
VW Tiguan berria

Gipuzkoa etorbidea, 36 • ARRASATE • 943 71 18 70 Das Auto

Karlos Odriozola, Teresa Sala eta 
Itsaso Azkarate –Taun Taun 
Teatroa–, mostraren 
aurkezpenean.

Asteburuan borobilduko dute 
XIII. mostra / 40

Txotxongiloek 
Bergara

hartu dute 

jagoba domingo

Sinadurak AsIer 
elortzA / 26 

MArIjo 
deogrAcIAs / 30 

AlAzne 
gurIdI  / 35 

MIKel 
IrIzAr / 48 

IrAItz AgIrre 
ArAnguren / 8 

gAIzKA
erAñA / 12 

YerA 
sAncHez / 20 

Aretxabaletako parte 
hartze ordenantzan 
herritarren 
ekarpenak landuko 
dira martitzenean / 20

Huhezitik 7.000 
ikasle pasatu dira 
1976an zabaldu 
zutenetik, Irakasle 
Eskola modura / 6

Bultzada 
teknologikoa 
komertzio txikiei
Azaroan abiaraziko da 'Merkatari', bezeroa bertako 
denda fisikora gerturatzea helburu duen 
mugikorretarako aplikazioa  / 4

Alberto santana 
historialariari 
elkarrizketa

erreportajea 
gazteen  
emantzipatzeaz

zu hemen zaude

2016-10-21 egubAKoItzA / 701. zenbAKIA / 16. urteA
debagoieneko doako aldizkaria goIenA.eus

  



ubane Madera debAgoIenA
"Hau guztiau aitzindaria da Osa-
kidetza euskalduntzeko ekimen 
modura. Ez da beste inon ere 
egiten, Debagoienean bakarrik. 
Aurrerapauso oso garrantzitsua 
da". Halaxe baloratu dute, bes-
teak beste, 8.000 debagoiendarrek 
eskaria egin izana Debagoieneko 
ospitalean edo eskualdeko anbu-
latorioetan–Debagoieneo ESI– 
lehentasunez erabili gura duten 
hizkuntza euskara izan dadin. 

Apirilean abiarazi zuten Nik 
euskaraz nahi dut Osakidetzan 
kanpaina, eta ordutik uda ostera 
arte 2.000 debagoiendar gehiago 
dira euren lehentasunezko hiz-
kuntza euskara aukeratu dutenak.  

espezialistak ere bai 
Ildo beretik, oraingo astean bes-
te aurrerapauso bat eman dute: 
"Harremanetarako hizkuntzatzat 
euskara aukeratuta egonez gero, 
espezialistaren batengana joatea 
tokatzen bada, harreran dagoen 
profesionalak, betiere kupoak 
zainduta, zuzenean profesional 
euskalduna izendatuko du", es-
plikatu du Ander Manterolak, 
Debagoieneko ESIko euskara 

teknikariak. "Adibide praktiko 
bat da, ikusteko eskaera egiten 
bada Osakidetzak ere ahaleginak 
egiten dituela gero zerbitzua, 
nahi duenak behintzat, euskaraz 
jaso dezan", gaineratu du Nerea 
Mendizabalek, Jardun euskara 
elkarteko ordezkariak.

Eta lanean segituko dute Osa-
kidetza euskaratzeko ekimenean, 
erronka berria finkatu dute eta: 
"Gurako genuke urtea bukatzera-
ko 10.000 izatea euskara aukeratu 

dutenak; herritarrak eskaerak 
egiten jarraitzera gonbidatzen 
ditugu, oso erraza da –osasun-zen-
troko edo anbulatorioko harreran 
eska daiteke, edo familiako medi-
kuari edo erizainari–", esan du 
Itxaro Artolak, AEDko ordezkariak.  

Debagoieneko udalek, euskara 
elkarteek eta Osakidetzak elkar-
lanean abiarazitako ekimena da 
hauxe; hain justu, duela bi urte 
eta erdi osatu zuten elkarlane-
rako mahaitik abiatuta. 

8.000 lagunek lehenetsi 
dute euskara Osakidetzan
Apirilean kanpaina abiarazi zuten debagoieneko udalek, euskara elkarteek eta 
osakidetzak elkarlanean, debagoiendarrek lehentasunezko hizkuntza gisa euskara 
eska zezaten bultzatzeko; ordutik 2.000 eskaera egin dira; erronka da 10.000 lortzea

Gaur, egubakoitza, hirugarren 
batzarra egitekoak dira Edesa 
Industrialeko –Fagor CNAG-
roup– zuzendaritzako eta enpre-
sa batzordeko ordezkariak, Ga-
ragartzako plantan ezarri gura 
duten EREaren baldintzak ne-
goziatzeko –09:30ean–. Oraingo 
asteko martitzenean izan zuten, 
hain justu ere, negoziaziorako 
bigarren bilera, baina bi aldeen 

artean ez zuten adostasunik 
lortu.  

Zuzendaritzaren proposamena 
izan zen EREa azaroan bakarrik 
aplikatzea, garbiketa sailean lau 
astez, eta egosketan bi astez.  
EREak eragina izango luke 142 
langilerengan, eta bermatuko 
luke haien soldata %100ean. En-
presa komiteak ez zuen proposa-
mena onartu, uste dutelako EREa 
bera bakarrik ez dela konponbi-
dea; enpresaren etorkizuna argi 
dezakeen bideragarritasun plana 
ere beharrezko ikusten dute. 

Fagor CNAren EREa 
negoziatzeko 
hirugarren batzarra 

55.000 lagun izan ziren 
Bergaran Kilometroak egunean
"Hemendik zorionak lan egin duten guztiei, bikain atera 
zen guztia eta eurak gabe ez litzateke posible izango"

Maite Txintxurreta bergArA
"Oso pozik" azaldu ziren atzo, 
eguena, Bergarako Aranzadi Ikas-
tolako ordezkariak Kilometroak 
2016 jaiak emandakoa baloratze-
rako prentsaurrekoan. 

Gipuzkoako probintzian Ber-
garak duen kokapena kontuan 
izanik, "espero baino jende gehia-
go" etorri zen Kilometroetara, 
Aranzadi ikastolako zuzendari 
Ane Barrusok adierazi zuenez. 
55.000 bisitari izan ziren, eta 
horiekin, helburua betetzat jo 
dute Kilometroetako eta ikasto-
lako ordezkariek. Aurreratu 
zuten jende horrek diru "dezen-
te" utzi zuela zirkuituan zehar. 
Dena den, datorren urte hasie-
rara arte ez dute jakingo zein 
den benetako irabazia dirutan, 
orduan iritsiko baitira fakturak.

Gaineratu zuten arropa sal-
menta "oso ondo" joan dela, eta 
Gure Zozketako 40.000 txartel 

saltzearen helburua ere gaindi-
tu dutela. Seminarioko eraiki-
nean egindako lanen maileguak 
ordaintzeko erabiliko du Aran-
zadi Ikastolak dirua.

etorkizuna bermatuta 
Azterketa kuantitatiboaz gain, 
kualitatiboa ere egin zuten, eta 
ondorioa da ikastolen aldeko 
jaiak baduela etorkizuna, Kilo-
metroetako koordinatzaile Mikel 
Egibarrek azaldu zuenez: "Kilo-
metroetara joaten den jendeak 
joaten jarraitzen du, eta jende 
gazteak ere ikusten du parte har-
tzeko beharra". Era berean, he-
rritik herriarendako egindako 
jaia izatearen helburu soziala ere 
erdietsi dutela esan zuten, eta 
hori urte osoan zehar igarri dela.

Besteak beste, egunean zein 
urte osoan Kilometroen bueltan 
lanean edo laguntzen ibili diren 
guztiei eskerrak eman zizkieten.

Aranzadi Ikastolako ordezkariak atzo, prentsaurrekoan. maite txintxurreta

euskara aukeratu duten herritarren kopurua, datutan
udalerria Lehen lauhilekoa Bigarren lauhilekoa

aramaio 814 %71 830 %73

arrasate 926 %4 1.445 %6

antzuola 139 %8 251 %15

bergara 1.191 %8 1.889 %12

elgeta 528 %56 611 %65

oñati 871 %7 1.231 %11

aretxabaleta 742 %11 940 %13

eskoriatza 591 %14 719 %17

Guztira 5.802 %8,7 7.916 %11,9

iturria: elkarlan-mahaia

Ander Manterola, Nerea Mendizabal eta Itxaro Artola. ubane madera
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Miren arregi bergArA
Ekonomia Gurean telebista 
saioaren lehen atala grabatu 
dute eguaztenean Bergarako 
osoko bilkuren aretoan. Urko 
Aristi kazetariak zuzenduta, 
Orkestra, Lehiakortasunerako 
Euskal Institutuko ikertzaile 
Miren Estensoro, enpresaburu 
eta Confebask-eko presidente 
ohi Migel Lazpiur eta Enpre-
sagintzako dekano Lander Be-
loki aritu dira ekonomiaz. Gi-
puzkoako Foru Aldundiak 
babestuta, Tokikomek eta Goie-
nak elkarlanean ekoiztuko di-
tuzte saioak. Gipuzkoako es-
kualdeetan saio bana grabatu-
ko da. Datorren eguaztenean 
emitituko du Goiena Telebistak 
asteon grabatutako saioa, 
22:00etan. 

argazkia eta erronkak 
Hain justu ere, ekonomiaren 
gaur egungo argazkia eta etor-
kizuneko erronkak izan dituz-
te berbagai saioan. Bereziki 
nabarmendu dituzte honako 
kontzeptuak; berrikuntza, na-
zioartekotzea, lehiakortasuna, 
dibertsifikazioa, prestakuntza 
eta kualifikazioa, lankidetza 
edota politika publiko egokiak. 
Etorkizunari begira, itxaro-
pentsu agertu dira Estensoro, 
Lazpiur eta Beloki. 

Urko Aristi, Miren estensoro, Migel lazpiur eta lander Beloki, Bergaran. j.d

Gertuko ekonomiaz 
berbetan, saio berrian
bergaran grabatu dute 'ekonomia gurean' saioaren lehen atala. Foru Aldundiak 
babestuta, tokikomek eta goienak elkarlanean ekoiztuko dute hori eta eskualdez 
eskualde joateko asmoz sortu da. eguaztenean eskainiko da lehen saioa, 22:00etan

debagoieneko ekonomia; ezaugarriak eta erronkak

miren estensoro 
orKestrAKo IKertzAIleA

"Berrikuntza gaitasun 
handia duen eskualdea da"

itxaropentsu agertu da orkestrako, 
lehiakortasunerako euskal institutuko ikertzaile 
miren estensoro etorkizunari begira: 
"debagoiena jarduera industrial handi bat duen 
eskualdea da, krisiak ez du beste eskualde 
batzuetan beste eragin, eta horren arrazoia da 
espezializazioa". eta gaineratu du: "berrikuntza 
gaitasun handia duen eskualdea da eta horren 
adierazle da berrikuntza gastua. i+g-aren 
gastua %4ra iristen da, hego korearen maila 
berdinera". nazioartekotzeaz ere aritu da 
estensoro eta adierazi du "nahiko argazki 
polita" ateratzen dela alderdi horretan ere: 
"abiadura desberdineko enpresak daude; 
enpresa txikiak asko dira, baina badaude 
trakzio handiko enpresak ere". etorkizunera 
begira, bestetik, hezkuntza eragileak 
enpresarekin dialogoan egotearen garrantzia 
eta lehiakor izateko eta produktu berriak 
bultzatzeko gaitasuna ere nabarmendu ditu. 
lankidetzaz ere aritu da estensoro eta 
gaineratu du, erakunde publikoek bultzatu 
behar luketela hori. bukatzeko, elementu 
identitarioak azpimarratu ditu, nabarmenduz 
debagoiendarrak harro daudela bertako 
jarduera industrialaz eta hori garrantzitsua dela.  

migel lazpiur 
enpresAburuA 

"Enpresa ondo badoa, 
Euskadi ondo joango da"

garai berrietara egokitzeko gaitasunaz 
berbetan hasi du hitzaldia lazpiur enpresako 
buru eta Confebask-eko presidente ohi migel 
lazpiurrek: "1904an nire aitona zapatak egiten 
zegoen eta nik 18 urte nituela tornu bat erosi 
genuen. gaur forja tresneria eta makineria 
egiten dugu". eta gaineratu du: "ingelesa 
jakitea ezinbestekoa da gaur egun. 
lazpiurreko muntatzaileak mundu guztian 
aritzen dira enpresan bertan ikasitako 
ingelesarekin". bestetik, debagoieneko 
enpresek elkarrekin lan egiteko gaitasuna 
erakutsi dutela eta hori oso garrantzitsua dela 
dio lazpiurrek eta bailarako indarguneez 
galdetuta, debagoieneko enpresen tradizio 
handia nabarmendu du. indarguneez soilik ez, 
ahulguneez ere aritu da eta aspektu horretan, 
gaur egungo "ziurgabetasuna" azpimarratu 
du. gaineratu du enpresa handiak 
multinazionalen eskuetan jausten utzi duela 
debagoienak eta hori hanka sartze handia 
dela: "beste herrialde batzuetan etorkizuna 
zaintzen dute eta guk errazegi saldu ditugu. 
eta gaineratu du: "enpresa babestu behar 
dugu. industria ondo badoa, euskadi ondo 
joango da". 

lander beloki
enpresAgIntzAKo deKAnoA

"Formakuntza etengabekoa 
izan behar da"

harrobia eta enpresa uztartuta egotearen 
garrantziaz berbetan hasi du saioa 
enpresagintzako dekano lander belokik: 
"kontutan hartu behar dugu formakuntza 
etengabekoa izan behar dela. bizitza guztian 
eguneratu behar ditugu ezagutzak". eta 
gaineratu du: "taldean lan egiteko gaitasuna, 
lidergotza, malgutasuna... horiek dira balore 
garrantzitsuak eta hezkuntza sistemak 
horretan garrantzia handia du". 
debagoieneko indarguneen gainean 
galdetuta, belokik dio kualifikazioa eta 
ezagutza nabarmendu behar direla: 
"ezagutzaren inguruan eta ikerketa eta 
formakuntzaren inguruan lan handia egin da. 
oñatiko unibertsitatea, arrasateko 
esperientzia, kooperatibagintza...". 
globalizazioaz ere aritu da beloki eta adierazi 
du gaur egungo gizarteak enpresa 
lehiakorrak eskatzen dituela, sorkuntzari 
garrantzia ematen dioten enpresak. 
bukatzeko, politika publiko egokiak bideratu 
behar direla esan du dekanoak: "Politika 
publiko egokiak behar dira eta baita ere 
espezializazioa. mundu mailan ibiltzeko 
gaitasuna izan behar dute enpresek". 
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Eneko azurmendi debAgoIenA
Gaur egun, teknologia berriak 
abiadura handian hedatzen ari 
diren garai hauetan, komertzio 
txikiek teknologiotara egokitze-
ko inoiz baino behar handiagoa 
dute, negozioa aurrera eraman 
ahal izateko.

Hain zuzen ere, horretan la-
guntzeko helburuarekin jaio da 
Merkatari izeneko mugikorre-
rako aplikazioa. 

Goiena Komunikazio Taldeak 
eta ISEA Berrikuntza Zentroak 
jarri dute abian proiektu hau, 
Debagoieneko Mankomunita-
tearekin elkarlanean. 

Gainera, bailarako dendari 
elkarteek proiektu honetan par-
te aktiboa izan dute. Izan ere, 
azterketa fasean bailarako zen-
bait komertzio ibili dira eta orain, 
ezarpen fasean, Arrasateko 
Ibai-Arte elkarteko 10 komer-
tziotan jarriko da abian proiek-
tua, azaroko lehen astean, on-
doren bailara osora zabaldu ahal 
izateko.

"Komertzio txikiak merkatu 
zail baten lehiatzen ari dira gaur 
egun, zeinetan Amazon bezala-
ko plataforma multinazionalek 
botere handia duten. Merkatu 
horretan lehiatzea oso zaila da;  
izan ere, edozein produktu es-
kuragarri izaten dute eta merke, 
gainera", adierazi du Juan Mari 
Okinak, ISEAko ordezkariak. 

Esan bezala, teknologiaren 
eraginez, bezeroen ohiturak asko 
aldatu dira. "Tradizionalki, den-
daria eta bezeroak gertu egon 
dira. Hala ere, garaiak aldatzen 
doaz eta teknologia berriek lor-
tu dute orain arte ezinezkoa 
zena. Beraz, gu ezin gara atzean 
geratu eta mundu horretan mur-
gildu behar gara. Ate bat ireki 
zaigu eta sartu egin behar gara", 
azpimarratu du Jesus Mari El-
korok, Ibai-Arte elkarteko kideak.

gertutasuna 
Merkatu horretan lehiatzea eta 
euren alturan jartzea ia ezinez-
koa zela ikusirik, gertutasuna 
bezalako balioak balioan jartzea 
erabaki zuten sortzaileek. "Hel-
burua da tokiko merkatariak 
lehiakorrak izateko erremintak 
lortzea, balioan jarrita bezeroa-
ren hurbiltasuna", azaldu du 
Okinak, eta gaineratu herriko 
dendariak eskaintzen duen "fi-
deltasuna" ez duela Internetek 
eskaintzen.

"Herriko dendariak ezagutzen 
zaitu, badaki zer gustatzen zai-
zun eta zer ez, badakizu edozein 
arazo edukita ere bera hor egon-
go dela laguntzeko prest", zehaz-
tu du ISEAko ordezkariak. 

Hori horrela, ondorengoak 
dira komertzioek eta dendariek 
izango dituzten onurak: proze-
suetan eta transakzio komer-
tzialetan denbora aurreztea, 
bezeroarekin komunikazioa 
hobetzea, bezeroa bera hobeto 
ezagutzea eta, ondorioz, honen 
erosketa ohiturak ere hobeto 
ezagutzea.

bailara osorako proiektua 
Hasiera batean, proba modura 
Arrasateko 10 komertziotan ba-
karrik jarriko da martxan apli-
kazioa. Hala ere, denborak au-
rrera egin ahala, Debagoien 
osora zabaltzea da sortzaileen 
helburua, betiere, funtzionamen-
duak izaten duen erantzunaren 
arabera.

"Bailara osora hedatzeko 
proiektua da, baina garbi dago 
ezarpena ezin dela egun batetik 
bestera eta guztia batera egin. 
Horregatik, pixkanaka zabaltzen 
joatea da asmoa, erantzuna no-
lakoa den ikusiz", zehaztu du 
Koldo Azkoitiak, Debagoieneko 
Mankomunitateko Garapen Agen-
tziako arduradunak.

arlo komertziala, goienak 
Goiena Komunikazio Taldea-
rentzat proiektu honen parte 
izatea bailararen garapenarekin 
duen konpromisoaren parte da. 
Proiektu honetan, Goienak be-
zeroengan duen ezagutza eta 
hauekin duen harremana izan 
dira oinarriak. "Goienak badau-
ka gure bailarako komertzio 
guztien gida komertzial bat, eta 
hori izan da proiektu honetan 
sartzeko abiapuntua. Izan ere, 
aplikazioaren datu basea Goie-
nako gida hori da", nabarmendu 
du Mireia Larrañagak, Goiena 
Komunikazio Taldeko zuzenda-
ri komertzialak. Gaineratu du 
bailarako komertzio ezberdine-
kin harremanetan jarri direla, 
hasierako azterketak egin eta 
"parte-hartzaileen erantzuna" 
nolakoa izan den aztertzeko. 
"Oro har, oso erantzun eta ha-
rrera ona izan du proiektuak 

orain arte, balorazioa positiboa 
da", zehaztu du.

diru-laguntza
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
laguntza izango du Merkatari 
proiektuak. "Ekonomia sailak 
urtero kaleratzen ditu deialdi 
ezberdinak, tokiko ekonomia 
sustatzeko eta garapen ekono-
mikoarekin zerikusia duten bes-
te zenbait proiekturi bultzada 
emateko. Testuinguru horretan, 
2014ko deialdian aurkeztu genuen 
proiektu hau –Goienak, ISEAk 
eta Debagoieneko Mankomuni-
tateak–, diru-laguntza lortu ahal 
izateko, eta aldundiaren ones-
pena jaso genuen", dio Azkoitiak. 

Halaber, Mankomunitatea izan 
da diru-laguntza lortzeko eskae-
ra tramitatu duena eta proiektua 
gauzatu ahal izateko finantza-
keta ardura handiena izan due-
na. "Mankomunitatetik, uste 
dugu Debagoieneko komertzio 
txikien biziraupena oso garran-
tzitsua dela bailarako herriek 
bizia eduki dezaten", azaldu du 
Garapen Agentziako arduradu-
nak. Horregatik, erakunde pu-
blikoetatik mota honetako proiek-
tuak "babestu" egin behar dire-
la aldarrikatu du.

udalaren babesa
Arrasateko Udalak, berriz, 
proiektua babestu du. "Tekno-
logia berriak erabilita, herriko 
komertzio txikiei bultzada bat 
emateko balioko du. Bertakota-
sunaren abantaila balioan jartzen 
duen aplikazioa da, bezeroa den-
da fisikora erakartzeko diseina-
tutako tresna bat", dio Victo-
rioano Fuentesek, Merkataritza 
zinegotziak.

erabiltzaileek, balorazioa
Mugikorrerako aplikazio honek 
ahalbidetuko du erabiltzaileek 
dendaren edo komertzioaren 
gaineko balorazioa eman ahal 
izatea. " Balorazio honen bitar-
tez, merkatariak gauzak ondo 
edo gaizki egiten ari den jakin 
ahal izango du", dio Okinak.

erabilerraza 
Aplikazioa sortu duen Ideable 
enpresako kide Iñaki Bartolo-
meren esanetan, edozeinek era-
bili dezakeen aplikazioa da Mer-
katari. " Merkatariek ordena-
gailuan eta haien mugikorretan 
erabil dezakete eta bezeroek, 
berriz, haien mugikorretan. Era-
bilerari dagokionez, oso erraza 
da", azaldu du. 

'Merkatari'-rekin, 
bezeroak hurbil
debagoieneko komertzio txikiei bultzada teknologiko bat eman eta, horren bitartez, 
bezeroa denda fisikora gerturatzea da mugikorrerako aplikazioaren helburu nagusia; 
azaroko lehen astean martxan jartzea espero dute proiektuaren sortzaileek

BEzErOEkikO 
hurBiLTaSuna da, 
BaTEz ErE, apLikaziO 
hOrrEkin BaLiOan 
jarri nahi dEna

 haSiEran  
arraSaTEn haSikO 
dEn arrEn, BaiLara 
OSOra zaBaLTzEa da 
hELBurua

EdOzEinEk EraBiLi 
dEzakE 
MuGikOrrErakO 
apLikaziOa, OSO 
EraBiLErraza BaiTa
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Mugikorrerako aplikazioa erabilerraza da. iñaki iturbe

parte-hartzaileen hitzak

Juan mari okina IseA 
berrIKuntzA zentroA

"Bezeroen hurbiltasuna 
balioan jarri nahi dugu"

"orain arte, dendari txikiek egin 
dutena da handien erreminta 
berekin lehiatu. baina saiakera 
horiek porrot hutsa izan dira, 
oso zaila delako handiekin 
lehiatzea. horregatik, 
Merkatari-n, ez dugu hori 
planteatzen, atzera bota dugun 
zerbait da. teknologia erabili 
gura dugu, bai, baina helburu 
desberdinarekin, bezeroa 
dendara hurbiltzeko 
helburuarekin, hain zuzen. 
komertzio txikiek eskaintzen 
dizuten fideltasuna da balioan 
jartzen duguna, gehiago 
ordaindu arren, produktu horren 
balorea askoz handiagoa baita".

mireia larrañaga goIenAKo 
zuzendArI KoMertzIAlA

"Goienaren filosofiarekin 
guztiz bat dator proiektua"

"goiena komunikazio taldearen 
oinarrietako bat da aldaketetara 
egokitzea. hainbat arlotan 
dihardugu 2017rako prestatzen 
eta begirada 2020an jarrita. 
internetek aukera berriak 
zabaldu ditu eta goienan argi 
daukagu aldaketok 
komunitatearekin batera egin 
behar ditugula. gidaren 
telefonoetarako bertsio 
eguneratua da pilotatzen ari 
garena eta emaitzak ikusiko 
ditugu laster. horiek guztiak 
analizatuko ditugu proiektu 
honetako parte diren 
merkatariekin, eta hobetzen 
jarraituko dugu".

koldo azkoitia gArApen 
AgentzIAKo ArdurAdunA

"Ezinbestekoa da merkatari 
txikien biziraupenerako"

"debagoieneko 
mankomunitatetik, merkatari 
txikien aldeko kanpainak 
bultzatzen ahalegindu izan gara 
beti. gure apustuetako bat da, 
sinesten dugulako merkataritza 
ezinbestekoa dela eta gure 
herriek bizitza eduki dezaten, 
merkatari txikiak ere hor egon 
behar direla. gure ustez, 
erakunde publikoetatik mota 
hauetako proiektuak babestu 
egin behar ditugu. merkatari 
elkarte desberdinekin honi 
buruz hainbat bilera egin ditugu 
eta feedback hori jaso ahal izan 
dugu. horrez gain, finantziazioa 
ere guk tramitatu dugu".

Jesus mari elkoro IbAI-Arte 
elKArteKo KIdeA

"Ohiturak aldatzen doaz, eta 
gu egokitu egin behar gara"

"garaiak aldatzen doaz eta 
teknologia berriek lortu dute 
orain arte ezinezkoa zena. 
beraz, gu ezin gara atzean 
geratu eta mundu horretan 
murgildu behar gara.
merkatarik aukera ematen 
digu, gertukoen indar guztiak 
metatuz, aurrera egiteko. 
inbertsio handiak egiteko 
gaitasunik ez dugu, baina, 
indarrak metatuz, gauza 
txukun bat egitea posible da. 
ibiliaz ikasiko dugu bidea. ate 
bat irekitzen bazaizu, sartu 
egin behar zara, ea barruan zer 
dagoen ikustera eta 
aztertzera".

iñaki bartolome IdeAble 
enpresAKo KIdeA

"Edozeinek erabili 
dezakeen aplikazioa da"

"beti ikusi dugu auzoko 
merkatarientzat oso zaila dela 
Amazon edo Inditex-en kontra 
lehiatzea. ez daukate 
hainbeste diru interneten 
lehiatzeko. orduan, teknologia 
beste modu batean erabiltzea 
erabaki genuen. aplikazio 
honekin, mezuak bidali 
ditzakete, promozioak jaso, 
artikuluak mugikorretan bilatu 
eta iritziak eman eta jaso ere 
bai, beti hurbiltasun hori 
mantenduz. merkatariak 
bezeroekin daude, baina ez 
dendan bakarrik, etxean ere 
bai. gainera, oso erraza da 
erabiltzeko".

Victoriano fuentes 
MerKAtArItzA zInegotzIA

"Bertakotasunaren abantaila 
balioan jartzen du"

"arrasateko udalak 
Merkatari bezalako aplikazio 
baten berri izan zuenean, 
babestu beharreko proiektu 
bat zela iruditu zitzaion. 
izan ere, teknologia berriak 
erabilita, herriko komertzio 
txikiei bultzada bat emateko 
balioko du. 
bertakotasunaren abantaila 
balioan jartzen duen 
aplikazioa da, denda txikien 
zerbitzua hobetzeko eta 
bezeroa denda fisikora 
erakartzeko diseinatutako 
tresna bat. komertzio txikiek 
mota honetako bultzadak 
behar dituztela uste dugu". 
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Huhezitik 7.000 ikasletik gora igaro dira 1976az geroztik 
eta liburua aurkeztu dute urteurrena ospatzeko

Eneko azkarate esKorIAtzA
40 urte dira Eskoriatzako Ira-
kasle Eskola sortu zela, gaur 
egungo Huheziren ernamuina. 
Hori dela eta, MUko fakultateak 
urtemuga ospatuko du datozen 
hilabeteetan. Udaberrian egingo 
dituzte hainbat ekintza ludiko 
eta akademiko, baina oraingo 
astean aurkeztu dute eskolaren 
historia eta mugarriak jasotzen 
dituen liburua. 40 urtean euskal 
gizartean eragiten. Irakasle Es-
kola-Humanitate eta Hezkuntza 
Zientzien Fakultatea (Huhezi) 
izenburupean, Iñigo Ramirez de 
Okariz ikertzaile eta irakasleak 
egindako liburuak datu, grafiko 
eta argazki ugari jasotzen ditu. 
Ikasleek egindako ikus-entzu-
nezkoa ere aurkeztu dute.

beti erronkei erantzuten 
Eskoriatzako Irakasle Eskola 
1976an sortu zen, "garai hartako 
hezkuntza-sistemak aurrean 

zuen erronkari erantzuna ema-
teko: irakasle euskaldunak sor-
tzea", Ramirez de Okarizek go-
goratu duen moduan. Ordutik, 
eta 1997an Humanitate eta Hez-
kuntza Zientzien Fakultate bihur-
tuta, guztira 7.058 ikasle hartu 
ditu. Ikasle horiek Aretxabale-
tako eta Eskoriatzako campuse-
tan lortu dute euren titulazioa. 
Horietatik, 6.071 Haur Hezkun-
tzan eta Lehen Hezkuntzan gra-
duatu dira.

Begoña Pedrosa Huheziko de-
kanoak nabarmendu du beti 
aurrean egoteko eskolak eta 
fakultateak egindako ahalegina, 
eta fakultatearen ezaugarriak 
azaldu ditu: "Unibertsitate-bizi-
tzako esperientzia berezia, me-
todologia aktiboetan oinarritua, 
kooperatibismoaren balioak 
oinarri dituen pertsonen pres-
takuntza, euskaldun identitate 
batekin eta nazioarteko beste 
esperientzia batzuei irekia".

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
lankidetza hitzarmena sinatu du 
Mondragon Unibertsitatearekin, 
Etorkizuna Eraikiz programaren 
baitan, langileen partaidetza nola 
sustatu ikertzeko. "Hurrengo 
hamar urteetara begira, Gipuz-
koak zer egin behar duen zehaz-
tu nahi dugu, gizarte eragile 
guztiekin, modu konpartituan 
eta ikuspegi praktiko batekin", 

adierazi du Markel Olano ahal-
dun nagusiak. Olanoren ustez, 
ezinbestekoa da langileen parte 
hartzea enpresetan, baita kapi-
talari dagokionez ere.

Hitzarmenaren arabera, MUko 
hiru fakultateetako ikerlariak 
ariko dira lanean, Bixente Atxa 
errektoreak adierazi duen mo-
duan. Haiek ikertuko dute Gi-
puzkoako enpresetan langileen 
parte hartzea "zein den" eta "ze 
eragin" duen parte hartze horrek 
enpresen negozioen "jasangarri-
tasunean eta lehiakortasunean". 

MUk ere lagunduko 
du Gipuzkoaren 
etorkizuna eraikitzen

ramirez de Okariz, Atxa, Pedrosa eta de Bilbao martitzeneko aurkezpenean. goienaLeire kortabarria debAgoIenA
Debagoieneko udalek 1,32 milioi 
bueltatu beharko dizkiote Foru 
Ogasunari, 2016ko Udal Finan-
tzaketa Foru Fondoaren aurre-
kontu itxierak ez dituelako au-
rreikuspenak bete. Hori gertatu 
da Foru Ogasunaren zerga-bil-
keta ez dela aurreikusi adinako 
ona izan. 

Urrian, urteko ekitaldiko au-
rre-likidazioa edo itxiera aurrei-
kuspena egiten du Foru Aldun-
diak, eta horren arabera, urte 
hasieran egindako aurrekontua 
errebisatzen da. Kasu honetan, 
2016ko Udal Finantzazio Foru 
Fondoaren aurrekontua 458 mi-
lioi pasakoa zen urte hasieran, 
eta itxiera aurreikuspena 451 
milioi pasakoa da. Gipuzkoako 
88 udalek, denetara, 7 milioi 
pasatxo bueltatu behar izango 
dizkiote Foru Ogasunari. Ahal-
dun nagusi Markel Olanok esan 
duenez, ordea, urteko laugarren 
ordainketa, azarokoa, aurreiku-
si moduan egingo da, eta doi-
kuntzak edo diru itzulerak otsai-
lean egingo dira.

Martitzenean jakin zen itxie-
ra datua, Gipuzkoako Finantzen 
Kontseilua egin zenean. Ahaldun 
nagusi Markel Olanok eta Oga-
sun eta Finantza diputatu Jabier 
Larrañagak Batzar Nagusietan 
eman zituzten azalpenak. Olanok 

"hazkundearen eta zuhurtziaren" 
bidean kokatu zuen aurtengo 
datua.

Bailararako, 2016ko aurrekon-
tua 39,2 milioikoa zen, eta itxie-
rak 38,6 milioiko zifra utzi du.

Foru arduradunek azpimarra-
tzen dute "nahiz eta aurreikus-
pena jaitsi, udalek jasoko dute-
na 2015eko likidazioa baino al-
tuagoa" dela: % 3,38 altuagoa.  

2017ko aurrekontuaren berri 
ere eman du Aldundiak: 467,6 
milioi euro, "inoizko UFFFrik 
handiena", Markel Olanoren 
esanetan. Debagoieneko udalek 
40 milioi euro pasa jasoko di-
tuzte, aurreikuspenak betetzen 
badira.

alkateen balorazioa 
Arrasateko alkate Maria Uba-
rretxenak esan du Arrasateko 
Udalean "lasai" daudela, izan 
ere, aurrekontuak egiterakoan, 
"zuhurtziaz" jokatzen dute. Ho-
rregatik, "itxiera zuzena" izango 
dute finantza aldetik. 

Desbideraketaren gainean, 
honako hau dio: "Beti gerta dai-
tezke horrelakoak: aurreikus-
penak egiten dira, urte erdian 
badirudi diru gehiago egongo 
dela, baina gero urte bukaeran 
beharbada ez da horrela… Ba-
remo baten barruan jokatu behar 
da, eta jakin, horren barruan 
gora edo behera egin dezakeela". 
Azpimarratzen du "zuhurrak" 
izan behar direla erakundeak, 
eta Foru Aldunditik "urte osoan" 
udalei bidaltzen zaien mezua 
horixe dela.

Oñatiko alkate Mikel Biainek 
esan du udalek "espero ez" zuten 
"albiste txarra" dela honako hau: 
"Aurrekontuak egitea ez da erra-
za izaten eta udal guztiok gaude 
UFFFri begira; suposatzen dugu 
aurreikuspenak zuzenak direla, 
sustoak egon ez daitezen, gero 
udal batzuek arazoak izan di-
tzaketelako". Gaineratu duenez, 
"zuhurtziaz jokatzeko" eskatzen 
die Aldundiak, baina "gero nahi 
izaten da zifra on bat eman, eta 
horrekin kontuz ibili behar da".

Bailarako udalek 1,32 
milioi itzuli behar dituzte
udal Finantzaketa Foru Fondoaren itxiera aurreikuspena aurrekontua baino baxuagoa 
denez, udalek dirua bueltatu beharko dute; hala ere, badirudi debagoienean arazo 
larririk ez dela sortuko, udalek zuhurtziaz jokatzen baitute aurrekontuak egiterakoan

MikEL Biain: 
"uFFF-rEn 
aurrEikuSpEna 
zuzEna dELa 
SupOSaTzEn da"

udal finantzazio foru funtsa 
herria 2017 aurrekontua* 2016 aurrekontua 2016 itxiera aldea %
arrasate 14.047.880 13.775.077 13.561.278 – 486.602  3,59
bergara 9.398.727 9.259.640 9.115.924 – 282.803  3,10
oñati 7.194.868 7.049.618 6.940.204 – 254.664  3,67
aretxabaleta 4.434.950 4.365.111 4.297.362 – 137.588  3,20
eskoriatza 2.608.237 2.553.927 2.514.288 – 93.949  3,74
antzuola 1.390.131 1.364.651 1.343.471 – 46.660  3,47
elgeta 710.918 700.876 689.998 – 20.920  2,03
leintz gatzaga 223.755 223.511 220.042 – 3.713  1,69
debagoiena 40.009.466 39.292.411 38.682.567 – 1.326.899  3,05

iturria: giPuzkoako Foru aldundia

Maria 
uBarrETxEna: 
"zuhur jOkaTu 
duGu ETa iTxiEra 
zuzEna izanGO da"

*aurreikuspena da.

Liburuan eta irudietan jasota, 
Irakasle Eskolaren 40 urteak
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Iruzkin anaikorra

JosE AntonIo VILLAr 
KoMunIKAzIo gAIeI buruzKo IKAsle 

IrAunKorrA

ArrAsAte

Lehengo egun batean irakurri 
nuen Ameriketara joan ziren… 
izenburuarekin Iñaki 
Galdosek idatzitako txostena 
Puntua astekarian.

Bere mezuarekin erabateko 
adostasuna adierazi ondoren, 
gaiak sorrarazten dizkidan 
iruzkinak nahi nituzke 
partekatu, Iñaki berak 
aipatzen dituen baieztapen 
biren muinari egiten 
dizkiodan interpretaziotik 
abiatuz: bata, "lobby-ak ez 
dira berez gaiztoak"; eta 
bestea, "lobby-ak beharrezko 
ditugu, bereziki eta batez ere 
Ipar Amerikan, bertako gure 
lagun esanguratsuen 
bultzadaz baliatuz, Euskal 
Herriaren izaera berezia 
mundu osoaren ezagutzara eta 
onarpenera hedatu dadin eta 
dagozkion eskubideak 
bermatu daitezen".

Ez daukat inolako 
zalantzarik, lobby-en beharra 
daukagu, munduan nor izan 
nahi badugu. 

Ezta beste adierazpenaren 
zuzentasunari buruz ere: 
lobby-ak ez dira gaiztoak, 
beren helburuak eta helburu 
horietarako ariketak eta 
ahaleginak gaiztoak ez badira.

Baina hemen aurkitzen dut 
arazo baten gakoa, eta galdera 
bidez aurkeztuko dut: ondo 
dakigu edo soilik badakigu 
arrazoibidez frogatzen gure 
helburuak eta horretarako 
ahaleginak ez direla gaiztoak, 
baizik eta eskubide 
ukaezinaren ondoriozkoak?

Ni ezezkoan nago 
esperientzia oso luzearen 
ondorioz.

Gure etxetik bertatik hasi 
eta batez ere Espainia eta 
Frantzia osoan ditugun arerio 
indartsuak –eta ez zait etsaiak 
deitzea ateratzen– behin eta 
berriz ari dira gure herriari, 
gure kulturari, gure hizkuntza 
bereziari buruzko proiektuen 
gaiztotasuna salatzen eta 
dagokien finantzaketa 
eragozten edota galarazten.

Eta nola erantzuten diegu? 
Gure sentimendu soiletan 

oinarritutako adierazpenekin? 
Era horretara erantzutea 
nahikoa al da?

Oraindik erabaki gabe 
dituzten Espainiako 
hauteskundeak direla-eta 
gauzatu diren eztabaidetan, 
adibidez, ez dut sumatu gure 
ordezkarien maila onik 
besteen erasoei 
erantzuterakoan. Hizkuntzari 
dagokionez, eskubide 
ukaezinei dagokienez eta 
beste hainbat gauzari buruz 
ez ziren gureak irabazle izan 
eta besteek bere horretan 
jarraitzea zilegi dute oraingoz.

Nire iritzia: ezin izango 
ditugu inoiz gure 
sentimenduetara erakarri, 
eurona askoz ere indartsuagoa 
delako, hain zuzen ere, baina 
gure eskubideak onartzera 
behartu ditzakegu, ahalik eta 
azkarren arrazoibide logikoa 
erabiltzean trebatzen bagara, 
zeren arrazoia eta arrazoiak 
izan, baditugu.

Eskerrik anitz, 
xiberotarren partez

rEnEE HArBustAn
ArrAsAte

Bi egun pasatu diren arren, 
zapore eta sentsazio onez, 
alaitasunez beterik jarraitzen 
dugu.

Hau da, joan zen 
larunbatean, Xiberoko eguna 
ospatu genuen. Egun borobila, 
bi kulturen artean giro ezin 
hobea sortzen zen. Goizean, 
Iparraldeko saltzaileen 
postuetara jende ugari 
hurbildu zen, interes handia 
erakutsiz.

Xiberotarrak oso kontent 
joan dira, bada, salmenta oso 
ona egin dutelako, baina batez 
ere pozik daude harreman 
bikainak lortu izanagatik.

Poteoan eta bazkarian, 
Portaloiko taldearekin, kantu 
batean denak elkarrekin aritu 
ginen. Eta honekin batera, 
xiberotarren partez, egun hau 
antolatzen lagundu duten 
guztiak eskertu nahiko 
nituzke:

-AEDko Itxaro Artola, Unai 
Bergaretxe, Aitor Juaristi, 
Aitor Iturriaga, Arantza 
Otaduy, Maitena Arana, lan 
handia eta bikaina egin 
duzue, milesker.

-Arizmendiko Aitor 
Elizaran, milesker zure 
laguntzagatik.

-Mondragon Taldeko Ander 
Etxebarriari eta zapatuan 
azalpenak eman zituen Iñigo 
Iñurrategiri, zure jakintza 
partekatzeagatik, milesker.

-Jai Zaleko eragile eta 
tabernariari, zuen 
eskuzabaltasunagatik. 

-Portaloikoei, zuei ere 
milesker.

-Eta baita interes handiz 
hurbildu zaretenoi ere 
milesker.

 Xiberotarrekin harremanen 
trukea izatea lehen pausoa 
izan da, Xiberoko Beñat eta 
Manex esaldi honekin agurtu 
ziren. "Bai, hurrengoan 
Xiberoa eta xiberotarrak 
ezagutzeko aukera izango da".

Mugikorra 30 minutu 
baino gehiago ez

Josu GArItAonAndIA 
'opArItu zuHAItz bAt' egItAsMoAren 

ArdurAdunA

bergArA

Jose Reyes de la Cruz 
neurologo eta pediatra 
mexikarraren arabera, 
mugikorra egunean 30 minutu 
baino gehiago erabiltzea 
osasunarentzat kaltegarria da.

Mugikorren erradiazio 
elektromagnetikoek belarri 
inguruko atalak berotzen 
dituztela dio, eta entzumen 
arazoak sortzen direla; batez 
ere, doinu agudoetan osatu 
ezinezko kalteak sortu 
daitezkeela.

Aholkua: mugikorra ahalik 
eta gutxien erabili, eta, 
erabiltzerakoan, belarritik 
ahal den urrunen edota esku 
askeekin erabili; eta ez 
dugunean erabiltzen, baina 
piztuta badago, sakelan ez 
erabili. Hobe da poltsa, 
bandolera edo antzerako 
baten, gorputzetik urrun.

Hobe zuhaitzak gure 
inguruan mugikorrak baino.

Zorionak, UDA!

AdrIAn MErIno EtA AGurtzAnE 
ELKoro
udA-Ko presIdenteAK

AretXAbAletA

Zorionak UDAko kirol sail 
desberdinetako arduradunei, 

zuen lanerako ahalmen 
amaiezinagatik.

Zorionak babesleei, zuen 
laguntza ekonomikorik gabe 
ezinezkoa bailitzake hau 
guztia gauzatzea.

Zorionak UDAko hezitzaile, 
teknikari eta entrenatzaileei, 
proiektu honetan parte eta 
horren eredugarriak 
izatearren.

Zorionak Igorri, 
abangoardiako kluba izateko 
urte hauetan guztietan egin 
duen guztiagatik.

Zorionak herriko beste 
elkarteei, UDAko 
egitasmoekin bat egiteko 
jarrera bikainagatik. 

Zorionak Aitorri, 70 urteren 
ostean aitonak egindako 
ereserkia eguneratu eta gaur 
aurkezteko egin duen 
lanagatik. 

Zorionak Udalari, UDAren 
helburuak bereak egin eta 
arduraz jokatzearren.

Zorionak UDAko 1.000 
bazkideei, UDAren bihotza eta 
arima izateagatik.

Zorionak UDAzale 
aretxabaletar eta kanpotarrei, 
UDAko azul celestea jantzi eta 
munduan barrena 
harrotasunez defendatzearren. 

Zorionak UDAko jokalariei, 
beraien gozamena guztion 
ilusio bihurtzearren.

Eta zorionak UDAko 
zuzendaritzako kideei, zuen 
lana, dedikazioa eta esfortzua 
kalifikatzeko behin eta berriz 
adjektiborik gabe uzteagatik.

Benetan, zorionak 70 urte 
hauetan UDAren alde lan 
egin, UDAn sinetsi eta UDA 
gozatu duzuen guztioi. 
Arrakastaz beteriko beste 
horrenbeste urte opa 
dizkizuegu guztioi. Zorionak 
denoi! 

Eta "munduari esan, galtzen 
badakigun arren, irabazle jaio 
ginela". Aupa, UDA!

Zer gara?

IñIGo BEItIA 
esKorIAtzA

Jada tesi gai izan daitekeen 
Gipuzkoa eta zaborren 
arazoaz mintzatzera nator, 
iritzi artikulu bat idazten 
dudan lehen aldi honetan. 
Beharbada gaia errepikakorra 
den arren, garrantzitsua dela 

uste dut, errauskailuaren 
proiektuak aurrera jarraitzen 
baitu.

Inposaketa hitza famatu egin 
zen atez atekoa ezarri zen 
garaian, herritarren 
borondatea entzun gabe jarri 
zutela esanez. Nik dakidala, 
egun ez da errauskailuaren 
gaineko galdeketarik egin 
behar. Hau pentsatzean 
inposaketaren aurka zeuden 
horiek etortzen zaizkit 
burura. Non daude? Atez 
atekoa inposaketa izan bazen, 
hau ere bada.

Herritarrek eskubidea dute 
adituek zaborra kudeatzeko 
pentsatutako formula 
desberdinen artean 
aukeratzeko; hala ere, 
errauskailua ezin da 
horietako bat izan. Gaur egun 
gaiaren gainean dugun 
informazio eta alternatiba 
guztiekin, ez du inongo 
zilegitasunik errauskailu bat 
egitea planteatzeak. 
Zaborraren kudeaketan ere, 
ingurumenaren zaintza izan 
behar delako irizpide nagusia.

Ez dago zalantzarik 
gizateriak daukan arazo –edo 
erronka, ikuspuntuaren 
arabera– handienetariko bat 
krisi ekologikoa dela. Orain 
arteko politikari eta adituek 
–orokorrean– zoritxarrez 
asmo onak erakutsi bai, baina 
ekintzak alde batera utzi 
dituzte. Esango nuke 
belaunaldi gazteek hobeto 
eramango dutela gaia 
etorkizunean, Agenda21aren 
belaunaldia izango baita. 
Gurera etorriz, pozten nau 
kexaka ibiltzen ziren horiek 
esertzean, beste batzuk zutitu 
direla ikusteak. 

Aristotelesek behin eta 
berriz egiten duguna garela 
esan zuen; berarentzat, 
orduan, bikaintasuna ez da 
ekintza soil batetik eratzen, 
ohituretatik baizik –atez 
atekoak eskatzen zuen ohitura 
aldaketak bikaintasunaren 
bidean jarriko al gintuen?–. 
Egin beharreko bidea zein den 
dakigunean eta egiten diren 
ekintzek aurkako 
norabiderantz eramaten 
gaituztenean –errauskailua 
kasu– Aristotelesen esaldia 
etortzen zait burura: zer gara? 
Norberak pentsa dezala!

gutunak: karaktereak, gehienez: 1.900 (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 eta harremanetarako telefonoa. gutuna helarazteko bideak: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate / gutunak@goiena.eus
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MArrAzKIz

Ikasgelako hirugarren ilaran eseriko zen, gehienetan 
bezala uzkurtuta. Irakaslea etorri aurreko tartean, 
zapaltzaile edo abusoi bat edo bi gerturatu eta egunero ohi 
zuten bezala, indarrez emango zioten kaskatekoa. Bakean 
uzteko eskatuko zien, baina beste ikaskide batzuek barre 
egingo zuten, beste batzuek txalo. Ostikadaren ostean, 
ezetz esango zuen, nahikoa zela, eta norbaitek aho txikiaz 
esango zuen aski da bat. Baina bakar bat gutxiegi da 
hainbat gauzari aurre egiteko. Umiliazio horren aurrean 
ez-ikusiarena egingo genuen gehienok, kontuak gurekin 
zerikusirik izango ez balu bezala.

Bullying-aren gaia irteten den bakoitzean, atzera begira 
jarri eta neure burua ikusten dut antzerako eszena baten 
aurrean. Indarkeria maila handiko egoera baten aurrean 
isilik, ezer egin gabe edo zer egin asmatu barik. 

Bagenekien zein gogorra 
zen taldeak ez onartzea. 
Beldur horrekin hezi 
gaituzte. Eta hor sortzen 
dira gehiengo isilak, 
indarkeriaren eta berau 
darabiltenen konplize izan 
ohi diren gehiengo 
konplizeak.  

Konplizitate arriskutsuek 
bizitzako esparru eta momentu askotan hartzen dute 
forma. Azken asteotan mugikor batetik bestera, kontaktu 
taldetik taldera, milaka pertsonak partekatu eta 
komentatu duten bideo famatuegi bat izan daiteke horren 
adibidea. Ezetz dio neskak bideoan, ez grabatzeko, eta 
beraz, publiko ez egiteko. Baina egunero Atxabalpera 
datozen bik grabatu egin dute. Eta lagunartean zabaldu. 
Bideoa ikusi dutenek ondo entzun ei dute ezezkoa; ezetz, 
ez grabatzeko. Eta bideoa neskarentzat umiliagarria izan 
daitekeela jakin arren, barrezka, txaloka edo isilik, beste 
kontaktu talde batera bidali dute. Eta horrela, milaka 
aldiz. 

Horrela elikatzen ditugu gehiengo konplize horiek, 
besteen kontrako jazarpenari ez-ikusiarena eginez, 
gurekin zerikusirik ez balute bezala. Nago, tamalez, 
abusoiei irabazten utzi diegula oraingoan ere.

'Abusoiak' eta 
gehiengo konplizeak 

zAbAlIK

IrAItz AGIrrE ArAnGurEn goIenA.eus/KoMunItAteA

BidEOa ikuSi 
duTEnEk OndO 
EnTzun Ei duTE 
EzEzkOa; EzETz, Ez 
GraBaTzEkO

ubane Madera debAgoIenA
GOIENA ALDIZKARIA berritu honetan, herri-
tarren iritzia partekatzeko honako tarte hau 
sortu dugu. Bogan dauden, zeresana eragin duten 
eta orokorrean interesa pizten duten gaien gai-
nean nahiko genuke herritarrei iritzia edo pen-
tsatzen dutena adierazteko gunea eskaini.  

'goiena.eus'-en eta 'puntua' aldizkarian ere bai 
Astero galdera bat planteatuko dugu, Goiena 
Klubeko bazkideek jasotzen duten Puntua aldiz-
kariko Iritzia saileko Eztabaida atalean plantea-
tuko den berbera. Egubakoitzetan argitaratuko 
dugu galdera hori Goiena.eus atariko eskumako 
zutabean, eta bertan ere eman ahalko da eran-
tzuna. Hurrengo asteko GOIENA ALDIZKARIAn 
erantzun horietako batzuk argitaratuko dira.   

Herritarren iritziendako tartea

zeuK esAnA

datorren asterako galdera: etaren 
ondorena pentsatzen/irudikatzen zenuen 
modukoa da?  
Atzo, urriak 20, eguena, bost urte bete 
ziren ETAk bere jarduera armatua buka-
tutzat eman zuenetik. Euskal Herriko 
errealitatea asko aldatu da ordudanik, 
baina ez nahikoa, askoren ustez. Ados 
zaude? Zer falta da? Zeinen esku dago 
falta den hori gauzatzea? 

hurrEnGO zEnBakian: ETa-rEn OndOrEna pEnTSaTzEn/irudikaTzEn zEnuEn MOdukOa da ? 
iritzia emateko: Posta elektronikoa: berriak@goiena.eus / goiena.eus webgunea.

egubAKoItzA  2016-10-21  gOIeNA AldIzKArIA8    plaza



Mireia Bikuña oñAtI
Edozein mailatan diharduten 
epaileendako gidaliburua 
kaleratu berri du Pablo 
Gartziak (Oñati, 1978). 
Eskubaloi jokalari eta 
entrenatzaile izandakoa, 
epaileekin dabil lanean 
azkenaldian. Azken bi urte 
eta erdiko lana batu du.
eskubaloi epaileendako 
gidaliburua da zehazki. zergatik 
eurendako? 
Duela bi urte eta erdi hasi 
ginen Nazional Mailako lau 
epailerekin lanean. Fisikoki 
zein behar zituzten zehazten, 
zer-nolako entrenamendu 
saioak behar zituzten... 
Horiek guztiak lantzen hasi 
ginen. Laurekin hasi eta 
hamaikarekin bukatu dugu 
proiektua. Eurekin 
landutakoa gidaliburuan 
batu gura izan dugu. 
nazional mailako epaileekin 
egindako lana izanik, 
gidaliburua edozein epailek 
erabil dezake? 
Bai. Harrobiko taldeekin lan 
egiten duten epaileetatik 
hasi eta Asobal ligan edo 

Europa mailako 
txapelketetan 
dihardutenetaraino. Epaile 
guztiek dituzte behar eta 
betebehar berberak. Azken 
finean, era praktikoan azaldu 
ditugu egin daitezkeen 

ariketak. Edonork egiteko 
eta lantzeko moduan.
zer batu duzue gidaliburuan? 
Denboraldi-aurretik hasi eta 
denboraldia nola presta 
daitekeen azaltzen dugu. 
Kirol urte osoa hartzen duen 

prestaketa da. Irailean 
sasoian egoteko egin behar 
denaz. Eta baita beste gauza 
batzuk: indarra eta abiadura 
lantzeko ariketak, luzaketak, 
esprintak, korrikaldiak...

Era berean, oso inportantea 
da epaile batendako bidaiak 
ondo antolatzea: dagokion 
lekura garaiz heldu, lehiaren 
aurretik atseden hartu eta 
elikatu... Oinarrizko gauzak 
dira, baina askotan kontuan 
hartzen ez direnak.
eta ondorio horietara heltzeko, 
punta-puntako epaileen 
testigantzak izan dituzu. 
Hala da. Eurekin berba 
eginda, garbi ikusi genuen 
halako gidaliburu baten 
beharra zegoela. Elite mailan 
diharduten Antonio Merinok, 
Gude anaiek eta Angel 
Sabrosok parte hartu dute. 
Azken horrek azken 
Txapeldunen Ligako eta 
Olinpiar Jokoetako finalak 
zuzendu zituen. Era berean, 
Lehen Mailako epaile diren 
Jon Ciden, David Mateosen, 
Markel Garraldaren eta 
Mikel Burgueraren 
testigantzak jaso ditugu.
non eskuratu daiteke 
gidaliburua? 
Bi lekutan: Silbatosytarjetas.
jimdo.com webgunean eta 
pgj40@hotmail.es helbidean. 
Dagoeneko Argentinatik jaso 
ditut eskariak. 

Pablo gartzia, eskuinean, liburuaren aurkezpen ekitaldian. Pablo gartzia

"Gidaliburua eskubaloiko 
edozein epailerendako da"

protAgonIstA

pablo gartzia epAIleA

Oñatiko Udalak San Martin 
auzoko aldaparen hasieran 
jarri dituen semaforoak 
txalotu nahiko lituzke Goiena 
aldizkariaren irakurle batek. 
"Besteak beste San Martinetik 
gure seme-alabak eskolara 
oinez "seguruago" bidali ahal 
izateko balio duelako, auzoko 
biztanleriaren eskaera zen 
hau", esplikatu du txalotzeko 
arrazoia oñatiarrak.

j.l.

gorA etA beHerA

Seme-alabak 
eskolara oinez 
"seguruago" 
semaforoari esker

Tafyd krosa ez da 
egingo aurten

Egutegiz sasoi honetan 
Arrasateko kaleetan zehar 
egin ohi den Gaueko Tafyd 
Krosa aurten ez da egingo. 
Bederatzigarren aldia izango 
luke aurten kirola eta herriko  
parte hartzea sustatzeko 
asmoarekin, Arizmendi 
Ikastolako Lanbide Heziketak 
sortutako Gaueko Tafyd 
Krosak.

Kutsu berezia izan ohi duen 
lasterketa da Tafyd krosa, 
iluntzean izanda –20:00etan–, 
Arrasateko kaleak jendez 
beteta egoten direlako eta 
krosak berak ere parte-hartze 
handia izan du urte hauetan 
guztietan.  

IturrI onetIK
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Emakumerik ez, 
'Polifonia Vasca' saioan

@IKusGAItAsunA
tWItter

"Emakumeen ahotsak 
baztertzen dituen 
#PolifoniaVasca Errelato 
nagusia gizonek idazten dute. 
Horregatik @LISIPEsusa 
behar dugu".

Emakumeek hedabideetan 
duten ikusgaitasunaren 
inguruan diharduten EHUko 
Ikus-entzun eta Publizitateko 
irakasle eta ikertzaile taldeak 
ETBk estreinaturiko saioari 
buruz idatzitako txioa.

Bularreko minbiziaren 
egunean animo mezuak

@BErGArAKoudALA
tWItter

"Gaur Bularreko Minbiziaren 
aurkako eguna da eta 
Bergarako Udalak elkartasuna 
adierazi nahi die 
gaixotasunaren aurka 
borrokan ari direnei".

HAu be bAdogu!

#Altsasu, 'trending 
topic' aste osoan zehar

InsurGEntE.orG
tWItter etA FAcebooK

Sare sozialetan berbetagai 
nagusia izan da, baita 
Espainia mailan ere, Altsasun 
bi guardia zibilek taberna 
baten izan zuten ustezko 
erasoa. Elkarteek, alderdi 
politikoek, hedabideek... 
Hainbat iritzi eta ikuspegi 
azaldu dituzte. Hona hemen bi 
txio esanguratsu.

"Mariano Rajoy: Besarkada 
bat eta gure animoak 
Altsasuko Guardia Zibilari bi 
agentek eraso basatia jaso 
ostean. Ez da inpunitaterik 
egongo. MR". (Itzulita)

"Guillermo Toledo: Nik ere 
kondenatzen ditut 
benemeritako bi agente 
mozkor eta agintzailek 
#Altsasu-ko taberna bateko 
bezeroak herio-mehatxua 
egiteagatik". (Itzulita)



nekane gardoki

Maritxuren itzala, shanghairaino 
zortzigarren urtez jarraian, maritxu kajoi eguna ospatu dute Shanghaiko 
euskal etxean. urriaren 15ean ospatu zuten, mirari eta guzti: "40. 
urteurrena dela-eta, jaiaren historiaren gaineko azalpen txiki bat jarri du 
maritxuk mahaian, menuarekin eta kantuarekin batera", adierazi du 
euskal etxeko zuzendaritza taldeko kide nekane gardoki arrasatearrak.

jokin Bereziartua ArrAsAte
1991n abiatu zen eta hainbat 
urtetarako lan finkoa izango 
duen itxura dauka. Udala auzo-
ko Ingurumen Eskolak badu 
zeregina. Ume arrasatear gutxi 
egongo dira Ingurumen Eskolan 
egiten den lana ezagutzen ez 
dutenak, herriko ikastetxe guz-
tiekin aritzen dira-eta lanean. 
Bada, aurten 25 urte bete ditu.

kontzeptuaren aldaketa
Eskolako zuzendari Kandi Fer-
nandez pozik zegoen urteurrena 
ospatzeko joan den domekan 
egin zuten ekitaldi xumean. Due-
la 25 urte ireki zenetik gauzak 
askotxo aldatu direla dio: "Ingu-
rumen zentro bat da honako hau, 
ingurumen heziketa da guk he-
men lantzen duguna. Bilakaera 
esanguratsu bat egon da gizarteak 
ingurumenaren inguruan duen 
kontzeptuarekin. Hau da, lehen 
ingurumena aspektu fisikoetara 
eta biologikoetara mugatzen zen 
eta orain ingurumenaz ari gare-
nean ikuspegi askoz zabalagoa 
dugu. Beste hainbat esparru ere 
hartzen dira kontuan".

eskolaren bilakaera 
Eskolaren beraren funtziona-
mendua ere hobetu dela dio zu-
zendariak: "Egonaldi mota ba-
tzuekin hasi ginen eta gaur egun, 
egonaldiez gain, beste zenbait 
proiektutan ere murgilduta gau-
de". Herriko ikastetxeekin lan-
tzen duten Agenda 21 proiektua 
da horren adibide garbia: "Due-
la hamar bat urte hasi ginen eta 
urtero lantzen dugu herriko 
eskolekin elkarlanean".  Horrez 
gain, 20 urte bete dituen honda-
kinen inguruko kanpainarekin 
ere jarraitzen dute eta urtez urte 
ekintza berriak integratzen di-
tuzte ikasturteko programan.      

udala-besaide ibilbidearen berri 
Udala-Besaide-Udala ibilbidea 
–PR-Gi 96 izenekoa, 6,51 kilo-
metroKO luzera duena– ezagu-

tzera emateko ere aprobetxatu 
zuten eguna. Panel informatiboak 
jartzeaz gain, hainbat elementu 
berreskuratu dira. "Elur-zuloa, 
karobia, ibilbidearen hasieran 
dagoen aska txiki bat, goiko 
garbitokia... Bi ordutan edozein 
pertsonak egiteko moduko ibil-
bidea da, ezagutu beharrekoa", 
adierazi du Fernandezek. 

Ekitaldian izan ziren, 50 bat 
herritarrekin batera, Udaleko 
zenbait ordezkari. Tartean, Ma-
ria Ubarretxena alkatea: "Ibil-
bide gidatua oso interesgarria 
izan da. Ingurumen eskolako 
teknikarien azalpenak bertatik 
bertara jarraitu ditugu; aukera 
ederra izan dugu ibilbide eder 
hori ezagutzeko eta gauza be-
rriak ikasteko". Goiko bidetik 
joan ziren Besaidera eta behe-
kotik bueltatu ziren Udalara. 
Ubarretxenak balioan jarri nahi 
izan zuen Udala-Besaide-Udala 

ibilbidean egin diren lanak: 
"Beste lekuetan ez dauden pa-
rajeak ditugu hemen eta hori 
balioan jarri beharra dago. Be-
rreskuratze-lanak egin eta horiek 
ezagutzera ematea oso garran-
tzitsua da". Ingurumen Eskola-
ren lana ere goraipatu zuen 
alkateak, ikastetxeekin batera 
belaunaldi berriekin egiten du-
ten lana nabarmenduz: "Ingu-
rumen Eskolak ahalbidetzen du 
umeek naturarekin zuzeneko 
harremana izatea eta hori beha-
rrezkoa da. Hortaz, Ingurumen 
Eskola beharrezkoa da". 

Herritar talde bat Udala-Besaide-Udala ibilbidean, hilaren 16an. ingurumen eSkola

Beste 25 urtetarako lana 
bai ingurumen Eskolan
bereziki ikasleekin egiten den lana goraipatu dute, udala auzoko eraikinak mende 
laurdena bete dituela; udala-besaide-udala ibilbide homologatuan zehar ondare 
naturala berreskuratzeko asmoz egin diren lanen berri eman diete herritarrei

duELa haMar urTE 
haSi zirEn ESkOLa 
GuzTiak BiLTzEn 
diTuEn aGEnda 21 
prOiEkTuarEkin

Ibai-Arte merkataritza elkarteak 
bezeroak fidelizatzeko kanpaina 
berri bat abiatu du. Diru zapa-
rrada izena jarri diote kanpaina 
berriari eta martxan dago urria-
ren 15az geroztik. Hamar euro-
tik gorako erosketetan, Arrasa-
te Txartelarekin ordaintzen 
duten bezeroen artean 50 euro-
ko erosketa txartelak zozketa-
tuko dira, azaroaren 15era arte. 
Sariak sistema elektroniko baten 
bidez aterako dira, ausaz, eta 
bezeroak ordainketa egiten duen 
momentuan jakingo du saritua 
izan den edo ez. Nahitaezkoa 
izango da saria sari-banaketa 
ekitaldian jasotzea; ekitaldi hori 
azaroaren 19an egingo da, Seber 
Altube plazan (13:30).

Ibai-Arteren 'Diru 
Zaparrada' kanpaina 
azaroaren 15era arte

Musakolako auzo alkatetzak 
laugarren urtez antolatu du 13 
urtetik beherakoendako Gazte 
Eguna. Askotariko ekintzak an-
tolatu dituzte, Herri Eskolan –
gazte txokoaren parkean–. Goi-
zean, 11:00etatik aurrera, puz-
garriak, aurpegi-margotzea eta 
Hi selfie jolasa izango dituzte. 
Ondoren, 13 urtetik beherakoen-
dako herri bazkaria egingo dute 
Herri Eskolako patioan (13:30-
14:00); egunean bertan eman 
ahalko da izena, 10:00etatik 
12:30era. Antolatzaileek jakina-
razi dute plazak mugatuak di-
rela. Arratsaldean, eguna boro-
biltzeko, karaokea eta ping-pong 
zein mahai-futbol txapelketak 
izango dituzte.

Musakolako Gazte 
Eguna bihar, herri 
bazkari eta guzti
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jokin Bereziartua ArrAsAte
EH Bildu udal taldeak agintaldi 
hasieran salatu zuen Udaleko 
batzordeak pilatzeak "ondorio 
larriak" eragingo zituela. Ba-
tzordeen eraketa onartzeko oso-
ko bilkuran bertan adierazi 
zuten batzordeen banaketarekin  
ez zeudela ados. Esaterako, EAJk 
eta PSE-EEk osatzen duten go-
bernuak berdintasuna, gazteria, 
hezkuntza eta kirola batzorde 
berean pilatzea "larregizkoa" 
dela salatzen dihardute 2015eko 
abendua ezkero, gutxienez: "Hori 
gutxi balitz, nahaspila horreta-
ko batzordeburuak ogasuna ere 
kudeatzen du". 

saila, "erreferente" orain arte
Koalizio ezkertiar eta abertza-
leak berdintasunaren alorrean 
jarri du fokua bereziki. Sail ho-
rretako "utzikeria" salatu dute 
talde horretako zinegotziek as-
teon, prentsa agerraldi bidez.

Azaldu dutenez, Arrasateko 
Udaleko Berdintasun Saila "erre-
ferente" izan da Euskal Herrian 
azken hamarkadetan: "Emaku-
me Txoko zein Jabetze Eskola 
paregabeak ditugu eta zehazki 
Emakumeen Aurkako Indarke-
riari Aurre Egiteko Plana ai-
tzindaria izan zen gurean. Plan 
integral bat da, non prebentzioa, 
ahalduntzea, arreta protokoloa 
eta beste zerbitzu asko uztar-
tzen diren".

EH Bilduren arabera, urteen 
poderioz indarkeria matxistaren 

kontzeptua eta kontzeptu horren 
inplikazioak eraldatu egin dira 
eta horregatik plan hori zahar-
kitua geratu da. 

"pasibotasun kezkagarrian" 
Horren harira eskatu zuen opo-
sizioko taldeak plan hori egu-
neratzeko kontratazio bat gau-
zatzea 2016ko aurrekontuetan. 
"Baiezkoa eman zuen Udal Go-
bernuak, horretarako 20.000 eu-
roko partida bat ezarrita. Gaur 
egun, 2016ko urrian, oraindik 
ez da kontrataziorik egin, ezta 
kontratazio prozesurik abiatu 
ere. Berdintasun teknikarien 
txostenak eta eskariek mahai 
gainean jarraitzen dute, aurre-
kontu saila ukitu gabe eta go-
bernua pasibotasun kezkagarrian 
dago", adierazi du Eneko Fer-
nandez zinegotziak. 

Era berean, EH Bilduk kriti-
katu du sail horretako batzor-
deburuak arlo horretan Tolosan 
egin dena begiratu behar dute-
la adierazi izana: "Ez al zegoen 
Tolosan egindakoa duela urte-
bete begiratzerik? Ez al dago 
gurean nahikoa eskarmenturik? 
Urtebete galdu dugu; erreferen-

te gara oraindik baina txarre-
rako erreferente, zoritxarrez".

azaroaren 25ari begira
Azaroaren 25a gorriz markatu-
tako eguna da egutegian berdin-
tasunaren alde lanean ari diren 
eragileendako, urtez urte kan-
paina ezberdinak egiten dira 
Emakumeen Aurkako Indarke-
riaren Kontrako Nazioarteko 
Egunaren harira. Bada, EH Bil-
duk dio indarkeria matxistak 
lan iraunkorra behar duela, eta 
ez komunikabideetan agertzeko 
argazkiak ateratzea. "Azaroaren 
25ean Udal Gobernua hor izan-
go da argazkia ateratzen, nola 
ez. Baina hurrengo egunean 
indarkeria matxistari aurre egi-
teko plan integralik gabe jarrai-
tuko dugu Arrasaten", gainera-
tu du Fernandezek.  

eH Bildu udal taldeko bost zinegotzi asteon egindako prentsa agerraldian. mireia bikuña

Berdintasun Saileko 
"utzikeria" salatu dute
eH bilduk dio euskal Herrian "erreferente" izan zen udaleko alor hori "pasibotasun 
kezkagarri" baten sartuta dagoela; genero-indarkeriaren aurkako plana berritzea 
eskatu dute: "Indarkeria matxistak lan iraunkorra behar du, eta ez argazkiak"

"TEknikariEn 
TxOSTEnak ETa 
ESkariEk Mahai 
GainEan jarraiTzEn 
duTE Oraindik"

Mugikortasun plan berrirako, 
herritarrengana "ezinbestean"
parte-hartze prozesuan elhuyar-ek lagunduko du eta 
ingeniaritza lanetarako Intra enpresa kontratatu dute 

j.B. ArrAsAte
Arrasateko mugikortasunari 
buelta bat emateko asmoz, Mu-
gikortasun Integralaren Plana 
eratu nahi du Udal Gobernuak. 
Plana idatzi aurretik, baina, 
"ezinbesteko" ikusi du gobernu 
batzordeak parte-hartze prozesu  
bat garatzea aldi berean. Horre-
gatik, bilera ireki bat egin zuten 
atzo iluntzean Kulturateko are-
to nagusian. Herritarren lehen 
ekarpenak jaso dituzte, hortaz.

prozesua, ondo definituta
Udal Gobernuak bi enpresa adi-
tu kontratatu ditu prozesu osoan 
laguntzeko. Lehena, Intra enpre-
sa, planari lotutako ingeniaritza 
lanak egiteko kontratatu dute 
eta Elhuyar aholkularitza en-
presak, berriz, parte-hartze pro-
zesuan laguntzeko ardura izan-
go du. Prozesuaren lehen urratsa 
izango da diagnostiko zehatza 

egitea, hots, herriko errealita-
tearen berri jasotzea: zoruaren 
erabilera, gaur egungo jarduerak, 
bideak, irisgarritasuna, ga-
rraioak, aspektu sozioekonomi-
koak, ingurumen aspektuak... 

Elementu horien guztien gai-
neko diagnostiko tekniko bat 
egingo dute eta arlo bakoitzaren 
inguruan prebentzio edota zu-
zenketa neurriak proposatuko 
dira. Gainera, bideragarritasun 
ekonomikoa izango duen pro-
grama bat egitea aurreikusten 
da, inguruan dauden mugikor-
tasun planekin koordinazio lan 
bat egitearekin batera. 

ingurumena aintzat hartu behar
Era berean, plan berriak ezin-
bestean bete beharreko hiru 
ardatz hartuko ditu aintzat: To-
kiko Agenda 21, Hiriko Inguru-
menari buruzko Liburu Berdea 
eta Aalborg-en Gutuna. 

Tokiko Gobernu Batzarrak onar-
tu egin du Musakolako eskolan 
bi obra egitea. Negua heldu au-
rretik eraikineko berokuntza 
sisteman erregulatzaile berria 
jarri behar dute eta psikomotri-
zitate gelako sabaia konpontzea 
ere beharrezkoa da. Proima eta 
Hierros Aloña enpresei esleitu 
dizkiete lanak, hurrenez hurren, 
2.237 euroko aurrekontuarekin.

Musakolako Herri 
Eskolan urgentziazko 
bi obra egingo dira

Santamas jaietan Garibai etor-
bidean eta Kontzezino kalean 
salmenta postua jartzeko lizentzia 
lortu nahi dutenek eskaerak egin 
ahalko dituzte azaroaren 5era 
arte. Saltzaile ibiltariek 15,35 
euro ordaindu beharko dute bide 
publikotik okupatzen duten me-
tro koadro bakoitzeko. Muntaia-
rekin abenduaren 21ean hasi 
ahalko dute, 18:00etatik aurrera.  

Santamasetan kaleko 
postu ibiltariak 
jartzeko eskaerak

lurrindegia

olarte kalea 10
tel.: 943 79 52 50

Diagnostikoa - Orientazioa
• 

Psikoterapia: 
umeak, gazteak eta helduak

• 
Arreta psikologikoa 
genero indarkerian

Laguntza eskolarrak
• 

Estimulazio goiztiarra
• 

Logopedia
• 

Ikasketa teknika eta ohiturak

Edurne Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta eta logopeda
Itziar Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta

Saioa Belategi - Psikologoa, Heziketa Bereziko masterra
Kontxi Lazkano - Pedagogoa
Ion Astigarraga - Psikologoa

Ignazio Zuloaga 10 • Tel.: 943 79 48 77 • ARRASATE
psikopedagogiko-arrasate@euskalnet.net    RPS 295/13

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
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jokin Bereziartua ArrAsAte
Arrasateko Udalak eta Aramaio-
ko Udalak Ondare Babesarekin 
hitzarmena beste urtebetez si-
natu ostean,  martxan da Muru-
gaingo proiektu arkeologikoaren 
bosgarren ekinaldia. "Burdin 
Aroko herrixka eta 36ko gerra-
ko aztarnak aurkitzea dira Mu-
rugaingo proiektuko helburuak, 

baina aurten Burdin Aroko he-
rrixkan sakondu nahi izan dugu 
gehiago. Sei zundaketa ireki 
ditugu eta orain laugarrengoan 
ari gara lanean, betiere, Burdin 
Aroko herrixka non egon zen 
jakitera bideratuta. 2011n ikusi 
genuen Murugaingo alderik laue-
nean, Aretxabaletaren eta Ara-
maioren arteko mugan, bazeu-

dela herrixkaren aztarna solteak.  
Aurten zona horretatik ari gara 
industen. Burdin Aroko mate-
riala agertzen da: zeramikak, 
lur egosia, leundutako harriak... 
Baina oraindik ere testuinguru 
zehatzik gabeko aztarnak dira, 
badago zertan sakondu. Aztarnak 
etxe edo etxola baten testuingu-
ruan sartu behar ditugu, besteak 

beste", adierazi du Murugaingo 
indusketen zuzendari Etor Te-
lleria arkeologoak.  

auzolanaren lehen saioa, ederto 
36ko gerrako lubakietako aztar-
nak auzolanetarako utzi dituzte 
aurtengo ekinaldian. Urriaren 
15ean egin zuten aurtengo lehen 
auzolan saioa, Aramaioko aldean. 
Ondare Babesekoek aurreikusten 
zutena baino jende gehiago ager-
tu zen hilaren 15ean. "Egin ge-
nuen lekua guztiendako. Erre-
mintak bazeuden eta lanerako 
gogoa ere bai. Inoiz baino lur 
gehiago atera genuela esango 
nuke...". Lurra bai, baina aurki-
kuntza handirik ez zen izan; 
janari-lata bat osorik agertu zen 
–idatzitako letra batzuekin– eta 
lata zati batzuk ere agertu ziren.  
   Auzolanerako saioak iaz abia-
tutako zundaketen jarraipen 
moduan planteatu dituzte On-
dare Babesakoek. "Iaz irekitako 
komunikazio-lubakian ari gara 
lanean; gure helburua da luba-
ki hori nagusiarekin lotzea, goi-
ko zonaldea behekoarekin bate-
ratzea", dio Telleriak.  

Ez da kasualitatea auzolane-
rako saioak lubakietara bidera-
tzea: "Herritarrengan interes 
handiagoa pizten du 36ko gerrak 
eta, gainera, horiek izan ohi 
dira aurkikuntza ikusgarrienak. 
Arkeologoontzat errazagoa da 
jendea 36ko gerrako aztarnak 
bilatzen jartzean, lan hori gain-
begiratzea eta kontrolatzea. Bur-
din Aroko aztarnak delikatua-

goak dira, kontu handiagoarekin 
ibili beharra dago. Hala ere, 
esan beharra dago gerrak asko 
deitzen duen arren Burdin Aro-
ko herrixkak ere jendeari inte-
resa pizten diola. Denetarik dago". 
Izan ere, ez da atzo goizeko kon-
tua Murugaingo tontorrak duen 
balio arkeologikoa: "Komunika-
bideetan zabaldu da gaia eta 
jendeak badaki gutxi gorabehe-
ra nora datorren. Beste asko 
datoz Espainiako gerra asko 
interesatzen zaielako; kontatzen 
digute osaba edo aitona ez dakit 
nongo frontean egon zela... Bi-
zipen asko daude". 

bigarren saioa eta bisita gidatua
Bihar, urriak 22, beste auzolan 
saio bat egingo dute. 11:00etan 
elkartuko dira Murugainen ber-
tan eta lanen ostean hamaike-
takoa egongo da bertaratzen 
direnentzat. Bihar goizean lu-
baki berean arituko dira, luba-
kia amaitzeko asmoz. Ondoren, 
urriaren 30ean, bisita gidatua 
egingo du Telleriak Murugainen 
bertan: "Irekitako zundaketa 
guztiak azalduko ditugu, proiek-
tuaren helburuen eta emaitzen 
berri ematearekin batera".  

Herritar talde bat urriaren 15eko auzolandegietan Murugainen, 36ko gerrako lubakietan aztarnak bilatzen. ondare babeSa

Burdin aroko herrixkaren 
eta gerrako aztarnen bila
Murugaingo proiektu arkeologikoaren bosgarren ekinaldiaren barruan, badago zertan 
sakondu: "oraingoz testuinguru zehatzik gabeko arrastoak dira"; auzolanerako deia 
egin dute biharko (11:00) eta bisita gidatu bat ere antolatu dute urriaren 30erako

auzOLana Bihar: 
izEn-EMaTEa, Baz-En 
(943 25 20 00) EdO 
araMaiOkO udaLEan 
(945 44 50 16) 

Egunotan ekintzaille bat zer 
dan aztertzen gabitz ikastolan. 
Ikasle batzuk etxe inguruen 
daukien familixarteko eta 
lagunen kasuak ekarri dittue 
gelara; gehixenak, barriz, 
Appleko Steve Jobs edo 
Zarako Amancio Ortega 
moduko ekintzaillien 
bizipenak azaldu daue.

Ikaslien artien batek, neure 
harridurarako, Jon 
Salaberriren testigantza 
azaldu dau. Horrenbeste 
urteren ostien 15 urteko gazte 
batek Jonen eta Hies 
Ekimenaren gorabeherak 
ezagutzie ez da ahuntzaren 

gauerdiko eztule! 
Ekintzaille-enpresariaren 
estereotipoaren antitesia 
entzun eta ikusteko aukera 
izan dogu Jokin ikasliari 
esker.

Urtebete dala Euskal 
Telebistaren eskutik Jon 
Salaberri (Ricardo Arregi 
kazetaritza saria jaso euen 
eta Goienako webgunien 
ikusgai) izena dauken 
erreportajie bota euen. 
Bertan, Idoia arrebien, Aitor 
Iturriaga eta Txerra Bolinaga 
lagunen, Domi Korta eta Josu 
Unanue lankidien, Jose 
Manuel Agud medikuen eta 

Jose Antonio Ardantzaren 
testigantzak jasoten die.

Ausardixa, egoerei aurre 
egitten jakittie, pasiñue edo 
griña, komunikaziño 
gaittasune, egoneziñe... 
ekintzaille baten 
ezaugarrixak badie, 
honeitxek danak eta gehixau 
erakutsi zittuen Jon 
Salaberrik bizitzia tokatu 
jakon urtietan. Jonen eta 
Hies Ekimenaren mezuek 
gaurkotasuna dauka gaur 
egun be, haretxeik 
landatutako hazixe 
ureztatzeko erantzunkizune 
gurie da.

Jon Salaberri

GAIzKA ErAñA

nIre ustez

j.B. ArrAsAte
Udaleko Sexologia Zerbitzuak 
datozen asteetarako egitarau 
berezia antolatu du 20 urte 
bete dituela eta. Lehen ekin-
tza gaur bertan egingo dute: 
Bazen Behin Clown taldearen 
Sexijentziak askatuz izeneko 
bakarrizketa ekarri dute. For-
matu txikiko antzerki horrek 
harreman erotikoen gaineko 
begirada umoretsu eta kriti-
koa taularatzen du. Sinopsian 
jasotzen denez, Pituxa izene-
ko protagonista bakarrik sen-
titzen da "orgasmoaren gur-

tzearen" gizarte honetan: "Pi-
tuxak ez du larru-jotze kon-
tuetan gozatzen [...]. Azkenik, 
sexologoarengana jotzea era-
bakiko du. Publikoaren par-
te-hartzea ere eskatuko du, 
laguntza bila". 

Bi emanaldi izango dira; 
lehena hirugarren adinekoei 
zuzendutakoa izango da, Etxa-
luzen, 17:00etan. Gazteleraz 
izango da. Bigarren emanaldia, 
berriz, Kulturateko areto na-
gusian (20:00) egingo du Bazen 
Behin Clown taldeko Itziar 
Saenz de Ojerrek.

Askotariko ekintzak sexologia 
zerbitzuaren 20. urteurrenean
'sexijentziak askatuz' izeneko bakarrizketa saio bi gaur, 
etxaluzen (17:00) eta Kulturateko areto nagusian (20:00) 
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ZABALDU 
BERRIA! zapata denda

Zerkaosteta 5 • ARRASATE • Tel.: 943 04 71 80
/urratszapatadenda

jokin Bereziartua ArrAsAte
Azoka berri bat jarriko du mar-
txan Udalak azarotik aurrera. 
Biteri plazan jarriko dute, ha-
siera baten, zapatu guztietan. 
Arrasatearrek nola erantzungo 
duten zain, proba modura ja-
rriko dute urtebeterako. Izan 
ere, Udal Azoka biziberritzeko 
egitasmoaren barruan, inkesta 
bat egin zuen gobernu berriak 
herritarren artean. "Etorkizu-
nerako nahi dugun azoka mota 
zein den jakiteko egokiena he-
rritarrei galdetzea zela erabaki 
genuen", adierazi du Obrak, 
Zerbitzuak, Mantenua eta Au-
zoak (OZMA) batzordeko buru 
Oscar Garciak. 

"ordutegi arazoak"
Enpresa bati kontratatutako 
inkesta horretako emaitzetatik 
ondorioztatu zen, besteak beste, 
bereziki jende gazteak ez zuela 
aukera handirik izaten Udal 
Azokan erosketak egiteko. "In-
kestek adierazi ziguten jende 
multzo handi bat dagoela gus-
tatuko litzaiokeela azokara joa-
tea baina ez duela aukerarik 
izaten ordutegi arazoengatik. 
Horietatik asko gazteak dira".

Hortik abiatu zen Biteri plazan 
"Udal azokaren antzeko zerbait" 
egitearen ideia. "Ondo funtzio-
natuko balu herriko ekonomia 

bultzatzea eta dinamizatzea ere 
lortuko genuke, aldi berean. 
Aukera egongo litzateke beste 
azoka batzuk integratzeko baina 
gure hasierako asmoa da elika-
gaien azoka izatea", dio Garciak. 
Interesatuek urriaren 25era arte 
aurkeztu ahalko dute postua 
jartzeko eskaera, BAZen (943 25 
20 00 edo baz@arrasate.eus) 

urtebeterako probaldia
Hileroko hirugarren zapatuan 
egiten den azokak Biterikoa es-
taliko ote duen galdetuta, Garciak 
dio oraingoz ez dutela erabakirik 

hartu: "Aztertzen ari gara bi 
azokak aldi berean mantentzea 
edo beste alternatibaren baten 
alde egitea". 2017ko abendura 
arteko probaldia izango du Bi-
teriko azoka berriak: "Herritarren 
erantzunaren arabera erabakiko 
dugu zer egin aurrerago".  

Udal Azokaren egitasmora 
bueltatuz, Garciak gogora ekarri 
du uda aurretik egindako inkes-
tan parte hartu zuten herritarrek 
erabaki zutela, besteak beste, 
Udal Azoka gaur egun dagoen 
lekuan mantentzea eta bertako 
zerbitzuak eguneratzea. 

Biteri plazan jarriko dute elikagai azoka, urtebeterako proba moduan. j.b.

Elikagaien azoka berria 
Biterin, azaroan hasita
udal Azoka biziberritzeko egitasmoaren barruan egindako inkesta baten emaitzetatik 
ondorioztatu dute zapatutan merkatu bat irekitzeko ideia; salmenta postua jarri gura 
duten interesatuek urriaren 25era arte izango dute bAzen izena emateko

SUDC elkartetatik, ume eta na-
gusien danborradetako arropa 
itzuli ez duten pertsonei dei  
egin diete, datorren astean en-
trega dezaten.

SUDCko kideek horretarako 
aukera emango dute urriaren 
24an, 25ean eta 26an, 17:00etatik 
18:00etara. Arropak entregatze-
ko lekua elkartearen egoitzan 
bertan izango da.

Ume eta Nagusien 
Danborradetako 
arropak itzultzeko deia

Artgazkik Gipuzkoako Haur 
Minbizidunen Guraso elkartea-
ren (Aspanogi) alde egiten duen 
bigarren lehiaketa abian da. 
Aurtengo gaia Udazkena Euskal 
Herrian izango da, eta parte 
hartzeko elkarteko kide izan 
behar da. Hiru argazki aurkeztu 
daitezke; azaroaren 21a baino 
lehen bidali beharko dira lehia-
ketak@artgazki.org helbidera.

Artgazki elkartearen 
udazkeneko argazki 
lehiaketa martxan da

1954an jaiotakoek azaroaren 
5ean egingo dute aurtengo bil-
kura. Interesdunek 3035 0001 57 
0011136855 zenbakian egin behar-
ko dute 60 euroko diru sartzea.

1958koak egun berean elkar-
tuko dira. Bazkaria Bedoñako 
Errastikon izango da eta ondo-
ren dantza giroan murgilduko 
dira Kajoi tabernan. Interesdu-
nek 3035 0001 59 0011144438 kon-

tuan egin beharko dute 60 eu-
roko diru sarrera. 

1960an jaiotakoak azaroaren 
12an batuko dira. Joan nahi 
dutenek 60 euroko diru sarrera 
egin beharko dute 3035 0001 50  
0011163662 kontuan azaroaren 
5a baino lehen. 

1976koak ere egun berean el-
kartuko dira. 50 euroko diru 
sarrera egin beharko dute 3035 
0202 71 2020046208 kontu zenba-
kian eta autobusa eta bazkaria 
egongo dira barne. Izen emateak 
urriaren 22a baino lehen. 

1954an, 1958an, 
1960an eta 1976an 
jaiotakoen bazkariak

Tokiko Gobernu Batzarrak Hi-
rigintza, Ingurumen eta Mugi-
kortasun Batzordean onartu du  
San Balerion lau interpretazio 
panel jartzeko lanak Orbela, 
Investigacion y Educacion Am-
biental SL enpresari esleitzea.

Enpresa berak egin ditu Be-
saideko bidean egin diren ho-
bekuntza lanak, eta 11.930,60 

euroko kostua izango dute (BEZa 
barne).

2015a ezkero udalaren jabetzan
Arrasateko Udalak 2015. urtean 
erosi zuen San Balerioko lur-
saila. Ordutik, hainbat lan egin 
dira: lursailak garbitu, landa-
ketak egin, bideak konpondu 
eta urak bideratu, besteak bes-
te. Horretaz gain, Besaide, Sus-
traibarri eta Naturzaintza el-
karteek inguruko bioaniztasuna 
hobetzeko lanak burutu dituzte.

San Balerio eremuan 
panelak egiteko lanak 
esleituta
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xabier urzelai ArrAsAte
Hiru Haundiak lasterketak 
hainbat sorpresa utzi ditu. 
Gizonezkoetan Jokin Garai 
oñatiarra gailendu izana ez 
da ezustekoa izan, duela bi 
urte ere podiumera igo ze-

lako. Podiumera igotako An-
der Gerrikaetxebarria zor-
notzarrak bai  eman zuen 
eguneko ezusteetako bat, eta 
maila apalagoan, Julen Bil-
bao arrasatearrak sekulako 
lasterketa egin zuen, hamar 

onenen artean helmugaratu 
zen-eta (12.20.03).

Guztira 25 arrasatear batu 
ziren Gopegiko irteera pun-
tuan, bakoitza erronka eta 
helburu propioekin, baina 
nabarmentzekoa  da  Iker 
Zabarteren kasua ere, Aus-
tralian bizi den arrasatear 
horrek hainbat lagunekin 
munduaren beste puntatik 
bidaia egin eta  helburua 
bete zuelako; lasterketako 
helmuga gurutzatzea, ale-
gia.

Julen Bilbao arrasatearra 
bederatzigarren Hiru Haundietan
jokin garai oñatiarra izan da lasterketako protagonista, 
baina bilbao hamar onenen artean helmugaratu zen

Jokatutako lau partiduetatik 
hiru irabazi ostean, hiru talde 
dira sailkapenaren lehen pos-
tuagatik borrokan dabiltzanak, 
puntu kopuru berbera batuta. 
Eta, talde horietako bat da Mon-
drate. Zaldibi eta Egarri taldeak 
dira beste biak. Hala, zapatuan 
18:00etan Musakolan, atzealdean 
dagoen Legorretaren bisita izan-
go dute arrasatearrek.  

Bigarren dagoen 
Mondratek Legorreta 
hartuko du bihar

Joan den astekoa ahaztu, bai-
na ikasgaia ikasi eta gero, hel-
buru hori dute Ford Mugarri 
Arrasateko ordezkariek Iza-
rraitz Muñozen kontra 33-20 
galdu eta gero. Garaipen bat 
lehenbailehen eskuratzeak asko 
lagunduko luke zapore txar 
hori uxatzen; hala, Donibane-
ren bisita izango dute zapatuan 
(19:00) Iturripen.

Ford Mugarri Arrasate, 
Oñatin bizi izandakoa 
ahazteko asmoz

xabier urzelai ArrAsAte
Pedrusko futbol taldea Arrasa-
teko San Andres auzora lotuta 
egon da beti, baina ez bertako 
jokalariak auzo horretakoak zi-
relako. Bai, ordea, klubeko fun-
datzaileetako bat, Antonio Bas-
tida Toñin (Leintz Gatzaga, 1955) 
bertakoa zelako.  
gaztetan saskibaloi jokalari izan eta 
gero, pedrusko futbol taldea sor-
tzera pasa zinen. zer dela eta? 
Bada, oso sinplea da. Hasteko, 
Arrasateko saskibaloi taldea ere 
guk jarri genuen martxan, Za-
barte, Bittor Arantzabal, Arruti, 
Mendizabal... Hainbat lagun batu 
ginen saskibaloian jokatzeko. 
Baina, saskibaloian hasi aurre-
tik nik Zaldibarko futbol txapel-
ketan ere jokatzen nuen, San 
Andres auzoko –eta horrela jar 
dezakezu– beste maketo batzue-
kin taldea osatuta. Talde hark 
Roca zuen izena, eta bertan zeu-
den Carabias, Dueñas, Hernandez, 
Familiar eta beste hainbat [1968]. 
Ondoren Almenera hasi ginen 
joaten, eta 06:00etarako futbol 
zelaian egon behar izaten genuen 
futbolean egiteko.   
Horren goiz, zertarako? 
Lekua hartzeko! Atzetik jende 
gehiago etortzen zelako. Hiru 
urtez-edo Estrella Roja izenarekin 
jokatu genuen, orduan 14 urte 
izango nituen, baina gure artean 

haserretu eta taldeko ordezkari 
batzuek alde egin genuen, eta 
hor sortu genuen Pedrusko. 
nondik dator taldearen izena? 
Badu bere istorioa. Taldea sor-
tzen genuen guztion izen eta 
abizenekin egindako hitz-joko 
batetik sortu genuen. Orduan 
taldean geunden Serapi Hurtado, 
Manolo Bachiller, Familiar, Car-
los Fernandez, Zangitu, Portu, 
Unamuno, Davila, Ramiro Gomez 
Gomez... Hitz jokoaren emaitza 
ez zen Pedrusko, baina antzera-
ko zerbait zen, eta sasoi hartan 
bazen komiki bat [Pepe el hincha] 
eta bi futbol talde azaltzen ziren 
bertan, Pedrusco eta Menisco; 
hortik hartu genuen izena. Hala, 

futbol txapelketa antolatzen hasi 
nintzen Almenen, gogoan dut 
2.200 pezeta ordaintzen genizkio-
la orduko Almeni zelaia erabiltzen 
uztearren. 42 taldeko txapelketa 
izatera iritsi ginen, ia 1.000 lagun 
jokatzen! Hamar urtez antolatu 
genuen txapelketa, baina jendea-
ren kexuak entzuteaz nekatuta 
amaitu nuen. Eta, hor erabaki 
nuen txapelketa antolatzeari utzi 
eta Pedrusko federatutako talde 
bilakatzea. 
zelan izan ziren hastapenak?
Ramiro Gomez Gomezek eta biok 
sortu genuen Pedrusko, inolako 
laguntza barik, eta Angel Espi-
nosa izan zen lehen entrenatzai-
lea. Orduko Juventud Deporti-
vakoekin eta ondoren Mondra-
koekin ez genuen harreman onik 
izan, gauzak diren moduan. 
Trabak baino ez genituen, futbol 
zelai barik... Eta, UDAk Ibarra-
ko anexoa alokatzen zigun, par-
tiduko 3.500 pezeta ordainduta. 
Pentsa, aldagelak garbitu eta 
epaileari aparte ordaindu behar 
izaten genion [1.200 pezeta]. Lehe-
nengo partidua Otxandioren 
kontra jokatu genuen, eta lehen 
minuturako 0-1 galtzen gindoa-
zen, Muñozek bere atean gola 

sartu eta gero [Barre]. Baina 
partidu hura 4-2 irabazi genuen. 
eta ondoren pedruskok 14 urte egin 
zituen federatu moduan.  
Urte horietan guztietan 300 jo-
kalari inguru izango zituen Pe-
druskok, eta ni eurekin izanda-
ko harremanarekin geratzen 
naiz, horrek betetzen nau. Pentsa, 
azken urteetan denboraldi bat 
betetzeko ia hiru milioi eta erdi 
pezeta behar genituen, eta ez 
genituen diru-laguntzak. Zenbat 
buruhauste... Errifak, zozketak, 
gure poltsikotik... Denetarik egin 
behar izaten genuen. Ondoren, 
gure jokalariak Eskoriatzara, 
UDAra edo Mondrara joaten zi-
renean klub horiekin haserretzen 
ginen, trukean bota batzuk ere 
ez zizkigutelako ematen. 
pedruskok jokalari onak izan ditu.
Bai, talde txukuna izaten genuen. 
Hirugarren mailara igotzekotan 
egon ginen [1986-1987], Copa de 
Aficiones delakoan Mondra eta 
Aloña Mendi kanporatu geni-
tuen... Eta, Pedruskon jokatu 
zuten, esaterako, Alavesen amai-
tu zuten Gorka Otxoak, Mikel 
Uribesalgok, Neka Galan eta 
Alfredo Alonso Eskoriatzara joan 
ziren, Luengo eta Lazaro UDA-
ra... 
zer antolatu duzue biharko?
Duela 10 urte taldearen 25. ur-
teurrena ospatu genuen, baina 
ikusten dut auzoa, San Andres, 
hilda dagoela, ez dela aparteko 
ezer antolatzen. Eta, auzoa apur 
bat girotzeko aitzakiarekin, eta 
ostera ere Pedruskoko familia 
osoa elkartzeko asmoaz antolatu 
dugu bazkaria. Horregatik egin 
dugu hitzordua Cordoba y Oro 
kaleko parkean. Eguerdian el-
kartuko gara, poteoa egiteko, eta 
ondoren bertan bazkalduko dugu 
guztiok. Ez gara gonbidapenak 
bidaltzen hasi, Pedrusko biho-
tzean duena etorriko da. 

"pedrusko auzoko futbol 
taldea zen, familia bat"
antonio bastida 'toñin' pedrusKo Futbol tAldeKo sortzAIleA
bihar lagun koadrila polita batuko da pedruskoren 35. urteurrena ospatzeko. Aspaldi 
desagertu zen klubak arrastoa utzi zuen herriko futbol jokalari askorengan 

1988-1989 denboraldiko Pedrusko, Atxabalpen egindako erretratuan. toñin

'Toñin' Pedruskoko txaparekin. x.u.
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ibon Carmona

operak erantzun ezin hobea
Pasa den martitzenean, gioachino rossiniren El barbero de Sevilla opera 
eskaini zuten amaia antzokian. ozenki elkarteko kideak oso pozik azaldu 
dira emanaldiarekin, eta baita jendeak izan zuen erantzunarekin. antzokia 
jendez bete zen rosina eta Figaro pertsonaien arteko amodio istorioaz 
gozatzeko. 

ibon Carmona ArrAsAte
Pasa den ostiralean inauguratu 
zen erakusketan bost artistaren 
lanak daude ikusgai, eta, beste-
lako osagaiak aurki daitezkeen 
arren, argazkiak dira ardatz. 
Erakusketaren harira, datorren 
ostegunean topaketa egingo dute 
Kulturaten, obrak dauden tokian. 
Topaketan erakusketako egileak 
egongo dira: Ana Arsuaga Aran-
barri (Tolosa, 1994), Maider Gon-
zalo Salceda (Erandio, 1994), 
Maria Muriedas Diez (Mungia, 
1994), Estitxu Otermin Mariñe-
larena (Leitza, 1994) eta Iñigo 
Pastrana (Hendaia, 1993). 

mespretxuzko esamoldea 
Zabor zuria ingelesezko white 
trash esamoldearen itzulpena 
da eta beti erabili izan da mes-
pretxu bezala. Ana Arsuaga ar-
tista tolosarraren esanetan, 
errealitatera edo euren inguru-
ra argazkien bidez nola gertu-
ratzen diren erakusten du era-
kusketak.

urriaren 27an topaketa
Bost artistak Euskal Herriko 
Unibertsitateko Arte Ederren 
Fakultatean graduatu berriak 
dira, eta argazkigintza eta bi-
deogintza dituzte zaletasun. Os-
tegunean arratsaldeko zazpietan 
egingo den topaketan bertan 
egongo dira guztiak. 

Kulturateko klaustrora berta-
ratzen direnek topaketan parte 
hartzeko aukera izango dute. 
Horrela,  lanen jatorria, haien 
arteko harremana eta muntatze 
erabakiak azaltzeaz gain, publi-
koari  otutzen zaion beste edozein 
galderari erantzungo diote ar-
tistek.

'Harriak' programa barruan
Arte bitartekaritzarako, era-
kusketarako eta dibulgaziorako 
espazio berriak sortzea helburu 
duen Jaurlaritzaren Harriak 
izeneko arte garaikideko pro-
grama barruko erakusketa da 

Arrasatekoa. Programa hainbat 
kultura-aretotan jorratuko da, 
gorabidean datozen artista eta 
bitartekarien bitartekaritzare-
kin. Aldi berean, Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kultura 
Sailaren Eremuak izeneko eki-
menaren barruan dago, eta he-
rri txikietan sorkuntza garai-
kidearekiko sentiberatasuna 
bultzatzera eta artearen ingu-
ruko lan eta bitartekaritza pro-
zesuak ikusaraztera bideratuta 
dago. “Horrelako ekimenak 
beharrezkoak dira, ekoizpen 
kopurua handiagoa delako ho-
riek erakusteko aukera ematen 
duten lekuena baino", adierazi 
zuen Jon Otamendik, erakus-
ketako komisarioak, inaugura-
zio egunean.

erakusketaz gain, ekitaldi ugari
Ostegunean egingo den topake-
ta erakusketarekin loturiko az-

ken ekintza izango da. Urriaren 
5ean Ohiana Garrok eta Lorea 
Alfarok intimitate kontzeptuaren 
gaineko Bizitzaren argazkia: 
pertsonaletik orokorrera izeneko 
hitzaldia eman zuten. Urriaren 
14an, inaugurazio egunean, Ser-
piente musika taldeak kontzer-
tua eskaini zuen. 

Erakusketak, berriz, azaroaren 
26 arte jarraituko du irekita; 
astelehenetik ostiralera 10:30etik 
13:00etara eta 17:00etatik 20:30era 
eta zapatuetan arratsaldez ba-
karrik egongo da irekita, 17:00eta-
tik 20:30era.

Bost artista gazteak erakusketan. julen iriondo

'zabor zuria' erakusketa 
azaroaren 16 arte ikusgai
bost artista gazteren sorkuntza artistiko eta berritzaileak Kulturateko klaustroan 
erakutsiko dituzte, eta argazkiak dira ardatz nagusi; urriaren 27an topaketa egingo 
dute, eta bertan, erakusketako artistak egongo dira

BESTELakO 
OSaGaiak aurki 
daiTEzkEEn arrEn, 
arGazkiak dira 
ardaTz

Rap doinuak izango dira nagu-
si datorren asteko Kooltur Os-
tegunetan. Rebeka Lane rap 
kantari guatemaltarra kontzer-
tuak ematen ari da Espainiako 
Estatuko hainbat herri eta hi-
ritan, eta datorren ostegunean 
Gaztetxean izango da.

Rebeca Eunice Vargas Guate-
malako Hirian bizi den rap kan-
tari feminista eta anarkista da, 
Ultima Dosis hip hop kolekti-
boaren parte dena. Bere kante-
tan emakumeen egoera salatzen 
du, beraien autonomia eta as-
katasuna aldarrikatuta. 

Kontzertua, betiko moduan, 
gaueko hamarretan izango da, 
eta sarrerak 5 euroko prezioa 
izango du.

Rebeka Lane rap 
kantaria, hurrengoa 
Kooltur Ostegunetan

Azaroko azken bi asteburuetan 
ohikoa den moduan, zarzuela 
ikuskizuna egongo da Amaia 
antzokian. Aurten, Reveriano 
Soutullok eta Juan Vertek kon-
posatutako La del Soto del Parral 
zarzuela ikusteko aukera egongo 
da. Ikuskizun egunak azaroaren 
19a, 20a, 25a eta 26a izango dira. 
Arrasate Musikaleko bazkideek 
15 eurotan lortu ahal izango di-
tuzte azaroaren 25eko emanaldi-
rako sarrerak –sarrera arruntak 
18 euroko prezioa dauka–. Baz-
kideek Monterron jauregian es-
kuratu ahal izango dituzte sa-
rrerak urriaren 24an, 25ean eta 
26an, 16:30etik 19:30era. Bakoitzak, 
gehienez, lau sarrera erosteko 
aukera izango du.

Arrasate Musikaleko 
bazkideentzat, 
zarzuela merkeago

UDALATX MINTEGI 
EKOLOGIKOA

URRITIK aurrera eten egingo 
ditugu Mintegiko jarduerak, 

LEKUZ ALDATUKO 
GARELAKO.

Eskerrik asko gugan jarri 
duzuen konfiantzagatik.

Espero dugu datorren urtean 
berriz elkar ikustea.

690 61 08 22 (Nerea)  
626 15 25 10 (Idurre)

Helbide berria: 
Gesalibar auzoa 15. Arrasate.
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xabi Gorostidi ArAMAIo
Aramaioko Udalak tabernetako 
terrazak arautzen dituen orde-
nantza berriaren zirriborroa 
diseinatu berri du. Gaur egun 
indarrean dagoen araudia 2002. 
urtekoa da, eta terrazako mahai 
bakoitzeko urtero 15 euroko 
kanona ezartzera mugatzen da. 
Ez ditu kontuan hartzen mahaien  
kokapenerako irizpideak, oi-
nezkoentzako pasabideak eta 
terrazak jartzen dituzten taber-
narien eginbeharrak. 15 euroko 
kuota bere horretan mantentzen 
du, baina baliteke etorkizunean 
igotzea. 

berrikuntzak 
Hainbat berrikuntza jasotzen 
ditu Aramaioko Udalak presta-
tutako zirriborroak.

Lehenik eta behin, terraza 
jarri nahi dutenentzat, kokapen 
planoa definitzea beharrezkoa 
izango da. Bertan, jarriko diren 
mahai eta aulki kopurua, hauen 
kokaleku finkoa, elementu gehi-
garriak eta oinezkoek bertatik 
igarotzeko errespetatu beha-
rreko tarteak zehaztu beharko 
dira.  Horrekin lotuta, gutxie-
nez 1,5 metroko tartea utzi 
beharko da oinezkoak pasa 
daitezen eta, adibidez, debeka-
tuta egongo da terrazak atarteen 
parean kokatzea.

Horretaz gain, terrazen ordu-
tegia ere errespetatu beharko 
da. 09:00etatik tabernen itxiera 
ordura arte mahaiak eta aulkiak 
jarri ahal izango dira, baina 
ordutegitik kanpo, taberna itxi-
ta dagoenean, tabernarien ar-
dura izan beharko da hauek 
batu eta lurzoru publikotik ken-
tzea.

Leku faltagatik elementuak 
taberna barruan gorde ezin di-
tzaketenek kokapen planoan 
adierazi beharko dute hauek 
batzeko erabiliko duten txokoa 
zein den, eta zenbat espazio har-
tuko dien. Terrazak garbi man-
tentzea ere tabernarien ardura 
izango da, eta ez egitea arau-haus-
te arina izango da. 

Hauen erabilpenerako ere hain-
bat irizpide zehazten dira. Has-
teko, ekintza puntualak egiteko 
lurzoru horren beharra izanez 
gero, Udalak terrazako lurrak 
erabiltzeko eskumena izango 
du. Bestalde, debekatuta dago 
terrazetan telebistak edo audio 
bozgorailuak jartzea eta derri-
gorrezkoa izango da bertako 
aulkien eta mahaien hanketan 
gomazko babesak jartzea, zara-
tak saihesteko. 

Zentzu horretan kale berogai-
lu homologatuak ere jarri ahal-
ko dira. 

arau-hausteak
Zirriborroan tarte zabala es-
kaintzen zaio arau hausteei, eta 
hauen ondorioei.

Hasteko hiru arau hauste mota 
zehazten dira; arinak, larriak 
eta oso larriak. Arinen multzoan 
sartzen dira egunero modu ego-
kian okupazio esparrua ez gar-
bitzea, Udal baimenik gabe te-
rraza jartzea, ezarritako ordute-
gia gainditzea ordubete arte, 
baimenean zehaztutako espazioa 
baino gehiago okupatzea eta bai-

mendutako altzariak zehaztuta-
ko espazioetatik kanpo biltzea. 

Arau hauste larritzat joko dira, 
Urtebeteko epean hiru arau haus-
te arin egitea, terrazan baimen-
du gabeko edozein elementu 
instalatzea, terrazako edozein 
elementutan publizitatea jartzea, 
baimenean ezarritako instalazio 
guztiak egunero ez biltzea, eza-
rritako ordutegia gainditzea bi 
ordura arte, baimenik gabeko 
obrak egitea, eta espazio publi-
koan kalteak eragitea.

Arau hauste oso larrien izaera 
izango dute urtebeteko epean 
hiru arau hauste larri egitea, 
espazio publikoa baimenik gabe 
okupatzea, Hiri altzariak aldatzea, 
edo erabiltzea, dagokion berariaz-
ko baimena izan gabe, okupazio 
tasak edo fidantza epean ez or-
daintzea eta espazio publikoan 
kalte konponezinak eragitea. 

Arinek 100 eta 500 arteko isu-
nak jasoko dituzte, larriek 501 
eta 1.000 artekoa, eta oso larriek, 
aldiz, 1.001 eta 1.500 artekoa. 
Arau hauste arin bakoitzeko 100 
eta 500 euro arteko zigorrak 
ezarriko dira.

Aramaioko plazan kokatutako terraza bat. xabi goroStidi

Terrazak: zirriborroa, 
ekarpenak jasotzeko zain
Aramaioko udalak webgunean ikusgai jarri du terrazak arautzeko zirriborroa, 
herritarrek eta tabernariek euren ekarpenak egin ditzaten. Hainbat hobekuntza 
proposatzen ditu eta gaur, egubakoitza, izango da ekarpenak egiteko azken eguna.

Joan den zapatuan Hiru Haun-
diak mendi lasterketa jokatu 
zen, eta bertako zati bat Jarin-
dotik pasatzen zen. Primerako 
hego haizea zebilenez, ehiztari 
ugari ibili ziren Jarindo ingu-
ruan, eta horietako baten per-
digoiak korrikalari baten han-
ka jo zuen. Zorionez, ez zion 
kalte larririk eragin eta proba 
amaitu zuen.

Hiru haundietako 
lasterkari bat 
Jarindon zaurituta 

Plazako 
konponketa 
lanak
herriko plazan egiten ari diren 
konponketa lanak ur depositu 
berriarekin lotuta daude.

Plazan hasi aurretik, zalgo 
inguruan aritu dira ur biltegi 
berriaren instalazio lanak egiten. 
aramaioko udalaren aurreikuspenen 
arabera, lanek ez dute luze iraungo, 
eta laster amaitzea espero dute.

xabi goroStidi

igor ayastuy
tAbernArIA

"legea berritzea ondo iruditzen 
zait, baina taberna bakoitzak 
bere istorioa dauka. nire 
kasuan, uda partean hamar 
mahai jartzen ditut, baina urte 
osoan mahai bakarra dut. 
beraz, hamar ordaindu behar 
ditut? eta mahaien kokapena 
ezin da hain itxia izan. jendeak 
lekuz aldatzen jarraituko du". 

arkaitz bengoa 
IKAsleA

"ba, hutsuneak dituela uste 
dut. batzuek sasoi batean 
bakarrik dauzkate mahaiak, 
beste batzuek urte osoan... 
oinezkoentzako pasabideak 
errespetatzea ondo iruditzen 
zait, baina badaude espaloi 
osoa eurentzako hartzen duten 
tabernak. legea askeagoa izan 
beharko litzateke".

zer iruditzen zaizu zirriborroa?
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xabi Gorostidi ArAMAIo
Hunkigarria, jendetsua, parte 
hartzailea eta ikusgarria izan 
zen Lagun Artean dantza talde-
koek joan den zapatuan antola-
tutako jaialdia. 

60 urte hauetan zehar dantza 
taldean aritu diren belaunaldi 
ezberdinetako kideek parte har-
tu zuten, eta entsegu gogorrei 
esker dena primeran atera zen.

"Taldearen hastapenetan ari-
tu zirenek ere egin dute dantza 
gaur, eta, guretako, ohorea izan 
da. Kosta zaie, baina ondo atera 
da. Eurak gustura geratu dira 
eta gu ere bai", adierazi du Ai-
nara Inuntziagak, Lagun Artean 
taldeko arduradunak. 

"Iazko erretiratuen egunerako, 
mutilekin osatutako talde be-
rriarekin dantza bat egin genuen, 

eta horren eraginez mutil gazte 
gehiago hurbildu dira taldean 
sartzeko. Pozgarria da guretako, 
eta gustura gaude orain dauka-
gun taldearekin. Badago jendea 
dantzarako zaletasunarekin eta 
gogoarekin, eta Aramaio beza-
lako herri batendako pozgarria   
da hori. Hori dagoen bitartean, 
herriko jaiak alaitzen jarraitu-
ko dugu, zalantzarik gabe". 

Jende ugari batu zen kiroldegian. j.i. dantzari gazteak  j.i.

60 urteak ospatuta 
gehiago betetzearen bila
uztailean hasitako entseguek fruituak eman zituzten zapatuan. ekitaldi jendetsua eta 
hunkigarria antolatu zuten lagun Artean dantza taldekoek lehengo eta gaur egungo 
dantzariekin, eta aramaioarrek bat egin zuten urteurreneko ospakizun jaialdiarekin

Arabako bertso agendaren ba-
rruan, bertso bazkaria egingo 
dute bihar Aramaion. 

14:00etan izango da Kasatxoko 
bordan eta Sebastian Lizaso eta 
Julio Soto izango dira bertsola-
ri gonbidatuak. Azpeitiarraren 
esperientziarekin eta nafarraren 
ofizioarekin, ikuskizuna berma-
tuta egongo da, bertaratzen diren 
bertsozaleen gozamenerako. 

Bertso bazkaria 
Sebastian Lizasorekin 
eta Julio Sotorekin

Zabor edukiontzien ondoan apar-
katzen dutenek arazoa handiak 
sortzen dizkiote zaborrak jaso-
tzera doan kamioiari. Sarritan 
kamioia ezin izaten da edukion-
tzietara iritsi eta beste askotan 
ezin ditu hauek hustu.

Hori dela eta, behin baino 
gehiago geratu dira zabor edu-
kiontziak hustu gabe, horrek 
dakartzan higiene arazoekin. 

Ibargoia kalean 
gaizki aparkatzearen 
eraginak

Sixto Rodriguez musikariari 
buruzko ikus-entzunezkoa egon-
go da ikusgai domeka honetan, 
musikarekin lotutako zine zi-
kloaren baitan. Amerikar mu-
sikaria ezezaguntasunean desa-
gertu zen, Hego Afrikan arra-
kasta komertzial eta miresmen 
izugarria zuen artista zela kon-
turatu gabe. 2012an dokumental 
onenaren Oscar saria jaso zuen. 

'Searching for Sugar 
Man' dokumentala 
domekan

Asko dira bertan egun pasa egin 
eta zaborrak eramaten ez dituz-
tenak, eta ohikoa da etxeetako 
hondakinak bertan ikustea.

Albinako hondakinen kudea-
keta Arabako Foru Aldundiari 
dagokio, eta Aramaioko Udalak 
adierazi du animalia asko dauden 
ingurua izanik, zaborra horrela 
uztea oso arriskutsua dela, eta 
zentzuz jokatzeko dei egin du.

Albinan zaborrik ez 
uzteko deia 
Aramaioko Udaletik

lehengo eta oraingo dantzariekin zapatuan ateratako talde argazkia. julen iriondo

x.G. ArAMAIo
Pasa den zapatuan, irudian age-
ri den 1,2 kiloko onddo zuria 
batu zuen Eugenio Errastik. 77 
urteko aramaioarra, goizero 
bezala, mendi bueltatxoa egite-
ra irten zen eta han egin zuen-
topo onddo puskarekin.
non batu zenuen? 
Jarindo inguruan dakidan ond-
doleku batean. 
Hartu duzun handiena al da? 
Bai, handiena dela esango nuke. 
Hala ere, bere alboan 400 gramo 
bueltako beste onddo eder batzuk 
zituen. 
Jende askok zoriondu zaitu? 
Bueno! Jende guztiak deitu dit 
zoriontzeko. Aramaiora heldu 
eta kalean erakutsi nuenean ere 
ikusmin handia piztu zuen, eta 
hainbat argazki atera zizkidaten.
zer egin zenuen onddoarekin? 
Etxera heltzerakoan, garbitu eta 
hozkailura sartu nuen. Egoera 

onean zegoen, baina sukaldeko 
giroan segituan usteltzen dira. 
zein da sekretua zure adinarekin 
hain sasoi onean mantentzeko? 
Sekreturik ez dago. Mendi buel-
tak egitea gustatzen zait. Ekai-
nean kiste bat kendu zidaten 
eta pixka bat makaldu nintzen, 
baina orain hobeto nago, eta 
horrela jarrai dezala!

euganio errasti. goiena

"Inoiz hartu dudan onddorik 
handiena dela esango nuke"
eugenio errasti erretIrAtuA
jarindo inguruan aurkitu zuen 1,2 kiloko onddoa
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x.G. AretXAbAletA
Urtero legez, Kurtzeberri Esko-
lako DBHko laugarren mailako 
kideek elkartruke astea egin 
dute. Iaz bezala, Cuijk herriko 
Merletcollege ikastetxeko kideak 
astebetez izan dira Aretxabale-

tara, baina, aurten, laugarren 
mailan dagoen ikasle kopuru 
altuak eraginda, Oss hiriko Maas-
landcollege ikastetxeko kideak 
ere etorri dira.

Zapatuan egin zieten ongieto-
rria Azbeko geltokian bertan, 

eta domekan familia eguna egin 
zuten. 

Astelehenean harrera ofiziala 
egin zieten lehen hezkuntzako 
aretoan, eta ondoren Lastur eta 
Mendaro ingurura irteera egin 
zuten.

Asteartean, Erdizka Lauetan 
dantzaldia egin zuten Aretxaba-
letako plazan, bertako ikasleekin 
batera. Asteazkenean Sopelan 
surf ikastaroa egin ondoren Gug-
genheim museoa bisitatu zuten, 
eta atzo, osteguna, Donostiara 
joan ziren egun pasan.   

Gaur amaitu da Kurtzebarri 
eskolakoen elkartruke astea
Aurten, Herbehereetatik etorritako bi ikastetxetako 
kideak izan dira Aretxabaletan astebetez

Herbehereetako ikasleak Herriko Plazan dantzan. kurtzeberri eSkola

xabi Gorostidi AretXAbAletA
UDA elkarteak asteburu mun-
diala prestatu du, gaurtik hasi 
eta domekara arte. Klubaren 70. 
urteurrena da aurten, eta den-
boraldi berezia izango UDAko 
familiarentzat. 

Gaur, egubakoitza, 17:30ean, 
23 taldeen aurkezpena egingo 
dute. Emakumezko eta gizonez-
ko futbol taldeek, areto futbole-

koek, gimnasia erritmikokoek, 
eskupilotakoek eta karatekoek 
argazki ofiziala atera ostean, 
familia argazkia egingo dute.

 Ondoren, 19:00etan, Aitor Ziar-
degi musikariaren ereserki be-
rria plazaratuko dute. Orain 
arteko ereserkia bere aitona 
Demetrio Iriartek konposatu 
zuen, eta, hori oinarri hartuta, 
doinu modernoagoa sortu du.

euskadiko karate txapelketa
Domekako Euskadiko kadete, 
junior eta 21 azpiko 2016ko ka-
rate txapelketa da klubaren as-
teburuko beste osagai bat. Au-
tonomia mailako dominak jokoan 
egoteaz gain, lehiaketa honek 
azaroaren 25ean, 26an eta 27an 
Tenerifen jokatuko den estatu-
ko txapelketarako sailkapena 
lortzeko ere balioko du. UDAko 

taldetik,  Joanna Perez eta Alex 
Benitez (kadete), Eneko Calvo 
eta Andoni Martin (junior) eta 
Oxel Vazquezek (21 azpi) hartu-
ko dute parte, kumitean.

antolakuntzaren erronka 
"Aurtengo erronka nagusia kirol 
arloan baino gehiago antolake-
ta arloan izango dugu", adiera-
zi du Agurtzane Elkorok, UDA-
ko lehendakariak. Arizmendi-
rekin egindako elkarlan hitzar-
menagatik, emakumeen hiru 
futbol talde izango dira klubaren 
barruan, Arizmendi-UDA izena-
rekin. Horri, plan estrategikoan 
onartutako Parte Hartu egitas-
moa ere gehitu behar zaio. "Fut-
bolean jokatu nahi duen baila-
rako edozein gaztek, ona edo 
txarra izan, gure klubean joka-
tzeko aukera izatea adostu ge-
nuen plan estrategikoan. Jartzen 

dugun baldintza bakarra asis-
tentziarekin eta jokabidearekin 
lotutako diziplina arauak bete-
tzea da. Horretarako, gutxienez, 
errendimenduko eta parte har-
tzeko talde bat egongo da alebin, 
infantil eta kadete mailetan. 
Horrek talde gehiago edukitzea 
eragiten du, eta emakumeen 
hiru taldeak gehituz gero, anto-
laketa lan handia eskatuko digu."

Futbolean, emakumezkoen 
talde nagusiak lautik lau garai-
pen lortu ditu eta gizonezkoenak, 
aldiz, seitik sei. Hala ere, Elko-
rok ez du helburu konkreturik 
finkatu. "Gure taldeetan 500 haur 
inguru ari dira; beraz, gure hel-
buru nagusia ahalik eta aretxa-
baletar gehienek kirola egitea 
da. Lehen taldeak hirugarren 
mailara edo euskal ligara igotzea 
gustatuko litzaiguke, baina ez 
diegu helburu izaerarik ematen". 

UdAko talde guztiak iazko familia argazkian. goiena

udaren asteburu 
mundiala ekintzaz beteta
gaur, egubakoitza, talde guztien aurkezpena eta familia argazkia egingo dituzte, eta 
70. urteurrenaren harira Aitor ziardegik sortutako ereserki berria aurkeztuko dute; 
zapatuko saiheski janak eta domekako karate txapelketak osatzen dute egitaraua

odilo Vazquez, udako karate 
sailaren arduraduna. eskola 
bezala 1998an hasi ziren, eta 
2007a ezkero uda klubaren 
barruan daude egituratuta. 
zenbat talde zarete gaur 
egun? 
bi taldetan antolatuta gaude. 
14 urtetik gorako taldea eta 5 
urtetik 12 edo 13 urtera 
artekoa. baldintza fisikoen 
arabera, batzuek lehenago 
egiten dugu salto talde 
nagusira. 

zein osasun maila du 
karateak? 
gaur egun da ez dago sasoirik 
onenean. duela hiru urte 40 
lagunetik gora ginen, baina 
orain gutxiago gara. hala ere, 
ez da aretxabaletako kasua, 
gipuzkoa eta espainia mailan 
ere behera egin du 
azkenaldian. Futbolaren 
konpetentzia handiegia da.
domekarako mezuren bat?
kiroldegitik pasa daitezela 
karatea hobeto ezagutzera.

goiena

"karateak 
estatu mailan 
behera egin du" 
odilo Vazquez KArAte sAIlA
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Loramendi 1
Tel.: 943 79 71 69

20550 ARETXABALETA

25 urtetik gora dituzten ibilgai-
luen topaketa egingo dute He-
rriko Plazan datorren domekan, 
hilaren 23an. Harrera egingo 
diete 11:00etan, eta mokadutxoa 
izango dute gero partaideek 
12:30ean. Ibilgailuekin herriari 
buelta emango diote 13:00etan 
eta zozketak egingo dituzte 
14:00etan. [Zabalago Puntua al-
dizkarian Motorrak sailean].

Ibilgailu klasikoekin 
beteko da Herriko 
Plaza domekan

Nerabezaroan, 12 eta 17 urte 
bitartean, seme-alabak dituzten 
gurasoendako antolatutako he-
ziketa saioak atzeratu egin di-
tuzte; hona data berriak: azaroak 
12 eta 26 eta abenduak 15. Orain-
dik zabalik dago izena emateko 
epea eta horretarako Arkupera 
jo behar da edo Gazteria Zerbi-
tzura: gazteria@aretxabaleta.
eus edo 943 71 18 62 (Maider).

Gurasoendako 
heziketa saioetarako 
izenematea zabalik

Loramendik ikastaro bi antola-
tu ditu. Bizikletak konpontzen 
irakatsiko dute urriaren 26an 
eta azaroaren 2an eta 9an, uda-
letxe zaharrean (18:30). Eta GPSa 
erabiltzen erakutsiko dute aza-
roaren 4an, 5ean eta 19an (egu-
bakoitzean, 18:30ean eta zapa-
tuetan, 09:00etan). Izena emate-
ko: 685 75 67 29 eta loramendiel-
kartea@gmail.com.

Bizikletak konpondu 
eta GPSa erabiltzen 
ikasteko eskolak

M.a. AretXAbAletA
Astelehen eta martitzenean jarri 
zituzten edukiontziak kaleetan 
eta eguaztenean hasi ziren ho-
riek erabiltzen. Esandakoa bai-
no beranduago etorri da sistema 
aldaketa, baina "normaltasun 
osoz". "Edukiontzien kokapena-
gatik bizilagun batzuen kexak 
iritsi zaizkigu. Horiek aztertuko 
ditugu, baina aldaketa handirik 
ezingo da egin. Gainerakoan, ez 
da egon arazorik", adierazi du 
Unai Elkoro alkateak.

Industrialdeetan, ostera, ez da 
izango aldaketarik; orain arte 
legez pasatuko dira hondakinak 
jasotzera. Eta komertzioetan kar-
toia eta hondakin organikoak 
atez ate jasoko dituzte.

birziklatze-tasari eutsi
Elkororen esanetan, sistema 
berriarekin "birziklatze-tasei 
eutsi" egingo diete herritarrek: 

"Gainerako herrietan emaitza 
onak dituzte; hortaz, gurean 
zergatik ez?". EH Bilduk ere 
"%80tik gorako sailkatze-tasari 
eusteko helburua" gogorarazi 
du, eta sozialistek "birziklatze
-maila hobetzeko" dei egin die 
herritarrei.

edukiontzia loramendi kalean. m.a.

Abian da edukiontzi bidezko 
hondakin bilketa sistema
eguaztenaz geroztik dabiltza erabiltzen edukiontziak 
herritarrak eta ez da egon inolako ezustekorik

Mirari altube AretXAbAletA
Astelehenean egindako ezohiko 
osoko bilkuran onartu zituen 
udalbatzarrak 2017ko ordenan-
tza fiskalak, hau da, Udal zergak 
eta tasak. Udal gobernuak pro-
posatu zuen %0,3ko igoera, EAE-
ko iraileko KPIa, hain zuzen, 
aplikatzea hainbati, besteak 
beste, ibilgailuen zergari, Udal 
guneen alokairuari eta kanpo-
santuko zerbitzuari. Beste hain-
batek ez du izango igoerarik; 
urak, hondakinek eta etxeko 
obrengatik ordaindu beharreko 
tasek, esaterako. Eta salbuespe-
na da kiroldegiko zerbitzua, 
horri %1,5eko igoera aplikatzea 
proposatu zuen ordutegia luza-
tzeko asmoa dagoelako.

eH bilduren babesa 
EH Bilduk hainbat emendakin 
aurkeztu zizkion egindako pro-
posamenari, besteak beste, hu-
tsik dauden etxebizitzengatik 
ordaintzen den %100eko erre-
kargutik jasotakoa inbertitzea 
etxe horiek alokairuan jartzeko, 
eta ibilgailu handiei zerga han-
diagoa ezarri eta diru hori ze-
brabideak berritzeko erabiltzea. 
Ez zituzten onartu horiek, bai, 
ostera, alokairuan jarriko diren 
etxeetan berritze lanak egitera-
koan %95eko hobaria aplikatzea.

Hondakinen kasuan, 123.000 
euro inguruko defizita sortu 
dutela jakinik, EH Bilduk eska-
tu zuen sarrerak eta gastuak 
orekatzera jotzeko. Alkatea bat 
etorri zen proposamen horrekin, 
eta hori "lantzeko konpromisoa 
hartu" zuen: "Zalantza barik, 
kostuak estali behar dira. Da-
torren urtean helduko diogu 
horri, eta, hurrengo bi urteetan 
finkatuta izango denez zerbitzua, 
plangintza bat egin". Gainera, 
ordainagirian bereizita zehaztea 
hondakin bilketaren, kudeake-
taren eta tratamenduaren kos-
tuak erabaki zuten. 

Hala, EH Bilduk babestu egin 
zuen Udal gobernuak proposa-

tutakoa: "Emendakin batzuk 
onartu dizkigute eta beste batzuk 
aurrekontuetan landuko ditugu, 
horregatik baietza eman diegu 
ordenantza fiskalei; gainera, 
kiroldegiaren gaia jorratzeko 
borondatea antzeman dugu".

Irabaziko zinegotzi Luis Ma-
riano Gomezek, ostera, absten-
tziora jo zuen: "Gure ustez, 
errenta kontuan hartuta egin 
behar da; ez da zuzena gehiago 
dutenek eta gutxiago dutenek 
berdin ordaintzea".

bi kontrataziotarako pleguak 
Irabaziko zinegotziak bi mozio 
aurkeztu zituen: bata, Udalen 
konpetentzien murrizketaren 
aurkakoa, eta bestea, etxeko 
langileendako lan duinak eska-
tzeko. Biak ala biak aho batez 
onartu zituzten.

Bi kontrataziotarako pleguak 
ere onartu zituzten: batetik, Iba-
rra kiroldegiko kirol zerbitzuak 
kontratatzeko bi urterako –bes-
te bi urtetara luzagarria–. Horren 
harira, EH Bilduk  eskatu zuen 
ereduen gaineko azterketa sa-
kona. Eta bestetik, etxerik etxe-
ko laguntza zerbitzua lau urte-
tarako kontratatzeko pleguak 
–beste bi urtetara luzagarria–.

Udalbatzarreko kideak asteleheneko osoko bilkuran. mirari altube

udal zergak eta tasak 
%0,3 igoko dituzte
euskal Autonomia erkidegoko iraileko KpIa hartzea oinarritzat orokorrean 2017rako 
erabaki zuen udalbatzarrak osoko bilkuran, baina hainbatek ez du izango igoerarik; 
salbuespena da Ibarra kiroldegiko zerbitzua, hori %1,5 igoko dute

kpi, %0,3ko, igoera
• ibilgailuak
• kanposantuko zerbitzua
• kirol guneen errenta
• udal guneen errenta
• udalaren materiala 

alokatzea
• tabernetako terrazak
• ikastaroak
• Pausoka

5 euroko igoera
• ludoteka
• udaleku irekiak
• Pintura eskolak

%1,5eko igoera
• kiroldegiko zerbitzua

igoerarik ez
• hondakinak
• ura
• obra txikiak
• jarduera ekonomikoen 

gaineko zerga
• hirigintza baimenak

zerga eta tasa 
aipagarrienen 
aldaketak
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ibon Carmona AretXAbAletA
Aretxabaletako Udalak parte har-
tze ordenantza definitzeko proze-
sua hasi zuen pasa den udan. 
Hala, Udalak parte hartzea sus-
tatzeko eta arautzeko marko teo-
riko-praktikoa zehaztu eta ados-
tu nahi du, bide batez, aretxaba-
letarren artean gaiaren gaineko 
gogoeta pizteko. 

Bada, prozesua lehenengo fasean 
dago; fase horretan, prozesuaren 
aurkezpena eta parte hartzearen 
gaineko gogoeta egingo dituzte. 
Ordezkari politikoekin eginiko 

aurkezpen eta eztabaiden ostean, 
urriaren 10ean talde eragileak 
lehenengo batzarra egin zuen. 
Hain zuzen ere, talde hori proze-
suaren antolaketaz, koordinazioaz 
eta jarraipenaz arduratuko da. 

Herritarrekin bilera
Bigarren fasera pasatu aurretik, 
herritarrek ere prozesuan parte 
hartuko dute. Horretarako, dato-
rren asteartean bilera egongo da 
Arkupe aretoan, 18:30ean. Bertan, 
aretxabaletarrek gaiaren gaineko 
proposamenak egingo dituzte.

Hiru fase
Prozesua aurrera eramateko, hiru 
fase zehaztu dituzte; gogoetari 
dagokion lehenengo faseaz gain, 
bigarrenean, araudiaren gaineko 
proposamenak landuko dituzte; 
hirugarrenean, berriz, behin behi-
neko testuaren oinarriak ados-
tuko dituzte. Unai Elkoro alka-
tearen esanetan, prozesua zabor 
bilketaren gaineko kontsultarekin 
batera etorri zen; "Kontsulta hori 
aurrera eramateko, udal orde-
nantza bat behar genuen egin; 
izan ere, ez zegoen kontsulta au-

rrera eramatea ahalbidetzen zuen 
udal legerik. Prozesu horrek luze 
joko zuela ikusita, EH Bildurekin 
akordio batera iristea pentsatu 
genuen, kontsulta aurrera era-
manez eta ordenantza prozesua 
martxan jarriz". 

EH Bilduko Jon Albizuren esa-
netan "kostata" izan den arren, 
baikor azaldu da prozesuak har-
tu duen norabidearekin. "Oina-
rrizkoa ez da mekanismo edo 
baliabidea, parte hartzea Udalaren 
egunerokotasunean sartzea bai-
zik", gehitu du. Irabaziko Luis 
Mariano Gomezen ustez, berriz, 
prozesua "tramite hutsa da", jen-
dearen parte hartzea sustatzeko 
baino gehiago, legea betetzeko 
bakarrik balio duelako. Azkenik, 
PSOEko Miren Lanari "ideia pa-
regabea" iruditzen zaio udalak 
aurrera eraman duen ekimena. 

parte hartze ordenantza 
definitzeko bilerak abian 

Basotxokoak 
Galizia aldean 
basotxo erretiratu elkarteko kideak 
galizian izan ziren urriaren 2tik 8ra. 
elkartearentzat, egun bat baino 
gehiagoko urteko azken irteera izan 
da, aurretik benidorm eta 
normandia inguruak bisitatu 
ostean.

guztira 54 lagun joan ziren, eta 
bertako hainbat paraje ezagutu 
zituzten; tartean, ezaroko ur-jauzia.

baSotxo elkartea

idoia elexpuru AretXArteKo 
presIdenteA

"herritarrari arreta zerbitzu bat 
falta zaiola pentsatzen dugu; 
izan ere, jende askok ez daki 
nora jo herriko kontu edo 
zalantza ezberdinen aurrean. 
modu horretan, aukera sorta 
handi bat irekiko litzateke, 
herritarra gai ezberdinen 
gainean informatuko lukeena".

martin berrizbeitia 
lorAMendIKo dInAMIzAtzAIleA

"lehen bilera gaian kokatzeko 
izan zen, eta oraindik ez 
daukagu parte hartze 
prozesuaren gaineko iritzi 
sendorik. hasierako kontaktu bat 
izan zen. hurrengo bileretarako, 
loramendi elkartetik 
proposamen ezberdinak 
eramateko intentzioa daukagu".

agurtzane elkoro udA-Ko 
presIdenteA

"oraingoz, diagnostiko fasean 
gaude. hasiera batean, azaldu 
zigutenak oso itxura ona dauka, 
baina oraindik ez dakigu ongi 
prozesua zertan gauzatuko den. 
hurrengo bileretan, herriko 
elkarte handienak bilduko gara 
berriro, eta pauso finkoak ematen 
hasiko gara".

Jose inazio isasmendi 
bAsotXoKo presIdenteA

"talde eragilea herriko elkarte 
ezberdinek eta udaleko hainbat 
kidek osatzen dugu. azaroan 
berriro elkartuko gara, eta, 
basotxoren partetik, oraindik ez 
ditugu erabaki mahai gainean 
jarriko ditugun proposamenak, 
baina herritarrak eguneratuago 
mantentzea izango dute oinarri".

elkarteetako ordezkariak prozesuaren gainean

Zain
Ilustrazioari buruzko ikastaro 
batean izan naiz irailean. 
Album ilustratuak aztertu 
ditugu eta, gehienbat, 
emakumearen irudiari 
erreparatu diogu.

Eztabaida handia piztu du 
aurten album horietan azaldu 
den irudi jakin batek. Istorioak 
kontatzen zuen emakume bat 
zain zegoela etxeko logelan, 
zain noiz iritsiko ote zitzaion 
eskutitz bat etxera, zain ere 
agian bere laranja-erdia 
helduko zen. Emakumea, 
leihotik begira, postariaren 
zain zegoen.

Bestalde, irudian zera 
azaltzen zen: emakumea ohean 
etzana, zain, Goyaren Maja 
margolanaren pose-moduko 
batekin eta puntilazko kamisoi 
tiranteduna soinean. Lurrean, 
zera, zapatila borladunak, 
bonboi-kaxa bat, egunerokoa, 
ispilua eta musika entzuteko 
gailua zituen. Esan gabe doa 
guztia arrosa-tonu pastelezkoan 
azaltzen zela.

Irudiak sekulako iskanbila 
sortu zuen. Nola da posible 
emakumea horrela 
irudikatzea? Eta, are larriago, 
nola da posible, gainera, 
emakume ilustratzaile batek 
emakumea horrela 
irudikatzea? 

"Eta zuek nola irudikatuko 
zenukete zain dagoen 
emakume bat?", galdetu zigun, 
orduan, irakasleak. 
Horrelakoak bota genituen: 
Ordenagailu parean lanean! 
Mahai baten atzean! Pintura 
eta koaderno artean! 
Whatsappekin jo eta su! 
Twitterren! Tesia egiten, 
liburuz inguraturik! 
Irakurtzen, edo idazten! 
Telesail bat ikusten!

Proposamen alternatibo 
ugari eman genituen, baina, 
egia esateko, ez genuen inork 
irudikatzen gure burua printze 
urdinaren zain… Auzia hortxe 
zegoen, istorioak adierazten 
zuenarekin, hain zuzen, 
emakumeok ez dugula inoren 
zain gelditu behar etxeko 
logelan.

nIre ustez

yErA sAncHEz 
Mu-Ko IrAKAsleA
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imanol Beloki esKorIAtzA
Domekan Eskoriatza magiaz 
beteko da. Izan ere, Imanol Ituiño 
magoa kultura etxean izango da 
12:00etan, magiari buruzko tai-
lerra ematen. Umeentzako izan-
go da, eta bertara joateko izena 
ematea beharrezkoa izango da. 
Arratsaldean, aldiz, 17:00etan, 
Magia Parrastan ikuskizuna 
eskainiko du Zaldibar antzokian, 
eta hau adin guztiei zuzenduta-
koa izango da.
zer erakutsiko duzu tailerrean? 
Domeka goizeko tailerra umeen-
tzako izango da. Bertan, triki-
mailu errazak ikasiko dituzte 
gerturatzen diren gaztetxoek. 
Espero dut euren anai-arreba 
zein gurasoak txundituta utziko 
dituztela trikimailu horiekin... 
edonork egin dezake magia? 
Edonork egin dezake trikimailu 
bat, edonork abesti bat abestu 
dezakeen bezala. Trikimailuak 
tranpa duela ahaztean publikoak 
izaten duen sentsazioa da magia. 
Beraz, edonork egin dezake tri-
kimailu bat. Eta, nire ustez, 
nahikoa praktikatuta eta funtsak 
ondo ikasiz eta ulertuz gero, 
gogoa duen edonork egin deza-
ke magia.
Halako tailer asko ematen dituzu, 
ala ikuskizunak gehiago? 
Nire lan printzipala ikuskizunak 
egitea da, baina noizbehinka 

tailerrak emateko aukera ere 
izaten dut, eta pozik egiten dut 
hau ere. Magia tailerrak egiteak 
hurrengo belaunaldietan ere 
magiarenganako interesa izan-
go duenik egotea bermatzen 
duela pentsatzea gustatzen zait.
nolako esperientzia da haurrei ma-
gia egiten irakastea?
Oso zaila da haur bati magiak 
tranpa duela azaltzea. Magian, 
azken finean, gezurtxoak esan 
behar dira, eta gezurrak helduon 
gauzak dira. Askotan ez dira gai 
oso ondo bereizteko trikimai-
luaren zein parte erakutsi behar 

duten eta zein sekretuan gorde. 
Honek oso ondo erakusten du 
zein oker dauden magia umeen-
tzako dela uste duten horiek. 
Magia ez da umeentzako; umeek 
ikusi dezakete, noski, baina ma-
giak, fundamentu logikoak haus-
ten dituen unetik, helduei zu-
zenduta dago erabat.
tailerraz gain, ikuskizuna eskaini-
ko duzu. nolako saioa izango da?
Magia parrastan-en horixe bera 
ikusten da, magia etengabe, pa-
rrastan, a tutiplen… Ez da ar-
gumentua duen ikuskizuna, 
magia baino ez da. Adin guztie-

takoentzat egokia. Ez da umeen-
tzako bereziki pentsatutako saioa, 
familiarra baizik. Umeek eta 
helduek parte hartuko dute eta 
magiaren zati inportante bila-
katuko dira.
ze ezberdintasun dago mago baten 
eta aktore baten artean? ezberdin-
tasun handia dago?
Badago magoen munduan esae-
ra bat zeinak dioen magoa ak-
tore bat baino ez dela botereak 
dituen tipo baten paperean sar-
tzen. Ni ez nago oso ados horre-
kin. Aktoreak asko miresten 
ditut, hainbat paper ezberdine-
tan eta egoera ezberdinetan sar-
tzen dute euren buru eta gorpu-
tza eta istorio bat sinesgarri 
egiten dute euren ahots, keinu 
eta gorputzarekin. Hori bai ma-
gia. Mago bat, ordea, paper ba-
karra egiteko gai da, magoarena. 
Noski, ondo dago magoak erre-
kurtso aktoralak izatea, publiko 
aurrean egiten duelako lan, bai-
na aktoreak magoaz gehiago 
duela uste dut magoak aktoreaz 
baino.
lagunak erabiltzen dituzu trukuak 
egiteko, konpintxeak? 
Magian badago sinatu gabeko 
paktu bat ikusleekin. Ni ikus-
kizun baten zehar engainatzen 
saiatuko naiz tranpak erabiliz, 
noski, eta zuk, tranpa hori bi-
latu beharrean, ikuskizunaz 
gozatuko duzu eta ez diozu zure 
buruari galdetuko nola egin 
dudan, hori baita magiaren fun-
tsa, ezinezkoa egia bihurtzea. 
Baina konpintxe bat erabiltzea 
gehiegizko tranpa litzateke. Ikus-
leak espero du eskuen bizkor-
tasuna, atentzioa bideratzea eta 
horrelako estrategiak erabiltzea. 
Dena konpintxe batekin egingo 
balitz, ni baino tipo goapoago 
bat ekarriko lukete ikuskizuna 
ematera… Beraz, ez, ez ditut 
gogoko konpintxeak, eta ez, ez 

ditut erabiltzen. Garesti atera-
tzen dira, gainera…
beti esan ohi da publikoa despis-
tatu egin behar dela; nola egiten 
da hori? Hitz eginez? asko mugituz? 
Despistatu baino gehiago, jen-
dearen arretarekin jolasten gara 
askotan, guk nahi dugun lekura 
guk nahi dugunean begiratu 
dezan. Orrialde honetan adibide 
bat jarri dugu, orrialde zenba-
kiaren ondoan, begiratu. Oso 
txikia da, baina zenbakiaren 
ondoan ikurtxo bat dago, ea 
ikusten duzuen... Antzoki batean 
antzeko zer edo zer egiten dugu, 
ikur horren antzera. Agertokian 
beste teknika batzuk erabili 
daitezke: gorputzaren mugimen-
duak, hitzak... Zailena, askotan, 
umeen atentzioa bereganatzea 
izaten da, ez baitute heldu batek 
izan dezakeen arreta berbera. 
Bide batez,  lehen, zenbakiaren 
ondoan begiratu duzu? Horrela 
bada, zure atentzioa desbidera-
tu dut, modu oso zuzen eta za-
karrean, beharbada, baina ezer 
ez zegoen toki batean ikur bat 
bilatzen ibili zara. Barkatu.
Honen harira, sari bat irabazitakoa 
zara hitz egin gabeko magia pieza 
batekin. konta egiguzu esperientzia? 
2014. urtean bigarren sari na-
zionala eman zidaten. Niretzako, 
erronka bat zen hitzik gabeko 
pieza bat sortzea, nik beti asko 
hitz egiten baitut saioetan. Ho-
rrenbestez, hori sortu nuen, 
batez ere, eszenan isilik egoten 
ikasteko eta amari isilik 10 mi-
nutu egoteko kapaza nintzela 
erakusteko. 

Imanol Ituiño magoa. imanol ituiño

"jendearen arretarekin 
jolasten dugu magooko"
imanol ituiño MAgoA
Magia ez da umeentzako; umeek ikusi dezakete, noski, baina magiak, 
fundamentu logikoak hausten dituen unetik, helduei zuzenduta dago erabat

"prakTikaTuTa ETa 
FunTSak OndO 
ikaSiz ETa uLErTuz, 
EdOnOrk EGin 
dEzakE MaGia"

imanol Beloki esKorIAtzA
Izaro Andres Zelaieta mallabitar 
musikari gazteak Inkernu ta-
bernan kontzertua eskainiko du 
gaur, 23:00etan. Atxorrotx Kul-
tur Elkarteak antolatutako ema-
naldian, folk estatubatuarrez 

bustitako pop doinuak entzute-
ko aukera izango da. Ahots fin 
eta pertsonala ekarriko du ohol-
tza gainera, Lauroba taldekoek 
lagunduta.

Om izeneko bere lehen disko-
ko hamahiru kantuz osatutako  

bilduma ekarriko du Eskoria-
tzara. Euskaraz, gazteleraz eta 
ingelesez abestutako erreper-
torioan, hainbat kantu eder 
daude. Paradise da horietako 
bat. Kantu hori Ben Sharrock 
eskoziarraren Pikadero filmaren 
soinu bandan erabili zen, Do-
nostiako Zinemaldian aurkeztu 
zena. Bestalde, Youtuben ia 
41.000 ikustaldi izan ditu abes-
tiak, eta, kantu horretaz gain, 
Honey kantuak ere bere arra-
kasta izan du, Gaztea irratiko 
zerrendetan izan da eta.

Izaro Andres zelaietaren 
kontzertua Inkernu tabernan
Folk estatubatuarrez bustitako pop doinuak entzuteko 
aukera izango da gaur gaueko kontzertuan
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imanol Beloki esKorIAtzA
Badira hogei urte Ezkurtxo jaia 
asmatu zela Eskoriatzan. Batez 
ere, Eskoriatzako elizateak he-
rritarrei eta, bereziki, haurrei 
ezagutarazteko abiatu zen egi-
tasmoa da. Duela hogei urte hasi 
bazen ere, bi urtez etenaldia 
egin da, berrikuntza batzuk egi-
teko, eta aurten hemezortzigarren 
aldiz egin da jaia Apotzaga au-
zoan. Aurtengoa, gainera, hiru-
garren itzuleraren hasiera izan 
da. Apotzagan bertan azkenekoz 
2007an egin zen.

Urriaren hirugarren zapatuan 
egin ohi den Arizmendik anto-
latutako jaian, urtero huts egin 
ez duen ipuin kontaketak, an-
tzinako jokoak, tiragomekin 
jolasak, eski jolasa, harriekin 
petanka, goitibeherak, txokola-
te-jana eta beste hainbat ekintza 
izan ohi dira. Zapatuan, 15:30etan, 
Intxaurtxuetatik autobusean 
abiatu ziren Apotzaga elizatera 
Jose Arana eta Almeneko ikas-
leak –bi urtetik gorakoak eta 
Lehen Hezkuntzako laugarren 
mailara artekoak– eta arratsal-
de pasa ederra egin ostean, 
19:00etan bueltatu ziren Esko-
riatzara. Eguraldia lagun izan-
da, giro aparta izan zen bertan, 
eta Ezkurtxo maskotarekin gus-
tura aritu ziren haurrak jolasean. 
Guztira, 300 pertsona inguru 
batu ziren bertan, haur, seni-
tarteko, irakasle eta herritarrak 
barne.

Helburuak beteta 
Eskoriatzako zazpi elizateak 
ezagutzeko –Apotzaga, Bolibar, 
Gellao, Marin, Mazmela, Men-
diola eta Zarimutz–, euskara eta 
irakurzaletasuna bultzatzeko 
eta lagun artean eta familiarekin 
batera egun ona pasatzeko hel-
buruarekin antolatutako jaiak 
bere fruituak eman zituen, gai-
nera. Jose Arana ikastolako 
irakasle Lierni Altunaren esa-
netan: "Gure zuhaitz bat haritza 
da, eta Jose Aranaren zigilua 

edo marrazkia ezkur bat zen, 
eta da. Hortik abiatuta ezkurtxo 
sortu genuen, udazkenarekin 
lotu eta ikastolaren identitatea-
rekin lotuz. Horrez gain, euska-
rari eta irakurzaletasunari bul-
tzada ematea du oinarri jaiak".

egun aparta, ekintzaz beteta 
Apotzaga auzora iritsi berri, 
San Bernabe ermita bisitatu 
zuten bertaratu zirenek, eta on-
doren denetariko ekintzak izan 
ziren haurrentzako. Beste urte 
batzuetako edizioekin alderatu-
ta, parte-hartzea handiagoa izan 
zen. Izan ere, autobusak hiru 
buelta eman behar izan zituen 
autobus geltokian zeudenak eli-
zatera eramateko, beste edizio 
batzuetan ez bezala. Gainera, 
duela hamar urte inguru Aran-
tzazu Idigoras gurasoak sortu-
tako Ezkurtxo abestia ere ika-
sita eraman zuten txikienek, eta 

Jose Arana ikastolakoek ezkur-
txoren irudiaren maskarekin 
abestia kantatzen pasa zuten 
arratsalde osoa. Hona hemen 
kanta: –Ezkur bat, ezkur bi / 
udazkena etorri / Ezkur bat, 
ezkur bi / saltoka zu eta ni / 
aurtengo neguan/ elurra ugari/ 
ezkur bat, ezkur bi/ zuhaitzetik 
erori–. Amaitzeko, txokolate-ja-
na egin zuten eta Eskoriatzara 
19:00etan bueltatu ziren, auto-
busez, egun ederra pasa ostean.

Jose Arana guneko arduradun 
Amaia Arrietak egunaren balo-
razio positiboa egin du: "Giro 
aparta izan zen Apotzagako eli-
zatean, eta, autobusak hiru buel-
ta egiteaz gain, oinez eta autoe-
tan igo ziren eskoriatzar eta 
aretxabaletar ugari. Ea datorren 
urtean ere halako arrakastatsua 
izaten den".

elizateez gain, ezkurtxo herrian 
Zazpi elizate daude Eskoriatzan, 
baina inoiz Gatzaga ere sartu 
dute Ezkurtxo jaiaren barruan, 
nahiz eta herria izan, eta ez 
elizatea, bertako haurren gura-
soen eskaerei erantzunez biga-
rren itzuleran egin zen eta ber-
tan egiten jarraitzea ere adostu 
dute antolatzaileek.

ezkurtxo eguna, Apotzaga elizatean. joSe arana ikaStola

udazkenari ongietorria 
egiteko, Ezkurtxo
duela hogei urte hasi zen jose Arana ikastolaren ekimen hau martxan, nahiz eta bi 
urtetan geldiunea egin zen berrikuntza batzuk egiteko; urtero elizate ezberdin batean 
egin izan da eta aurten Apotzaga elizatean bikain ospatu dute jaia

ELizaTEak EzaGuTu, 
irakurzaLETaSuna 
SuSTaTu ETa 
EuSkara BuLTzaTu 
nahi da

orokorrean ez dute igoerarik 
izango zerga eta tasek
ordenantza fiskalen barruan, kirol zerbitzuan eta uraren 
kostuaren kobrantzan aldaketak izango dira

imanol Beloki esKorIAtzA
Eskoriatzako urriko ezohiko 
osoko bilkuran hainbat puntu 
landu ziren, baina azpimarra-
tzekoa 2017rako ordenantza fis-
kalak aldatzeko hasierako onar-
pena izan zen. Orokorrean ez 
da igoerarik izango, baina alda-
keta batzuk egongo dira. Bede-
ratzi baiezko eta bi abstentzio-
rekin –Bildurena eta Irabazire-
na– onartuak geratu ziren or-
denantza fiskalak.

Honen aurretik, aldiz, Kua-
truena parean udal lurrak Di-
putazioari uzteko sinatu zuela 
adierazi zuen Joserra Zubiza-
rreta alkateak. Eta esan zuen 
Diputazioak laster hasiko ditue-
la lanak bertan. "Oinezkoentzat 
zebra-bide bat eta semaforoa 
jarriko da, oinezkoak alde ba-
tetik bestera pasa daitezen".

Ordenantza fiskalei dagokie-
nez, orokorrean ez da igoerarik 
egongo, baina hiru tasatan al-
daketak egongo dira. IBIan, esa-
terako, baina aurretik tratatu 
zen gaia eta Diputaziotik jaki-
naraziko die herritarrei. Beste-
tik, kirol zerbitzuen kostuak 
%1,4ko igoera izango du eta 
hainbat arrazoi eman zituen 
Joserra Zubizarreta alkateak: 

"Duela lau urtetik ez ditugu igo, 
eta zerbitzu aldetik hobetu egin 
dugu; ordu gehiago jarriz…".

kontsumo arduratsua sustatu 
Uraren kostuaren kobrantzan 
ere aldaketa egongo da. Ur agen-
tziatik %2,74ko igoera izan da, 
eta, beraz, etxebizitzetan ere 
aldaketa egongo da. Orain arte, 
etxebizitzetako erabiltzaileek 
gastu finko bat izan dute, eta 
orain baxuagoa ordaindu behar-
ko da: 18 euroko gastu finkoa, 
hain zuzen ere. Hortik aurrera, 
herritarrek gastatzen dutenaren 
araberakoa izango da. Horrez 
gain, "tramuka kobratuko da 
kontsumo zuzena. Hor ere alda-
keta izan da; kontsumo baxua 
dutenek gutxiago ordainduko 
dute eta gehiago gastatzen du-
tenek gehiago, kontsumo ardu-
ratsu baten alde", adierazi zuen 
alkateak.

Amaitzeko, hainbat gai atera 
zituzten EH Bildukoek mahai 
gainera: Eskoriatzako zerbitzuen 
hondakin sistemaren aldaketa 
egin dela, batzordeetan eztabai-
datu barik. Merkataritzaren 
egoera ez dela ona, eta Udalare-
kin elkarlanean sustatu behar 
dela… besteak beste.

Goiena komunitatea 
auzoko / esKorIAtzA

Batzuentzat ezaguna izan daite-
keen arren, beste batzuentzat 
ez. Hortaz, Auzoko egitasmoak 
Eskoriatzan duen eragina gehia-
go ezagutarazteko asmoz, tarte 
hau ekarri dugu zuengana. Eus-
kara, aniztasuna eta herritarrak 
batzen dituen egitasmoa da Au-
zoko, elkarbizitza euskaraz bi-
deratzeko asmoa duena: auzo-
kideen –euskaratik urrun bizi 
direnak– eta auzotarren –eus-
karatik gertu bizi direnak– ar-
teko harremana erraztea da 

helburua. Izan ere, guztiok gara 
eskoriatzarrak. Hori guztia oi-
narri izanik, hiru dira egitas-
moaren helburu nagusiak: eus-
karatik urrun daudenak euska-
rara hurbiltzea, herritarrak 
herriko hizkuntza aniztasunaz 
jabetzea eta euskara komunika-
zio eta kohesio hizkuntza gisa 
proposatu eta frogatzea. Astero, 
kultura etxeko lehen solairuan, 
jatorri ezberdinetako 20 lagun 
inguru elkartzen dira, bi talde-
tan: martitzen goizetan, 11:00etan, 
emakume taldea; eta eguenetan, 
15:00etan, talde mistoa.

Martxan da Auzoko egitasmoaren 
ikasturte berria Eskoriatzan
zalantzak argitzeko 661 74 63 76 telefonora deitu 
daiteke eta Asier de la Flor arduradunagatik galdetu
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leintz gatzaga 

Eneko azurmendi leIntz gAtzAgA
Gatzaren Eguna ospatuko dute 
etzi, domeka, Leintz Gatzagan.

Izenak berak dioen moduan, 
gatza izango da egunaren ardatz 
nagusia, eta, horren bueltan, 

zenbait ekintzaz osatutako egi-
taraua prestatu du udalak.

Goizean, egunari hasiera ema-
teko, gaztainatan mendi ibilaldia 
egongo da, familiendako, 10:30ean 
hasita. 12:30ean, gatzetan erreko 

dituzte gaztainak danbolinean, 
ondoren jateko.

11:00etatik 14:00etara bitartean, 
gatzaren eta baserriko produk-
tu ekologikoen azoka egongo da 
–barazkiak, gaztak, gozogintza, 
eztia, eta abar–.

Bestalde, Gatz Museoan ikus-
gai egongo dira aurten landuta-
ko produktu berriak –xaboiak 
eta esfoliatzaileak–, baita orain 
arte landu izan diren gatz lorea 
eta zaporedun gatzak ere –pipe-
rrauts eta currya–; 11:00etan, 

12:00etan eta 13:00etan izango 
dira bisita gidatuak.
Horrez gain, gatz xaboiak egiten 
ikasteko ikastaroa ere egongo 
da museoan, 11:00etan. Horre-
tarako, baina, aurrez eman 
beharko da izena. 

12:00etatik aurrera, saiheski 
ekologikoa gatz mota desberdi-
nekin dastatzeko aukera egongo 
da; izan ere, parrillan erreta 
pintxoak egingo dituzte.

Plazan, sorkuntza eta parte-har-
tzea oinarri, tailerrak izango 

dira, Garaion elkartearen esku-
tik. Mural bat margotuko da, 
gatzarekin eskulturak egingo 
dira, gatza erabiliz kristal baten 
gainean marrazkiak egingo dira 
eta honen grabazioekin ikus-en-
tzunezko laburrak egingo dituz-
te, besteak beste.

Azkenik, Poza de la Sal eta 
Añana herrietatik etorriko dira, 
bertako gatza eta eratorritako 
produktuak eskaintzera. Izan 
ere, gatzarekin lotura handia 
duten herriak dira biak.

Egitarau zabalarekin ospatuko 
dute domekan Gatzaren Eguna
produktu ekologikoen azoka, mendi ibilaldia, ikastaroak 
eta beste zenbait ekintza izango dira  

Droga menpekotasunaren pre-
bentzioaren gurasoen esku-har-
tzea tailerra izan zen eguaztenean 
Eskoriatzan. Hezkuntza foroak 
antolatu eta Izar Arregi tera-
peuta azpeitiarrak gidatutako 
saioan, kontsumo kezkagarria 
zein den eta gurasoek hartu 
behar dituzten neurrien ingu-
ruko hitzaldia eman zuen kul-
tura etxean.

Bi saiotan banatuta zegoen, 
17:30etan euskarazkoa eta 
19:00etan gaztelerazkoa, baina 
soilik saio bakarra egin zen, 
19:00etakoa.

Kasu errealak planteatu zituz-
ten bertan, eta, egoera horiek 
aurreikusteko, nerabeen bizi-
modua, ikasketak, aisialdia… 
aztertu zituzten droga menpe-
kotasuna arriskutsua den edo 
ez jakiteko. Eskoriatzako hain-
bat guraso bertaratu ziren, eta 
euren zalantzak eta egoerak 
konpartitzeko aukera izan zuten.

Droga menpekotasunaz 
aritu dira kultura 
etxeko saioan

Goiena komunitatea 
eskoriatza ke / esKorIAtzA

Urte asko daramatzat saskibaloi 
entrenatzaile, eta beti emaku-
meen saskibaloian aritu naiz. 
Hori izan zen Eskoriatzara etor-
tzeko arrazoi handietako bat; 
izan ere, elkarteko saskibaloi 
arloa femeninoa da bakarrik. 
Lehenengo momentutik ez nuen 
inongo zalantzarik izan, ema-
kumeen saskibaloia entrenatzea 
zen nire asmoa, horretarako 
prestatuko nintzen, eta lan ho-
netan ona izatea izango zen neu-
re helburua.

Lehenengo eta behin, niri ez 
zait fisikoan oinarritutako sas-
kibaloia gustatzen, zentzuzko 
saskibaloia daukat gustuko. Gi-
zonezkoen gorputzak muskulu
-masa gehiago dauka emaku-
meenak baino, ez daukate gure 
abiadura, gure indarra, gure 
jauzi-potentzia, baina badauka-
te guk, gizonezkook, orokorki 
ez daukagun gauza bat, euren 
burmuina gurea baino azkarra-

goa da gauza askotarako. Sen-
titzen dut hau irakurtzen ari 
diren gizonezkoengatik, baina 
emakumeak gu baino hobeak 
dira arlo horretan, beharbada 
testosterona dela-eta kutsatuak 
ez daudelako. Badakit askok zer 
pentsatuko duzuen: "Bai, burua 

argi daukate, baina ez dute gi-
zonek ematen duten espektaku-
lua ematen". Hori pentsatzea 
askotan ezjakintasunaren ondo-
rioa da. Baina bai, espektakulua 
ere badago saskibaloi femeni-
noan.

Dena den, argi eduki behar 
dugu entrenatzaile oso gutxik 
lortzen dutela lan honetaz abe-
rastea, nire helburua ez da dirua 
irabaztea. Baina nire lanaren 
sari bezala gauza asko hartzen 
ditut; esaterako, jokalarien par-
tetik datozen esker oneko kei-
nuak. Honetan ere, emakumeak 
gu baino sentiberagoak dira, 
enpatia landuagoa daukate, eta, 
hortaz, gizonezkoak baino esker 
hobekoak dira, bai euren entre-
namenduetako lanarekin eta bai 
euren hurbiltasunarekin.

Nire ekarpena egin nahi dut 
mundu honetan daukagun ema-
kumeen gutxiespenaren kontra, 
nire energia erabili nahi dut. 
Beraiek ere guk dauzkagun au-
kera berak izan ditzaten.

lander goikoetxea. eSkoriatza k.e

"zergatik emakumeen 
saskibaloia?"
eskoriatza Kirol elkarteko zuzendari teknikoa da lander goikoetxea, eta emakumeen 
saskibaloian urte askoan ibili da entrenatzaile. emakumeak entrenatzearen alde onez 
eta bere esperientzia azalduz hitz egin du hurrengo lerroetan

goiena

urre kolorez margotuta
aurreko zapatuan, urriaren 15ean, jose arana kaleko kono guztiak urre 
kolorez margotuta agertu ziren goizaldean, herritarren harridurarako. eta 
konoez gain, eskoriatzako udalari zuzendutako mezua ere ageri zen 
lurrean idatzita tonu umoretsuan: Udalak konuak atera zituen kalera. Behin 
betiko gainera? Urrezkuak balie sikiera!
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julen iriondo bergArA
"Jakitea bere arbasoak, bere 
aurrekoak, non eta ni bizi naizen 
baserrian jaio zirela! Pozik har-
tzeko gauza izan zen". Angio-
zarko Zabaleta Azpikoa baserri-
ko Juan Mari Alberdiren berbak 
dira. Zabaletatarren ostean bes-
te zenbait jabe ere izan eta gero, 
azken belaunaldietan alberdita-
rrena da etxea. Che Guevarare-
kin (Argentina, 1928-Bolivia, 
1967) odol loturarik ez, baina 
haren arbasoetako bat gaur egun 
eurena den etxean jaio zela ja-
kitea harriduraz eta "izugarriz-
ko ilusioz" hartu zuten berak 
eta Mariasun Oianguren emaz-
teak –eta gainerako senideek–.

ETBren Origen saioari esker 
jakin ahal izan zuten honen 
guztiaren berri. Ernesto Che 
Guevararen jatorri euskalduna 
hartu zuen aztergai programak, 
eta haren anaia gazteena gon-
bidatu Euskal Herrira. Ez da 

Zabaleta guevaratarren euskal 
jatorriko abizen bakarra; Gue-
vara bera, noski, eta Llosa ere 
bai. Arabako herrira eraman 
zuten Juan Martin, baita Zier-
benara ere –amaren bigarren 
abizen Llosari segika–, eta, nola 
ez, alberdi-oiangurendarren An-
giozarko baserrira. 

beharrak eraginda ameriketara 
Arazo ekonomikoak tarteko, 
1707an utzi zuten zabaletatarrek 
Angiozarko baserria. Francisco 
Antonio Zabaletak ameriketara 
alde egin zuen. Haren berri ba-
zuten guevaratarren etxean, eta 
ETBren saiorako egindako au-
rre-lanketan, Gipuzkoako Pro-

tokoloen Artxiboan, Oñatin, 
topatu zuten Francisco Anto-
nioren eta haren familiakoen 
gaineko informazioa. Dokumen-
tuak aztertuta, baieztatu ahal 
izan zuten guevaratarren arba-
so hura zela Angiozarko base-
rriko bera. Francisco Antonioren 
ahaide Domingoren testamentua, 
horren adibide; horrela dio pa-
sarteetako batean –beheko ar-
gazkian nabarmenduta–: ... Sepan 
cuantos esta escritura de testa-
mento y última voluntad vieren, 
cómo yo, Domingo de Zabaleta, 
dueño de la casa y solar de Za-
baleta de Abajo...

itzultzeko gonbidapena 
Martxoan egin zuten saioaren 
grabaketa –aurreko astean eman 
zuten–. Kameraz kanpo, nahi 
beste ezin izan zuten Juan Mar-
tinekin jardun: "Gizon oso jato-
rra ikusi genuen". Eta gonbida-
pena egin zioten, nahi duenean 
itzultzeko: "Esan genion hemen 
baduela etxe bat". Bere arbasoe-
tako batena izan zen etxea; eta 
nork daki etxeak berak ez ote 
dituen bertakoak, bai lehen eta 
bai orainago, iraultzara bidera-
tu edo harekin lotu. Orain ia 40 
urte, halaxe, Iraultza, deitu bai-
tzuten Juan Marik eta Maria-
sunek euren seme-alabetako bat.

zabaleta Azpikoa baserriko bizilagunak eta senideak, Juan Martin guevararekin eta saioko beste kideekin. mariaSun oianguren

domingo zabaletaren testamentua. giPuzkoako Protokoloen artxiboa grabaketako unea. m.o.

ernesto Che guevara. goiena

Che Guevara eta 
angiozar, lotuta
Iraultzaile argentinarraren arbasoetako bat zabaleta Azpikoa baserritik irten zen XVIII. 
mendean. Ameriketara joan eta zuhaitz genealogikoan aurrera eginda han ageri da 
komandantea. ernestoren anaia juan Martin jatorrira itzuli da berriki, etbren eskutik

gipuzkoako Protokoloen 
artxibo historikoan egiten 
du lan. berak eman zion 
juan martin guevarari 
ahaide zabaletatarren 
gaineko informazioa.
nola hartu zituen zure 
azalpenak? 
erabat harrituta zegoen, ez 
zuen espero: astebetean 
bere jatorriari buruzko 
hainbat informazio berri 
eman zioten. oso natural 
hartu zuen, baina erabat 

harrituta zegoen. 
ameriketan zenbait 
dokumentu zahar 
gordetzen dira, baina 
gutxi, eta, gainera, oso 
eliteko pertsonenak. 
hemen oso dokumentu 
arruntak mantendu dira, 
notarioaren aurrean 
egindakoak, eta abar; eta 
han, berriz, bakarrik gorde 
dira familia 
garrantzitsuenak eta. 
Sustraien gainean oso 
gutxi jakin ohi dute, eta 
liluraz hartzen dute.
ameriketako askok 
topatuko lukete Oñatin 
informazioa... 
gurekin harremanetan 
jartzen diren erabiltzaileen 
ehuneko polita dira 
hangoak. hona etortzen 
direnean eta dokumentuak 
ikusten dituztenean, euren 
jatorria ezagutzen 
dutenean, hunkitu egiten 
dira oso. juan martin 
guevararen kasuan beste 
era batera izan zen, ziur 
aski ekimena ez zelako 
berea izan.

julen iriondo

"erabat 
harrituta 
zegoen"
ramon martin 
ArtXIbozAInA
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Maite Txintxurreta bergArA
Jardun euskara elkarteak anto-
latutako Hasi etxetik… eta eus-
karaz  mundura zikloaren bai-
tan, soziolinguistikan aditua 
den Txerra Rodriguezek bere 
lehen liburua aurkeztu zuen 
eguaztenean Irizar jauregian: 
Sutondoko kontuak.

Liburu horretan, denetariko 
istorioak, umore ariketak eta 
pasadizoak bildu ditu autoreak, 
guztiak ere soziolinguistikarekin 
eta haren dibulgazioarekin lo-
tuta daudenak. Izan ere, Rodri-
guezek uste du gai honekin "ba-
tzuetan serioegiak eta askotan 
aspergarriak" direla adituak.

Hala, liburuko zenbait pasar-
te irakurri eta horiei buruzko 
hausnarketa egin zuen Rodri-
guezek, betiere, umore tonua 
mantenduaz. Esaterako, azke-
naldian dezente entuzten den 
euskalgintzaren eta feminismoa-
ren arteko lotura izan zuen hiz-
pide. Ahalduntzearen kontzeptua 
edo "norberarengandik hastea" 

lantzearen garrantzia azpima-
rratu zuen, borroka kolektiboe-
kin ere uztartuaz, betiere: "Edo-
zein bide da beharrezkoa".

Bertaratutakoak ere itaundu 
zituen, galdetuaz ea nork era-
bakitzen duen koadrila baten 
gazteleraz egitea. 

Rodriguezek azaldu zuen eus-
kalgintzaren funtsa "elkarlana" 
izan behar dela, eta ezinbestekoa 
dela "sarea osatzea".

iñigo asensioren dokumentala
Ziklo beraren baitan, urriaren 
26an, eguaztena, 19:00etan Za-
balotegi aretoan Iñigo Asen-
sioren Euskara Munduan–Bes-
teen ahotan dokumentalaren 
emanaldia eta solasaldia izan-
go da.

Munduko hainbat herrial-
detan euskaraz ikasteko hautua 
egin duen jendea da ikus-en-
tzunezko horren protagonista.

berriketan
Jardunen mintzapraktika egi-
tasmoan izen ematea zabalik 
dago. Lagunartean euskaraz 
praktikatu nahi dutenak Jardu-
nen Errotalde jauregiko bulegoan 
apuntatu daitezke, baita 943763661 
telefonoan edo jardunkultura@
topagunea.com helbidera idatzi-
ta ere.

rodriguez, liburuarekin. m.t.

rodriguez: "Elkarlana da 
euskalgintzaren funtsa"
soziolinguistikan aditua den bizkaitarrak 'sutondoko kontuak' izeneko bere lehen 
liburua aurkezteko hitzaldia eskaini du asteon Irizar jauregian, jardun euskara 
elkarteak antolatutako 'Hasi etxetik... eta euskaraz mundura' zikloaren baitan.

Maite Txintxurreta bergArA
"Mundura zabaltzeko ordua 
iritsi dela uste dugu, eta zen-
tzu horretan Internetek ema-
ten dituen aukerez baliatu 
gara", adierazi du Maite Agi-
rre kultura zinegotziak Labo-
ratoriumen webgunearen aur-
kezpenean.

www.laboratorium.eus da web-
gunea, eta Netkam enpresa izan 
da berau egiteaz arduratu dena.

Museoko teknikari Rosa Erraz-
kinek azaldu du Parisko Art et 
Metiers museoaren atariaren 
diseinuan oinarritu direla. "Di-

seinu erakargarria, bisuala eta, 
batez ere, erabilerraza" egin 
nahi izan dutela esan du.

Webguneak eskaintzen duena
Atarian museoaren inguruko 
denetariko informazioa topa 
daiteke: batetik, informazio prak-
tikoa (ordutegia, agenda...) eta 
bestalde, aurkezpena, Errege 
Seminarioari buruzko informa-
zioa edota Laboratoriumeko 
bilduma osatzen duten piezei 
buruzkoa, besteak beste.

Ataria euskaraz eta gazteleraz 
dago, momentuz, baina azaroa-

ren erdialderako ingelesez eta 
frantsesez ere izango da.

Webgunea estreinatzeaz bat, 
Facebook eta Twitter sare so-
zialetan museoari buruzko kon-
tu bana ireki dute.

bisita gidatua
Bihar, zapatua, Mikel Alberdik, 
Laboratoriumen ikusgai dagoen 
Bergarako Besarkadari buruzko 
erakusketaren komisarioak, 
bisita gidatua eskainiko du, eus-
karaz. 11:00etan izango da hori.

Webgune berriaren itxura. goiena

Laboratorium museoak badu 
Interneteko ataria
'www.laboratorium.eus' webgunea estreinatzeaz gain, 
sare sozialetan ere presente izango da museoa

Euskal izenak 
Espainian

Normalean, oporrak pasatzera 
iparraldera jo izan dugu, baina 
azken urteetan (epeltasun bila 
edo…) bizpahiru aldiz 
hegoaldera joan izan gara, 
España profunda aldera.

Gauza batek atentzioa 
eman dit: zenbat euskal izen 
entzuten diren familia 
espainolen artean… “Iker, ven 
paquí”; “parate quieta, Leire”, 
“Ander…”, “Nagore...”.

Horren zergatia galdetu 
izan diot sarritan nire buruari. 
Arrazoiren bat egon behar da, 
eta hiru hipotesi bururatzen 
zaizkit:

1-Euskal Herria exotikoa 
iruditzen zaielako? Ummm, ez 
dut uste. Niri Afrika beltza 
exotikoa iruditzen zait eta ez 
diet nire alabei Zunduri eta 
Mandungi deitu. 

2-Espainol askok euskaldun 
izan nahi dutelako eta beraien 
seme-alaben izenekin hasten 
direlako? Ummm, ez dut uste. 
Hori baino lehen zezenketak 
txapela eta gerrikoarekin 
egiten hasiko zirela uste dut.

3-Rajoyren taktika bat da? 
Euskaldunak gustura sentitu 
gaitezen Espainia aldean?… 
Ummm, hipotesi zuzena?

Nik proposamen bat 
daukat hau konpentsatzeko: 
gure aitona-amonei 
derrigortutako izen espainolak 
hasi gaitezen gure seme-alabei 
jartzen: Natalio, Katiusko, 
Pancracia, Hermenegildo, 
Mariano… Marianoooooooo…

nIre ustez

AsIEr 
ELortzA

Datorren azaroaren 3an, eguena, 
emango diote hasiera 2016-2017 
ikasturteari Zabalotegiko taila 
eskolan. Izena emateko interesa 
dutenak edo eskolei buruzko 
argibideak jaso nahi dituztenak 
egun horretan pasatu daitezke 
taila eskolatik, 18:00etatik 
20:00etara bitartean. Helbidea 
honako hau da: Zabalotegi kalea 
11, behea.

Azaroaren 3an hasiko 
dute ikasturte berria 
taila eskolan

1960an jaiotakoek Zumelagan 
afalduko dute. Izena eman Igar-
za harategian edo Barrenkaleko 
estankoan 10 euro aurreratuz, 
29a baino lehen. 1958koek Etxa-
gin izango dute kintada. Tiketak 
Etxagin eta Usoan salgai. 
1942koek Azpeitxin bazkaria. 
Aurreratu 20 euro Laboral Ku-
txako 0091149888 kontuan, 2a 
baino lehen.

60koen, 58koen eta 
42koen kintadak 
azaroaren 5ean

San Joxepe erretiratuen elkar-
teko Kulturaldia borobiltzeko, 
gaur, egubakoitza, Oñatiko Iku-
si Makusi taldearen Hospital o 
manicomio antzezlana izango da 
17:00etan Ipintza institutuan. 
Bihar, berriz, bazkaria izango 
dute 14:00etan elkartean. Aza-
roaren 10ean erretiratuek irtee-
ra egingo dute Lizarrara. Eman 
izena azaroaren 6a baino lehen.

San Joxepeko 
kulturaldia eta 
Lizarrara irteera

Aste honetan jarri dute martxan 
aurtengo gripearen aurkako 
txertaketa kanpaina. Bergarako 
anbulatorioan 10:00etatik 16:30era 
bitartean jarri daiteke txertoa, 
aurrez txanda eskatuta. Txertoa 
jartzeko kanpaina hau bereziki 
65 urtetik gorako pertsonei zu-
zenduta dago, baita gaixotasun 
kronikoren bat duten horiei eta 
haurdunei ere.

Gripearen aurkako 
txertaketa kanpaina 
abian da

Biharko, egubakoitza, goizean, 
Intxortako lubakietara bisita 
gidatu antolatu dute. Gauean, 
berriz, 22:00etan Joseba Tapiaren 
kontzertua izango da Osintxuko 
plazan. Eta domekan, omenaldi 
handia. 12:00etan meza egingo 
dute, eta ondoren aitortza, be-
raien omenezko monolitoan. 
Bost fusilatuen senideak ere 
bertan izango dira. 

Osintxuko fusilatuei 
aitortza egingo diete 
asteburu honetan
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xabier urzelai bergArA
Bergara Kirol Elkarteak apustu 
estrategikoa egin du emakumez-
koen futbola sustatzeko. Klub 
barruan talde asko dituzte, eta 
seniorrak poliki-poliki hasi dira 
emaitzak ematen. Joan den as-
tean, esaterako, Eibar talde in-
dartsua hartu zuten mendean 
(2-1, golak Olatz Azkaratek eta 
Irune Errastik). Hala ere, hel-
burua ez da epe motzean emai-
tza onak batzea: "Benetako hel-
burua da neskek ikustea Berga-
ran kirol ibilbide osoa egin 
dezaketela, futbolean joka deza-
ketela kategoria txikietatik ha-
rago, kanpora joateko beharrik 
izan barik. Orain arte hutsune 
hori izan dugu".

arizmendi, lider 
Eibarri irabazita ere, oraingoz 
beste talde batzuk indartsuagoak 
dira. Arizmendik urteak dara-
matza emakumezkoen futbola 
sustatzen, eta igarri egiten da 
hori. Lider daude (12 puntu), eta 
gertu daukate Mondra (10 puntu).

Bergarako senior mailako talde argazkia, duela bi aste klubak antolatutako aurkezpen ekitaldian. imanol Soriano

Eibar agorrosindik esku 
hutsik joan zenekoa
joan den astean senior mailako emakumezkoek 2-1 hartu zuten mendean eibar 
indartsua, eta bergarako entrenatzaile Manu diazek sare sozialetan hausnartu du 
garaipen horrek ekarri duenaz: "sekulako lana egiten dabiltza neska hauek"

Bihar, hilak 22, Gipuzkoako Ige-
riketa Federazioak eta Bergara-
ko Igeriketa Taldeak antolatuta 
igeriketa txapelketa egingo dute 
Agorrosinen: "Aukera aparta, 
horrenbestez, herriko igerilariak 
zuzenean ikusi ahal izateko", 
adierazi dute klubetik –ikasta-
roak berdin mantenduko dituz-
te–. Txapelketa 09:00etatik 
14:00etara egingo dute.

Igeriketa txapelketa 
bihar goizean 
Agorrosinen

xabier urzelai bergArA
Lokatzaren eskutik domekan 
egingo dute Bizikleta Festaren 
beste edizio bat. Ekimen nagu-
siak gaztetxoei zuzenduta egon-
go dira, eta Lokatzak urtean zehar 
egiten dituen ekitaldietan ohi 
moduan, Seminarioko patioan 
umeek bizikletarekin jolasteko 
aukera izango dute: "Egunaren 
programa domeka eguerdian 
hasiko da, 12:00etan. Bizikletekin 
ibiltzeko zirkuitu bat egongo da 
Seminarioan, eta bertan Bolintxo 
okindegiak eskainitako pintxoak 
egongo dira. Eta, Jardunek ere 
jolasak antolatuko ditu", adiera-
zi dute ziklismo eskolatik.

erreferenteek lagunduta 
Festa borobiltzeko, Lokatzako 
harrobiak emandako hainbat 
ziklista profesional eta amateur 
izango dira gaztetxoekin erre-

tratuak eta sinadurak egiteko 
gertu. Hutsune bat izango da; 
izan ere, Murias-Basque Country 
taldeko Eneko Lizarraldek ez 
du denboraldia amaitu, eta Ch-
rono des Nations proban lehia-
tuko da.

gaztetxoa bizikletan. goiena

Bizikleta Festa egingo du 
Lokatzak etzi, seminarioan
bizikletaren erabilera eta ziklismoa sustatzeko jaian herriko 
ziklista profesional eta amateurrek hartuko dute esku

Joan den domekan, hilak 16, 
ehiza txikiko Euskadiko Txa-
pelketa jokatu zuten Zanbranan 
(Araba). Beteranoen mailan, 
Juan Cruz Mendizabal Xurra 
bergararra izan zen irabazlea, 
Lagun txakurrarekin batera. 
Bergarako ehiztariak bost eper 
eta faisaia ehizatu zituen eta 
horri esker lortu zuen, bigarren 
urtez, txapela janztea.

Juan Cruz Mendizabal 
eta 'Lagun' txakurra 
txapeldunak Araban

momentu gogoangarriak bizi izan ditut entrenatzaile moduan. 90eko 
hamarkadan kategoriaz igo zen bergarako bigarren entrenatzaile 
izateko ohorea izan nuen lauri azkargorta, asier eta aitor elortza, 
ibarra, arriola, etxaniz eta konpainiarekin. gaur egun lehenengo 
taldean dauden hainbat jokalari entrenatu nituen kadete mailan: 
mardaras, macho, navas edo arruti, esaterako. gazte mailan, 
luzapenean zazpi partidu irabazi zituen bergara zuzendu nuen, inoiz 
amore ematen ez zutelako. talde hartan zeuden asier beitia, aitor de 
benito, josu diaz, asier alberdi, aitor elizburu... bergarak mailaz igo 
zuen azken taldean izan nintzen, Soto, otero, agirre, Cabanillas, 
martinez, alzola, urteaga, agirrezabal, loiola, oregi eta gainontzeko 
jokalari ikusgarriekin, igor Fernandez laguntzaile neukala. eta, iaz, 
nire txikiekin kopa irabazi genuen penaltien txanda amaigabe baten 
ostean. horiekin guztiekin izugarri gozatu dut, eta batez ere ikasi 
egin dut asko. uste nuen sentsazio hori ez nuela ostera ere biziko, 
baina berriro gertatu da, eta oraingoan nesken talde batekin.  

kategoria honetan eibarri irabaztea da, beste modu batean 
esateko, r. madril taldeari irabaztea moduan, eta horretarako oso 
gogor entrenatu behar da, astean hirutan, eta futbol zelaian sufritzen 
jakin, talde moduan jokatuz. mutilen moduan. esandakoa ulertu ez 
duenak etor dadila neska hauen partidu bat ikustera, eta hala ere, 
ulertu barik jarraitzen badu, ahaztu dezala futbola, ez da bere kirola.

nesken futbolaz hausnartzen

manu diaz bergArA Ke-Ko entrenAtzAIleA

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T EANTIA

HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09
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Maite Txintxurreta bergArA
Bergaran, Azkoitian eta Azpei-
tian egiten diharduten 17. Or-
gano Erromantikoaren Zikloaren 
baitan, bihar, zapatua, Donos-
tiatik datorren Koruko Andre 
Maria Musika Kaperaren kon-
tzertua izango da, 20:00etan ha-
sita, Santa Marina elizan. 

2014an sortutako musika 
kapera da Bergaran arituko dena, 
eta musikari profesionalek zein 
zaleek osatzen dute taldea. Garai 
desberdinetako erlijio musika 
jorratzen dute.

Organo Erromantikoaren Zi-
kloa izanik, instrumentu horrek 
lagunduko die Koruko ahotsei. 
Alize Mendizabal izango da or-
gano jolea. Abesbatzaren zuzen-
daria, berriz, Andoni Sierra da, 
Lucia Gomez mezzosopranoa 
eta Jesus Gartzia baritonoa.

bergararrak loiolan 
Beste alde batetik, ziklo beraren 
baitan, eta kasu honetan ere 
bihar, zapatua, Azpeitiko eta 

Bergarako organo ikasleek kon-
tzertua eskainiko dute Azpeiti-
ko Loiolako basilikan, 12:00etan.

Bergarako Musika Eskolako 
ordezkariak izango dira Elena 
Laka bergararra, Eugenio Etxe-
beste arrasatearra, Mikel Anso-
la markinarra eta Bergaran bizi 
den Leo Juaristi azkoitiarra.  
Euretako bakoitzak pieza bana 
joko du.

Bergarako ikasleendako ez da 
Loiolako basilikan joko duten 

lehen aldia izango, ziklo beraren 
baitan beste behin ere egon ziren  
eta. Beraz, ezagutzen dute. Ele-
na Lakak dio agertoki "berezia" 
dela, eta bertako organoa jotzea 
"Ferrari bat gidatzea bezala" 
dela dio. Izan ere, Cavaille-Coll 
organoa da, hiru teklatuduna.

Hain zuzen, zapatuko kontzer-
tu hori berezia izango delako, 
Bergarako organo ikasleak bu-
ru-belarri entseatzen ibili dira 
azken asteotan.

Koruko Andre Maria Musika Kapera. koruko andre maria muSika kaPera

koru ahotsak eta organo 
doinuak Santa Marinan
organo erromantikoaren XVII. zikloa ospatzen dihardute bergaran, Azkoitian eta 
Azpeitian, eta, horren baitan, bihar, zapatua, donostiako Koruko Andre Maria Musika 
Kaperaren kontzertua izango da, Alize Mendizabal organo jolearekin batera   

Maite Txintxurreta bergArA
Martxan da berriro ere Kartze-
la Zaharrean Dynamo zinekluba. 
Eguaztenero, 21:00etan pelikula 
bat proiektatzen dute. Datorren 
astean Donnie Darko filma izan-
go da ikusgai gaztetxean.
nola doa ikasturte berria? 
Oso ondo. Beste urte batzuekin 
alderatuz, jende asko ari da fil-
mak ikustera etortzen, eta an-
tolaketa taldean ere inoiz baino 
jende gehiago bildu gara. 15 
pertsona inguru gara, eta ardu-
ra banatuago dago denon artean.
eguaztenero 21:00etan. zer dela  
eta aukeratu duzue ordutegi hori? 
Aste barruko egunetan zerbait 
desberdina egin ahal izateko 
aukeratu genuen eguaztena. Eta 
21:00ak ordu egokia iruditu zi-
tzaigun, aste barruko eguna 
izanik, filmak ez daitezen oso 
berandu bukatu.

zelakoa da antolaketa? 
Horizontala da. Bilera gutxi egi-
ten ahalegintzen gara, eta aste-
ro kide bana arduratzen da pe-
likula hautatzeaz eta proiekzioa-
ren hasieran aurkezpen txiki 
bat egiteaz. Muntaia auzolanean 
egiten dugu, eta bukatzean de-
non artean jasotzen dugu. Parte 
hartu nahi duen edonorentzat 
ateak zabalik dauzkagu, jar da-
dila gurekin harremanetan.

Xabier Sanchez. xabier SanChez

"Jende asko etortzen da filmak 
ikustera eta parte hartzera"
xabier sancHez dYnAMo zIneKlubeKo KIdeA
eguaztenero pelikula bat ematen dute gaztetxean

Iruñean bizi den Patxi Larrion 
bergararrak bere lehen liburua 
argitaratu du: Feriatzaileak. 
Urriaren 26an, eguaztena, aur-
kezpena egingo du Irizar jaure-
gian, 19:00etan. 1969an Urbasan 
eta Iruñean filmatu ziren Patton 
pelikularen zenbait eszena, eta 
bertako lantaldean ziharduten 
Martin Galdeano eta Luis Urra 
dira eleberriaren protagonistak.

Patxi Larrionek 
'Feriatzaileak' liburua 
aurkeztuko du

Bi ipuin kontaketa izango dira 
datorren astean. Martitzenean, 
hilak 25, Maite Frankok hel-
duendako saio bat eskainiko du 
19:30ean Irizar jauregian. Bes-
talde, egubakoitzean, urriak 28, 
3 urtetik 6-7 urte bitarteko hau-
rrendako beste saio bat izango 
da, kasu honetan Lupe Lekuo-
naren eskutik. Saio hori 18:00etan 
izango da, Udal Liburutegian.

Umeentzako eta 
helduentzako ipuin 
kontaketa bana

17:30ean hasita, Maider Arregi 
oñatiarra eta Jexux Mari Irazu 
arituko dira bertsotan nagusien 
egoitzan. Hirugarren urtez Foru 
Aldundiak eta Lankuk martxan 
jarri duten Adin-adin egitasmoa-
ren baitan kokatzen da Berga-
rako hitzordua. Bertsolaritzak 
duen potentzial terapeutikoa 
zein ludikoa nagusien egoitze-
tara gerturatzea da helburua, 

Bertsolariak izango 
dira eguaztenean 
Mizpirualde egoitzan

Bergarako Kopla Barik bertso 
eskola martxan da berriro ere 
honezkero. Kartzela zaharrean 
egiten dituzte saioak bi astean 
behin, eguaztenetan, 19:30etan 
hasi eta 21:00ak arte, lagunarte-
ko giroan bertsotan praktikatze-
ko. Interesatuak edo informazio 
gehiago nahi dutenak Jardun 
euskara elkartearekin jar dai-
tezke harremanetan: 943763661.

Kopla Barik 
helduendako bertso 
eskola martxan da

Goiena komunitatea
Stoltz-Frères organoaren 
lagunak 
bergara 

Domeka honetan, urriak 23, 
Jose Santos de la Iglesia Ugar-
te organista entzutetsuaren 
kontzertua izango da Berga-
rako Stoltz-Frères Organoaren 
Lagunen Elkarteak antolatu-
ta. Emanaldia 19:00etan izan-
go da Santa Marina elizan.

Elkarte honek antolatutako 
emanaldi guztietan bezala,  
kontzerturako sarrerak bost 
euroko prezioa izango du, eta 
bertatik eskuratutako iraba-
ziak San Pedroko elizan dagoen 
Stoltz-Frères organoaren kon-
ponketara bideratuko ditu 
elkarteak.

organo joleari buruz
Jose Santos de la Iglesiak Or-
gano azterketak Madrilgo 
Errege Kontserbatorioan egin 
zituen, eta estatu mailako 
organo musikaldi nagusietan 
hartu du parte. Parte hartu 

du, halaber, Euskadiko Or-
kestrako Auditorioko organo 
zikloetan eta Valentziako mu-
sika jauregiko organo handian. 
Europan zehar ere hainbat 
emanaldi egin ditu.

Horrez gain, organoaren 
aditu bat da; izan ere, instru-
mentuaren gaineko hainbat 
liburu kaleratu ditu, eta Ara-
bako, Errioxako zein Gazte-
la-Leoiko organo historikoak 
birgaitzeko lanetan aritu da.

Bergarako kontzertuan 
txakona bariazioak eta 
passacagliak biltzen dituen 
errepertorioa joko du 
Santos de la Iglesiak. XVII. 
mendetik XX. mendera 
bitartean idatzitako zortzi 
pieza interpretatuko ditu.

Jose Santos de la Iglesia. S.F. o.l.e.

santos de la iglesiaren kontzertua
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zu hemen zaude

gerturatu eta hamalau
uDaZKeNeaN ere, gOIeNa teleBISta



Maider arregi AntzuolA
Aritz Berraondo, Aitor Mendi-
zabal… lehen mailako pilotariak 
eman dituen herria da Antzuo-
la. Horregatik, herri txikia izan 
arren, ez da harritzekoa gaur 
egun pilota zaletasunak daukan 
dimentsioa eta indarra herrian. 
"Osasuntsu dago Antzuolako 
Olalde pilota elkartea. Geroz eta  
haur gehiago animatzen da pi-

lotan jokatzera. Pentsa, aurten  
49 neska-mutikok abiatu dute 
denboraldia: 20 alebin, 26 ben-
jamin, bi kadete eta jubenil bat", 
azaldu du Olalde elkarteko en-
trenatzaile eta epaile Joseba 
Azkaratek. Aurten, gainera,  
bederatzi neska animatu direla 
esan du: "Iaz neska bakarra ani-
matu zen, baina zaletasuna go-
raka doa eta aurten bederatzi 

neska animatu dira parte har-
tzera; pozgarria da hori ere". 

Pilota elkarteko kideak oso 
pozik daude pilota zaletasuna 
haziz doalako urtero herrian: 
"Pilotarekiko harreman oso es-
tua izan dugu antzuolarrok. Be-
tidanik egon da zaletasuna he-
rrian. Izan ere, lehen, herri 
txikietan ez zegoen aukera as-
korik kirola egiteko eta nagu-

siki pilotan jokatzeko ohitura 
egoten zen". 

disfrutatzea helburu 
Ondo pasatzea, harremanak 
estutzea eta lagunak egitea ere 
badela helburua diote elkarte-
ko kideek. "Alebinetan eta ben-
jaminetan, helburua ondo pasa-
tzea da; horretarako, jokoak 
egiten ditugu euren arteko el-
karlana edo konfiantza lantzeko, 
besteak beste", argitu du Azka-
ratek. 

"Gehien gustatzen zaiguna 
jokoak egitea da. Taldetxo bat 
elkartzen gara eta sakeak ere 
entrenatzen ditugu", kontatu 
dute aurten hasi berriak diren 
gaztetxoek.   

denboraldi hasiera 
Oñatin abiatuko du Olalde el-
karteak bihar, zapatua, denbo-
raldia. Ilusioz entrenatzen da-
biltza biharko. Gaztetxoenek, 
ordea, oraindik ez dutela txa-
pelketetan parte hartzen argi-
tu du Azkaratek. 

Antzuolako Udalak Olalderen 
lana azpimarratu eta txalotu 
gura izan du. Balorazio positiboa 
egin dute. "Antzuolan lehenen-
go mailan jokatu duten eta jo-
katzen duten pilotariak ditugu 
eta horrek eragina izan duela 
uste dugu. Pilota elkartean aur-
ten dagoen parte-hartze kopurua 
oso positiboa da. Azpimarratu 
eta zoriondu egin gura dugu 
Olalderen lana", dio Kirol zine-
gotzi Garazi Larreak.

goizperrek emandako kamisetekin talde argazkia atera dute 49 neska-mutikok asteon. maider arregi

pilota bihotzean eta 
historian daukan herria
Antzuolako 49 neska-mutikok abiatu dute olalde pilota elkartearekin aurtengo 
denboraldia; asteon, gainera, herriko goizper enpresak emandako kamiseta berriekin 
denek elkarrekin atera dute talde argazki masiboa udal pilotalekuan 

49 nESka-MuTikO 
anTzuOLarrEk 
aBiaTu duTE 
piLOTa 
dEnBOraLdia

Kontuak egiten ibili naiz eta niri bai “kontuak ateratzen zaizkit ongi”: 19 urte. 
Hala dira bada kontuak; Kontuola sortu genuela, alegia (1997ko irailaren 12an 
atera zen lehenengoa). Antzuolan hola erabaki genuen esatea kontuak: hasieratik 
alboko herriko notiziekin batera kontatuko genituen Antzuolakoak. Ez genekien 
artean, eskualdera ere zabalduko zirela gerora! Harrezkero ere joan dira urte 
batzuk: Goienkaria atera zela, 16 urte (2000ko abenduaren 1ean). Eta hola joan 
dira ia bi hamarkada, kontuola-kontuola hamabostero eta Antzuola-Antzuola 
astero, gero. Bi orri izango dituzte atzera ere Antzuolako kontuek Goiena 
berrituan. Eta asko poztu naiz hori jakitean; beti baita atsegina antzuolarrek 

esateko dituzten kontuak irakurtzea, eta orri bik ematen dute baita elkarrizketak 
egiteko parada! 

Gogoan dauzkat oraindik Kontuola-n agertu zirenak: gure zaharren memoria 
astintzen ibili nintzeneko sasoikoak: haien gaztarokoak, auzoetako ohiturak eta 
jaietakoak. Ez zen hasieran behintzat erraza izan protagonistek baietz esatea, 
baina joan ziren ohitzen haiek ere inportanteak zirela herriko berrietan. Izan 
ere, herriko aldizkaria notizia berriekin osatzen den eran, gerora herritarren 
memoria bihurtzen da. Hola eta hola, bada, kontuak; hasieratik gehiago, gainera, 
Antzuolan: Kontuola!

Kontuak hola!

MArIJo dEoGrAcIAs 'MArIjodeo@gMAIl.coM'

nIre ustez

aiora legorburu 
AntzuolA

"aurten pilotan jokatzen 
ikastera animatu naiz. asko 
gustatzen zait eta lagun 
taldearekin izena ematea 
pentsatu dut. eta lagun asko 
egin ditut. Partiduren bat 
edo beste ikustera ere 
animatzen naiz. urtero aitor 
mendizabalek herriko jaietan 
jokatzen duena, esaterako".

oñatz peñagarikano
AntzuolA

"aurten hasi naiz lehen aldiz 
jokatzen. Partiduak jokatzea 
asko gustatzen zait, baita 
entrenamenduan egiten 
ditugun lagun arteko jolasak 
ere. mendizabal, gainera, 
nire bizilaguna da eta nire 
erreferentea da jokoan. 
ondo jokatzen du eta bere 
jarraitzaile naiz".

Herriko 
gaztetxo 
pilotazaleak
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Parte-hartzaile bakoitzak gehie-
nez, hiru argazki aurkeztuko 
ditu. Lanak koloretan edo zuri
-beltzean aurkez daitezke. An-
tzuolakoendako edo herrian bizi 
direnendako da. Lanak udale-
txean aurkeztu behar dira; azken 
eguna azaroaren 21a. Lanak 
baloratzerakoan, kalitate tekni-
koa, artistikoa eta originaltasu-
na hartuko dira kontuan.

Gai libreko argazki 
lehiaketa abian da 
antzuolarrendako

Nigan: Barnetasunaren heziketa 
gurasoendako eta helduendako 
izeneko ikastaroa eskainiko du 
Jesus Matak hilaren 25ean, 
18:00etan. Ikastaroaren helburua 
da norberaren barrena zelakoa 
den ikustea eta hobeto egoteko 
zer egin dezakegun aztertzea. 
Izena emateko: nigan@yahoo.
com edo 669 132 900 telefonora 
deitu. Doako ikastaroa da.

Barrua hobeto 
ezagutzeko doako 
ikastaroa egingo dute

Maider arregi AntzuolA
Koldo Madariagak (Antzuola, 
1933) betidanik izan du pintura, 
musika eta arterako zaletasuna.
Gaztetatik gustatu izan zaio mar-
gotzea. Ez da inoiz pintura kla-
seetara joan; baina etxeko gan-
baran emandako orduek uzta 
oparoa eman dute. Orain, he-
rriari ganbaran daukan altxorra 
erakustera animatu da.
ezkutuan marraztu izan duzu beti. 
Bai; ganbaran dut nire txokoa. 
Erakusketa herriarendako des-
kubrimendua izan dela diote. 
Askok ez zekiten margotu egiten 
nuenik. Baina, niretako, goza-
mena izan da. Musika entzunez 
margotzen dut. Bakarlariak gus-
tatzen zaizkit: Lertxundi, Laboa… 
horiek entzutean, negarrez has-
ten naiz. Asko hunkitzen naiz.
zer marraztea gustatzen zaizu? 
Argazkietan edo aldizkarietan 
ikusten ditudan paisaiak. Lan 
koloretsuak egiten ditut.
zenbat lan dituzu? 
Auskalo! Erakusketan 53 bat lan 
ditugu. Baina etxean ia beste 
horrenbeste ditut. Lan asko, 
ordea, botata ditut. Hasieran 
ikatzarekin margotzen nuen 
eta erretratuak egiten nituen. 
Garbiketa egin genuen ganba-
ran eta bota egin genituen, pena!
gaztetan ez zen horren erraza 
izango margotzeko materiala lor-
tzea, ezta?
Markoak saltzen zituzten le-
kuetara joaten nintzen; Donos-
tiara, esaterako. Beti nenbilen 
galdezka; zaila zen materiala 
lortzea. Olatan egiten nituen 
nire lehen lanak. Maristetan 
maisu batek laguntzen zidan. 
Baina nire kasa ikasi nuen.
zergatik erabaki duzu orain era-
kusketa jartzea? 
Etxekoek, lagunek eta Kultura 
teknikari Jone Larrañagak ani-
matu ninduten. Egia esan, orain 
arte ez nuen intentziorik eta 
erreparoa ematen zidan; baina 
orain, pozten naiz animatu iza-
nagatik. Margotzen jarraitzeko 

indarra eman dit erakusketak 
eta jendearen harrera ezin hobea 
izan da. Asko poztu nau, bene
-benetan. Eskerrik asko denoi!
zein artista duzu erreferente? 
Joaquin Sorolla dut gustukoen. 
Hark erabiltzen duen kolorea 

eta paisaiak –emakumeak eta 
hondartza nagusiki– asko gus-
tatzen zaizkit. Horregatik, gus-
tukoen dudan lana  itsasertzean 
itsasontziaz jolasean dabilen 
neskatilarena da (ikusi goiko 
argazkia). 

Madariaga lanik kutunena esku artean daukala, Olaranen. maider arregi

"Margotzen dudanean 
negar egiten dut"
koldo madariaga MArgolArIA
erakusketari esker margolaria dela jakin dute herritar askok eta harritu egin dira; olio 
teknikaz eginiko 53 margolan ikusgai izan dira jendaurrean olaran etxean  

egubakoitzean dokumentala estreinatu zuten, Olaran etxean. maite telleria

Auzoko, errotuta dagoen herriko 
ekimen integratzailea 
Auzokideak eta auzotarrak eguenetan elkartuko dira 
olaran etxeko lehen solairuko lehen gelan, 17:30ean

M. a. AntzuolA
Pasa den egubakoitzean aurkez-
tu zuten herrian Auzoko proiek-
tuaren gaineko dokumentala: 
Auzokoak: Elkarrekin eta eus-
karaz bizitzea lortu daitekeelako.

Izan ere, egun herrietan bizi 
dugun aniztasuna kontuan har-
tuz, askotariko jatorrietako he-
rritarrak euskarara gerturatze-
ko hainbat egitasmo jarri ditu 
martxan Euskaltzaleen Topagu-
neak azken urteetan. "Elkarre-
kin eta euskaraz bizitzea posiblea 
dela erakusten diguten proiek-
tuak dira, eta horretarako ezin-
bestekoa da euskaldunon ekar-
pena. Mezu hori zabaltzen la-
guntzeko egin da dokumentala", 
azaldu dute. 

Olarango emanaldian 40 per-
tsona inguru batu zen. "Doku-
mentala ikustera etorri ziren 
herritar guztiei eskerrik asko. 
Giro goxoan elkartu ginen, eta 
guztiek dokumentala hunkiga-

rritzat jo zuten; bidaltzen duen 
mezua oso positiboa dela ere 
komentatu zuten", azaldu du 
Auzoko ekimeneko dinamiza-
tzaile Maite Telleriak. "Egitas-
moan parte hartzen duten au-
zotarren borondatezko lana 
eskertu gura dut. Haiek gabe 
Auzoko egitasmoa ez litzateke 
existituko. 20 pertsona inguru 
dira zuzenean parte hartu du-
tenak eta beste horrenbeste 
zeharkako modu baten Auzoko-
ra hurbildu direnak: haurrak, 
gazteak, helduak, emakumeak 
eta gizonak. Herritarren artean 
ezaguna den proiektua da, An-
tzuola herri solidarioa dela argi 
geratu da, beste behin", nabar-
mendu gura izan du Telleriak.

eguenero saioak 
Auzoko ikasturtea hasi da. Urrian 
eguenetan egingo dira saioak 
Olarango lehen solairuko lehen 
gelan, 17:30ean.

"erakusketari esker, antzuolako txokoen gaineko margolan 
gehiago egiten hasiko naiz. erakusketan antiguako errotako 
margolana soilik jarri dut ikusgai, baina ea animatzen naizen 
eta txoko gehiagoren erretratuak ateratzen ditudan", dio 
madariagak.

antzuolako txokoak presente
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Zapatuan eman zioten hasiera  
2016ko Euskadiko bolo txapel-
ketari, Markinan. Lau jardunal-
di izango ditu aurten, eta Elge-
tan jokatuko da azkena azaroa-
ren 12an. 

Azkenaldian moduan Elgetako 
bolariek taldea osatu dute txa-
pelketarako. Partaideak dira 
Xabier Ortuzar, Geaxi Ezpeleta, 
Gorka Bereziartua, Sebas Aran-
zabal eta Pedro Guenaga. Mar-
kinan jokatutako jardunaldiari 
buruz esan dute: "Hasiera nahi-
ko txarra izan genuen hiru joan 
ginen, eta gehienok huts egin 
genuen". Zapatuan jokatuko dute 
txapelketako bigarren jardunal-
dia. Soraluzeko Ezoziko bolato-
kian izango da, 17:00etan.

Elgetan emango diote 
amaiera Euskadiko 
bolo txapelketari

Elgetako Kantsatzeke mendi 
taldeak uda osteko lehenengo 
irteera antolatu du domekarako, 
urriak 23. "Andraitzera igoko 
gara Zegamako geralekutik. Bide 
polita da Aizkorriko mendieta-
ra beste leku batetik igotzeko", 
adierazi dute. Lau edo bost bat 
orduko mendi ibilbidea dela 
adierazi dute, eta eskatu dute 
parte hartzaileak adinez nagusi 
izatea.

Parte hartzea herritar guztiei 
dago zabalik. Taldea 08:00etan 
abiatuko da herriko plazatik 
automobiletan. Garraio gastuak 
ordaintzeko prezioa hamar euro 
da. Interesatuek kantsateke@
gmail.com jasoko dituzte argi-
bide gehiago.

Domeka goizerako 
mendi irteera 
Andraitzera

Larraitz zeberio elgetA
Aurten ere Arimen Gauerako 
iratzarriko dira Mikelen eta 
Maritxuren hilotzak. Badira 
hiru urte ez dutela hutsik egiten, 
eta, ordutik, urtero gogoratzen 
dute beraien zorigaiztoko mai-
tasun istorioa, Elgetan. Aurten 
ere seigarren mailako ikasleen 
eskutik etorriko da ikuskizuna, 

eta hasita daude prestatzen. Ilun-
tasunak herriko kaleak hartuko 
dituenean abiaraziko da konta-
kizuna, urriaren 28an, barikua. 
"Urriko bigarren aste bukaeran 
hasi ginen elkartzen, eta bereha-
la egin genuen pertsonaien ba-
naketa. Hamaika neska-mutikok 
hartuko dute parte ikuskizunean. 
Orain, nor bere papera ikasten 

ari da, eta adierazmena lantzen 
ari gara", azaldu du arduradun 
lanak egiten diharduen Nerea 
Villa elgetarrak. Ikuskizuna 
20:00etan hasiko da. 

Kondairak gonbidatuko ditu 
herriko neska-mutiko gazteagoak 
karlistaren altxorra bilatzera. 
"Zortzi geldialdi egingo ditugu. 
Herriko plazatik abiatuko gara 

eta geldituko gara elizako arku-
pean,  Maialde hotelean, Uru-
buruko txaboletan, San Roke 
kaleko atean, frontoi zaharrean, 
frontoi zaharreko gaineko pla-
zatxoan, eta hilerrian. "Herriko 
plazan amaituko dugu; izan ere, 
bertan erreko ditugu Mikelen 
txapela eta Maritxuren buruko 
zapia".

gozokiak denendako 
Gozoki banaketarekin amaitu 
ohi da Arimen Gaueko ikuski-
zun berezia Elgetan, eta aurten 
ere horrela izango da. Antola-
tzaileek jakinarazi dute denen-
dako egongo direla, baina ez 
direla bukaerara arte banatuko.

Gomendatzen dute argia egi-
teko linterna eramateko. "Fron-
toi zaharrean ez dago argirik 
eta hilerrian ere ez. Linterna 
beharrezkoa izango da altxorra 
topatzeko", esan du Villak. "Ga-
rrantzitsua da baita ere eskatu 
ezean protagonistak ez jarraitzea, 
eta kontuz batez ere hilerrirako 
igoeran. Aurten edonor ikara-
tzeko moduko ezusteak izango 
dira tarte horretan. Adi ibili!". 
Erraz ikaratzen diren haurrekin 
kontuan hartzeko gomendioa 
da honakoa. Ibilbideko gainera-
ko tarteetan ez dela horrelako-
rik egongo jakinarazi dute. 

arimen gaua laugarrenez 
Laugarren urtea da herriko nes-
ka-mutikoendako Arimen Gaua 
antolatzen dutela, Elgetan. "Ha-
lloween indartsu dator, baina 

Euskal Herrian bazegoen ohi-
tura arbiak hustu eta bide baz-
terretan ipintzeko. Horrela kon-
tatzen dute herriko nagusienek", 
azaltzen du Villak. "Herriko 
neska-mutikoek jakin behar dute 
hemen Arimen Gaua ospatzen 
dela, eta uste dut apurka-apur-
ka hasi direla ulertzen. Horre-
lako kontuek, gainera, arrakas-
ta handia dute umeen artean 
eta hori nabaria da urtetik ur-
tera egiten den ikuskizunak 
arrakasta polita izaten duelako".

Iazko Arimen gaueko ikuskizuna egin zuten gazteetako bi hilerri inguruan zain. larraitz zeberio

aurten ere beldurgarri 
dator arimen Gaua
laugarren urtez ospatuko dute herriko neska-mutikoek, eta seigarren mailako 
ikasleak ari dira 'Karlistaren altxorraren bila' ikuskizuna prestatzen. Antzinatik dator 
kalabazak edo arbiak hustu eta bide bazterretan ipintzeko usadioa, elgetan

L.z. elgetA
Zerbitzua ez da berria. Urteak 
dira Elgetako udal bake epaite-
gitik izen-abizenak euskal gra-
fiara aldatzeko eskaerak bide-
ratzen dituztela. "Herritar asko 
etorri izan dira", azaldu du epai-
tegiko Ricardo Mirandak. Tra-
mitea herrian bertan egin dai-
tekeela gogorarazteko, Elgetako 
Udalak bat egin du Uemaren 
Euskaraz naiz kanpainarekin.  
"Dokumentu ofizialetan norbere 
abizenak euskal grafiaz idazteko 
zailtasunak eta debekuak izan 
genituen. Denborarekin euska-

rak bideak ireki ditu. Herritarrak 
beren abizenak euskal grafiaz 
jartzera gonbidatu nahi ditugu", 
adierazi du euskara zinegotzi 
Janire Lazkanok. 

Eskatzaileek jakin behar dute 
erroldatuta dauden herriko bake 
epaitegian egin behar dutela 
eskaera. "Ekarri behar dituzte 
nortasun agiria, errolda agiria 
eta jaiotze agiria", azaldu du 
Mirandak. "Ezkonduta egonez 
gero edo seme-alabak izanez 
gero, familia liburua ere bai".

Elgetako bake epaitegitik Ber-
garako erregistro zibilera bide-

ratzen dute eskaera, eta proze-
suak bizpahiru hilabete irauten 
du, gutxienez. 

"Epaileak aldaketa onartuta-
koan jasotzen dugu guk izen-a-
bizenen grafia jaiotze agirian 
aldatzeko baimena. Hortik au-
rrera, interesatuak nortasun 
agiri berria eskatu behar du", 
azaldu du Mirandak.

adingabeak 
Grafia aldaketa seme-alabenda-
ko eskatu nahi izanez gero, bi 
gurasoen baimena eskatzen dute 
bake epaitegian. "Guraso batek 
hartzen duenean izen-abizenak 
euskal grafiara aldatzeko era-
bakia eta nahi badu seme-alaben 
kasuan ere aldaketa aplikatzea, 
prozesu hori espediente baka-
rretik bidera daiteke, baina bi 
gurasoen baimena behar dugu",  
azaldu du Mirandak.

Izen-abizenak euskal grafiaz 
idazteko kanpaina berezia
elgetarrek udal bake epaitegitik bidera dezakete 
eskaera martitzenetan 09:00etatik 14:00etara 

aurten ere auzolanean 
hustuko dituzte, elgetan, 
arimen gauerako 
kalabazak. eguenerako, 
hilak 27, egin dute 
hitzordua herri eskolako 
ganbaran, 19:30ean. 
xabier Sabajanes 
gurasoaren laguntzarekin 
hustuko dituzte kalabazak. 
"komeni da ume bakoitzak 
bere koilara ekartzea 
hustuketa lana egiteko. 
labanak behar dira begiak 
eta ahoak perfilatzeko, 
baina helduek egingo dute 
lan hori", esan dute guraso 
elkartetik. kalabazak 
herrian ipintzeko dira.

kalabazak 
prestatzen
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Larraitz zeberio elgetA
Errotuta daude, Elgetan, herri-
ko boluntario talde baten esku-
tik udal liburutegian hamabos-
tean behin egiten diren Ipuinen 
Ordua izeneko saioak. Ikastur-
te berria martxan da, eta aste 
honetako saioa berezia izango 
da, Liburutegiaren Nazioarteko 
Eguna aitzakia hartuta.

Liburutegiko arduradun Gea-
xi Ezpeletak gidatuko du. Hau-
rrak adinaren arabera banatu 
beharrean, saio bakarra izango 
da bi urtetik gorako neska-mu-
tiko guztiendako, eta 17:20etik 
18:00etara izango da. "Liburute-
giarekin zerikusia duen ipuinen 
bat egongo da modu berezian 
kontatuta, pare bat liburu zoz-
ketatuko ditugu, eta irakur pun-
tu txiki bat egingo dugu", azal-
du du Ezpeletak. 

erabiltzaileendako opariak
Astelehenean, urriak 24, bost 
liburu zozketatuko dituzte libu-
rutegian. Zozketa horretan sar-
tuko dira urrian zehar Elgetako 
liburutegian maileguren bat 
egin duten erabiltzaileak. Bost 
taldetan banatu dituzte erabil-
tzaileak: 0-4 urte, 5-8 urte, 9-11 
urte, 12-16 urte eta 16 urtetik 
gorakoak. Talde bakoitzeko li-
buru bat zozketatuko dute. Zoz-
keta 18:00etan egingo dute.

liburutegiko irakurrienak
Egun berean, Liburutegiaren 
Nazioarteko Egunean, emango 
dituzte liburutegiko liburu ira-
kurrienak asmatzeko lehiake-
tarako azken pistak. 

Lehiaketa martxan da urriaren 
3tik, eta 10 urtetik gorako era-
biltzaileei dago zabalik. Helbu-
rua da asmatzea zeintzuk diren 
azken hamabi hilabeteotan li-
burutegian mailegu gehien izan 
dituzten liburuak. Lau izenburu 
eman behar dira: helduendako 
euskarazko eleberrietan maile-
gatuena, helduendako gaztele-
razko eleberrietan mailegatuena, 

gazte literaturan euskarazko 
eleberri mailegatuena eta gazte 
literaturan gaztelerazko eleberri 
mailegatuena. Astelehenean 
emango dituzte azken pistak 
liburutegitik, eta barikua izan-
go da erantzunak bidaltzeko 

azken eguna. Pista guztiak udal 
liburutegiko blogean daude ikus-
gai. Asmatzaileak liburu elek-
troniko bat irabazteko aukera 
izango dute. Bat baino gehiago 
egonez gero zozketatu egingo 
dute saria.

Herriko neska-mutikoak ipuin kontalari saio batean. elgetako liburutegia

ipuinez beteta dator 
Liburutegiaren Eguna 
liburutegiaren nazioarteko eguna ospatzeko hainbat ekintza gertatu ditu udal 
liburutegiak. gaur, esaterako, bi urtetik gorako neska-mutikoendako ipuin kontaketa 
saio berezia egingo du geaxi ezpeletak, 17:20an

txakur bat hil 
da, pozoituta
txakurrak gertutik zaintzeko 
gomendioa egin dute, asteon, 
elgetan. aurreko astean txakur bat 
hil zen, pozoituta, eta txakur jabe 
batzuek susmoa hartuta daude 
zenbait lekutan agertutako 
pentsuarekin. ezohiko lekuetan 
agertu dela adierazi dute; esate 
baterako, Pagatzako industrialdeko 
parkearen ondoan. tentuz ibiltzeko 
mezua zabaldu dute.

goiena

Sei aste barru izango da Euska-
raren Eguna, eta dei hau egin 
du euskara batzordeak: "Aben-
duaren 3a, Euskararen Eguna, 
gerturatzen doala ohartuta, egun 
hori antolatzeko deitu dugun 
batzar irekiaren berri eman 
nahi genizueke". Batzarra he-
rritar guztiei dago zabalik. Eguaz-
tenean, hilak 26, egingo dute, 
19:00etan, udaletxean.

Euskararen Eguna 
prestatzen hasteko 
batzarra deitu dute

Urtero moduan, Elgetako jeltza-
leek Gabonetako loteria aterako 
dute. EAJtik jakinarazi dute 
aldez aurretik eskatu beharra 
dagoela loteria, eta interesatuak 
Maria Jesus Leterekin eta Be-
goña Ardanzarekin jarri behar 
direla harremanetan. Hiru as-
teko epea dago eskaera egiteko. 
Azken eguna azaroaren 14a da, 
astelehena. 

Elgetako jeltzaleen 
Gabonetako loteria 
eskuragarri

Gaur emango diote hasiera herri 
mailako pilota txapelketari
eskola kirolari dagokionez jaitsi egin da izen-ematea, 
eta zalantzan daude bergarako txapelketarako taldeak

L.z. elgetA
Hamabi bikoterekin abiatuko 
da lau t'erdiko pilota txapelketa. 
Zazpi bikote lehiatuko dira 40 
urtetik azpikoen txapelketan, 
eta bost 40 urtetik gorakoenean. 
Gaur, barikua, jokatuko dute 
lehen jardunaldia, eta lau nor-
gehiagoka daude iragarrita. 
18:30ean hasiko da Oxel Eros-
tarbe-Gorka Arizmendiarrieta 
eta Josu Mañarikua-Beñat Ara-
baolaza bikoteen arteko partidua. 
Ondorengoak izango dira: Haritz 
Gallastegi-Oskar Askasibar eta 
Iban Retolaza-Mikel Elkoro; An-
doni Elorza-Oskar Sarasua eta 
Diego Cantabrana-Txomin de 
Vega; Iñaki Ugarteburu-Sergio 
Bouzas eta Jose Mari Zubiau-
rre-Pello Larrea.

eskola kirola 
Eskola kirolari dagokionez, mar-
titzen iluntzean egin zuten ikas-

turte hasierako batzarra Udalak 
eta gurasoek. Ikasturte honetan 
nabarmen jaitsi da jarduera 
horretan izena eman duten nes-
ka-mutikoen kopurua. "Iaz 31 
gaztek eman zuten izena, eta 
aurten hamazortzi dira, sei tal-
de bakoitzeko", esan zuen kirol 
zinegotzi Mikel Elkorok. "Mu-
tilen kopurua mantendu egin 
da, ez horrela neskena. Neska 
bakarrak eman du izena". Gau-
zak horrela zalantzan daude 
eskualde mailako eskola kirola 
txapelketan parte hartzeko tal-
deak. Hamabostean behin egiten 
diren topaketetara jaisteko ara-
zorik ez da egongo, baina txa-
pelketarako taldea osatzea ez da 
erraza izango.

Kiroletako zinegotzi Mikel 
Elkorok jakinarazi du kontsul-
ta egingo duela jakiteko ea egoe-
ra honetan badagoen taldea 
osatzeko bestelako aukerarik. 

hurrengo barikuan eneritz artetxek egingo du ipuin kontalari saioa 
elgetan. 4 eta 9 urte bitarteko haurrei zuzendutako Zenbat gurari! 
ikuskizuna egingo du. amaieran umeek, beraien nahiak margotu 
edo idatzi ahal izango dituzte eta kutxa magikoan sartu.

eneritz artetxeren saioa laster

eneritz Artetxe ipuin kontalaria. bigSenSemamma taldea
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Oihana Elortza oñAtI
Iturrigorriko hainbat zuhaitz 
moztu eta egur hori herritarrek 
su-egur moduan erabiltzeko 
moduan jarri ditu aurten ere 
udalak. Bada, mozteka horiek 
egiteko makineria han dagoela 
aprobetxatu, eta anfibioak eta 
narrastiak gustura egoteko eta 
ugaltzeko moduko hiru putzu 
egokitu dituzte inguru horretan 
udalak, Foru Aldundiak eta 
Aranzadiko teknikariek elkar-
lanean.

aniztasuna 
"Gehienbat, anfibioendako pres-
tatu ohi dira horrelako putzuak, 
baina habitat edo biotopo horiek 
oso egokiak dira bestelako bizi-
dunendako ere. Espezie askok 
aprobetxatuko dute inguru hori", 
adierazi du Jon Garinek, Aran-
zadi zientzia elkarteko biologoak.

Putzuak egokitu eta era natu-
ralean joaten dira bertara anfi-
bioak, Garinen esanetan. "Ingu-
ruko anfibioek ugaltzeko beste 
leku batzuk erabiltzen dituzte 

eta horrelako hezeguneak ego-
kituz, poliki-poliki, egonkortu 
egiten dira eta etortzen hasten 
dira. Esaten da espezie arrun-
tenak, udalerri osoan zabaltzen 
direnak, izaten direla etortzen 
lehenak eta habitat bereziagoa 
behar dutenak, ondoren. Beraz, 
espezie ezberdinen topaleku izan 
ahal dira hauek; oso gune abe-
rasgarriak".

erruteak 
Garinek azaldu duen moduan, 
Iturrigorriko putzuak ingurune 
natural batean egin dituzte, bai-
na orokorrean era askotakoak 
izan daitezke: izan daitezke na-
turalak edo artifizialak, handiak 
edo txikiak edo iraunkorrak edo 
iraupen laburrekoak. Ze espe-
zietara begira egin gura diren 
jakin behar da putzua modu 
batekoa edo bestekoa egiteko. 
Kontuan hartu behar dira pu-
tzuaren ertzak, horiek dute ga-
rrantzia. "Ertzak ahalik eta 
lausoenak izan behar dira. Modu 
horretara ahalbideratzen da 

landaretza egotea, eta hor erru-
ten dute igelek, apoek zein uhan-
dreek", azaldu du Aranzadiko 
kideak.

Duela hilabete batzuk egin 
dituzte putzuak eta uste dute 
hilabete barru arrautzak ikusi-
ko direla, "animaliek horrelako 
ekintzei azkar erantzuten diete 
eta". Irudi polita izango dela 
uste du Garinek: "Tamalez, an-
fibioak dira ornodun taldeetan 
mundu mailan mehatxu handien 
dutenak, eta horren arrazoieta-
ko bat da, besteak beste, horre-
lako hezeguneak gutxitu edo 
galdu egin direla. Orain, horre-
lako ekintzekin, putzuak berres-
kuratzen ari gara, eta hori ga-
rrantzitsua da". 

Iturrigorriko hezeguneak an-
fibioendako eta narrastiendako 
egokitu arren, beste animalia 
batzuek ere inguruaz disfruta-
tuko dutela dio Garinek; txoriak 
eta sorgin-orratzak ere ikusiko 
direla. Hori bai, putzuetara joan-
dakoan animaliei jaten ez ema-
teko aholkatu du Garinek.  

Inguru horretako erreka txiki 
batean ere presa moduko bat 
egin zuten hostoak denbora lu-
zeagoan egon daitezen uretan, 
eta horrek aberastu egiten du 
bioaniztasuna.

Basozaina, Foruen Aldundiko teknikaria eta Aranzadiko aditua Iturrigorriko putzuetako batean. amaia txintxurreta

anfibioek eta narrastiek 
beste hiru bizileku dituzte
espezie horiendako hiru putzu egokitu dituzte Iturrigorrin eta txantxikuak, apoak eta 
uhandreak laster joango dira hara errutera. txoriak, sorgin-orratzak edo burruntziak 
ere gustuko izango dituzte putzu horiek, Aranzadiko jon garinen esanetan

anFiBiOak ETa 
narraSTiak EurEn 
kaSa jOanGO dira 
puTzuETara, Era 
naTuraLEan

Txanda Eguna ospatuko du he-
rriko merkatarien elkarteak 
gaur, egubakoitza, eta bihar, eta 
ekintza bat baino gehiago anto-
latu ditu. Txorimaloak eta Amaia 
DJ egongo dira gaur, adibidez, 
eta bihar, tailerrak eta txaranga.  
Elkarteko dendetan bezeroak 
saritzeko zozketak egingo dituz-
te, gainera; 30 euroko 65 txartel 
zozkatuko dituzte.

30 euroko txartelak 
zozkatuko ditu 
Txandak egunotan

Arantzazuko harrobia handitu 
gura duela esan du kudeatzen 
duen enpresak eta egungo egoe-
rari eta proiektu berri horrek 
izango lituzkeen ondorioei bu-
ruzko informazio bilera egingo 
dute martitzenean, urriak 25, 
19:00etan, osoko bilkuren are-
toan. Bihar, handitzearen aur-
kako iritzia emango du Aran-
tzazu Defenda Dezagun! taldeak.

Harrobiari buruzko 
informazio bilera 
dago martitzenean

Nekazaritza munduan bizi diren 
herriko emakumeen egoerari 
buruz berba egiteko saioa egin-
go dute urriaren 27an Euskaldun 
Berria gelan, 16:00etan. Errea-
litate hori jasotzen duen Usur-
bilgo emakumeekin egindako 
dokumentala botako dute lehen-
dabizi eta Hitzez elkarteko or-
dezkariekin mahai-ingurua 
egingo da gero.

Emakumea eta 
baserria dikotomia 
aztergai eguenean

Zahartze aktiboa sustatzeko, 
55 urtetik gorakoendako, Bi-
ziPoz egitasmoaren bigarren 
ikasturtea azaroan hasiko da. 
Bi hilabetez bi gai nagusi lan-
duko dituzte: osasuna eta gi-
zarte zerbitzuak, batetik, eta 
adimen emozionala, bestetik. 
Hilaren 28a baino lehen eman 
beharko da izena bertan parte 
hartzeko. 

BiziPoz programan 
parte hartzeko izena 
eman daiteke

oñatiko udalak atera duen 
ingurumen bekarekin 
anfibioen eta narrastien 
ikerketa ari da egiten 
aranzadiko jon garin.
zelan doa ikerketa? 
ondo. datuak biltzen eta 
aztertzen jarraitzen dugu, 
baina urtea bukatu orduko 
txostena aurkeztea da gura 
asmoa.
ikusi dituzue muskerrak 
araotzen? 
bai. eaen ornodun espezie 
mehatxatuen zerrendan 
dauden Schriber muskerra 
eta suge berde-horia ikusi 
ditugu. dena dela, uste 
dugu beste toki batzuetan 
ere bizi daitezkeela.
Toki berezia da araotz? 
oso. klima atlantikoko 
espezieak eta 
trantsiziokoak elkarrekin 
ikusi ditugu, eta hori oso 
arraroa da. gehiago ikertu 
behar dugu araotz ingurua 
eta irteera gehiago egingo 
ditugu hara.

amaia txintxurreta

"araotz ikertu 
behar dugu, 
berezia da" 
Jon garin ArAnzAdI
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O.E. oñAtI
Maiatzean sortu zen GuraSOS 
herri plataforma, "errauskailuak 
haurrengan, osasunean, etorki-
zunean izan ditzakeen ondorioez 
kezkatuta".
erraustegiaren gaia gizarteratu gura 
duzuela diozue. zergatik? 
Osasunean izan ditzakeen kal-
teak ikusita, uste dugu politi-
karien esku gelditu zen gaia 
gizarteratu egin behar dela. Ez-
tabaida gizartera itzultzea eta 
prozesu parte-hartzailea egitea 
eskatu gura dugu, eta benetako 
informazioa izatea guztiok pro-
zesu horretan.
ze informazio duzu orain arte? 
Uste dugu informazio oso inte-
resatua ematen digutela, eta 
garrantzitsua ikusten dugu ba-
tekin eta bestearekin berba egi-
tea beharrezkoa den informazioa 
lortzeko. Guk orain arte jaso 
dugunak dio osasunarendako 
ez dela ona erraustegia, eta ez 
dugu onartuko osasunarendako 
kaltegarria den ezer. Nahi du-
guna da mahai gainean jartzea 
politikariak, zientzialariak eta 
behar diren aditu edo herritar 
guztiak osasunarendako kalte-
garriak ez diren kudeaketak 
lantzeko lana egiteko.

zein da lan ildoa? 
Prozesu parte-hartzailea lortu 
gura dugu. Herritarrari esaten 
diogu jaso dezala informazioa 
eta egin dezala bere irakurketa, 
baina ez batak hau edo besteak 
hori diolako, arduratsua izateko 
bakarrik.
zer eskatuko duzue azaroaren 26ko 
manifestazioan? 
Erraustegiaren inguruko infor-
mazio guztia lantzeko, emateko,  
eta hori eskuetan dugula hon-
dakinen kudeaketan parte har-
tu gura dugula. Prozesu horren 
aldekoa izango da. 

Jose Mari Izeta. eneko azurmendi

"Errauskailuaren parte-hartze 
prozesuan egon gura dugu"
Jose mari izeta gurAsos eKIMeneKo presIdenteA
plataformaren helburua zein den azaldu du

Mundua izerditan

Jakin badakigu jasangarria ez den garapen-eredua praktikatzen 
dugula gurean ere, eta ondorioz, naturaren baliabideak 
hondatzen eta agortzen ari garela eta hondakinak ugaritzen. 
Mundua berotuta izerditan daukagu, gure bizimodua dela eta!

Arazoaz jabetuta, alderdi politiko guztiek idatzia dute 
ingurumen-programa bat, eta batez ere hauteskunde garaian, 
asmo oneko helburuak plazaratzen dituzte. Hitz eta ametsetatik, 
emaitzetara bidea egitea izango da kontua! Goi-mailako politika 
eta teknologiak beharko ditugu horretarako, eta baita ere, nire 
ustez, gizaki berritua, kontsumismoaren atzaparretatik askatuta 
pozik bizitzen asmatuko duena.

Sare ekonomiko-sozialak, merkatu zoroaren esanetara, 
mugagabe hazteko planak ditu, eta aitortu behar da, 
ingurumenarekiko kezka oraingoz ez dela azaltzen lehentasunen 
zerrendan. Bistan da ez dela konponbide errazik, baina 
etorkizuneko belaunaldien ogia jokoan da eta mundu zuzenago 
baten aldeko proiektua ate-joka dugu... Entzun al duzu zure 
etxean aldaba-hotsa?

nIre ustez

ALAznE GurIdI 

Oihana ELOrTza oñAtI
Zubikoa kiroldegia berritzeko 
proiektuaren inguruan herrita-
rrek osatutako talde eragile bat 
sortu gura du udalak. "Orain 
arte egin diren proiektuak az-
tertuko ditu talde horrek, bai, 
baina batez ere herrian dauden 
beharrak eta aukerak aztertuko 
ditu. Beraz, posible da orain 
arteko proiektuak ondo ez ikus-
tea talde eragile horrek eta hi-
rugarren edo laugarren bat pro-
posatzea", dio Borja Moiuak, 
kirol zinegotziak.

arkitektoak 
Talde horretako kideak ahalik 
eta esparru, adin edo ohitura 
ezberdinetakoak izatea gurako 
luke udalak, "lanketa aberatsa-
goa" izateko. Bihar gaztelekuan 
euskaraz egingo den informazio 
bileran aukera egongo da talde 
horretan izena emateko. 

Orain arte egindako lana era-
kutsi gura die Udal Gobernuak 
herritarrei. Chocarro eta Herranz 
arkitektoen laguntzarekin egin-

dako proiektuak bistan izango 
dituzte herritarrek. Arkitektoak 
eurak ere, Alfonso Herranz eta 
Javier Chocarro, hantxe izango 
dira azalpenak ematen. "Gaiak 
badu interesa herritarrengan 
eta ziur aski izango dituzte gal-
derak eta zalantzak. Horiei zu-
zenean erantzuteko egongo gara. 
Alde teknikoak, gainera, arki-
tektoek eurek erantzungo dituz-
te, orain arte egindako proiektuak 
eurek egindakoak dira-eta", dio 
Moiuak.

Kirol diagnosiak utzitako on-
dorioetako bat da Zubiko kirol-
degiak eraberritu beharra due-
la. Eraberritze hori, baina, in-
tegrala, osoa, izan behar dela 
ikusten du Udal Gobernuak, eta 
hori jasotzen dute Chocarro eta 

Herranz arkitektoek egindako 
proiektuek. Baina proiektu ho-
riek landu, aztertu eta egokitu 
egin behar dira eta horretarako 
sortu gura da talde eragilea.

izena
Talde eragile horretan ez dira 
herritarrak bakarrik egongo. 
"Gehienak herritarrak izango 
dira, bai, baina eurekin batera 
egongo dira kirol teknikaria, 
parte-hartze teknikaria, esate-
rako. Beharrezkoa ikusten duten 
laguntza teknikoa izango dute", 
dio kirol zinegotziak.

Taldeak nola lan egingo duen 
kideek eurek erabakiko du. Hau 
da, kideek adostuko dute bilerak 
egiteko maiztasuna, lekua eta 
ordua. Lehen erabakiak noizko 
hartuko dituzten ezin da jakin 
oraindik; taldearen lan martxak 
berak ere finkatuko ditu epeak.

Bihar gaztelekuan egingo den 
saio irekian aukera egongo da 
izena emateko. Bihar joaterik 
ez duenak Zubikoako bulegoe-
tara joanda eman dezake.

zubiko kiroldegiaren sarrera. oihana elortza

Talde eragilea behar da 
zubikoako proiekturako 
Kirol planean jasotako beharrei erantzuteko ze lan eta azterketa egin duen erakutsi 
gura die udal gobernuak herritarrei, eta, horretarako, bilera irekia egingo dute bihar, 
zapatua, 11:00etan, gaztelekuan. proiektuen arkitektoak ere egongo dira. 

hErriTarrEk ETa 
TEknikariEk 
OSaTukO duTE 
TaLdEa ETa 
adOSTukO dinaMika
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Leire kortabarria oñAtI
Egitarau oparoarekin dator aur-
tengo Bibliotekaren Eguna, Udal 
Liburutegiaren ekimenez. Aste-
lehena, hilak 24, da egun hori, 
baina aste osoan zehar izango 
dira ekintzak.

Egitarauko izarra Oñatiko II. 
Literatura Topaketak izango 
dira. Aurten euskarazko saio 
bat eta gaztelaniazko beste bat 
antolatu ditu liburutegiak; iaz 
saio elebidun bakarra izan zen. 
Euskarazkoa, Irakurlea ez da 
izaki bakartia izenburua izango 
duena, hilaren 26an, eguaztena, 
izango da, 19:00etan; Maialen 
Lujanbio eta Harkaitz Cano dira 
gonbidatuak, eta dinamizatzai-

lea Danele Sarriugarte izango 
da, euskarazko literatur sola-
saldietako dinamizatzailea. Gaz-
telaniazkoa egubakoitzean, hilak 
28, izango da, eta Bruno Monta-
ne (Santiago de Chile, 1957) poe-
ta izango da gonbidatua; Ruben 
Ariasek, liburutegiko gaztela-
niazko solasaldietako dinami-
zatzaileak, gidatuko du saioa. 
Izan ere, saio bakoitzeko gaia 
eta gonbidatuak dinamizatzaile 
bakoitzak pentsatu eta ekarri 
ditu.

galdu ezineko hitzorduak 
Udal liburutegiko arduradunek 
oñatiar guztiak animatzen di-
tuzte bertara joatera; izan ere, 
luxuzko gonbidatuak dira guztiak 
ere. Lujanbio eta Cano aski eza-
gunak dira euskal irakurleon-
dako; Montane ere lehen mai-
lako pertsonaia da literatur 
munduan. Besteak beste, Ana-
grama argitaletxeko zuzentzai-
lea izan da, poeta da eta Rober-
to Bolañoren lagun eta lankidea. 

Bestetik, Maialen Lujanbio 
eta Harkaitz Cano egon izan 
dira Oñatin, baina ez biok elka-
rrekin, eta are gutxiago Danele 
Sarriugarte idazlearekin batera. 

Oñatiarrondako eta debagoien-
dar guztiondako galdu ezineko 
hitzordua da datorren eguazte-
nekoa, beraz.

txokolatea eta literatura 
Egitaraua hilaren 24an, aste-
lehena, hasten da: 17:00etan, 
Iraungorriko marimi izeneko 
itzal titereen antzezlana izango 
da 5 eta 12 urte artekoendako, 
eta 19:00etan, dastatze literarioa: 
El sabor de la literatura: choco-
late y libro izenburuarekin, Car-
les Garcia adituak literaturare-
kin zerikusia duten bost txoko-
late mota aurkeztu eta eskaini-
ko ditu dastatzeko, txokolate 
mota bakoitza irakurketa edo 
genero batekin lotuaz. Iaz, per-
fumeekin egin zuen Oñatiko 
Liburutegiak antzeko ekintza 
bat, eta oso gustura geratu ziren 
antolatzaileak zein parte-har-
tzaileak. 

Datorren egubakoitzean, 
17:00etan, beldurrezko efektu 
bereziak sortzeko makillaje tai-
lerra izango da 9 eta 12 urte 
artekoendako, 17:00etan. Eta 
hilaren 29an, zapatua, herriko 
kaleetan zehar Olerki xuxurlatua 
izeneko ekintza.

Luxuzko gonbidatuak  
ii. Literatur Topaketetan
Maialen lujanbio eta Harkaitz cano etorriko dira bibliotekaren eguneko euskarazko 
topaketa saiora, eguaztenean, eta bruno Montane, gaztelaniazko saiora, 
egubakoitzean; publiko guztiari irekitako topaketak dira

Maialen lujanbio eta Harkaitz Cano. goiena

Oihana Elortza oñAtI
Txantxiku Ikastolaren ardura 
izango da datorren urteko Kilo-
metroak festa antolatzea, eta 
joan den zapatuan jaso zuen lan 
horren lekukoa Bergarako Aran-
zadi ikastolaren eskutik. Bizi-
kletan ekarri zuten lekukoa eta  
dagoeneko Oñatin dago.

Datorren urteko irailaren 24an 
egingo da Kilometroak festa 
Oñatin, baina urte guztiko lana 
izaten da. Hamazazpi talde era-
tu dituzte, azkena, parekideta-
sunarena, dagokion pisua eman 
gura diote-eta gai horri. Talde 
horiek osatuta daude, baina ur-
tean zehar suertatuko dira egin 
beharreko bestelako lanak ere, 

eta egunean bertan ere jende 
asko beharko da. Horietarako, 
izena eman dezake edozein he-
rritarrek ikastolara joanda edo 
hara deituta. "Oso eskertuta 
gaude herritarrek orain arte 
izan duten harrera onarekin", 
dio Zigor Ibarzabalek.

denda 
Noiz izango den jakinekoa da, 
baina festa horren leloa eta iru-
dia zeintzuk izango diren aza-
roaren 11n egingo duten aurkez-
pen ekitaldian jakinaraziko dute. 
Arropa ere erakutsiko dute. 
Denda Hankaluzenian jarriko 
dute aurkezpena egin eta hu-
rrengo egunetan.

kilometroetako leloa eta 
irudia, azaroaren 11n
Irailaren 24an izango da datorren urteko Kilometroak festa oñatin eta izango duen 
irudia eta leloa azaroaren 11n egingo duten aurkezpen ekitaldian jakinaraziko dituzte; 
arropa ere festa horretan erakutsiko dute

Goiena komunitatea 
miren arregi / ganbara abesbatza 
oñAtI 

Egin dugu Burgostik buelta 
eta lehenengo sariarekin 
itzuli gara. Ederrena, Anto-
nio Jose lehiaketaren XV. 
edizioa irabazi eta,  gainera, 
lehiaketaren historian abes-
batza batek lortu duen pun-
tuaziorik altuena eskuratu 

dugula. Polita izan zen lehe-
nengo saria eskuratu genue-
la jakin genuen unea. Hala-
koak beti hartzen dira gus-
tura. 

38 lagunek egin dugu Bur-
goserako bidaia. 19 emaku-
mek eta 19 gizonezkok. Tar-
tean Ganbarako ohiko kideak 
eta baita errefortzuak ere. 
Ezin lerro hauek bukatu kan-
potik gu laguntzera etorri 
direnei eskerrak eman gabe. 
Ateak zabalik dituzue, Tour-
serako bidean.

Burgosen irabazi 
dugu; Toursera goaz 
orain

Aitor Reguero bakarlariak eta 
Oñatiko hainbat taldek The Ka-
gas taldearen bertsioak joko 
dituzte gaur, egubakoitza, gaz-
tetxean, 22:00etan. Batutako di-
rua ikas bidaiarako izango da. 
Bihar, zapatua, bestalde, Izaki 
Gardenak taldeak eta Juan Valls 
bakarlariak kontzertua egingo 
dute gaztelekuan 22:30ean. Sa-
rrera bost euro izango da.

The Kagas-en 
bertsioak gaur eta 
Izaki Gardenak bihar

Azaroaren 5ean egingo da aur-
tengo Oñatiko film laburren 
rallya, gaztelekuan, eta astelehe-
nean zabalduko da izena ema-
teko epea. Taldekide kopurua, 
gehienez, zortzi lagunekoa izan-
go da aurten eta 20 talde izango 
da muga. Parte hartu gura du-
tenek helbide honetara bidali 
behar dute mezua hori adieraziz: 
olr.antolakuntza@gmail.com.

Azaroaren 5ean 
egingo da herriko 
film laburren rallya

lekukoa Oñatiko kaleetan. goiena
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Eneko azurmendi oñAtI
Bizitza guztia darama Cayetano 
Perez oñatiarrak zikloturismo 
munduan murgilduta. Hori dela 
eta, Pedaleo.com enpresak ai-
torpen bat egin dio.
zer sentitzen da horrelako sari bat 
jasotzean? 
Hasiera batean, harrituta geldi-
tu nintzen, ez nuelako espero. 
Aurrez ezagutzen nituen, Eduar-
do Chozasen campus batetik. 
Beraz, deitu egin zidaten, ea sari 
hau eman ahal zidaten galdetuz. 
Nik zalantzarik gabe onartu 
nuen, noski. Niretako, ohore 
handia da sari hau jasotzea, 
gustatzen zaidan zerbait egitea-
gatik jaso dut eta.  Emozio han-
dia sentitzen dut eta saria eman 
didatenei eskerrak ematea bai-
no ez zait geratzen.
estatu mailako enpresa bat izanda, 
are handiagoa da aitorpena, ezta? 
Hala da; sari hauek urtean behin 
ematen dituzte eta estatu mai-
lako sariak dira. Beste hainbat 
pertsona ere saritu dituzte; ho-
rien artean, Chico Perez, txi-
rrindularitza munduan dagoen 
kazetaririk ezagunenetakoa. 
Beraz, plazera da niretzat.
sari hau zergatik eman dizutela 
uste duzu? 
Haien filosofiarekin bat egiten 
dudalako. Hau da, enpresa honek 
txirrindularitza mundua susta-
tzen duen jendea saritzen du, 
ez bakarrik maila profesionale-
ko txirrindularitza, baita herri 
mailakoa ere. Beraz, bizikletan 
afizioz eta gustatzen zaigulako 
ibiltzen garenoi eta mundu ho-
netan murgilduta gaudenoi ho-
rrelako aitorpenak egiten diz-
kigute. Nire ustez, behintzat, 
horregatik da.
noiztik zara zikloturista? 
Zehazki, 39 urte daramatzat zi-
kloturista moduan; Aloña Men-
din hasi nintzen, bertako ziklo-
turismo saila sortu genuenean. 
Hasi gineneko oso gutxi gelditzen 
gara dagoeneko, baina niri bi-
zikleta asko gustatzen zait eta 

orain erretiroa hartuta denbora 
luzeagoa dudanez, asko ibiltzen 
naiz. Pasio bat da, niretako, 
bizikletan ibiltzea eta leku eta 
jende berria ezagutzea.
beraz, aloña mendirekin federatu-
ta zaude? 
Hala da. Gaur egun ez gara due-
la urte batzuk bezainbeste ibil-
tzen. Lehen, astero egiten geni-
tuen irteerak; orain, gutxiago. 
Hala ere, federatuta egotea ga-
rrantzitsua dela uste dut; ardu-
ra zibila, aseguruak eta beste 
hainbat gai direla eta.
gaur egun, ze martxa egiten dituzu? 
Lehen, Gipuzkoako Federazioko 
martxa guztiak egiten nituen. 
Orain, Quebrantahuesos –gehien 
disfrutatzen dudana–, Rompe-
piernas, Eduardo Chozasen cam-
pusak –otsailean eta abuztuan 
egiten direnak– eta mendiko 
bizikletarekin ere martxa bat 
edo beste egin izan dut. 

lehenengo horri helduta, 26 edi-
zioetatik 24 egin dituzu. 
Bai, eta beste biak, lesio baten 
ondorioz, ezin izan nituen egin; 
bestela, guztiak egingo nituen. 
Nire ustez, saria hau jaso iza-
naren arrazoi nagusia hori da. 
Esaten didate adin honekin –63 
urte– horrenbeste aldiz martxa 
hori egitea asko dela eta horre-
tarako fisikoki prestatuta egon 
behar zarela. Eta, egia esan, 
aitzakia hona da Quebrantahue-
sos martxan izena ematea, urte 
guztian zehar bizikletan ibili 
ahal izateko. Azken finean, ho-
rrek egiten nau zoriontsu.
Horrelako martxa bat nola plantea-
tzen duzu? lehiatzera ala disfru-
tatzera joaten zara? 
Ni disfrutatzera joaten naiz, oso 
argi daukat 63 urterekin ez du-
dala lehiatuko. Nire ustez, mar-
txak bakoitzak nahi duen mo-
dura hartzen ditu eta norbera-
rekiko lehiaketa moduko bat 
da: motibazioa, martxa bera 
bukatzea, lagun berriak egitea, 
lagun zaharrekin elkartzea... 
Finean, martxa bakoitza festa 
bat da guretako. Bizikleta bizi-
tzeko modu bat da, pasio bat da. 
Nik urte asko daramatzat eta 
gero eta gehiago gustatzen zait.

Cayetano Perez. eneko azurmendi

"niretako, ohore handia 
da sari hau jasotzea"
cayetano perez zIKloturIstA
pedaleo.com enpresa espainiarrak aitorpen bat egin dio oñatiarrari, zikloturismoari 
egindako ekarpenagatik, urriaren 15ean benaventen (zamora) ospatutako ekitaldian

"paSiO huTSa  
da BizikLETan 
iBiLTzEa ETa LEku 
ETa jEndE BErria 
EzaGuTzEa"

Aitor Otamendi, proban zehar. baSque exPedition raCe

Aitor otamendi garaile 'Basque 
Expedition race' lasterketan
Hiru kataluniarrekin batera irabazi du, taldekako 
lasterketa da eta; 65 ordu inguru behar izan dituzte

E.a. oñAtI
Aitor Otamendi oñatiarrak Ge-
txon jokatu den Basque Expedi-
tion Race lasterketaren lehenen-
go edizioa irabazi du, hiru egu-
neko proba luzea eta gogorra. 
"Desnibel handiko lasterketa 
izan da, oso gogorra. Gainera, 
euria eta lokatz asko zegoen 
bidean", adierazi du Otamendik.

Orientazioa oinarritzat hartu-
ta, hainbat diziplina uztartzen 
dituen lasterketa da hau: bizi-
kleta, trekkinga, kayaka, oinez 
ere bai tarte batzuk...

Hainbat kontrolgune daude 
bidean zehar, eta, horietatik 

pasatzean, puntuazio bat esku-
ratzen da. Bukaeran, egindako 
denboraz gain, puntuazio hori 
ere kontuan hartzen da. "35 tal-
dek hartu dugu parte eta bik 
bakarrik lortu dugu kontrolgu-
ne guztietatik igarotzea", dio.

lorik ez 
65 ordu inguru behar izan ditu 
laukoteak proba burutzeko, eta 
atseden gutxirekin, gainera. 
"Talde bakoitzak bere estrategia 
aukeratzen du eta lehentasuna 
gauza bati edo beste bati ematen 
dio. Guk lorik ere ez dugu egin 
proba guztian zehar", azaldu du.

Hasi da 12 taldez osatutako He-
rriko Futbol Txapelketa, eta, 
lehen lau partiduak jokatuta –bi 
partidu falta dira jardunaldia 
osatzeko; izan ere, lau partidu 
jokatzen dira asteburu bakoi-
tzean, gehienez–, Kili-Kolo taldea 
da sailkapeneko lehen postuan, 
Txuskos-i 6-1 irabazi ostean.

Asteburu honetan, lehenengo 
jardunalditik geratzen diren bi 
partidu eta bigarren jardunal-
diko beste bat jokatuko dira.

Lehenengo jardunaldiko bi 
partiduak Joxely-Kalañatasaray 
–13:00etan– eta Zalaparta-Sas-
quatch –14:30ean– izango dira 
eta bigarren jardunaldiko par-
tidua, berriz, Txuskos-Hangola 
izango da –18:30ean–. 

Kili-Kolo, Herriko  
Futbol Txapelketako 
lehenengo liderra

Aloña Mendiko txirrindularitza 
sailaren 50 urteak batzen dituen 
liburua aurkeztuko dute dato-
rren egubakoitzean, hilaren 28an, 
19:00etan, udaletxean. Izan ere, 
aurten betetzen du mende erdia 
sail honek, eta, hori ospatzeko, 
liburu batean bildu dituzte den-
bora horretan zehar gertatutako 
lasterketa, bizipen –sailetik iga-
rotako zenbait txirrindulari eta 
presidenteri egindako  elkarriz-
ketak ere batzen ditu liburuak– 
eta gorabeherak. 

Bestalde, ekitaldi hori balia-
tuko dute aurtengo ziklo-kros 
taldeen aurkezpena egiteko.

Horrez gain, datorren zapa-
tuan, hilaren 29an, bazkaria 
egingo dute, kiroldegian.

Ziklismo sailaren 
urteurreneko liburua 
aurkeztuko dute
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xabier urzelai oñAtI
Zapatuan Hiru Haundiak men-
di lasterketa irabazi izanak ez 
dio fisikoki aparteko oinazerik 
sortu Iokin Garairi (Oñati, 1983). 
Aurreko edizioan (2014) hustu-
ta iritsi zen helmugara; bigarren 
sailkatu zen Pedro Etxeberria 
bi minutura zeukan, eta hura 
harrapatzeko egindako ahale-
ginean ondo sufritu zuen. Za-
patuan, ostera, 15 minutuko 
abantailarekin, gozatu ederra 
hartu zuen Aizkorritik Araiara, 
helmugara.  

mendian horrenbeste denbora egin 
ostean, perretxikotan joateko go-
gorik bai? 
Bai, gogoz nago, baina beste 
martxa batean. Familiarekin, 
lagunekin, eta lasaiago. Perre-
txikoak bilatzeko poliki ibili 

behar da mendian, eta badut 
horretarako gogoa.
gopegi, egubakoitz gauerdia, las-
terketa hasteko minutu gutxi ge-
ratzen dira eta ehun kilometro di-
tuzue aurretik. zer pasatzen zaizu 
burutik? 
Gogoan dut musika oso altu 
zegoela, deigarria iruditu zitzai-
dan. Oso giro ona zegoen irtee-
ran, eta lasterketa hasteko gogoz 
nengoen. Baina aldi berean, 
proba amaitu eta denboraldia 
amaitzeko gogoa ere banuen. 
Hiru Haundiak probaren data 

aldaketarekin asko luzatu zait 
denboraldia, eta nekatuta amai-
tu dut.
zuk esan duzu, urte luzea izan da. 
Bai; iaz sasoi honetan hasi nin-
tzen entrenatzen, gutxi gora-
behera. Neguan mendiko eskiko 
lasterketa batzuetan hartu nuen 
parte lehenengo, Arrasateko 
lagun batekin, esperientzia be-
rria izan da niretako eta gustu-
ra ibili naiz. Ondoren, Arrasa-
te-Udalatx lasterketan hasi nuen 
mendiko lasterketen denboraldia, 
eta ondoren etorri ziren beste 
proba batzuk, Euskal Herriko 
selekzioarekin ere oso gustura 
jardun nuen, eta proba horiek 
ultra lasterketetarako entrena-
mendu moduan erabili ditut. 
Eta, udazkenean denboraldia 
borobildu dut Avilan –Gredos 
mendi zerran– eta Hiru Haun-
diak proban garaipena lortuta.  
duela bi urte podiumera igo zinen 
2 minutu gutxiago erabi l i ta 
(11.16.46). aurten irabazi egin duzu. 
100 kilometroko proba izateko, 
ikustekoa da ze denbora tarte txi-
kian ibiltzen zareten.
Bai, baina lasterketa bakoitza 
oso ezberdina da. Erlojua era-
mateko ohitura dut, baina eli-
kadura zaintzeko, ez ze denbora 
egiten nabilen ikusteko. Orain-
goan, esaterako, lasterketa udaz-
kenean izan denez, ordu gehia-
go egin ditugu gauez, eta horrek 
eragina izan du, polikiago joaten 
gara eta. Eta ez da gauza bera, 
lehenengo postuan joan dauka-
zun abantaila kudeatzen, edo 
bigarrena harrapatzeko topera 
ibiltzea. Lasterketa bakoitzak 
istorio propioa du, eta egindako 
denborari baino lasterketan bizi 
izandako momentuei ematen 
diet garrantzi handiagoa.     
aurrean ibiltzen zaretenok baduzue 
gozamenerako tarterik? Hartzen 
duzue segundo bat horretarako?
Hor ere lasterketaren arabera. 
Oraingoan bai, Elgean momen-
tu txarrenak eta onenak, denak 
izan nituen bertan. Egunsentia 
ederra izan zen, zerua gorri-go-
rri zegoen, baina banuen den-
bora apur bat horrekin gozatze-
ko, burua apur bat altxatzeko. 
Baina ez dut gezurrik esango, 
aurrean ibiltzeko borrokan ga-

biltzanok lasterketan momentu 
gutxi izaten ditugu benetan go-
zatzekoak, ezin dugu-eta denbo-
rarik galdu. Azkarrenak irabaz-
ten du hemen. Landan lau mi-
nutuko aldea nuen, bi minutu 
egingo nituen etxekoekin, ez 
nuen gura-eta atzetik zetorrenak 
ni ikustea, erreferentziarik iza-
tea. Elgean, berriz, aldea han-
ditu nuen; Aizkorritik Araiara-
ko tartea ere gustura egin nuen.    
Hiru Haundiak oinez egiten dituenak 
18 ordu behar ditu, gutxienez. ko-
rrika egiten duzuenok, 100 kilome-
troak egiten dituzue korrika? 
Ez, jendeak uste duena baino 
gehiago egiten dugu oinez. Hiru 
tontorretara igotzeko aldapa 
tenteenak oinez egiten ditugu, 
eta jaisten tarte batzuk ere bai. 
Baina bai, ondoren korrika egin 
behar da.    
ze luzea egin behar den elgea gu-
rutzatzea.
Oso luzea egiten da. 78 eoliko 
daude [Barre] eta ordurako or-
duak daramatzagu lasterketan. 
Baina, Elgeako mendilerroan 
denbora asko irabaz daiteke, 
edo galdu.   
azken hamar-hamabost urteotan 
asko hazi dira ultra lasterketak. 
baina irabazi berri duzuna ez da 
nolanahiko proba.
Hiru Haundiak irabaztea oso 
berezia da, estatuko ultra herri-
koiena da. Hogei lagun inguru 
egongo gara irabazteko helbu-
ruarekin goazenak, eta gainon-
tzeko guztiek beste asmo batekin 
hasten dute proba, eta 1.700 la-
gun gara, samur esaten da. Pen-
tsa, nire aitak egin izan du las-
terketa hau. Gu txikiak ginenean 
bera laguntzen ibiltzen ginen, 
eta orain bera da ni laguntzen 
nauena.   
eta ederto gozatuko du, gainera.
Egia esateko urduri jartzen da, 
uste dut proba amaitzen duda-
nean gozatzen duela gehiago, 
baina bai, pasioz bizi du kirol 
hau.   
araian helmuga dago, jendea, za-
rata... baina kilometro bat lehena-
go zer zeneukan buruan?
Abantaila polita neukanez Aiz-
korritik nentorren gozatzen. 
Azkenean momentu horiek dira 
geratzen direnak, eta posible 
bada gozatzen ahalegintzen naiz. 
Denbora badut, normalean hel-
muga zeharkatu aurretik gus-
tatzen zait helmugan dauden 
ingurukoei eskerrak ematea, 
besarkada batzuk ematea, eta 
horretarako tartea hartu nuen. 
Momentu berezia izan zen.

Iokin garai oñatiarra, San Martin parkean, aste barruan. xabier urzelai

"EGindakO 
dEnBOrari BainO 
GEhiaGO, prOBan 
BiziTakOari EMaTEn 
diOT GarranTzia"

"dEnBOraLdia 
aMaiTzEkO GOGOz 
nEnGOEn, urTE OSOa 
EGin dudaLakO 
EnTrEnaTzEn"

"Lasterketan 
momentu gutxi 
daude benetan 
gozatzekoak"
 MeNdI lASTerKeTA  iokin garai MendI lAsterKArIA
duela bi urte podiumera igo ostean, Hiru Haundiak proba irabazi duen lehenengo 
debagoiendarra da oñatiarra (11.18.25); oso indartsu amaitu du urtea
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contadorren 
fundaziora
iker eskibel eskoriatzarrak 23 urtez 
azpikoen kategorian lehian 
jarraituko du, alberto Contador 
fundazioak fitxatu du eta.

infisport proiektu arabarrak agur 
esan eta gero bazirudien bertako 
ziklista askok, gura ala ez, 
ziklismoa alde batera utzi beharko 
zutela, baina madrilgo taldeak 
taldeko hiru ziklista fitxatu ditu, 
tartean eskoriatzarra.  

iker eSkibel

Txuringo Kultur Elkarteak an-
tolatuta Osintxuko lehenengo 
mendi lasterketa egingo dute 
hilaren 30ean. Ibilbideak 10 ki-
lometro izango ditu, eta izene-
matea zabalik dago www.laster-
ketak.com webgunean. Guztira 
160 lagunendako tokia dago, eta 
Internetez betetzen ez diren dor-
tsalak goizean jarriko dituzte 
salgai (15 eurotan).

 MeNdI lASTerKeTA  
Osintxuko Lasterketa 
hilaren 30ean

Gotzon Urzelairen mutilek be-
randu baino lehen erakutsi behar 
dute erreakzionatzeko gaitasuna, 
oraindik ez dute-eta partidurik 
irabazi. Hala, Amaikak Baten 
bisita (Domeka, 16:30, Azkoagain) 
baliatu gura dute horretarako. 
Maila berean Mondrak eta UDAk 
kanpoan jokatuko dute. Erre-
gional preferentean Bergarak 
Beasain hartuko du bihar (16:30). 

 FUTBOlA  Aloña Mendik 
liga hasiera zuzendu 
gura du domekan

xabier urzelai ArrAsAte
Astebete geratzen da Udalako 
Auto Igoerako lehenengo edizio-
rako, eta A+Gas taldeko lagunak 
egun handirako azken detaileak 
lotzen dabiltza: "Datorren astean 
jakingo dugu zenbat pilotu eto-
rriko diren. Lehenengo laster-
keta da, eta denboraldia amaitzear 
dago. Hori, batetik, ona da, eta 
bestetik, ez horren ona. Hau da, 
kategoria batzuetan irabazleak 
dagoeneko erabakita daude, eta 
baliteke pilotu batzuek kale egi-
tea, baina beste kategoria ba-
tzuetan txapela erabakitzeke 
dago, eta hor lehia handia egon-
go da", adierazi du Asier Amu-
txastegik.

zaletasuna sustatzeko asmoz 
A+Gas taldekoak ez ditu ezustean 
harrapatu halako lasterketa bat 
antolatzeak daukan lanak, badu-
te-eta esperientzia: "Egia da lehe-
nengo aldiz antolatuko dugula 
Udalako Igoera, baina 2014an 
motorshow-a antolatu genuen, 
eta iaz Garaian egin genuena 

igoera txiki bat izan zen. Horre-
kin batera, aurten Leintz Gatza-
gako Igoera ere Eskomotorre-
koekin batera antolatu dugu, eta 
halakoetan asko ikasten da. Hori 
bai, sei lagun gaude antolaketa 
taldean, eta datorren urterako 
taldea indartzea ezinbestekoa 
da. Hala, automobilismoa gustu-
ko duenak, konpromisoa hartze-
ko prest dagoenak eta taldean 
lan egiten dakienak zabalik ditu 
ateak". Iker Suinaga, Asier Amu-
txastegi, Asier Zubillaga, Oxel 
Etxebarria eta Aitor Pagaldai 
arrasatearrak eta Joseba Arroia-
be eskoriatzarra daude taldean.

igoera laburra, baina ikusgarria 
Udalako Igoera Gorostiza auzoan 
hasiko dute –Malvinak– eta 2,8 

kilometroko igoera da. Ohikoa 
baino laburragoa denez, bost 
txanda egingo dituzte. Ia hiru 
kilometro horiek, baina, askora-
ko emango dute: "Denetarik du, 
bi paella itxi, kurba motel eta 
azkarrak, abiadura handiko zo-
nak... Jendeak gustuen arabera 
aukeratuko du non ikusi laster-
keta. Niri, tramu azkarretan 
pilotuek chicaneak zelan gain-
ditzen dituzten ikustea gustatzen 
zait, eta igoera erdi inguruan 
bada chicane natural bat, guk 
ez ditugu jarriko. Beste batzuek 
paellak gurago dituzte, eta mon-
jetakoa edo Udala auzokoa au-
keratuko dituzte. Alde horretatik, 
uste dugu igoerak denetarik 
izango duela".

asfaltoa egoera oso onean dago
Federazioak azpimarratu zituen 
gauzen artean daude asfaltoaren 
egoera ona, eta ikusleak jartzeko 
leku aproposak daudela: "Herrian 
zaletasun handia dago, eta uste 
dugu jendeak ondo erantzungo 
duela".

A3 autoa A+gas taldeak 2014an antolatutako motorshow-an; orain, lehenengoz antolatuko dute Udalako Igoera. imanol Soriano

"Osagai guztiak ditu 
udalako auto igoerak"
MOTOrrA  datorren zapatuan egingo dute, urriak 29, udalako Auto Igoera. A+gas taldeko 
lagunak dabiltza antolatzaile lanetan, eta igoera ikusgarria izango dela aurreikusten dute; 
denboraldia amaitzear, hainbat kategoriatan txapela egongo da jokoan

"iGOEra LaBurra da 
Baina paELLak diTu, 
kurBa MOTEL ETa 
azkarrak, aBiadura 
handikO zOnak..."

FutBoLA

ohorezko erreg.

hernani-aretxabaleta
domekan. 17:00. zubipe.
Vasconia-Mondra
zapatua. 18:00.martuten.
aloña-amaikak Bat
domeka.16:30. azkoagai.

e. PreFerentea

Mondra-urola
zapatua. 16:00. mojategi.
aretxabale.-intxurre
domeka. 16:30. ibarra.
Bergara-Beasain
zapatua.16:30. agorros.

lehen erregion.

Eibartarrak-aloña
domeka. 17:30. unbe.
urki-arizmendi
zapatua. 15:30. unbe.
Soraluze-Bergara
zapatua.16:30. ezozia.

ohorezko gazteak

Billabona-aretxabaleta
zapatua. 15:30. Villabona.
Eibar-Bergara
domeka. 13:30. unbe.
Elgoibar-Mondra
zapatua. 18:30. mintxeta.

zestoa-aloña Mendi
zapatua. 18:00. zestoa.

emakumezkoak

arizmendi-amaikak
zapatua. 11:00. ibarra.
anaitasuna-Bergara
zapatua. 15:30. azkoitia.
Mondra-Eibar
zapatua. 18:00. mojategi.

ArEto FutBoLA

euSkadiko txaPel.

Erando.-aretx. uda
zapatua. 16:45. erandio.
Eskoriatza-atxurre
zapatua. 17:50. m.muñoz.

giPuzkoako txaP.

Mondrate-Bilkoin
zapatua. 18:00. musakola.

gazteak

aloña Mendi-Goierri
domeka. 12:00. zarautz.

kadeteak

Mondrate-arizmendi E.
domeka. 12:00. iturripe.
deba.-arizmendi Torre.
zapatua.10:30. eibar.
Goierri-aloña Mendi
zapatua.11:00. urretxu.

sAsKIBALoIA

eba

Venta de Baños-Mu

zapatua. 20:15. V.baños. 

euSkadiko big. mai.

rod. arizti- natra Oñati

zapatua. 18:30. gasteiz.

Seniorrak lehen mai.

Soraluce BkE-añorga

zapatua. 18:30. labegar.

Seniorrak 3. maila

aloña Mendi-Ostadar

zapatua. 16:00. zubikoa.

EsKuBALoIA

euSkadiko txaPelketa

Muskiz-izarraitz Muñoz

domeka. 12:00. muskiz.

Ford Mugarri-donibane

zapatua. 19:00. iturripe

euSkadik. t. neSkak

Elgoibar-iturritxo aloña

domeka. 12:45. elgoibar.

giPuzkoako txaPelk.

urnieta-Soraluce BkE

zapatua. 19:00. urnieta. 

AsteburuKo HItzorduAK
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aitziber aranburuzabala bergArA
Panpinek bizitza dutela eraku-
tsiko dute Bergarara etorriko 
diren askotariko jatorri eta ezau-
garriak dituzten txotxongilo 
taldeek.  Mostraren izenak adie-
razten duen moduan, helduen-
tzako saioak dira gehienak, nahiz 
eta familientzako eskaintza ere 
badagoen; edozelan ere, haurrak 
helduekin joateko eskaera egin 
dute antolatzaileek. 

Kaleko ikuskizunak eta taile-
rra doan izango dira, baina or-
daindutako sarrera izango dute 
Zabalotegi aretoan eta gaztetxean 
egingo dituztenek. Zabalotegi-
rako sarrerak zortzi eurotan 
salduko dituzte -leihatila ema-
naldiak hasi baino ordubete 
lehenago zabalduko dute- eta 
hiru eurotan, berriz, gaztetxe-
koak. Era berean, Cal Y Canto 
taldeak San Martin plazan ko-

katu duen txabola itxurako erai-
kienean egingo dituzten saioak 
doan diren arren, edukiera mu-
gatua izango dute; hain zuzen, 
saio bakoitza hasi baino ordu 
erdi lehenago banatuko dituzte 
gonbidapenak.

nazioarteko sariak dituztenak 
Deabru Beltzak taldearen per-
kusioak, musikak eta pirotekniak 
zabaldu zuen, atzo, aurtengo 
edizioa, baina nazioarteko jaial-
dietan parte hartzen duten eta 
sari asko eskuratu dituzten ar-
tistak gonbidatu dituztela azal-
du du Taun Taun Teatroa tal-
deko Itsaso Azkaratek: " Jaialdi 
askotara joaten gara eta horie-
tan ikusten ditugun proposamen 
bitxienak ekartzen saiatzen gara. 
Oraingoan ere teknika ezberdi-
nak erabiltzen dituzten lanak 
aukeratu ditugu. Istorio ganbe-

rroak dira batzuk eta serioagoak 
edo hausnarketarako bidea za-
baltzen dutenak beste batzuk. 
Hitzak edo elkarrizketak dituz-
te batzuek, baina mutuak ere 
badaude. Askotariko objektuak 
manipulatzen ikusteaz gainera, 
zuzeneko musika eta efektuak  
entzungo ditugu. Pertsona ba-
karrak egindakoak dira batzuk, 
baina bikoteka eta taldean jar-
duten dutenak ere badaude". 

sortzaileen topagunea ere bai 
Euren lanak erakusteaz gainera, 
artistek elkar ezagutzeko hel-
burua ere badu Mostrak. "Elka-
rrekin hotel berean daude, baz-
kaldu eta afaldu elkarrekin 
egiten dute, batak bestearen 
lana ikusi eta aztertzeko aukera 
dute. Gurea moduko Mostra 
txikietako lagunarteko giroa 
asko eskertzen dugu guztiok".

Objektuei bizitza 
emanez, Mostra
taun taun teatroak udalaren laguntzarekin Helduentzako nazioarteko txotxongiloen 
Mostraren XIII. edizioa antolatu du asteburu honetarako. panpinekin egindako 
ikuskizunez gainera, 'stop-Motion' tailerra eta film laburren emanaldia izango dira

'bang!'

• nork Volpinex (Frantzia).
• non zabalotegi aretoa.
• noiz egubakoitza, 20:00.
• Sinopsia musikari batek eta 

manipulatzaile batek egiten 
duten western bat da. oso 
umoretsua eta originala. Film 
baten grabaketa ikusteko 
aukera ematen du, eta baita 
grabatutakoaren emaitza ere.

'perro perdido'

• nork Cal Y Canto (gaztela 
eta leon).

• non San martin plazan.
• noiz zapatua eta domeka, 

13:00; 18:00; 19:30.
• Sinopsia txakur baten 

ikuspegitik kontatutako 
istorioan, aktoreen zapatak 
eta bestelako objektuak dira 
lan horretako txotxongiloak.

'náufragos'

• nork la industrial teatrera. 
(katalunia / madril).

• non San martin plazan 
(euria egiten badu 
frontoian).

• noiz zapatua, 22:30.
• Sinopsia bi clown-ek 

egindako kaleko ikuskizuna 
da. askotariko teknikak eta 
objektuak nahastuta, edozer 
txotxongilo bihurtzen dute.

'Variette WHite'

• nork roberto White 
(argentina).

• non gaztetxea.
• noiz egubakoitza, 22:30.
• Sinopsia mostran aurrez 

egondakoa da White; 
umorezko kabareta eskainiko 
du. gorputzeko atalak eta 
eguneroko objektu txikiak 
erabiltzen ditu.

'fauno'

• nork Compañia in-pulso 
(madril).

• non zabalotegi aretoa.
• noiz zapatua, 20:00.
• Sinopsia dantza, antzerkia 

eta txotxongiloak bateratzen 
dituen lan estreinatu berria 
da. Panpinaren eta mari Cruz 
Planchuelo dantzariaren 
bidaia sentimentala da. 

'a mano'

• nork el Patio teatro 
(errioxa).

• non zabalotegi aretoan.
• noiz domeka, 18:00 

(guztiontzako), 20:00 
(helduentzako).

• Sinopsia nazioarteko sari 
esanguratsuak dituzte; 
australiatik datoz bergarara.  
buztinarekin kontatutako 
amodiozko istorioa da.

estilo askotako ikuskizunak

animaziozko filmetako 
Stop-Motion teknika 
ikasteko aukera izango da, 
ubik tabakalerako ibai 
aizpuruarekin. "Panpinekin 
lan egiteko aukera hori 
erakutsi gura dugu. Parte 
hartzaile bakoitzak, lana 
egiteko, telefonoa edo 
tableta ekarri beharko du", 
dio itsaso azkaratek. 

12 lagunendako tokia 
dago, eta aroztegi aretoan 
izango da (10:00). izena 
emateko 670 224 209 
zenbakira deitu edo idatzi 
tauntaunteatro@gmail.com 
helbidera. zapatu goizera 
arte dago epea zabalik.

'stop-motion' 
tailerra, bihar zinema aretoetako eskaintzan ez dira ohikoak izaten animaziozko 

film laburrak; hori horrela, panpinak eta bestelako objektuak 
protagonista dituzten lanak ekarri dituzte aurtengo mostrara. 
"guretako, garrantzitsua zen erakustea oso modu sinplean zelako 
lan onak egin daitezkeen. lan horiek ikusita, akaso, bat baino 
gehiago animatuko da era horretako lanak egiten", azaldu du taun 
taun teatroa taldeko azkaratek. emanaldia bergarako gaztetxean 
izango da, gaur, egubakoitza, 22:30ean, roberto Whitek egingo 
duen Variete White ikuskizunaren ostean. 

Eskainiko dituzten lanak
• Ballon zuz.: Satinder. Singh. txapekin egindako panpinarekin 

eta marrazkiekin kontatutako istorio gozoa.
• Síndrome de linea blanca zuz.: lourdes Villagomez. klarion 

batekin marraztutako pertsonaian oinarritutako film bitxia.
• El Viaje de Said zuz.: Coke rioboo. goya saria du eta etorkinei 

buruzko lana da; plastilinaz egindako mutikoa da protagonista.
• Made in spain zuz.: Coke rioboo. arkitektura arloan erabiltzen 

den moduko panpina txikia egoera ezberdinetan erakusten du.
• El ruido del mundo zuz.: Coke rioboo. Plastilina erabiltzen du 

oraingoan ere, baina kristalaren gaineko teknikaren bitartez.

'animatu', film laburren emanaldia
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aitziber aranburuzabala ArrAsAte
2010ean egin zuten Eskoriatzan 
Leintz bailarako lehenengo to-
paketa; eta Aretxabaletakoei 
lekukoa hartuta -iaz han egin 
zuten-, Arrasateko taldeari ego-
kitu zaio biharkoa antolatzea. 
"Txistulari elkarteen arteko ha-
rremana sendotzeko asmoarekin 
abiatu genuen. Ekitaldi ofizia-
letan bakarrik elkartu beharrean,  
horren serioa ez den beste ba-
tzuetan ere batzeko gogoak bul-
tzatuta", azaldu du Junkal Pe-
rezek, Arrasateko txistulariak. 

Biharkoak, baina, bailara gain-
ditu egingo du. 50 lagun inguru  
batuko dira. "Plazentziakoekin 
eta Oñatikoekin aspaldiko ha-
rremana dugu. Abetxukokoekin 
Aretxabaletakoak hainbatetan 
izan dira, eta gustura asko har-
tu zuten gonbidapena".

kalejirak eta kontzertuak 
Zaldibar frontoitik abiatuta 
(11:30) erdiguneko kaleetan zehar 
kalejira eginda, Herriko Plazan 

egingo dute kontzertua, 13:00etan. 
"Bi kontzertu egingo ditugu: 
eguerdikoan, askotariko estiloe-
tako piezak joko ditugu: zortzi-
koak, pasodobleak... Arratsal-
dekoan (18:30), berriz, kaleko 
dantzak izango dira, bereziki". 

belaunaldi aldaketaz kezkatuta 
Perezek jende berria datorrela 
dio, baina bultzada bat eman 
beharko litzatekeela uste du. 
"Betikoak gaude; gazte gogotsuak  
ditugu, baina denbora behar dute 
gure martxa hartzeko". 

Iaz Aretxabaletan egin zuten leintz bailarako txistularien topaketa. imanol Soriano

Txistua elkarrekin jo eta 
taldeak batzeko topaketa
leintz bailarako VII. txistulari eguna egingo dute bihar, zapatua. Arrasateko, 
Aretxabaletako eta eskoriatzako taldekoez gainera, soraluzetik, Abetxukotik eta 
oñatitik ere etorriko dira. Kalejirak eta Herriko plazan bi kontzertu egingo dituzte

a. a. ArrAsAte
Pio Barojaren heriotzaren 60. 
urteurrena dela-eta, Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren Kultura Sai-
lak idazlea omenduko du. Do-
nostian izango dira ekitaldi 
gehienak, baina Arrasateraino 
ere hurbildu gura izan dute Ba-
rojaren figura eta ekarpena.

notario paperean sartuta 
Luisa Etxenike idazleak egin 
zion proposamena harriduraz 
hartu zuela aitortu du Errok. 
"Barojista eta Barojazale asko 
daude Euskal Herrian, nire au-

rreko belaunaldikoak badira ere 
gehienak. Gaur egungo idazleoi 
zerbait esaten digun Barojak 
galdetu nion nire buruari. Nik 
badut teoria bat, eta espero dut 
Kulturateko entzuleekin ondorio 
batera heltzea. Best-seller-aren 
ezaugarri batzuk eraman zituen 
Barojak bere eleberrietara: ak-
zioa eta indar handiko pertso-
naiak sartzea", azaldu du Errok. 

Testamentu baten irakurketa 
baten itxurako berbaldia egite-
ko asmoa duela dio idazleak. 
"Saiatuko naiz bere benetako 
testamentutik hasten, baina 

oraindik tratutan ari naiz hori 
lortzeko. Horrela egitea pentsa-
tu nuen burura ekartzen duela-
ko ondarearen ideia modu me-
taforikoan; hau da, zer utzi digun,  
eta baita modu fisikoan ere, 
haren liburuei begiratuta". 

Pio Baroja idazlearen omenez, 
mahai-inguruak eta hitzaldiak
'pio barojaren testamentua' berbaldia egingo du Angel 
erro idazleak, martitzenean, Kulturaten, 19:00etan

Angel erro idazlea. a. e.
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IRAILEKO SARI NAGUSIAREN IRABAZLEA:
Ana Maria Ruiz Santos (Eskoriatza)

Aretxabaletako Udalari esker 
Txalo taldearen ‘Heroiak’ antzezlanerako sarrerak ditugu.
Zaraia aretoan. Aretxabaletan. | Urriaren 29an, 22:00etan.

pARtE hARtZEKO:
E-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA “ikuskizunaren izena” 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu 
baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

Aretxabaletako Udalari esker 
Txalo taldearen ‘Magia Lapurra’ ikusteko sarrerak ditugu.
Zaraia aretoan. Aretxabaletan. | Urriaren 30ean, 17:00etan.

goiena Klubean, hilero sariak!

Goiena Klubaren txokoa

Irabazi bi lagunendako sarrerak

SiRiMiRi jAtEtxEARi ESkER 
Begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

KLUBA Jatetxea 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

Irabazi bi lagunendako otordua

Puntua aldizkaria 
jasotzeko, 
zozketetan parte 
hartzeko eta txartelaren 
abantailez gozatzeko...

Bazkidetu zaitez: 2016 + 2017 osoa: 55 euro.
deitu: 943 25 05 05. goienakluba.com 

Euskara irabazle, denok irabazle!



zaPatua, 22

09:00 kantari 1
09:30 Platonic
10:00 korapilo
10:30 kantari 2
11:00 debagoiena zuzenean
11:55 astea iruditan
12:00 erreportajea: Fagor
12:30 aizank!: sare sozialak
13:00 debagoiena zuzenean
13:55 astea iruditan
14:00 erreportajea: Fagor
14:30 bota erronka
15:00 debagoiena zuzenean
15:55 astea iruditan
16:00 Platonic
16:30 kantari 2
17:00 korapilo
17:30 amaia dj
18:00 bota erronka
18:30 erreportajea: Fagor
19:00 debagoiena zuzenean
19:55 astea iruditan
20:00 kantari 1
20:30 erreportajea: Fagor
21:00 bat-batean
22:00 debagoiena zuzenean
22:55 astea iruditan
23:00 amaia dj

23:30 erreportajea: Fagor

00:00 erreportajea: juana 
josefa goñi

domeka, 23

09:00 kantari 1
09:30 Platonic
10:00 korapilo
10:30 kantari 2
11:00 tripa zorri
11:30 bota erronka
12:00 erreportajea: Fagor
12:30 debagoiena zuzenean
13:25 astea iruditan
13:30 bat-batean
14:30 Sasoi onean: mizpialde
15:00 amaia dj
15:30 korapilo
16:00 Platonic
16:30 kantari 1
17:00 korapilo
17:30 kantari 2
18:00 Sasoi onean: mizpialde
18:30 debagoiena zuzenean
19:25 astea iruditan
19:30 erreportajea: Fagor
20:00 debagoiena zuzenean
20:55 astea iruditan
21:00 amaia dj
21:30 erreportajea: Fagor
22:00 debagoiena zuzenean
22:55 astea iruditan
23:00 bota erronka

egubakoitza, 21

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 bota erronka

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 bota erronka

15:30 erreportajea: Fagor

16:00 amaia dj

16:30 berriak

17:00 tripa zorri

17:20 ertzak: Feminismoa

18:00 ur eta lur

18:30 berriak

19:00 kantari 40

19:30 bota erronka

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 amaia dj

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak

23:30 bota erronka

00:00 debagoiena zuzenean

EkOnOMiari Buruz BErBETan
‘Ekonomia Gurean’ Eguaztena 22:00

miren arregi

uda-rEn 70. urTEEn ErrEpaSOa EGinGO duTE
‘Harmailatik’ Astelehena 22:00

goiena

   AsteA goIenA telebIstAn

eguaztena, 26

BidEOkLipak naGuSi
‘Amaia DJ’ 

Eguaztena, 17:30.

eguena, 27

BaiLarakO aLBiSTE 
naGuSiEnak
‘Berriak’ 

Eguena, 14:30

aStelehena, 24

OSinTxukO 
ErrEFuxiaTuak
‘Debagoiena Zuzenean’ 

Astelehena, 20:00

martitzena, 25

juana jOSEFa GOñiri 
BuruzkOak
‘Erreportajea’ 

Martitzena, 22:00

goiena

goiena telebiStako 
Programazio oSoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

IrAgArKI sAIlKAtuAK

1. etxebizitzak

101. Saldu
arrasate. Santa marina 
kalean 55 metro koadro-
ko etxebizitza salgai. hi-
rugarren solairuan. gela 
guztiak kalera begira. 
egongela, sukaldea, ko-
muna eta bi logelakoa. 
Sotoa ere badu. harrema-
netarako: 605 70 98 60  
edo santamaina10@
gmail.com 

bergara. etxebizitza sal-
gai Fraiskozurin. hiru lo-
gela, egongela, sukaldea 
eta nagusiendako egoki-
tutako komuna. igogailua-
rekin eta berokuntzarekin. 
dena kanpora begira. 
argitsua. 687 57 84 23 

103. errentan eman
aramaio. etxebizitza 
ematen da errentan. leku 
onean. ikuspegi politak. 
eguzkitsua. hiru logela, 
egongela eta bi bainuge-
la. 665 72 28 46 

arrasate. etxebizitza 
ematen da errentan erdi-
gunean, juan Carlos gue-
rra plazan. 80 metro 
koadrokoa. hiru logela eta 
komun bat. igogailuarekin. 
679 25 72 46 

arrasate. etxebizitza 
ematen da errentan uribe 
auzoan. 105 metro koa-
dro, 4 logela, 2 komun 
oso, balkoia, sukaldea 
etxetresna guztiekin. al-
tzariak dauzka. garajeko 
plaza ere aukeran. 657 72 
51 65 

eskoriatza. etxebizitza 
guztiz jantzia ematen da 
errentan eduardo goro-
sarri enparantzan. Sukal-
dea, bi bainugela, egon-
gela eta hiru logela. ga-
rajearekin. 605 77 51 65

104. errentan hartu
arrasate. arrasateko bi-
kote gazte bat  gara eta 
etxebizitza bila gabiltza 
errentan hartzeko. aitor 
eta ane. 610 62 48 12  
edo 688 62 87 24 

bergara. kaixo, bikote 
gazte bat gara eta etxebi-
zitza txiki baten bila gabil-
tza bergaran. logela bat 
izatearekin nahiko. koka-
lekuaren inguruan mal-
guak gara. deitu telefono 
honetara: 671 92 06 49 

105. etxeak oSatu
aretxabaleta. logela 
ematen da errentan erdi-
gunean, sukalde, egon-
gela eta komuna erabil-
tzeko aukerarekin. loge-
lak sarraila dauka eta 
wifia ere badago. kontak-
tua: 603 14 28 89 

2. garaJeak

201. Saldu
bergara. garaje itxia sal-
gai boni laskurainen. 687 
57 84 23 

oñati. garajea saldu edo 
errentan ematen da. ugar-
kalde 14an, 1. solairuan. 
22,50 metro koadrokoa. 
ate automatikoarekin. 666 
44 23 98 

203. errentan eman
aretxabaleta. garaje itxia 
Santa kurtz 24an. erren-
tan 60 euro hilean edo 
salgai 15.000 euroan. 647 
08 00 16 

204. errentan hartu
oñati. oñatin garajea har-
tuko nuke errentan, ola-
kua auzoaren inguruan. 
678 80 83 00 

4. lana

401. eSkaintzak

oñati.  goizetan edo arra-
tsaldetan, orduka, etxeko 
lanak egiteko pertsona bat 
behar dugu. interesatuok 
deitu zenbaki hauetara: 
653 01 41 37  edo 657 
73 10 42 

402. eSkaerak
arrasate, bergara eta 
oñati.  gizonezko erizain 
laguntzailea gertu nagu-
siak zaintzeko. San juan 
de diosen eta aita mennin 
lan egindakoa.943 78 62 
19  edo 639 66 57 88 

arrasate.  Pertsona na-
gusiak zainduko nituzke. 
orduka, astelehenetik 
ostiralera. 622 24 86 64 

bergara edo inguruak.  
neska euskalduna lane-
rako prest umeak edo 
pertsona nagusiak zain-

tzen edo etxeko lanak 
egiten. esperientziarekin, 
arduratsua eta disponibi-
litate osoarekin. deitu 
zenbaki honetara: 618 92 
40 53  edo 943 76 25 85 

bergara, arrasate, an-
tzuola.  eskarmentu han-
diko emakume euskaldu-
na eskaintzen da etxee-
tan, tabernetan eta ata-
rietan orduka garbiketak 
burutzeko. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
690 86 46 80 

bergara.  kaixo! irakasle 
gradua duen neska eus-
kalduna naiz eta haurrak 
zaintzeko prest nago. 
goizez zein arratsaldez. 
esperientzia dut haurrak 
zaintzen eta partikularrak 
ematen. interesa duenak 
deitu telefono honetara: 
659 29 14 63 

debagoiena. esperien-
tziadun emakumea,  per-
tsona nagusiak edo hau-
rrak zaindu eta etxeko 
lanak egiteko gertu. inte-
resatuak deitu zenbaki 
honetara: 632 93 38 29 

debagoiena.  emakumea 
gertu nagusiak zaintzeko 
edo tabernako sukaldean 
aritzeko. etxean bertan 
bizi izaten, jardun osoz eta 
baita orduka ere. 697 20 
00 86  edo 612 56 65 27 

debagoiena. emakumea 
gertu umeak eta nagusiak 
zaintzeko. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. 
634 04 17 30 

debagoiena.  gizona na-
gusiak zaintzeko gertu. 
etxean bertan bizi izaten, 
egunez zein orduka. 631 
40 81 98 (junior) 

debagoiena.  mutila ger-
tu nagusiak zaintzen edo 
garbiketak egiten lanean 
aritzeko. etxean bertan 
bizi izaten, egun osoz zein 
ordua. 638 85 43 36 

debagoiena. nagusiak 
zainduko nituzke etxean 
bertan bizi izaten edo or-
duka. esperientziaduna. 
673 90 69 74 

debagoiena. nagusiak 
zainduko nituzke gauetan 
edo egunean zehar ordu-
ka. 672 98 20 91 

debagoiena. nagusiak 
zaintzen, garbiketan edo-
ta etxeko lanak egiten 
aritzeko gertu nago. 
etxean bertan bizi izaten, 
egun osoz edota orduka. 
610 99 70 46 

debagoiena. nagusiak 
zaintzen, garbiketan edo-
ta sukalde laguntzaile 
moduan lan egingo nuke. 
691 03 25 02 

debagoiena. neska ger-
tu nagusiak zaintzen eta 
garbiketan lan egiteko. 
orduka eta baita astebu-
ruetan ere. 652 50 77 68 

debagoiena. neska ger-
tu zaintza eta garbiketa 
lanetan aritzeko. etxean 
bertan bizi izaten edo or-
duka. lege agiriak dauz-
kat. 653 31 95 61 

debagoiena. orduka lan 
egingo nuke nagusiak 
zaintzen, baita asteburuan 
ere. 603 29 94 29 (Soraya) 

debagoiena. Sukalde 
lanetan esperientzia dut 
eta lan bila nabil. 615 50 
54 18 

5. irakaskuntza

501. jaSo
bergara. ingeleseko es-
kolak jasoko nituzke. 646 
36 68 02 

502. eman
bergara. kimikan dokto-
reak eskola partikularrak, 

lan eta aurkezpen pres-
taketak.  ematen ditut, 
batez ere, zientzietako 
irakasgaietan. maila guz-
tietan dut esperientzia: 
lehen hezkuntzatik uni-
bertsitate mailara. 615 71 
02 08 

ingeleseko eskolak 
oñatin. ingeles filologia-
ko 4. mailako ikasleak 
ingeleseko eskolak ema-
ten ditu: errefortzuak, 
partikularrak.  banaka 
zein taldeka.  interesatuak 
deitu telefono honetara: 
679 37 72 12 

6. motorra

602. eroSi
mendirako motorra. 
mendirako motorra ero-
siko nuke. dokumenta-
zioarekin. deitu telefono 
honetara: 656 75 76 98 

scooterra. Scooterra ero-
siko nuke. berdin da zein 
egoeratan dagoen. 656 
75 76 98 

7. animaliak

701. Saldu
bi border collie salgai 
oñatin. biak arrak. gris
-zuri-urdin eta marroi-zu-
ri kolorekoak. bi hilabete 
eta erdi daukate eta pa-
rasitoen aurkako trata-
mendua emanda daukate. 
telefonoa: 653 71 38 15 
(joseba) 

703. eman
katakumeak.  katakume 
txikiak ematen dira opari. 
beltzak, zuriak eta zuri
-beltzak. 629 09 63 46 

8. denetarik

801. Saldu
lursaila arabako lauta-
da. arriolan, asparrenan, 
lursail urbanizatua salgai. 
1500 metro koadro. ur, 
gas eta argindar instala-
zioak dauzka. interesa-
tuok deitu edo bidali 
Whatsapp mezua zenba-
ki honetara: 652 76 00 16 

BERGARA
Esperientziadun 

zerbitzaria 
behar da 

asteburuetarako.

625 53 69 37

ARRASATE
Okindegi-kafetegirako 

langileak behar dira.
Txukun eta 

arduratsuak. Euskara.
Bidali curriculumak:

tahona.arrasate@gmail.com

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Martoko,		70	m2.	2	log.	igogailua,	trastelekua,	ez	du	obra	beharrik.108.000€.
•	 Aranerreka,	90	m2,	3	log.	igogailua,	trastelekua	eta	garaje	itxia.	175.000€.
•	 Simon	Arrieta,	78	m2,	2	log,	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	130.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.	
•	 Madura,	57m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Urteaga,	92	m2,	3	logela,	terraza	40m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28m2ko	terraza.	350.000€.	
•	 Zubiaurre,	86	m2,	3	log,	trastelekua	eta	garajea	barne.	100.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berritua,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	Berritua.	Ez	du	obra	beharrik.	145.000€.
•	 Paseo	Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	180.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Matxiategi,	72	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Zabalotegi,	79	m2,	3	logela,	igogailua,	eguzkitsua.	Ez	du	obrarik	behar.	165.000€.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	153.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Madura,	65	m2,	4	logela,	bi	balkoi.	110.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Bidekurutzeta,	130m2,	4	log,	320.000€.	Terraza,	igogailua,	patioa.
•	 Ernai,	52	m2,	atikoa,	2	logela	eta	terraza	handia.	Etxebizitza	tasatua.	175.000€.	
•	 Espoloia,	95	m2.,	3	logela.	Trastelekua.	200.000€.	Garajea	aukeran.	25.000€.	
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000€.
•	 Zubieta,	125	m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera.	192.000€.
•	 San	Antonio,	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000€.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	98.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	PREZIO	JAITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	60	m2,	2	logela.	Lasaia	eta	eguzkitsua.	100.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	104	m2,	2	log,	terraza,	trastelekua	eta	garajea.	165.000€.	Eraikuntza	berria.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza	60	m2,	2	logela,	erabat	berritua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	 Baserria,	233	m2.	Lur	sailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	baimenarekin.	250.000€.
•	 Erretegia	alokagai.	Erretegi	bezala	erabiltzeko	dena	hornitua	eta	martxan.

oSinTXU: 
•	Osintxu,	92	m2,	3	logela,	igogailua,	garajea.	Eraikuntza	berrian.	165.000€.
Osintxu	85	m2.	3	logela.	Igogailua.	Berritua.	130.000€.	AUKERA	BIKAINA.
Osintxu	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRITZEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA.
Osintxu	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.

AnTzUolA:
•	 Buztin-zuri,	65	m2,	2	logela.		Ez	du	obrarik	behar.	180.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Errekalde	78	m2,	3	logela,	Berritua.	130.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Ibarrondo,	90	m2,	3	logela.	Trastelekua,	eguzkitsua.	190.000€.	Garajea	barne.
•	 Kalebarren,	85	m2,	3	logela,	igogailua.	180.000€.

ElGETA: 
•	 Gudarien	Bidea,	75	m2,	berritzeko.	72.000€.	AUKERA	BIKAINA
•	 Torrealdea,	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.
•	 Domingo	Iturbe,	adosatua	150	m2	+	45	m2	garajea	+	90	m2	lursaila

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

943 25 05 05 

sAIlKAtuAK@goIenA.eus

WWW.goIenA.eus/sAIlKAtuAK

• 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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zorIon AgurrAK

bergArA
alaitz eta uxue gonzalez lete
urriaren 25ean, 2 urte. zorionak, printzesa parea! 2 
urte ja, ze azkar pasatzen dan denbora. ondo-ondo 
pasatu zuen urtebetetzean. muxu potolo-potolo bat 
danon partetik. bereziki, ane, leire, aiora eta libe.

AretXAbAletA
maren lazpiur eraña
urriaren 25ean, 10 
urte. zorionak, maren! 
orainguan bai! 10 urte! 
ondo-ondo pasatu 
zure eguna lagunen 
eta etxekuen artien! 
besarkada erraldoia 
zuretzako, pitxirrin!

ArAMAIo
maia armendariz eriz
urriaren 24an, 4 urte. 
zorionak, poxpolintxo! 
ilargiraino eta buelta 
maite zaitugu!

ArAMAIo
June armendariz eriz
urriaren 24an, 4 urte. 
zorionak, polit hori! 
Pila-pila bat maite 
zaitugu!! 

bergArA
alaine imaz poza
urriaren 24an, 6 urte. 
zorionak, printzesa! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta muxu pila bat, 
etxekoen partetik!

ArrAsAte
ekain agirre lete
urriaren 24an, 6 urte. 
zorionak denon 
partetik! ondo-ondo 
pasatu zure egunean!

ArrAsAte
ane goya urain
urriaren 21ean, 9 urte. 
ondo-ondo pasatu, 
eder hori!

ArrAsAte
bingen uriarte 
garmendia
urriaren 16an, 
urtebete. zorionak, 
bihotza! etxekoen 
partetik, maitasun 
handiz. maite zaitugu. 
ondo pasatu.

bergArA
maddi mendizabal 
larrañaga
urriaren 14an, 2 urte. 
zorionak, polit hori! 
ondo pasatu eta 
besarkada bat 
etxekoen eta, bereziki, 
oierren partetik.

ArrAsAte
oxel souto lasa
urriaren 24an, 4 urte. 
zorionak, morroxko! 
oso ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean! 
muxu handi-handi bat, 
etxeko denen partetik!

oñAtI
unax benito alzelai
urriaren 20an, 
urtebete. zorionak, 
potxolo! ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
hodeiren, aitatxoren 
eta amatxoren 
partetik! milaka muxu!

ArrAsAte
alaitz nin ugalde
urriaren 14an, 3 urte. 
zorionak, alaitz! 3 urte 
ein dittuzu ja, 
sorgintxo! Patxo mordo 
bat, etxeko danon 
partetik! ilargira eta 
bueltan maite zaittugu!

bergArA
maren fernandez 
unamuno
urriaren 23an, 12 urte. 
zorionak, prexioxa! 
ondo-ondo pasatu zure 
eguna, guapisima. 
muxu handi-handi bat 
danon partetik! bereziki, 
aitor, aiora eta libe.

bergArA
olatz almortza arregi
urriaren 20an, 2 urte. 
zorionak, olatz! ondo 
pasatu zure bigarren 
urtebetetzean eta 
merendolan ikusiko 
gara. txokolatezko 
patxo handi-handi bat, 
ametsen partetik. mua!

oñAtI
aner olasagasti 
bernal
urriaren 15ean, 
urtebete. zorionak, 
bihotza! jada urtebete! 
Primeran pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
patxo pilua, etxeko 
danon partetik. 
jarraittu oraingo 
moduko alaixa izaten! 
asko maitte zaittugu!

bergArA
uxue garitano
urriaren 13an, 10 urte. zorionak eta urte 
askotarako, printsesa! espero dugu egun politta 
pasatzea. muxu eta besarkada erraldoi bat, 
kenarren eta alainen partetik. asko maitte zaittugu.

ArrAsAte
noa bellido nuñez
urriaren 15ean, 8 urte. 
zorionak, familia 
osoren partetik.

ArrAsAte
alexa damary 
moreno 
urriaren 12an, 11 urte. 
anaia isaacek eta 
gurasoek onena opa 
dizugu! zorionak eta 
urte askotarako. muxu 
bat, polit hori!

oñAtI
eneko moiua bikuña
urriaren 14an, 
urtebetetzea. zorionak, 
txapeldun! ondo-ondo 
pasatu egun berezi 
hau. Patxo potolo bat, 
etxeko danon parterik!

bergArA
miren moñux garcía 
urriaren 12an, 11 urte. 
zorionak, miren! 
gozatu eguna topera, 
maitia. Patxo handi 
bat. andoni, june eta 
aitor.

bergArA
beñat eta Julen aranguren
urriaren 14an, 7 urte. zorionak familiaren eta 
lagunen partetik. ondo-ondo pasatu zuen 
urtebetetzean.

oñAtI
unai izura 
astigarraga
urriaren 18an, 12 urte. 
zorionak! muxu handi 
bat etxekoen partetik 
eta ondo pasatu 
eguna!

AntzuolA
ane urzelai ibabe
urriaren 18an, 4 urte. 
zorionak, potxoli! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunian. Patxo handi 
bat, amatxoren eta 
aitatxoren partetik!

esKorIAtzA
peru baena 
sologaistoa
urriaren 18an, 4 urte. 
zorionak, txapeldun! 
Patxo potolo bat eta 
edarto pasatu eguna. 
izugarri maite zaittuen 
aitatxoren, amatxoren 
eta jareren partetik.

oñAtI
oier zubizarreta 
iñarra
urriaren 17an, 9 urte. 
zorionak, oier! 9 urte! 
denboria azkar pasaitten 
dala... ondo pasatu zure 
urtebetetzian. Patxo bat, 
etxeko danon partetik. 
Segi horrela!

ArrAsAte
koldo oianguren
urriaren 16an, 35 urte. zorionak, osaba koldo! 
Patxo potolo bat! izar eta unax.

ArrAsAte
markel caballero 
agra
urriaren 22an, 2 urte. 
zorionak, markel, eta 
muxu handi bat, 
familiaren partetik! 

ArrAsAte
alazne sandoval
urriaren 21ean, 14 
urte. zorionak, alazne! 
aitaren, amaren eta 
eiderren partetik. 
Primeran pasatu zure 
eguna. maite zaitugu.

esKorIAtzA
nora berezibar 
arevalo
urriaren 22an, 8 urte. 
zorionak eta patxo 
handi bat! Familiaren 
eta lagun guztien 
partetik!

bergArA
naroa imaz poza
urriaren 22an, 9 urte. 
zorionak, printzesa! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta muxu pila bat, 
etxekoen partetik!

bergArA
June alberdi 
gallastegui
urriaren 21ean, 5 urte. 
zorionak, june! 
Familiako danon 
partetik, muxu handi 
bat.

ArrAsAte
unai urkizu pildain
urriaren 21ean, 
urtebete. urtetxo bat! 
zorionak, familia 
osoaren eta, bereziki, 
gurasoen eta 
aitaita-amamen 
partetik!

Martitzeneko 17:00ak arte jasotako zorion 
agurrak bakarrik iragarriko ditugu.
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.

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

internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta http://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.

ArrAsAte
unai Velez de 
mendizabal otero
urriaren 16an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ondo pasatu 
urtebetetze festan 
laguntxoekin eta 
familiakoekin! Patxo 
handi bat!

AntzuolA
dare asensio cabrera
urriaren 16an, urtebete. 
zorionak, txiki! ondo 
ospatuko dogu lagun 
eta familixa artian! 
Patxo pila bat, 
aitatxoren, amatxoren, 
etxeko danen eta tia 
aneren partetik!
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oroIgArrIA

Kafeko lagunak.
Arrasaten, 2016ko urriaren 21ean.

Ez zaitugu inoiz ahaztuko, ez zaitugu inoiz galduko,
gure bihotz barrenean eramango zaitugu betiko.

2016ko urriaren 15ean hil zen, 60 urte zituela.

 Codes 
Martinez de Arenaza 

Martinez de Antoñana

oroIgArrIA

zure familia.
Arrasaten, 2016ko urriaren 21ean.

Irrifarra ahoan, dizdira begietan,
erakutsi eta eman diguzun indarra

beti izango da gure bihotzetan.

2016ko urriaren 15ean hil zen, 60 urte zituela.

Codes 
Martinez de Arenaza 

Martinez de Antoñana

urteurrenA

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Arrasaten, 2016ko urriaren 21ean.

urteurreneko meza domekan izango da, 
urriaren 23an, 11:00etan, 

Arrasateko uribarri auzoko Itxaropeneko amaren elizan.

2015eko urriaren 21ean hil zen, 79 urte zituela.

Prudencio 
laskurain Irizar

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire 
lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. Azken agurrean 

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

oroIgArrIA

Ane, Xabi eta danel.
Arrasaten, 2016ko urriaren 21ean .

Tia Isabel, betirako gure bihotzetan.

pedro larrinagaren alarguna

2016ko urriaren 15ean hil zen, 85 urte zituela.

Isabel 
Balzategi Olazagoitia

esKer onA

Arrasaten, 2016ko urriaren 21ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

pedro larrinagaren alarguna

2016ko urriaren 15ean hil zen, 85 urte zituela.

Isabel 
Balzategi Olazagoitia

oroIgArrIA

zure kuadrilla eta lagunek.
Arrasaten, 2016ko urriaren 21ean.

Zure laguna izatea ohorea izan da
orain askatasun haizea zara

baina zure irribarreak ta maitasunak
gure bihotzetan iraungo dute.

Aurrera bolie!

'jaure'

2016ko urriaren 16an hil zen, 66 urte zituela.

Jose M. 
Jauregialzo zabala

oroIgArrIA

etxekoak.
Arrasaten, 2016ko urriaren 21ean.

Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak.

2015eko urriaren 20an hil zen, 83 urte zituela.

Mari Tere 
Arriaran Aranburu

oroIgArrIA

Arriaran sendia.
oñatin, 2016ko urriaren 21ean.

Beti jarraituko duzu gure bihotzetan.

Maitasunez,

2016ko urriaren 18an hil zen.

 Felix 
Barrena Urzelai

HIletA

Hilbeila Moyua tanatorioan egingo da 11:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik 18:30era.

oñatin, 2016ko urriaren 21ean.

emaztea: juli Murua Agirre. seme-alabak: jesus Mari (†) eta txaro Ajuria, jaione, 
Mikel eta Axun Mendizabal, Imanol eta Maribel Irizar. bilobak: Ande, oihana, Ilargi, 
Iñigo, Martin, jone, Andoni, Malen, Itziar. Anai-arrebak: ceferino (†), Maritxu (†), 

Martina, Antonio. etxeko iloba: patxi. ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta 
gainerako ahaideek.

Haren arimaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela gaur, 
ostirala, 19:00etan, Mikel goiaingeruaren parroki elizan gorputza bertan dela 

egingo den hiletara.
Aldez aurretik mila esker.

olade baserria (Arboleda) 

2016ko urriaren 20an hil zen, 89 urte zituela.

Pedro 
Ugarte Ayastuy

Luis Mari Erostarbe Beitia. oñatin, urriaren 5ean. 59 urte.

jesus agirre zarraoa. arrasaten, urriaren 6an. 83 urte.

rafael Sanchez nova.  arrasaten, urriaren 6an. 92 urte.

Clara ruiz acosta. arrasaten, urriaren 8an. 97 urte.

julian de la Cruz Lobo. bergaran, urriaren 9an. 82 urte.

Maritxu Gallastegi azkarate. bergaran, urriaren 10ean. 87 urte.

joxe Miel Elorza Beitia . oñatin, urriaren 10en. 55 urte.

arantxa kortazar kortazar. bergaran, urriaren 12an. 84 urte.

angelita Garmendia Bikuña. arrasaten, urriaren 12an. 74 urte.

Bittori igartua igartua. oñatin, urriaren 12an. 96 urte.

Baltasar Vicente hernandez. bergaran, urriaren 13an. 83 urte.

Manuel acosta Molina. arrasaten, urriaren 14an. 90 urte. 

Candido Bikuña Madina. oñatin, urriaren 14an. 85 urte.

Codes Martinez de arenaza Martinez de antoñana. 

arrasaten, urriaren 15ean. 60 urte.

inma armenteros Fernandez. arrasaten, urriaren 15ean. 67 urte.

isabel Balzategi Olazagoitia. arrasaten, urriaren 15ean. 85 urte.

jose M. jauregialzo zabala. arrasaten, urriaren 16an. 66 urte.

Felix Barrena urzelai. oñatin, urriaren 18an.

pedro ugarte ayastuy. oñatin, urriaren 20an. 89 urte.

HIldAKoAK
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iSuna
aloña mendiko jokalari bati zigorra 
jarri dio epaileak, "ijitu" deitu 
diolako. oñatiko taldeak udaren 
aurka jokatutako partiduan izan 
zen. epaileak kanporatu egin zuen 
jokalaria hori entzun zuenean eta 
gerora etorri da zigorra; sei 
partidu jokatu gabe egon beharko 
da futbol jokalari oñatiarra. herri 
eguneko biharamunean jokatu 
zen partidu hori, ibarran, eta 
etxekoek irabazi zuten, 3-0.

MarTxa
osintxuko i. mendi lasterketak 10 
kilometro izango ditu, baina 
osintxuar batek ibilbide gogor 
samarra izango duela esan digu. 
lasai hartu eta disfrutatzeko 
modukoa! 

kaMiSETa
eguneroko edozein zereginetan 
sartzen da tarteka futbola gaur 
egun. horren adibide da joan den 
astean autobus batean ikusitako 

egoera. athletic taldeko bazkide 
sutsu bat ikusi zuten realeko 
mikel gonzalez Gontxa-ren 
kamiseta soinean zuela. arrasatera 
heldu orduko, baina, beste bidaiari 
batek zuen jantzita kamiseta. 
badaezpada, argazki gehiago 
ateratzeko beldur edo.

aparkaTzEkO Lanak
arrasateko grupo San juango 
asfaltatze lanen ostean, 
ibilgailuak aparkatzeko marrak 

noiz margotuko dituzten zain 
daude hango bizilagunak. bitartean 
ez da giro inguru hartan ibilgailua 
aparkatzeko orduan. hori da hori 
kaosa!

aurTEn Ez
zalantzan dago urtero bergarako 
gorla inguruan egin ohi den txakur 
krosa. litekeena da aurten ez 
egitea, baina horrek ez du esan 
gura datorren urtean egingo ez 
denik!

pOp up
bergaran joan den zapatuan egin 
zuten Pop up ekimenarekin 
gustura gelditu ziren merkatari 
guztiak. oso harrera ona izan zuen 
eta herritar asko joan ziren 
denboraldi berriko nobedadeak 
zeintzuk izango ziren ikustera; 
ateak noiz zabalduko zain zegoen 
jendea zapatu arratsaldean. 
aukeratutako tokiarekin ere, 
konforme denak. berriz egiteko 
aukera ez dute baztertzen. 

#dIotenez

tXutXu-MutXuAK

Elizondora irteera
1952. urtean jaio ziren arrasatearrek 
elizondora egin zuten irteera kintada 
ospatzeko. eguna oso ondo pasa zuten 
eta herrian jarraitu zuten 64 urteak 
ospatzen. denak ez ziren etxera 
bueltatu kajoi tabernatik pasa gabe. 

andoitz eta amaia
andoitz barriola eta amaia biain zapatuan ezkonduko dira. 
"zorionak, bikote, familixaren, kuadrillaren eta lagunen 
partetik. eta muxu handi bat aimarrek eta ametsek bereziki! 
ondo pasatu eguna!".

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.

Martitzeneko 17:00ak arte jasotakoak bakarrik 
iragarriko ditugu. Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean argitaratuko ditugu.

esKer onA

oñatin, 2016ko urriaren 21ean.

lerro hauen bidez bittoriren sendiak eskerrak eman nahi 
dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan maitasuna eta 

elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.
—

ondra meza zapatuan izango da, urriaren 22an, 
19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

gerturatuko zaretenoi, aurrez eskerrik asko.

2016ko urriaren 12an hil zen, 96 urte zituela.

Bittori 
Igartua Igartua

esKer onA

oñatin, 2016ko urriaren 21ean.

Familia danaren izenean eskerrak eman nahi dizkizuegu, 
bihotz-bihotzez, jasotako doluminengatik, eta erakutsitako babes 

eta elkartasunagatik.

'ubao'

2016ko urriaren 5ean hil zen, 59 urte zituela.

luis Mari 
erostarbe Beitia

esKer onA

oñatin, 2016ko urriaren 21ean.

eskerrik asko egun hauetan babesa adierazi, hiletara etorri 
eta gurekin egon zareten guztioi. besarkada handi bat guztioi, 
familiaren izenean, hain ondo zaindu eta maitatua izan delako.

—
ondra meza zapatuan izango da, urriaren 22an, 

19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.
bertaratuko zaretenoi, aurrez eskerrik asko.

(txopekua jatetxekoa)

2016ko urriaren 14an hil zen, 85 urte zituela.

Candido 
Vicuña Madina

Trenaren bidea
Vasco-navarro trena eskoriatzatik 
pasatzen zen bidea zeharkatu zuten 
hainbat herritarrek joan den astean 
egindako irteeran. guztira, 50 lagun 
inguru batu ziren eta auzoz auzo 
hainbat bide ezagutzeko aukera izan 
zuten (argazkian, maringo elizan).
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EMaiGuzuE zuEn EkiTaLdiEn BErri EGuazTEn EGuErdia BainO LEhEn. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

EGuBAKoItzA 21
ESkOriaTza Beldurrezko 
maskarak
tailerra egingo dute.
Gaztelekuan, 17:00etan.

ELGETa ipuinen ordua
bi urteko gelatik aurrerako 
umeendako saioa, euskaraz.
Liburutegian, 17:20ean. 

OñaTi Odol ateratzea
urriko deialdia.
Osasun zentroan, 17:30ean. 

OñaTi 'konpos eroak' antzerkia
haurrendako emanaldia zirika 
zirkusen eskutik.
Gaztelekuan, 18:30ean. 

OñaTi 'Mendiek hitz egiten 
dutenean’
alberto iñurrategiren hitzaldia, 
mondragon linguaren eskutik.
Kultura etxean, 19:00etan.

BErGara 'Bang!’
nazioarteko txotxongilo mostrako 
emanaldia.
Zabalotegin, 20:00etan. 

OñaTi The kagasen bertsioak,  
aitor regueiro eta Gaitzerdi
Sarrerak bi euro, txantxiku 
ikastolako batxilergoko lehen 
mailako ikasleendako bidaiarako.
Gaztetexean, 22:00etan. 

arETxaBaLETa 'E, petrel! julio 
Villarrekin solasean' antzezlana
mistral belaontzian egindako bidaia 
kontatzen du. Sarrerak, lau euro. 
Arkupen, 22:00etan. 

BErGara 'Variette white'
nazioarteko txotxongilo mostrako 
emanaldia. 
Gaztetxean, 22:30ean.

BErGara 'Bergarako 
besarkada'
hainbat partikularren eta 
erakunderen 65 pieza bildu dituzte, 
marotok eta esparterok egindako 
besarkadari buruzko ikuspuntu 
ezberdinak emateko asmoz. 
azaroaren 1era arte dago ikusgai 
erakusketa. 
Laboratoriumen.

zAPAtuA 22
OñaTi 'ura eta Energia' mendi 
irteera
izena, aurrez, 943-71 64 04 
telefonoan.  
Foruen plazan, 08:30ean. 

arraSaTE Gazte Eguna 
Musakolan
askotariko ekintzak egingo dituzte. 
13 urtetik beherakoendako bazkaria 
egongo da. 
Auzoko eskolan, 11:00etan.

arraSaTE 'hi, selfie' lehiaketa
musakolako gazte egunaren baitan. 
aurpegi margotzea eta puzgarriak 
ere egongo dira.
Auzoko eskolan, 11:00etan.

BErGara 'perro perdido'
nazioarteko txotxongilo mostrako 
emanaldia. 
San Martin plazan, 13:00etan, 
18:00etan eta 19:30ean.

araMaiO Bertso-bazkaria
Sebastian lizaso eta julio Soto 
bertsotan.
Kasatxo bordan, 14:00etan. 

arraSaTE pedrusko taldearen 
35. urteurrena
Futbol taldetik pasa ziren jokalariak 
eta entrenatzaileak elkartuko dira 
mahaiaren bueltan. 
Cordoba y Oro plazan, 14:00etan.

arraSaTE ping-pong saioa
musakolako gazte egunaren baitan.  
Auzoko eskolan, 14:30ean.

ESkOriaTza Beldurrezko 
maskarak
gau beltzerako prestaketa lanak.
Gaztelekuan, 17:00etan.

arraSaTE Sukaldaritza saioa
jaki ezberdinak prestatuko dituzte.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan. 

arETxaBaLETa pelikula
zinema-emanaldia.
Gaztelekuan, 18:00etan.

arraSaTE iV. Ganberock
kañeria 13 eta Crap taldeak. 
Sarrera, doan.
Taupa tabernan, 19:00etan.

BErGara koruko andre Maria 
Musika kaperaren kontzertua
organo erromantikoaren 
nazioarteko zikloa.
Santa Marinan, 20:00etan. 

BErGara 'Fauno'
nazioarteko txotxongilo mostrako 
emanaldia. 
Zabalotegin, 20:00etan.

BErGara joseba Tapia
kontzertua egingo du.
Osintxuko plazan, 22:00etan.

OñaTi juan Valls eta izaki 
Gardenak
Sarrerak, bost euro.
Gaztelekuan, 22:30ean.

BErGara 'náufragos'
nazioarteko txotxongilo mostrako 
emanaldia. 
San Martin plazan, 22:30ean.

arraSaTE Monse roldanen eta 
Blanca Martinezen erakusketa
Arte figuratibotik espresionismora 
bilduma, azaroaren 14ra arte.
Kajoi tabernan, zabalik dagoenean.

doMEKA 23
ELGETa andraitzera ibilaldia
Parte-hartze irekia.
Mendizaleen plazan, 08:00etan. 

OñaTi Leizarrako zabortegiaren 
garbiketa
ostean, araotzeko auzo etxean 
bazkalduko dute (14:30).
Foruen plazan, 10:00etan.

arraSaTE 'nafar hegoaldeko 
uzta, euskarari puzka' kanpaina
errigorak erriberan ekoiztutako 
produktuak bultzatu eta hango 
euskalgintzari laguntzeko ekitaldia: 
harrera (10:00), prentsaurrekoa 
(12:00) eta bazkaria (14:30).
Arimazubi plaza, 10:00etan.

LEinTz GaTzaGa Gatzaren 
eguna
azoka ekologikoa (11:00), museora 
bisita gidatuak, gatz-xaboi tailerra 
(11:00), gatzen dastaketa (12:00), 
gaztaina erreak (12:30), tailerrak 
(12:30) eta trikitilariak (12:30).
Frontoian, aipatutako orduetan. 

OñaTi 'Oñatitik ameriketara eta 
itzulera' bisita gidatua
migrazioa eta kultura ondarea 
izango ditu hizpide. aurrez, izena, 
turismo bulegoan.
Turismo bulegoan, 11:00etan.

arETxaBaLETa ibilgailu 
klasikoen topaketa 
harrera (11:00), luntxa (12:30), 
herriari bira autoekin (13:00) eta 
zozketa (14:00).
Herriko Plazan, aipatutako 
orduetan. 

ESkOriaTza Magia tailerra 
8 urtetik gorakoendako saioa 
imanol ituiño magoarekin. 
Kultura etxean, 12:00etan.

OñaTi 'Musika hezkuntza 
goiztiarra' 
beatriz gartziaren hitzaldia, eta, 
ostean, musika eskolako ikasleen 
erakustaldia, 2-3 urte arteko umeen 
gurasoendako. 
Santa Anan, 12:00etan.

ESkOriaTza 'paint-ball'-a 
galarretara egingo dute irteera 
gazteek.
Akeitako autobus geltokian, 
13:00etan.

arETxaBaLETa 'paint-ball'-a 
galarretara egingo dute irteera 
gazteek.
Akeitako autobus geltokian, 
13:00etan. 

ESkOriaTza 'Magia parrastan'
imanol ituiñorekin, ikuskizun 
parte-hartzailea. Sarrerak, hiru euro.
Zaldibarren, 17:00etan.

BErGara 'a mano'
nazioarteko txotxongilo mostrako 
emanaldia. 
Zabalotegin, 18:00 (guztiendako) 
eta 20:00 (helduendako).

agenda

goIenA

arraSaTE Leintz Bailarako Txistulari Eguna
arrasateko, aretxabaletako, eskoriatzako, oñatiko, Soraluzeko eta 
abetxukoko txistulariak batuko dira. 11:30ean kalejira zaldibartik irtenda, 
13:00etan kontzertua herriko Plazan eta 18:30ean erromeria leku berean.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. goIenA

ESkOriaTza izaro bakarlaria
mallabiko musikariak kontzertua 
egingo du atxorrotx kultura 
elkarteak gonbidatuta. aebetako 
folkarekin bustitako pop doinuak 
izango dira nagusi. Om delako 
diskoa aurkeztuko du.
Gaur, egubakoitza, Inkernu 
tabernan, 23:00etan.
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AstELEHEnA 24
OñaTi 'iraungorriko Marimi'
itzal-txotxongiloen emanaldia, 5-12 
urte artekoendako, bibliotekaren 
nazioarteko egunaren harira. 
Bibliotekan, 17:00etan.  

OñaTi kata literarioa
El sabor de la literatura. Chocolate y 
libro saioa, Carles garciarekin.
Bibliotekan, 19:00etan. 

MArtItzEnA 25
anTzuOLa Barnetasunaren 
heziketa helduendako
ikastaroaren helburua da 
norberaren barrena zelakoa den 
ikustea eta hobeto egoteko zer egin 
daitekeen aztertzea. izena emateko: 
nigan@yahoo.com edo 669 132 
900. doako ikastaroa.
Olaranen, 18:00etan. 

anTzuOLa 'Oroimenak' 
antzezlana
obra umoretsua eta dibertigarria la 
Soire once taldearen eskutik.
Torresoroan, 18:00etan. 

arraSaTE anjel Erro, pio 
Barojaren gainean
idazlearen heriotzaren 60. 
urteurrenaren harirako berbaldia. 
ostean, El árbol de la ciencia 
obraren irakurketa egingo du ane 
gabarain aktoreak.
Kulturaten, 19:00etan. 

BErGara Maite Frankoren ipuin 
kontaketa
helduendako saioa egingo du.
Irizar jauregian, 19:30ean.

arETxaBaLETa 'kanpaiak'
lehiaketara aurkeztu ziren erretratu 
onenak ikusgai, urriaren 31ra arte.
Aroztegin, 19:30ean.

EGuAztEnA 26
ESkOriaTza haur eta nerabeen 
ingurukoa formazio saioa
3-18 urte bitarteko haurrak dituzten 
gurasoei, hezitzaileei eta irakasleei 
zuzenduta. genero portaeraz berba 
egingo dute, Genero bikotik, genero 

aniztasunera delako berbaldian. 
15:00etan euskaraz eta 18:00etan 
gazteleraz. 
Kultura etxean, 15:00etan. 

BErGara Bertsolariak 
Mizpirualden
Adin-adin egitasmoaren baitan 
kokatzen da maider arregik eta 
jexux mari irazuk egingo duten 
saioa. bertsolaritzak duen potentzial 
terapeutikoa zein ludikoa nagusien 
egoitzetara gerturatzea da helburua.
Mizpirualden, 17:30ean. 

arraSaTE Lur kortaren ipuin 
kontaketa saioa
3 urtetik gorakoendako saioa 
egingo du, euskaraz.
Santa Marinako liburutegian, 
18:00etan. 

OñaTi Bigarren literatura 
topaketa
Irakurlea ez da izaki bakartia 
lelopean, maialen lujanbiok eta 
harkaitz Canok parte hartuko dute. 
danele Sarriugarte izango da 
helduendako saioaren 
dinamizatzailea. 
Bibliotekan, 19:00etan. 

BErGara 'Feriatzaileak' 
liburuaren aurkezpena
Patxi larrion egile bergararrak 
berak gidatuko du saioa.
Irizar jauregian, 19:00etan.

EGuEnA 27
OñaTi 'Ostegun kontalariak'
lur kortaren saioa, 3-5 urte 
artekoendako, euskaraz. 
Bibliotekan, 18:00etan.

BErGara Txertoak, Fiare banku 
etikoa eta beste gai batzuk
Txertoak, osasuna ala negozioa?, 
Fiare bantu etikoaren lana, 
Kooperatiba energetikoak eta 
Oparitu Zuhaitz bat egitasmoa izan 
dituzte berbagai.  
Kultura etxean, 19:30ean.

arraSaTE rebeca Lane
Alma mestiza diskoa aurkeztuko du 
guatemalatik datorren musikaria. 
hip-hop doinuak nagusi, kooltur 
ostegunetan. 
Gaztetxean, 22:00etan.  

antonio zabala

arraSaTE

amaia antzoki

Bridget jones 
baby
zapatua: 19:20, 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

ice age
zapatua eta 
domeka: 17:00.

OñaTi

kultura etxea

Los siete 
magnificos
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 19:30.

robinson. una 
aventura tropical
zapatua eta 
domeka: 17:00.

EiBar

ColiSeo

un monstruo 
viene a verme
zapatua: 17:00.
astelehena: 20.30.

Snowden
zapatua eta 
domeka: 17:00.

Filorence Foster 
jenkins
zapatua: 22:30.
domeka: 17:00.

no respires
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20.30.

antzokia

Ozzy (gazteleraz)
zapatua: 17:00.

Ozzy (euskaraz9
domeka: 17:00.

un monstruo 
viene a verme
zapatua: 19:45.
domeka: 20.00.

Snowden
zapatua: 22:30.
astelehena: 20.30.

GaSTEiz

bouleVard

El contable
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19.45, 21:30, 
22:30.

La chica del tren
egubakoitzetik 
eguenera: 18:15, 
20:30, 22:15, 
22:45.
zapatua eta 
domeka: 16:00.

astelehena, 
martitzena eta 
eguaztena: 16:00.

un monstruo 
viene a verme
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
18:15, 19:00, 
19:45, 20:30, 
21:15, 22:00, 
22:45.
egubakoitza eta 
zapatua: 23:30.
astelehena, 
martitzena eta 
eguaztena: 16:00, 
16:45.
eguaztena: 23:30.

La fiesta de las 
salchichas
egubakoitza, eta 
domekatik 
eguenera: 18:15, 
20:15, 22:15.
zapatua: 16:15, 
19:00.

inferno
egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
18:30, 21:00.
egubakoitza eta 
zapatua: 23:30.
zapatua eta 
domeka: 16:00.
astelehena, 
martitzena eta 
eguaztena: 16:00.
astelehenetik 
eguenera: 18:30, 
19:00, 21:00.
eguaztena: 23:30.

El hogar de Miss 
peregrine
egubakoitzetik 
domekara: 20:00.

Mechanic
egubakoitzetik 
domekara: 22:40.

Snowden
egubakoitzetik 
eguenera: 19:40.

Ozzy
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00.

Cigüeñas
egubakoitzetik 
eguenera: 18:00.
zapatua, domeka 
eta astelehenetik 
eguaztenera: 16:00.

Mascotas
zapatua, domeka 
eta astelehenetik 
eguaztenera: 16:15.

Los siete 
magnificos
astelehena: 16:30.
eguena: 17:00.

El hombre de las 
mil caras
martitzena: 16:30.

Florida

un monstruo 
viene a verme
egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

zapatua eta 
domeka: 12:00, 
17:30, 20:00, 
22:30.

El contable
egubakoitzetik 
eguaztena: 17:00, 
19:45, 22:30.
eguena: 17:00, 
22:30.

inferno
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
22:30.

La fiesta de las 
salchichas
egubakoitzetik 
eguaztenera: 19:45.

Cigüeñas
egubakoitzetik 
domekara: 16:30.

La chica del tren
egubakoitzetik 
domekara: 18:15, 
20:30, 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.

Snowden
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00.

Elle
egubakoitzetik 
eguenera: 19:45. 

El hombre de las 
mil caras
egubakoitzetik 
eguaztenera: 22:30.

Cuando tienes 17 
años
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Ozzy
egubakoitza: 16:30.
zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:30.

La proxima piel
egubakoitzetik 
domekara: 18:15, 
20:30, 22:30.
astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 18:00, 
20:15.
martitzena: 18:00.

El hogar de Miss 
peregrine
egubakoitza: 16:30.
zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:30.
astelehenetik 
eguenera: 22:30.

Verano en 
Brooklyn
egubakoitzetik 
domekara: 18:45, 
20:30, 22:30.
astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 18:00, 
20:15, 22:30.
martitzena: 18:00, 
20:15.

Mascotas
zapatua eta 
domeka: 12:00.

zIneMA

kritika

un monstruo viene a verme  
zuz.: juan antonio bayona. Herr.: espainia (2016). aktoreak: lewis macdougall, Felicity jones, Sigourney 
Weaver, liamam neeson. iraupena: 108 minutu.

belaunaldiz belaunaldi egindako lana

ipuin bat da Un monstruo viene 
a verme eta bere barnean beste 
ipuin batzuk agertzen dira. 
Filmaren hasieran munstroaren 
ahotsa ipuinaren narratzaile 
bihurtzen da. Charles dickensen 
Gabon kanta bat-ean oinarritzen 
da. munstroak, bere istorioekin, 
saminduta dagoen mutikoari 
(amaren gaixotasuna, eskolako 
bullying-a) haserrea eta 
frustrazioa atera gura dizkio. 
horren azpitik, irudimenak, 
fantasia eta istorioen kontaketak 
bizitzan duen garrantziaz eta 
balioari buruz hitz egiten da. 
irudimena eta fantasia sortzeko 
eta berpizteko oso garrantzitsua 
da belaunaldiz belaunaldi eginiko 
lana eta utzitako hazia. 

mutikoari istorio eta pertsonaia 
magikoak marrazteko zaletasuna 
amagandik datorkio. amak King 
Kong filma ipintzen dio: 

munstroaren agerpena, eta 
mutikoa bere eskuarekin jasotzen 
duenean… dena filmarekin 
lotuta dago. amak egindakoa, 
aurretik, mutikoaren aitonak 
alabarekin egin zuen. alabak 
maitasunez hitz egiten du aitari 
buruz. ikusten ditugun 
argazkietan aita eta alaba 
agertzen dira. aita liam nesson 

da, eta, ez da kasualitatea, 
jatorrizko bertsioan, munstroari 
ahotsa jartzen diona nesson bera 
izatea. horrela transmisioaren  
zirkulua ixten da.

bayonak narratzaile bezala 
pauso bat aurrera ematen du. 
trebezia eta sentsibilitatea 
azaltzen du zinema barnekoia eta 
ikusgarritasuna batzeko.
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Oihana Elortza bergArA
Bergarako eta Antzuolako sei 
lagun Saharako maratoia egi-
tera joango dira otsailean eta 
batutako dirua hango kanpale-
kuetan bizi direnendako izango 
da. Korrika egitea gustuko dute 
Igam taldeko kide horiek, eta 
ez da elkartasunagatik egiten 
duten lehen lasterketa izango; 
2014an, Intermon Oxfam gober-

nuz kanpoko erakundearen Gi-
ronako Trailwalker lasterketan 
parte hartu zuten. 

Otsailaren 25ean izango da 
42 kilometroko lasterketa eta 
dagoeneko hasi dira prestatzen. 
"Bost eta hamar kilometroko 
lasterketak ere egingo dira, bai-
na guk luzeena egitea erabaki 
dugu, maratoia. Korrika egiten 
ohituta gaude, baina ez Saharan 

bezalako zoru gainean eta ten-
peratura horietan. Bero egin 
duen egunetan arratsaldeko 
lehen orduan joan naiz korrika 
egitera, adibidez, berora ohitze-
ko, baina han ez da berdina 
izango", dio Jon Ander Garita-
nok. Nork bere prestaketa pro-
pioa egiten du. "Domeka goize-
tan elkartzen gara denok elka-
rrekin entrenatzeko, baina aste 

barruan nork bere saioak egiten 
ditu", argitu du. Hemendik otsai-
lera egingo diren distantzia lu-
zeetako lasterketetan parte har-
tzeko asmoa dute batzuek, en-
trenamendu modura. Lasterke-
ta elkartasun maratoia izango 
dela azpimarratu du, eta den-
borak ez duela garrantzirik 
izango: "Erabaki dugu elkarre-
kin egitea lasterketa eta seiok 
batera sartzea helmugara. Po-
likien dabilenaren erritmora 
joango gara denok".

Dirua lortzeko, kamisetak eta 
txartelak atera dituzte. "600 ka-
miseta baino gehiago atera ge-
nituen eta dagoeneko 100 pasa-
txo gelditzen zaizkigu. Txartelak 
ere martxa onean ari gara sal-
tzen. Azaroaren 5ean egingo 
den Soraluze-Bergara herri las-
terketan egingo da zozketa", 
zehaztu du Jon Ander Garitano 
bergararrak.

Juantxo Aranes, Txus Iglesias, gorka Manso, Jon Ander garitano, Alberto Sanmaniego eta Bea zeziaga doaz. e.a.

Elkartasun maratoia 
egingo dute Saharan
otsailaren 25ean hiru distantziatako lasterketak egingo dituzte saharan eta Igam 
taldeko sei lagunek 42 kilometrokoa aukeratu dute. Kamisetekin eta txartelekin 
batutako dirua kanpalekuetan bizi diren sahararrendako izango da

buKAtzeKo

Mudantza

Itxuraldatuta dator asteon 
GOIENA hau. Zutabea idazten 
ari naizela ez dut oraindik ale 
birmoldatua ikusi. Baina 
badakit berrituta datorrela 
eta konfiantza badut hobetuta 
ere etorriko dela. Goienak 
erakutsia du dagoeneko ez 
dela luzaro konformatzen 
ondo egindako lanarekin. 

Garrantzitsua da jarrera hori. 
Nabarmena da euskararen 
biziberritze prozesuan 
zailtasunak gainditzea lortu 
denean sarri erosotasunean 
hartu dela babes. Ulergarria da 
soldatak ordaintzea bihurtu 
izana betebehar nagusi. 
Gizatiarra da tarteka arnas 
hartu nahi izatea beti metro 
erdiko mingainaz jardun gabe.

Baina erosotasunean ez dago 
irabazi handirik, eragina 
apaldu egiten da etengabeko 
mudantzan dabilenaren 
ondoan, herritar 
kontsumitzaileak antzematen 
du non dagoen indarra, non 
ekimena eta berrikuntza. 
Horregatik behar da 
euskarazko produktu eta 
ekimenetan berritzeko ardura, 
aldiro hobetzeko grina, 
hartzaileekiko hurbiltasuna.

Euskalgintza gogotsu dabil 
eraldaketaren nolakoen bila. 
Erosotasuna gaindituta, 
berreskuratu nahi du 
iraganean izandako 
modernotasuna eta 
aitzindaritza soziala, 
euskararen mesedetan. Eta 
bistan da, bilaketa horretan 
Goiena aurrean doa. 

AzKen berbA

nIKEL IrIzAr


