardun zuen 
emakume donostiarrarendako. 
"Euskaraz bazekien eta gure 
gurasoekin ere euskaraz 
erlazionatzen zen. Herriarendako 
eta herritarrendako oso ona izan 
zen Señorita Mari; euskara asko 

maite zuen eta guri hori 
transmititu zigun. Irakasle oso 
zuzena eta bikaina zen", kontatu 
diote GOIENAri bere ikasle 
izandako antzuolarrek. 

Gazteleraz jardutea nagusi 
zen sasoi hartan: "Euskaratik 
erdarara salto egin genuen eta 
asko sufritu genuen. Esaten 
genuena une oro zuzentzen 
ziguten; gazteleraz berba 
egiteko beti beldurrez geunden". Señorita Mari. 'HEZKUNTZA ANTZUOLAN'

'Señorita' Mari, maitatua

Jose Maria Agirre maisua erdian dutela, Uzarraga auzoko eskolara 
joaten ziren neska-mutikoak agertzen dira argazki horretan. Adin 
ezberdinetakoak elkarrekin daude eta 1954. urtean ateratakoa da. 
Olarango erakusketan ikusgai dagoen lagintxo bat da.

Uzarragako eskolako ikasleak

Joan den eguen iluntzeko aurkezpenean, herritar mordoa 
gerturatu zen Hezkuntza Antzuolan liburuaren nondik norakoak 
jasotzeko asmoz. Olarango areto nagusia bete egin zen. Liburua 
salgai dago udaletxean 10 euroren truke.

Aurkezpen jendetsua

Maider Arregi aNtzuoLa
Martitzen arratsaldean, Olara-
nen feminismoaz eta honen 
historiaz jardun zuten herrita-
rrek. Emagin elkarteko Ekhiñe 
Eizagirre zarauztarrak abortuaz, 
dibortzio eskubideaz, antisor-
gailuen erabileraz eta egungo 
konstituzioaz hausnarrarazi 
zien bertaratutakoei.

Aldarrikapenerako deia 
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren harira, hainbat ekintza 
antolatu dituzte. Hala, domekan, 
Martxoaren 8an, 10:00etan, haur 
eta gazteentzako tailerrak egon-
go dira Zurrategi plazan, Idolaz 
aisialdi taldeak antolatuta. Ho-
rrez gain, Olarango ekintza 
aretoan yoga eta luzaketak 
egiteko aukera izango dute he-
rritarrek. 

12:00etan, elkarretaratzea egin-
go da plazan, eta 14:00etan, ema-

kumeen bazkaria, bakoitzak 
bere jatekoa eramanda. Erradi-
kalak ginen ikuskizuna ikuste-
ko aukera ere egongo da, mar-
txoaren 14an, 19:00etan, Torre-
soroan. Andramanuela Emaku-
me taldeak ekintzetan parte 
hartzeko dei egin du.

Feminismoaz Olaranen. NAIARA FERNANDEZ

Feminismoaren historiaz 
gertutik jardun dute herritarrek
M8aren baitan, ekintza ugari antolatu dituzte antzuolan. 
Domekan, 12:00etan egingo dute elkarretaratzea

Landatxoperen Kulturaldia
Martxoaren 12an, ONCEkoen Algo habrán hecho antzezlana 
izango da ikusgai, 18:00etan, Torresoroan. Antzezlan hau 
Landatxoperen Kulturaldiaren baitan dago antolatuta.

'Paziente bizia'
Osakidetzaren Paziente bizia programaren beste saio bat 
eskainiko da martxoaren 10ean, 16:30ean, Olaranen.

'Memoria tailerra'
Garuna eta memoria lantzeko tailerra astelehenero eskainiko 
dute, maiatzaren 25era arte, Landatxopen, 10:15etik 11:45era 
bitartean.

oHaRRak

Finalerdia, 
esku-eskura
Nagore eta Leire Galeano ahizpek 
Emakume Master Cup-eko 
finalerdia jokatuko dute datorren 
martxoaren 14an, Elgoibarren.

Pasai Antxon jokatu zuten pasa 
den asteburuan final-laurdenetako 
kanporaketa. Partidu oso lehiatua 
izan zen eta 13-18 irabazi zieten 
Eneritz Arrietari eta Amaia Jakari. 
Hala, finalerdian sartzea lortu dute 
antzuolarrek.

IMANOL SORIANO
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Elgetako Emakume Taldeak 
elkarretaratzea deitu du dome-
karako, 13:00etan. Hamabost 
minutuko kontzentrazioa izan-
go da, herriko plazan. Iaz mo-
duan, bazkaria ere egingo dute. 
Eguraldiaren arabera, udaletxe-
ko arkupean edo Espaloia kafe 
antzokian izango da. 

Txartelak salgai daude herri-
ko taberna guztietan zein Elko-
ro botikan. Prezioa 7 euro da, 
eta paella –oilaskoarena edo 
beganoa–, pastak eta kafea dau-
de menuan. 

Bazkalosteak tertuliarako 
aukera emango du. Iaz moduan, 
koaderno moreak ibili dira egu-
notan eskutik eskura, eta ber-
tan jasotako gogoetak kafearen 
tartean irakurriko dituzte. 
Tertulia laguntzeko, argazkiak, 
irudiak eta ipuinak izango dira 
bazkalostean, eta bertaratuta-
koek horiek guztiak betaurreko 
moreekin irakurtzeko gonbi-
dapena jasoko dute. Helburua 
izango da emakumeek mundu 
honetan duten –edo eman zaien– 
tokiaren inguruan hausnarke-
ta egitea. "Gaia amorragarria 
da, batez ere emakumeentzat, 
eta ez da berria". Hori zioen 
Simone de Beauvoir-ek 1942an 
argitaratutako Bigarren sexua 
liburuan.

Herri Eskolan ere lanketa 
Elgetako neska-mutikoek ere 
hainbat ekintza izan dituzte 
egunotan Martxoaren 8aren in-
guruko gogoeta egiteko. Esko-
lako sarreran ikusgai egon da 
Emakumeen begiradak eta eskul-
turak izeneko erakusketa. Alicia 
Gartziaren lanak dira.

Emakume taldearen koaderno 
moreak ere etxerik etxe ibili 
dira, eta nork bere gogoeta ida-
tzita uzteko aukera izan du. 
Koadernoetako bat LH5 eta LH6 
geletako neska-mutikoek erabi-
li dute. Bigarrena eskolako fa-
miliendako izan da, eta etxez 
etxe ibili da, gurasoek ere ekar-
penak egin ditzaten. Bi koader-
noak plazan izango dira domekan, 
eta ekarpenak egiteko aukerak 
zabalik jarraituko du.    

Bestalde, eta Herri Eskolako 
ekintzekin jarraituta, gaur, mar-
txoak 6, hainbat tailer eta saio 
egingo dituzte adin guztietako 
ikasleek. 

Haur Hezkuntzako neska-mu-
tikoek berdintasuna adierazten 
duten argazkiekin horma-irudia 
egingo dute. Lehen Hezkuntza-
ko 1. eta 2. mailetako ikasleek 
Garazi Arrula idazlearen eta 

Helena Azkarragaurizar ilus-
tratzailearen bisita izango dute. 
Bidean izeneko liburua aurkez-
tuko dute eskolan.

Hirugarren eta laugarren mai-
letako neska-mutikoek buztin 
tailerra egingo dute, eta beraien 
ekarpena egingo diote eskolako 
atarian dagoen erakusketari.

Azkenik, bosgarren eta seiga-
rren mailetako ikasleek defentsa 
pertsonalerako saio berezia 
egingo dute, 15:15ean. Lehenen-
go aldiz egingo dute eta bertan 
parte hartzeko gonbidapena jaso 
dute gurasoek; amek, bereziki.

Seigarren mailako ikasleak 
Eta domekarako erronka berezia 
proposatzen dute seigarren mai-
lako neska-mutikoek. Ikas-bidaia 
ordaintzeko ekintzak egiten ari 
dira ikasturtean zehar, eta do-
mekan, aldarrikapen feminista-
ren ikurretako bat den esku 
morea margotuko dute lurrean. 
Esku hori euro bateko txanpo-
nekin betetzea da erronka. Par-
te hartzen dutenen artean hain-
bat museotarako sarrerak zoz-
ketatutako dituztela jakinarazi 
dute. Ikasle taldea 11:00etatik 
aurrera izango da herriko plazan.Bazkaria, Elgetan, iaz Martxoaren 8an. E.M.T.

Ahizpatasunerako eta 
aldarrikapenerako eguna  
Elkarretaratzea eta bazkaria antolatu dituzte Elgetan domekarako, Martxoaren 8rako. 
Elkartzeko, iritziak trukatzeko eta oraindik ere egiteko dagoen bidearen inguruan 
gogoeta egiteko eguna izango da. bazkarirako txartelak bihar arte egongo dira salgai

L.Z.L. ELgEta
Hilekorako hainbat aukera dau-
de gaur egun merkatuan, eta 
horietako bat da kopa menstrua-
la. Elena Elkoro botikariak kopa 
zer den, nola erabiltzen den eta 
nork erabil dezakeen azalduko 

du. Hitzaldia 18:30ean hasiko 
da, liburutegian. "Marka des-
berdinak daude eta tamaina 
diferenteak ere bai. Zer noiz 
erabili azaltzen saiatuko naiz, 
eta galderak badaude horiek 
erantzuten ere bai".

Elkorok uste du interesgarria 
litzatekeela kopa erabiltzen du-
ten emakumeak ere hitzaldira 
gerturatzea. "Zalantzak argitze-
ko ona izan daiteke eta espe-
rientziak partekatzeko aukera 
ere emango luke. Kopa erabiltzen 
hasteko daudenendako beti da 
interesgarria horrelakoak en-
tzutea". 

Hitzaldia, beraz, hilekoarekin 
hasiberriak diren emakumeen-
dako zein besteendako da. Mar-
ka desberdinetako kopak ere 
erakutsiko ditu Elkorok saioan.

Kopa menstrualari buruzko 
informazio hitzaldia gaur
Elgetako botikari Elena Elkorok gidatuko du saioa, 
liburutegiko 'bibliobero' egitarauaren barruan, 18:30ean

Elena Elkoro botikaria. L.Z.L.

Badator 2020ko Euskaraldia eta 
Elgeta ere izena emanda dago  
euskararen erabilera sustatzeko 
ariketa egiteko. Iaz, 300 bat el-
getarrek eman zuten izena aho-
bizi edo belarriprest izateko. 
Aurten, ariguneak ere izango 
dira. Euskaraldia batzordeak 
martitzenean egingo du hurren-
go lan bilera. 19:00etan izango 
da batzarra, Ozkarbi elkartean.

Euskaraldia 
batzordea, 
martitzenean

Barikuan, martxoak 6
• 15:15 Eskolan, defentsa 

pertsonalerako saioa. 

Domekan, martxoak 8
• 13:00 Elkarretaratzea, 

herriko plazan.

• 14:30 Bazkaria, herriko 
plazan.

Martxoaren 
8ko egitaraua Iraitz Agirrek eguaztenean 

egitekoa zuen formakuntza 
saioa hilaren 17ra atzeratu da. 
Antropologo eta aholkulari 
arrasatearrak feminismoaren 
genealogia izeneko tailerra egin 
zuen otsailaren 26an. Bigarren 
tailerraren izenburua da 
Feminismoa herri 
mugimenduetan. Gure 
genealogia kokatzen. Aurreratu 
du bestelakoa izango dela 

abiapuntua; izan ere, asmoa da 
lehenengo saioan ikusitako 
genealogia orokor eta luze 
horretan kokatzea Elgetako 
errealitatea. "Zergatik eta 
zertarako antolatzen garen 
ulertzen saiatuko gara", 
aurreratu du. "Hausnarketa saio 
bat izango da gehiago. Ez 
hainbeste helburuak finkatzeko 
asmoarekin, baizik eta Euskal 
Herriko eta Elgetako 

errealitatean lur hartzeko 
asmoarekin. Gure asmoak eta 
nahiak antolatzen eta definitzen 
saiatuko gara".

Hala, saioaren abiapuntu 
izango diren hiru galdera 
planteatu ditu: "Noiz konturatu 
ginen emakume garela? 
Zergatik hasi ginen antolatzen? 
Zeintzuk dira gure baitan 
dauden emakumeen 
indarguneak eta minak?".

Tailerra 18:30ean izango da, 
udaletxeko areto nagusian. 

Feminismoa herri mugimenduetan
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MARTXOAREN 8A
EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA

Gizarte parekidearen 
alde borrokan

GOIENA
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EGUBAKOITZA 6
Arrasate Kartel erakusketa
Emakume txokoan. Astelehenetik 
eguenera: 10:30-13:30 eta 
15:00-18:00. Egubakoitzetan: 
10:00-14:00, martxoaren 18a arte.

Aretxabaleta Asanblada
Asanblada irekia Pikarraituz 
Asanblada Feministak deituta.
Mitarte kalean 19:00etan.

Bergara Erakusketa
Amalurra erakusketa irekiko dute 
Bergarako Emakume Artistek. 
Aroztegi aretoan, 18:00etan.

ZAPATUA 7
Aramaio Bazkaria
Emakumeen bazkaria (25 euro), 
16 urtetik gorakoendako.
Añai tabernan, 14:00etan. 

Aretxabaleta Tailerra
Buru-beroki tailerra.
Herriko plazan, 12:00etan.

Aretxabaleta Tertulia bazkaria
Tertulia eta tuper jana.
Herriko plazan, 14:30etan.

Aretxabaleta Tailerra
Xunba tailerra.

Herriko plazan, 18:00etan.

Arrasate Ikuskizuna
Erradikalak ginen ikuskizuna. 
Ane Labaka Mayoz eta Beatriz 
Egizabal.
Kulturaten, 19:00etan.

Bergara Kontzertua
AMAK eta Ain_1 musika taldeen 
kontzertua.
Seminarixoan, 19:00etan.

Bergara Ikastaroa
Emakumeentzako autobabes 
ikastaroa, Shotokan Kirol 
Elkartearen eskutik.
Agorrosinen, 10:00etan.

Oñati Azoka
Emakume artisauen azoka.
Herriko plazan, 10:00etan.

Oñati Bazkaria
Emakumeen bazkaria.
Gaztetxean, 14:00etan.

DOMEKA 8
EMAKUMEEN EGUNA

Antzuola Eguneko egitaraua
Haur eta gazteentzat tailerrak.
Zurrategin, 10:00etan.
Yoga eta luzaketak.
Olaranen, 10:00etan.
Kafea, Bingoa eta tertulia.
Eskolan, 16:00etan.
Elkarretaratzea.
Plazan, 12:00etan.
Emakumeen bazkaria.
Plazan, 14:00etan.

Aramaio Eguneko egitaraua
Elkarretaratzea.
Plazan, 12:00etan.
Bazkaria.
Eskolan, 14:30ean.
Kafea, Bingoa eta tertulia.
Eskolan, 16:00etan.
Manifestazioa.
Kultur etxean, 16:00etan.

Aretxabaleta Eguneko egitaraua
Txokolate-jana.

Mitarte plazan, 10:00etan.
Kontra-poteoa; nork bere 
aulkiak eroanda.
12:30ean.
IV. Aresko Emakumeen 
Martxaren omenaldia.
Herriko plazan, 12:45ean.
Emakumeen arteko bazkaria
Mojen komentuan, 15:00etan.
Mobilizazioa.
Plazan, 19:00etan.

Arrasate Eguneko egitaraua
Manifestazioa.
Seber Altubetik, 12:30ean.
Ekitaldia.
Seber Altuben, 13:30ean.
Bazkari Feminista.
Seber Altuben edo azokan 
(eguraldiaren arabera), 
14:30ean.
Mikro-irekia eta disko 
jartzailea.
Seber Altuben edo azokan, 
16:30ean.

Bergara Eguneko egitaraua
Manifestazioa. Tarteetan, 
antzerki herrikoiak egongo dira.
San Martin plazatik abiatuta, 
12:00etan.

Elgeta Eguneko egitaraua
Elkarretaratzea.
Plazan, 13:00etan.
Bazkaria plazako arkupeetan, 
14:30ean.

DEBAGOIENEKO 
AGENDA MOREA
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Eskoriatza Eguneko egitaraua
Gosaria.
Plazan, 10:00etan.
Omenaldia Igone Armendarizi.
Plazan, 10:45ean.
Aresko emakume martxa.
Plazan, 11:00etan.
Eskoriatzari buelta.
Plazan, 13:00etan.
Bazkaria.
Plazan, 14:30ean.
Mahai-ingurua.
Plazan, 16:30ean.
Manifestazioa.
Herrian zehar, 18:30ean.

Leintz Gatzaga Eguneko 
egitaraua
Herriaren apainketa.
Plazan, 13:00etan.
Bazkaria 
Gure Ametsan, 14:30ean. 

Oñati Eguneko egitaraua
Bortxatzailea zu zara 
performancea. Manifestazio 
tarteetan, antzerki herrikoiak 
egongo dira.
Herriko plazan, 13:00etan.

ASTELEHENA 9
Aramaio Erakusketa
Hilerokoaren gaineko erakusketa.
Sastiñan, martxoaren 15a arte.

Arrasaten Erakusketa
M8ko kartelak ikusgai.
Emakume txokoan, 10:30ean.

Bergara Elkarretaratzea
Duintasun taldearen eskutik.
San Martin plazan, 12:00etan.

MARTITZENA 10
Aretxabaleta Formakuntza
Indarkeria matxista eta 
kontsumoa formakuntza.
Arkupen, 18:00etan.

Bergara Murala
Murala itsatsiko da.
Oxirondo azokan.

EGUAZTENA 11
Bergara Filmen emanaldia
Film laburren emanaldia 
Zinegoak-en eskutik.
Seminarixoan, 20:00etan.

Eskoriatza Dokumentala
Fabricando mujeres dokumentala 
eta solasaldia.
Zaldibar antzokian, 18:30ean.

EGUBAKOITZA 13
Aramaio Hitzaldia
Feminismo negro hitzaldia.
Kultur etxean, 18:30ean.

ZAPATUA 14
Antzuola Ikuskizuna
Erradikalak ginen 
ikuskizuna, gaztelaniaz.
Torresoroan, 19:00etan.

Bergara Antzezlana
Yo nunca izeneko 
antzezlana.
Seminarixoan, 19:00etan.

MARTITZENA 17
Arrasate Liburu aurkezpena
Nik sinisten dizut aurkezpena.
Kulturaten, 18:30ean.

Aretxabaleta Dokumentala
Fabricando mujeres 
dokumentala eta solasaldia.
Arkupen, 19:00etan.

ASTELEHENA 23
Bergara Mahai-ingurua
Lanbideetako genero moldeak 
apurtzen diagnostikoaren 
aurkezpena eta mahai-ingurua. 
Irizar jauregian, 18:00etan.

EGUENA 26
Arrasate Film emanaldia
Zinegoak hedapena emanaldia.
Kulturaten, 19:00etan.

ZAPATUA 28
Aretxabaleta Lantegia
Aitatasun arduratsura bidean 
lantegia, Iñaki Kasaresen 
eskutik.

goiENa

ARRASATE Martxoaren 8ko kartelen erakusketa
Kartelen erakusketa ikusgai izango da martxoaren 18a arte.
Emakume txokoan izango da. Astelehenetik eguenera 10:30etik 13:30era 
eta 15:00etatik 18:00etara eta egubakoitzetan 10:00etatik 14:00etara.
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Miren Arregi aRRaSatE
Euskal Herriko lehenengo ema-
kume ekintzaileak izan ziren.  
Orduko gizarteko arau eta ja-
rraibideei aurre egin eta etxetik 
kanpo lanean hasiko zirela era-
baki baitzuten. 17 emakumek 
emakumeendako sortutako lehen 
kooperatiba ere izan zen Auzo 
Lagun. Ibilbide oparoa izan du 
enpresak, iaz urrezko ezteiak 
oso osasun onean ospatzera iris-
teraino eta hori, emakume ausart 
batzuen lanari esker izan da. 
Emakume haien balentria uler-
tzeko, garrantzitsua da 1960ko 
hamarkadara salto egitea. Garai 
hartan, emakumeak ezkontzeaz 
bat uzten zion lan egiteari. Or-
duz geroztik, haren egitekoa 
etxearen eta seme-alaben zain-
tzara mugatuko zen. Baina, ho-
rrekin ados ez, eta etxetik kan-
po lan egin gura zuten 17 ema-
kume batu egin ziren Auzo 
Lagun sortzeko. Sukaldaritza 
eta garbiketa zerbitzuak eskai-
niko zituzten. "Lau orduko jar-
dunak egiten zituzten kontzilia-
zioarekin bateragarri izateko. 
Egokitzen zen emakumearen 
beharretara", gogoratu du Aran-
txa Lizasok, hainbat urtez koo-
peratiban lanean arituak. "Ema-
kume ausartak izan ziren oso. 
Errekonozimendu barik aritu 
ziren sarri. Soldata oso txikiekin, 

azken finean, senarraren solda-
tari ekarpen bat egiteko balio 
izaten zuen hasiera baten". 

Umezaintzaren sorrera 
Auzo Lagunen sorrerak ekarri 
zuen Gipuzkoan ireki zen lehen 
haurtzaindegiaren sorrera: Arra-
sateko Umezaintza. Auzo Lagu-
nen lanean ziharduten emaku-
meen seme-alabei zaintza eta 
arreta eskaintzeko sortu zuten 
hura. Urte haiek barru-barrutik 
bizi izan zituen Lizasok, 1973an 
ekin baitzion Arrasateko Ume-
zaintzan lan egiteari, 27 urtere-
kin, zerbitzua sortzeaz batera. 
"Umezaintza Auzo Lagunek 
sortu zuen, kooperatiban lanean 
zeuden emakumeen seme-alabei 
zerbitzu emateko. Gipuzkoako 
lehenengo haur eskola izan zen". 
Auzo Lagun aitzindari izan zen, 
eta berebiziko garrantzia izan 
zuen. "Auzo Lagun eta Umezain-
tza izan ziren aurrerakuntza 
handia emakumeen lan mundu-
ratzean", dio Lizasok eta nabar-
mendu nahi izan du haien bo-
rroka. "Sarri, familiaren eta 
ingurukoen pentsaeraren kontra 
egin zuten, eta gizarteak ezarri-
ta zituen kanonen kontra". Auzo 

Lagun sortu zuten emakumee-
kiko esker hitzak besterik ez 
du. "Auzo Lagunek bidea zabal-
du zuen, askatasuna, norbere 
buruaren jabe egitea ekarri zuen, 
eta hori oso garrantzitsua izan 
zen. Niri etorri zitzaidan gehie-
na eginda. Baina hasieran sartu 
ziren emakumeak gutxietsi egin 
ziren. Gero, jendeak ikusi zue-
nean hori aurrera zihoala etorri 
zen onarpen bat". 

Betidanik ekintzaile 
Arantxa Lizasok berak ere argi 
zuen ezkondu ondoren lan egiten 
jarraituko zuela. Aurrez, erizain  
lan egindakoa zen. "Seguru asko, 
izango nituen arazoak nire in-
guruan, bai", dio, garai hartan 
bizitakoaz galdetuta. "Gauzak, 
baina, poliki-poliki aldatzen joan 
ziren. Emakumearen lana erre-
konozitzen hasi ziren eta bidea 
egin zen", erantsi du. Lizasok 
zazpi bat urte eman zituen Ume-
zaintzan lanean eta Auzo Lagu-
nen kalitate sistemak ezartzen 
hasi zirenean deitu zioten han-
dik. Erretiroa hartu arte egon 
zen bertan, kalitateko arduradun 
lanetan. Garai hartako oso oroi-
tzapen politak ditu.Arantxa Lizaso. ARANTXA LIZASO

Auzo Lagun, emakume 
aitzindarien adierazgarri
17 emakumek 1969an emakumeendako sortutako lehenengo kooperatiba izan zen 
auzo Lagun. orduko gizarte arauen kontra egin zuten, eta ezkondu ondoren ere 
etxetik kanpo lan egiteko eskubidea aldarrikatu. aitzindaritzak emaitzak eman zituen 

Arantxa Lizaso, Auzo Lagunen, 2005ean, erretiroa hartu aurretik. ARANTXA LIZASO Arantxa Lizaso (ezkerrean) Arrasateko Umezaintzan. ARANTXA LIZASO
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Maialen Santos bERgaRa
Martxoaren 8aren bueltan an-
tolatutako egitarauaren baitan 
egin dute hitzaldia asteon, Goie-
netxe Fundazioak antolatuta. 
Ana Maria Castro desgaitasunen 
eta mendekotasunen arloan es-
pezializatutako abokatu galizia-
rrak eskaini du, eta urritasunen 
bat duten emakumeak edota 
gaixotasun mentalen bat dutenak 

izan ditu ardatz De ser mujer con 
discapacidad a ejercer de mujer 
izeneko hitzaldian. 

Castrok berak GOIENAri azal-
du dionez, "desgaitasunen bat 
duten emakumeen ahalduntzean" 
jarri nahi du arreta, pertsona 
horiek  "benetan direnaren ara-
bera jardun dezaten". Izan ere, 
bere aburuz, ez da berdina soi-
lik emakume izatea edo emaku-

me izan eta emakume gisara 
jardun ahal izatea. Hala, gogora 
ekarri nahi izan du emakume 
desgaituek sarri instituzioen eta 
gizarte osoaren laguntza behar 
izaten dutela pertsonalki garatu 
ahal izateko; eta laguntza hori 
beren eskura jartzea gizarte 
osoari dagokiola. "Zenbait ema-
kume ezin dira aurrera irten 
ingurukoen babesik izan gabe. 

Beren eskubideen alde borroka 
egin nahi dugu, merezi dutelako".

Urritasunen bat duten ema-
kumeen eskubideak zeintzuk 
diren errepasatu gura izan du 
Castrok. Haatik, besteak beste, 
parekidetasunaren alorrean ja-
rri nahi izan du azpimarra: 
"Pertsona desgaitua ez litzateke 
diskriminatuta sentitu beharko 
ezaugarri hori izateagatik". Gai-
neratu duenez, pertsona guztiek 
aukera berak izan beharko li-
tuzkete, norberaren ezaugarriak 
"kontuan" hartu gabe.

Feminismoa ere berbagai 
Ana Maria Castrok hitzaldian 
azaldu duenez, gizonezkoekin 
alderatuta sarritan emakumeek 
pairatzen dute diskriminazioa, 
bizitzako alor ezberdinetan. Hala, 
borroka feminista zaila bada, 
"are zailagoa da desgaitasuna 
duten emakumeen borroka", 
adierazi du. Horren harira, ema-
kumeen eta gizonezkoen arteko 
soldata arrakalaren inguruan 
jardun du, eta, bere aburuz, 
"aurrerapausoak ematen ari 
diren arren, oraindik izugarriz-
ko lana dago egiteke". Era berean, 
amatasunari edota bikote ha-
rremanei ere egin die tartea. 
"Desgaitasunen bat izateak ez 
luke traba izan beharko. Ama 
izan nahi duenaren nahia erres-
petatu egin beharko litzateke, 
eta hori ez da beti gertatzen", 
dio, irmo. Hala ere, "beste kon-
tu bat da" ama izan nahi duen 
hori haur bat zaintzearen ardu-
ra bere gain hartzeko prest ote 
dagoen "ez bakarrik ekomomi-
koki, baita bestelako gaitasunei 
dagokienean ere". 

Behin amatasunaren gaia lan-
duta, sexualitatearen gaia ere 
jorratu gura izan du, orokorrean. 
Abokatuak dio gizarteko "per-
tsona orok" dituela behar sexua-

lak: "Zerbait biologikoa den 
heinean, ez dago salbuespenik". 
Horren harira, dio gizon eta 
emakume guztiek dutela –hala 
nahi izanez gero– bikote harre-
manak izateko aukera, baita 
bikotekidea aukeratzekoa ere.  
"Urritasuna dutenei ere ez lioke 
inork esan beharko norekin 
egon behar edo egon behar ez 
duten; beraiek badute aukera-
tzeko gaitasuna eta eskubidea", 
azaldu du.

Hitzaldi parte-hartzailea
Hitzaldira gerturatu direnen 
artean, herritar soilez gain, el-
karte ezberdinetatik etorritako 
erabiltzaileak izan dira nagusi. 
Hitzaldian aktiboki parte hartzen 
jardun dute horiek –urritasunen 
bat duten pertsonak gehienak–, 
eta bat edo beste ere animatu 
da anekdota pertsonalak ingu-
rukoekin elkarbanatu eta abo-
katuaren aholkuak entzutera. 
Galderetarako tartea ere izan 
da, gainera. 

Hizlariak berak adierazi du 
"gustura" egon dela bergararre-
kin hizketan, eta sarri egiten 
dituela horrelako hitzaldiak; 
batzuk urritasuna dutenekin 
lan egiten duten profesionalei 
zuzendutakoak; eta beste batzuk, 
aldiz, desgaitasuna dutenei eta 
herritarrei zuzendutakoak. Bes-
telakoan, urritasunen bat duten 
emakumeen aurka egiten diren 
delitu sexualen arloan jardun 
du lanean, abokatu. Xuristas de 
Galicia por la inclusión elkartea-
ren sortzailea ere bada.

Ana Maria Castro, asteon Bergaran eskainitako hitzaldian. M.S.

Urritasuna: oztopo baino 
gehiago, ezaugarri soil
Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira, urritasun intelektuala edota gaixotasun 
mentalen bat duten emakumeen eskubideak izan dituzte berbagai asteon bergaran, 
ana Maria Castro desgaitasun eta mendekotasunean adituak eskainitako hitzaldian

DESGAITASUNEN BAT 
DUTEN EMAKUMEEN 
AHALDUNTZEAN 
JARRI DUTE ARRETA 
HITZALDIAN



26      MARTXOAREN 8A Egubakoitza  2020-03-06  GOIENA ALDIZKARIA

Miren Arregi oÑati
Aholkularia eta kudeaketan adi-
tua da Gipuzkoako Emakume 
Enpresari, Profesional eta Zu-
zendarien Elkarteko (Aspegi) 
presidente Nerea Ibañez. Hain 
zuzen, Martxoaren 8aren bueltan, 
Oñatin izan da.
Zer da Aspegi? 
Duela 20 urte sortutako elkarte 
bat da, arlo ekonomikoan eta 
profesionalean aukera eta esku-
bide berdintasunaren alde lan 
egiten duena. Aldaketa soziale-
rako tresna bat gara, denbora 
behar duen aldaketa baterako 
tresna. Urte hauetan guztietan 
ikusgarritasuna irabazi dugu, 
bazkide kopurua handitu, inizia-
tibak bultzatu, baina horrek ez 
du esan gura helburua lortu de-
nik. Une honetan 650 bazkidetik 
gora gara, eta gure lana babesten 
duten erakunde eta enpresen 
kopurua gehituz doa. 
Izan ere, zein da zuen egitekoa? 
Gure lana da emakumea alor 
profesional eta enpresarialera 
sartzeko iniziatibak bultzatzea.
Zenbat emakume daude zuzenda-
ritza postuetan Gipuzkoan? 
Tamalez, datuek diote asko du-
gula hobetzeko arlo horretan. 
GINI txosteneko –desberdintasun 
indikatzaileak neurtzen dituen 
txostena– azken datuek Gipuzkoa 
Finlandiaren maila berean ipini 

dute berdintasunari dagokionez, 
Espainiaren oso gainetik; hala 
ere, eremu profesionalean asko 
dugu hobetzeko. Zuzendaritza 
postuetan dauden emakumeen 
kopuruak oso kezkagarriak dira. 
EAE arlo horretan Ceutaren eta 
Melillaren atzetik dago.
Zer dela eta? 
Batetik, oraindik ere, zaintzaren 
ardurak emakumeek hartzen 
dituztelako. Emakumeok enpre-
sarekin, ikerketarekin eta beste 
arlo profesional batzuekin lotu-
tako goi mailako ikasketak egiten 
ditugu gaur egun, baina espazio 

publikoaren konkista egiteke 
dago. Horrek badu zerikusia pu-
blikoaren eta pribatuaren arteko 
banaketarekin. Publikoa denak 
–politika, boterea, kultura...– 
gizonezkoarekin lotuta egoten 
jarraitzen du eta pribatuak –zain-
tza, etxeko lanak...– emakumez-
koarekin. Gainera, neurri poli-
tikoak ere falta dira, gardentasun 
falta handia dago goi postuetara 
bideratutako promozioetan eta 
emakumeak ez dira hain proak-
tibo azaltzen. Ez hori bakarrik, 
maskulinitatea baita nagusi gi-
zartean. 

Egoera horretan, zein garrantzi dute 
kuotek? 
London School of Econbomics-en 
ikerketa batek dio kuotek nabar-
men hobetzen dutela zuzendari-
tza taldeen konpetentzia maila. 
Aldiz, sarri jartzen dira horiek za-
lantzan. 
Asko dago egiteko eta erronka 
bat dugu esku artean; bidea denok 
elkarrekin egitea. Berdintasuna 
pertsona guztien betebeharra da 
eta modu bakarra gizarte bezala 
garatzeko. Eztabaiden gainetik, 
pertsona guztion lanaren beharra 
azpimarratzen dugu elkartetik. 

Zeintzuk dira orain erronkak? 
Lanean jarraitzea emakumeek 
zuzendaritza eta administrazio 
kontseiluetan duten presentzia 
areagotu dadin. Horretarako 
programa oso bat diseinatu 
dugu, laster martxan jarriko 
dena.

Nerea Ibañez, martitzenean, Oñatin. TXOMIN MADINA

"Oso emakume gutxi 
dago zuzendaritzetan"
NEREA IBAÑEZ aSPEgi ELkaRtEko PRESiDENtEa
Enpresetako zuzendaritza taldeetan eta administrazio kontseiluetan emakumeen 
presentzia handitzeko lanean dihardu duela 20 urtetik gipuzkoako aspegi elkarteak

BERDINTASUNA 
PERTSONA GUZTIEN 
EGITEKOA DA, GIZARTE 
GISA GARATZEKO 
MODU BAKARRA

Emakume ekintzaileen lana izan dute berbagai astean, Oñatiko 
osoko bilkuren aretoan egindako mahai inguruan. Pili Kaltzada 
kazetariak zuzenduta, Aspegiko, Gipuzkoako Emakume Profesional 
eta Enpresarien Elkarteko, presidente Nerea Ibañezek eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiko emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako zuzendari Miren Elgarresak hartu zuten parte 
mahai inguruan, Oñatiko belaunaldi ezberdinetako hiru emakume 
ekintzailerekin batera. Eta esperientziak partekatuz, ekintzaile 
izatearen erronkak eta zailtasunak eta kontziliazioa izan ziren 
landutako gaiak. Esaterako, gizartean aurrerapauso ugari egin 
diren arren, estereotipo batzuek oraindik ere bere horretan 
jarraitzen dutela eta emakume ekintzaileek egiten duten lana 
ikusarazi beharra nabarmendu zituzten.

Emakume ekintzaileak ikusarazi
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Julen Iriondo aRRaSatE
"Emakume espetxeratuek bizitzen 
dutena" azaleratu nahi duten 
"ikerlanen bildumatxo bat" – 
aktibismotik zein akademiatik  
egindako lanak– da liburua, 
"espetxe sistemak haiengan di-
tuen eraginen ingurukoa", ar-
gitaratu duen Udako Euskal 
Unibertsitatearen aurkezpenak 
bere lehen lerroetan dioenez.

Aurreko urte amaieran ikusi 
zuen argia Oihana Etxebarrie-
taren, Maria Ruizen eta Laura 
Vararen lanak, eta gaiaren gai-
neko hausnarketa eragitea du 
helburu. "Izan ere, eztabaida 
sustatu, gogoeta kolektiboa bul-
tzatu eta gizartean gaia azale-
ratzen segitu nahi dugu; betiere, 
analisi feminista bidelagun 
izanik", diote.

Askotariko iritzi eta ikusmol-
deak jasotzen ditu liburuak: 
espetxe sistemaren izaera dis-
kriminatzaileari buruzkoak; 
itxialdiari aurre egiteko ema-
kume espetxeratuek dituzten 
erresistentzia mekanismoen 
gainekoak; euskal gatazkarekin 
lotutakoak. Guztioi buruz jar-
dungo dute hilaren 18an Arra-
saten egingo duten aurkezpenean.

Errenterian egindako liburuaren aurkezpena. OIHANA ETXEBARRIETA

Espetxea gogoeta gai, 
ikuspegi feministatik
'argi-izpiak txarrantxen artean. 14 begirada kartzela feminismotik birpentsatzeko' 
liburua aurkeztuko du oihana Etxebarrietak –egileetako bat– hilaren 18an arrasateko 
kulturaten, 19:00etan; Mugimendu Feministarekin batera, Sare ere bada antolatzaile

Oihana Etxebarrietarekin (Hondarribia, 1987) batera, Argi-izpiak 
txarrantxen artean. 14 begirada kartzela feminismotik 
birpentsatzeko liburuaren aurkezpenean euren testigantza emango 
duten beste lagun batzuk ere egotea da asmoa. Gaiaren gaineko 
solasa eragitea nahi dute, liburua aurkezteaz gain.
Ze gai jorratzen dira 14 begirada horien artean? 
Ideia desberdinak dira, eta batzuetan elkarren artean eztabaidan 
sartzen direnak, gainera. Hori nahi genuen, eztabaida sustatzea. 
Zenbait bloke nagusitan bana daiteke liburua. Lehenengoak egiten 

du espetxe sistemaren azterketa 
ikuspuntu feminista batetik; 
sistemak nola zigortzen dituen 
hiru aldiz emakumeak: sistema 
penalak genero osagai argiak 
ditu; badago, baita ere, 
jendartearen partetik zigor sozial 
bat, emakume bezala delitu bat 
egin dutelako; eta zigor 
pertsonal bat, emakume txar 

izate horrek nolako estigma sortzen duen. Bigarrenak aztertzen du 
euskal emakume preso politikoen gaia. Eta baita espetxea kanpotik 
bizitzea tokatzen zaien emakumeena, zaintzaren rol horrekin 
lotutakoekin; itxarongeletan ikusten dugu, adibidez, gizonezko 
presoengana bisitan doazenak emakumeak direla, baina emakume 
presoengana doazenak ere bai asko eta askotan –ez hainbeste 
preso politikoen kasuan–; nola ulertzen dugun emakumeak direla 
zaintza horretaz inkondizionalki arduratzen direnak, emakumeak 
errazago dira abandonatuak. Bestetik, emakume presoekin lanean 
ari diren elkarteen hitzak ditugu. 
Baina argi-izpiak ere aipatzen dituzue liburuaren 
izenburuan. Erresistentzia mekanismoez ere badiharduzue; 
maitasunaz, esaterako. 
Espetxean biziraun ahal izateko hainbat mekanismo jartzen dituzte 
martxan presoek beraiek. Emakumeen kasuan, askotan, kanpoko 
afektibitate horren faltan, edo dituzten behar afektiboak bestela 
osatzen jarraitzeko bilaketa horretan, erlazio lesbikoak oso ohiko 
bilakatzen dira espetxean, espetxearen gogortasunari aurre 
egiteko samurtasuna oso garrantzitsua delako.
Zer moduzko harrera izaten ari zarete? 
Egin ditugun aurkezpenak oso politak eta bereziak izan dira, 
harrera oso ona izan dugu. Jendeak badauka gogoa gai honetaz 
eztabaidatzeko, badauka gogoa emakumeak eztabaida honen 
erdigunean kokatzeko. Beste hainbat herritatik ere deitu digute.

"Erlazio lesbikoak oso ohiko 
bilakatzen dira espetxean"
OIHANA ETXEBARRIETA LibuRuaREN EgiLEEtako bat

OIHANA ETXEBARRIETA



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Bederatzi puntu jasotzen ditu 
batera aurkeztu eta aho batez 
onartutako adierazpenak. Idatzi 
horretan, beharrezkoak diren 
baliabideak eskatzen dira bai 
desagertuta dauden bi behargi-
nak aurkitzeko zein lan horietan 
dihardutenen segurtasuna ber-
matzeko. Egindako bestelako 
eskaeren artean daude, baita 
ere, hondakinen kudeaketaren 
arloan beharrezkoa den kontro-
la, lan baldintzetatik eratorri-
tako istripuak saihesteko neu-
rriak eta ingurumenean sortu-
tako kalteen inguruko jarraipen 
zorrotza. 

Hala, hainbat eskari egin ditu 
Elgetako udalbatzak. "Gertatu-
takoak datozen asteetan izan 
dezakeen eraginarekin kezka-
tuta eskatzen dugu Elgetan har-
tu diren airearen laginen ana-
lisiaren emaitza zehatzak izatea, 
baita laginok non eta noiz har-
tu diren azaltzea ere (...) Eskatzen 
dugu, halaber, Verter Recycling 
zabortegiko hondakinen karak-
terizazio zehatza egitea eta hon-
dakin horiek nonbaitera erama-
tekotan nora eramango diren 
argitzea (...) Azkenik, adierazi 
nahi dugu horrelako larrialdi 
bat gertatutakoan beharrezko 
dela instituzioen arteko kolabo-
razioa eta larrialdi eremu bate-
tik hurbil dauden udalerriak 
–Elgetaren kasua lekuko– ha-
sieratik kontuan hartu eta in-
formatu behar direla".

Durangoko lehenengo instruk-
zio epaitegian irekitako aurre-
tiazko diligentzien instrukzio 
fasean pertsonatuko da Elgeta-
ko Udala. Horrekin batera, mar-
titzeneko osoko bilkuran onar-
tutako adierazpen instituziona-
la bidaliko da Zaldibarko, Er-
muko, Mallabiko eta Eibarko 
udaletara, eta baita ere Lehen-
dakaritzara, Ingurumen eta 
Osasun sailetara, Bizkaiko Foru 
Aldundira eta Verter Recycling 
2002 SL enpresara. 

Udal dirulaguntzen plangintza 
Osoko bilkuran hartutako bes-
telako erabakiei dagokienez, 
hasierako onarpena jaso du 
Udaletik emandako dirulagun-
tzak arautuko dituen plan es-
trategikoak. "Badaude hainbat 
dirulaguntza ohituraz eman izan 
direnak, eta plan honen helbu-
rua da ordenatu eta publiko 
egitea zer eta nola emango duen 
Udalak. Ze ehunekotan lagun-
duko den, erabakia zein batzor-
detan hartuko den... besteak 
beste, aukera berdintasuna ber-
matzeko", azaldu zuen Iraitz 
Lazkano alkateak.

Oposizioak faltan igarri du 
plan horretan negozio berri bat 
martxan jartzeko dirulaguntza 
programa. Proposamena jaso 
eta aztertu egingo dela erantzun 
zuen alkateak. Etorkizunean 
moldaketa egiteko aukera ba-
dagoela esan zuen. 

Kolunbarioa hilerrian 
Hilerrian egitekoa den kolun-
barioaren erabilera arautzeko 
ordenantzak ere hasierako onar-
pena jaso du. 40 nitxo izango 
ditu, eta hamar urteko erabile-
ra izango dute, beste hamar 
urteko luzapena eskatzeko au-
kerarekin.

Informazio batzordeen eredua 
Bestelakoetan, batzordeen eredua 
berrikusteko eskaera egin zuen 
oposizioak. Aintzane Oiarbidek 
esan zuen hainbeste batzorde 
egotearen arrazoia herritarren 
parte hartzea erraztea bada, ez 
dela lortzen. "Hilabeteotan iku-
si dugu herritarrek apenas har-
tzen dutela parte", esan zuen. 
Lazkanok erantzun zion nahiko 
lukeela parte hartzea handiagoa 
izatea, eta horrela ez bada ere 
eta kontuan hartuta batzordeak 
erabaki gune direla garrantzitsua 
dela aukera ematea. "Guretzako 
lan gehiago dakarrela? Bai, egia 
da", esan zuen. Oiarbideren us-
tez garbi ikusten da elgetarrek 
ez dutela batzorde ereduan in-
teresik. "Asmoa bada jendeak 
parte hartzea, beste ereduren 
bat proposatu beharko duzue", 
amaitu zuen.  

Elgetako udalbatza, martitzenean egindako osoko bilkuran. L.Z.L.

Zaldibarkoa aztertzeko 
eskaera bateratua
zabortegian gertatutakoa sakon aztertu behar dela uste dute udalean ordezkaritza 
duten bi talde politikoetako ordezkariek. Elgetako udala Durangoko epaitegian 
irekitako aurretiazko diligentzien instrukzio fasean pertsonatuko dela jakinarazi dute

ELGETAN HARTUTAKO 
AIREAREN LAGINEN 
ANALISIAREN 
EMAITZA ZEHATZAK 
IZATEA ESKATU DUTE

Ez dira pasako bideokliparen grabaketan, Elgetan. BRIGADE LOCO

Elgeta protagonista Brigade 
Locoren bideoklip berrian
'Ez dira pasako' bideoklip berriaren aurkezpena egingo 
du taldeak gaur, Espaloia kafe antzokian, 19:30ean

Amaia Aranegi ELgEta
Memoria historikoa jorratzeko 
asmoz, 36ko gerran Elgetako 
Intxorta mendiaren magalean 
izandako frontearen gatazka 
ekarri nahi izan du gogora tal-
deak, eta, hain zuzen, Elgetako 
lubakiak izan dira bideoklip 
berriaren kokaleku.

Abuztuan murgildu zen taldea 
proiektu honetan, eta, grabake-
ta egunak bi izan baziren ere,  
hilabete batzuk jardun zuten 
prestaketa lanetan. Guztira, 60 
pertsona inguruk hartu zuten 
parte grabaketan; 40 aktore la-
netan eta besteak laguntzaile. 

"Euskal Herriko herri desber-
dinetako lagunak eta ezagunak 
etorri ziren", dio taldeko Oierrek.

Elgetako Udalarekin eta In-
txorta 1937 kultur elkartearekin 
aritu da taldea elkarlanean. 
"Udalak erraztasun eta laguntza 
asko eman zigun; aktoreentzako 
jantziak utzi zizkigun, besteak 
beste".

Aurkezpen ekitaldia 
Bideoklipa aurkezteko ekitaldia 
egingo dute gaur, 19:30ean, Es-
paloia Kafe Antzokian. Bertan, 
bideokliparen xehetasun guztiak  
azalduko ditu taldeak.

Euskal Herriko Mendi Federa-
zioak antolatuta, Ibiltarien Jaia 
egingo dute Elgetan domekan. 
Euskal Herriko iraupen luzeko 
ibilaldien 18. zirkuitua izango 
da, eta, goizeko zortzietan kirol-
degitik abiatuta, Elgetako men-
di tontor guztietatik igaroko 
dira; Intxorta, Erdella, Egoar-
bitza eta Azkonabitza. 

Mendi ibilaldiaren amaieran, 
14:00etan, 2019ko finalistei di-
ploma banatuko zaie eta gero 
bazkaria egingo dute. Euskal 
Herriko herri desberdinetatik 
etorritako 100 mendizale baino 
gehiago elkartuko dira domekan 
Elgetan, eta guztiek hogeita bost 
kilometroko mendi irteera egin-
go dute. 

100 lagunetik gora 
bilduko ditu Ibiltarien 
Jaiak, domekan Erretiratuen batzarra

Xalbadorpe elkarteak urteko 
batzarra egingo du hilaren 
12an, eguena, 17:00etan, 
Ozkarbin. Gaien artean dira 
zuzendaritza aldaketa eta 
estatutuen 30. artikulua 
aldatzea. 

Erraldoia sortzen
Gaur, 18:00etatik 20:00etara, 
hirugarren lan saio irekia 
ludotekan. Erraldoiaren 
estruktura egitea da asmoa.

Zuzenketa
Itzulia apirilaren 6an pasako 
da Elgetatik, eta ez gaur, 
martxoak 6. Aurreko asteko 
akatsa zuzentzeko oharra da 
honako hau. Barkatu 
eragozpenak.

oHaRRak
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Bizimodu osasungarria sustatzea 
eta sozializaziorako aukera be-
rriak eskaintzea. Hori da, bi 
hitzetan, Bergara Oinez ekime-
naren funtsa. Osasun Sareak 
iaz antolatu zuen lehenengoz 
eta lehen edizio horrek izan 
zuen arrakasta ikusita, aurten 
errepikatu bakarrik ez, ekime-
na indartzea erabaki dute.  

Baina zer da Bergara Oinez? 
Bada, eguenetan Agorrosin Ki-
rol Gunetik 10:15ean abiatzen 
diren eta ordubeteko edo ordu 
eta laurdeneko iraupena duten 
paseoak. Irteera bakoitza he-
rriko elkarte edo eragile batek 
antolatzen du eta amaieran 
hamarretakoa egiten dute Ago-
rrosingo tabernan. 

Osasun Sarea, pozik iazkoarekin 
Udaleko Kirol teknikariburu 
Iñaki Ugartebururen arabera, 

Osasun Sareko kideak "pozik" 
geratu ziren iazkoaren balora-
zio egiteko orduan: "Ekimenak 
sortutako giroarekin eta hamar 
irteera antolatu izanarekin po-
zik geratu ginen, eta ondorioe-
tako bat izan zen gero eta jende 
gehiagora heltzea komeni dela. 
Hala, bigarren ediziorako ha-
mabost irteeratan jarri genuen 
helburua, eta, horretarako, el-
karte gehiago behar genituen 
irteera berri horien antolaketaz 
arduratu daitezen; lortu dugu 
lau elkarte gehiago erakartzea". 
Lau eragile berri horiek dira 
Jardun elkartea, Bergarako 

farmaziak, Aspace eta Donos-
tiako Goyeneche Fundazioa. 

Sozializaziorako aukera berriak 
Jarduera fisikoaz gain soziali-
zaziorako aukera berriak es-
kaintzen ditu Bergara Oinez 
ekimenak. Hain zuzen, ideia 
hori nabarmendu zuen Duinta-
suna elkarteko Itziar Usandi-
zagak eguaztenean egindako 
aurkezpenean: "Badaude talde-
txo edo kuadrillatxo batzuk, 
emakumezkoez osatutakoak 
gehienak, ohitura dutenak maiz 
paseoan joateko. Baina badira 
bakarrik dauden pertsona asko 
–emakumeak gehienak–, eta 
Bergara Oinez ekimena oso 
aukera ona da bakardade horri 
aurre egiteko; ibilaldi hauek 
onura handiak dituzte". Erre-
tiratu eta pentsionistek astelehen 
eguerdiro elkarretaratzea egiten 
dute San Martin plazan "pentsio 

duinak" eskatzeko eta Usandi-
zagak dio ibilaldion berri ema-
ten dutela kontzentrazio horie-
tan ekimenak dituen "abantai-
la handien" berri emateko. 

Eguen goizetan izanda, par-
taideen gehiengoa erretiratuek 
osatzen dute, baina antolatzaileek 

zehaztu dute "erabat irekiak" 
direla deialdiak. "Ibilaldi errazak 
eta gorabehera gabekoak dira, 
eta erritmo ezberdinetan egin-
garriak. Batzuk arinago badoaz 
ibiltzeko ohitura dutelako eta 
beste batzuk geldoago, ez dago 
inongo arazorik; begiraleak beti 
egongo dira laguntzeko gertu. 
Aukerak emango ditugu nahi 
duenak parte har dezan", azaldu 
du Ugarteburuk. Ibilaldiaren 
amaieran ez da hamarretakorik 
faltako; horregatik, aldez aurre-
tik izena ematea komeni da, 
Agorrosinen eta San Joxepen.  

Bergara Oinez-en bigarren denboraldiaren aurkezpenean parte hartu zuten eragileetako ordezkariak, Agorrosinen. MIREN ARREGI

Jarduera fisikoa sustatu 
eta bakardadeari aurre 
egitera datorren ekimena

LAU ERAGILE BERRI 
BATU DIRA: JARDUN, 
FARMAZIAK, ASPACE 
ETA GOYENECHE 
FUNDAZIOA

IRTEERAK EGUENETAN 
DIRA, AGORROSINEN 
HASI ETA BUKATUTA; 
AMAIERAN, LUNTXA 
DAGO GUZTIENTZAT

bergara oinez ekimenaren bigarren edizioa martxoaren 12an abiatu eta azaroaren 
26an bukatuko da, ordubete inguru iraungo duten herri barruko hamabost irteerarekin; 
osasun Sareak ahalik eta herritar gehien erakarri nahi ditu eguen goizetako txangoetara  

MAITANE ARIZABALETA 
JaRDuN EuSkaRa ELkaRtEa

"Aurten animatu egin gara, 
Jardun halako ekintzetan ere 
egon behar delako. Bi irteera 
antolatu ditugu: bazkide helduei 
zuzendutakoa bata; eta bestea, 
uztailean udalekuak kudeatzen 
ditugula aprobetxatuta, herriko 
umeak edadetuekin batera 
jarriko ditugu. Ariketa 
interesgarria izango da, ziur".

ROBERTO KAREAGA SaN 
JoXEPE ERREtiRatu ELkaRtEa

"San Joxepetik iaz parte hartu 
genuen eta oso pozik gaude 
ekimenak eman zuenarekin. 
Horregatik, ezagutzen ez 
dutenei parte hartzera animatu 
nahi ditugu. Izan ere, ibilaldi 
osasungarriak izateaz gain, 
sozializatzeko eta harreman 
berriak egiteko aukera ematen 
dute irteera hauek".

Jardunek debuta, San Joxepek berriro

Jardun, farmaziak, Aspace eta Goyeneche Fundazioa batu dira 
aurten ekimenera. Iaz, hamar irteera antolatu ziren, eta aurten, 
hamabost antolatzea erabaki dute. Irteera guztiak, irailaren 20koa 
izan ezik, eguenetan izango dira, Agorrosindik irtenda (10:15). 

• Martxoak 12: San Joxepe erretiratu elkarteak antolatuta.
• Martxoak 26 Bularreko eta ginekologiako minbiziaren aurka 

diharduen Kattalin elkarteak antolatuta.
• Apirilak 16 Osasun publikoak antolatuta (anbulatorioa).
• Apirilak 30 Jardun euskara elkarteak antolatuta.
• Maiatzak 14 Aranzadi ikastolak antolatuta.
• Maiatzak 28 Pol-Pol Mendizale Taldeak antolatuta.
• Ekainak 11 Duintasuna pentsiodunen elkarteak antolatuta.
• Ekainak 25 BPX kirol zerbitzuak antolatuta.
• Uztailak 9 Jardun euskara elkarteak antolatuta.
• Irailak 10 Donostiako Goyeneche Fundazioak antolatuta.
• Irailak 20 (domeka) Aspacek antolatuta.
• Urriak 8 Bergarako farmazien elkargoak antolatuta.
• Urriak 22 Mariaren Lagundia ikastetxeak antolatuta.
• Azaroak 12 Osasun publikoak antolatuta (anbulatorioa).
• Azaroak 26 Mariaren Lagundia ikastetxeak antolatuta.

Iaz, hamar irteera; aurten, hamabost
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Bergarako Udaleko langileek 
Matxiategi kaleko pasealekuko 
45  zuhaitzetan kimaketa lanak 
bukatu dituzte. "Segurtasun 
arrazoiengatik" kimatu dituzte, 
horietako batzuek ustelduta 
zeuden sintomak zituztelako. 

Udal Gobernuak azaldu duenez, 
2019ko neguan Matxiategiko 
zuhaitz bat erori ondoren eta 
aurretiaz ere beste bat erori 
zenez, Udalak teknikari espe-
zializatu bati eskatu zion berta-
ko ezkien egoerari buruzko 
ebaluazioa egiteko, halako ka-
suetan erabili ohi den prozedu-
ra jarraituta. Erresistografoa-
rekin neurtu ondoren, egurrean 
akatsak eta ustelduren sintomak 
aurkitu zituzten, hausteko edo 
erortzeko arriskua izatearen 
adierazle izan daitezkeenak. 

Altuera gutxitzeko erabakia
Teknikari espezializatu horren 
ebaluazioak ondorioztatu zuen 
zuhaitzen bizitasun-mailan ez 
dagoela arazo berezirik, baina 
arriskuak ekiditeko neurri zu-
zentzaile bezala txostenaren 
ondorioetan proposatzen zen 
ezkien adaburuak edo gainaldeak 
beheratzea, zuhaitzen altuera 
gutxitzeko eta, modu horretan, 
hausturak eta erorketak ekidi-
teko. Txosten horretako emai-

tzetan oinarrituta, 45 ezkitan 
egin da interbentzio hori. Go-
goratu behar da duela urtebete 
pasa etxebizitzen fatxadetatik 
gertuen dauden ezkien erdiak 
kendu egin zirela, ahul zeude-
lako edota bizilagunek hala 
eskatu zutelako. 

EAJ kexu, ez zuelako gaiaren berri 
Matxiategiko ezkiak kimatzeko 
erabakiaren berri eman ez iza-
na salatu zuen EAJk otsailaren 
24ko osoko bilkuran. Jeltzaleek 
"gardentasunik eza" leporatu 
zioten Udal Gobernuari, "aspal-

dian" egin den "kimatze-lan 
handienetako baten berri" ez 
emateagatik. "Alkateak, kargua 
hartzerakoan, oposizioko taldee-
kin kontatuko zuela esan zuen, 
besteak beste. Esan dezakegu 
hori ez da horrela, eta hainbat 
gaitan nabarmen geratu da hori". 

Kritika horren aurrean Gorka 
Artola alkateak adierazi zuen 
Matxiategiko kimatze lanetara-
ko "ohiko prozedura teknikoa" 
jarraitu dela: "Uste dugu batzor-
deetan gaiak lantzeko aukera 
eskaintzen dugula, eta bide ho-
rretan jarraituko dugu".   

Matxiategiko pasealekuko hainbat zuhaitz kimatu dituzte. B.U.

"Segurtasunagatik" 
kimatu dituzte 45 ezki
Matxiategi pasealekuak ezohiko itxura dauka egun, azken asteotan bertako ezkietan 
kimatze-lan garrantzitsuak egin direlako; udalak dio "segurtasun arrazoiengatik" 
kimatu dituztela, zuhaitzen altuera txikitzeko eta etorkizuneko erorketak ekiditeko

Goiena komunitatea 
Jardun euskara elkartea / bERgaRa

Badator Laburbira 2020! Euska-
razko film laburren zirkuituak 
17. edizioa beteko du aurten. 
Martxoaren 9tik apirilaren 8ra 
bitartean hainbat herri bisita-
tuko ditu. Bergarara martxoaren 
25ean helduko da, Seminarixora 
(20:00), eta sarrera hiru euro 
ordaindu beharko da. Euskaraz-
ko bederatzi film labur ikusteko 
aukera paregabea dugu; zine-
mazalea bazara, ezin duzu galdu! 

Bestalde, gogoratu Errigorako 
saskia eskatzeko kanpainaren 
azken eguna martxoaren 12a 
dela; Jardunen bulegoan edo 
www.errigora.eus webgunean 
eskatu daitezke. 

Laburbirak hilaren 
25ean egingo du 
geldialdia Bergaran

2019ko azaroaren 8tik Laborato-
riumen dagoen Taula periodikoa: 
unibertsoa osatzen duten elemen-
tuak erakusketa apirilaren 24ra 
arte luzatu dute. Taula periodikoa 
herritarrei hurbiltzea du helbu-
ru erakusketak: "Ezagutarazi 
nahi dugu zenbaterainoko ga-
rrantzia izan duen taula perio-
dikoaren asmakuntzak, eta, aldi 
berean, Elhuyar anaiei omenal-
di bat ere bada; 1783an, Elhuyar 
anaiek wolframa isolatzea lortu 
zuten, Bergaran". Hiru atal ditu 
erakusketak: taula periodikoaren 
bilakaera; wolframaren aurki-
kuntza eta Elhuyar anaiak; eta 
oparotasunaren taula. Ikasleen-
dako unitate didaktikoak ere 
aterako dituzte. 

Taula periodikoaren 
erakusketa, apirilaren 
24ra arte zabalik

Herritar batek esker ona adierazi du anbulatorioko itxaron 
gelan liburuak eskura daudelako. "Askotariko" liburuez gain,  
liburutegien neguko gida bertan egotea bereziki eskertu du. 

GOIENA

goRa Eta bEHERa

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

Pozik, anbulatorioan 
liburuak jartzeagatik
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J.B. bERgaRa
2016ko azaroaren 29tik 2020ko 
otsailaren 28ra arte izan da Osa-
lango zuzendari Bergaran PSE-
EEko zinegotzi den Alberto 
Alonso (Oñati, 1976). "Lan han-
diko" urteak izan direla dio, 
baina lanean hildakoen "aran-
tzarekin" utzi du kargua: "Gizar-
te osoaren porrota da".
Zergatik utzi duzu Osalango kargua? 
Arabatik [Gasteizen bizi da egun] 
legebiltzarkide izateko hauta-
gaitzarekin bateraezina delako.
Nola baloratzen duzu egindakoa?
Lan handiko urteak izan dira. 
Harro nago 170 lankidez osatu-
tako talde profesional eta kon-
prometitu bat zuzendu izanaz; 
egoera oso latzei aurre egitea 
tokatzen zaie askotan, eta maiz 
ondorioztatzen dute neurriak 
bete izan balira istripua ekidin 
zatekeela. Hori oso gogorra da. 
EAEn, oraingoz, 15 langile hil dira 
2020an. Zerk egiten du huts?   
Laneko heriotza bat gizarte osoa-
ren porrota da. Argi dago enpre-
sariarena dela ardura zuzena, 
baina gizarte osoak du zeresana. 
Denoi dagokigu segurtasunik 
eza salatzea gure enpresetan, 
adibidez. Ez dut onartu nahi XXI. 
mendeko Europako herrialde 

garatu baten urtero 30 langile 
baino gehiago hiltzea lanean. 
Asko hobetu dugu, duela 25 urte 
100 lagundik gora hiltzen zirela-
ko urtero, baina ezin dugu he-
riotza bat bera ere onartu.   
Zaldibarko zabortegiaren aferan 
ohi moduan jokatu zuen Osalanek? 
Bai. Han geunden langile kalte-
tuak egon ahalko zirela enteratu 
ginenetik. Kasua hain konplika-
tua izanda, istripua ikertzeaz 
gain, arriskua prebenitzeko neu-
rriak ere eskatu genituen han 
zeuden langileentzat –amiantoa, 
airearen kalitatea...– 

Alberto Alonso, San Martin plazan. GOIENA

"Euskadin urtero 30 lagun hiltzea 
ezin da onartu, denon porrota da"
ALBERTO ALONSO oSaLaNgo zuzENDaRi oHia
Legebiltzarkide izateko hautagai delako utzi du kargua

Udaleko langileek moztutako egurraren zozketa
2020an eta 2021an Udaleko mendi eta lorezaintza arloko langileek 
euren lanetan moztutako egurra emateko baldintzen berri eman 
du Udalak. Eskaera orria BAZen dago, udaletxeko sarreran. 

Erramu Zapatua: bazkarirako txartelak salgai
Martxoaren 18an jarriko dira salgai, 12 eurotan, Iralan (19:00). 
Alergia edo behar berezirik izanez gero txartela erosteko 
orduan jakinarazteko esan dute. Bazkaria apirilaren 4an izango 
da, udal pilotalekuan (12:30). Antolatzailea: Txapa Irratia. 

Erramu Zapatua: txorimalo erakusketa
Urtero moduan, txorimalo erakusketa antolatu du Jardun 
euskara elkarteak apirilaren 4rako. Ibargarai kalean jarriko 
dute erakusketa, 10:00etatik 12:30era. Izena emateko aukera 
egongo da martxoaren 23ra arte; Jardunen bulegoan, 943 76 36 
61 eta 605 71 24 69 telefono zenbakietan edota gaztejardun@
topagunea.com helbide elektronikoan eman daiteke izena. 

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga
Maiatzaren 15era arte dago ordainketa egiteko. Argibide 
gehiagorako BAZera jotzeko eskatu dute, udaletxeko sarreran.

oHaRRak

Jokin Bereziartua bERgaRa
Martxoaren 8aren bueltan hain-
bat ekintza antolatu dira Berga-
ran ere (ikus 22. eta 23. orrial-
deetako egitaraua). Gaur, esate-
rako, herriko ikastetxe guztieta-
ko ikasleak izango dira protago-
n i s t a ,  N i re  g o r p u t z a  d a 
koreografia dantzatuta. Era be-
rean, gaur irekiko da, Aroztegin 
(18:00), dagoeneko ohitura bihur-
tu den Bergarako emakume ar-
tisten erakusketa; hilaren 19ra 
arte egongo da zabalik. Amalurra 
du izena aurtengoak, eta lau 
azpigai jorratu dituzte: lur-ere-
mua, migrazioa, emankortasuna 
eta materia. Irekieran, Kokoxa 
taldeak performance bat egingo 
du eta luntxa ere egongo da.  

Herriko 21 artistaren artelanak 
Bergarako 21 artistak hartu dute 
parte Amalurra erakusketan: 
Ana Abajo, Jone Albeniz, Itziar 
Albisua, Mari Paz Alustiza, Mai-
tena Arana, Leire Aranburu, 
Arantzazu Arregi, Maite Azkar-
gorta, Justina Elexpuru, Maite 

Eraña, Idoia Etxarri, Alicia Gar-
cia, Kontxi Idigoras, Mari Carmen 

Laskurain, Selena Lizarzaburu, 
Maialen Lopez, Ainhoa Martin, 
Usoa Mendikute, Maria San Vi-
cente, Amaia Santamaria eta 
Mariluz Unzurrunzaga. 

Grebarik ez, kaleak betetzera bai 
Aurten greba feminista deitu ez 
arren kaleak betetzeko dei egin 
dute: "Ozen eta argi esango dugu: 
jendarte eredu hau ez da bizi-
garria pertsona gehienontzat, 
batez ere emakume eta genero 
disidenteontzat, eta jasanezina 
planetarentzat". Martxanterek 
"argi" dute borroka feminista 
"beharrezkoa" dela oraindik: 
"Horregatik joan ginen Hego 
Euskal Herrian urtarrilaren 
30ean greba orokorrera. Greba 
feminista emakume langileak 
antolatzeko bitarteko bat gehia-
go da, ez da helburu bat, beste 
eredu sozial eta produktibo bat 
salatzeko eta aldarrikatzeko 
tresna bat, eta ahalegin eralda-
tzaile horretan jarraitzen dugu". 
Etzi manifestazioa deitu dute 
San Martin plazatik, 12:00etan.

2018an Guk emakumeok izeneko erakusketan parte hartu zuten artisten talde argazkia, irekiera egunean. MARTXANTERAK

Arteak eta feminismoak 
bat egingo dute Aroztegin
azken urteetako ohiturari eutsiz, Martxanterek herriko emakumeak protagonista dituen 
erakusketa antolatu dute; 'amalurra' du izena aurtengoak, eta, gaurko inaugurazioaren 
ostean, hilaren 29ra arte herriko 21 artistaren lanak ikusteko aukera egongo da

Parekidetasunean bizitzeko 
eta indarkeria matxista 
gizartetik desagertu dadin 
belaunaldi berriengan 
heziketa "ezinbestekoa" 
dela sinistuta dago 
Berdintasun Kontseilua. 
Horregatik, ikerketa berezi 
bat abiatu dute 
ikastetxeekin elkarlanean: 
Lanbideetako genero 
moldeak apurtzen izena 
jarri diote diagnostikoari 
eta emaitzen aurkezpena 
eta mahai-ingurua egingo 
dute martxoaren 23an 
Irizar jauregian (18:00). 
Martxoaren 8aren bueltako 
azken ekintza izango da.   

Ikerketa berezi 
bat gazteekin
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Jone Olabarria bERgaRa
Egubakoitzetarako kultura hi-
tzorduak proposatzea helburu 
duen Egubakoitzak berreskura-
tzen kolektiboak beste bat anto-
latu du gaurko Bergaran: Ane-
guria eta Ziztada & Rlantz  ari-
tuko dira taula gainean Kartze-
la Zaharrean, 22:30ean hasita. 
Sarrerak bost euroren truke 
eskura daitezke.

Kartzela Zaharraren inguruan 
biltzen den gazte talde batek 
sortu zuen Egubakoitzak berres-
kuratzen ekimena iaz maiatzean, 
eta, aurtengo ikasturteari begi-
ra, irailetik ekainera bitarteko 
zikloa antolatu dute.

'Ene ba!', elkarlanean
Bakarlari bezala musikagintzan 
pairatzen dituzten egoera eza-
tseginen aurrean eta sentitzen 
duten hauskortasun profesiona-
lari ekiteko batu dira Aiama eta 
Aneguria, Ene ba! proiektuan, 
bizipoza eta musika grina par-
tekatuz: "Ez da edonolakoa ar-
tistok partekatzen dugun bizipoz 
kutsakorra, musikaren bitartez 
transmititu, dantzatu eta egunez 
zein gauez jotzeko gaitasuna". 
Familiarekin "marianitotan da-
biltzanontzat zein gautxorientzat" 
kontzertuak ematen dituzte.

Aneguriaren kasuan, 17 urte 
zituela hasi zen rap musikaz 

gozatzen; raparen eta raggamuf-
finaren artean kokatzen dira 
bere abesti eta inprobisazioak. 
Ordutik hona, proiektu ugaritan 
ibili da; 2013an La Basurekin 
batera Eskina Femeninaren fun-
datzaileetako bat izan zen, rap 
eta hip-hop kulturan emakumeen 
lana bistaratzeko ekimena, hain 
zuzen ere. Eskina Femeninaz 
gain, Lapiko klika eta La Dolce 
Rima talde eta proiektuen sor-
tzaileetako bat izan da. 2018an  
ere, Bilbao BBK Liven eta Eus-
kal Herriko jaialdietan parte 
hartu zuen,  2017an Banden Lehia 
lehiaketako irabazle izan ostean.

Aiamaren kasuan, piano-jo-
tzaile eta abeslaria da. Bere 
bakarkako proiektuez gain, 
Aneguriarekin, Cumbia Radio 
Revolution euskal proiektuarekin, 
Zinneia proiektu elektronikoa-
rekin eta Laraia bikote latinoa-
rekin lanean ibili da.

'Azken argiak' lana
Era berean, Euskal Herriko reg-
gae-dub musika taldea da Zizta-
da & Rlantz. Bilbon 2017an sor-
tua, Ziztadak abeslari rola har-
tu eta Rlantz ekoizpenaz ardu-
ratzen da. Azken argiak azken 
lanaz gain, Egun hotzak (2018), 
Teknologiaren menpe  (2018) eta 
Bizi hontan gaude (2019) lanak 
argitaratu dituzte.

Ziztada & Rlantz bikotearen Marionetak bideokliparen une bat. ZIZTADA & RLANTZ

Rap eta reggae-dub 
doinua nagusi gaur
'Egubakoitzak berreskuratzen' ekimenaren baitan, aiama eta aneguria eta ziztada & 
Rlantz taldeek emanaldia eskainiko dute gaur bergaran. 22:30ean hasita, rap eta 
hip-hop doinuz eta reggae-dub musikaz beteko da kartzela zaharra

Hainbat gazte 
EIO orkestran
Bergarako Musika eskolako bost 
ikasle aurkeztu dira EIOko pro-
betara aurten, eta guztiek gain-
ditu dute. Hala, Maitane Suina-
ga biolin-jolea eta Uxue Garitano 
biolontxelo-jolea EIO orkestrako 
proiektuan  izango dira, beste 
urte batez. Era berean, Beñat 
Askargorta, Alazne Suinaga eta 
Ion Aranburu EIO Txikiko par-
taideak izango dira.

GOIENA
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Ingo xonau?

Ingo xonau? Etxakiñat, ba, gai izango gaittun? Hoixe baietz!
Horrelako zerbait izango zen orain dela 31 urte Donostiako 

Lilatoia egitea pentsatu zuten emakumeen arteko elkarrizketa 
(Oñatiko hitanoa erabiltzea neure lizentzia da). Igandean 6.000 
emakumek egin zuten korrika. Izugarria! Aurten, gurpildun 
aulkietan dauden neska-mutilek hartu dute parte, beraien amak, 
arrebak edo lagunak bultzatuta, emakumea delako kirol proba 
honen protagonista. Ezin uka daiteke Lilatoiak emakumeen kirol 
espazioa zabaltzen lagundu duela, eta egoera aldatzen doala: 
hobera doa bai, baina oso poliki. Beti defendituko dut bakoitzak 
nahi duena egitea, baina oraindik rolak oso finkatuta ditugu. Bi 
adibide: 2020ko Aloñako igoerako izen ematean 300etik hemezortzi 
bakarrik ziren emakumeak. Hori ikusita, antolatzaileek itxaron 
zerrendan zeuden emakume guztiak batu dituzte lasterketara. 
Pozteko erabakia bada ere, emakumeen partaidetza %8ra ez da 
heltzen. Bestalde, Oñatiko Inauteriak kalez kale ekitaldian 
emakumezkoak ziren gehiengo nagusia dantzan.

Baxakonau lana bidiak batzen! Ingo xonau/xuau?

NiRE uStEz

LUKENE IGARTUA

Oihana Elortza oÑati
Zubikoa kiroldegiko lanak badoaz 
aurrera. Igerileku berriak egon-
go diren eraikinaren aldea bo-
tatzen, apurtzen, ari dira orain  
eta eraiste lanekin batera, putzu 
berriak egiteko oinarriak jartzen. 
Une honetan, ia bukatuta dituz-
te botatze lanak, eta igerileku 
berriak jartzeko zutabeak jaso-
tzen ari dira. "Hemendik aurre-
ra hormigoia garraiatzen duten 
kamioi gehiago ikusiko ditugu 
eta gutxiago obra-hondakina 
eramaten dutenak. Posteak al-
txatzen eta solairu berria erai-
kitzen hasi dira", dio Xabier 
Igartua zinegotziak. 

Solairu berria egiten 
Urtarrilaren hasieran ekin zie-
ten eraikin zaharraren alde hori 
botatzeko lanei eta bi hilabete 
hauetan lanak "aurreikusita 
moduan doaz", Igartuaren esa-
netan: "Eraisketa fasearekin 
bukatzen ari dira egun eta es-
pazio berria eraikitzen hasita 

daude. Bestalde, argindarraren 
transformadorea, Oñargirena, 
kiroldegi barrutik kanpora ate-
ra dute eta laster, egun batzuk 
barru, jarriko dute martxan, 
barruko beste lan batzuekin 
jarraitu ahal izateko".

Eltziako balorazioa ona da 
Eraisketa lan horiekin batera 
frontoiko eta kantxa berdeko 
teilatuak ere konpondu dituzte 
eta lan horiek dagoeneko amai-
tuta daude. Gune horretako, 
kantxako, aldagelak berriztea 

da falta dena. Hori, baina, uda 
partean egingo dute, kantxen 
erabilera txikiagoa denean. Da-
goeneko ia erabat zehaztuta dute 
aldagela berriak nolakoak izan-
go diren eta Igartuak baieztatu 
duen moduan, txandaka berri-
tuko dituzte, binaka.

Maite Anton Kirol zinegotziak, 
bestalde, gaineratu du obrak 
aurrera jarraitzen dutela eta 
kiroletako udal zerbitzua handia 
izaten ari dela. Gimnasioa, esa-
terako, Eltzian dago urtarrilaren 
13az geroztik, eta orain arteko 
sartu-irtena ikusita, balorazio 
positiboa egiten du Udalak, au-
rreikusita zuten baino erabil-
tzaile eta bazkide gehiago bai-
taude. Antonek esan duen mo-
duan, otsailaren erdialderako  
datuak ikusita, pentsatutako 
baino erabiltzaile gehiago dau-
de: "2.530 bazkide zeuden, 1.930 
bat Oñatiko txartela dutenak 
eta beste 600 bat Mugiment txar-
tela atera dutenak".

Antonek onartu du Eltziako 
erabiltzaileen kexu nagusia bai 
dela dutxarik ez egotea, baina 
aldi berean, eskertu egin du 
jendeak egin dituen iradokizunak 
eta proposamenak. "Adibidez, 
fitbike gela hutsik dagoenean 
erabiltzaile orori irekitzea he-
rritar baten proposamena izan 
da. Egun horrela egiten da, hau 
da, gela horretan saiorik ez da-
goenean erabilera librerako 
zabaltzen da", zehaztu du Anto-
nek. Kirol zinegotziak gainera-
tu du eskertzekoa dela proposa-

menak jasotzea eta horretara 
gonbidatu ditu herritarrak.

Arrasatera eta Bergarara 
Herrian igerilekurik ez egon 
arren, Antonek dio herritar asko 
direla inguruko herrietakoetara 
joaten direnak, eta gustura dago 
kiroldegiko proiektua egiten ari 
diren bitartean ere kirola egiten 
jarraitzeko Udalak eskaintzen 
dituen baliabideez: "Jende asko 
ari da mugitzen Arrasateko eta 
Bergarako igerilekuetara, adi-
bidez. Urtarrileko datuei kasu 
eginez gero, esaterako, 420 bat 
joaten dira Bergarara eta beste 
horrenbeste Arrasatera. Aretxa-
baletara ere joaten direla bada-
kigu. Beraz, datu hauek guztiak 
ikusita, esango nuke zerbitzu 
duin eta ona ari garela eskain-
tze urte berezi honetan".

Xabier Igartua zinegotziak 
eskerrak eman gura dizkie he-
rritarrei, obrak egin bitartean 
izaten ari diren pazientziagatik. 
Dio horrelako obra handietan 
sarri gertatzen direla ezustekoak; 
argi edo ur mozketak, esaterako. 
Herritarrak ulerkor ikusten ditu 
Igartuak, eta jarrera hori esker-
tu gura die.Igerilekuko obrei eguaztenean ateratako argazkia. O.E.

Igerileku berriko 
zutabeak jaso dituzte 
Eraiste lanak bukatzen dihardute zubikoan eta, horiekin batera, igerileku berriaren 
zutabeak altxatzen eta solairu berria egiten. obretan egon arren, udal kirol zerbitzua 
ona dela dio kirol zinegotziak eta bazkide kopurua aurreikusitakoa baino hobea dela 

FRONTOIKO ETA 
KANTXA BERDEKO 
TEILATUAK 
KONPONTZEKO LANAK 
BUKATUTA DAUDE

Ingurumen astearen barruan, 
hainbat zuhaitz mintegi etorri-
ko dira zapatu goizean Oñatira 
landareak saltzeko; loreak eta 
landareak ere egongo dira. Na-
tur eskolak antolatu dituen in-
gurumen jardunaldien barruan 
urtero egiten den zuhaitz azoka 
izango da eta, aurreko urteetan 
bezala, aurten ere Foruen plazan 
egingo dute, 09:00etatik 14:00eta-
ra. Domekan, bestalde, zuhaitz 
landaketa egingo dute Aloñan, 
Aloñako Lagunak taldeak la-
gunduta. Aurreko urteetako 
itxitura pare bat ere konpondu-
ko dituzte, bertako zuhaitzen 
enbor apurtuak moztuta . 
10:00etan elkartuko dira, Unai-
mendin, Durun.

Zuhaitz landareen 
azoka bihar, eta 
landaketa domekan

Koben Eguna ospatuko da mar-
txoaren 15ean eta horri begira 
bi ekitaldi antolatu dituzte Arri-
krutzen. Lehena domekan egin-
go duten irteera da; neguko 
tximeletak nolakoak diren eta 
non egoten diren azalduko dute. 
Bigarrena hilaren 15rako pres-
tatu duten Arrikrutzeko 53 ga-
leriako bisita turistikoa erdi 
prezioan eskaintzea da. Batera-
ko zein besterako, izena eman 
behar da aurrez. Eta horretara-
ko bideak dira: arrikrutz@ona-
ti.eus edo 943 08 20 00.

Atzo, eguena, egin zuten Koben 
Egunaren aurkezpena, Baionan, 
eta hantxe izan ziren Lurpean 
elkarteko ordezkariak; tartean, 
Oñatikoak.

Bi eskaintza dituzte 
Arrikrutzen, Koben 
Eguna ospatzekoZozketa

Apirilaren 5ean egingo den 
hauteskunde egunean 
hautesleku mahaietan egongo 
diren herritarren zozketa 
gaur egingo dute, 10:00etan, 
HAZ bulegoan.

Odol ateratzea
Gaur, egubakoitza, egingo 
dute martxoko odol ateratzea. 
Ohiko toki eta orduan izango 
da: 17:00etatik 19:00etara 
MUko Enpresagintza 
fakultatean.

Pako Aristi dator
Euskara, itxaropen bat 
iraganari hitzaldia egingo du 
eguenean Pako Aristi 
idazleak. Bedita Larrakoetxea 
udal euskaltegian, 18:00etan.

oHaRRak
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Maialen Regueiro oÑati
Aurtengo udaleku irekiak eta 
arte udalekuak ekainaren 29tik 
uztailaren 24ra bitartean izango 
dira eta bietarako izen-ematea 
martxoaren 9an, astelehenean, 
zabalduko da eta martxoaren 
20a izango da horretarako azken 
eguna. Ion Lopez Gazteria tek-
nikariak aitortu du aurten zo-
rrotzak izango direla eta ez 
dutela epez kanpoko izen-ema-
terik onartuko. 

Udaleku irekiak 
Iazko udaleku irekietan 600 ume 
eta gaztetik gora aritu ziren eta 
aurten kopurua areagotu egingo 
dela aurreikusten du Lopezek. 
Izan ere, aurten, beste urte ba-
tzuetan bezala, izena ematen 
duten umeek euskaraz eta go-
zamenez udalekuez gozatzeko 
aukera izango dute eta, besteak 
beste, uraren eguna, eskulanak, 
jolasak, ibilaldiak eta kanpaldia 
egingo dituzte. Udalekuetan 
2008tik 2016ra bitartean –biak 
barne– jaiotako umeek izango 

dute parte hartzeko aukera. 
Aurten, nobedade gisa, izen-
ematea online bidez egiteko 
aukera egongo dela adierazi du 
Lopezek –Udalaren atarian–, 
baina ordainketaren ziurtagiria 
eta izen-emate orria udaletxean 
–HAZen– eta Txaloka ludotekan 
entregatzeko aukera egongo dela 
ere aipatu du. Lopezek gogora-
razi du dokumentuen entrega 
ordainketa egindakoan egin 
behar dela, eta, horrekin batera, 
matrikulen prezioak jakinarazi 
ditu: "Lehen umeak 71,53 euro 
ordaindu behar du, bigarrenak 
61,31 euro eta hirugarrenak 51,09".

Arte udalekuak 
Aurtengoa arte udalekuen be-
deratzigarren edizioa izango da. 

Iaz 69 ume zein gazte aritu ziren 
artea lantzen eta iazkoak, gai-
nera, inoizko jendetsuenak izan 
ziren. Gauzak horrela, ekainaren 
29tik uztailaren 24ra bitartean, 
LH3tik DBH4ra bitarteko gazte-
txoak Eltzian arituko dira, ma-
rrazkigintzan, eskulturan, mar-
gogintzan, eta abarretan treba-
tzen. Kasu honetan, matrikula-
ren prezioa bera izango da eta 
izen-ematea online egiteko au-
kera ere eskainiko da. Doku-
mentazioaren entrega, berriz, 
udaletxean –HAZen– edota gaz-
telekuan egin beharko da.

Begiraleen kontratazioa 
Udalak begiraleak kontratatuko 
ditu bi udalekuetarako. Iaz, esa-
te baterako, 70 begirale baino 
gehiago kontratatu zituzten. 
Kasu honetan, interesatuek ize-
na HAZen  eman beharko dute, 
martxoaren 9tik 20ra bitartean. 
Egitea derrigorrezkoak diren 
hezitzaileen formakuntza saioak, 
berriz, ekainaren 6an eta 7an 
izango dira.  

Iazko Oñatiko udalekuetan aritutako hainbat ume, begiraleekin. OIHANA ELORZA

Astelehenean irekiko dute 
udalekuetako izen-ematea
Ekainaren 29tik uztailaren 24ra bitartean egingo diren udaleku ireki eta arte 
udalekuetarako izen-ematea martxoaren 9tik 20ra bitartean egin ahal izango da. 
aurten, gainera, udalak online egiteko aukera eskainiko duela da nobedadeetako bat

"AURTEN, ZORROTZAK 
IZANGO GARA ETA EZ 
DUGU EPEZ KANPOKO 
IZEN-EMATERIK 
ONARTUKO"

San Lorentzo auzoko bizilagunak kexu agertu dira, pilotalekuan 
atoi bat aparkatuta dagoelako eta hori ez delako atoia egoteko 
tokia. Adierazi dute denbora dihoala hor aparkatuta.

GOIENA

goRa Eta bEHERa

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

Hori al da atoia 
aparkatzeko tokia?

OIHANA ELORZA

Gaixo zeuden zuhaitzak, moztuta
Udalak San Lorentzoko autobus geltokitik Eltziako bidegurutzera bidean 
zeuden zazpi zuhaitz moztu ditu, gaixo zeudelako. Horiek eta jadanik 
moztuta zeuden beste hiru birlandatuko ditu Udalak, 4.050 euroko 
aurrekontuarekin (BEZ gabe). Lagestroemia indica zuhaitzak landatuko 
dituzte: lehengoak baino txikiagoak dira eta kolore askotariko loreak dituzte. 

Hotz Oñatik urtarrilean egin 
zuen Aita Mari ontziarentzat 
material berriaren bidalketa, 
eta bigarrena dagoeneko Italia-
rako bidean dago. Helduentzako 
150 kit eta haurrentzako beste 
20 bidali ditu Hotz Oñatik, zein-
tzuek arropa eta higiene beharrak 
betetzeko materiala jasotzen 
duten: txandalak, kamisetak, 
barruko arropa, eskuoihal edo 

toallak, edalontziak eta zereal-
barratxoak. Bigarren bidalketa 
honetan, gainera, banakako kit 
hauetaz gain, Legazpiko Hotz 
taldeak jasotako 300 manta bi-
dali dira Italiara.

Horrez gain, Hotz Oñatik hain-
bat ekintza antolatu ditu mar-
txorako. Hilaren 13an, Varados 
dokumentala ikusteko aukera 
egongo da, eta ondoren hitzaldia. 
Martxoaren 27an, Lesbosen egon 
ziren boluntario oñatiarrek be-
raien esperientziaren berri 
emango dute.

Hotz Oñatik material 
gehiago bidali dio 
'Aita Mari' ontziari
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Maialen Santos oÑati
Aste Santuko bigarren asterako 
antolatu dute lehenbiziko aldiz 
futbol campusa. Pazko asteko 
martitzenetik egubakoitzera 
bitartean egingo dute; apirilaren 
14tik 17ra, alegia. Haritz Azur-
mendik eta Auritz Larreak an-
tolatu dute –biak futbolzaleak–.
Azurmendik adierazi duenez, 
urteko sasoi honetan dagoen 
"aisialdi hutsunea" betetzeko 
helburua dute: "Ikusten dugu 
Aste Santua iristean haur askok 
ez dutela zereginik, eta kasu 
askotan, gurasoek lanera joan 
behar izaten dute, gainera".  Hori 
gutxi balitz, Oñatiko haur asko 
inguruko herrietako campuse-
tara joaten dira futbolera".  Dio-
te "aspaldi" ari zirela halako 
"zerbait" herrian egin guran; 
halere, orain arte "ideia hutsa" 
zena garatu egin dute, "azkenean".

2008 eta 2011. urte artean jaio-
tako haurrei –biak barne– zu-
zenduta egongo da, eta irekia 
izango da; ez baita ezinbestekoa 
izango futbolean izena emanda 

egotea. Soilik futbolean  eta tal-
dean jokatzeko "gogoa" izango 
da "beharrezkoa", bere aburuz.

Campusa, goizetan bakarrik
Aipatutako lau egun horietan 
goizez jardungo dute etxeko 
gazteenek kirola egiten, 09:00eta-
tik 13:00etara iraungo baitute 
aisialdiko jolasek. Zehazki, bi 
atal nagusitan banatuko dituzte 
goizak: hasteko eta behin, tal-
deko jolasak egingo dituzte, eta 
jarraian, futbolean jokatzeko 
tartea ere izango dute: "Uste 
dugu taldeko balioak lantzeko 
garrantzitsua dela talde sena 
bultzatzea", dio Azurmendik. 
Era horretan, "futbolak dituen 
balio positiboak transmititu 
gura ditugu". Kokapenari dago-

kionez, hasierako jolasak San 
Martin edota Santa Lutzia in-
guruan egingo dituztela aurre-
ratu du antolatzaileak: "Egural-
diak laguntzen badu, behintzat". 
Futbolerako, ostera, Azkoagain 
eta Larraña baliatuko dituzte.

Begiraleen laguntza
Orain arte, guztira, 80 haurrek 
eman dute izena campusean 
parte hartzeko; hain justu, gaur 
da horretarako azken eguna, 
alonafutboludalekuak@gmail.com  
helbidera idatzita edota antola-
tzaileekin harremanetan jarrita. 
Aurreratu dutenez, "uste baino 
haur gehiagok" azaldu dute cam-
pusarekiko interesa, eta, "asko" 
direnez, taldeak egingo dituzte. 
Talde horiek koordinatzeko zen-
bait begirale ere izango dira: 
"guztiak" futbolarekin eta hez-
kuntzarekin "harremana" duten 
pertsonak izango dira. 

Antolatzaileak eskertuta azal-
du dira Aloña Mendiko futbol 
sailetik eta Oñatiko Udaletik 
jasotako laguntzari dagokionez.

Iaz Arrasaten egindako futbol campusean, haur bat baloiaren atzetik korrika. GOIENA

Pazko astean futbol 
campusa, estreinakoz
Haurrei begirako aisialdi eskaintzan dagoen "hutsunea" betetzeko helburuarekin 
antolatu dute. 2008 eta 2011 artean jaiotako haurrak arituko dira, futbolean ez ezik, 
taldeko jolasak egiten. Pazko asteko martitzenetik egubakoitzera bitarte egingo dute

80 HAUR OÑATIARREK 
EMAN DUTE IZENA 
ORAIN ARTEAN; GAUR 
DA HORRETARAKO 
AZKENENGO EGUNA

18:30ean, lagunartekoa jokatuko 
dute Sagastizabalek eta Marku-
letak, Guridiren eta Biainen 
aurka. Jarraian, eskuz binaka 
Gipuzkoako Txapelketa jokatu-
ko dute alebin mailako Buketek 
eta Elorzak, aretxabaletarren 
aurka. Infantiletan, Txintxurre-
tak eta Egurbidek Sendi Ekintza 
hartuko dute; eta Guridik eta 
Juristik, azkenik, Lapke.

Pilota partiduak gaur 
arratsaldean jokatuko 
dituzte Zubikoan

Aralar mendikatea zeharkatuko 
dute, eta Hirumugarrietako ton-
torrera ere joango dira. Jaitsie-
ra luzea izango da; belardietatik 
Txindoki aldera eta Larraitzera 
egingo dute. Ez du zailtasun 
teknikorik izango, baina nahiko 
luzea izango da. Martxoaren 12a 
aurretik eman behar da izena, 
Aloña tabernan edo alonamendi.
mendi@gmail.com helbidean.

Aralarrera irteera 
egingo du Aloña 
Mendik hilaren 15ean

Elkar Heziko ikasleak eta Andoni Salamero antzezlana prestatzen. NAGORE GOÑI

Martxoaren 8aren harira, Gloria 
Fuertesen gaineko antzezlana
gaur arratsaldean egingo dute. bihar, bazkaria egingo 
dute gaztetxean, eta domekan, performancea plazan

M.S. oÑati
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren harira egitarau oparoa 
antolatu dute Oñatin. Gaur ire-
kiko dute ekintzaz betetako 
asteburua; hain justu, Elkar 
Heziko ikasleek Gloria Fuertes 
idazlearen olerki bilduma oina-
rri hartuta antzerkia eskainiko 
dute, Setem elkartekoekin el-
karlanean. 19:30ean izango da, 
Santa Anan, eta, adierazi dute-
nez, "genero berdintasuna" al-
darrikatzeko eta emakumeek 
pairatu dezaketen edozein "es-
kubide urraketa" mota salatze-
ko igoko dira oholtza gainera, 
Andoni Salamero poetaren gi-
daritzapean. Emakumeek "es-
parru ezberdinetan" egiten duten 
lana atera nahi dute argitara.

Artisau azoka eta bazkaria 
Bihar goizean, emakume arti-
sauen azoka egingo dute plazan; 
22 postu jarriko dituzte. Horrez 

gain, emakumeen bazkaria ere 
antolatu dute; Antixeneko gaz-
tetxean izango da, eta txartelak 
Eltzian, Arranon eta Ongin eros 
daitezke –langileek 10 euro eta 
langabeek, 6 euroren truke–.

Domekan, performancea
Domekarako, ekintza gehiago 
antolatu dituzte. 12:00etan, elka-
rretaratzea egingo dute Olakuan, 
eta gero, mokadutxoa jateko 
aukera egongo da Lagun Leku 
elkartekoen eskutik. 13:00etan, 
kontzentra-akzio erako perfor-
mancea egingo dute plazan, Bor-
txatzailea zu zara koreografia dan-
tzatuta. Haatik, zapatuan, baz-
kariaren ostean, egingo dute 
azken entsegua –aurretik bi egin 
dituzte–. Bazkaria ere egingo 
dute domekan, Olakua tabernan, 
Lagun Lekukoek antolatuta.

Amantalak leihoetan eskegi 
eta besoko morea jartzeko dei 
egin dute emakume feministek. 



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Xabier Urzelai bERgaRa
UCI Pro Team mailara igota, 
eta Euskaltel babeslearen itzu-
leraz, bueltan da marea laranja. 
Eta oraingoan, bi bergarar izan-
go dira errepideko protagonisten 
artean. Mikel Aristi (1993) eta 
Julen Irizar (1995) hasi dira dor-
tsalak janzten. Aristiren kasuan, 
neguan izandako belauneko 
lesioak eten egin dio denboral-
diaurreko lana, eta oraindik ez 
dago topera. Irizar, berriz, go-
zatzen dabil hasiera honetan.
Gauza bat da neguan zelan ikusi 
duzuen zeuen burua, edo poten-
tziometroak zer adierazi dizuen. 
Baina lasterketetan hasi zareten 
honetan, zer moduz? 
Mikel Aristi: Ni oraindik ez nago 
%100ean. Neguan oso pozik nen-
bilen, lan oso ona egiten nenbi-
lelako, baina bi astez geldi egon 
behar izan dut, eta igarri egiten 
da. Asteburuan berotu onak 
hartu ditut Frantzian. Baina 
pozik nago, lesioa atzean utzi 
dudalako.
Julen, Frantzian ihesaldietan sar-
tuta ikusi zaitugu... 
Julen Irizar: Bai; gustura nabil, 
eta pozgarria da iazko urte txa-
rraren ostean sentsazio onak 
berreskuratzea. Taldeak ihesal-
dietan egoteko eskatu zigun, 
hasieratik muturra erakutsi, 
eta horrekin batera, ihesaldian 
bazaude, lasterketan erabat sar-
tuta zaude.
Julen, zuretako berria da Euskadi 
fundazioa, baina Mikel, profesio-
nalismora bertatik egin zenuen 
salto. Zer-nolako taldea aurkitu 
duzu? 
M.A.: Erabat berria, ez du ni 
egon nintzeneko sasoiarekin 
zerikusirik. Aurpegi berri asko 
daude, ilusio galanta duen talde 
gaztearekin egin dut topo, eta 
staff-eko jendea ere sekulako 
ilusioarekin dago, baita presi-
dentea bera ere, Mikel Landa. 
Eta gu ere halaxe sentitzen gara, 
haurrak gineneko talde errefe-
rentera iritsi garela ikusten 
dugu. Eta Euskaltel babeslearen 
itzulerak ere lagundu egiten du 
horretan. 
Garrantzitsua da proiektuarendako. 
M.A.: Zalantza barik, taldeari 
egonkortasun handiagoa eman-
go diolako. Eta horrekin batera, 
duela urte batzuetako Euskaltel 
Euskaditik gertuago gaudelako.
Euskadi Muriaseko hainbat ziklis-
ta batu zarete proiektura; prozesu 
naturala izan da? 
J.I.: Bai, oso erraza izan da dena. 
Egia esan, lehenago ere ezagunak 

edo lagunak ginen gutako asko, 
amateur mailan taldekide izan-
dakoak, elkarrekin lasterketetan 
ibilitakoak... Oso erraz batu gara 
taldera.
Hilabete falta da Euskal Herriko 
Itzulirako; aukeratuen artean ego-
teko itxaropenik bai? 
J.I.: Aukerak hor daude, baina 
ni bezala beste hainbat txirrin-
dulari daude Itzulian egoteko 
aukerekin. Lasterketa oso ga-
rrantzitsua da taldearendako, 
maila izugarria egongo da, eta 
benetan ondo daudenek egon 
behar dute hor.
M.A.: Nik, esaterako, ez dut nire 
burua Itzulian ikusten. Batetik, 
prestakuntza atzeratuta dara-
madalako eta, Julenek dioen 
moduan, ondoen daudenek egon 
behar dutelako hor. Baina, bes-
talde, ez da nire ezaugarrietara 
moldatzen den ibilbidea.
Mikel, non egon gura duzu ondo? 
M.A.: Belauneko lesioaren au-
rretik ere, Alentejoko Itzulia 
begiz jota nuen [Portugalen, 
martxoaren 18tik 22ra arte], eta 
ideia berberarekin jarraitzen 
dut. Bi aste ditut ondo entrena-
tzen jarraitzeko.

Deigarria da otsailean zenbait li-
derrek sasoi betean daudela era-
kutsi izana. Nairo Quintana Ventoux-
en, Adam Yates UAEn, Remco 
Evenepoel Algarven... 
M.A.: Joera hori ez da berria, 
azken urteotan jendeari hasie-
ratik gustatzen zaio indartsu 
dagoela erakustea. Lehen, liderren 
ardura zen Frantziako Tourrean 
ondo egotea, baina gaur egun...
J.I.: Neguko taldeko kontzentra-
zioan ere jendeak sasoi onean 
dagoela erakutsi gura izaten du.
Garai batean, ziklistei kosta egiten 
zitzaien egiten zituzten kilometroen 
berri ematea, sekretupean gordetzen 
zen hori. Gaur egun, datu guztiak 
publikoki zintzilikatzen dituzue 
Strava-n eta halako aplikazioetan. 
M.A.: Ni boladaka ibiltzen naiz; 
orain, Strava modu pribatuan 
daukat. Ez da ezer ezkutatzeko 
daukadalako, baina segundoero 
ze pultsu daukagun edo zenbat 
watt mugitzen gabiltzan eraku-
tsi behar izate hori ere...
J.I.: Dena asmatuta dago, entre-
natzaile bakoitzak lan egiteko 
modu konkretua du, baina inori 
begira egon barik jendeak bada-
ki zelan entrenatu behar duen.
Ziklista batzuk oso-oso argal dau-
de, anorexia arazoak izan dituela 
onartu duenik ere egon da. Ez da-
kit watt/pisu formulan ziklistaren 
zoriontasuna ere kontuan hartu 
daitekeen...
M.A.: Nik uste dut gure aurreko 
belaunaldikoak zorrotzagoak 
zirela, gehiago estutzen zituzten 
edo astakeria handiagoak egiten 
zituzten. Gogoan dut Euskadi 
fundazioan inork ez ninduela 
batere presionatu pisuaren kon-
tuarekin, ez dut elikadurarekin 
traumarik izan. Garbi dago pi-
sua garrantzitsua dela, baina 
indarra behar du ziklistak, eta 
pisu asko galduz gero...
J.I.: Pisua baino garrantzitsuagoa 
izan daiteke ziklista psikologi-
koki ondo egotea, eta osasuntsu. 
Elikadura zaintzeko, egun, for-
mula egokiak ditugu, eta etxean 
heziketa egokia izan baduzu...   
Sare sozialak zaintzea ere bada 
egungo profesionalen ardura. 
M.A.: Kosta egiten zait arlo hori, 
baina banabil poliki-poliki. Eus-
kadi Murias taldean animatu 
gintuzten sare sozialak erabil-
tzera, eta dagoeneko ohitu naiz 
tarteka argazkiren bat igotzera.
J.I: Zaleei txirrindularitza ba-
rrutik erakusteko modua ere 
bada, ziklismoa sustatzen duen 
zale horrengandik gertuago ego-
teko aukera ematen dute. Mikel Aristi eta Julen Irizar, taldekideak eta lagunak, aste barruan Gorlan. X.U.

"GAUZAK ONDO 
EGITEKO ILUSIO 
GALANTA DUEN 
TALDEAREKIN EGIN 
DUGU TOPO"

"Haurrak 
gineneko talde 
erreferentera 
iritsi gara"
MIKEL ARISTI ETA JULEN IRIZAR EuSkaLtEL EuSkaDiko zikLiStak
TXIRRINDULARITZA  talde laranjako bi bergararrek Euskaltel Euskadiren eta gaur egungo 
ziklismoaren gainean egin dute berba goiENarekin
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Atzoko eguna bati baino gehia-
gori luzea egin zitzaion, berezi-
ki Anduva futbol zelaira Reala 
animatzera joan ziren zaleei: 
"Nahiko formal ibili ginen, bai-
na sekulako giroa zegoen Mi-
randan eta parranda apur bat 
egin genuen, 01:00 aldera iritsi 
ginen Aretxabaletara", dio Sal-
ba Rodriguezek. "Aretxabaleta-
tik hainbat lagun animatu ginen 
partidua ikustera joateko eta, 
gainera, joanekoan baino gu-
txiago sufritu genuen, nahiko 
lasai egon nintzen, egia esan. 
Eguazteneko Mirandesek ez zuen 
Anoetan erakutsitako joko-mai-
la erakutsi, orduan Lehenengo 
Mailako taldea zirudien. Eguaz-
tenean, ez". Zoritxarrez, aretxa-
baletarrak ezingo du Sevillako 
finalean egon: "Egun horretan 
bertan itzuliko naiz oporretatik 
eta ezingo naiz Sevillan egon. 
Baina Aretxabaletan giro onean 
ikusiko dugu finala".

Joseba Molinero ez zen eguaz-
tenean Rodriguez baino goizago 

oheratuko, eta ordu gutxira 
goizeko txandan joan behar zuen, 
gainera, lanera. "Inoiz ez dut 
05:30ean iratzargailua horren 
pozik entzun", dio oñatiarrak, 
nahiz eta aitortu arratsaldean 
seme-alabak ikastolara jasotze-
ra joan aurretik siesta apur bat 
egin beharko zuela: "Ez gaude-eta 
ohituta horrenbeste salto eta 
dantza egitera".

Sevillarako bidaia prestatzera 
Molinero aspaldidanik  da Rea-
leko bazkidea, eta uste du zoz-
keta barik izango dituela sarre-
rak: "Hamazazpi urte izango 
nituen Realak azken Kopa ira-
bazi zuenean [Romaredan izan 
zen, 1987an, Atletico Madrilen 
kontra], eta bada ordua talde 

txuri-urdinarekin ospakizun 
eder bat egiteko. Bai, Sevillara 
joango gara, nahiz eta ez dugun 
aurretik ezer hartu. Bidaia an-
tolatzen hasi beharko dugu".

Partiduari dagokionez, Moli-k 
garbi dio ez zela partidu polita 
izan, "Baina pozgarria izan zen 
Realak B plan bat duela ikustea, 
partidu guztiak ez dituela ber-
din planteatzen. Baloiaren ja-
betza utzi eta baloi luzeen bila 
ibili zen, eta asmatu egin zuen". 

Mirandako zaleekin batera 
Oñatiko Rakel Somalo ere An-
duvan izan zen eguazteneko 
kanporaketan, eta harmailetan 
Mirandako zaleen artean jarrai-
tu zuen partidua, gainera: "Ber-
tako lagunak ditugu eta eurei 
esker lortu genituen sarrerak. 
Sekulako giroa izan genuen, 
arratsaldean hasi genuen poteoa 
eta partidu aurretik Mirandako 
kaleetan sekulako giroa izan 
genuen. Nekatuta etorri gara, 
eta eguna luzea egingo zaigu, 
baina merezi izan du". 

Mirandatik itzuli berri, 
Sevilla da azken geltokia 
 FUTBOLA  athleticek granadatik ekarri duen emaitza zein den jakin barik, Realak jada 
eman du kopan euskal taldeen arteko finala izateko lehen pausoa. Mirandan talde 
txuri-urdinak zaleen babesa izan zuen, eta tartean egon ziren Debagoieneko asko

LEIHOA BEHERAINO 
BETE LEIHOA 
BEHERAINO BETE 
LEIHOA BEHERAINO 
BETE LEIHOA

Euskadiko Txapelketan dabiltzan 
Ford Mugarri Arrasatek eta 
Fagor Industrialek derbia joka-
tuko dute domekan Iturripen 
(11:45). Oñatiarrak aurretik dau-
de sailkapenean, baina oso alde 
txikiarekin, eta bien helburua 
da igoera faserako aukera ema-
ten duen bosgarren postu ho-
rrengatik lehiatzea. Joanekoan 
26-25 irabazi zuen txantxikuek.

 ESKUBALOIA  Derbia Ford 
Mugarriren eta Fagor 
Industrialen artean

Ohorezko erregional mailan 
etxean jokatuko duen ordezkari 
bakarra da UDA. Larbururen 
mutilek hirugarren postuan 
dagoen Hernani hartuko dute. 
Kanpoan jokatuko dute, berriz, 
Bergarak eta Mondrak. Bigarren 
dagoen Anaitasunaren zelaian 
jokatuko du Bergarak, eta Mon-
draren kontrario Amaikak Bat 
zazpigarrena da sailkapenean. 

 FUTBOLA  Aretxabaletak 
hirugarren dagoen 
Hernani hartuko du 

Lokatzako eta Aloña Mendiko 
taldeek euren ziklistak aurkez-
tu eta gero dator bailarako hi-
rugarren taldearen aurkezpen 
ekitaldian. Hala, domeka goizean 
egingo dute hitzordua (10:00), 
eta eguraldiak laguntzen badu 
euren babesle diren Eroskin eta 
JMAn egingo dituzte talde erre-
tratuak. Txarra bada, Biterin 
egingo dute aurkezpena.

 TXIRRINDULARITZA  
Dorletako Amaren 
aurkezpena domekan

Asteburuko eguraldi iragarpen 
txarrak bultzatuta –euria, elurra, 
haize zakarra...–, Altitoy Ternua 
lasterketako antolatzaileek era-
baki zorrotza hartu behar izan 
dute, segurtasun neurri moduan 
bertan behera utzi dute laster-
keta. Euskal selekzioko ordez-
kariek martitzenean iragarri 
zuten Axier Alonso oñatiarra 
aukeratuen artean zegoela. 

 MENDIKO ESKIA  Bertan 
behera utzi dute 
Altitoy lasterketa

FUTBOLA

OHOREZKO ERREGION.

Amaikak Bat-Mondra
Zapatua. 16:30. Deba.
Anaitasuna-Bergara
Zapatua. 17:00. Txerloia.
Aretxabaleta-Hernani
Domeka. 16:30. Ibarra.

ERREGIONAL PREFERE.

Getariako-Antzuola
Zapatua. 16:30. Orio.
Zumaiako-Mondra
Zapatua. 17:45. Zumaia.
Billabona-Aloña Mendi
Domeka. 16:30. Billabona
Aretxabaleta-Beasain
Domeka. 18:30. Ibarra.

OHOREZKO GAZTEAK

Aretxabaleta-Zumaia.
Zapatua. 16:00. Ibarra.
Mondra-Bergara
Zapatua. 18:30. Mojategi.

EMAKUMEZKOEN OHO.

Tolosa-Leintz Arizmen.
Zapatua. 15:30. Usabal.
Bergara-Zarautz
Domeka. 15:30. Ipintza.

EMAKUME. GORENGO 

Leintz Aloña-Amaikak
Zapatua. 15:20. Azkoaga.

ARETO FUTBOLA

MAILA NAZIONALA

Atsedena.

EUSKADIKO TXAPELKE.
Jarrilleros-Aretxabale.
Zapatua. 18:30. Portuga.
Mondrate-Jaixki
Zapatua. 17:30. Musako.

GIPUZKOAKO SENI0RRA
Pizzeria B17-Mondrate
Zehaztu gabe.

SENI0R EMAKUMEZKO.
Ordizia-Eskoriatza
Domeka. 10:00. Ordizia.

ESKUBALOIA

EUSKADIKO TXAPELK.
Ford Muga.-Fagor Ind. 
Domeka. 11:45. Iturripe.

EMAKUMEZ. EUSKADI.
Aloña Mendi-Bera Be.
Zapatua. 18:30. Zubikoa.

GIPUZKOAKO TXAPELK.
Soraluce BKE-Urola
Zapatua. 16:00. Labegar.

SASKIBALOIA

EBA
MU-La Flecha
Zapatua. 20:00. Iturripe.
Miraflores-MU
Domeka. 18:00. Burgos.

EUS. BIGARREN MAILA

Unamuno-Mekalki

Zapatua. 17:00. Durango.

Alkideba Ointxe-Easo

Zapatua. 17:30. Iturripe.

EUSKADIKO JUNIOR M.

MU-Electro Alavesa

Domeka. 12:00. Arrasate.

GIPUZKOAKO TXAPELK.

B.Soraluce-Goierri

Zapatua. 18:00. Bergara.

GIP. SENIOR EMAKUME.

Antigua-Eskoriatza

Zapatua. 18:00. Donostia.

PILOTA

GIPUZKOAKO TXAPELK.

OÑATI
Egubakoitza. 19:00etan 

hasita hiru partidu.

ARETXABALETA
Egubakoitza. 19:30ean 

hasita partidu bat.

ARRASATE
Egubakoitza, 20:15ean 

hasita partidu bat.

BERGARA
Zapatua. 17:45ean 

hasita partidu bat. 

aStEbuRuko HitzoRDuak

Rakel Somalo, Oñatitik joandako beste realzale batzuekin. R.S Ametzueta taldeko kide aretxabaletarrak. S.R

Ibai Garai eta Xabi Odriozola oñatiarrak. X.O. Eneko Ruiz, Arrasatetik joandako zale gehiagorekin. E.R
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A.A. aRRaSatE
Uztailaren 15etik 19ra bitartean 
egingo du Ibai-arte Arrasateko 
merkatari elkarteak –aurten, 
bigarrenez– Arrasate Blues jaial-
dia, eta antolatzaileek iragarri 
dute "aurtengoa sekulakoa izan-
go dela, punta-puntako taldeak 
ari dira-eta lotzen". 

Jaialdirako "motorrak bero-
tzeko" Los Winters taldea gon-
bidatu dutela azaldu du elkar-
teko presidente Jon Apraizek: 
"Kpow Alburquequek –ahotsa 
eta gitarra–, Pino Sambatarok 
–bateria– eta Phineas Sanchezek 
–baxua– osatzen dute Los Win-
ters hirukotea. 25 urtetik gora-
ko ibilbidea duten musikariak 
dira; besteak beste, Ñaco Goñi 
y Los Bluescavidas, Raimundo 
Amador eta Bebe taldeetan ibi-
litakoak. 2014an batu ziren, oso 
gustuko duten Johnny Winter 
musikariaren kantuak eskain-
tzeko. Asteburuan Euskal He-
rrian izango direla aprobetxatuz, 
gurera gonbidatu ditu".

Jaialdiaren garagardo propioa 
Biharko emanaldian, baina, 
izango da bitxikeria bat: Arra-
sate Blueseko etiketa duen 17/80 
garagardo horia aurkeztuko 
dutela iragarri dute Arrasateko 
merkatari elkartekoek. 

Los Winters-en 
kontzertua 
Arrasate Blues 
berotzeko
Madrilgo musika taldea 
Herriko Plazan dagoen 
kajoi tabernan izango da 
bihar, 19:00etan 

Aitziber Aranburuzabala oÑati
Aurrez Pako eta Ikatz taberne-
tan jokatutako kanporaketen 
ostean, zapatu iluntzean jokatu 
zuten finala Antixena gaztetxean. 
Antolatzaileak, bertsolariak eta 
publikoa "gustura" dira txapel-
ketak emandakoarekin; honela 
azaldu du Oñatiko Bertso Esko-
lako kide eta sariketako antola-
tzaile taldeko Gontzal Belategik: 
"Finalean zehar zaila zen au-
rreikustea nork eskuratuko zuen 
txapela. Euskal Herriko bertso-
lari gazte aipagarrienak izan 
ditugu gurean eta sekulako 
maila dutela erakutsi dute guz-
tiek, kanporaketetan eta baita 
finalean ere. Bertsokera aldetik 
maila ona izan da, orokorrean". 

Ibarreko lau ordezkari finalean 
Euskal Herriko txoko askotako 
hamabi bertsolarik abiatu zuten 
otsailaren 8an sariketa, eta seik 
jokatu zuten gaztetxeko finala, 
horietatik lau ziren Debagoie-
nekoak. "Final parekatua" izan 
zen, eta 272 puntu eskuratuta 
Oihana Aranarentzako izan zen, 
azkenean, txapela; hurrenez 
hurren, honela geratu zen pal-
maresa: Txaber Altube (266,5); 
Ane Zuazubiskar (265,5); Maider 
Arregi (262,5); Eli Pagola (259,5) 
eta Urko Arregi (249). 

Tabernak, bertsotarako apropos 
Bertso giroa sortzea zen sarike-
taren asmoa, eta helburua be-
tetzat jo dute: "Bertsoetatik 

horren gertu ez dagoen jendea 
hurbildu da eta, orokorrean, 
giro oso ona egon da. Asmatu 
dugu, hortaz, saioak tabernetan 
egiten. Batzarrik egin barik, 
aurreratu dezakegu datorren 
urtean bigarrena egingo dugula", 
dio Belategik, eta zera gainera-
tu du Maider Arregi bertsolariak: 
"Plazetan ari gara denak, akaso 
gura baino gutxiago batzuk, 
baina guztion artean oso ondo 
itxuratu ditugu Dizdaitte saioak". 
Eta bide beretik erantzun du 
Aranak: "Txapelketa herrikoiei 
ez dakit nahiko garrantzia ema-
ten diegun, baina maila handia 
izan da oraingoan ere. Oholtzan 
lagun izan ditudanak erreferen-
te dira niretzako".

Antixena gaztetxean zapatuan jokatu zuten Dizdaitte bertso txapelketako finala Oihana Aranak irabazi zuen. JULEN IRIONDO

Oihana Aranarentzako 
Dizdaitte-ko sari nagusia
txaber altube abadiñoko bertsolariari bost puntu eta erdiko aldea aterata nagusitu 
zen Eskoriatzakoa, txinparta bertso Eskolak antolatu duen sariketaren finalean; izan 
duen "harrera ona" ikusita, datorren urtean ere txapelketa egingo dutela iragarri dute

Sariketako bertso-kideekin 
alderatuz plaza gutxiagotan 
ibilitakoa da eskoriatzarra; 
hala ere, hark jantzi du 
lehen Dizdaitte txapela.
Zorionak! Sorpresa? 
Sekulakoa! Aste osoa 
pasatu nuen-eta seigarren 
egingo nuela pentsatzen. 
Zure lanari dagokionez, 
zer izan zen onena eta 
zer txarrena? 
Orokorrean, oso gustura 
geratu nintzen. Seiko 
motzeko ariketari bereziki 
beldurra nion, eta, akaso, 
ez zen ondoen egin nuena, 
baina bai, gusturen geratu 
nintzena, nahiko ondo 
atera zitzaidalako; bestetik, 
puntutakoan ez nintzen 
oso gustura ibili, ez dut-eta 
halakoak sarritan egiten.
Proposatu zituzten 
gaiak, zure gustukoak? 
Oso egokiak, finalekoak 
eta kanporaketatakoak. 
Aktualak eta egoerarekin 
ondo zetozenak, nire ustez.

GOIENA

"Ez nuen nire 
burua irabazle  
ikusten"
OIHANA ARANA 
bERtSoLaRia
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A. Aranburuzabala bERgaRa
Musika talde batzuk zuzenean 
ikustea ez da horren erraza iza-
ten beti, eta horien adibide dira 
bihar, zapatua, Seminarixoko 
agertokira igoko diren AMAK 
eta Ain_1 taldeak. 

Sarrerak 10 eurotan eros dai-
tezke, aurrez, Ticket.kutxabank.
es atarian.

"Erromeria batetik harago" 
Euskal Herriko lau emakume 
musikari ezagun dira; guztiak 
dira ama, trikitilari eta pande-
ro-jole: Alaitz Telletxea (Alaitz 
eta Maider), Maixa Lizarribar 
(Maixa eta Ixiar), Amaia Oreja 
(M-n Ezten) eta Kristina Solano 
(M-n Ezten).

Aspaldiko lagunak dira; garai 
baten, oholtza asko partekatu 
zituzten, eta orain dela bi urte-
ko Oñatiko trikiti jaialdian el-
karrekin saioa egin zuten lehe-
nekoz, eta hala abiatu zuten 
AMAK. "Espero baino azkarra-
go joan da guztia, baina asko 
gozatzen ari gara. Ez ditugu 
kontzertu asko egingo, baina 
asteburu honetan hiru herritan 
izango gara: Alegian gaur, Ber-
garan bihar eta Ereñotzun etzi", 
dio Maixa Lizarribarrek.

Hamaika erromeriatan ibili-
takoak dira baina AMAK beste 
zerbait dela dio: "Kantu asko 
dantzagarriak dira; beraz, dan-
tza egin nahi duenak arazo ba-
rik egin dezake, baina eskaintzen 

duguna gustuz eta mimoz egin 
dugun kantuen aukeraketa bat 
da, eta ez erromeria bat".

"Zuzenean jotzeko gogoz" 
Ain_1 taldeak –Amaia Pavon, 
Ainara Kortabarria, Maialen 
Madariaga, eta Iraitz Agirre– 
gero arte esan zuen 2015ean, 
atea guztiz itxi gabe utzita. "Es-
kaintzek eta oholtzara igotzeko 
gure goseak bat egin dute orain-
goan; bi kontzertu bakarrik 
izango dira, biharkoa eta mar-
txoaren 14an Arrasateko gazte-
txean", dio Iraitz Agirrek.  

Musika lasaia eta gozoa egiten 
dute, baina bestelakoa da zuze-
nean duten jarrera, gozoa bes-
teko indartsua aldi berean. 

Amaia Oreja, Kristina Solano, Alaitz Telletxea eta Maixa Lizarribar, AMAK taldekoak, 2018ko Oñatiko trikiti jaialdian. GAIZKA PEÑAFIEL

Seminarixoko oholtza, 
emakumezkoen esku
Eskarmentu handiko trikitilari eta pandero-joleek osatutako aMak talde berria eta 
aspaldi oholtza gainera igo bako arrasateko ain_1 taldea Seminarixoan izango dira 
bihar, 19:00etan, Martxoaren 8aren bueltako egitarauaren barruan; sarrerak, 8 eurotan 

A.A. aRRaSatE
Bartzelonako Deadyard taldeak 
"indarrez" zabaldu zuen atzo 
hileko egitaraua, eta Donostia-
ko Skakeitan taldeak hartuko 
du lekukoa hurrengoan. "Oihar-
tzuna daukan Donostiako taldea 

da. Aspaldi ziren etortzekoak, 
baina agenda kontuengatik ez 
zen posible izan. Hastapenetan, 
rock-ska estiloa lantzen zuten, 
eta gerora, bestelakoetan ere 
murgildu dira", dio antolatzaile 
taldeko Iker Barandiaranek.

Aguraingo hip-hopa 
Martxoko egitaraua borobiltze-
ko, bogan dagoen Dupla bikotea 
gonbidatu dutela azaldu du Ba-
randiaranek: "Agurain herria 
musika harrobi handia izan da, 
punk doinuetan bereziki, eta 
sekulako eskola dago han, baina 
bestelako doinuak egiten ditu 
herri bereko Dupla bikoteak; 
horregatik, bada, talde berezia 
da Dupla. Oso gazteak dira, bai-
na zale askoren arreta berega-
natu dute. Zuzeneko freskoak 
eta indartsuak egiten dituzte".

Skakeitan eta Dupla, martxoko 
Kooltur Ostegunetako eskaintza
Hilaren 19rako, jaieguna izanik, ez dute kontzerturik 
antolatuko; gainontzekoak, 22:00etan eta bost eurotan 
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ZAPATUA, 7

09:00 Kantari Oñati 8
09:30 Kantari Oñati 7
10:00 Kantari Oñati 9
10:30 Hala bazan: 

Bertsolaritza
11:00 Hemen Debagoiena
12:00 Harira: Rober 

Gutierrez
12:30 Elkarrizkettap: Josu 

Bergara
13:00 Galdegazte: Ibai 

Zangitu
13:30 Huhezinema 4
14:00 Hemen Debagoiena
15:00 Osoko bilkura: 

Arrasate
16:00 Hemen Debagoiena
17:00 Kantari Oñati 9
17:30 Kantari Oñati 7
18:00 Kantari Oñati 8
18:30 Hilabetekaria: otsaila
19:30 Kooltur: Revolta 

Permanent
20:30 Hemen Debagoiena
21:30 Elkarrizkettap: Josu 

Bergara
22:00 Hala bazan: 

Bertsolaritza
22:30 Galdegazte: Ibai 

Zangitu

DOMEKA, 8

09:00 Hala bazan: 
Bertsolaritza

09:30 Kantari Oñati 7
10:00 Kantari Oñati 8
10:30 Kantari Oñati 9
11:00 Hala bazan: 

Bertsolaritza
11:30 Elkarrizkettap: Josu 

Bergara
12:00 Hilabetekaria: otsaila
13:00 Hala bazan: 

Bertsolaritza
13:30 Osoko bilkura: 

Arrasate
14:30 Hemen Debagoiena
15:30 Asteko errepasoa
16:30 Galdegazte: Ibai 

Zangitu
17:00 Kantari Oñati 9
17:30 Kantari Oñati 8
18:00 Kantari Oñati 7
18:30 Hala bazan: 

Bertsolaritza
19:00 Galdegazte: Ibai 

Zangitu
19:30 Harira: Rober 

Gutierrez
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Hala bazan: 

Bertsolaritza

EGUBAKOITZA, 6

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Elkarrizkettap: Aizpea 
Oihaneder

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 Huhezinema 4

13:00 Hala bazan: 
Bertsolaritza

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Albisteak

14:45 Harmailatik

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Albisteak

16:30 Kantari Oñati 6

17:00 Albisteak

17:15 Elkarrizkettap: Izaro

17:45 Albisteak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Kantari Oñati 4

19:30 Hala bazan: 
Bertsolaritza

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Hala bazan: 
Bertsolaritza

21:30 Elkarrizkettap: Josu 
Bergara

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Kooltur: Revolta 
Permanent

REVOLTA PERMANENT TALDEAREN KONTZERTUA
‘Kooltur Ostegunak’ Egubakoitza, 23:00

GOIENA

KAZETARI GAZTEAK AITOR MENDIZABALEKIN
‘Galdegazte’ Eguaztena, 21:30 eta 23:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

ASTEBURUA

OÑATIKO KANTARI 
Zapatuan eta domekan, 

09:30/17:00

MARTITZENA, 10

POLITIKARIEN 
EZTABAIDA SAIOA
‘Harira eztabaida’ 

21:00/23:00

EGUBAKOITZA, 6

JOSU BERGARARI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30

ASTEBURUA

ARRASATEKO OSOKO 
BILKURA 

Zapatuan, 21:30, eta domekan, 

13:30/21:30

GOIENA

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

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

104.ERRENTAN HARTU
Bergara. Etxebizitza har-
tuko nuke errentan. Tele-
fonoa: 685 77 40 26 

Bergara. Jatorriz Santan-
derrekoa den bikote gaz-
te batek etxebizitza erren-
tan hartu nahi du. Ardu-
radutsuak eta garbiak. 
Lan finkoa dute. Kontak-
tua: 693 32 36 48 (Ana) 

4. LANA

402. ESKAERAK
Arrasate eta inguruak. 
Pertsona nagusien eta 
umeen zaintzarako edota 
etxeko lanetarako prest 
dagoen emakumea lan 
bila. Esperientzia handia 
arlo hauetan. Telefonoa: 
647 10 58 72 

Arrasate. Pertsona nagu-
si edota umeen zaintza-
rako prest nago, baita 
garbiketa lanetarako ere. 
643 47 42 33 

Bergara. 26 urteko Ber-
gararra naiz. Goizetan eta 
zenbait eguerditan hau-
rrak zaintzeko prest nago. 
695 75 11 97 

Bergara. Emakume eus-
kalduna eskaintzen da 
arratsaldetan lan egiteko. 
Soziosanitario titulazioa-
rekin. 656 74 78 43 

Bergara. Garbiketa edo 
zerbitzari lanetan eta na-
gusiak zaintzen lan egin-
go nuke. 631 15 26 27 

Debagoiena. 26 urteko 
gaztea naiz, arduratsu eta 
zintzoa, eta nagusiak eta 
umeak zaintzen lan egin-
go nuke. Esperientzia 
daukat. 604 23 38 20 

Debagoiena. Asteburue-
tan etxez etxeko lagun-
tzan aritzeko gertu nago. 
Autoa daukat. Telefonoa: 
631 98 15 50 

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

Debagoiena. Egunean 
zehar nagusiak zaintzeko 
eta garbiketak egiteko 
gertu nago. Soziosanitario 
tituluarekin. 651 02 03 14 

Debagoiena. Emakume 
arduratsua gertu orduka, 
egun eta gau solteetan 
edota asteburuetan lan 
egiteko. Esperientzia eta 
beharrezko agiri guztiekin. 
685 22 54 01 

Debagoiena. Erabateko 
prestutasuna duen ema-
kumea zaintza lanetarako 
prest. 631 93 11 90 

Debagoiena. Erizain gra-
duatua daukan eta sozio-

sanitario titulua duen 
neska zaintzan lan egite-
ko gertu. Estetikan, ile-
apaindegian, zerbitzari 
moduan edota jendaurre-
ko arreta lanetan arituko 
nintzateke. Gidabaimena 
daukat. 685 58 72 59 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska gertu orduka, 
etxean bertan bizi izaten, 
zein asteburuetan, zaintza 
lanak egiteko. Telefonoa: 
688 71 92 47 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska zaintza eta 
garbiketa edota taberna-
ri lanak egiteko gertu. 654 
11 15 14 

Debagoiena. Esperientzia 
handia duen mutila zain-
tza eta garbiketa lanak 
egiteko gertu. Etxean 
bertan bizi izaten, orduka 
zein egunean zehar. Te-
lefonoa: 638 85 43 36 

Debagoiena. Etxe, taber-
na, atari eta abarrak 
garbituko nituzke orduka. 
Baita nagusiak zaindu ere. 
641 67 46 25 

Debagoiena. Etxez etxe-
ko laguntzaile moduan 
esperientzia eta errefe-
rentzia onak dauzkan 
mutila nagusiak zaintzeko 
gertu. Foru Aldundiko 
ziurtagiria eta autoa dauz-
kat. 662 43 08 54 

Debagoiena. Goizetan 
tabernari moduan edo 
nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Telefonoa: 
643 43 64 11 (Andrea) 

Debagoiena. Lanbide 
Heziketa eta Soziosanita-
rio arloan ikasten dihardut 
eta asteburuetan lan 
egingo nuke. Legezko 
agiriak dauzkat. 602 38 
78 95 edo 643 81 36 77 

Debagoiena. Larunbat 
eta igandetan pertsona 
nagusiak zaintzen edota 
astegunetan 16:00etatik 
aurrera nagusiak edo 
umeak zaintzen lan egi-
teko prest nago. Telefo-
noa: 688 74 00 14 

Debagoiena. Mutila ger-
tu nagusiak zaindu edota 
garbiketa lanak egiteko. 
655 23 81 50 

Debagoiena. Mutila na-
gusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko gertu. 
711 72 21 45 

Debagoiena. Nagusiak 
zaindu edo garbiketak 
egingo nituzke, orduka. 
60213 44 99 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago, 
etxean bertan bizi izaten, 
orduka zein gauetan. 
Soziosanitario titulua eta 
legezko paperak dauzkat. 

Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 643 73 62 83 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Orduka, egunez zein 
etxean bertan bizi izaten. 
632 23 43 00 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke, 
orduka, asteburutan edo-
ta etxean bertan bizi 
izatean. 632 04 13 49 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen, kafetegian zer-
bitzari moduan, garbike-
tan, mezulari lanetan 
edota eraikuntzan lagun-
tzen lan egingo nuke. 
Informatikari lanetan ere 
bai. Erabateko prestuta-
suna. 603 28 34 98 

Debagoiena. Nekazaritza, 
abeltzaintzan, eraikuntzan 
eta margotze lanetan 
esperientzia duen mutila 
lan bila. 602 59 31 05 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua nagusiak eta 
umeak zaintzeko gertu. 
Orduka, egun osoz zain 
etxean bertan bizi izaten. 
Erreferentziak aurkez 
ditzaket. 603 62 82 99 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua zaintza laneta-
rako gertu. Orduka, egun 
osoz zain etxean bertan 
bizi izaten. Erreferentziak 
aurkez ditzaket. Telefo-
noa: 602 53 68 24 

Debagoiena. Neska ger-
tu orduka edo etxean 
bertan bizi izaten, nagu-
siak eta umeak zaintzeko, 
garbiketak egiteko edo 
sukalde laguntzaile jardu-
teko. 603 33 18 29 

Debagoiena. Neska na-
gusiak zaintzeko gertu. 
Egun osorako prest. Bai-
ta ospitalean gauak egi-
teko ere. Autoarekin eta 
beharrezko titulazioare-
kin. Eskarmentu handia-
rekin. 600 00 51 60 

Debagoiena. Neska prest 
garbiketa lanak egiteko 
edota haurrak eta nagu-
siak zaintzeko. Etxean 
bertan bizi izaten zein 
orduka. 643 59 76 06 

Debagoiena. Nikaragua-
ko mutila gertu nagusiak 
zaintzeko, eraikuntzan 
laguntzeko edota neka-
zaritzan jarduteko. Egun 
osoan zehar prest. Tele-
fonoa: 677 00 90 26 

Debagoiena. Orduka edo 
egun osoz lan egingo nuke 
nagusiak zaintzen, garbi-
ketan edota tabernari 
moduan. Baita asteburue-
tan ere. Esperientzia 
daukat. Ingelesez eta 
gazteleraz badakit, eta 
euskara ikasten ari naiz. 
634 71 01 30 

Debagoiena. Orduka edo 
eguneko jardunez zaintza 
eta garbiketa lanak egin-
go nituzke. Autoa daukat. 
666 93 32 56 

Debagoiena. Orduka 
garbiketa eta zaintza la-
nak egingo nituzke. Baita 
gauetan ere. Telefonoa: 
634 94 30 78 

Debagoiena. Ostalaritza 
ikasketak dituen mutila 
gertu tabernako zein jan-
gelako zerbitzari moduan 
lan egiteko. Baita nagu-
siak zaintzeko, etxean 
bertan bizi izanda edo 
bestela. 603 29 69 20 

Debagoiena. Pertsona 
nagusien zaintza lanetan 
aritzeko prest nago. Te-
lefonoa: 669 38 92 91 

Debagoiena. Soziosani-
tario ikastaroa eta legez-
ko agiriak dauzkan neska 
lanerako gertu: ume zein 
nagusiak zaintzen edota 
etxeko lanak egiten. As-
tean zehar, orduka edo 
egunean zehar. Telefo-
noa: 697 86 48 91 

Debagoiena. Soziosani-
tario titulua duen gizona 
nagusiak zaindu eta gar-
biketak egiteko prest. 
Baita orduka ere. Telefo-
noa: 643 73 62 36 

Debagoiena. Zaintza eta 
garbiketa lanak egiteko 
gertu nago. Orduka edo 
egun osoz. 632 83 32 44 

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 

Debagoiena. Zaintza la-
nak egingo nituzke, ordu-
ka edo egunean zehar. 
653 54 24 16 

Debagoiena. Zaintza la-
netan aritzeko prest nago. 
Erabateko prestutasuna. 
631 19 75 84 

Lan bila. Mutil arduratsua 
gertu nagusiak zaintzen, 
eraikuntzan laguntzen, 
sukaldea garbitzen edota 
laguntzen zein baserriko 

lanetan aritzeko. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 674 85 61 71 

5. IRAKASKUNTZA

502. EMAN
Bergara. Lehen Hezkun-
tzako ikasleentzat eskola 
partikularrak Bergaran. 
Edozein materia edo hiz-
kuntza lantzeko, Ingelesa 
barne. Harremanetarako 
zenbakia: 610 12 49 66. 

6. MOTORRA

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

7. ANIMALIAK

704. BESTELAKOAK
Txakurkume bila. Ar-
tzain-txakur aleman txa-
kurkume arra hartuko 
genuke. 696 84 19 51 

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

IRAGARKIA JARTZEKO:
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arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 6 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Zapatua, 7 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Domeka, 8 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Astelehena, 9 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Martitzena, 10 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Eguaztena, 11 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Eguena, 12 SANCHEZ: Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 6 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Zapatua, 7 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Domeka, 8 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Astelehena, 9 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Martitzena, 10 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Eguaztena, 11 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguena, 12 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 6 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Zapatua, 7 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Domeka, 8 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Astelehena, 9 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 10 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Eguaztena, 11 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 1
Eguena, 12 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 1

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

(22:00etatik 09:00etara)
2020ko abuztuaren 31ra arte:
RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 /  
943 79 14 09

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

(22:00etatik 09:00etara)
2020 osoan:
ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 

63

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

guARDiAKO FARMAziAK

OROigARRiA

ilobak: isana, gartzi, ianire, itoitz, Olatz, Eider, Enara, Aritz, Maren, izaro, unax eta Xuban.
Eskoriatzan, 2020ko martxoaren 6an.

Bizi garen artean gure bihotzetan eramango zaitugu.
Eskerrik asko, osaba.

—goian bego—

2020ko otsailaren 28an hil zen, 56 urte zituela.

 Kepa
Markaide Armendariz 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Bergaran, 2020ko martxoaren 6an. 

urteurreneko meza domekan izango da, martxoaren 8an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

Emeterio Murgiondoren alarguna

2019ko martxoaren 9an hil zen, 88 urte zituela.

Maria Teresa
Arrieta Aguirrebeña

uRTEuRRENA

Aurrez eskerrak bertaratuko zareten guztioi.
Oñatin, 2020ko martxoaren 6an. 

Erreza izan zen zu maitatzea
ezinezkoa ordea zu ahaztea.

Beti gurekin izango zara.
—

urteurren meza Mikel goiaingeruaren parrokian izango da,
zapatuan, martxoaren 7an, 19:00etan.

2019ko martxoaren 3an hil zen, 55 urte zituela.

 Arantzazu
Ruiz Anduaga 

uRTEuRRENA

Aldez aurretik, mila esker.
Oñatin, 2020ko martxoaren 6an. 

Gure ondotik joan zara,
baina beti edukiko
zaitugu gogoan...

—
urteurreneko meza zapatuan, martxoaren 7an, izango da,

Oñatiko Mikel Deunaren Eliza Nagusian, 19:00etan.

2019ko martxoaren 3an hil zen, 79 urte zituela.

Agustin
Bautista Dominguez

ESKER ONA

 Oñatin, 2020ko martxoaren 6an.

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, martxoaren 7an, 
19:30ean, Oñatiko Agustindarren elizan.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2020ko otsailaren 25ean hil zen, 86 urte zituela.

 Juanita
Ibabe Iriarte 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Bergaran, 2020ko martxoaren 6an.

urteurreneko meza domekan izango da, martxoaren 8an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

2019ko martxoaren 17an hil zen, 88 urte zituela.

 Carmelo
Martinez Udaber 

OROigARRiA

zuen lagunak.
 Arrasaten, 2020ko martxoaren 6an.

2016ko martxoaren 1ean hil zen.

 Julian
Lezeta Ezkurra 

1999ko martxoaren 10ean hil zen.

 Juan Jose
Garmendia Berezibar 

 Zuekin pasatutako momentu onak gurekin gelditu dira.

OROigARRiA

 Bergaran, 2020ko martxoaren 6an.

Euskal kulturaren zaindari, 
Fundazioko Patrono fin eta leiala. 

Mila esker, Ramon,
betira arte.

2020ko otsailaren 27an hil zen.

 Ramon
Mendibil Aiastui 

OROigARRiA

Musakolako lagunak.
Arrasaten, 2020ko martxoaren 6an.

Zauden lekuan zaudela,
besarkada handi bat.

Agur bero bat, laguna!!!

2020ko martxoaren 4an hil zen, 60 urte zituela.

 Mikel
Balenciaga Errasti 

OROigARRiA

Laboral Kutxako lankide eta lagunak.
 Arrasaten, 2020ko martxoaren 6an.

Laboral Kutxako lankide eta lagunok 
bat egiten dugu familiaren saminarekin.

Ez zaitugu ahaztuko, Mikel.

2020ko martxoaren 4an hil zen, 60 urte zituela.

 Mikel
Balenciaga Errasti 
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3. Aratuste-kontzertua
Arrasate Musikaleko bandak Aratusteetako 
kontzertua egin zuen domekan. Musikari 
guztiak mozorrotuta, askotariko piezak eskaini 
zizkieten Amaia antzokira joandakoei. 
Zuzendaria ere mozorrotuta igo zen oholtzara.

5. Zuhaitzak landatzen, auzolanean
Natur Eskolako kideek gidatua, 50 bat 
zuhaitz landatu zituzten aurreko domekan 
Oñatin. Udazkenean egin zuten 
anfibioendako putzuaren bueltan egin zuten 
landaketa umeek eta helduek.

4. Argazki onenaren saria jaso du
Aretxabaletako Hankabeltz urdaitegiak eta 
Jon harategiak emandako kalitate bikaineko 
produktuekin osatutako otarrea jaso du Alaia 
Moreno arrasatearrak, 2020ko Aratusteetako 
argazki lehiaketaren irabazleak.

6. Urrezko ezteiak
Arantza Balerdi eta Angel Balzategi 
arrasatearrek bihar, martxoak 7, beteko 
dituzte 50 urte ezkonduta. "Zorionak, bikote, 
familia osoaren partetik! Ondo ospatu eta 
segi zoriontsu izaten".

2. European Youth Parlament saioetan
Almen guneko batxilergoko 1. mailako hiru 
ikasle Bartzelonan apirilaren 14tik 19ra 
egingo den European Youth Parlament 
saioan izango dira. Hiru ikasleak Leire Garro, 
Estibaliz Benitez eta Maren Seiler dira.

1. Sahararen Independentzia Eguna
44 urte bete dira independentziarako bidea 
hartu zuela, eta hori ospatu zuten Arrasateko 
emakume sahararren elkarteko kideek. 
Elikagaiak, edariak, musika eta dantzak izan 
ziren protagonista ekitaldian.

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

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

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

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

oÑati
Lur Hernandez 
Otxoa-Aizpurua
Martxoaren 2an, 7 
urte. Zorionak, maitia! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
muxu potolo bat, 
familia osoaren 
partetik. Mua-mua!

bERgaRa
Aiur Dominguez 
Gonzalez
Martxoaren 2an, 6 
urte. Zorionak, Aiur! 
Sei urte, txapelduna! 
Ondo ospatu zure 
eguna. Patxo erraldoi 
bat!

bERgaRa
Ander eta Jon Basauri Davila
Martxoaren 1ean, 8 urte. A ze parea! Zorionak 
familia osoaren, eta batez ere, Mikelen eta Unairen 
partetik. Muxu handi bana eta topera ospatu!

aRaMaio
Sare Ibabe Etxebarria
Otsailaren 28an, 2 
urte. Zorionak, politx 
hori! Holako bixi eta 
sorgintxo jarraitxu! 
Ondo-ondo pasatu. 
Patxo potolo bat!

oÑati
Anje Gezalaga 
Rodriguez
Otsailaren 27an, 6 
urte. Zorionak, maitia! 
Sei urte jada! Muxu 
handi familia osoaren 
partetik!

aRRaSatE
Garazi Moreno Rozas
Otsailaren 28an, 7 
urte. Zorionak, 
printzesa! Oso ondo 
pasatu eguna eta asko 
disfrutatu. Patxo potolo 
bat Janitzen, 
aitatxoren, amatxoren 
eta familixa danaren 

aRRaSatE
Markel Toston Lopez 
de Bergara
Martxoaren 4an, 4 
urte. Zorionak, politx 
hori! Lau urtetxo! 
Ondo-ondo pasatu 
zure egunien. Patxo 
handi bat!

bERgaRa
Eki Larrañaga 
Barrenetxea
Martxoaren 4an, 4 
urte. Zorionak, politx 
hori! 1,2,3...4! Patxo 
potolo-potolo bat!

bERgaRa
Magali Azula Padilla
Martxoaren 3an, 5 
urte. Zorionak, 
printzesa! Primeran 
ospatu zure 
urtebetetze eguna eta 
patxo potolo bat, 
etxekoen partetik!

aREtXabaLEta
Iker Isasmendi 
Zubizarreta
Martxoaren 3an, 43 
urte. Zorionak, aitatxo, 
zure urtebetetzean! 
Muxu bat familia 
osoaren, eta batez ere, 
seme Inarren partetik.

oÑati
Lexuri Altube 
Arkonada
Martxoaren 2an, 9 
urte. Zorionak, politt 
hori. Jada 9 urte! 
Muxu erraldoiak 
aitatxoren, amatxoren 
eta Laiatzen partetik.

aREtXabaLEta
Garikoitz Arrese 
Serrato
Martxoaren 6an, 6 
urte. Zorionak, Gari! 
Ondo ospatu zure 
eguna eta patxo handi 
bat, etxekuon partetik!

oÑati
Izei Umerez Eceolaza
Martxoaren 6an, 
urtebete. Zorionak, 
Izei! Ja urtetxo bat... 
Zorionak, maittia, 
etxeko danon partetik. 
Bereziki Laia. Muxu 
pottolo bat.

bERgaRa
Ibai Egaña Zabaleta
Martxoaren 5ean, 4 
urte. Zorionak, Ibai. 
Ondo ospatu zure 
eguna eta patxo pololo 
bat, etxekoen partetik.

aREtXabaLEta
Unax Barandiaran 
Otxoa
Martxoaren 4an, 5 
urte. Zorionak, mutiko 
handi eta ondo-ondo 
pasatu! Familixakuen 
partetik.

ESkoRiatza
Idoia Diaz de Gereñu eta Jose Ignacio Garro
Martxoaren 4an, 57 urte Jose Ignaciok eta 
martxoaren 8an, 51 urte Idoiak. Zorionak, bikote. 
Ondo-ondo pasatu zuen urtebetetze egunetan, 
familia osoaren partetik. Muxu pila bat biontzako.

bERgaRa
Julen Gartzaron 
Telleria
Martxoaren 8an, 
urtebete. Zorionak, 
Julen! Jada urtebete! 
Patxo handi bat, 
familia osoaren 
partetik.

aREtXabaLEta
Ilargi Azkarate Bilbao
Martxoaren 8an, 4 
urte. Zorionak, Ilargi! 
Oso ondo ospatu zure 
eguna! Besarkada 
handi bat, danon 
partetik.

aRRaSatE
Uxue Kortabarria 
Maskariano
Martxoaren 8an, 10 
urte. Egun berezia 
aukeratu zenuen 
jaiotzeko: zu bezain 
berezia! Zorionak! Asko 
maite zaitugu: Naroa, 
aitatxo eta amatxo.

oÑati
Garazi 
Diaz de Gereñu 
Larrañaga
Martxoaren 7an, 6 
urte. Zorionak, Garazi! 
Oso ondo pasatu zure 
seigarren urtebetetze 
egunean. Muxu bana 
etxeko danon partetik!

aREtXabaLEta
Deiane Portalo
Martxoaren 6an, 14 
urte. Zorionak, laztana, 
etxeko guztion 
partetik! Asko maite 
zaitugu. Oso ondo 
pasatu zure egunean! 
Musu handi bat.

aRRaSatE
Ekhi Madinabeitia 
Lasa
Martxoaren 10ean, 3 
urte. Zorionak, 
sagutxo! Hiru muxu 
potolo, etxekoen 
partetik!

ESkoRiatza
Lola Matas Casado
Martxoaren 12an, 10 
urte. Zorionak, politt 
hori! Asko-asko maite 
zaitugu! Ondo pasatu 
eta muxu potolo bat, 
danon partetik.

oÑati
Tasio Zelaia 
Marchand
Martxoaren 10ean, 6 
urte. Zorionak etxeko 
guztion partetik eta 
egun eder-ederra 
pasatu!

bERgaRa
Iraide Beristain 
Laskurain
Martxoaren 9an, 5 
urte. Zorionak, politx 
hori! Ondo-ondo 
ospatu zure eguna. Eta 
muxu handi-handi bat, 
familixa osoaren 
partetik.

aRRaSatE
Jenni Davila
Martxoaren 9an, 33 urte. Zorionak etxekoen 
partetik!

aRRaSatE
Olatz eta Ipar 
Axpe Aranzabal
Martxoaren 8 eta 
10ean, zazpi eta hiru 
urte. Zorionak aitxaitxa 
Juantxoren, amama 
Petra Mariren eta tia 
Liliren partetik. Patxo 
handi bat.

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

Internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta https://goiena.eus/zorionagurrak helbidean sartu zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan argitaratuko da webgunean eta egubakoitzean goiena paperean.
Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.eus helbidera, eta idatzi: izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.

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

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

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean argitaratuko 
ditugu.
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EGUBAKOITZA 6
OÑATI Odol ateratzea
Martxoko deialdia.
Enpresagintzan, 17:00etan. 

OÑATI Ekintza bateratua
Topalekuko eta Txipistin zerbitzuko 
gaztetxoek elkarrekin egingo dute.
Gaztelekuan, 17:00etan. 

ESKORIATZA 'Sare sozial eta 
bideo-jokoen prebentzioa' 
tailerra
Emoki taldeko kideen eskutik, 
gurasoendako. 
Luis Ezeizako aretoan, 17:00etan.

BERGARA 'Amalurra' 
erakusketaren irekiera
Bergarako Emakume Artistek 
prestatutako bilduma ikusgai 
hilaren 29ra arte. 
Aroztegin, 18:00etan.

BERGARA 'Hamaika entzuteko' 
ikuskizuna
Ipuin eta antzerki saioa, Martxoaren 
8aren baitan.  
Seminarixoan, 18:30ean. 

ELGETA 'Kopa menstruala' 
hitzaldia
Bibliobero egitarauaren baitan 
egingo du berba Elkoro botikako 
ordezkari batek. Debalde. 
Liburutegian, 18:30ean. 

ARAMAIO 'Oxigenoa euskarari 
6.000 metrotan ere' solasaldia
Hainbat euskal gaztek Nepalera 
egindako bidaiaren kontakizuna.
Kultura etxean, 19:00etan. 

OÑATI Yogari buruzko hitzaldia
Vida y contentamiento delako 
berbaldia, Ramon Martinezekin. 
Kultura etxean, 19:00etan. 

OÑATI 'Gloria fuertes' 
ikuskizuna
Elkar Heziko batxilergo mailako 
ikasleen ekintza, M8aren harira. 
Santa Anan, 19:00etan. 

ARRASATE Txotxparta
19:00etan, poteoa; 20:30ean, 
autobus irteera; 21:30ean, afaria; 
eta 00:00etan, sagar challenge-a.
Zabolain sagardotegian.

ELGETA Brigade Locoren 
bideoklip berria
Ez dira pasako lana aurkeztuko 
dute, baita bideokliparen making 
off-a ere. Elgetako lubakiak izan 
dira bideo berriaren kokaleku. 
Espaloian, 19:30ean. 

OÑATI Barne Guda eta Bloom 
taldeak
Debalde.
Ikatz tabernan, 21:30ean. 

ESKORIATZA Nhil taldearen 
aurkezpena
Sara Alonso, Asel Errasti, Xabi 
Zuazabeitia, Lia Garai, Aitor Ruiz de 
Austri eta Beñat Arrieta dira taldeko 
kideak.
Zaldibar antzokian, 22:00etan. 

ARETXABALETA '80 amandre' 
ipuin kontaketa saioa
Dorleta Kortazarren eskutik, 
helduendako.
Udaletxe zaharrean, 22:00etan.

BERGARA Aneguria eta Ziztada 
& Rlantz taldeak
Egubakoitzak Berreskuratzen 
ekimenaren baitan. Sarrerak, bost 
euro.
Gaztetxean, 22:30ean. 

ZAPATUA 7
ARETXABALETA Emakumeen 
frontenis txapelketa
Ligaxka eran jokatuko dituzte 
partiduak.
Iturrigorri frontoian, 09:00etan. 

ARETXABALETA Gipuzkoako 
Trialsin Txapelketa
Lehen proba puntuagarriak jokatuko 
dituzte.
Arbizelaiko trialsin gunean, 
09:30ean. 

OÑATI 'Non daude tximeletak 
neguan?' bisita gidatua
Aurrez eman behar da izena: 
arrikrutz@onati.eus helbidean edo 
943-08 20 00 telefonoan.
Arrikrutzen, 09:30ean. 

OÑATI Zuhaitz azoka
Hainbat mintegitako produktuak, 
Ingurumen Jardunaldien baitan.
Foruen plazan, 09:30ean. 

LEINTZ GATZAGA Zuhaitz Eguna
10:00etan, ginkana Gatz Bidean; 
11:30ean, zuhaitz berrien 
landatzea; eta luntxa.
Gatz Bidean.

ESKORIATZA Degurixara 
ibilaldia
Degurixan bazkalduko dute.
Gaztelekuan, 10:00etan.

ARRASATE Ludoteka ibiltaria
Askotariko ekintzak 3-12 urte 
arteko neska-mutikoendako.
San Andresen, 11:00etan.

OÑATI 'Ezagutu Gomiztegi 
baserria familian' bisita berezia
Debagoiena Gastronomika 
egitasmoaren baitan. Aurrez eman 
behar da izena: 943-79 6463 edo 
turismo@debagoiena.eus.
Gomiztegin, 11:30ean. 

ARRASATE OÑATI Arrasaten bizi 
diren oñatiarren bazkaria
13:00ean, Sanprubus tabernan 
luntxa; 14:00etan, talde argazkia; 
eta 14:30ean, bazkaria Erreka 
jatetxean. 
Arrasaten. 

ARRASATE 'Kantari' ikuskizuna
Arrasateko saioen grabaketa.
Amaia antzokian, 16:00etan. 

OÑATI 'Janaria eta zunba'
Topalekuko erabiltzaileendako.
Gaztelekuan, 17:00etan.  

ARAMAIO Arabako Bertso 
Kuadrilla Artekoa
Zalduondoko Lautadako Ahuntzak 
taldea eta Aramaioko Izenbakuek 
nor baino nor gehiago. 
Sastiñan, 19:00etan. 

ARRASATE 'Arrasate Blues': Los 
Winters taldea
Johnny Winter gitarra-jolearen 
bertsioak egiten dituen taldearen 
emanaldia baliatuko dute 
garagardoa aurkezteko.
Kajoi tabernan, 19:00etan. 

BERGARA AMAK eta Ain_1 
taldeak
Emakumez osatutako bi talderen 
kontzertua, Martxoaren 8aren 
harira. Sarrerak, zortzi euro.
Seminarixoan, 19:00etan.  

ARAMAIO 'Viaje al cuerpo de 
una madre' pelikula
Martxoaren 8aren harira. 
Kultura etxean, 21:00etan. 

ESKORIATZA Sharon Stoner
Debalde.
Inkernu tabernan, 22:30ean.  

DOMEKA 8
ELGETA Ibiltarien Jaia
08:00etan, mendi ibilaldiaren 
hasiera; 14:00etan, diploma 
banaketa, eta 14:30ean, bazkaria.
Elgetan. 

OÑATI Zuhaitz Eguna
Aloñako Lagunak taldearekin, 
auzolana egingo dute.
Unaimendin, 10:00etan. 

OÑATI Musika bandaren 
kontzertua
Irekia.
Santa Anan, 12:45ean.

ARRASATE 'Kantari' ikuskizuna
Arrasateko saioen grabaketa.
Amaia antzokian, 16:00etan. 

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

OÑATI Ingurumen 
Jardunaldietako erakusketa: 
azken eguna
Gaur da azken eguna.
Kultura etxean, 18:00etan.

ARRASATE Ekiñe Casado
Debalde eta irekia, herritar 
guztiendako.
Irati topalekuan, 19:30ean.

ASTELEHENA 9
OÑATI Udalekuak: izen-ematea
Gaur zabaltzen da udaleku 
irekietarako eta arte udalekuetarako 
haurrendako eta begiraleendako 
izen-ematea epea. Hilaren 20ra 
arte.
HAZen, 07:30ean.

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

MARTITZENA 10
OÑATI 'Negozio ideiak 
proiektuetan eraldatzen' saioa
Ekintzaileendako, autonomoendako, 
profesionalendako eta enpresa 
txikiendako.
Enpresagintzan, 14:00etan.

ARETXABALETA 'Erretratuak' 
erakusketa
Karmen Uribesalgoren bilduma.
Arkupen, 18:00etan. 

ARETXABALETA 'Fabricando 
mujeres' dokumentala eta 
solasaldia
Setem Hego Haizea GKEko kide 
batek dinamizatuta.
Arkupen, 18:00etan.

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

goiENa

ARRASATE 'Erradikalak ginen' ikuskizuna
Ane Labaka bertsolaria eta Beatriz Egizabal ipuin kontalaria dira 
protagonistak. Zahartzeaz, gorputzaren aldaketez, sexualitateaz, merkatu 
patriarkalaz... hausnartuko dute.
Bihar, zapatua, Kulturaten, 19:00etan.
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OÑATI Idazketa lantegia
Joxe Mari Iturraldek gidatuta.
Liburutegian, 18:00etan. 

OÑATI 'Erraiak' dokumentala
Irrintzia oinarri du Ekain Martinez de 
Lizarduyk egindako lanak.
Kultura etxean, 19:00etan.

ARRASATE 'Dios es mujer y se 
llama Petruya' pelikula
Teona Strugarren lana.
Amaia antzokian, 20:30ean. 

EGUAZTENA 11
BERGARA 'Crónica de 
tribunales' hitzaldia
Iñaki Esparzak egingo du berba.
Seminarixoan, 10:00etan.

ESKORIATZA 'Fabricando 
mujeres' dokumentala eta 
solasaldia
Setem Hego Haizea GKEko kide 
batek dinamizatuta.
Zaldibarren, 18:00etan.

ESKORIATZA 'Salud y medicina' 
hitzaldia
Ramon Etxezarreta medikuak 
egingo du berba, gazteleraz. 
Kultura etxean, 18:30ean. 

ARRASATE Ipuin kontaketa
Dorleta Kortazarren saioa, 4 urtetik 
gorakoendako. 
Santa Marinako auzo bibliotekan, 
18:00etan. 

OÑATI Zinegoak
Gay-lesbo-trans zinema eta arte 
eszenikoen nazioarteko jaialdiko 
pelikulak. 
Zinema aretoan, 19:30ean. 

BERGARA Zinegoak film 
laburren emanaldia
Mi pequeño gran Samurai, 
Krokodiloa, AD Lib, Jess, Rani, XY 
eta La Mariachi.
Seminarixoan, 20:00etan. 

EGUENA 12
ARRASATE 'Geroa bermatuz' 
jardunaldia
09:30ean, hasiera; 09:45ean, Maria 
Odriozolaren, David Martinen eta 

Javier Sastreren hitzaldia; eta, 
11:20an, kasu praktikoak eta 
galderak.
Debagoieneko Mankomunitatean, 
09:30ean. 

ARRASATE Sasoibide irteera
Musakolara joango dira. 
Biteri plazan, 10:00etan. 

OÑATI Garbigune ibiltaria
Egun osoan egongo da.
Berdura plazan, 10:30ean. 

ESKORIATZA Odola emateko 
autobusa
Irekia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
16:15ean. 

ELGETA Xalbadorpe elkartearen 
urteko batzarra
Besteak beste, 2019ko diru kontuak 
aztertu eta zuzendaritzan aldaketak 
onartuko dituzte.
Ozkarbi elkartean, 17:00etan

ARRASATE Ipuin kontaketa
Dorleta Kortazarren saioa, 4 urtetik 
gorakoendako. 
Kulturaten, 18:00etan.

OÑATI 'Euskara, itxaropen bat 
iraganari' hitzaldia
Pako Aristik egingo du berba. 
Udal euskaltegian, 18:00etan. 

ESKORIATZA Euskal jantziak 
egiteko ikastaroa
Bigarren saioa egingo dute Gonak 
eta txalekoak egiten ikasiko dute. 
Kultura etxean, 18:00etan.

ESKORIATZA Literatura 
solasaldiak
Stephen Kingen Misery liburuari 
buruzko saioa egingo dute, Ivan 
Repilarekin.
Kultura etxean, 18:00etan. 

ARETXABALETA '#Placer 
femenino' filma
Emakumeen sexualitatea askatzeari 
buruz Barbara Miller zuzendariak 
egindako lana. Sarrerak, lau euro. 
Arkupen, 19:30ean. 

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

ANTONIO ZABALA

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Insumisas
Astelehena: 20:30.

BERGARA

SEMINARIXOAN

La llamada de lo 
salvaje
Egubakoitza: 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Operacion panda
Domeka: 17:00.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Parásitos
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

Las aventuras del 
doctor Dollitle
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

Especiales
Zapatua eta 
domeka: 17:00.
Astelehena: 20:30.

El doble mas 
quince
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

El plan
Zapatua: 22:30.
Domeka: 20:00.

ANTZOKIA

Especiales
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.

GASTEIZ

BOULEVARD

Onward
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 12:30, 
17:00, 19:15, 
21:30, 23:45.
Marritzena: 17:00.
Egubakoitzetik 

domekara: 12:00, 
16:15, 18:30.

Bloosshot
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 13:20, 
15:45, 17:55, 
20:00, 22:10, 
00:15.
Martitzena: 15:45, 
17:55, 20:00.

El ritmo de la 
venganza
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 13:10, 
15.50, 18:10, 
20:25, 22:45.
Martitzena: 15:50, 
18:10, 20:25.

Que la boda nos 
separe
Egubakoitzetik 
domekara: 20:40, 
22:50.
Astelehenetik 
eguenera: 19:25, 
21:45.

The gentlemen
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 16:45, 
19:15, 21:45, 
00:15.
Martitzena: 21:45.

Parasitos
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 19:30, 

22:15.
Martitzena: 19:30.

El hombre 
invisible
Egunero, martitzena 
edo eguena izan 
ezik: 13:15, 16:35, 
19:10, 21:50, 
00:25.
Martitzena: 16:35, 
19:10.
Eguena: 17:15, 
21:50.

Cuestion de 
justicia
Egunero: 22:05.

La llamada de lo 
salvaje
Zapatua eta 
domeka: 12:20.
Egunero: 16:10, 
18:20, 20:30.

Aves de presa
Egunero: 22:40.

Las aventuras del 
doctor Dollitle
Zapatua eta 
domeka: 12:15.
Egunero: 17:15.

Jumanji
Zapatua eta 
domeka: 12:50.

Malasaña
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:20.

Adu
Egunero: 17:15, 
19:35, 22:00.

La patrulla 
canina
Zapatua eta 
domeka: 12:45.
Egunero: 14:45, 
16:00.

1917
Astelehenetik 
eguenera: 17:00.

GORBEIA

Frozen II
Zapatua: 16:15.
Domeka: 12:00, 
16:15.

Parasitos
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:15, 
19:50, 22:25.
Domeka: 17:15, 
19:50.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:10.

Jumanji
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:10.
Domeka: 12:00.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Adu
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:10, 
22:30.
Domeka: 20:10.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Volando juntos
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:10, 
22:30.
Domeka: 20:10.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Hasta que la 
boda nos separe
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:20, 
22:30.
Domeka: 12:00, 
20:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

La llamada de los 
salvaje
Egubakoitza: 18:10, 
20:10.
Zapatua: 16:10, 
18:10, 20:10.
Domeka: 12:00, 
16:10, 18:10.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Boonie bears
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:20.
Domeka: 12:00, 
18:20.

The gentlemen
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:15, 
22:30.
Domeka: 20:15.

ziNEMa

KRITIKA

Monos  
Zuz.: Alejandro Lades. Herr.: Kolonbia (2019). Aktoreak: Julianne Nicholson, Moisés Arias, Jorge Román. 

Egoera asaldagarria

Monos izaera militarra duen 
neska-mutil talde bat da. 
Kolonbiako basoan ezkutaturik 
bizi dira. Bahituta duten 
Ameriketako Estatu Batuetako 
emakume baten zaintzaz 
arduratzen dira. Noizbehinka, 
eurengana hurbiltzen da oso 
diziplina zorrotza inposatzen 
duen sarjentua. Hasieran, kosta 
egiten da Ladesek azaltzen 
digun istorioan sartzea. 
Nerabeak diren neska-mutilez 
soilik osaturik egotea taldea, 
hain altuera txikiko 
sarjentuaren agerpenak… dena 
nahiko arraroa dela dirudi. Ez 
dakigu zuzendariak zer egin 
gura duen hasiera horrekin, eta 
denbora behar da filma 
gorpuztuz joan dadin. Naturaren 
deskribapenak garrantzi handia 
du filmean. Klimak (euria eta 
hezetasuna)  eta bizi diren 
inguruneak (erreka, landaretza, 

intsektuen agerpena)   eragin 
handia izango dute pertsonaien 
egoera fisikoan eta psikikoan. 
Irudi aldetik, pelikula oso 
erakargarria da. Zuzendariak 
etekin handia ateratzen dio 
naturaren edertasunari, baita 
honen izaera basatiak 
pertsonaiengan izan dezakeen   
eragin aztoratzaileari. Naturan 

gertatzen den dikotomia 
neska-mutilen taldean ere 
gertatzen da. Alde batetik, militar 
diziplinak ekartzen duen 
gogortasuna eta bihozgabekeria 
ikusten da; bestetik, pertsonaiek 
haur izan ziren garaiko 
ezaugarriak mantentzen dituzte.  
Norgehiagoka horrek atmosfera 
asaldatzailea ematen dio filmari.

FotogRaMaS
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Gogoratzen dut…

Gogoratzen dut 2011-2015 
legealdian puri-purian izan 
genuela zaborren gaia. 
Bergaran, oposizio bezala, 
Bilduren Udal Gobernuari 
Udaleko eta Mankomunitateko 
txostenak eskatzen genizkion 
gure lana, gobernua 
kontrolatzea, hobeto egin 
genezan. Ikusi genuen Epeleko 
zabortegia zigilatzeko, erabat 
ixteko, diru bat zegoela, 
milioitik gora, oker ez banago, 
baina orduko Mankomunitateko 
arduradunek, Bilduk, zabortegia 
zigilatzeko dirua, besteak beste, 
atez atekoa ezartzera bideratu 
zuten. Epeleko konpost 
plantaren inaugurazioa ere egin 
zuten, oraindik bukatu gabe 
zegoenean, eta akatsez betetako 
eraikuntza hurrengo 
arduradunok konpondu eta 
jarri genuen martxan.

Gogoratzen dut ere 
errauskailua eta zaborren 
kudeaketa egiteko azpiegiturak 
egin beharrean zaborra kanpora 
bidali zutela, horretarako, 
kamioiek kutsadura handiko 
arrastoa utziz. Eta ondo 
gogoratzen dut zaborren 
kudeaketa egiteko Bilduren 
eredua plastikotan bildutako 
zabor bola handiak pilatzeko 
zabortegiak zabaltzea zela. 
Zaldibarren argi ikusi dugu 
zabortegietan sor daitezkeela 
kontrolik gabeko suteen 
kutsadurak eta ez direla eredu 
egokia hondakinen 
kudeaketarako. Zein da, beraz, 
ezker abertzalearen soluzio 
magikoa?

azkEN bERba

AINTZANE OIARBIDE

Naroa Urien Berrio aRRaSatE
Oñatik mendiaren oinean du 
jatorria; Bergarak, Erdi Aroko 
iturrietan; Aretxabaletak, aldiz, 
haritzen toki zabalean. Horre-
lakoak eta aldrebesagoak maiz 
entzun badira ere, gauzak bere 
tokian jartzera dator Gipuzkoa-
ko herrien izenak. Lekukotasunak 
eta etimologia ikerketa-lana. 
Patxi Salaberri Zaratiegi eus-
kaltzain osoak eta Luis Mari 

Zaldua Etxabe urgazleak "me-
todologia serioa oinarrian har-
tuta eta zuhurtziaz" osatu dute, 
eta Euskaltzaindiak argitaratu 
du, Izenak bilduman.

Egileek Andres Urrutia eus-
kaltzainburua eta Garbiñe Men-
dizabal Hizkuntza Berdintasu-
neko foru zuzendaria ondoan 
zituztela aurkeztu dute asteaz-
ken honetan Donostiako Foru 
Jauregian, aldi berean paperean 

eta akademiaren webgunean 
PDF formatuan eskuragarri 
jarri den lana.

4.500 testigantzaren bilketa
Dokumentazio joria baliatu dute 
lanerako, bai idatzizkoa (4.500 
testigantza), baita ahozkoa ere 
(242 lekukoren 700 lekukotza, 
Ahotsak.eus-etik hartuak). Emai-
tzak alfabeto ordenan jarri di-
tuzte, herrika, herri izenari 

dagokion sarreran txertatuta 
auzo eta bestelako populazio 
guneak; gehien dituztenak, bide 
batez, Aretxabaleta eta Eskoria-
tza dira, zazpina. Sarrera bakoi-
tzean eman dituzte izen ofiziala; 
dokumentuetan aurkitutako 
lekukotasunak; euskal testue-
takoak; ebakera edo ahoskera; 
etimologia; gentilizioa; eta, da-
goen kasuetan, herritarren edo 
herriaren beraren ezizena.

Debagoieneko herriak
Liburuan, Gipuzkoako 182 en-
titate hartu dira aintzat. Gehie-
nak udalerriak (89) eta auzoak 
(85) dira, baina badaude popu-
lazio-gune txikiagoak ere. Ira-
kurleak igarriko du baten bat 
faltan, ez baitira aintzat hartu 
liburuetan eta dokumentuetan 
agertzen ez direnak, horrek tra-
dizio falta adierazten duelako. 
Liburuan, noski, Debagoieneko 
herriak ere badaude: Antzuola, 
Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, 
Eskoriatza, Leintz Gatzaga, Oña-
ti eta Elgeta.

Norberaren herriaren, etxea-
ren, kalearen… izena tertuliagai 
izaten da sarri. Mendizabalen 
esanetan, herria maite duen 
edozeinek estimatuko duen lana 
da argitaratu berria.

Gipuzkoako herrien izenak liburua.

Gipuzkoako herrien 
izenak ulertzeko liburua
Patxi Salaberriren eta Luis Mari zalduaren 'gipuzkoako herrien izenak. 
Lekukotasunak eta etimologia' ikerketa-lana argitaratu du Euskaltzaindiak, paperean 
eta webgunean aldi berean. Debagoieneko herrien izenen azterketa ere badago

bukatzEko

ARETXABALETA

ANTZUOLA

LEINTZ GATZAGA

OÑATI

BERGARA

ELGETA

ESKORIATZA

ARRASATE

GOIENA / E.A.

PEFC ziurtagiria

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