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Leire kortabarria arrasate
CNAren Garagartzako langileak 
dira guztiak. Egosketa lerroko 
langileak 2 asterako daude lan-
gabezian, eta garbiketa lerrokoak, 
4 asterako.

Langileen ordezkari sindikalek 
"kezka" azaldu dute, izan ere, 
"ez dago batere argi gero noiz 
eta nola bueltatuko diren lane-
ra". Euren kontratua suspen-
tsioan dago orain; ez da eten, 
baizik eta epe baten ondoren 
berriz efektibo izango dela su-
posatzen da. Baina langileak 
kexu dira zuzendaritzak ez due-
la EREarekin batera bideraga-
rritasun planik aurkeztu.

Enpresak arrazoi ekonomikoa 
eman du EREa aplikatzeko, eta 
aurretik esana du helburua dela 
pilatuta duen stock-ari irteera 
ematea. Langileen itxaropena 
da hori zorrotz betetzea eta, 
beraz, stock-a bukatu bezain 
laster, jarduerari berriz ekitea. 

Esandako arrazoi horri jarrai-
tuz, lanik gabe geratu diren 122 
langileak ekoizpen arlokoak 
dira: ekoizpen zuzena, mante-
nimendua… EREaren eraginpean 
baina lanean jarraitzen duten 
22 langileek jardunean segitzen 
dute "fabrika martxan edukitze-
ko beharrezkoak delako langile 
batzuk izatea; hornikuntzako 
langileak, mantenimenduko ba-
tzuk… oraindik lanean daude", 
enpresa batzordeko kideen esa-
netan.

langileak ez daude ados
EREa akordiorik gabe egin da, 
hau da, ez dira bertako puntuak 
adostu enpresaren eta langileen 
artean. Edozein modutan, en-
presako zuzendaritzak zenbait 
gauza egingo duela agindu die 
langileei: esaterako, langabe-
zian dauden langileen soldatak 
osatuko dituela eta Hobetuz-en 
bitartez formazioa eskainiko 
diela. Hain zuzen, prebentzio 
arloko formazio plan bat pres-
tatzen dabil enpresa. Enpresa 

batzordeak dio langileek ez 
onartzeak suposatzen duela 
enpresari ez zaiola harantzago 
beste pausorik emateko aska-
tasuna ematen. Eta honela azal-
tzen dute: "Oraingoan arrazoi 
ekonomikoak eman ditu enpre-
sak; langileek EREa onartuz 
gero arrazoi ekonomikoengatik, 
enpresa ixteko EREa etorriko 
balitz hurrengo eta horregatik 
kaleratzeak baleude, enpresa 
batzordeak horiek onartu egi-
ten dituela suposatuko luke".

Gaineratzen dute, euren iri-
tziz, espedienteak ez diela lan-
tegiaren "arazo estrukturalei" 
konponbidea ematen. Honako 
hauek dira langileen ordezka-
ri baten hitzak: "Ez da konpon-
biderik antzematen eta egoera 
ilun ikusten dugu".

Enpresa batzordearen eta 
zuzendaritzaren arteko azken 
batzarra izan zenean, joan den 

egubakoitzean, enpresa batzor-
deak zuzendaritzari eskatu zion 
bideragarritasun neurri batzuk 
aurkez zitzala etorkizunera 
begira, eta beste batzar bat 
eskatu zuen, baina oraingoz ez 
dute erantzunik jaso. Batzar 
hori eta gero prentsa ohar bi-
dez berretsi zuten langileek 
Fagor CNA "proiektu bidera-
garria" izan zitekeela eta ho-
rretaz ez zutela "inongo zalan-
tzarik"; baina, euren esanetan, 
horretarako "guztion inplikazioa 
behar du: zuzendaritza, langi-
leak, instituzioak".

Fagor Cnak, erantzunik ez 
Fagor CNAk urriaren 10ean 
jakinarazi zuen Garagartzako 
jarduera "aldi baterako" bertan 
behera uzteko asmoa. Horren 
arrazoia da, enpresaren esane-
tan, 2017rako lerro zuriko pro-
duktuen gama berria prestatzen 
dabilela, eta hori egiteko, "mer-
katuaren eskaeretara eta au-
rreikusitako stock-era egokitu" 
behar dela. 

Fagor CNAko zuzendaritzare-
kin harremanetan jarrita infor-
mazioa handitzeko asmoz, he-
dabide honek ez du oraingoz 
erantzunik jaso.

Fagor CNAren lantegia. goiena

Fagor CnAko 122 langile 
langabezian geratu dira
Fagor CNak hala eskatuta, azaroan hastekoa zen erea eguaztenean, urriak 26, hasi 
da aplikatzen. Garagartzako Fagor CNaren lantegiko (Geyserren lantegia ez) 144 
langileri eragiten die, baina 122 daude lan gabe eguaztenetik hasita.

bi Edo LAu AStErAko 
dAudE LAnik gAbE, 
urriArEn 26An hASi 
dEn ErE-Ak 
AgindutA

Oñatiko Betik eta Bergarako 
Betiko enpresetan hitzarmenak 
egin ditu ELAk. Betik-en kasuan, 
erabateko blindajea lan-errefor-
magatik, urte beteko hitzarme-
na, % 2ko igoera eta 11 langile 
parekatzea lortu dute (urtean 
650 euroko igoerekin); Betiko-
renean, bi urteko hitzarmena 
eta % 1,8ko igoera aurten, bes-
teak beste.

Betikeko eta Betikoko 
langileek, lan 
hitzarmen berriak

PSE-EEko idazkari orokor 
Idoia Mendia eta beste goi-or-
dezkari batzuekin batzartu 
dira asteon Ordaindu eta Es-
kuratu. Bi plataformek azal-
dutakoaren arabera, legez 
besteko proposamena aurkez-
teko asmoa azaldu zieten, eta 
PSE-EEko buruzagiek "testu 
zehatza planifikatzera anima-
tu" dituzte.

Idoia Mendiarekin 
bildu dira Ordaindu 
eta Eskuratu

imanol beloki

LOMCEren aurkako ekintzak
ela eta Steilas sindikatuek deituta eta gurasoen elkarte ehigeren 
babesarekin, lanuzteak eta elkarretaratzeak egin ziren eguen goizean 
hainbat ikastetxetan, lomCeren eta Heziberriren aurka agertzeko. "azken 
urteetan hezkuntza komunitatea jasaten ari den erreforma salatu nahi da: 
errebalidak, murrizketak…", azaldu dute eskoriatzako luis ezeizatik.

L.k. arrasate
Jatorriz atzerritarrak diren fa-
miliak eta jatorriz Euskal He-
rrikoak bertakoak direnak 
mahaiaren bueltan elkartu nahi 
ditu Bizilagunak ekimenak. Fa-
milia horiek, binaka, euretariko 
baten etxean batuko dira elka-
rrekin bazkaltzera. Parte hartu 
nahi dutenendako izen emate 
epea zabalik dago. Horren berri 
eman du ekimenak prentsau-
rrekoan, eguenean. Sustatzailea 
da SOS Arrazakeria, eta baila-
rako hainbat herritar eta era-
gilek laguntzen dute. 

Bosgarren urtez jarraian egin-
go da ekintza hori. Familia zen-
tzu zabalean ulertzen dute, hau 
da, bizitza partekatzen duten 
pertsonak: bikoteak, bizilagunak, 
ama-alabak, e.a.; norbanakoek 
bakarka ere parte har dezakete.

Herri guztietan egin nahian
Orain arte, Debagoienean, An-
tzuolan, Oñatin, Aretxabaletan 
eta Arrasaten egin izan dira 
bazkari horiek, eta bereziki 
animatu nahi dute gainontzeko 
herrietako jendea, parte har 
dezan.

Bertako eta atzerriko jatorriko 
familiak elkartu nahi dituzte
Bizilagunak ekimenak mahaiaren inguruan elkartuko 
ditu hainbat familia azaroaren 13an
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150 lagun 
pasari ematen 
dio lan gureak 
enpresa taldeak 
Arrasateko 
tailerrean
lana baliatuta, desgaitasunen bat duten pertsonak 
gizarteratzea helburu duen enpresa taldea da Gureak

ubane Madera deBaGoIeNa
"Lanera etortzea denondako da 
garrantzitsua: etortzea, ordutegia 
jarraitzea, dirua irabaztea, bes-
teekin harremanak izatea… de-
nondako bada garrantzitsua, 
eurendako ere bai". Baieztapen 
horrekin balioan jarri dute des-
gaitasunen bat duten pertsonak 
gizarteratzen laguntzeko Gureak 
enpresa taldearen ekarpena.  

Debagoieneko kasuan, Arrasa-
teko tailerra da horren adibidee-
tako bat. Nerea Sanchezek, han-
go enkargatuetako batek, jaki-
narazitako moduan, 150 pertsona 
inguruk dihardu bertan lanean: 
113k soldatapeko lanpostua dute 
eta beste 52, berriz, formazioa 
jasotzen dabiltza, zerbitzu oku-
pazionaletan. 

automozioa, giltzak… 
Behargin horiek automozio ar-
loko lanak egiten dituzte, gehien-
bat, autoendako hainbat kable 
sistema muntatzen, katean. 

Hyundai da, adibidez, Gureak 
taldearen bezeroetako bat; haren 
ibilgailuen bolanteetan txerta-
tuta doazen kontsolak egiten 
dituzte Arrasaten.

Copreci da beste bezeroetako 
bat. Harendako balbulak egiten 
dituzte.

Eta JMA ere bezero dute, hi-
rugarren adibide bat jartzearren. 
Kasu horretan, Arrasateko en-
presak egiten dituen giltzak pa-
ketatu egiten dituzte Arrasateko 
tailerrean. 

Edozein tailerretan moduan, 
zortzi orduko lan-jarduna dute, 

08:00-08:20an sartu eta 17:20ak arte 
–bazkaria barne; batzuek bertan, 
beste batzuek etxean–, atsedenal-
dia egiteko aukera ere badute –kafe 
makinaren bueltan, gehienak–; 
apartekorik ez, bada. Ezohikoa 
dena da bertako langileek desgai-
tasunen bat dutela, fisikoa edo 
psikikoa, hori da-eta Gureak-en 
tailerretan behargin izateko bal-
dintza. "Gipuzkoan 5.000 langile 
izatera iristen ari gara enpresetan, 
zerbitzuetan, tailerretan… hortik 
langileen %83k du desgaitasunen 
bat", zehaztu du Sanchezek.   

enpresekin elkarlan beharra 
Bestalde, langile horiei Gureak 
taldetik kanpo lan egiteko auke-
ra ere eskaintzen diete: "Garran-
tzitsua da eurek ikustea tailerrean 
egiten duten lana beste enpresa 
batzuetan ere egin dezaketela; 
horretarako behar dugu enpresen 
konpromisoa pertsonak kontra-
tatzeko; batzuk baditugu, baina 
oraindik kosta egiten da ulertzea 
lan normalizatua egin dezakete-
la", esplikatu du Sanchezek. Izan 
ere, Gureak-etik ziurtatu egiten 
dute bertako pertsonak gauza 
direla eskatutako lanpostua be-
tetzeko: "Lan-trebatzaile bat ego-
ten da langilearekin behar den 
denbora guztian (…). Ez da joa-
ten ikusi arte langilea gai dela 
lan hori egiteko bera bakarrik".

Desgaitasunak, horrenbestez, 
ez die eragozten lanera joatea; 
are gehiago, aukera emanez gero, 
gogotsu eta indartsu lan egiten 
dutela erakusten dute egunero-
koan.  

nerea Sanchez bergararra da 
gureak-eko arrasateko tailerreko 
enkargatuetako bat.  
Edozein etor daiteke 
gureak-en tailerretara? 
ez. izan behar da %33tik gorako 
desgaitasunen bat duen 
pertsona, Diputazioak 
baloratutakoa; gero, hona etorri, 
eskaera bete eta prozesua 
egiten da. 
Zein da prozesua? 
Poliki-poliki hasten gara, lanean 
trebatzen. gero, ikusten dugu 

bakoitzak ze helburu duen; izan 
ere, batzuek tailerrean geratu 
nahi izaten dute eta beste 
batzuek, berriz, kanpoan lan egin 
nahi dute. 

beraz, kanpoan ere baduzue 
lan-esparru bat? 
bai; helburua da jendea 
gizarteratzea lan esparruaren 
bitartez. Hainbat enpresa 
kolaboratzaile ditugu; eroski, 
adibidez.
Langile horien jarraipenen 
bat egiten duzue? 
lan-trebatzaile bat egoten da 
behar den denbora guztian 
langilearekin enpresan, lanpostua 
erakusten, laguntza ematen, 
zailtasunak ikusten… lan 
trebatzaile hori ez da joaten ikusi 
arte langilea gai dela lan hori 
egiteko bera bakarrik. ez dugu 
sekula pertsona bakarrik 
lagatzen enpresa batean, gureak 
beti egoten da jarraitzen. 

u.m.

"lan-trebatzaile bat egoten da 
langilearekin behar den guztian"
nerea sanCHez arrasateko taIlerreko eNkarGatua 

arrasatearra da ainara esteban. 
arizmendi ikastolan ikasi eta lan 
egin ondoren gureak-era joan 
zen, handik garaiara eta orain 
bueltan da gureak-en tailerrean.
garaiako jatetxetik atzera 
ere bueltatu zara; zergatik? 
Jatetxea itxi egin zelako, 
Fagorrekoek ez zutelako lanik. 
han beste zereginen bat 
izango zenuela pentsatzen 
dut… 
Platerak,  mahaiak garbitu, 
jendeari janaria eman…

Eta gureak-en zein da zure 
zeregina?
bridak jartzen ditut.
Zeharo desberdina…
bai, eta, gainera, erraza da.

norbait zalantzan balego 
gureak-era etorri, ez etorri, 
zer esango zenioke?
etortzeko. Jendea ezagutuko 
duela eta gustura egoten dela.
Zuri zer ematen dizu 
gureak-ek pertsona eta 
langile moduan?
Jendearekin konforme nago eta 
enkargatuarekin ere bai. lagunak 
egin ditut. eta pozik egoten naiz. 
Zer da zure egun normal bat?
07:00etan jaiki, gosaldu eta hona 
etortzen naiz. Hemendik irten eta 
dantzara joaten naiz; umeari 
dantzak erakutsi, eta gero 
mutilari itxaroten diot, 
gimnasioan. gero, kafea hartzera, 
paseatzera…

u.m.

"Hemen gustura nago, lagunak egin 
ditut eta pozik egoten naiz"
ainara esteban Gureak taIlerreko laNGIlea

alaitz iturbe arrasatearrak 13 
urte egin ditu Fagor 
etxetresnetan lanean, harik eta 
hura itxi zuten arte. bederatzi 
hilabete daramatza orain 
gureak-en tailerrean lanean.
Zuk zeuk izan zenuen 
gureak-en berri? 
Fagorren sartu nintzen 
gureak-en bitartez, eta kalean 
geratu nintzenean gureak-etik 
deitu zidaten. 
Zein da gaur egun zure 
zeregina? 

nik egiten dudana da autoen 
kable-sistemari konektorea 
jarri, eta gero, nire ondoan 
dagoen lankideak jartzen du 
kablea.

ikusten da lagunak ere 
badituzula hemen… 
ez dut guztiekin berba egiten, 
baina bai, baditut lagunak.
Zer da gureak-era etortzea? 
Pozik nator, lana gustatzen zait 
eta jendearekin egotea ere bai. 
gustura. 
norbait balego zalantzan 
gureak-era joan edo ez, zer 
esango zenioke? 
nire esperientziarengatik, ni 
gustura nagoela. berak proba 
egin nahi badu… Proba 
egiteagatik…
Zer da zure egun normal bat? 
zazpietan jaikitzen naiz, 
08:30erako hona etortzen naiz, 
17:20an irteten gara eta 
arratsaldean, ba, segun...

u.m.

"zalantza duenari esango nioke hemen 
gustura nagoela, proba egiteagatik…" 
alaitz iturbe Gureak taIlerreko laNGIlea
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u.M. deBaGoIeNa
Elikadura burujabetza, Nafarroa 
hegoaldeko euskalgintza susta-
tzea eta auzolana bultzatzea. 
Helburu horietan laguntzera 
bideratuta dagoen Errigora kan-
paina aurkeztu zuten Arrasaten 

domekan. Azaroaren 14ra arte-
ko epea dago bertako hamahiru 
produktuz osatutako saskiak 
erosteko. Gainera, bi saskirekin 
osatu dute eskaintza, orain arte 
eskaini bako produktuak sartu 
dituzte-eta aurtengo kanpainan; 

arroza, adibidez. Hogei ekoizlek 
parte hartuko dute. 

Produktuen salmentaren %25 
Nafarroa hegoaldeko euskalgin-
tzara doa, eta hiru proiektutara 
bideratu ohi dute, kanpainako 
ordezkari Ibai Sueskunek jaki-
narazitakoaren arabera: AEK, 
Ikastolen Elkartea eta Sortzen 
Ikasbatuaz.

Euskal Herriko eta, bereziki, 
Debagoieneko hainbat elkarte-
tako lagunak elkartu ziren kan-
painaren berri eman eta saskiak 
osatzeko, auzolanean. 

Nafarroa hegoaldeko 
euskalgintzari laguntzeko saskiak
Hamahiru produktuz osatutako bi saski daude salgai, 50 
eurotan, errigora kanpainaren barruan, hilaren 14ra arte

errigora ekimenaren aurkezpena, Arizmendi ikastolako Arimazubi gunean . errigora

Berez ez dirudi denbora asko, 
baina komunikabideen mundua 
goitik behera aldatu da 1980ko 
hamarkadan euskarazko toki 
komunikabideen loraldia gerta-
tu zenetik. 

Euskarriak, publikoa, tekno-
logia, komunikabide bat zer den 
ulertzeko modua ere aldatu egin 
da. Eta testuinguru horretan, 
zer bide egin dute toki komuni-
kabideek? Zeintzuk dira aurrean 
duten bidegurutzearen ezauga-
rriak? Zeintzuk aukerak eta 
mehatxuak?

Horren inguruko gogoeta egin 
nahi dugu jardunaldi hauetan, 
bertoko zein kanpoko adituen 
laguntzarekin. Egun erdiko bil-
kura proposatzen dizuegu ho-
rretarako, arloka banatutako 
saio praktikoen bidez: edukiak, 
teknologia eta finantziazioa.

Gaia interesekoa baduzu, za-
balik duzu gonbidapena. Aza-
roaren 14an elkartuko gara, 
astelehenean, Arrasateko Garaia 
Berrikuntza Zentroan. Eman 
izena orain, plazak mugatuak 
dira eta. 

izen-ematea azaroaren 9ra arte 
Jardunaldietara etorri nahi ba-
duzu, azaroaren 9ra arte duzu 
izena emateko epea. Jardunal-

dietako izen-emateak 65 euroko 
prezioa du, eta haren barruan 
sartzen da jardunaldia bera, 
materiala eta bazkaria.

Izen ematea automatikoki pro-
zesatzeko, StageHQ zerbitzua 
erabiltzen ari gara. Adierazi 
zenbat sarrera behar dituzun 
eta eman Buy your tickets bo-
toiari izena eman eta ordainke-
ta egiteko –sistema erdaraz dago; 
barkatu eragozpenak–.

Edozein zalantza edo arazo 
izanez gero, idatzi mesedez jar-
dunaldiak@tokikom.eus helbi-
dera.

Publiko osoarendako ere bai 
Tokikom Jardunaldi hauek bi 
zatitan planteatuko ditugu: lehe-
nengoan, publiko osoarentzako 
hitzaldi orokorrak izango ditu-
gu. Bigarrenean, berriz, aurkez-
pen labur eta praktikoagoak 
izango ditugu, hiru gairen in-
guruan antolatuta: marketina, 
edukiak eta teknologia. 

Parte-hartzaile bakoitzak au-
keratu ahal izango du ordu ba-
koitzean zein aurkezpenera joan, 

bere gustu eta interesen arabe-
ra –izartxoa duten hitzaldiak 
gazteleraz izango dira–.

104 proposamen, sariketarako 
Tokikom Jardunaldietako lehen 
hizlariaren ondoren, Tokikom 
Sarien banaketa egingo da. 

Tokikom toki komunikabideen 
bateragunea da eta helburu na-
gusietako bat du euskarazko 
toki komunikabideak sustatzea. 
Hori dela eta, Tokikom Sariak 
ematea erabaki du, toki komu-
nikabideen lana gizarteratu eta 
publikoki aitortzeko asmoz. Aur-

tengoa da sariketaren lehen 
edizioa eta bertarako proposa-
menak aurkezteko epea itxita 
dago jadanik. Are gehiago, epai-
mahaia gogor dabil lanean, aur-
keztu diren 104 proposamenen 
artean erabakitzen. Azken era-
bakiaren berri, azaroaren 14an, 
Tokikom Jardunaldietan!

Bestalde, hitzaldiez eta sari 
banaketez gainera, jardunaldiei 
itxiera emateko bazkaria ere 
izango da, eta ondoren jardu-
naldiaren gaineko aldizkaria 
banatuko da bertaratutakoen 
artean. 

komunikazio lokala 
esparru globalean 
azaroaren 14an toki komunikabideen gaineko jardunaldiak egingo dira arrasateko 
Garaia Berrikuntza Gunean, tokikom-ek antolatuta (toki komunikabideen Bateragunea)

JArdunALdiArEn 
gAinEko ALdiZkAriA 
LAnduko dA bErtAn, 
EtA ArrAtSALdEAn 
bAnAtuko dA

• 09:30-10:15 Toki 
komunikabideak euskararen 
transmisio katean. Jon Sarasua. 
kike amonarriz.

• 10:15-10:45 Tokikom Sariak. 
banaketa ekitaldia.

• 10:45-11:15 Associació 
Catalana de Premsa Comarcal. 
35 urteko ibilbidea(*). Francesc 
Fàbregas (President aCPC). 

–ondoren atsedenaldia–
• 11:45-12:15 

Marketing Ekonomia zirkularra 
edo baliabideen erabilera 
efizientea. Produktu ukigarrien 
esperientziatik edukiak bezalako 
produktu ukiezinen inguruko 
hausnarketara. oihana blanco.
Edukia El Vallenc: 120 orriko 
tokiko astekaria(*). Francesc 
Fàbregas (el Vallenc)
teknologia. Produktu eta 
zerbitzu berrien diseinua 
hibridazioaren bidez. eneko 
bidegain (Huhezi). 

• 12:20-12:50 
Marketing Mezenazgoa. 
Egitasmoak finantzatzeko 
aukera on bat. igor etxeberria 
(bera-bera kirol kluba). Joxema 
irigoien (Ttipi-ttapa aldizkaria).

Edukia Argazkien erabilpena 
prentsan, legearen 
ikuspegitik(*). Jorge Campanillas.
teknologia Analitikak eta 
bilatzaileetako posizionamendua 
toki komunikabideen 
testuinguruan(*). guillermo 
Villaroig (overalia).

• 12:55-13:25 
Marketing Tokikom Kanal 
Digitala: euskarazko online 
publizitaterako sarerik 
zabalena(*). xavier Jimenez 
(onlymediaweb).
Edukia Kazetaria eta erredakzio 
taldea informazio multimediaren 
aroan(*). ramón Salaverría. 
unaV.

• 13:30-14:00 
Marketing Trafiko mugikorra 
monetizatzeko estrategiak(*). 
Jordi bernet (beleader). 
Edukia Datu-kazetaritza eta 
erakundeen gardentasuna toki 
komunikabideen 
testuinguruan(*). eli Vivas (el 
Periódico de Catalunya).
teknologia Gurenews: edukien 
etiketaje automatikoa Tokikom 
Plataforman. ander garcía 
(VicomTech-ik4)

egitaraua

• Jon Sarasua Huhezi. irakaslea.
• kike Amonarriz Soziolinguista 

eta komunikatzailea.
• Francesc Fàbregas 

associació Catalana de Premsa 
Comarcal. Presidentea. El 
Vallenc. zuzendaria.

• oihana blanco innobasque. 
ekonomia zirkularreko 
proiektu arduraduna.

• Eneko bidegain mondragon 
unibertsitatea. irakasle eta 
ikerlaria. 

• igor Etxeberria bera-bera 
kirol kluba. kudeatzailea.

• Joxema irigoien Ttipi-Ttapa 
Fundazioa. kudeatzailea.

• Jorge Campanillas  iurismatica 
abogados. abokatua. Sortzailea.

• guillermo Vilarroig overalia. 
Ceo.

• Xavier Jiménez Only Media 
Web. zuzendaria.

• ramón Salaverría nafarroako 
unibertsitatea. Center for 
internet Studies and Digital 
life. zuzendaria.

• Jordi bernet beleader. bazkidea 
eta zuzendari komertziala.

• Eli Vivas El Periódico de 
Catalunya. Datu-kazetaritza 
koordinatzailea. Hack Hackers 
barcelona. Sortzailea.

• Ander garcia Vicomtech-ik4. 
Senior ikerlaria.

Hizlariak, 
partaidetzaren 
arabera

goiena komunitatea 
Tokikom Toki komunikabideen 
bateragunea / Debagoiena
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Xabi gorostidi oñatI
Oñatiko Bidebarri SL enpresa 
ez da enpresa arrunt bat. Lana 
bilatzeko zailtasunak dituzten 
pertsonei soldata bat irabazteko 
aukera ematen die, betiere,  be-
zeroei kalitatezko zerbitzua es-
kainita. 
noiz eta nola sortu zen bidebarri? 
1996an sortu genuen Bidebarri 
enpresa, batez ere, Oñatin ego-
ra sozioekonomiko larrian zeu-
den pertsonek lanak topatzeko 
zituzten zailtasunak ikusita. 
Hutsune handia ikusi genuen 
ezgaitasunak zituzten pertsonen 
laneratzean, eta baita gizarte
-bazterketa egoeratik gertu zeu-
denengan ere. 1994-95 urtetan 
Oñatiko Udalak herrian egoera 
sozioekonomiko larrian aurki-
tzen ziren pertsona-taldeen az-
terketa bat egin zuen. Azterke-
ta honen ondorioz, egokia ikusi 
zuen Oñatiko Karitas-ekin ba-
tera elkarlanean enpresa bat 
sortzea.
beraz, helburuak garbi zenituzten? 
Egoera kritikoan dagoen jen-
deari laguntzeko tresna izateko 
jaio ginen. Horretan aritu gara 
hogei urte hauetan, krisi  zein 
loraldi ekonomikoetan. 
zein aktibitate ekonomikotan zen-
tratzen zarete? 
Hiru aktibitaterekin abiarazi 
genuen Bidebarri: enpresentzat 
vending zerbitzua, ogi salmene-

tarako denda eta azpikontratu-
tako muntaiak egiteko tailer 
bat, batez ere, sarrailagintzare-
kin lotuta. Vendingaren kasuan, 
progresiboki handitzen joan den 
aktibitatea izan da, eta egun ere 
tendentzia bera mantentzen du. 
Ogi dendaren kasuan, 2009ra 
arte haziz joan den segmentua 
izan da, baina krisi ekonomi-
koaren eraginez errentagarrita-
suna galdu zuen eta tailerrare-
kin ere berdina gertatu zitzaigun. 
Horren aurrean, hauen galerei 
erantzuteko aktibitate berriak 
garatzen hasi gara, garbiketa 
eta banaketarekin lotuta. Hala, 
Azkoagain futbol zelaiko eta 
parkingetako garbiketak guk 
egiten ditugu, eta baita Kontze-
jupetik-en aldizkariaren bana-
keta ere. Garbiketa arloan es-
perientzia oso positiboak izan 
ditugu elkarte gastronomikotan, 
eta etorkizunera begira garapen 
handia izan dezakeen aktibitatea 
dela uste dugu.
laneratze enpresa bat zareten hei-
nean, zein da gizarteari egiten dio-
zuen ekarpenik handiena? 
Laneratze enpresa baten ezau-
garri nagusia gizarteratze pro-
zesuan dauden pertsonei lana 
topatzen laguntzea da. Esate 
baterako, diru-sarrerak berma-
tzeko errenta jasotzen dutenak,  
drogamenpekotasun zentroetatik 
irten direnak, kartzela zigorra 
bete berri dutenak, adingabe-
koentzako zentroetatik datozenak 
eta orokorrean bazterkeria egoe-
ran dauden pertsonak. Gizarte-
ratze prozesu batek hiru hanka 
dauzka: lana, formazioa eta lana 
topatzeko gaitasunak transmi-
titzea. Gure helburua da lan 
munduan lehen pausoak ematea, 
ondoren, euren kabuz, lana to-
patzeko. Nolabait esateko, zubi
-lana egiten dugu bazterkeria 
egoeraren eta lan munduaren 
artean. 

krisi garaietan, bazterkeria egoeran 
dauden pertsonen profila anitzagoa 
izaten da. igarri al duzue?
Tamalez, bai. Krisi ekonomi-
koak   asko zabaltzen du baz-
terkeria egoeran dauden per-
tsonen jatorria. Bailara honetan 
%2,4-ko langabezia tasak eza-
gutu izan ditugu, eta, kasu haue-
tan, bazterkeria jasaten dutenak 
egoera  oso larriak eta ezauga-
rri bereziak dituzten pertsonak 
izaten dira.   
reasko kide ere bazarete. zer da 
bertan defendatzen duzuena? 
Batez ere, ekonomia lantzeko 
beste ikuspegi bat da lortu nahi 
duguna. Egungo ereduak jendea 
bazterkeria egoerara eramaten 
du, eta hori onartezina da, gure 
ustez. Gaur egungo errealitate-
tik abiatuta garantia handiagoa 
eskaintzen duen eredu berri 
baten beharra defendatzen dugu.
langileei dagokienez, ekarpen so-
ziala egiten duzue, baina baita pro-
duktuekin ere? 
Bidezko merkataritzatik dato-
rren kafea eta txokolatea eskain-
tzen dugu gure vending-etan. 
Enpresaren balioekin bat dator.   
Bost zentimo garestiago izan 
arren, etikoki balio erantsia 
duten produktuen aldekoak gara. 
zer esango zenioke bidebarriren 
jarduna ezagutzen ez duen bezero 
berri bati? 
Probatzeko esango nioke. Bere 
kontsumo ohiturak aldatu gabe, 
eredu ekonomiko justuagoa bul-
tzatu dezake, aldi berean, gizar-
teari egiten diogun ekarpena 
bultzatuz.  

Jon igartua, janaria eta edaria dituen vending makinaren alboan. xabi goroSTiDi

"gure ekarpen soziala da 
balio erantsirik onena"
jon igartua BIdeBarrI sl-ko zuzeNdarIa
duela hogei urte, desgaitasunak zituzten pertsonei eta bazterkeria arriskuan zeudenei 
lana emateko jaio zen Bidebarri sl, eta, egun, kolektibo hauen laneratzean dihardu

"bAZtErkEriA 
EgoErArEn EtA LAn 
MunduArEn ArtEko 
Zubi-LAnA EgitEn 
dugu"
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UDAKO ARGAZKIEN 
XII. GOIENA LEHIAKETA

Argazki guztiak fotoblog honetan: blogak.goiena.eus/argazkiak

Banatu ditugu sariak
Banatu ditugu udako argazkien XII. Goiena 
lehiaketako sariak. Lau saridun izan 
ditugu. Alaine Roa arrasatearrak, 
Ilunabarra argazkiarekin, Orioko Aisia 
hotelean bi pertsonarendako spa zirkuitua 
eta asteburuko menua irabazi du. Angel 

Aiastui aretxabaletarrak, Lasai 
argazkiarekin, Leintz Gatzagako Gure 
Ametsa jatetxean bi pertsonarendako 
bazkaria edo afaria irabazi du. Zigor 
Kintana gatzagarrak, Oporretako azken 
jolasak argazkiarekin, Arrasateko Eroski 

hipermerkatuak emaniko Kindle-a irabazi 
du. Azkenik, Miriam Campok, Mikel 
paradisuari begira argazkiarekin, 
Herritarren Saria irabazi du (munduko 
hainbat kafe motaz osatutako otarrea). 
Zorionak guztioi!

LAGUNTZAILEAK:ANTOLATZAILEA:

KOMUNIKAZIO TALDEA

J AT E T X E A munduko zaporeak
karibumundukosaporeak.com

arrasate

heRRITaRRen SaRIa



Hipokrisia eta 
intoxikazio-bideak: 
Oñatitik Altsasura, 
elkartasunez

JuLEN ArANBuru EtA OiEr 
FErNANdEz
'FaN HemeNdIk' muGImeNduareN 

IzeNeaN

oñatI

Altsasuko gertakarien harira, 
informazioa kontrastatu 
aurretik alderdi, instituzio 
eta komunikabide batzuek 
Guardia Zibilak emandako 
bertsio ofiziala defendatu eta 
kaka zabaltzeari ekin diote.

Horrela, Nafarroako 
Gobernuko lehendakari Uxue 
Barkos andreak "horrelako 
ekintzek bake prozesua 
oztopatzen" dutela 
azpimarratuz, bere babes 
osoa eskaini zien bi guardia 
zibilei. Ba al zekizkien, bada, 
gertakarien nondik 
norakoak? PNVko bere 
kideak ere ez ziren motz ibili, 
PPk Madrilgo Kongresuko 
mahai gainean jarritako 
adierazpena enpatxu handi 
gabe sinatuz. Bertan, 
"guardia zibilek jasandako 
segada arbuiatu eta 
ekintzarekiko gaitzespen 
irmoena" erakusten da. 
Gerora jakina denez, Guardia 
Zibilak berak txosten batean 
aitortu du ez zela egon 
segadarik Altsasun, nahiz eta 
fiskaltzak "terrorismo 
delitua" ikusten duen.

PNVren beso 
komunikatiboa den EITBk 
guardia zibil bat eta polizia 
nazional bat elkarrizketatu 
zituen, Euskal Herrian bizi 
duten mehatxu eta egoera 
latza azalduz. Guardia zibilak 
mehatxupean bizi al dira? 
Orain biktimak al dira indar 
okupatzaileak?

Urteetan zehar, Guardia 
Zibila izan da Euskal Herriko 
seme-alabak torturatu eta 
mehatxatu dituena inpunitate 
osoz. Azken kasua Altsasun 
gertaturikoa dugu. Bertako 
Ospa mugimenduak adierazi 
duenez, bi guardia zibilak, 
beraien bikotekideen 
konpainian, bertako 
herritarrak mehatxatzen eta 
probokatzen hasi ziren, "¡te 
voy a matar!" eta "¡te voy a 
meter un tiro entre ceja y 

ceja!" bezalako esaldiekin; 
bultzaka eta jarrera oldarkor 
batekin.

Gure elkartasun osoa 
adierazi nahi diegu Altsasuko 
herritarrei eta atxilotuak 
izan diren bi lagunei. Ospa 
mugimenduak eta 
altsasuarrek bidelagun izango 
gaituzue borroka honetan, eta 
segi gogor eta tinko 
errepresioaren aurka lanean, 
indar okupatzaile guztiek 
Euskal Herritik alde egin 
arte!

Alde hemendik eta utzi 
bakean Euskal Herria! Utzi 
bakean Altsasu!

Erreka garbia eta 
biziagoa nahi dugulako

EidEr BALzAtEgi
erreka BatzordeareN IzeNeaN 

BerGara

Erreka biziberritzea amets 
eta auzolana tresna 
dugulako... Urriaren 15ean, 
zapatu goizez eta eguraldi 
zoragarria lagun, laugarren 
aldiz aritu ginen gure erreka 
bazterrak garbitzen. Hamar 
talde eta tramotan banatu 
ginen 200dik gora lagun. 
Mekolaldetik hasi eta 
Olaraino.

Goizean goiz elkartu ginen. 
Batzuk Labegaraietan eta 
gainontzekoak Seminarioko 
patioan. Taldeak egin eta 
lanean hasi ginen, batzuk 
kamioiekin, beste batzuk 
piraguekin, eta gehienok 
erreka bazterrean sartu eta 
eskuetan traste zahar eta 
zikinkeriak jasotzen. 

Leku askotan, aurreko 
urteetan egindako lana asko 
igartzen zen, eta goiza lasai 
joan zen. Zikinkeria ugari 
atera genuen, baina goiz-pasa 
ederra ere izan zen! 

Gogora ekarri nahi dugu 
urtero dioguna: dagoeneko 
erreka lagun mordo bat 
garela esan dezakegu, erreka 
biziberritzea amets dugu eta 
epe motz-ertainera ibai 
osasuntsu baten alde lanean 
jarraituko dugu. Alde batetik, 
gure esku dagoena eginez, 
eta, bestetik, erakunde 
publikoei zein herritar eta 
enpresei euren eginbeharrak 
bete ditzatela eskatuz. 
Garbitzen eta eragiten 

jarraitzeko bokazioa 
daukagu. 

Lerro hauekin, eskerrak 
eman nahi dizkiegu zapatuko 
ekimenean lagundu ziguten 
honako erakunde hauei: 
DYAri, Beti Busti elkarteari, 
Debagoieneko 
Mankomunitateari, Hierros 
Naparrari, Bergarako Udalari 
eta Oilagorra eta Pertxa 
elkarteei. 

Eta, nola ez, ekimenean 
zuzenean parte hartu zenuten 
lagun guztiei! Eskerrik asko! 
Eta datorren urtera arte!

Eskerrik asko, Maribel!

itsAsO PAgOAgA zALOñA
aretxaBaleta

Urte batzuk pasa dira elkar 
ezagutu genuenetik. 
Emakume, langile, ama, 
amama, sukaldari eta herri 
ekimenetako partaide 
nekaezina izan zara azken 
unera arte. Beti irribarretsu, 
goxo, eta behar izan denean 
kementsu eta gogor. 
Herriaren, euskararen, 
emakumeon eskubideen alde, 
euskal presoen eta iheslarien 
eskubideen defentsan beti 
lanean fin, bozak 
gutun-azaletan sartzen, 
sukaldari lanetan, pankarta 
atzean, kartzeletara bisitan… 
zerrenda nahi beste luza 
nezake. Emakume nekaezina 
izan zara beti.

Aretxabaletako ezker 
abertzaleko zenbait kidek 
badugu joera berezi edo 
xelebre bat; Mitarte plazara 
gerturatzen garen askotan 
gorantz begiratzekoa, alegia. 
Ez gara aritu izan eguraldiari 
edo usoei begira, ez. Ez eta 
hegazkinen arrastoei segika. 
Bertako balkoi batean, Euskal 
presoak Euskal Herrira dioen 
maindiredun balkoian, beti 
zaintzen aritu den 
Maribelengana joan ohi dira 
gure begiradak. Elkar agurtu, 
egunari buruzko 
bitxikeriaren bat partekatu 
eta aurrera. Beti egon zara 
hor, Maribel. Plazako, 
herriko zaindari, gazteen eta 
ez hain gazteon zaindari. 

Gaur, asteartea, Mitarte 
plazara gerturatu naiz eta 
nire begirada nahi gabe doa 
gorantz; maindireak hor 

jarraitzen du, baina zure 
begiradak ez. Eta krak txiki 
bat sentitu dut bihotzean. 
Baina zure lanerako grinak, 
goxotasunak, umoreak, 
irribarreak eta gertutasunak 
beti gurekin iraunen du. Eta 
nola ez, gorantz begiratuko 
dugun aldiro zurekin 
gogoratuko gara. Biba zu! 
Mila esker eman eta erakutsi 
diguzun guztiagatik. Eta era 
batera edo bestera gu guztiok 
zaintzeagatik. Beti egongo 
zara gure oroitzapenetan. 
Eskerrik asko, Maribel!

Amaitzeko, familiari eta 
lagunei animo eta 
besarkadarik sentikorrena. 
Bereziki, Garirentzat eta 
Fidelentzat.

Azala

NOrA BArrOsO
HttPs://Goo.Gl/J2HJ2q

10 urte inguru nituela 
helduagoa zen mutil batek 
modu jarraituan gehiegikeriak 
eragiten zizkidan. Portaleko 
atetik gertu bere lagunekin 
ikusten nuenean dardarka 
hasten nintzen. Beheko atea 
azkar ireki eta –Gaur ez 
mesedez– pentsatzen nuen. 
Baina debalde, bere lagunei 
–voy a por ella– esan eta 
atzetik etortzen zen. 
Eskaileretatik gora korrika 
joaten nintzen baina segituan 
harrapatzen ninduen. Atzetik 
hartu eta oso gogor estutzen 
ninduen –Como grites…– 
esaten zidan beti. Ez zuen 
beste ezer gehiago esan 
beharrik. Orduan gorputz 
guztia ukitzen zidan paretaren 
kontra jarrita, edo –Te están 
creciendo las tetitas–, edo 
buruz behera jartzen ninduen 
hanketatik helduta, eta abar. 
Lagunen eta sortzen zuen 
beldurraren babesean bere 
boterea eragiten zuen 
inpunitate osoz. Orain tortura 
baten moduan ikusten ditut 
ekintza guztiak.

10 urteko haur batek 
sexualitatearekin dituen 
harremanak bere sexuaren 
esplorazioarekin dituenak 
izan ohi dira edo-eta bide 
horretan inguruko lagunekin 
konpartitu ahal dituen 
ekintzenak. Adin horretan 
zikina sentitzen nintzen, 

lotsatuta, nire errua zela 
pentsatzen nuen, gauetan 
isilean negarrez lokartzen 
nintzen. Fisikoki eta 
psikologikoki oso zapaldua 
nengoen. Egoera aldatzeko 
asmoz ihes egiteko modua 
eraiki nuen –Bera baino 
bizkorragoa izan behar zara 
eta horrela ez zaitu 
harrapatuko–. Eta hala egin 
nuen. 

Trebatu nahian-edo, korrika 
egiten nuen eta toki 
guztietako eskailerak binaka 
igotzen hasi nintzen. Lortu 
nuen portaleko eskailerak 
ziztu bizian igotzea, nire 
borreroa nekatu zen eta 
ekintzari ihes egin nion.

Isilagoa bihurtu nintzela 
sentitzen dut, begirada 
tristatu zitzaidan, amets 
gaiztoak areagotu ziren; 
lokartzerakoa beti gauza bera, 
norbaitengandik ihesi eta ezin 
hankak mugitu. 

Gauza txar hori nire 
sekretua zen, ezin nuen 
kontatu; hasieran 
beldurragatik, gero lotsagatik, 
ondoren "ba denbora asko 
pasa da" pentsatzen nuelako… 
Zama horrekin eraiki behar 
izan dut sexualitatea eta nire 
buruarekiko dudan 
maitasuna; guzti hau pisu 
handia izan da. Barne eta 
kanpo borrokak, zein mina 
iraultzeko gogoak eraman 
naute ona.

Bakoitzak du bere minak 
gainditzeko modua, bere 
bidea, ulertu hala ez 
errespetatu behar dena. Eta 
ulertu dut 10 urteko neskatila 
hura dela gaur hemen idazten 
ari dena, biharko emakumea 
ere badela gaur hemen 
dagoena, gaur ez naizela atzo 
baino ausartagoa eta 
momentuan barruari 
begiratzeko eman diodan 
aukeran egon dela beti gakoa 
nirean, bizipenak metatu 
ahala irtenbideak eraldatzen 
joan direla eta arro nagoela 
korri egiteko erabakia hartu 
izanaz.

Hau min baten istorioa da, 
inguruaren islada dena. Modu 
batera edo bestera pertsona 
ugarik bizi izan dute antzeko 
pasarteren bat, forma ez da 
bera izango baina boterearen 
gorputza bera da.

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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Gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

Bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz Gatzagako
udala

eusko 
jaurlaritzak  
diruz 
lagundutako 
aldizkaria

laGuNtzaIleak

GoIeNak ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

argitaratzailea 
Goiena komunikazio taldea 
kooperatiba elkartea
otalora lizentziaduna 31 
20500 arrasate
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marrazkIz

Burura etorri berri zait aurreko baten nire haur txikiak 
egindako galdera: "Ama, telebistan zergatik ematen dituzte 
berri txarrak bakarrik?". "Ez, txiki, mota guztietako berriak 
ematen dituzte albistegietan…".

Baina orain konturatu naiz, beharbada, galdera horrek 
baduela bere zentzua.

Piztuta dagoen telebista aurrean eseri naiz, atseden une 
batez gozatzeko asmoz. Albistegiaren tartea. Hamar minutuko 
epean hamaika berri bota ditu esatariak, batetik bestera 
arrapaladan salto eginez, presaka, amaigabea zirudien 
zerrenda balitz bezala: Turkiako atentatua, Siriako 
bonbardaketa, Yemengo gerrate odoltsua, Haitiko uholdea, 
goseak hiltzen dauden umetxoen argazki mingarriak, 
bortxaketak, eskale baten erreketa krudela kalean… txundituta 
gelditu naiz, hartu dudan aire ahokada bakoitzarekin tragedia 

bat arnastu ahala.
Ipuinetako mago eta 

sorginek bezala, telebistaren 
mando magikoarekin off 
klikatu ohi dugu lasai asko, 
horrekin gertaera 
samingarriak bat-batean 
desagerrarazteko boterea 
bagenu bezala, kaxaren odol 
gorri kolorea beltz bihurtuz, 

edota doinu alaiagoak igortzen dituen beste kate batera 
pasatuz. Laster baten, ordea, berriz ere horrelakoak entzungo 
ditugu, normaltasun osoz, krudelkeria berrien aurrean askorik 
hunkitu gabe, irudizko gertaerak balira bezala, fikziozko film 
bateko alegiazko kontakizunak, edota alegiazko planeta bateko 
zentzugabekeriak… 

Are okerrago, horrelako asko albistegi-txarbiltegietan agertu 
ere egiten ez baitira askotan, agian askorentzat ez dira-eta 
nahikoa tragedia, entzungor egitea nahiago duen gizarte 
aurreratu (atzeratu) honentzat…

Eta krudeltasun espiral honetan, zein da irudikatu 
dezakegun etorkizuna? Noraino gal dezake gizakiak bere 
gizatasuna? Noraino hel daiteke bere bihozgabekeria? Zer 
entzun eta ikusiko dute gure haurrek eta ondorengoek 
etorkizuneko txarbiltegietan?

Albistegia ala 
'txarbiltegia'?

zaBalIk

idOiA PEñAkOBA

turkiAko AtEntAtuA, 
yEMEngo gErrAtE 
odoLtSuA, hAitiko 
uhoLdEA, 
bortXAkEtAk...

xABi ArrEgi
oñatI

Ezta hurrik eman ere! Ez 
bataren, ez bestearen, ez 
hangoaren aldetik, gainera.

Espainiako Gobernuak bere 
horretan segitzen du, eta 
ETAk arma guztiak entregatu 
arte eta disolbatu arte, ez du 
ezer egingo; bueno bai, egingo 
ditu gauzak: oztopoak jartzen 
segituko du, orain arte bezala.

MikEL ArANtzABAL
eIBar

Argi zegoen bidea ez zela 
erraza izango, baina bost urte 

pasatu dira eta ez da ezertxo 
ere egin. Espainiako 
Gobernua geldi, Eusko 
Jaurlaritza epel; bitartean, 
dispertsioa gogorragoa da. 
Orain dela bost urte, 
esperantza piztu zen, baina 
argi geratu da Alderdi 
Popularra ez dagoela gertu 
pauso bat aurrera emateko; 
ez, behintzat, presoak Euskal 
Herrian egon daitezen.

ANE gONzALEz
arrasate

Ba, baietz esango neuke. Hau 
gertatuko zala pentsetan 

neuen. Izen be, zeiñek uste 
euen gauzak aldatu egingo 
zienik, ba? Bagekixen, eta 
badakigu, Espaiñako 
Gobernuandako txollo hutsa 
dala ETA ez desegittie. Hori 
klaru dau.

Bittartien, batzuen eta 
bestien esanak, hutsaren 
hurrengo.

Pentsau: zer gertatuko 
litzake ETA desagertuko 
balitz eta arma danak 
entregauko balittu? Errexa 
erantzune: espaiñolek 
asmatuko euiela zerbait hori 
atzera botateko.

ETAk armak laga ostekoa irudikatzen zenuen modukoa izan da?

zeuk esaNa

hurrEngo ZEnbAkiAn: ZE iritZi duZu ZooLogikoEn gAinEAn? 
iritzia emateko: berriak@goiena.eus / eta Goiena.eus webgunea.
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Gaztetxea birsortu 
nahian dabiltza

Aretxabaletako hainbat gazte 
ekintzaile eta gogotsu 
udalerrian gaztetxea birsortu 
guran dabiltza. Elkarren 
artean biltzen hasita daude 
dagoeneko. 

2003an itxi zuten ordura 
arteko gaztetxea. Guardia 
Zibilaren kuartel zaharra 
zuen kokaleku. Itxi eta 
hurrengo urtean hasi ziren 
lokalak eskatzen bertako 
gazteak. Izan ere, gaur egun 
antzinako kuartela 
entseatzeko erabiltzen dute 
hainbat musika taldek, baina 
eraikina oso egoera 
kaskarrean dago, barrutik 
jausten. 

IturrI oNetIk

Bergarako Amillaga kale 
inguruan –IAT ibilgailuen 
azterketa teknikoak egiten 
diren lekuaren parean– 
errepikatzen den egoera 
salatzeko argazkia bidali du 
M.E. irakurle bergararrak. 
Bergarako Udalaren kartelak 
argi adierazi arren, baten 
batek (edo gehiagok) nahiago 
du hondakinak bereizi barik 
eta lekutik kanpo utzi.     

Gora eta BeHera

Hondakinak 
lekutik kanpo, 
astea joan eta 
astea etorri

m. e..

Mireia bikuña arrasate
Pio Barojaren heriotzaren 60. 
urteurrenaren harira, Pio 
Barojaren testamendua izeneko 
berbaldia egin du Angel Erro 
idazleak Arrasaten.
barojista eta barojazale asko 
daudela esan duzu. zu zeu ere 
bai? 
Esango nuke Barojista eta 
Barojazale gehienak adin 
batetik aurrerako 
gaztelerazko idazleak direla. 
Euskal idazleak gutxiago gara 
eta idazle gazteak oso gutxi. 
Barojari buruzko 
zenbaterainoko jakin-mina 
edo ardura dago gaur egungo 
idazleen artean? Erantzuna ez 
daukat oso garbi.
zer da, zuretzat, Pio baroja?
Ez da oso presente daukadan 
idazlea. Eztabaida handia 
piztu izan duen eta oraindik 
pizten duen idazlea da. Esaten 
dute Gil Bera eta Sanchez 
Ostiz idazle nafarrak 
haserretu egin zirela 
Barojaren erruz. Esango nuke 
Pio Baroja, belaunaldi 
aldaketarekin, institutuetan 

irakurri beharreko idazle 
moduan geratu dela. 

Pio Barojak badauka 
zeresana oraindik ere, eta 
hori da bultzatu beharrekoa.
eztabaida handia asko piztu 
zuela esan duzu. zergatik? 

Pertsona anbiguoa izan 
zelako. Begiradaren arabera, 
traidorea izan zen 
batzuendako, edo koldarra, 
edo espainolegia edo 
euskaldunegia... Bi muturren 
artean dantzan ibilitakoa. Eta, 

joera horrekin, ezinezkoa da 
guztiekin ondo konpontzea. 
eraginik izan al du barojak 
ondorengo idazleen 
belaunaldietan? 
Oro har, idazleok eragina izan 
dugula esango nuke. Baina, 
akaso, garbi jakin barik 
nondik zetorkigun. 
liburu asko idatzi zituen, baina El 
árbol de la ciencia da 
ezagunenetakoa. ze iritzi duzu 
horri buruz? 
Ezagunenetakoa da, hain 
justu ere, ikastetxeetan 
irakurri beharreko 
liburuetako bat izan delako. 
Dena den, idazle batentzat, 
liburu bakarreko 
erreferentzia izatea oso txarra 
da. Kondenatu egiten zaitu, 
eta Barojak askotariko 
estiloetako liburuak idatzi 
ditu, bakar batean 
zentratzeko... 
baroja ezagutu gura duenak 
nondik hasi beharko luke? 
Arrasateko hitzaldia 
prestatzeko, Barojaren ipuin 
batzuk irakurri ditut eta oso 
gustura egon naiz. 
Abenturazko liburuak ere 
baditu. Karlistaldi garaikoak 
eta baita euskal ohiturak 
oinarri hartzen dituenak ere. 
Garaiko ideia filosofikoak 
garatzeko idatziak ere baditu. 
Hau da, El árbol de la ciencia 
baino harago badaukagu non 
aukeratu.

Angel erro idazlea. argia

"Eztabaida handia pizten du 
oraindik ere Pio Barojak"
angel erro Idazlea

ProtaGoNIsta

#Calais trending topic 
Europa mailan ere
Frantziatik Erresuma Batura 
igaro nahi zutenen 
emigranteen kanpalekua 
desegin dute, eta Twitterren 
bolo-bolo ibili da gaia. Hona 
hemen Ane Irazabalek 
bidalitako txioak:

@AneIrazabal: "#Calais-eko 
iheslarietako asko Italiara 
itzuliko dira, Italian 
daukatelako bizitoki baimena. 
Lan faltagatik egin zuten 
alde". "Theresa May kalea 
#Calais-en. Ametsa amaitu da. 
#Hustutzea".

PSOEren Batzorde 
Federala hizpide
Pasa den asteburuan Rajoyren 
inbestiduran abstenitzeko 
erabakia hartu zuen PSOEk. 
PSE-EEko kideak batzarraren 
aurretik, behintzat, 
ezezkoaren alde azaldu ziren:

@IdoiaMendia: "11 
abstentziorekin bakarrik 
Batzorde Federalen erabakia 
bete daiteke" (itzulita).

@odonelorza2011: "Diputatu 
sozialista moduan EZ 
bozkatuko dut ardurazko 
etikatik, hauteskundeetako 
konpromisoa errespetatzeko 
eta PSOEren aldaketa 
proiektuagatik" (itzulita).

Hau Be BadoGu!

Ligak Asier Garitano 
bergararra saritu du

@CDLeganes: "Saria! Asier 
Garitano pasa den 
denboraldiko entrenatzailerik 
onena! Zorionak mister! 
#PremiosLaLiga" (itzulita).

Hori izan da Leganes talde 
madrildarrak bere teknikaria 
zoriontzeko bidalitako txioa. 
Izan ere, 2015/2016 
denboraldiko Bigarren 
Mailako entrenatzaile 
onenaren saria jaso du Asier 
Garitano bergararrak. 
Sariduna, gainera, iragan 
denboraldiko 2. mailako 
taldeetako jokalariek 
aukeratzen dute.
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arrasate IrratIa

Kooltur eta Doke 
Eguenean, azaroak 3, Txuma 
Murugarrenek Kooltur Ostegu-
nak barruan emango duen kon-
tzerturako (gaztetxean, 22:00etan) 
eta azaroaren 6an Doke antzer-
ki taldeak eskainiko duen Ain-
geru ala kurriloi? antzezlanera-
ko (Amaian, 19:30)  sarrerak ditu 
Arrasate Irratiak. Zozketan 
parte hartzeko: irratia@goiena.
eus helbidera idatzi edo 943 25 
05 05 telefono zenbakira deitu.  

Baserri txikien 
iraultza

Heldu da Gipuzkoara 
agro-ekologia oinarri duen 
abeltzain eta nekazarion 
mugimendua. Inguratzen 
gaituen produkzio eta 
kontsumo eredua astintzeko 
beharrak batu gintuen, euskal 
baserria menpekotasunetik 
atera ahal dugula sinisteak 
indartu gaitu, eta iraultzaren 
kolektibizazioa 
berreskuratzeak aurrera 
egiten laguntzen digu.

Ez da produktu 
ekologikoaren eskaintza 
hutsa, baizik eta gu denon 
duintasuna eta zoriontasuna 
bermatzen duen aldarri ozena, 
Euskal Herri burujabea 
eraikitzeko, egunero, 
eguzkiarekin bat, 
mendialdeko bazterretan 
barrena lanean diharduen 
kolektibo bakartia. 

Prest gaude gure baserriak 
bizirik mantentzearen ardura 
gureganatzeko, gure izatea 
plazaratzeko eta gure aitona 
amonen ofizioa erakargarri 
bihurtzeko, lurrari eusteko 
eta gizarte justu eta askeago 
baten alde tinko mantentzeko. 
Baina ezin dugu borroka hau 
abeltzain eta nekazarion gain 
utzi, herritar gisa dugun 
ardura eta egitea barneratu 
eta konpromiso txikiak 
onartzeko garaia heldu zaigu, 
inoiz ahaztu gabe (kide baten 
hitzak gogoratuz) baserria 
jakintza dela, jakintza 
iraultza, iraultza etorkizuna... 
Etorkizuna baserria dela!

NIre ustez

ANE gOrOsABEL

osoko bilkuran, laubideko eta 
biteriko aparkalekuen ustiapena 
murias enpresaren eskuetan uztea 
onartu zuen udalbatzak. Porrot 
egin duen gespark enpresarena 
izan da bi aparkalekuen ardura 
orain arte; laubidekoak 
gabonetarako irekiko dituzte. 

eajren erantzuna eH bilduri
bilkuran sorpresa eman zuen 
eaJko eledun anuska ezkurrak 
2003ko martxoaren 27ko osoko 
bilkurako akta bat mahai gainera 
ekarri zuenean. akta horretan 
jasotzen da xabier zubizarreta 
alkate zenean onartu zela 
laubideko eta garibaiko (biteri) 
aparkalekuen eraikuntza eta 
ustiapena esleitzea eta 50 urterako 

kontzesioa ematea. ezkurrak 
gogora ekarri zuen jeltzaleek 
"makro-proiektu" horren aurka 
bozkatu zutela. eaJk aurre egin 
nahi izan zion eH bilduk berriki gai 
horren harira egindako kritikei. izan 
ere, eH bilduk ignacio lakuntzari, 

2003tik 2007ra alkate (eaJ) izan 
zenari, leporatu zion laubideko 
aparkalekuek bizi izan duten 
egoera. "ignacio lakuntzak 
zuzentzen zuen gobernuak 
hartutako erabaki oker baten 
ondorioa izan da egoera", adierazi 

zuen urriaren 5ean eH bilduk. eaJk 
hori gezurtatu zuen udalbatzaren 
aurrean, erabaki hori xabier 
zubizarreta (euskal Herritarrok) 
alkate zela hartu zela berretsiz. 

tarifak, biterikoen berdinak 
2003ko osoko bilkura hartan 
ezarritako tarifak izango dituzte 
laubideko eta biteriko 
aparkalekuek. Tarifa arruntetan, 
minutuko 0,036 euroko eta 
orduko 1,20 euroko gehienezko 
muga zehaztu dio udalak muriasi. 
enpresarekin "elkarlana" 
abiatuko dute orain. "interesa 
ikusi diogu bestelako prezio 
batzuk eskaintzeko. ea gai garen 
akordioetara heltzeko", adierazi 
du maria ubarretxena alkateak.  

2008a ezkero itxita dauden laubideko aparkalekuen ataria. anDoni boDeS

laubideko eta biteriko aparkalekuak, Muriasen esku

Jokin bereziartua arrasate
Arrasatearrek datorren urtean 
ordaindu beharreko zergek eta 
tasek %2ko igoera orokorra izan-
go dute. Hori bai, herritarrek 
gehien igartzen dituztenetako 
batzuk ez dira igoko, hala nola, 
zaborraren, obren eta ibilgailuen 
gaineko zergak eta kiroldegiko 
tasak. Salbuespenen artean dago 
uraren tasaren %1eko igoera. 

Udal Gobernuak %2ko igoera 
orokorra planteatu du 2017rako 
diru-sarrerak espero baino txi-
kiagoak izan direlako. "Foru 
Aldundiak egindako balio katas-
tralak eragin zuzena izan du 
guregan eta, gainera, diru-bilke-
ta ere espero baino txikiagoa 
izan da krisi egoeragatik. Zerbi-
tzu onak emateko Udalak sarre-
rak behar ditu eta egoera honek 
behartu gaitu gainerako zergak 
eta tasak %2 igotzera", adierazi 
zuen martitzeneko osoko bilku-
raren ostean Maria Ubarretxena 
alkateak. Ubarretxenak gainera-
tu zuen arrasatearrek ez dutela 

igoera larregi igarriko zerga po-
toloenetan ez delako aldaketarik 
emango. Gainera, igoera horien 
eragina arintzeko eta herritarrek 
jasaten duten presio fiskala ba-
retzeko hobari berriak sortu 
dituzte eta beste zenbait hobari-
tan aldaketak egin dira. 

aurka, baleike bakarrik 
Gobernuaren proposamenaren 
aurka bozkatu zuen talde baka-
rra izan zen Baleike. Justizia 
sozialean oinarrituko den "fis-
kalitate progresistago" bat es-
katu zuten. "Gobernuaren ere-
duan sinistu ez arren ahalegin-
du gara ordenantza fiskalek 
arrasatearrengan izango duten 
eragina murrizten, baina gober-
nu talde honekin zaila da akor-
dioetara heltzea. Gobernuak 
hiruko erregela hartu eta %2ko 
igoera aplikatu die herritar guz-
tiei berdin-berdin; horrek era-
kusten du ez dietela axola igoe-
raren ondorioak", esan zuen 
Baleikeko eledun Igor Urizarrek.

eH bildu eta irabazi: abstentzioa
EH Bildu eta Irabazi abstenitu 
egin ziren; koalizio ezkertiar 
eta abertzaleak dio "zorionez" 
gobernuak euren eskaeretako 
batzuk kontuan hartu direla. 
"Zirriborroa ikusi genuenean 
hainbat kontu ez zitzaizkigun 
gustatu eta horien aurrean ho-
bekuntzak planteatu ditugu; 
kontuan hartu dira eta horre-
gatik abstenitu gara. Baina ez 
dira gure ordenantzak, guk ez 
genuke %2ko igoera bat plan-
teatuko", azaldu zuen EH Bildu-
ko eledun Eneko Barberenak. 
Barberenak gogora ekarri zuen 
Diputazioak diru bilketaren zein 
katastroaren gainean egindako 
"aurreikuspen txarren" ondorio 
dela Udalaren diru galera eta 
ez zaie zuzena iruditzen galera 
hori arrasatearrei inputatzea. 
"Debagoieneko zerga eta tasa 
altuenetakoak Arrasatekoak 
dira", gaineratu zuen.  

Irabazik aurkeztu zituen ha-
mar proposamenetatik bost onar-
tu ditu gobernuak eta horrega-
tik abstenitu ziren martitzeneko 
bozketan. "Oinarrizko zerbitzu 
publikoak bermatu behar dira 
eta horretarako beharrezkoa da 
guztion ekarpena; gehien dute-
nek gehiago ordain dezatela eta 
gutxien dutenek gutxiago".      

osoko bilkura goiena telebistan 
Ezohiko deialdian egindako 
urriaren 25eko osoko bilkura 
osorik ikusi ahal izango da bihar, 
zapatua, Goiena telebistan (20:30).

udal tasa eta zergetan, 
%2ko igoera orokorra
diputazioak diru-bilketan eta katastroan egindako aurreikuspenak bete ez direla-eta, 
gobernuak "behartuta" aplikatu du igoera ordenantza fiskaletan. eaJren eta Pse-eeren 
proposamenaren aurka bozkatu du Baleikek; eH Bildu eta Irabazi abstenitu egin dira

igoerarik ez
• Hondakinak.
• Ibilgailuen gaineko 

zerga.
• Obrak.
• Musakolako kiroldegiko 

tasak.

%1eko igoera
• Ur-tasa.

%2ko igoera
• Jarduera ekonomikoaren 

gaineko zerga.
• Hondasun Higiezinen 

gaineko zerga. 
• Hilerriko zerbitzua. 
• Hirigintza baimenak. 

zerga eta tasa 
aipagarrienen 
aldaketak
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1. erakundea san FeliPe aPostol etekinak  lortzeko  asmorik  ez  duen  eta  eusko  Jaurlaritzako  
gizarte Segurantza eta lan Departamenduko gizarte Segurantza zuzendaritzan izena emanda duen 
elkarte bat da, 1.898ko apirilaren 13an sortu zen eta 12.928 bazkide ditu.

2. eskainitako Prestazioak
San Felipe apostol elkarteak hildako bazkideari honoko gastu hauetan lagunduko dio:
•  Espaniako Estatu barruan egin beharreko leku aldaketak, hau da, hileta gertatzen den tokitik  

hildakoa bizi zen edo erroldatua zegoen herrira eramatea.
•  Hildakoari lur emateko arka.
•  Herrian zehar eskelak jartzea.
•  Hildakoen jazte lanak.
•  auzitegian egin beharrekoak. mediku ziurtagiria.
•  750  euroko diru laguntza, hildako bakoitzagatik. 

4. urteko kuotak
 Titularrak: 45,00 ?	 ezkontideak: 45,00 ? onuradunak: 22,50 ?

san FeliPeko 
zuzendari batzordea:
zutik, ezkerretik 
eskumara: isabel mangana 
(Presidenteordea), mertxe 
Pie de Hierro (bokala)
olatz arkauz (bokala), Jose 
luis garcia (bokala), Felisa 
Viteri (bokala), ion Hériz 
(bokala)

Makurtuta, ezkerretik 
hasita: 
Joshe elorza (idazkaria), 
Juan José Pagalday 
(Presidentea), Javier istúriz 
(bokala), marisol murguzur 
(Diruzaina)

gipuzkoa etorbidea 33 behea
tel.: 943 79 16 82

tel./Faxa: 943 77 30 22

arduraduna
alberto ojanguren ugarte

www.sanfelipeapostol.com 
funerariasanfelipe@gmail.com

3. sarrerako kuotak
40 urtera arte sarrera doan
41 etik 45 urtearte ..................300  ?	
46 etik 50 urtearte .............487,50  ?
51 etik 55 urtearte ..................675  ?

56 etik 60 urtearte .............862,50  ?
61 etik 65 urtearte ...............1.050  ?
66 etik 70 urtearte .........1.237,50   ?
70 urtetik gorakoak .............1.800  ?

inForMAtu EtA 
Egin bAZkidE

Aparkalekuak 
erabilgarri
Jose luis iñarran, aldaparen 
ezkerraldean geratzen zen espaloia 
kendu egin dute aparkalekuak 
egiteko. lanak azarorako amaitzea 
aurreikusi zuten, baina duela egun 
batzuetatik erabilgarri dago. 26 
aparkaleku egin dituzte.

espaloia autoz beteta egoten 
zen, eta oinezkoek, gehienetan, 
beste aldeko espaloia erabiltzen 
zuten.

ibon Carmona

1962an jaiotakoek azaroaren 
5ean egingo dute aurtengo bil-
kura. Interesdunek 3035 0001 51 
0010123638 zenbakian egin behar-
ko dute 60 euroko diru sartzea. 
Bazkaria Musakolako Al Anda-
lus elkartean egingo da.

1973koak azaroaren 19an el-
kartuko dira. Bazkaria Gesalibar 
auzoko Zabolain sagardotegian 
egingo da, eta bertara joateko 

autobusa antolatu dute. Interes-
dunek 3035 0001 54 0010131783 
kontuan egin beharko dute 50 
euroko diru sarrera. Azaroaren 
14a izena emateko azken eguna 
izango da.

1974an jaiotakoak ere egun 
berean elkartuko dira bazkaria 
egiteko. Izena emateko epea za-
baldu da, eta horretarako 50 
euro sartu beharko dira 3035 
0202 72 2021046571 kontu korron-
tean azaroaren 7a baino lehen. 
Bertan, izen-abizenak zehaztu 
beharko dira.

1962an, 1973an eta 
1974an jaiotakoen 
bazkariak

ibon Carmona arrasate
Herritarrak bailarako ibaien 
gainean kontzientziatzeko hel-
buruarekin, hainbat ekintzaz 
osaturiko egitaraua antolatu du 
Arrasateko Udalak.  

Debagoienako errekak hain-
beste urtetan nahiko zikinak 
egon diren arren, badirudi egoe-
ra poliki-poliki aldatzen ari dela. 
Erreken osasun hobetzearen 
seinale argi bat bertako uretan 
ikusten diren loina eta ezkai-
luetan dago. 

bisoi europarra protagonista
Aurten, bisoi europarraren in-
guruan sakonduko da, herrita-
rrek ezagutu dezaten zein den 
Europan galtzeko arriskuan 
dagoen animalia berezi honen 
egoera.

araztegira bisita
Uraren eta Errekaren Asteak 
Epeleko araztegia hobeto eza-
gutzeko aukera emango du. Modu 
horretan, egunero normaltasun 
eta naturaltasun osoz egiten 

diren keinuek dakartenaren 
gainean sentsibilizatu nahi di-
tuzte herritarrak. Azken urtee-
tan arazo handi bilakatu dira 
garbitzeko erabiltzen ditugun 
zapitxoak, toallatxoak eta beste 
zenbait hondakin.

Errekak 
protagonista 
azaroaren 2tik 
12ra bitartean
datorren astean uraren eta errekaren astea ospatuko 
da; horren harira, udalak hainbat ekintza antolatu ditu

Azaroak 2, asteazkena
• 19:00 hitzaldia Bisoi 

europarra Gipuzkoan. 
kulturaten

Azaroak 5, larunbata
• 09:30 ibilaldi gidatua 

etxezarreta erreka 
ingurutik. geralekua: 
arruena parkea

• 12:30 Epeleko 
araztegira bisita

  geralekua: aroztegiko
  sarrera

Azaroaren 1etik 12ra
• Erakusketa: 

Gipuzkoako erreketako 
urak soinuen bidez. 
bazen.

egitaraua
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Xabi gorostidi arrasate
Kulturateko areto nagusia jendez 
beteta zegoela egin zuten pasa 
den eguenean Mugikortasun 
Plan Berria egiteko egitasmoa 
aurkezteko bilera irekia. Arra-
sateko udal ordezkariek eta pla-
na egiten lagunduko dute Intra 
eta Elhuyar enpresetako tekni-
kariek hartu zuten hitza, 2005etik 
indarrean dagoen plana erabe-
rritzeko diseinatu duten plan-
teamendua azaltzeko.

lorpenak eta hutsuneak
Juan Antonio Urdangarinek 
2005eko planari esker lortutako 
hobekuntzak azaldu zituen. Es-
paloien berreskuratzean, garraio 
publikoen sustapenean eta tra-
fiko astuna herritik ateratzeko 
ahaleginetan egindako esku 
hartzeak aipatu zituen. Ostean, 
aparkalekuen arazoa arintzeko 
egindako esku hartzeak zerren-
datu zituen, eta, batez ere, garraio 
bertikalean egindako inbertsioak 
azpimarratu zituen. Gorostiza 
eta Ferixalekuko igogailuak 

herritarren mugikortasuna ho-
betzeko aurrerapausorik era-
ginkorrenak direla azaldu zuen. 
"Nire ustez, igogailuena azken 
urteetan Arrasaten etekin sozial 
handiena izan duen inbertsioa 
izan da, zalantzarik gabe".

Hala ere, autokritika ariketa 
bat egin zuen, eta 2005. urteko 
planetik bizikleten erabilpena 
eta aparkalekuen erregulazioa 
guztiz garatu gabe geratu dire-
la onartu zuen. Zentzu horretan, 
Eibarrekin batera EAE mailan 
tamaina antzekoan duten beste 
herriekiko Arrasate atzeratuta 
geratu dela adierazi zuen.

Hiru fase eta lau parte hartze
Planak hiru fase izango ditu: 
abenduan diagnosia, martxoa 
eta apirila artean parte hartze 
foroak eta ekainean gizartera-
tzea. Diseinu teknikoa, 2005ean 
bezala, Bartzelonako Intra ahol-
kularitza enpresak egingo du. 
Hala, euren diagnostikoak he-
rritarren ekarpenekin osatzea 
du helburu plan berriak. 

Horretarako, Elhuyar enpresa 
dinamizatutako lau partaidetza 
foro egingo dira, lehena Intraren 
diagnosia osatzeko, eta hurren-
go hirurak parte hartze foroen 
fasean. Horietako lehenean, al-
derdi motorizatuak landuko di-
tuzte, trafiko eta aparkalekuekin 
zerikusia dutenak. Bigarrenean, 
aldiz, alderdi ez motorizatuak, 
garraio publikoa edo bizikleten 
erabilerarekin zerikusia dute-
nak, eta hirugarrenean aurreko 
bien ekarpenekin konponbide 
orokorrak. Azkenik, ekaineko 
gizarteratze fasean, herritarrei 
prozesu osoan zehar hartutako 
erabakien berri emango zaie.

Herritarrak arduratuta
Proposamenak egiteko saioa ez 
zen arren, galderen tartean he-
rritarrek mugikortasunarekin 
lotutako hainbat kezka azaldu 
dituzte. Besteak beste, Muzi-
bar-Arbolapeta hiri tartearen 
etorkizuna eta aurreko planean 
estrategikoa zen tranbiaren de-
sagerpena aipatu zituzten. 

Herritarrek kulturateko areto nagusia bete zuten, gaiarekin arduratuta dauden seinale. xabi goroSTiDi

Mugikortasun plan berria 
herritarrekin elkarlanean
kulturateko areto nagusia jendez beterik zegoela aurkeztu zuten mugikortasun Plan 
berria osatzeko egitasmoaren aurkezpena. Planak hiru fase izango ditu: diagnosia 
(abendua), herritarrekin parte hartze foroak (martxoa-apirila) eta gizarteratzea (ekaina)

itxaro Artola, Aintzane lasa, Maria Ubarretxena eta raquel Alonso. maiTe TxinTxurreTa

'Baietz 1.000': komertzioetan 
euskaraz aritzeko kanpaina
mosaiko erraldoia osatu nahi dute euskararekiko 
atxikimendua adieraziz herritarrek egindako argazkiekin

Maite txintxurreta arrasate
Baietz 1.000 izena jarri diote 
Arrasateko komertzioetan eus-
karaz aritzea xede duen kanpai-
nari. Izan ere, mila herritarrek 
argazki bidez beraien atxiki-
mendua erakustea nahi dute 
bultzatzaileek.

Datorren astean abiatuko da 
kanpaina, eta lehenengo hiru 
asteetan herritarren argazkiak 
jaso nahi dituzte, gerora horie-
kin mosaiko erraldoi bat osa-
tzeko. Norberak atera eta bida-
li dezake argazkia 688 690 017 
telefonora edo baietzmila@gmail.
com helbide elektronikora. Bes-
talde, datozen egunotan Goienak 
herrian jarriko duen photo-
call-ean ere egongo da horreta-
rako aukera.

aktibazio fasea
Hala, hiru astez argazki kanpai-
na burutu eta mosaikoa egin 
ostean, bigarren faseari ekingo 

diote; aktibazio faseari, hain 
zuzen. Bertan, prest dauden he-
rritarrek hamabost eguneko 
esperientzia pilotu bat egingo 
dute, herriko dendetan beti eus-
karaz aritzeko ahalegina eginda. 
Gero, fase honetan parte hartzen 
dutenen artean, erosketa bonuak 
eta Goienaren Puntua aldizka-
rirako harpidetza zozketatuko 
dute.

Bigarren fase honen gaineko 
zalantzak argitzeko, azaroaren 
19an Etxaluzen saio praktikoa 
egingo dute Emun-eko teknika-
rien eskutik. 

ibai-arterekin hitzarmena 
Udaleko euskara teknikari Ain-
tzane Lasak azaldu du badutela 
Ibai-Arterekin batera lantzen 
diharduten euskararen inguru-
ko plan bat. Besteak beste, mer-
katarien beharretara moldatu-
tako hizkuntza formazio saioak 
eskainiko dituzte.

Arrasateko Udalak aditzera eman 
du Domu Santu eguenerako eta 
baita bezperarako ere prestatu-
tako hiribus zerbitzu berezia.

Urriaren 31n, orduro egongo 
da hilerrira autobusez heltzeko 
aukera. Azaroaren 1ean, aldiz, 
jendearen joan-etorri handia 
izango denez, zerbitzua bikoiztu 
egingo dute eta ordu erdian behin 
egongo da autobus zerbitzua.

Domu Santu 
egunerako hiribus 
zerbitzu berezia

Emakumeak protagonista zikloa-
ren baitan, Onintza Enbeita 
bertsolari muxikarrak Anna 
Gabriel elkarrizketatuko du.

Gabriel ezaguna da CUP al-
derdian egin duen ibilbideagatik 
eta 2015etik Kataluniako Parla-
mentuko ordezkaria da. Horre-
taz gain, Bartzelonako Uniber-
tsitatean Zuzenbideko Historia-
ko irakasle lanetan dihardu. 

Gaur, Onintza Enbeitak 
Anna Gabriel 
elkarrizketatuko du
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debagoieneko 
osasun
zerbitzuak

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

albaitariak

etxeberria julio  
(debagoieneko albaitari oFiziala)
Bergara  / 609 54 16 13

dentistak

ane lasagabaster
arrasate / otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

agirre Hortz klinika
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

aranburu Hortz klinika
Bergara / telesforo aranzadi 1 / 943 76 02 46

arrasate Hortz klinika
arrasate / erdiko kale 50 / 943 79 72 23

arregi Hortz klinika
arrasate / san Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

bergara Hortz klinika
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

Caviglia silvana
Bergara / simon arrieta 3-2B / 943 76 38 54

gorosabel j. alberto
Bergara / Fraiskozuri 5a, 1d / 943 76 56 88

iriarte ane Maite / itziar arando
arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

iriarte idoia
Bergara / artekale 1-1C / 943 76 01 65

elgeta / torrealdea 2 behea ezk. / 943 76 80 06

MazMela bolinaga enrike
eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

sainz Malkorra ana
antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

derMatologia

taMayo ConCePCion
arrasate / Nafarroa etorbidea 4, behea

943 79 20 18 / 620 12 48 43

dietetika

alberdi Mireia
Bergara / masterreka kalea 11, behea

943 76 33 99 / 646 43 34 58

laura alutiz
arrasate / otalora,18 solairuartea 687 97 69 76

entzuMen zentroak

instituto oPtiCo auditivo – Fonalia
arrasate / erdiko kale 22 / 943 79 71 68

erreuMatologia

gorosarri zubizarreta, xabier doktorea trojaola 
zulueta, lurdes doktorea
arrasate / zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HoMeoPatia

aMaia iriarte (Mediku HoMeoPata)
arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kiroPraktika zentroa

larrañaga andrea
arrasate / aprendices 2 / 943 79 92 83

logoPedia

PsikoPedagogia zentroa
arrasate / Inazio zuloaga 10 / 943 79 48 77

Masajistak

azPeitia irune
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

neurologia
agustin sagasta (aita Menni osPitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

oPtikak

begiondo oPtika
aretxabaleta / loramendi 10 / 943 79 98 21

ortoPedia

Maria viCtoria anitua
aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

osasun-diagnostikoak

udalaitz Mediku-zentroa  
(erresonantzia Magnetikoa)
arrasate / Nafarroa etorbidea, 3 / 943 79 44 22

osteoPatia

bengoa nerea 
arrasate / erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

Podologoak

erdiko klinika Podologikoa
arrasate / erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

ikerleku Podologia zentroa
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

oinez Podologia klinika
aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

Psikologoak

nuñez txoMin 
arrasate / olarte 10 / 943 79 88 16

PsikoPedagogia zentroa
arrasate / Inazio zuloaga 10 / 943 79 48 77

viCente Hueso Psikologo klinikoa  
(aita Menni osPitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

Psikiatria

iñaki Madariaga (aita Menni osPitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

yoga

saMadHi yoga
Bergara / masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

sadHana yoga
arrasate / Nafarroa etorbidea 19, 8 zm

690 79 21 55



ibon Carmona arrasate
Uztailean izendatu zuten Ane 
Agirre Arrasate Rugby Taldeko 
lehendakari. Taldearen kirol 
eta ekonomia arloak osasuntsu 
daude; horrenbestez, ilusio han-
diko urtea dauka aurretik arra-
satearrak.
zenbat talderekin hasi duzue den-
boraldia? 
Aurten lau talde ditugu: senio-
rrak eta 16, 12 eta 10 urte azpi-
koak. Seniorren taldean ez da 
aldaketa nabarmengarririk egon, 
baina gainerako taldeetan jo-
kalari kopuruak gora egin du. 
Hori izan da aurten 16 urtez 
azpiko talde propioa izatearen 
arrazoia. Guretzat, oso garran-
tzitsua da talde hori gutxieneko 
jokalari kopuru batekin man-
tentzea.
alor ekonomikoan, zeintzuk izaten 
dira aurre egin beharreko gastu 
nagusiak? 
Diru-kutxako kantitate handie-
na fitxetan gastatzen da; izan 
ere, 16 urtez azpiko eta senior 
jokalariek federatuta egon behar 
dute. Guztira 40 fitxa inguru 
egin ditugu, eta horrek 12.000 
euroko kostua ekarri digu. Kon-
tuan izanik 30.000 euroko au-
rrekontua daukagula, gastu 
horrek zati handi bat kentzen 
digu. Fitxekin alderatuta, eki-
pazioa bezalako gainerako gas-
tuak txiki geratzen dira.
aurrekontuaren iturri nagusia, os-
tera, garagardo azoka da. zein 
egoeratan dago hurrengo edizioa? 
Normalean, Aste Santu arte ez 
gara festa horren antolakuntza 
lanekin hasten. Baina behin 
prestatzen hasten garenean lan 
handia egin behar izaten dugu, 
eta astero biltzen gara gaiaren 
gaineko kontu ezberdinak ados-
teko. Benetan lan handia dakar 
horrelako jaialdi baten antola-
ketak. Baina kontuan izanik 
2016ko azokako diru-sarrera 
aurrekontuaren %30 izan dela, 
espero dugu datorren urtean 
berriro ere ospatzea.

kirol arloan, zein da talde nagusia-
ren helburua?
Berriz ere mailaz igotzea. Hala 
ere, ez dut ezeztatzen pasa den 
denboraldiko egoera bera ger-
tatzea. Taldea mailaz igo zen, 
baina kategoria berri horretan 
jokatzeak konpromiso gradu 
altuagoa eskatzen zuen, eta, on-
dorioz, bere horretan jarraitzea 
erabaki zuten. Ongi pentsatu 
beharreko erabakiak dira horiek; 
izan ere, denboraldi luzea egoten 
da aurretik.
taldean izan da aldaketarik?
Ez da aldaketa handirik egon. 
Entrenatzaile Igor Isasik jarrai-
tzen du, eta zorioneko gaudela 
esan dezaket; izan ere, oso en-
trenatzaile ona da. Jokalarien 
kasuan, eskertzekoa izan da 
errugbia utzita zeukaten zenbait 
jokalariren itzulera. Gainera, 
bizpahiru jokalari berri ditugu, 
baita harrobitik igo den jokala-

ri bat ere. Horrez gain, baja 
gutxi batzuk egon direla azpi-
marratu behar da.
Harrobia ere indartzen ari zarete.
Ikastoletako hezkuntza fisikoan, 
errugbiak protagonismo han-
diagoa izatea nahi dugu. Modu 
horretan, ikasleak kirol honen 
gainean modu errazagoan sen-
tsibilizatu daitezke. Ekimena 
aurrera eramateko Arizmendi 
Ikastolarekin gabiltza harrema-
netan, baina oraindik lan luzea 
daukagu aurretik. Horrez gain, 
aurtengo jokalari gazte kopurua 
aurreko urteetakoa baino han-
diagoa denez, aspaldiko partez 
taldeek Arrasate Rugby bezala 
jokatuko dute, beste talde ba-
tzuekin elkarlanean aritu gabe. 
nola ari da funtzionatzen gazteen 
kaptazio kanpaina?
Pasa den denboraldiarekin al-
deratuz, jende gehiago gaude; 
beraz, momentu hauetan bere 
fruituak ematen ari dela esan 
dezakegu. Hala ere, talde ba-
tzuetan behar bezalako bermee-
kin jokatzeko, oraindik jokalari 
gehiago beharko genituzke. Hor-
taz, kirol hau ezagutu eta prak-
tikatu nahi duenarentzat, Mo-
jategiko ateak irekiak manten-
tzen ditugu.

Ane Agirre. ane agirre

"kaptazio kanpaina bere 
fruituak ematen ari da"
ane agirre arrasate ruBGy taldeko leHeNdakarIa
lehendakaria pozik dago taldeek izan duten denboraldi hasierarekin. aspaldiko 
partez, kategoria guztiek elkarlaneko talderik gabe jokatuko dutela gaineratu du.

"JokALAriEn FitXEk 
12.000 Euro 
inguruko koStuA 
SupoSAtZEn dutE 
tALdEArEntZAt"

Pasa den domekan Aretxabale-
tako kiroldegian jokatu zen Eus-
kadiko kadete, junior eta 21 
urtez azpiko karate txapelketan, 
Saioa Karate taldeko karatekek 
emaitza onak eskuratu zituzten. 
Guztira zazpi arrasatearrek har-
tu zuten parte txapelketan. Ka-
dete mailan Ekaitz Gonzalez, 
Jokin Martin, Iosu Madinabeitia 
eta Ane Garcia lehiatu ziren; 

juniorretan, berriz, Aitor Madi-
nabeitia eta Elena Kortabarria; 
eta 21 urtez azpikoetan Leire 
Valor.

Guztira 200 parte hartzaile 
baino gehiago lehiatu ziren, eta 
tartean Europa eta mundu mai-
lako txapelketak jokatutakoak 
zeuden. Maila handia zegoen 
arren, Aitor Madinabeitiak (3. 
postua kumitean), Ane Garciak 
(3. postua kumitean) eta Leire 
Valorrek (2. postua kata moda-
litatean eta 3. postua kumitean) 
podiumera igotzea lortu zuten.

Hiru domina 
Arrasateko 
karatekentzat

Asteburu honetan EBA ligako 
laugarren jardunaldia jokatuko 
da. MU saskibaloi taldea bolada 
onean da bi partida jarraian 
irabazi eta gero. Oraingo hone-
tan Iruñeko Valle de Egues tal-
dearen aurka neurtuko dituzte 
indarrak. Nafarrek pasa den 
astean eskuratu zuten denbo-
raldiko lehen garaipena, Ulacia 
Grupo taldeari gailenduta.

Josu Larreategiren mutilak 
sailkapeneko zazpigarren pos-
tuan daude bi garaipenekin. 
Denboraldia Easo Loquilloren 
aurkako porrot batekin hasi 
zuten, baina ondoren garaipen 
sendoak eskuratu dituzte; duela 
bi aste Take Tolosaren aurka, 
eta pasa den asteburuan Venta 
de Bañosen aurka.

Arrasateko taldeak denboral-
diko hirugarren garaipena lor-
tu gurako du. Partidua zapatuan 
jokatuko da Iturripeko kirolde-
gian, 18:30ean hasita.

MUk etxean jokatuko 
du Valle de Egues 
taldearen aurka

beSaiDe menDizale elkarTea

Besaideko beteranoen irteera 
Domekan, urriak 23, Txarlazo, Txolope eta Tologorri tontorrak 
zeharkatu zituzten besaide mendizale elkarteko beteranoek. 
beteranoen taldeak arrakasta handia izaten du; 40 lagun elkartu 
ziren. Hurrengo hitzordua azaroaren 27an izango dute: artzaintzaren 
bidearen zazpigarren etapa izango dute, boveda eta San millan de 
San zadornil artekoa.
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Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

debagoieneko 
ProFesional liberalak

abokatuak
bernardino Maiztegi 
BerGara / Irizar 5
tel.: 943 76 10 81

begoña lasagabaster
arrasate / Iturriotz 15, 1 a
tel.: 943 79 98 86 
Faxa: 943 77 01 08
blasaga@conet.es

raFael aranburu
BerGara / Irizar 5
tel.: 943 76 10 81

atxen Mungia /  
naiara Mendibil (zenbaki)
aretxaBaleta / Basabe ind. f-0-10-pab.
tel.: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.eus

aHolkularitzak
andra Mari aHolkularitza
aretxaBaleta / andra mari auzunea 3
tel./Faxa: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

asegi aHolkulariak
arrasate / otalora lizentziaduna 4
tel.: 943 71 25 49
Faxa: 943 71 17 79
asegi@asegim.com

garrailan
BerGara / matxiategi 36
tel.: 943 76 90 83

zenbaki aHolkulariak
aretxaBaleta / Basabe ind. F-0-10 pab.
tel.: 943 71 21 12
Faxa: 943 71 22 68
zenbaki@zenbaki.eus

arkitektoak
biark arkitektoak
arrasate / usaetxe plaza 1, behea
tel.: 943 79 80 33
www.biark.net

etxe adMinistrazioak
uribesalgo adMinistrazioak
arrasate / Pablo uranga 3, behea
tel.: 943 79 51 25
uribesalgo@uribesalgo.es

ibon Carmona arrasate
Udazkenean geldirik egon os-
tean, Xake Produkzioen lehe-
nengo lana bueltan da. Kepa 
Errasti aretxabaletarra ekoiz-
tetxe horretako sortzaileetako 
bat da, eta obra honetan kargu 
ezberdinak betetzen ditu; bera 
da egilea, eta horrez gain, an-
tzezlaneko protagonista ere 
bada. 
zer kontatzen da Mami Lebrun-en? 
Bikote bat mutilaren ama hil-
berriari omenaldi bat prestatzen 
dabilela kontatzen da istorioan. 
Omenaldian, duela gutxi jakin 
duten amonaren gaineko pa-
sarte bat irudikatuko dute, eta 
bikoteak amonaren istorioak 

nola errekreatzen dituen iku-
siko dute ikusleek.
Mutila zu zarela suposa dezakegu, 
baina nor da zure bikotekidea? 
Ane Pikaza bilbotarrak egiten 
du paper hori. Berarekin batera, 
Ainara Ortegak osatzen du an-
tzezle-zerrenda. Hiru aktore gara, 
baina, Aneren eta bion kasuan, 
bi rolekin jokatuko dugu, ome-
naldia egiten den bitartean bes-
te pertsonaia batzuk antzezten 
ditugu eta.
Fikziozko istorio bat den arren, 
zuretzat baditu detaile pertsonalak. 
Antzerki hau sortzeko nahia 
aspaldi etorri zitzaidan, istorio 
baterako amaiera konkretu bat 
otu zitzaidanean. Amaiera hori 

ez nekien zein istoriorekin lotu 
nezakeen, baina gertakari ez-
berdinek ideia argitu zidaten. 
Gertakari horietako bat nire 
amonaren heriotza izan zen. 
Heriotza hark emozionalki hun-
kitu ninduen.
zer sentzazio eragingo du obrak 
ikuslearengan?
Denetariko momentuak daude; 
barre egitekoak, hunkitzekoak, 
eta abar. Jendeak ikuserraza 
den obra bat bezala definitu du; 
izan ere, gauza asko gertatzen 
dira, eta horrek istorioa azkar 
pasatzea eragiten du.
xake Produkzioen lehenengo lana 
da. xabier ormazabalekin batera 
sortu duzun ekoiztetxea da hori.   
Testu hau idazteko eta ekoizte-
ko diru laguntza ezberdinak jaso 
nituen. Egoera horren aurrean, 
eta etorkizunean beste proiektu 
batzuk sortzeko aukera zegoela 
ikusita, Xabik eta biok konpai-
nia bat sortzea erabaki genuen. 
Era horretan, modu babestuagoan 
egiten diogu aurre birari. 
nola ari da funtzionatzen?
Oraingoz, ongi. Mami Lebrun-e-
kin egin dugu estreinaldia, bai-
na badaude buruan dauzkagun 
beste hainbat istorio.kepa errasti. xake ProDukzioak

"istorioa amona hil 
zitzaidanean idatzi nuen"
kePa errasti aktorea
aretxabaletarrak amaia antzokian antzeztuko den 'mami lebrun' obran hartzen du 
parte. udan geldirik egon ostean lehen emanaldia domekan, 19:30ean hasita

The Wizards eta Knives metal 
taldeetako abeslaria izateagatik 
da ezagunagoa, eta domekan,  
kontzertua eskainiko du bakar-
lari bezala, 19:30ean hasita. Be-
netako izena Ignacio Solaetxe 
duen bilbotarrak bere proiektu 
musikaleko Liar Ballads EPa 
aurkeztuko du, alderdi ilun eta 
espirituala duena. Kantak gita-
rra akustikoarekin joko ditu.

Ian Masonek 
kontzertua eskainiko 
du Taupa tabernan

Programa honi esker, Gipuzkoa-
ko gazteek eskaintza komertzia-
letik kanpo dauden musika tal-
deen kontzertuez gozatzeko 
aukera daukate; zuzenean eta 
prezio merkean. Gaur, rock emo-
zionalki bizia eskainiko du At-
lantatik etorritako Brother Hawk 
taldeak. Era berean, The Young 
Wait talde donostiarra ere ari-
tuko da taula gainean.

Rock kontzertuak 
Gaztemaniaren 
eskutik
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Xabi gorostidi aramaIo
Jubilatuen Eguna urteko hitzor-
du garrantzitsuenetakoa izan 
ohi da Aramaion, eta aurtengo 
dena prest daukate antolatzai-
leek. Alaiak elkarteko kideen 
egun handian artisau eta gana-
du azoka ez da faltako, eta, ur-
tero bezala, eskaintza zabala 
egongo da.

Azokaz gain, meza egingo dute 
12:00etan, eta 13:00etan herriko 
trikitilari eta dantzariek ema-
naldia eskainiko dute. Azokak 
11:00etatik 14:30 iraungo du, 
orduan hasiko baita bazkaria. 
Aurreko egubakoitzean amaitu 
zen txartel salmenta eta guztira 
112 lagun batuko dira kirolde-
gian bazkaltzeko.

58 postu, 31 aramaiokoak 
Aurtengo artisau eta ganadu 
azokari esker denetarik ikuste-
ko eta erosteko aukera izango 
da Nardeaga kalean zehar egon-
go diren postuetan. 58 postu 
ikusi ahal izango dira, horieta-
ko gehienak aramaioarrenak. 

Hain zuzen, 31 izango dira, 
hogeita bi artisauenak eta be-
deratzi ganaduarekin lotutakoak. 

Artisauei dagokienez, Gazte 
Asanbladaren taloak, Nerea Ga-
lindezen onddoak, Aramailurre-
ko kideen otarreak, 6. mailako 
ikasleen pastelak eta Maitane 
Gomez de Segurak jarriko dituen 
Saharako artikuluak egongo 
dira, besteak beste. 

Herriko ganaduak erakutsiko 
dituztenen artean, Unai Uriba-
rrenen behiak eta txahalak, Iña-
ki Arriaranen behorrak eta Juan 
Andres Altuna-Iturrosteren as-
toak daude.

Kanpotik etorritako ganadu-
zaleek eta artisauek ere izango 
dute euren tokia, eta gauza be-
rezi ugari ekarriko dituzte Ara-

maiora. Batzuk aipatzearren, 
arrantzaleen arropak, Afrikako 
artisauen lanak, aloe verarekin 
egindako produktuak eta birzi-
klatutako materialekin eginda-
ko gauzak ikusi ahal izango dira 
zapatuan.

abesbatzen presentzia
12:00etan mezaren txanda izan-
go da. Bizente Goikoetxea abes-
batzako kideek emanaldia egin-
go dute bertan. Hori bukatzean, 
Papargorri abesbatzakoek kan-
taldi berezia egingo dute elizako 
arkupeetan.

"Hiru abesti kantatuko ditugu. 
Lehena haurrek egingo dute eta 
hurrengo biak hiru taldeek ba-
tera abestuko ditugu. Jubilatuen 
Egunerako apropos prestatuko 
kanta bereziak izango dira, gai-
nera. Lehena Txakoli Txakoli, 
Aramaion sortutako dantza ba-
tetik egindako abestia, eta biga-
rrena, Txerren Ormaetxeak 
egindako Aramaiori bertso sor-
tatik egindako kanta" adierazi 
du Larraitz Arriolabengoak.

Arabako Bertsolari txapelketarako 
sailkatzeko lehen kanporaketak
Bihar, lantziegon, andere arriolabengoa eta Paula 
amilburu txapelketan burua sartzen saiatuko dira 

X.g. aramaIo
2017ko Arabako Bertsolari Txa-
pelketa otsailean hasiko da, bai-
na asteburu honetan hasiko dira 
bertan egon ahal izateko lehen 
bi kanporaketak.

Bi urtean behin jokatzen den 
txapelketa da; beraz, Aramaioko 
bertsolariak gogotsu daude lan 
ona egin eta bertarako sailkatu 
ahal izateko. 

lau kanporaketa
Lau kanporaketa jokatuko dira 
datozen bi asteburuetan bana-
tuta. Lehena gaur izango da, 
Maeztun, 20:00etan. Sei bertso-
lari arituko dira nor baino nor 
gehiago, baina ez da Aramaioko 
parte hartzailerik izango.

Bihar helduko da herriko lehen 
bertsolarien txanda, Lantziegon 
egingo den saioan. Andere Arrio-
labengoa eta Paula Amilburu 
euren onena ematen ahalegin-
duko dira txapelketan aritzeko 
txartela lortzeko. Bi aramaioa-
rrekin batera arituko dira Asier 
Rubio luiaondoarra, Jon Ruiz 
de Pinedo gasteiztarra, Serapio 
Lopez baranbioarra eta Xabier 
Rico gasteiztarra. Azken biak 
esperientzia handiko bertsola-

riak dira; hortaz, belaunaldi 
ezberdinen arteko lehia interes-
garria ikusi ahalko da Lantzie-
goko saioan. Bitxikeria gisa, 
aipatu behar da Lierni Altuna 
alkatea arituko dela gai-jartzai-
le lanetan; hala, aurpegi ezagun 
bat izango dute oholtza gainean 
Amilburuk eta Arriolabengoak.

Hurrengo asteburuan helduko 
da sailkatu gabe dauden beste 
bi aramaioarren ordua. Iker 
Agirrerena Izarran izango da, 
azaroaren 4an, egubakoitza. 

Peru Abarrategirena, aldiz, 
azaroaren 5ean izango da, Araian 
jokatuko den kanporaketa saioan. 

agirre eta igoa sailkatuta 
2015eko sei finalistek poltsikoan 
daukate 2017ko txapelketan par-
te hartzeko txartela. Horrenbes-
tez, Manex Agirre eta Xabi Igoa 
aramaioarrek bermatuta dau-
kate euren parte hartzea. 

Oraindik ofiziala ez den arren, 
azken finalistetako batek ez du 
parte hartuko 2017ko edizioan. 
Hori dela eta, sailkatzeko kan-
poraketan arituko diren 24 ber-
tsolarietatik, puntuazio altuena 
jasotzen duten hamahiru onenak 
sailkatuko dira. 

Aurtengo bazkarirako 112 txartel saldu dira; beraz, kiroldegia leporaino beteko da. oiHana elorTza

Jubilatuen Eguna artisauen 
eta nekazarien postuekin
alaiak Jubilatuen elkarteko kideek euren jaieguna ospatuko dute bihar, zapatua. 
Herriko eta kanpoko produktuen azoka izango da protagonistetako bat, baina 
urteroko bazkaria eta dantza zein trikiti emanaldiak ez dira faltako

pApArgorri 
AbESbAtZAk AbESti 
SortA bErEZiA 
prEStAtu du 
JubiLAtuEntZAt

xabi igoa

soto eta Lizaso Aramaion 
Pasa den zapatuan ateratako argazkian, Julio Soto eta Sebastian lizaso 
ageri dira kasatxoko bordan kantuan.

arabako bertso agendaren barruan, bazkaria egin zuten bi gonbidatu 
bereziekin. gozatu ederra hartu zuten bertan batu ziren bertsozaleek 
azpeitiarrak eta nafarrak eskainitako saioarekin.
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Xabi gorostidi aramaIo
Eusko Jaurlaritzako Kultura 
Batzordeko kide, Madrilgo ikas-
le batzarreko presidente, sindi-
kalgintzako hizlari, gerra kaze-
tari, idazle eta, batez ere, euskal 
aberriaren defendatzaile sutsua 
izan zen Jose Mari Azkarraga 
Mozo Lurgorri. 

Gerra zibilean Santoñan pre-
so hartu eta 21 urte zituela erail 
zuten, baina, oso gaztea izan 
arren, zeregin garrantzitsuak 
burutu zituen, beti euskal abe-
rria ipar hartuta.

aramaiori lotuta 
Lurgorri ez zen Aramaion jaio.  
Errenterian jaio zen, ama ber-
takoa zelako eta amaren aita 
medikua zelako. Hala ere, gaz-
tetatik lotura berezia izan zuen 
Aramaioko herriarekin. Bertan 
uda ahaztezinak pasa zituelako 
eta euskal kulturaren loraldian 
hainbat hitzaldi eta jaialdi an-
tolatu zituelako. 

Lurgorriren aita Aguraingo 
familia frankista batekoa zen 

eta ama, aldiz, Errenteriakoa. 
Aitak Informazioaren Ministe-
rioarentzat lan egiten zuen, eta 
lan kontuek behartuta Madril, 
Bilbo eta Gasteiz artean bizi 
izan ziren. Aitak aspalditik zuen 
Euskal Herriko baserri-herri  
batean etxea finkatzeko gogoa. 
Garai hartan Toribio Leaniz  
Barrutia aramaioarra Bilbon 
ari zen lanean, udaletxean, suhil-
tzaileen zerbitzuburu gisa, eta 
zera esan zion Lurgorriren ai-
tari: "Ez ezazu ezer erabaki Ara-
maio ezagutu arte". 

"Lurgorriren aita liluratuta 
geratu zen Aramaiorekin. Bertan 
beste Euskal Herri bat ezagutu 
zuen, Agurainekin, Errenteria-
rekin eta Bilborekin zerikusirik 
ez zuena", azaldu du Jose Mari 
Velez de Mendizabalek, Lurgo-
rriri buruzko biografiaren egile 
eta Lurgorriren iloba denak. 
Hala, Ibargoia kaleko zazpiga-
rrenean ezarri zuten euren etxe-
bizitza azkarragatarrek 1926an.

Bederatzi urte zituela pasa 
zuen lehen uda Aramaion Lur-

gorrik, eta adiskidetasun sako-
na egin zuen Mario Bonetarekin 
eta Pako Salaberrirekin. 

Azken honekin batera joan 
zen Lurgorri Madrilera Zuzen-
bide ikasketak egitera. Euzko 
Ikasle Batzako presidente izen-
datu zuten 1933an. Horri esker, 
harremana izan zuen Bonifacio 
Etxegarai, Jose Antonio Agirre 
eta Jose Miguel Barandiaran 
bezalako euskal pizkundeko pro-
tagonistekin.

bizia euskadiren alde 
Gerra zibilaren hasierak Ara-
maion harrapatu zuen, eta EAJ-
ren aginduei jarraiki Debagoie-
naren erresistentzia antolatu 
zuen. Guda kazetari lanetan 
aritu zen, 1937an Santoñako 
traizioan preso hartu zuten arte. 

Bertatik Bilbora eraman eta 
Derioko kanposantuko hormaren 
kontra fusilatu zuten 1937ko 
abenduaren 16ko egunsentian, 
Euskadiren alde ohorez borro-
katu izanak eman zion lasaita-
sunarekin. 

Argazkietan, lurgorri bera, emiliano anaiarekin eta Pako Salaberrirekin Madrilen eta Aramaioko bere etxe kuttuna. J.m. Velez De menDizabal

Lurgorri jaio zela ehun 
urte beteko dira bihar
aramaion errotutako euskaltzalea 1916ko urriaren 29an jaio zen. Gerra zibilean 
preso jausi eta Bilbon fusilatu zuten tropa frankistek, baina gerra aurreko euskal 
pizkundeko pertsonaia garrantzitsua izan zen, 21 urterekin erail zuten arren

Aramaio-Arrasate

Egunen batean autoeskolara 
apuntatuko naiz. Presio 
sozialak bultzatuta beharrak 
baino gehiago, pentsatzen dut. 
Arratsaldean, Arrasatera. 
Gaur oraindik ez dut 
gidabaimenik.

Autobusa: berria, erosoagoa. 
1,60? Bai, zera! Auto-stopa 
egitera ba. Ez dut berba 
egiteko gogo larregi, ea nork 
hartzen nauen, galdera asko 
egiten dizkidan, eguraldi 
aldaketak arduratuta daukan 
ala nire ikasketa etorkizunaz 
hitz egin nahi duen, 
isiltasunari beldurrak 
bultzatuta interesak baino 
gehiago, pentsatzen dut.

Atzamarra atera eta itxaron. 
Hiru bat kotxe pasa eta 
laugarrenean barrura. Zu 
norena zara ba? –uffa, nola 
erantzun horri?– Eta orain 
euria? Denbora aldaketa hauek 
ez dira normalak... –egunero 
kotxez bazabiltza, bakarrik, 
nahiko normala da. Baina ez 
diot hori erantzungo, gaur ez 
dut bide izkinan geratu nahi–. 

Ikerren utziko zaitut? –baietz 
erantzun, kalera noan arren–. 
Autoeskolara apuntatuko naiz.

NIre ustez

MAidEr ALdAi 
Ikaslea

lurgorri omentzeko, bere 
izena jarri zioten 
aramaioko pasealeku bati.

bere izena zeraman 
plaka bat jarri zuten harri 
handi batean, baina 
denboraren eraginez plaka 
harritik askatu zen. berria 
jartzeko orduan, lurgorri 
pertsona eta Tellamendi 
inguruan dagoen izen 
bereko lursaila bereizteko 
testu bat jartzea adostu 
zen. atzoko osoko bilkuran, 
eaJk alderdikide eta 
familiarekin batera 
adostutako testua jartzeko 
eskaera egin zuen. 

Plaka zaharra. J.m.V.m.

Plaka berria 
jartzeko 
proposamena

Urriko domeketan egon da zer 
entzun eta zer ikusi Aramaion, 
musikarekin lotutako zine zi-
kloan. Amy Winehousen, Brian 
Wilsonen edo Sixto Rodriguezen 
biografietan oinarritutako peli-
kulek harrera ondo funtzionatu 
dute ikusleei dagokionez, eta 
antolatzaileak positiboki balo-
ratu dute zikloaak izan duen 
harrera. 

Domekan honetako Whiplash 
filmarekin amaituko da zine 
musikalaren zikloa. Jazza mai-
te duen bateria ikasle baten 
oinarritzen da. Kontserbatorio-
ko jazz taldean sartzen da eta  
metodologia zorrotza erabiltzen 
duen bertako irakasle batek 
bizitza aldatuko dio. 

'Whiplash' filmak 
itxiko du zine 
musikalaren zikloa
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M.A. aretxaBaleta
Menpekotasun egoeran dauden 
pertsonen arreta ikasketak egi-
ten dabiltzan Aretxabaletako 
Lanbide Eskolako kideek Arra-
sateko Aspaceko lagunen bisita 
jaso zuten eguaztenean. Eskola-

ko txokoak erakutsi zizkieten 
lehenengo eta gero mokadutxoa 
eskaini.

"Iaz Madrilera eta Toledora 
bidaia egin ostean dirutxo bat 
geratu zitzaigun, eta irakasleak 
proposatu zigun proiektu bat 

garatzeko taldean", jakinarazi 
du ikasleetako batek, eta gaine-
ratu du: "Iazko ikasturtean eza-
gutu genituen Aspacekoak, Arra-
satera, euren egoitzara joan 
ginelako bisitan, eta orain guk 
gonbidatu nahi izan ditugu. Eta 
gordeta geneukan diruarekin 
luncha gertatu diegu".

Zazpi lagun gerturatu ziren bi 
begiralerekin, eta hamasei ikas-
lerekin elkartu eskolan. Harre-
ra beroa egin zieten gonbidatuei 
eta kontu-kontari, giro alaian, 
pasatu dute goiza elkarrekin.

Aspacekoen bisita jaso dute 
Aretxabaletako Lanbide Eskolan
Ikasleek gonbidatu zituzten eta arrasateko egoitzako 
zazpi lagun gerturatu ziren eguaztenean 

Aspaceko kideak eta Aleko ikasleak elkarrekin, eguaztenean. mirari alTube

Mirari Altube aretxaBaleta
Aretxabaletako Ibarra kirolde-
gian zerbitzua ematen duen 
Athlon enpresari 2017ko urta-
rrilaren 31n bukatuko zaio kon-
tratua; hortaz, Udalak lehiaketa 
deitu berri du. Joan den asteko 
osoko bilkuran onartu zituzten 
pleguak, eta azaroaren 28a arte 
dute epea interesatuek eskain-
tzak aurkezteko. 

Martxoan egin zuen Udalak 
kiroldegiaren ereduaren gaine-
ko hausnarketa, eta han eraba-
ki zuen orain dagoenarekin ja-
rraitzea, hau da, Udalak koor-
dinatu eta zerbitzuak kanpoko 
enpresei eman; hain zuzen, Ath-
lonek du kirol jardueren, harre-
raren eta mantenu lanen ardura. 
Bi urterako hartuko gura dute, 
beste bi urte gehiago luzatzeko 

aukerarekin, eta aurrekontua 
780.802 euro da. Diru eskaintza 
eta eskaintza teknikoa balora-
tuko dituzte, eta Mikel Uribe-
txebarria kirol zinegotziak azal-
du du bakoitzari dagokion por-
tzentajea: "%30 kostuari dagokio 
eta beste %70a eskaintza tekni-
koari; azken horretan baloratu-
ko ditugu barne antolamendua, 
Udalarekin koordinazioa eta 

proposatutako beste hobekuntza 
batzuk: osasunari eskainitako 
zerbitzuak eta koordinatzaileen 
esperientzia, esaterako".

Kiroldegiaren zerbitzuen ar-
dura edozeinek hartuta ere, 
Udalak dagoeneko erabakita 
dauka datorren urtean Ibarrako 
ordutegia luzatzea; izan ere, 
aurten egindako gogobetetasun 
inkestan eskatuena izan da or-
dutegia luzatzea: "Proba egingo 
dugu goizago zabalduta, baita 
domeka arratsaldeetan ere. 150 
ordu gehiago izango dira", ar-
gitu du Uribetxebarriak.

%86,4ko autofinantzatzea 
Kiroldegiak azken urtean eman 
dituen datuekin oso pozik daude 
Udal ordezkariak. Irailean 2.562 
bazkide zituen, iaz baino 267 gehia-
go: "Uda sasoian behera egiten 
du apur bat eta neguan gora; eta 
iazko irailetik gora eta gora doa". 
Jardueretan dihardutenen iazko 
kopuruari, ostera, eutsi egin dio-
te, eta kantxa beteta egoten dela 
dio: "Gainezka dagoenik ez nuke 
esango, baina beteta bai, eskola 
kiroleko jarduerak direla, saski-
baloi, boleibol eta areto futboleko 
entrenamenduak direla". 

Diru sarrerei eta gastuei da-
gokienez ere oso pozik daude. 
Urtarriletik irailera bitartean 
sarrerak 481.178 euro izan dira 
eta gastuak, berriz, 556.916 euro: 
"Urte bukaeran 100.000 euro pa-
satxoko defizita izango dela uste 
dugu; hortaz, oso pozik gaude, 
%86,4ko autofinantzatzea lortu 
duelako aurten". Hurrengo ur-
teetara begirako helburua ere 
zehaztu dute: %80ren bueltan 
eustea kiroldegiaren autofinan-
tzaketari.

Kiroldegia zabaldu zenetik 
zerbitzua eman duen Athlon 
enpresarekin ere gustura ager-
tu da: "Daukagun mailara iris-
teko lan handia egin dute bai 
enpresak, bai langileek; hortaz, 
oso pozik gaude eurekin". 

energia eraginkortasuna 
Datorren urtean energia eragin-
kortasunaren gaineko azterketa 
egin gura dute, hobetzeko tar-
terik dagoen jakiteko. Eta gai-
neratu du: "Era berean, badaki-
gu instalakuntza zahartzen doan 
heinean mantenu gastuek gora 
egingo dutela eta inbertsioak 
egin beharko ditugula orain 
daukagun mailari eusteko".

ibarra kiroldegiko gimnasioan hainbat erabiltzaile. amaia TxinTxurreTa

ibarra kiroldegiaren 
zerbitzuak lehiaketara
2017ko urtarrilean bukatuko zaio kontratua athloni eta udalak egindako deialdia da 
datozen bi urtetarako. Bazkide kopurua gora doa urtetik urtera, baita jardueretako 
erabiltzaile kopurua ere, eta aurten %86tik gorako autofinantzatzea lortu du

iTurria: areTxabaleTako uDala

2013 2014 2015 2016

293
283

449
443

jarduerak
oHarra: erabilTzaile koPurua, irailean

iTurria: areTxabaleTako uDala

2013 2014 2015 2016

2.039
2.169

2.295
2.562

bazkideak
oHarra: guzTiak iraileko DaTuak
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Mirari Altube aretxaBaleta
Ibarra kiroldegi aurreko zelaian 
skate parkea egiten hasiko dira 
datozen egunotan. Udalak astean 
eman dio Contratas Fer enpre-
sari lanen ardura eta horien 
kostua 77.978 euro izango da.  
Diru-laguntza jasoko du, gaine-
ra, Foru Aldundiak kirol ekipa-
menduetarako gordeta daukan 
partida batetik; hala, 25.000 euro 
lortu ditu. Lanak hilabeteko 
epean bukatuko dituzte.

Herritarren eskaera kontuan 
hartuta egingo du Udalak skate 
parkea: "Gazteek behin eta be-
rriz eskatutako instalakuntza 
da", jakinarazi du Unai Elkoro 
alkateak. Hain zuzen, otsailean 
onartutako 2016ko Udal aurre-
kontua partida bat onartu zuten 
horretarako.

Futbol zelaiaren proiektua 
Deba ibaiaren alboan dagoen 
zelaiaren zatian jarriko dute 
skate parkea. Libre dagoen gai-
nerako zatian futbol zelaia egi-
teko eskaera egin zion UDAk, 

eta Udala ados agertu zen ho-
rrekin: "UDAk behar baten be-
rri eman zigun eta guk horri 
erantzun gura diogu", adierazi 
du Mikel Uribetxebarriak, kirol 
zinegotziak. Hala, proiektua 
egiten dabiltzala onartu du: 
"Proiektua egiten hasita daude 
eta bukatutakoan erabakiko da 
zer egin, horren aurrekontua 
ere jakin beharko da eta".

araba ibilbidea asfaltatzea 
Azaroan beste lan batzuk ere 
egingo dituzte herrian, Araba 
ibilbidea asfaltatu, esaterako: 
"Negargarri dago eta derrigo-
rrean berritu behar da", dio 
alkateak. Probisa enpresak egin-
go ditu lan horiek, eta kostua 
84.084 euro izango da. Bost egu-
netan lanok bukatuta izango 
dituztela jakinarazi dute.

Skate parkearen muntaia. ConTraTaS Fer

Skate parkea egingo 
dute Markolen azaroan
Ibarra kiroldegi aurreko zelaian jarriko dute eta Contratas Fer enpresak egingo ditu 
lanok; horren kostua ia 78.000 euro da eta 25.000 euroko diru-laguntza lortu du. 
libre geratuko den zatian futbol zelaia kokatzeko proiektua egiten dabiltza

Etxerik etxeko laguntza zerbitzua 
emateko lehiaketa deitu dute
lau urterako kontratatuko dute, beste bi urtez 
luzagarria, eta aurrekontua 1.785.821 euro da

M.A. aretxaBaleta
Kontratua bukatuko zaio etxerik 
etxeko laguntza zerbitzua ematen 
duen enpresari, Arrasateko Gi-
zadiri, hain zuzen, eta Udalak 
lehiaketa deitu du. Datozen lau 
urteetarako kontratatu gura dute, 

beste bi urtez luzagarria. Aurre-
kontua 1.785.821 eur da (19,59 
euro ordua) eta langileei gaur 
egun duten hitzarmena aplika-
tuko diete. Eskaerak aurkezteko 
epea bukatuko da azaroaren 28an; 
argibideak Udalaren webgunean.

etxerik etxeko langileen aldeko baldintza duinak aldarrikatu zituen 
irabaziko luis mariano gomez zinegotziak, mozio bidez, urriaren 17ko 
osoko bilkuran. zera zioen: "orduei dagokien portzentajea aldatu egin 
dute eta orain guztia begiratzen dute laguntza emateko orduan: kontu 
korronteak, norberaren ondasunak, etxeen jabetza… Horregatik, 
askok utzi egin diote laguntza hori eskatzeari. orduan aldundira jotzen 
dute eta betebehar gutxiagorekin ematen dutenez, laguntza jaso eta 
gero kontraturik gabeko langileak hartzen dituzte, sarritan legez 
kanpoko egoeran daudenak. Horregatik uste dugu sakon aztertu 
beharreko kontua dela". mozioa aho batez onartu zuten, dena den 
gizarte zerbitzuetako zinegotzi uribarrik zioen ez dela aretxabaletako 
kasua: "gure langileek duten akordioak ez dauka parekorik".

lan baldintza duinen aldeko mozioa

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

M
A

obiliario
RENAZA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

Azaroarekin batera erakusketa 
berria dator Arkupera, haize 
makinen gainekoa hain zuzen 
ere. 26 eraikuntza-proposamen 
jasoko dituzte erakusketa are-
toan azaroaren 3az geroztik, eta 
jolas egiteko eta esperimenta-
tzeko aukera eskainiko dute 
horiek, baita haizearen energia-
ren gaineko oinarrizko hainbat 
kontzeptu ikasteko ere. 

Haize makinen 
gaineko erakusketa 
azaroan, Arkupen

Udal liburutegiko irakur pun-
tuko marrazkia aukeratzeko 
lehiaketa deitu dute liburutegi-
ko kideek. 12 eta 16 urte arteko 
gaztetxoek har dezakete parte 
eta saria izango da e-book bat. 
20 zentimetroko altuera eta 5,5 
zentimetroko zabalera izan behar 
ditu marrazkiak eta lelo bat. 
Udal liburutegira eraman behar 
dira azaroaren 28a baino lehen.

Marrazki lehiaketa 
deitu du liburutegiak 
irakur punturako
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Mirari Altube aretxaBaleta
Joan den aste bukaera borobila 
izan zen UDArendako. Elkarte-
ko kirol talde guztiak aurkeztu 
zituzten egubakoitzean, ia 500 
neska-mutiko, eta Aitor Ziarde-
gik egin duen ereserki berria 
eskaini zuten gero txistulariek, 
Aretxabaleta Abesbatzak eta 
musika eskolako abesbatzak eta 
musikariek. Herritarrek harre-

ra beroa egin zioten, eta orain, 
futbol zelaian abesteko gogotsu 
daude. Ezustekorik ere izan zen 
ekitaldian; izan ere, oraintsu 
arte kirol zuzendari izan den 
Igor Arenazari agur esan gura 
izan zioten. Maren Lezetak eta 
Haritz Igartuak sinatutako ba-
loia oparitu zioten.

Domekan, ostera, Euskadiko 
karate txapelketa jokatu zen 

kiroldegian. Antolatzaileak oso 
pozik agertu ziren horrek eman-
dakoarekin eta emaitzekin. Ene-
ko Calvo txapelduna izan zen 
(juniorra, 76 kiloz gainekoa) eta 
Alex Benitez (kadetea, 70 kiloz 
azpikoa), Oxel Vazquez (21 urtez 
azpikoa, 60 kiloz azpikoa) eta 
Andoni Martin (junior, 76 kiloz 
gainekoa), hirugarren postuetan 
geratu ziren. 

Ezustekoekin osatutako 
jai giroa sortu du udAk
kirol elkarteak antolatutako aste bukaera mundialak giro ezin hobea sortu zuen; ia 500 
kirolari eta ereserki berria aurkeztu zituzten egubakoitzean eta Igor arenaza agurtu zuten. 
domekan, ostera, euskadiko karate txapeldunak erabaki ziren; eneko Calvo, adibidez

igor Arenaza, Maren lezeta eta Haritz igartua artean, oparitutako baloia eskuetan. i.S.

Aretxabaletako karate jokalariak dominekin. oDilo Vazquez

Umeak ereserki berria abesten. i.S.

kirolari gaztetxoak pozik. i.S.

UdAko kirolari guztiak elkarrekin joan den egubakoitzean, Herriko Plazan. imanol Soriano

Loramendi elkarteak fandango 
eta arin-arin dantzen oinarrizko 
ikastaroa antolatu du azarorako; 
hona hemen egunak: 8, 15, 22 
eta 29. Udaletxe zaharrean dira 
eskolak, 19:00etan. Izena emate-
ko Loramendira jo behar da: 
loramendielkartea@gmail.com 
edo 685 75 67 29. Bazkideendako  
debalde da eta gainerakoek 5 
euro ordaindu behar dute.

Fandango eta 
arin-arin ikastaroak 
azaroko martitzenetan

Telefono mugikorrak eta table-
tak erabiltzen irakatsiko die 
KZguneko teknikari Iratxe Ba-
ladak Basotxo erretiratuen el-
karteko kideei. Azaroaren 3an, 
eguaztenean, elkartuko dira 
Basotxon bertan, 17:00etan.

Lehenengo, oinarrizko kon-
tzeptuak irakatsiko ditu Baladak, 
eta ondoren, galderak egiteko 
tartea izango dute erretiratuek.

Teknologia berrien 
gaineko hitzaldia 
dute erretiratuek

Luxuzko komedia eskainiko du 
bihar, zapatua, Txalo Produk-
zioak-ek Aretxabaletan (22:00): 
Heroiak. Izan ere, Kultura Sai-
lari esker luxuzko hiru aktore 
elkartuko dira Arkupeko ohol-
tzan: Ramon Agirre, Kandido 
Uranga eta Jose Ramon Soroiz. 
Gerrako soldaduendako zahar 
egoitza batean dauden hiru be-
terano dira eskarmentu handi-
ko hiru aktoreak; bat herrena 
da, besteak agorafobia du eta 
hirugarrenak zorabioak izaten 
ditu buruan duen metraila za-
tiaren erruz. Hiru soldadu ohi 
horiek zahar egoitzatik ihes 
egitea erabaki dute eta hainbat 
gorabehera biziko dituzte. Hala, 
umorez eta xelebrekeriekin be-
teko dute Arkupe. 

Domekan, ostera, umeendako 
ikuskizuna izango da Arkupen, 
hau ere Txalo Produkzioak-en 
eskutik (17:00): Magia lapurra. 
Magiarako zaletasuna duen Dor-
leta neskatoren gorabeherekin 
ondo pasatzeko tartea izango 
dute neska-mutikoek.

'Heroiak' antzezlana 
bihar Agirre, Uranga 
eta Soroizekin

Hainbat urtetan uDako 
kirol zuzendari izan denak 
agur esan du eta elkarteko 
kideek eskerrak eman gura 
izan dizkiote.
Eskerrak eman 
dizkizute egindako lan 
guztiagatik… 
eskertua dagoena neu 
naiz. uDak eman dit 
aukera herrira zabaltzeko 
eta jende askorengana 
gerturatzeko. eskertuta 
nago konfiantza osoa izan 
dutelako nire lanean, eta 
horren ondorioz ilusio 
handiarekin jarri ditugu 
proiektuak abian. uDa 
zerbait bada, daukan 
lantaldeagatik da.
proiektu horri esker 
udA eredu izan da leku 
askotan… 
oso proiektu polita sortu 
genuen, egia da. kirola 
aitzakia hartuta beste 
helburu eta balio asko 
landu ditugu, batzuetan 
asmatuko genuen eta 
hurrengoan ez. ibilbidea 
luzea izan da eta oso 
oparoa. 
Eta orain ibilbide berria 
hasi duzu; jakin-minez 
dago jendea… 
gipuzkoa aldeko jokalariei 
jarraipena egitea da nire 
lana, baina, oraingoz, 
athleticen sartzen nabil. 
Hori bai, horra ezingo 
nintzatekeen iritsi uDak 
emandako aukerarik gabe. 
beti egongo naiz eskertua.
"gero arte" bakarrik da? 
Hori gurako nuke; eta 
laguntzeko beti nago gertu.

goiena

"eskerrak 
neuk eman 
nahi ditut"
igor arenaza uda-ko 
kIrol zuzeNdarI oHIa
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Azaroaren 19an, Sebastian Li-
zasok eta Xabier Euzkitzek ber-
tso saioa eskainiko dute Apo-
tzagako San Miguel merenderoan, 
70 pertsona ingururendako.  
20:30ean hasiko da saioa, eta, 
Inkernu tabernan salgai izan 
diren sarrera guztiak agortuta 
dauden arren, 20 sarrera inguru 
merenderoan bertan daude sal-
gai oraindik.

Bertso saioa egingo 
dute Lizasok eta 
Euzkitzek

Azaroaren 4an, Aztarnak pin-
tura erakusketa irekiko da In-
kernu tabernan, 19:00etan. Hil-
dakoen Eguna ospatzeko, akri-
likoan margotutako lanak ikus-
teko aukera izango da, luntx 
batekin lagunduta. Horrez gain, 
artistak egindako Catrina baten 
irudia Charo Gallegok drama-
tizatuko du performance baten 
bidez.

'Aztarnak' pintura 
erakusketa Inkernu 
tabernan ikusgai

imanol beloki eskorIatza
Pasa den urtean moduan, aurten 
ere, Eskoriatzako Gaztelekuak, 
Tortolis ludotekak eta Hezkun-
tza Foroak elkarlanean Arimen 
Gaua prestatu dute.

Urriaren 31n izango da ospa-
kizun nagusia, baina aurretik, 
gaztelekuan eta Tortolis ludote-
kan ekintzak antolatuko dituzte. 
Ludotekan, esaterako, gaur, 
18:00etatik aurrera jolas beldur-
garriak egingo dituzte, eta nahi 
duena bertaratu daiteke. Urria-
ren 29an eta 30ean, berriz, gaz-
telekuan beldurrezko ipuinak 

eta beldurrezko maskarak egin-
go dituzte.

Arimen Gaua, aldiz, urriaren 
31n izango da. 18:00etan, nahi 
duten haur guztiak ludotekan 
elkartu eta mozorrotu egingo 
dira –norberak eraman beharko 
du mozorroa–. 

18:30ean, Herriko plazan ka-
labaza hustuketa hasiko da –mo-
zorrodunei emango zaie lehen-
tasuna– eta 19:00etan, beldurrez-
ko ipuin kontaketa egongo da 
plazan Maider Galarzaren es-
kutik; eta euria egiten badu, 
kultura etxean egingo da.

Arimen gaua ospatzeko ekintza 
ugari izango dira Eskoriatzan
"xanduli, manduli, kikirriki… eman goxokiak guri!" 
esanez gozokiak eskatuko dituzte haurrek

imanol beloki eskorIatza
Azaroan oihal akrobazia ikas-
taroa hasiko da Eskoriatzako 
gimnasioan, pilotaleku azpiko 
gelan. Prezioa 15 euro da –klase 
solteak–, eta 40 euro, hilero as-
tean behin joan nahi duenaren-
tzat. Martitzenetan eta eguene-
tan izango dira saioak 18:30eta-
tik 19:45era. Martitzenetan hel-
duendako izango dira eta egue-
netan haurrendako. 

Oihaletan aritzeko hastapena 
izango da oinarrian ikastaroaren 
funtsa. "Lehenengo, beroketak 
egingo dira yoga pixka bat egi-

nez, eta gero, oihaletara pasako 
gara figurak egitera", adierazi 
du Agurtzane Telleriak, oihal 
akrobazia ikastaroan irakasle 
izango denak.

Helburua talde finko bat osa-
tzea dela adierazi du Telleriak: 
"Taldea osatzen bada, eta inda-
rra hartzen badugu, herrian 
erakustaldi bat egitea da asmoa, 
beraiek nahi badute". Izena eman 
nahi duenak edo informazio 
gehiago behar duenak 609 556 
210 telefono zenbakira deitu de-
zake, edo agur00.at@gmail.com 
helbidera idatzi. 

Oihal akrobazia egiten ikasteko 
aukera izango da azaroan
martitzenetan eta eguenetan izango dira saioak haur 
eta helduentzako agurtzane telleriaren eskutik

imanol beloki eskorIatza
Iurre Romaretazabala eskoria-
tzarra 22 urtez joan da Chiapa-
sera (Mexiko) bertako indigena 
eta atzerritarrei laguntza ema-
tera. Aurten ere bertan izango 
da lau hilabetez, azaroaren 3an 
joango da hara eta otsailaren 
24an bueltatuko da.
zer dela eta hasi zinen Chiapasera 
joaten? 
1994. urtean turista moduan joan 
nintzen Mexikora, eta Chiapa-
sera joatea erabaki nuen, nahiz 
eta bidaia agentziakoak ez joa-
teko esan zidan. Garai hartan 
gerra zen han, eta, arriskua egon 
arren, joatea erabaki nuen. On-
doren, 1995ean, laguntza eskain-
tzera joan nintzen bereziki, eta, 
hango muturreko pobrezia iku-
sita, ordutik gaur egunera arte 
ahal dudana egiten ahalegindu 
naiz.
ordutik hona, urtero joan izan zara. 
zenbat denborarako? 
Lehen urteetan bi hilabeterako 
joaten nintzen soilik, eta, 1999. 
urtea ezkero, ia lau hilabete 
pasatzen ditut han. Hango bizi-
moduaz maitemindu nintzen; ez 
da pobrezia bakarrik ikusten 
dena, zapatisten hausnarketek 
ere liluratuta utzi ninduten. 
kontatu, pixka bat, bertan ikusita-
koak eta egindakoak? 
Eguzki plakak ipini ditugu ko-
munitateetan, medikazioak era-
maten ditugu, josteko makinak, 
ura eramateko instalazioak jarri 
ditugu, arropa eraman… Lagun-
tza txiki asko egiten saiatzen 
naiz. Esaterako, gor-mutu bati 
aparailu bat erosi genion, eta 
gaur egun lanean ari da… espe-
rantza eman genion. Hala ere, 
muturreko pobrezia hori ikustea 
gogorra da.
ordutik hona aldatu egin da egoe-
ra, eboluziorik izan da? 
Gaur egun, zapatistek hobeto 
bizi direla diote. Beraien lurrak 
dituzte, eta baita euren legeak 
ere. Legeei dagokienez, Gobernu 
Onaren Batzordea izeneko ins-

tituzioa daukate. Oso interesga-
rria da; esaterako, hamabost 
egunera, ustelkeria saihesteko, 
herritarrek ordaindu gabeko 
"lan politikoak…" egiten dituz-
te txandakatuz. Urtero polizia 
ere txandakatzen da beraien 
artean… hemen dena kritikatzen 
dugu, baina egoera horretan 
jartzea ez da erraza. Beste mun-
du bat sortu dutela esan daiteke, 
nahiz eta beti ez dituzten egoki 
egiten gauzak; alde onak dituen 

arren, ez da praktikoa. Horrez 
gain, Casa Cereza izeneko espa-
zio komunitarioko emakumeei 
ere laguntza eskaintzen diet. 
Bertako kartzela Cerezo da, eta 
hortik dator izena, ironikoki; 
han dauden emakume gehienak 
etorkinak dira, bidegabe kartze-
latuak izan direnak. Bost urtean 
60 emakume atera ditugu kar-
tzela horretatik, eta, ondoren, 
ahal dugun neurrian laguntza 
ematen diegu.
zein proiektu burutuko duzu aurten?
Betiko moduan, diru pixka bat 
eramango dut, baina motibatzen 
nauena da laguntza morala ema-
ten diedala. Piztiaren Treneko 
etorkinei ere lagunduko diet. 
Tren honen gainean joaten diren 
etorkinak aterpetxeetan geratzen 
dira, apaizek kudeatzen dituz-
tenak, eta haiekin ere egongo 
naiz, ukenduak eramango diet… 
bertako ideologia eskoriatzara ere 
ekarri duzu, ezta? 
Eskoriatzan 17. Aste Zapatista 
egingo dugu aurten. Zaila da 
kontzientziak esnatzea, eta ez 
da lortzen jendeak txipa aldatzea. 
Hala ere, EskoZap taldea dau-
kagu eta beti ditugu eta izango 
ditugu ateak zabalik aldaketa 
nahi duenarentzat.

iurre romaretazabala.

iurre romaretazabalak Chiapasko komunitate batean ateratako argazkia.

"Chiapasko bizimoduaz 
maitemindu nintzen"
iurre roMaretazabala BoroNdatezko laNkIdea
22 urtez izan da Chiapasen (mexiko) bertako indigena eta atzerritarrei laguntza 
eskaintzen. Pobreziaren aurka egin arren, zapatisten ideologiak ere erakartzen du
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i.b eskorIatza
Zapatu honetan, azken urteotan 
egin ohi den moduan,  Luis Ezei-
za Herri Eskolako Koldotxo Gu-
raso Elkarteak antolatuta, men-
di irteera egingo da perretxikoak 
bilatu eta ezagutzeko. 10:00etan 
irtengo dira Herriko Plazatik, 
eta arratsaldean, 16:30etan, pe-
rretxikoen sailkapena egingo 
dute Kultura etxean Errotarri 
Elkarte Mikologikoaren lagun-
tzarekin.

Domekan, berriz, perretxiko 
mota ezberdinak sailkatuta di-
tuztela, 12:00etatik 14:00etara 
bitartean perretxiko erakuske-
ta egingo da Herriko Plazan. 
Bertan, umeentzako margo txa-
pelketa ere egongo da, bide ba-
tez, eta gaia, nola ez, perretxikoak 
izango da. Umeentzako sariak 
egongo direla adierazi dute an-
tolatzaileek, baina aurten ez 
dira taloak egiten izango. Kol-

dotxo Guraso Elkarteko Josema 
Melgarejoren esanetan: "Aurten 
berezia izango da zubia delako, 
eta, horregatik, ez dakigu zenbat 
jende gerturatuko den. Hala ere, 
zalantzak dituztenek eta miko-
logiaz ikasi nahi dutenek auke-
ra aproposa izango dute".

Perretxiko erakusketa. larraiTz zeberio

Perretxikoak bilatu, ezagutu eta 
sailkatzeko aukera izango da
errotari elkarte mikologikoaren laguntzarekin, perretxiko 
bakoitza izendatu eta zalantzak galdetu ahalko dira

xakean aritzeko taldea osatu 
nahi du Eskoriatzako udalak
era askotako adimenak garatzeko, erreminta 
pedagogiko gisa… balio du mahai-joko honek

i.b eskorIatza
Eskoriatzan xake talde bat sor-
tu nahi du Udalak. Talde irekia, 
adin guztietara zabalik egongo 
dena, xakean ikasteko eta jolas-
teko aukera eskaintzeko. Eta 
hori egiteko boluntario bila ari 
da Udala, xakezaleak, jokatzen 
dakitenak edo ez dakitenak, in-
teresa dutenak, gogoa daukate-
nak, edo denbora pixka bat du-
ten pertsonak. Arantxa Unzue-
ta udal teknikariaren esanetan: 
"Xakean jokatzen dakiten herri-
tarrak identifikatu nahi ditugu 
hasiera batean, eta ondoren, 
taldea osatzea izango da helbu-
rua ikasi nahi dutenak batuz".

Interesa duenak kultura etxe-
ra deitu dezake, 943 71 46 88 
telefonora, informazio zehatza-
goa lortzeko. Horrez gainera, 
zalantzak argitzeko kultura@
eskoriatza.eus helbidera idatzi 
dezake.

xakearen onurak 
Xakeak era askotako adimenak 
garatzen ditu –adimen emozio-
nala barne–. Gainera, egungo 
gizarterako erabilgarrien diren 
bertuteak lantzeko balio du: 
arreta, autokritika, irabazi eta 
galtzearen kudeaketa, zirrara 
primarioen kontrola, pentsamol-
de logiko eta ordenatuan eraba-
kiak hartzea, irudimena…

Erreminta pedagogiko gisa 
xakeak duen balioaz egin diren 
ikerketek emaitza positiboak 
erakutsi dituzte. Horren adibide 
da Generalitateak bultzatutako 
ikerketa zientifikoa, Lleidako 
eta Gironako unibertsitateen 
eskutik egin dena. Ikerlan ho-
rren emaitza nagusia da: "Xakea 
ikasi duten ikasleek emaitzak 
hobetu dituzte, oro har, eta erren-
dimendu akademikoa hobetu 
egin dute matematikan eta ira-
kurketan".

imanol beloki eskorIatza
Eskoriatzako kanposantuaren 
alde berriagoaren eta zaharra-
goaren arteko komunikazioa 
bideratzeko eta kanposantuko 
irisgarritasuna hobetzeko lanak 
amaituta daude dagoeneko. Obra 
hasi aurretik, Domu Santu egu-
nerako amaituko zituztela adie-
razi zuten Udaletik, eta, detai-
leren baten faltan, aukera izan-
go dute herritarrek egun horre-
tan kanposantura sartzeko. "Hesi 
batzuk  jartzea falta den arren, 
bukatuta daude lanak", adiera-
zi du Aritz Urrutiak, Eskoria-
tzako udal teknikariak.

Kanposantuko lurra berritu 
egin da, zolatuta, hormigoi in-
preso batekin; hala, sarrerako 
eta hilobien arteko bidea egoki 
jarrita. Honekin batera, pareta 
konpondu da, zaharra botata, 
eta lekua handitze aldera hor-
ma-hilobi batzuk kendu egin 
dira. Irisgarritasuna hobetzeko, 
lehen zeuden eskailerak egoki-
tu egin dira, eta arrapala berri 

bat jarri da; dagozkion eta bete 
behar diren neurrien arabera 
egin dute.

goiko sarrera itxita 
Kanposantuak bi sarrera ditu: 
eskaileretatik gora oinez igo 

daitekeena –sarrera nagusia– eta 
goiko aldea deritzona, bertarai-
no autoz ere joan daitekeena. 
"Kanposantuko atzealdean, gora 
igotzeko aukerarik ez da egongo 
oraindik, itxita egongo da. Dena 
den, bertan ez dago hilobirik ez 
ezer, eta goiko zatia itxita utzi-
ta egotearen arrazoia da arris-
kutsua izan daitekeela, eta bes-
te proiektu berri bat egiteko 
asmoa dagoela". Hala ere, proiek-
tu hau epe luzerakoa izango da, 
eta informazio gehiago aurre-
rago helaraziko dutela adierazi 
dute Udaletik.

aurreikuspenak beteta 
Obrak hasi berri, azaroaren 
1erako lanak amaituta izatea 
aurreikusi zuen Eskoriatzako 
Udalak, eta, lanak ondo joanez 
gero, urriko azken asterako. 
Hala, aurreikuspenak bete egin 
dira, eta egin beharreko lanak 
amaituta daude. 

Sasoi Eraikuntzak enpresak 
egin ditu kanposantuko lanak, 
eta Eraiki enpresak eraman du 
obra zuzendaritza. Aldez aurre-
tik adierazi moduan, aurrekon-
tuaren barruan egin dituzte 
lanak eta guztira 50.000 euro 
inguruko kostuarekin.

Amaituta daude eskoriatzako kanposantua eraberritzeko lanak. i.b

domu Santu egunerako 
kanposantua prest 
eskoriatzako kanposantuan eraberritze lanak irailaren 27an hasi ziren, eta, 
aurreikuspenak beteta, amaituta daude egin beharreko aldaketa guztiak. 
Hesi batzuk jartzea falta den arren, aukera dago bertara sartzeko 

eskoriatzako kanposantuko sarreran dagoen zuhaitzean, liztor 
asiarraren habia ikus daiteke. udaltzaingoek dagoeneko 20 habia 
inguru kendu dituzte dagoeneko aurten, eta adierazi dute habia 
hau datorren astean kenduko dutela.

liztor asiarraren habia

liztor habia kanposantuko sarreran. imanol beloki
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Eneko Azurmendi leINtz GatzaGa
Eguraldia zela eta, gatzagarrak 
beldur ziren Gatzaren Eguna 
behar bezala ospatzeko aukera 
izango ote zuten. "Eguraldiak 
lagundu egin du eta jende de-
zente gerturatu da; beraz, gus-
tura", dio Joannes Mendizabal 
kultura zinegotziak. 

gatza bakarrik ez 
Gatza izan zen eguneko prota-
gonista nagusia, herriari nor-
tasuna ematen dion produktua. 
Hala ere, beste hainbat gauza 
ere egon ziren. Mendi ibilaldian 
batutako gaztaina erreak, ogia, 
gazta, barazki ekologikoak, pas-
telak eta eztia, besteak beste.

Haurrak ogia egiten, plazan. i.C.Barazki ekologikoen azoka. i.C.

Basoan batutako gaztainak jan zituzten, danbolinean erreta. ibon Carmona

Arrakastatsua izan da 
iii. gatzaren Eguna
mota guztietako ekintzak izan ziren domekan, gaztetxoentzat zein helduentzat, eta 
eguraldiak uste baino gehiago lagundu zuenez, eguna behar bezala ospatzeko aukera 
izan zuten bertaratutakoek, Joannes mendizabal kultura zinegotziaren esanetan

E.A. leINtz GatzaGa
Martxoan hasitako txapelketa 
bihar, zapatua, amaituko da. 

Bi mailatan banatu dira txa-
pelketa osatu duten 16 bikoteak. 
Bigarren mailako finala Jo-
dra-Kintana legutiarrek jokatu-

ko dute Beraza-Etxeberria el-
goibartarren aurka, 11:30ean. 
Hau bukatzean, lehenengo mai-
lako finala izango da, Lazka-
no-Korta arrasatearrek eta Go-
mez-Zubiria mallabitarrek jo-
katuko dutena.

Badira hainbat urte txapelke-
ta hau antolatzen dutela, eta 
ordutik, urtero egiten dute. "Ez 
nago guztiz ziur, baina 8 edo 9 
urte izango dira honezkero", 
adierazi du Mauricio Zubillaga 
antolatzaileak.

Zubillagak berak ere parte 
hartu du txapelketan. Izan ere, 
Debagoieneko hiru bikotek har-
tu dute parte, Zubillaga-Bengoa 
gatzagarrek, Saizar-Etxeberria 
aramaioarrek eta finalera iritsi 
diren Lazkano-Korta arrasatea-
rrek, hain zuzen.  

Beteranoen Pilota txapelketako 
finalak jokatuko dituzte bihar
Bi partidu izango dira, Jodra-kintana/Beraza-etxeberria 
eta lazkano-korta/Gomez-zubiria, 11:30ean hasita 

'la familia bien, gracias' antzerkiko protagonistak. J.a areTa goñi

'La familia bien, gracias' 
antzezlana izango da zapatuan
umorea oinarri izanda, adin guztiei zuzendutako lana 
taularatuko dute ausardi antzerki taldekoek

imanol beloki eskorIatza
Amuska Emakume Elkarteak 
antolatutako La familia bien, 
gracias ikuskizuna Errenteria-
tik etorritako Ausardi antzerki 
taldeak eramango du oholtzara. 
Komedia gisa antzeztutako lana 
zapatuan izango da, Zaldibar 
antzokian, gazteleraz, eta 
19:00etan hasiko da. Sarrerak 
hiru eurotan izango dira salgai 
aldez aurretik Manuel Muñoz 
kiroldegian.

Errenteriako Beti Bizkor zaha-
rren egoitzako erretiratuek 
sortutako taldea da Ausardi eta 
bertako jubilatuek antzeztuko 
dute obra. Andone Esparzak 
zuzenduko du lana, eta Begoña 
Garcia, Feli Elorza, Javier Ri-
vas, Joaquina Ripalda, Lucia 
Castro, Maria Asun Prego, Nelly 
Ballestero eta Abel Alonsok 
antzeztuko dute. "Edozeinek 
izan dezakeen egoera familia-
rrak antzeztuz, guk familian 

dugun egoerekin antzekotasunak 
bilatzea da obraren funtsa", 
adierazi du Andone Esparza 
zuzendariak. Horrez gain, be-
tiere, umorea oinarri izanda, 
pertsona batek erretiratzean 
hartu dezakeen independentzia-
ren gainekoa da obra.

Helburua, umorea lantzea 
Familia bat emakume nagusi 
baten atzetik ari da, bere heren-
tziaren bila, arduratuta bere 
osasunarengatik, eta honek ez 
die kasurik egiten, libre bizi 
nahi duelako. 

Emakume nagusiak, kasu egin 
beharrean, independentzia nahi 
du, eta, horregatik, bidaian joa-
teko asmoa duela azalduko du 
familian. Egoitza batera joan 
beharrean, lagun batzuekin pisu 
batera joan nahi du bizitzera… 
Kezkak alde batera utzita, bizi 
egin behar dela izango du hel-
buru protagonistak.

Nafarroa hegoaldea ardatz 
izanda, bertako produktuak 
Euskal Herrira zabaltzeko eta 
euskalgintzari bultzada ema-
teko sortu zen Errigora egi-
tasmoa. 

Eskoriatzan gaur hasiko du 
Nafar hegoaldeko uzta euska-
ra puzka leloa duen kanpaina 
Atxorrotx Kultura Elkarteak. 
Hala, 19:30etatik aurrera pla-

zan egongo dira saskiak era-
kusten eta herritarren izenak 
jasotzen. 50 euroko prezioan 
izena eman, eta kanpaina amai-
tzean saskiak entregatuko dira.

Kanpainak urriaren 28tik 
azaroaren 8ra iraungo du, eta 
saski beltza edo zuria jasotze-
ko aukera izango da. Ordain-
dutakoaren %25, berriz,  Na-
farroa hegoaldeko euskalgin-
tzara bideratuko da. Saskiak 
eskatzeko beste modu bat info@
atxorrotx.eus helbidea izango 
da.

Errigorako saskien 
kanpaina gaurtik 
aurrera Eskoriatzan
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Julen iriondo BerGara
"Berba egitten genduan bakoi-
tzian, negarra zan [isiltasuna], 
amakin, negarra zan". Eta urteek 
ez dute iturria lehortu; zapia 
eskuan eta malkoa begietan bizi 
izan zuten senide batek baino 
gehiagok fusilatzeen 80. urte-
mugako ekitaldia. Tiro hotsek 
eragindako malkoak, biolin eta 
bertso doinuz etorritakoak, lehen 
eta orain, Jose Goikoetxea, Ri-
cardo Zangitu, Rufino Akizu eta 
Tomas eta Ildefonso Iñarra go-
goan.

Nola ez gogoan izan, haiek 
gertatzean 3 urte soilik izanda 
ere, Marina Dolara Zangituk 
bezala –amaren neba zen Ricar-
do Zangitu–: "3 urte euki arren, 
penazko gauzak geratu egitten 
dira". Nola ez gogoan izan: "He-
mentxe tiruak entzun eta dana 
egin zittuen nere gurasuak".

Begirada finko, une batez orai-
na utzi eta iraganera, 1936ko 
urriaren 20 hartara bidaiatuko 
balute bezala, nola jarduten du-
ten senideek! "Tomas Iñarraren 
andriak esaten eban, nere ama-

giñarrebak [zioen Mari Karmen 
Zarrabek], ahaztu sekula ez, eta 
gorrotua be ez dana kendu e! 
Hori ez zan egin deskuido batian; 
hori egin zan nahi zala".

Bost langile xume erailak, 
arrazoirik gabe atxilo hartuak, 
epaituak ere izan gabe fusila-
tuak; heriotzen 75. urteurrenean 
Osintxu sarreran hil zituzten 
lekutik gertu jarritako monoli-
to aurrean, 80.ean ere omenduak. 
Enaitz Alustizak bertsotan zioen 
bezala: "Egin zutena ez dugu 
ahazten, eta ez dugu ahaztu nahi".

gogoan iltzatzen 
diren sentipenak 
"oso polita, hunkigarria", halakoxea iruditu zitzaien osintxun 1936an fusilatutakoen 
senideei 80. urteurreneko omenaldia; malkoak masailetan, zenbat negar zortzi 
hamarkadotan; gogoan gordeko dute, faxistek kendu zietena gordetzen duten bezala

Mari karmen zarrabe, Tomas iñarraren erraina, loreekin. 

domekan egindako manifestazioa, senideak buruan.

Gure bezeroen erosotasuna 
hobetzen jarraitzen duGu.

Ibargarai 21, behea - BERGARA
Tel.: 943 25 34 34 - 664 47 05 72

Astelehenetik ostiralera:
09:00 - 13:00 / 14:00 - 20:00

Zapatuetan:
aurrez deituta

ikus gure webgunea: www.harrizuri.com

Aste bukaeran urgentziaren bat baduzu, 
deitu lasai mugikorrrera!

Punta-puntako teknologia erabiltzen dugu

Medizina erregeneratzailea lantzen dugu 
(PRGF plasma), zikatrizazio hobea lortzeko eta 

hobeto osatzeko

Kromoterapia eta Shiatsu erlaxatze teknikak 
erabiltzen ditugu, lasai senti zaitezen

hasieratik bukaera arte 
tratamendu oso-osoa Gure 
kontsultan eGiteko aukera duzu.

Orthophos SL 3D 
(TAC 3D Digitala)

Erradiografia sistema berriena!

Patologian, inplantologian eta 
ortodontzian aplikagarria!R

PS
.: 

40
/1

4
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ekitaldia jarraitzen, fusilatuen senideak lehen lerroan eserita direla. argazkiak: oiHana elorTza

Senideetako batzuk, Jon Balentziagak egindako monolitoaren atzean. Aurreskua dantzatzen. 

Julen iriondo BerGara
Hilaren 13an hasi eta aurreko 
zapatura arte egin dute Kultu-
raldia, eta pozik geratu da eman-
dakoarekin San Joxepeko zu-
zendaritza: "Ondo joan da dena", 
zioen Jose Ramon Eguren pre-
sidenteak. Jon Molina parro-
koaren hitzaldiarekin hasitako 
ekitaldi-sortari, eskulanen era-
kusketarekin eman zioten ja-
rraipena: "Nahikotxo jende eto-
rri zen ikustera". 

Oso gustukoa gertatu zena 
izan zen Felix Garitanok sinis-
menaren gainean egindako saioa; 
Garitanok bertan esandakoak 
jaso eta liburuxka egin dute, 
hitzaldian egon zirenen eta in-
teresa agertu zutenen artean 
banatzeko –datorren astean–.

Errioxara egindako bidaian, 
eta mahats-biltze garaia izanda, 
mahatsa upategira nola iristen 
zen ikusteko aukera izan zuten, 

besteak beste. 70 lagun izan zi-
ren Ikusi-Makusikoen antzezla-
nean, eta ia beste hainbeste 
itxiera bazkarian. Gehienak 
opari eta guzti joan ziren gai-
nera etxera. San Joxepekoek 
eskerrona agertu nahi diete opa-
riak eman zituzten enpresei.

Bazkalostean dantzan. imanol Soriano

san Joxepekoak oso pozik 
kulturaldiak emandakoarekin
Felix Garitanoren hitzaldia, Ikusi-makusiren antzezlana 
eta azken bazkaria, adibidez, arrakastatsuak izan dira

Amilaga 39, Bergara  •  Tel./Faxa: 943 76 12 99  
e-posta: euskalduna@harrespil.net

Hileta Zerbitzuak

BEILATOKIA

ETENGABEKO ZERBITZUA

LORE KOROAK

ESKELAK

TRAMITE GUZTIEN BIDERATZEA
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Julen iriondo BerGara
"Hainbat puntutan adostasune-
ra heldu gara denon lanari esker, 
oposizioaren eta gure lanari 
esker", zioen Elena Lete alka-
teak; eta EH Bilduko Leire Irui-
nek: "Guk, Gobernuan egon 
ginen zortzi urteetan ez genuen 
inongo ekarpenik jaso, eta ez 
dugu konpartitu izan oposizioa 
egiteko modu hori". Horregatik, 
"oposizio eraikitzaile" baten ize-
nean, ekarpenak egin eta hain-
bat gauzatan EAJrekin adosta-
suna lortu izana azpimarratu 
zuen Iruinek; eta jeltzaleek gau-
zak lantzeko behar beste den-
bora eman baliete adostasun 
gehiago leudekeela ere bai.

Edukira sartuta, tarifa sozial 
berria ezarri dute Agorrosinen, 
eta neurri bera aplikatuko dute 
Osintxuko, Angiozarko eta Oxi-
rondoko ludoteketan ere. Azken 
hori izan da EH Bilduk EAJre-
kin adostutako puntuetako bat. 
Beste batzuk aipatzen hasita, 
koalizioa pozik agertu zen ener-
gia efizientzia ikuspegitik etxe-
bizitza birgaitzeagatik jaso beha-
rreko hobaria %100ean manten-
tzearren –%70era jaistea zen 
EAJren asmoa–. Ekonomia 
jardueren gaineko zergan ere 
%25eko hobaria adostu zuten, 
enpresaren tamainaren arabera 
euren lantaldea %10 edo %20 
handitzen duten enpresentzat.

Desadostasunei dagokienez, 
EH Bilduk eskatu zuen aurten-
go %20ko igoera zuzendu eta 
Agorrosingo tasak %10 jaistea. 
Azaldu zuten igoerarekin abo-
natuen %8 galdu dituela Ago-
rrosinek, eta %20ko igoerarekin 
zerbitzuaren defizita "180.000 
euro" murriztetik –Gobernuak 
helburu jarritakoa; 174.000 euro 
zehazki– "nahikoa urrun" gera-
tuko direla; alkateak, ostera, 
Agorrosingo kirol jarduera "man-
tendu" egin dela zioen, eta erla-
tibizatu egin zuen bazkide ga-
lera: "Agian, hortik atera direnak 
dira bazkide zirenak baina era-
biltzen ez zutenak. Besteek ja-
rraitu egin dute, eta hori demos-
tratu da urtean zehar", zioen. 
Urte amaierako zenbakien zain, 
%20ko igoerak azken urteetako 
Agorrosinen defizitaren neurri 
gabeko goranzko joera eteteko 
balioko duen ustea agertu zuen 
Letek. EH Bilduren ustez, hala 
balitz ere ez luke justifikatuko 
zerbitzu publiko baten tasaren 
%20ko igoera. 2017an %1 igoko 
dira Agorrosingo prezioak. Ho-
rrez gain, Elgetako eta Antzuo-
lako Udalek finantzaketan par-
te hartzeko adostasunik lortu 
ez eta Bergaran erroldatuta ez 
daudenen errekargua %25etik 
%30era pasatuko da.

Irabazik hainbat emendakin 
aurkeztu zituen, baina gehienak 
atzera bota zituzten, nahiz eta 
zenbaitek EH Bilduren babesa 
jaso, ez horrela Gobernuarena. 
Azokara bertako produktuak 
eta produktu ekologikoak era-
maten dituzten baserritarrei 
hobaria aplikatzea eskatzen zue-
na izan zen horietako bat. Al-
kateak azaldu zuen ezin dela 
gehiago handitu azokakoekiko 
kaleko dendariek duten desa-
bantaila –kaleko hainbatek ere 
saltzen dituztelako bertako pro-
duktuak–. Aiert Lizarraldek 
azaldu zuen, orokorrean, "bene-
tako lan on bat egitetik oso urrun" 
daudela Bergarako Udalean.

hainbat puntu adostu 
dituzte 2017ko zergetan
Gobernuaren aldeko botoekin eta oposizioaren kontrakoekin onartu zituzten osoko 
bilkuran datorren urterako ordenantza fiskalak. Hala ere, eaJk eta eH Bilduk lortutako 
adostasun maila azpimarratu zuten. kPIa beste igoko dira zerga eta tasa gehienak

Miresmena

Askotan ez gara 
konturatzen, ez zaigu 
burutik pasatu ere egiten. 
Egunero bezala, 
iratzargailuak edo 
mugikorrak jotzean altxatu 
eta beste egun bati ekiten 
diogu normaltasunez. 
Egunerokotasuna barneratua 
dugu, ez diogu garrantzirik 
ematen, baina badira 
egunerokotasun horri aurre 
egiteko lanak dituztenak.

Loteria txar bezala 
izendatzen dut. Batzuek, 
jaiotza egunetik daramate; 
beste batzuei ustekabean, 
egun batetik bestera, bizia 
aldatzen die. Ez naiz 
Gabonetako milioiez ari, ez, 
osasun arazoez baizik.

Egunerokotasuna arazo 
barik aurrera eramatea 
gauza handia da. Zorionez, 
aurrera pauso handiak 
ematen ari dira, eta 
arazoren bat dutenen bizi 
kalitatea asko hobetu da. 
Sekula ezin da galdu 
esperantza, tunelaren 
amaieran argia azalduko 
denarena. 

Egunerokotasun horretan 
laguntzen duten familia, 
erakunde eta 
boluntarioentzat dira lerro 
hauek. Katxalin, FundAME, 
Aspanogi eta beste hainbat 
talderi eta ospitaleetan 
lanean zabiltzaten 
profesional guztiei esan nahi 
dizuet, nire miresmen osoa 
duzuela.

NIre ustez

iOsu 
ELOrtzAEguaztenean, azaroak 2, Osin-

txun izango dira anbulatorioko 
kideak, hala nahi dutenei gri-
pearen kontrako txertoa jartze-
ko; 12:00etatik 12:30era izango 
da, liburutegian. Labegaraieta-
ra, ostera, hurrengo egunean 
joango dira, eguenean. 11:00k 
eta 12:00ak artean egongo da 
txertoa jartzeko aukera, kirol-
degian.

Gripearen kontrako 
txertoa, datorren 
astean auzoetan

Etxadiko profesionalek emango 
duten hitzaldia Haur Hezkun-
tzako eta Lehen Hezkuntzako 
gurasoentzat izango da bereziki, 
eta 18:00etan hasiko da. Izena 
eman behar da: 943-77 91 26/943-
77 91 65. "Familiaren eta esko-
laren arteko komunikazioa adin 
txikikoen garapena sustatzeko 
gako izateko estrategia praktiko 
batzuk" aurkeztuko dituzte.

'Familia eta eskolaren 
arteko komunikazioa', 
hilaren 8an Irizarren

Valleko kondea, modernitatea 
eta tradizioa: garai aldaketa 
baten isla izeneko erakusketa 
azaroaren 13ra arte egongo da 
ikusgai. Valleko kondea, bere 
argazkien bitartez, bukatzen ari 
zen bizimodu baten adierazle 
da. XIX. mendeko bukaeratik  
XX. mendeko 30eko hamarka-
dara arteko gizarte aldaketa 
erakusten dute argazkiek.

Valleko kondearen 
gaineko erakusketa, 
gaurtik Aroztegin

Azaroaren 7tik 30era izango da 
Arizondo Argazkizale Elkartea-
ren oinarrizko argazkilaritza 
ikastaroa. Astelehen, martitzen 
eta eguaztenetan izango da, eta 
denera 24 ordu, 19:15 eta 21:15 
artean, elkartearen egoitzan. 
Hamalau lagun izango dira gehie-
nez, eta herrikoek lehentasuna 
izango dute. Izena emateko zen-
bakia: 943-76 00 01 –lan orduetan–.

Arizondoren eskutik 
azaroan, oinarrizko 
argazkilaritza

1940koek azaroaren 12an egingo 
dute bazkaria Azpeitxin (14:00). 
13:00etan elkartuko dira Sierbe-
tan. Izena, hilaren 5era arte: 
943-76 18 33 edo 650 09 25 53. 
1953koek hilaren 26an egingo 
dute afaria. 20:30ean aterako da 
autobusa, azokatik Tartufora. 
Izena, han eta Tasiorenean, edo 
Juan Antonio Unzurrunzagari 
edo Imanol Agirreri esanda.

1940an eta 1953an 
jaiotakoen bazkaria 
eta afaria

oro har, kPia adina igoko dira zergak, kPia positiboa baldin bada; 
osterantzean, ez da aldaketarik izango. badira, ordea, 
salbuespenak; 2016ko ordenantzekiko aldaketak dira hemen 
adierazten direnak.

tasan aldaketak
• Erabilera anitzeko etxebizitza %1,5eko igoera, 2016ko 

kPia txikiagoa bada; handiagoa bada, kPia.
• Agorrosin %1eko igoera abonuetan eta ikastaroetan. 

bergaran erroldatuta ez daudenen errekargua, %25etik 
%30era.

• ur zerbitzua aldaketarik ez.

hobariak
• Ekonomia jardueren gaineko zerga langile kopuruaren 

arabera, urte baten lantaldea %10 edo %20 handitzen duten 
enpresentzat, %25eko hobaria.

• trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga %95, 
emisio gabekoentzat; %80, hibridoentzat. %50 familia 
ugarientzat –ibilgailu bakarra familiako–.

• Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga 
eraginkortasun energetiko irizpideekin fatxadak konpontzean, 
%100. Fatxadak margotzeagatik, %80. igogailu berria jarriz 
gero, %100. 

• Agorrosin %50 arte, diru-sarreren arabera (Tarifa soziala 2). 
%25, 65 urtetik gorakoek, lanegunetan irekieratik 16:00ak 
arte, eta jaiegunetan egun osoz.

• Euskaltegia %25, birmatrikulazioetan.
• Ludotekak %100, Tarifa sozialaren irizpideekin.

2017ko ordenantza fiskalak
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Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

aroztegiak
azkarate aroztegia
BerGara
• Ateak, leihoak, horma-armairuak,  
tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak.
• K-21
telleria 19 B02-B03
tel.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20
blogak.goiena.net/azkarate

Hondeaketak
exCavaCiones y Contratas arrasate sl 
arrasate 
meatzerreka 30
tel.: 943 77 12 26/ 646 29 59 87
e.arrasate@gmail.com

iturgintza
egia iturgintza
arrasate 
Gipuzkoa etorbidea 39, behea
tel.: 943 77 01 85 

oyanguren iturgintza
eskorIatza 
• Iturgintza eta gasa
• Berogailuak eta petrolio-produktuak
• Klimatizazioa
aranburuzabala 15
tel.: 943 71 47 14 / 606 00 73 69
f.oyanguren@ctv.es

urko ManteniMiento sl
aretxaBaleta
• Instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea 
Basabe industrialdea B-3
tel.: 943 77 19 88 
Faxa: 943 79 59 97

leiHoak
argi-Plastik
arrasate 
zigarrola kalea 1, 8 pab
tel.: 943 77 11 30

lorezaintza
Makai kooP. elkartea
aretxaBaleta 
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
Basabe poligonoa d-2-1
tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
Faxa: 943 79 78 45

debagoieneko 
greMioak

imanol beloki BerGara
Bergarako zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntza Jardunaldien 
astearen baitan, Wolfram En-
counter lehen edizioa egingo da 
Bergaran. Azaroaren 5ean 
10:00etan hasi eta azaroaren 6an 
14:00etan amaituko da 28 ordu-
ko txapelketa. Aranzadiko se-
minarioko gimnasioan egingo 
da txapelketa eta bertan parte 
hartzeko izena eman beharko 
da wolframencounter@gmail.
com helbidera idatzita.

Kirol elektronikoak sustatze-
ko eta herritarrei ezagutzera 
emateko antolatu dute ekimena, 
elkarlanean, Maijokuk, Eibarko 
Omnis Klubak eta udalak.

Hiru joko txapelketan 
Counter Strike Global offensive, 
Ligue of Legend eta Hearthstone 
jokoetan arituko dira, eta bi 
partidatara jokatuko dute. Pla-
zak mugatuak izango dira –48– 
eta izena eman ez duena txapel-
ketan ez jokatu arren, bertara 
joan daiteke ikustera.

Iker Dominguez ekimenaren 
antolatzaileetako baten esanetan: 
"Iaz egin genuen txapelketa txi-
ki bat jokoak ezagutzeko, eta 
aurten zerbait handiagoa egitea 
erabaki dugu, 28 orduko txapel-
keta, hain zuzen. Nork bere or-
denagailua eraman beharko du 
eta argindarra eta Internet, be-
rriz, guk jarriko dugu".

beste hainbat ekintza  
Seminarioko karpan beste hain-
bat ekintza izango dira jokoen 
txapelketaz gain. Zorman izene-
ko youtuber-a izango da hitzaldia 
ematen. "Youtuber-a da, eta bere 
esperientzia kontatuko digu ho-
netaz bizi denak". Horrez gain, 
EA Sports-eko profesionala den 
Lukas Rojo ere bertan izango 
da. "Iaz Espainiako liga irabazi 
zuen League of Legend jokora 
jokatzen, eta hau ere bere espe-
rientzia eta bizitza kontatzera 
etorriko da".

Azkenik, hitzaldiez gain, ma-
terial birziklatuekin errobotak 
egiteko ikastaroa egongo da 
umeentzako.

Wolfram Encounter: lehen 
edizioa ospatuko da
zientzia, teknologia eta Berrikuntza Jardunaldien barruan, azaroaren 5ean eta 6an 
aranzadi Ikastolako gimnasioan hainbat jokorekin 28 orduko txapelketa egingo da. 
Horrez gain, beste hainbat ekintza izango dira seminarioko karpan

Gaur, 19:45ean hasita, Bergara-
ko Udal Pilotalekuan Gipuzkoa-
ko Txapelketako errendimen-
duko hiru partidu eta gazteen 
partidu bat jokatuko da. Azken 
hau final-laurdenetakoa izango 
da, gainera. Domekan, berriz, 
11:30ean, DV Pilota Txapelketa-
ren barruan, promesek partidu 
bat jokatuko dute eta seniorrek 
beste bat.

Gipuzkoako 
Txapelketako lau 
partidu gaur Bergaran

Gipuzkoako txapelketako Sora-
luce BKE eskubaloi taldeak Saie-
ko taldearen aurka jokatuko du 
zapatuan. 16:00etan izango da, 
Labegaraietan, eta sailkapenean 
gora egin beharrean daude.

Gipuzkoako bigarren mailako 
Soraluce Bergara saskibaloi tal-
deak, aldiz,  Viento Sur taldea-
ren aurka jokatuko du azaroaren 
6ean, 16:30ean, Labegaraietan.

Azken postuetatik 
ateratzeko lanetan 
BKE eskubaloikoak

Bergarako Shotokan taldeko 
hainbat karateka sailkatu dira 
azaroan Tenerifen jokatuko den 
Espainiako Txapelketarako. Ka-
dete mailan, Markel Salgado 
bigarren eta Irene Castelos lau-
garren. Juniorretan, Joseba Pe-
rez de Aguado eta Urko Nogales 
hirugarren; eta 21 urtez azpikoen 
mailan, Iker Osinaga lehena eta 
Andoni Mujika hirugarren.

Hainbat karateka 
bergarar Espainiako 
Txapelketara

Azaroaren 19an, 40 urteak os-
patzeko bazkaria egingo da Aran-
zadiko gimnasioan. Izena Gracian 
Mertzerian eman beharko da. 
Horrez gain, azaroaren 5etik 
aurrera, lau txirrindulari pro-
fesionali buruzko erakusketa 
jarriko da ikusgai Dixula taber-
nan: Jesus Arantzabal, Migel 
Bengoa, Santi Aiastui eta Jose 
Inazio Askasibar.

Lokatza Ziklismo 
Eskolak 40 urte 
beteko ditu
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Patxi Larrion bergararrak bere 
lehen eleberria aurkeztu du
Feriatzaileak du izena liburuak, eta Nafarroan, urbasa 
inguruan zein Iruñean kokatzen da istorioa

M.t. BerGara
Patxi Larrion bergararrak Fe-
riatzaileak liburua aurkeztu 
zuen eguaztenean Irizar jaure-
gian, familiarteko eta lagunez 
inguratuta. Izan ere, gaur egun 
Iruñean bizi da Larrion, eta 
argitaratu berri duena bere lehen 
eleberria da.

Zortzi Oscar sari jaso zituen 
Patton pelikularen Urbasako 
eta Iruñeko grabaketetan abia-
tzen da istorioa, eta hango lan-
taldearendako zerbitzu lanetan 
ziharduten Martin Galdeano eta 
Luis Urra lagunak ditu prota-
gonistatzat.

"Urbasa zinearekin lotzen dut 
beti", dio Larrionek. Izan ere, 
Bergaran bizi zela, Sakana al-
dera joaten zen sarri, bere gu-
rasoen herrira, eta bidaia ho-
rretan Sakanatik pasatzen zen. 
Bada, behin baino gehiagotan 
tokatu zitzaion pelikularen bat 
edo beste filmatzen ari zirela 
bertatik pasatzea. Oroitzapen 
horietatik abiatuta idatzi du 
Feriatzaileak.

toki eta pertsona erreferentziak
Patxi Larrionek azaldu zuen 
bere eleberrian leku-izen asko 
darabilela, Iruñeko eta Urbasa 

inguruko jendeak, batez ere, 
"uneoro irudika dezan non ger-
tatzen den istorioa". 

Bada, pertsonaiak aukeratze-
rakoan, berak ezagututako per-
tsona errealak ere hartu zituen 
oinarri Larrionek.

Idazleak azaldu zuen "doku-
mentazio lan handia" egin due-
la, eta hala ere, nobela "oso bizia" 
idatzi nahi izan duela, deskri-
bapen gehiegi ere sartu gabe.

Larrion argitaratu berri duen 
liburuaren aurkezpenak egiten 
dabil orain. Horretarako, nobe-
lan "klabe" den maleta marroia 
darama berarekin.

m.T.

Bertsoak Mizpirualden
ainhoa agirreazaldegi elgetarrak eta gregorio larrañaga Mañukorta-k 
alaitu zuten eguaztenean mizpirualdeko egoiliarren arratsaldea. lankuren 
eta gipuzkoako Foru aldundiaren Adin-Adin egitasmoaren baitan, bertso 
saioa eskaini zuten. Hainbat egoiliar batu ziren bertsoak entzutera, eta 
bertsolariek txalo zaparrada jaso zuten.

Maite txintxurreta BerGara
Bergarako 13. Helduen Txotxon-
gilo Mostrak dagoeneko eman 
du eman beharrekoa. Bada, lau 
egunez herria txotxongiloen 
magiaz bete da, eta nazioarteko 
izen handiko artistak izan dira 
gurean. Beste behin ere, Taun 
Taun Teatro konpainia ardura-
tu da ekimena antolatzeaz, Ber-
garako Udalaren laguntzarekin, 
eta aho zapore onarekin geratu 
dira behin zikloa bukatuta.

Taun Taun Teatroko Itsaso 
Azkarateri aurtengo edizio ho-
netaz egin duten balorazioaz 
galdetuta, "oso ona" izan dela 
dio. Hilaren 20an, eguena, hasi 
zen mostra, eta domekara arte 
iraun zuen. Lau egun horietan 
zehar, bederatzi ikuskizun des-
berdin izan dira herrian, ager-
toki desberdinetan; batzuk ba-
rruan, eta beste batzuk kanpoan.

Askotariko emanaldiak izan 
direla nabarmendu du Azkara-
tek, "elkarren artean oso des-
berdinak teknika aldetik", an-
tolatzailearen hitzetan.

ikuskizunak jendez lepo 
Itsaso Azkaratek ikusleen eran-
tzun ona nabarmendu du. Izan 
ere, hitzorduetan "jende asko" 
izan dela dio. Eguen iluntzean 
Deabru Beltzak taldekoek kale 
ikuskizun bat eskaini zuten, Su 
à feu izenekoa, kalean zebiltzan 
herritarren atentzioa piztu zue-
na musika, txinparta eta mozo-
rro deigarriekin.

Hori, baina, hasiera besterik 
ez zen izan. Hurrengo egunetan 
hitzorduak Zabalotegi aretoan, 
San Martin plazan eta gaztetxean 
izan ziren. Bada, emanaldi guz-
tiak ikustera jende mordoxka 
gerturatu zen. Kartzela zaharre-
ko Variette White ikusteko, esa-
te baterako, aretoko eserleku 
guztiak bete egin ziren eta jen-

dea zutik geratu zen ikusten. 
Bestalde, Azkaratek zapatuan 
plazan izandako emanaldiek 
izandako arrakasta nabarmendu 
du. "Gaueko Naufragos emanal-
dian, kanpoan egin zena, 400 bat 
pertsona batuko ziren", dio. Bes-
talde, eguerdi eta arratsalde 
partean plazan muntatu zuten 
agertoki berezi batean, txakur 
txabola itxurakoa, Cal y Canto 
konpainiak Perro Perdido lana 
taularatu zuen. "Hiru emanaldi 
izan ziren, eta hiruretan jendez 
topera egon zen", dio Azkaratek.

'stop motion' tailerra
Bestalde, berrikuntza moduan, 
zapatu goizean Stop Motion tai-
lerra egin zuten Aroztegi aretoan, 
animaziozko film laburrak egi-
ten ikasteko. Ibai Aizpurua adi-
tuak gidatu zuen tailerra, eta 
Azkaratek azaldu du talde txikia 
batu zen arren "profesionalen 
pareko" lanak egin ahal izan 
zituztela. Hala, gidaria zein an-
tolatzaileak "oso gustura" daude 
ikastaroak eman duenarekin.

Aroztegi aretoan egin zuten 'Stop motion' tailerra. imanol Soriano

txotxongilo Mostrak ez 
die hutsik egin ikusleei
lau egunez nazioarteko artistak bildu dira Bergaran, taun taun teatro konpainiak 
hamairugarrenez antolatutako zikloan parte hartu dute. emanaldiek erantzun "oso 
ona" izan dutela nabarmendu dute antolatzaileek, jende asko erakarri baitute

AntoLAtZAiLEEk 
nAbArMEndu dutE 
"JEndE ASko" iZAn 
dELA MoStrAko 
ikuSkiZunEtAn

m.T.
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zu hemen zaude

GERTURATU ETA HAmALAU
UDAZKENEAN ERE, GOIENA TELEBISTA



Maider Arregi aNtzuola
Helduendako zine emanaldiak 
hileko azken domeketan izango 
dira 18:30ean Torresoroan. "Orain 
artekoek arrakasta txikia izan 
duten arren, ordutegia eta egu-
na aldatuta jende gehiago ger-

turatuko dela uste dugu peliku-
lak ikustera. Saiatzen segi behar 
dela uste dugu, zineak Antzuo-
lan espazio bat izatea merezi 
baitu, aberasgarria da", azaldu 
du Mikel Bargiela zinegotziak. 
Hala, etzi, lehen filma eskainiko 

da: Shock Doctrine. Eskainiko 
diren pelikulak Filmazpiten ka-
talogokoak izango dira eta ber-
tsio orijinalean euskarazko az-
pitituluekin. "Oraindik ez dauz-
kagu eskainiko diren pelikulak 
aukeratuta, baina denetarik 
izango da: dokumentalak, egun-
go munduaren errealitatearekin 
zer ikusia duten gaiak jorratzen 
dituztenak (emakumeek bizi 
duten errealitatea, adibidez), 
edo nobela eta artea ardatz du-
ten pelikulak". Bargielak dio 
hiru helburu dituela ekimenak: 

"Pedagogikoa (ikastea) zinearen 
bitartez, herritarrak zinearen 
mundura gerturatzea (sentsibi-
lizazioa), eta entretenitzea eta 
ondo pasatzea".

Hala, azaroaren 25ean, Ema-
kumeen Indarkeriaren Aurkako 
Nazioarteko Eguna dela-eta, 
emakumeak ardatz izango duen 
filma eskaini gura dutela gaine-
ratu du Bargielak.

"Zine emanaldiak, hilabeteko 
azkenengo domeketan izango 
dira, azaroan izan ezik. Urritik 
apirilera arte, 18:30ean eta doan".

Mikel Bargiela: "zineak espazioa 
izatea merezi duela uste dugu"
aurten berriro eskainiko dituzte euskarazko 
azpitituluarekin helduendako filmak torresoroan

Erriberako elikagaiekin osatu-
riko saskia erosteko aukera 
izango da aurten ere Antzuolan. 
50 euro balio du saski bakoitzak 
eta lortutako diruaren %25 Erri-
beran euskara sustatzeko era-
biliko da. Azaroaren 8ra arte 
dago izena emateko aukera li-
burutegian edo Itzar liburu den-
dan. Aurten, produktu ezberdi-
nez osatutako saskiak daude.

Erriberan euskara 
bultzatzeko bertako 
produktuak salgai

Maider Arregi aNtzuola
Pozik bizitzea, norberaren bu-
ruarekin harmonian eta lasai 
egotea. Ez da horren erraza, 
gaur egungo gizarteak daraman 
abiadura azkarrarekin. Hala, 
isiltasunaz gozatzen ikasteko 
eta lasaitasuna bilatzen lagun-
tzeko ikastaroa egiten dihardu-
te, bigarrenez, Antzuolan. "Gure 

barrua ikusi eta bertan dauden 
mugimendu guztiak aztertzen 
ditugu ikastaroan. Hona dato-
rrenak pozik bizi gura du, ba-
rruarekin lasai, eta bakean egon 
nahi du", azaldu du Jesus Mari 
Matak, ikastaroko gidariak.

Hiru arlo lantzen dituzte: psi-
kologia eta afektibitatea (emo-
zioak); arreta; eta barruko isil-

tasuna. "Denok sekulako grina 
daukagu barruko isiltasunarekin 
bizitzeko. Adibidez, haurrak 
etengabeko mugimenduan eta 
ekintzatan egon behar direla 
uste dugu; baina ikastaro honen 
bitartez, ikusi dugu haurrak 
isiltasunarekin disfrutatu egiten 
dutela. Gizarte honetan beha-
rrezkoak dira horrelako momen-

tuak; lasaitasuna eta zorionta-
suna izateko".

bizi kalitatea hobetu 
"Badaude egunerokotasunak 
eragiten dizkigun arazoei aurre 
egiteko mekanismoak. Baina, 
horretarako, zure gorputza, ba-
rrua, ezagutu beharra duzu, eta 
ondoren zer egin jakin eta apli-
katu. Barrua lantzeak gure bizi 
kalitatea hobetuko du. Izan ere, 
psikologiak asko aurreratu du 
eta oso mekanismo errazak eta 
sinpleak daudela azaltzen dugu 
saioetan. Hau da, esperimenta-
tzea da gakoa; isiltasunean na-
goela zer sentitzen dudan, alegia", 
argitu du Nigan ekimeneko bul-
tzatzaile antzuolarrak.

Gaineratu du gizaki orok di-
tuela bizitzeko aspirazioak; eta 
aspirazio horiek zapuzten badi-
ra, askotan frustrazioa eragiten 
dutela. "Aspirazio horiei bidea 
eman behar zaie pozik bizitzeko. 
Aspirazio horiek nola lortu ika-
si behar dugu gure bizi kalitatea 
hobetzeko".

ikastetxeen interesa 
Aramaio, Arrasate, Oñati eta 
Bergarako ikastetxeek haurrekin 
barrua lantzeko interesa azaldu 
dutela dio Matak. "Mariaren 
Lagundian azaroan hasiko gara 
ikastaroekin. Bailarako ikaste-
txe askok ere aintzat hartua 
daukate garrantzia".

Azaroaren 4an, gazteendako 
saioa eskainiko da Olaranen, 
18:30ean. 13 eta 19 urte artekoen-
dako doako saioa da. 

Norberaren barrua hobeto ezagutzeko ikastaroan 30 lagunek hartu dute parte. maiDer arregi

pozik eta harmonian 
bizitzeko gako bila
Jesus mari matak hamar urte daramatza haurrekin ikastaroak lantzen, norberaren 
barrua hobeto ezagutzeko. 'Nigan' proiektuak indarra hartu du eta gaztetxoekin 
izandako esperientzia aberasgarria, orain, helduekin jarri du praktikan

ALor pSikikoA EtA 
EMoZionALA, ArrEtA 
EtA iSiLtASunA 
LAntZEn dutE 
ikAStAroEtAn

Silvia maria Haur 
Hezkuntzako irakaslea da. 
Haurrekin esperientzia 
positiboa izan duela dio. 
nolatan animatu zinen 
urrats hau egitera? 
Yogatik abiatuta, horrelako 
esperientzietan murgildun 
nintzen. Horrela, nire 
proiektua ere bertan 
zentratu nuen. izan ere, 
lomCen, curriculumean 
zentratzen dira soilik, eta 
ez esparru pertsonalean. 
Hau da, ez ditu pertsonak, 
haurrak, ardatz hartzen.
Zein onura dakartza? 
geletan ezagutzen ez 
genuen haurren alderdia 
azaleratzen da. euren 
onena ateratzea lortzen 
dugu. Haur guztiek dute 
barruan zerbait emateko 
eta hezkuntzatik ondoen 
egiten dutena aurrera 
eramaten lagundu behar 
diegu. bakoitzak badu-eta 
zerbait ona barruan. 

maiDer arregi

"dugun onena 
ateratzen da"
silvia Maria 
Haur HezkuNtzako 
Irakaslea
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Urtero legez, Landatxopeko la-
gunek eta Udaleko ordezkariek 
Bergarako Mizpirualde egoitzan 
dauden herritarrei bisita egingo 
diete zapatu arratsaldean. Festa 
giroa izango da nagusi. Helburua 
bertan dauden herritarrei An-
tzuolak ez dituela ahaztu adie-
raztea da, eta poztasun eta alai-
tasuna eskaintzea. Musika he-
rriko trikitilariek jarriko dute.

Antzuola eguna 
ospatuko dute 
Mizpirualden

Domekarako, urriak 29, San Jose 
eta San Joserako ibilbidea au-
zolanean garbitzeko deialdia 
egin du Udalak. Sastrakak gar-
bitzeko lanak asteon egin dituz-
te, eta orain, horiek biltzeko eta 
zaborra jasotzeko auzolanerako 
herritarren laguntza behar da. 
09:30ean abiatuko da auzolana;  
bukatzen denerako hamaiketa-
koa prestatuko du Udalak.

San Jose ingurua 
txukuntzeko 
auzolanerako deia

Pilar eTxaniz

LOMCEri ezetz esateko batu dira
antzuolarrek, martitzeneko elkarretaratzean ezetz esan zioten lomCeri eta 
horrek dakarren errebalidari. 09:00etatik 10:00etara egin zuten geldialdia 
Steilas eta ela sindikatuek eta eskola Publikoko ikasleen guraso 
elkarteak (eHige) deitutako agerraldian. eH bilduk ere bat egin zuen. 
ondoren, manifestazioa egin zuten erdigunean barrena 112 lagunek. 

M.A. aNtzuola
Herriko eta inguruko bailare-
tako baserrietan egiten diren 
gazta motak dastatzeko aukera 
izango da Antzuolako Aitz-Gar-
bi tabernan. Dastaketa azaroaren 
6an, domekan egingo dute.

Ahuntz eta ardi gaztak dasta-
tzeaz gain, bakoitzaren ezauga-
rriak zeintzuk diren ere azaldu-
ko zaie parte hartzaileak gazta-
ren mundura murgilduz. 

"Horrez gain, baina, baserritar 
gaztagile horien bizimodua eta 
lanak ezagutuko dituzte berta-
ratzen direnek. Aukera parega-

bea jaten dugunaren atzean zer 
eta nor dagoen jakiteko", azaldu 
dute antolatzaileek.

Izan ere, herriko gaztagile ba-
tek ere parte hartuko du. Hala, 
Antzuolako Pikunieta baserri-
koek, ardi gazta nola egiten du-
ten azalduko dute eta honek 
dituen bereizgarriak ekarriko 
dituzte. Bertan izango dira Itziar-
ko Egixa baserrikoak (ardi gaz-
ta) eta Soraluzeko Egotzakoak 
(ahuntz gazta). Hamasei lagu-
nendako plaza mugatua dago. 
Izena azaroaren 3ra arte eman 
daiteke Aitz Garbin.

Askotariko gaztak dastatzeko 
aukera izango da Aitz garbin
ahuntz eta ardi gaztak dastatzeko aukera izango da 
azaroaren 6an, domekan, aitz Garbi tabernan

Maider Arregi aNtzuola
Abian da denboraldia herriko 
futbol taldeendako. Helburua, 
baina, AKEk dituen talde guz-
tiendako berbera dela dio Mikel 
Kerexeta lehendakariak: "Fut-
bolaren bitartez kirola egiteko 
aukera eman eta batez ere dis-
frutatzea da helburu nagusia 
eta denendako dugun asmoa". 

Entrenatzaileak hauek dira: 
lehen erregionalean Igor Larrea 
eta Josu Zubikarai; gazteetan 
Jon Madariaga eta Txomin Es-
naola; kadeteetan Aitor Lete, 
Mikel Agirre, Aitor Alonso eta 
Iker Altube; eta infantiletan Iker 
Gardoki, Ander Aranburu eta 
Mikel Jauregi.

Futbol eskola 
Aurreko astean, baina, futbol 
eskola osatzen dutenen taldeak 
aurkeztu zituzten. Guztira, 56 
neska-mutikok osatzen dute es-
kola. Hala, mutilen bi talde osa-
tu dute alebinetan (25 mutiko), 
benjaminetan talde bakarra (18 
mutiko) eta alebinekin eta ben-
jaminekin osatutako nesken 
taldea ere osatu dute aurten (16 
neska). Guztien argazkiak goie-
na.eus/antzuola helbidean ditu-
zue ikusgai.

lehen erregionalekoak, eztalako zelaian. ake

kadeteen taldea, eztalako zelaian. ake

gazteen taldea, eztalako zelaian. ake

Erregionalak, kadeteak 
eta gazteak aurkeztuta
aurreko astetan futbol eskolako lau taldeak aurkeztu zituen antzuolako kirol 
elkarteak. Guztira, 56 neska-mutiko. orain, lehen erregionalekoek, kadeteek eta 
gazteek denboraldi berrirako talde argazkiak atera dituzte eztala zelaian
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Larraitz Zeberio elGeta
Beste herri askotan moduan, 
Elgetan ere egunero entzuten 
da kanpai hotsa. Lehen baino 
gutxiago, baina oraindik ere 
komunikazio modu bat da ho-
nako hau. "Behetik jotzen dira 
orain kanpaiak. Lehen ere bai. 
Soka bana zegoen elizako sarre-
ra nagusiko alde banatan. Hori 
bai, haietako bat apurtzen zenean 
kanpandorrera igo behar izaten 
genuen. Kanpai-mihitik zintzilik 
dagoen sokatik tira egin eta 
jotzen genituen kanpaiak". Be-
nedikta Bergaretxeren ahotik 
entzun ditugu azalpen horiek 
guztiak. Aspaldiko urteetan bera 
arduratzen da tokatzen denean 
Elgetan kanpaiak jotzeaz. Kan-
pandorrerako bidea egin dugu 
haren eskutik. 148 maila igo 
ditugu martxa onean, eta, uste 
moduan, herria beste modu ba-
tera ikusten da han goitik. 

Beste leku askotan moduan, 
denboraren joana markatzen 
dute, gehienbat, Elgetako kan-
paiek. Hamabost minutuan behin 
entzuten dira herrian. Gaur egun 
sistema automatiko bat dago 
ipinita, eta ez du inork antzina 
moduan atzera eta aurrera ibi-
li beharrik. Hori bai, meza au-
rretik, hileta elizkizuna dagoe-
nean edo herrian bateren bat 
hiltzen denean ere jotzen dituz-
te kanpaiak Elgetan. Behetik 
jotzen dira, botoi bat sakatzea 
besterik ez da, baina kasu ho-
netan ere bateren batek hartu 
behar du ardura. "Batez ere, 
hil-kanpaien kasuan", dio Ber-
garetxek. "Andrazkoari bost 
jotzen dizkiogu, eta gizonezkoa-
ri zazpi. Hori horrela da nire 
akordu guztian", azaltzen du.

errelebo bila 
Oraingoz, Benedikta Bergare-
txeri dagokio ardura hori. "Esan-
go nuke nire aurretik Antonio 
Markiegi sakristauak jotzen 
zituela kanpaiak. Hura gauza 
izan ez zenean batek egingo zue-
la, besteak egingo zuela... Urtee-
tan nenbilen elizan, eta, azke-
nean, nik ekion nion". Urtarri-
lean 81 urte beteko ditu emaku-
meak, eta pentsatzen hasita dago 
ordezkoa beharko lukeela. "Nos-
ki ardura handia dela. Kanpoan 
bazaude ere ardura hori duzu, 
eta deitzen badute pentsatzen 
dugu: 'Ene! Ezin naiteke joan 
orain!". Gainera, arduratsu jo-
katu beharra dago. "Hil-kanpaiak 
jo aurretik familiaren abisua 

jaso behar dugu", azaltzen du 
Bergaretxek. "Batzuetan gerta-
tzen da familiak deitu aurretik 
izatea heriotzaren berri, baina 
ez ditugu kanpaiak jotzen fami-
liaren abisua jaso arte".

Sasoi onean da oraindik Be-
nedikta Bergaretxe, baina or-
dezkoren bat azaltzea nahiko 
luke. "Eskatu dut erreleboa, 
baina, oraingoz, ez da inor aur-
keztu. Ea norbait animatzen 
den! Nik erakutsiko nioke", azal-
tzen du, irribarrez.

aspaldiko usadioa 
Elgetarrek, batez ere adinez na-
gusienak direnek eta herrigu-
netik gertu bizi direnek, garran-
tzi handia ematen diete kanpai 
hotsei. "Batzuetan entzun ez 
badituzte galdetu egiten dute: 
'Gaur ez da kanpairik entzun?'. 
Horregatik uste dut usadio hau 
bukatuz gero batek baino gehia-
gok igarriko lukeela faltan", dio 
Bergaretxek. 

Gauza den bitartean jarraitu-
ko du hil-kanpaiak jotzen. Ai-
tortu du, dena den, inoiz-edo jo 
dituela kanpaiak bere ordez 
gertuko senitarteko batek.  

Benedikta Bergaretxe elgetako kanpandorreko bi kanpai handienei begira. l.z.

hil-kanpaien 
usadio zaharra
"andrazkoari bost eta gizonezkoari zazpi". Benedikta Bergaretxek dio hori horrela 
izan dela bere akordu guztian. emakumeak urteetan bete du eginkizun horrekin, 
baina ordezkoren bat agertzea nahiko luke usadio zahar horrek jarraipena izan dezan

Sei teilatupean daude eta zazpigarrena —aingeru kanpaia— 
teilatu gainean dago. Hilabete da kanpaietako bati mihi-kanpaia 
aldatu diotela. apurtu egin zen, eta, pieza berezia izanik, neurrira 
egiteko eskatu zioten Valentziako enpresa bati. Jesus montielek 
ipini zion mihi-kanpai berria lehen planoan dagoen kanpaiari. 

zazpi kanpai daude kanpandorrean

l.z.

Herrigunea kanpandorretik ikusita. l.z.
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PIlota txaPelketa

EMAitzAk - 1. JArduNALdiA
o. erostarbe-g. arizmendiarrieta / 
J. mañarikua-b. arabaolaza  11-18
H. gallastegi-o. askasibar /   
i. retolaza-m. elkoro  11-18
i. ugarteburu-S. bouzas /   
J.m. zubiaurre-P. larrea   06-18

PArtiduAk, 2. JArduNALdiA

gaur, barikua, 18:30ean

H. gallastegi-o. askasibar /   
i. ugarteburu-S. bouzas
i. retolaza-m. elkoro /    
a. Telleria-a, ibarluzea
e. ormaetxea-a. Valle /    
m. beretxinaga-    
i. unzetabarrenetxea 
a. elorza-o. Sasurua /    
e. garate-e. maguregi 

goiena komunitatea 
Herrixa Dantzan / elGeta

Ikasturte berriko lehenengo dan-
tzaldia iragarri du Patxi Mon-
terok domekarako. Elgetako 
Udalak lagundutako ekimena 
da eta Espaloia kafe antzokian 
izango da dantzaldia. 19:00etan 
emango diote hasiera, eta, ohi-
ko moduan, ordu eta erdiko 
iraupena izango du. "Gidatuta-
ko dantzaldia da Herrixa Dantzan, 
musika eta dantza tradizional 
ludikoekin osatutakoa: sokan, 
bikoteka, soltean, borobilean, 
taldeka... denetarik. Helburua 
da animatzen diren herritarrek 
dantzan elkarrekin ondo pasa-
tzea". Kafe antzokiko taberna 
itxita egongo da.

Domekan ikasturteko 
lehen Herrixa Dantzan 
saioa, Espaloian

l.z.

Arratsalde osoa ipuinetarako
gaur, barikua, ospatuko dute arimen gaua elgetan. Seigarren mailako 
ikasleek Karlistaren altxorraren bila ikuskizuna egingo dute 20:00etan. 
linterna eramateko gomendioa egin dute. aurretik, 17:20an, eneritz 
artetxek Zenbat gurari! izeneko ipuin kontalari saioa egingo du 
liburutegian 4 eta 9 urte arteko umeendako. 19:00etan amaituko da.

goiena komunitatea 
goibeko / elGeta

"Goibeko euskaltzaleen topagu-
netik balorazio oso positiboa 
egiten dugu bai jaiaz bai euska-
raren sokarekin lortutakoaz. 300 
lagunetik gora izan ginen sokan 
euskararen alde. Euskarak par-
tidua kalean jokatzen duela era-
kutsi dugu, eta animatu gura 
ditugu herritarrak euskaltzale-

tasunarekin jarraitzera 365 egu-
netan. 

2017an Korrikarekin bat egi-
tera deituko dugu jendea, eta 
2018an izango da berriz mezu 
berriarekin euskararen soka. 
Urtero egitea baino bi urtean 
behin egitea erabaki dugu.

Erakunde zein norbanako, 
auzolanean egindako jaiak la-
guntzaile asko izan zituen. Es-
kerrik asko denei, bereziki baz-
kideei; izan ere, haiek emanda-
ko dirua erabili dugu egun 
horretako ekintzak ordaintzeko". 

Goibekok bi urtean 
behin egingo du 
Euskaltzaleen Eguna

Larraitz Zeberio elGeta
Martitzenean egindako osoko 
bilkuran onartu zituen udalba-
tzak 2017rako ordenantza fiska-
lak. Orokorrean mantendu egin-
go dituzte udal zergak eta tasak. 
Hondakinen tasa, hori bai, igo 
egingo dute %5. Hala, ohiko 
etxebizitza batek 110,18 euro 
ordainduko ditu urtean. Base-
rriei, aldiz, hobari handiagoa 

aplikatuko zaie:  %25 izatetik 
%50 izatera pasako da. 

Balio katastralen berrikuspe-
nak ere aldaketak ekarriko ditu 
Udalak aplikatuko dituen tipoe-
tan. Zerga horri dagokion diru
-bilketa ez jaisteko Udalak han-
ditu egingo ditu tipoak. Jabeek 
jakinarazpena jasoko dute etxean.

errekargua etxebizitza hutsei 
Oposizioa abstenitu egin zen 
ordenantza fiskalen onarpenean. 
Arrazoia ohiko egoitza ez diren 
etxebizitzen gaineko %100eko 
errekargua izan da. Ez gaude 
ados errekargu horren aplika-
zioarekin", esan zuen Gu Geu 
Elgeta plataformako Mikel La-
rreak. "Ez dugu ikusten neurri 

horrekin etxebizitzak alokairu-
rako merkaturatzen direnik. 
Zigor moduan ikusten dugu". 
Iraitz Lazkano alkateak esan 
zuen Elgetan 118 etxebizitza 
daudela etxebizitza hutsen errol-
dan. "Hamar pertsonako etxe-
bizitza bat, eta ez dago aloka-
tzeko aukerarik". Desadostasu-
nak desadostasun, egoerak plan 
integral bat eskatzen duela uste 
dute alde biek. 

zinegotzi karguari uko 
"Lan arazoak eta arazo pertso-
nalak" medio, Agurtzane Alkal-
dek uko egin dio zinegotzi kar-
guari. EH Bilduk Mirari La-
rrañaga proposatuko du Alkal-
dek zituen ardurak hartzeko. 

elgetako udalbatza martitzenean egindako osoko bilkuran. l.z.

udal zerga eta tasa 
gehienak bere horretan
elgetako udalak mantendu egingo ditu eskumenekoak dituen udal tasa eta zerga 
gehienak. oposizioa abstenitu egin da. ohiko egoitza ez diren etxebizitzen gaineko 
%100eko errekargua da desadostasun horren zergatia

udalak prozedura negoziatua ipini du martxan espaloia kafe 
antzokiaren kudeaketa nori eman erabakitzeko. Hutsik gelditutako 
lehiaketa publikoaren inguruan galdetu zuen oposizioak, kezka 
azalduta prozedurak markatzen zuen erabakitze mahai osatu ez 
izanarekin. udal arduradunek erantzun zuten hautagaitza bakarra 
aurkeztu zela lehiaketa publiko horretara, eta ez zela eskatutako 
gutxieneko baldintzetara egokitzen. azaldu zuten horregatik ez 
zela erabakitze mahaia osatu, eta kultura batzordean eman zela 
erabakiaren berri. kultura zinegotzi Janire lazkanok gaineratu 
zuen prozedura negoziatu bat dagoela orain martxan. "oraingoz, 
bi interesatu daude, eta besterik balego azaroaren 11ra arteko 
epea zabaldu dugu udaletxean hautagaitzak jakinarazteko". 

Prozedura berria espaloiarendako 

eibarko udalak ez du berriz 
elgetarako zirkulazioa 
moztuko ipuruan partidua 
dagoenean. bi udalen 
arteko hainbat gestioren 
ostean, eibarko 
udaltzainburuorde 
guillermo argentek 
jakinarazi du ubitxa kaletik 
desbideratuko dutela bi 
noranzkoetako zirkulazioa. 
"uste dugu irtenbide 
egokia izan daitekeela, eta 
domeka eguerdiko 
eibar-Villarreal partiduan 
egingo dugu proba lehen 
aldiz. bi udaltzain ipiniko 
ditugu aldizkako 
zirkulazioa antolatzeko".

zirkulazioa 
eibarrera
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oihana Elortza oñatI
1960ko hamarkadaren hasieran 
jarri zuen martxan Arantzazuko 
harrobia Patricio Etxeberria 
enpresak. Egun, Aridos Aloñak 
ustiatzen du eta handitzeko 
proiektua aurkeztu du Eusko 
Jaurlaritzan. Handitzea lortuko 
balu, egun duen zabalera bikoiz-
tuko luke, 52.300 metro karra-
tutik 100.000 metro karratura. 
Harrobia non dagoen eta proiek-
tu horrek ekarriko lituzkeen 
ondorioak ikusita, handitze ho-
rren aurka daudela adierazi dute 
udalbatza osatzen duten alderdi 
biek, EH Bilduk eta EAJk. Bai-
ta Arantzazu Defenda Dezagun! 
herri plataforma osatzen duten 
bailarako hainbat eragilek ere.

Herri plataforma 
Plataforma horretan daude, adi-
bidez, Arantzazuko auzotarrak, 
frantziskotarrak, Aloña Mendi-

ko mendi saila, eskalatzaile tal-
dea, Aloñako lagunak, Oñatiko 
gaztetxea, Oñatiko Naturzaliak, 
Naturtzaindia taldea eta Berga-
rako Mendia Bizirik Pol-Pol 
taldea. Eguzki taldeak, EH Bil-
duko batzarkide batek eta Oña-

tiko eta Elgetako Udaleko EH 
Bilduko ordezkariek ere babes-
tu zuten plataformak joan den 
zapatuan egin zuen prentsa age-
rraldia.

Pello Zabalak hitz egin zuen 
guztien izenean eta kontra ego-

teko dituzten arrazoiak aipatu 
zituen. Azaldu zuen ez dutela 
ulertzen inguruak dituen balioak  
bultzatzeko instituzioek egin 
duten esfortzua kontuan izanda, 
"naturaren balioak, sinbolikoak 
zein bisitariak erakartzekoak", 
nola etor daitekeen orain horre-
lako proiektu bat. Ingurua al-
datzeak Natura 2000 eremua 
arriskuan jarriko lukeela aipa-
tu zuten. Gainera, "sortuko duen 
hautsak inguruko zelai, akuife-
ro eta babestutako floran izango 
duen eragin kutsatzailea handia 
izango da akuifero garrantzi-
tsuak dituen unitate hidrologi-
koa izanik, egungo ur dinamika 
guztiz aldatuko du", Zabalak 
esan zuen moduan.

dardara 
Handitze horrek legearen alde-
tik ere distantzia arauak ez di-
tuela errespetatzen esan dute 
plataformako kideek. Diote le-
gearen arabera harrobiak etxe-
bizitzetatik gutxienez bi kilome-
trora egon behar direla; Aran-
tzazu bera 1,5 kilometrora dago 
eta hainbat baserri 100 eta 400 
metro artean. Horrek auzotarren 
zein ibiltarien segurtasuna arris-
kuan jartzen duela adierazi dute. 
Gomiztegi Artzain Eskola ere 
oso gertu dago, harrobiaren gai-
nean. "Lan jardun handia izan 
duten urteetan harriak etxerai-
no etorri dira eta dardarak as-
kotan igarri ditugu", dio Gesal-
tzako Elias Zumaldek. Dardara 
horiek Arantzazuko santutegiko 
leihoetan ere igarri izan dituzte. 

Arantzazuko Aixkirri baserriaren aurrean egin zuten prentsa agerraldia Arantzazu defenda dezagun! plataformako kideek, harrobia atzean zutela o.e.

Ez dute harrobia 
handitzerik gura
oñatiko udalbatza osatzen duten bi alderdiak, eH Bildu eta eaJ, daude arantzazuko 
harrobia handitzearen kontra, ingurua naturagune babestua delako eta ondorioak 
handiak izango liratekeelako. Bailarako hainbat eragile ere aurka agertu dira.

mikel biain alkateak azaldu 
duenez, udal gobernua 
proiektuaren kontra dago 
erabat. "Handitze hori 
kokatzen da natura 2000 
eremuan. eremu hori 
babestua da eta babes hori 
ez da kasualitatea; inguru 
horretan dagoen fauna, 
flora eta habitatak balio 
handikoak direlako dago 
babestua. gainera, 
europako araudiak 
babesten duen eremua da. 
astakeria da momentu 
honetan harrobiaren 
handitzea proposatzea".

udaleko ingurumeneko 
eta Hirigintzako teknikariak 
eta mercedes balentzuela 
biologoak ere eman 
zituzten azalpenak 
martitzeneko bilera irekian.

eH bildu 
kontra

Mikel biain 
alkatea

eaJ ere handitzearen 
kontra dago. Horixe esan 
du udal bozeramaileak, 
lourdes idoiagak. 
"Handitzeko proiektuaren 
kontra gaude gu ere eta 
hori argitu gurako genuke. 
Handitzearen kontra eta 
udalak aurkeztu dituen 
alegazioen alde gaude. 
guk kritikatu duguna da 
udal gobernuak beste bide 
zuzen eta eraginkorragorik 
ez erabili izana hain 
garrantzi handia duen gai 
honekin, baina 
proiektuaren aurka gaude 
eta alegazioaren alde", 
zehaztu du idoiagak.

eaJk prentsa oharra ere 
atera du, idoiagak 
esandako horixe berresten 
duena.

Proiektuaren 
aurka eaj ere 

lourdes 
idoiaga 
eaJ

Duela urte pare bat Jaurlaritzak txosten bat eskatu zion udalari 
handitze horrek izango lituzkeen ondorioak jasoko zituena. 
Teknikarien eta adituen laguntzarekin egin zuen udalak txostena 
eta Jaurlaritzara bidali. orain aridos aloña enpresak berak egin du 
txosten bat proiektuak naturan ze eragin izango lukeen 
adierazteko. udalak alegazioa jarri du horren kontra egoera 
biologo batekin batera landuta, "forma kontuengatik bakarrik 
ikusten delako orokortasunean oinarritutako txostena dela". 
naturtzaindia taldeak ere jarri du; azaroak 3ra arte aurkez 
daitezke. Handitzearen proiektua ez dago oraindik onartuta eta 
Jaurlaritzak du baimena emateko eskumena. Saiatu arren, 
goienak ez du ez Jaurlaritzaren ez enpresaren erantzunik jaso.

jaurlaritzak erantzun behar du
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Tel.: 943 78 34 47 
943 78 06 71

Sakelakoa: 617 44 24 66
mmoyua@telefonica.net

Obispo Otadui 27  (Bolibar auzoan)
20560 OÑATI

Kliniketara joaten gara (Zerbitzu osoak egiten ditugu)

Leku aldatzeak
Dokumentazioa
Koroak
Eskelak (Irrati, egunkari eta paretetan)

HILETA ZERBITZUAK 
24 ORDUKO ZERBITZUA
HILETA ZERBITZUAK
24 ORDUKO ZERBITZUA

MOYUAMOYUA

Eneko Azurmendi oñatI
Oñatiko Turismo Bulegoak bi-
sita gidatu bereziak eskainiko 
ditu Oñatiko Mikel Deunaren 
parrokian dauden hilobiratzeak 
ezagutzeko, urriaren 30ean eta 
31n, domeka eta astelehena. Ge-
baratar kondeen kripta eta ber-
tako hilobi gotikoaren berezita-
sunak nabarmenduko dira bisi-
ta honetan.

Bi egunetan, 13:00etan izango 
da hitzordua, Turismo Bulegoan 
bertan, eta bertatik abiatuko da 
taldea, parrokiarantz.

Ohiturak aldatuz badoaz ere, 
Santu Guztiak eta hildakoak 
omentzen diren egun hauetan, 
hilerrira joaten jarraitzen du 

jendeak,  hildakoei omenaldi 
xume bat egitera. Baina hau 
1804. urtetik honako historia 
duen ohitura baino ez da. Lehe-
nago, hildakoak hilobiratzeko 
tokiak eta lurperatze horien 
aitzakian eginiko lanak daude 
gaur egungo ondare artistiko-his-
toriko garrantzitsuenen artean.

izen-ematea 
Bisita hauetaz gozatu nahi due-
nak Turismo Bulegoan izango 
du izena emateko aukera: ber-
tara gerturatuta, 943 78 34 53 
telefonora deituta edo turismo@
onati.eus helbidera idatzita.

Horrez gain, bisiten gaineko 
informazio gehiago nahi duenak 
ere gauza bera egin ahal izango 
du.

arrikrutz, egunero zabalik 
Bestalde, Arrikrutz-Oñatiko ko-
bek egunero zabalduko dituzte 
ateak egun hauetan eta 53 Ga-
lerian zehar lurpeko mundua 
ikusteko aukera izango du ber-
taratzen den orok. Aurrez erre-
serba egitea gomendatzen da, 
943 08 20 00 telefonora deituta 
edota arrikrutz@onati.eus hel-
bidera idatzita.oñatiko kondeen kripta. b. abarraTegi

kondeen kriptara bisita 
bereziak, asteburuan
santu Guztien zubia dela eta, turismo Bulegoak bisita bereziak antolatu ditu kondeen 
kripta ezagutzeko, domekan eta astelehenean, 13:00etan; bestalde, arrikrutzeko 
kobek ere egunero irekiko dituzte ateak eta erreserba egitea gomendatzen da

50. urteurrena betetzen ari den 
honetan, bi dira irudi korpora-
tibo berriak: alde batetik, he-
mendik aurrera ikastetxearen 
irudia izango dena –argazkikoa–, 
eta, horretan oinarrituta, urteu-
rrena betetzen ari diren ikas-
turtean zehar erabiliko dutena. 
"Ikasturte berezi honetan auke-
ra egokia ikusi dugu gure irudia 
gaurkotzeko", dio Zigor Ibartza-
balek, ikastolako zuzendariak.

Logotipo berriak 
aurkeztu ditu 
Txantxiku Ikastolak

logotipo berria. eneko azurmenDi
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aloña menDi

Alberdi eta Astudillo, hirugarren
Pasa den domekan euskadiko kadete, junior eta 21 urtez azpikoen karate 
txapelketa jokatu zen aretxabaletan eta oñatiarrek emaitza onak erdietsi 
zituzten. kumitean, oier alberdi hirugarren sailkatu zen 21 urtez 
azpikoetan –84 kilotik behera–. imanol astudillo ere hirugarren sailkatu 
zen junior mailan –55 kilotik behera–. 

oihana Elortza oñatI
Gertaera kuriosoak, lasterketak, 
bizipen eta anekdotak, babes-
leak... Hori eta gehiago jasotzen 
du gaur arratsaldean aurkeztu-
ko duten Aloña Mendiko txi-
rrindularitza sailaren 50. urteu-
rreneko liburuak.

Izan ere, mende erdia –1966-
2016– betetzen ari da sail hau, 
eta denbora tarte horretan ja-
zotakoa bildu nahi izan dute lan 
honetan.

Mende hasieratik
Lan hau, gehienbat, azken 50 
urteetan zentratzen da. Hala ere, 
testuinguru historikoa eman eta 
gaia herrian kokatze aldera, XX. 
mende hasieratik txirrindula-
ritzak Oñatin izan duen presen-
tzia ere batzen du.

Lehenengo txirrindularitza 
taldea 1922an sortu zen, orduko 
CD Aloña Mendi. Ondoren eto-
rri ziren Oñate Sport edota CD 
Oñate bezalako taldeak ere. 

Oñatin lehiatutako lasterketei 
dagokienez, 1935eko Arantzazu-

ko igoera izan zen lehena, eta 
ordutik lasterketa garrantzitsuak 
izan dira Oñatin: Munduko Zi-
klo-kros Txapelketa edota Na-
zioarteko Kriteriuma.

elkarrizketak
Liburua "hain astuna" ez izate-
ko eta "interesgarriagoa "egite-
ko asmotan, urteurrenean zehar 
nola edo hala protagonista izan 
diren zenbait pertsonarekin el-
karrizketak egin dituzte idazki 
honetan, Eneko Azurmendi li-
buruaren idazlearen esanetan. 
Besteak beste, Jose Antonio Mur 
txirrindulari ohia, Luis Mari 
Etxeberria eta Pedro Irurzun 
Naparra presidente ohiak edo-
ta Oñatik eman dituen txirrin-
dulari ezagunenetako batzuk, 

besteak beste, Mariano Altube, 
Mikel Lizarralde, Enrique Alon-
so, Jon Odriozola eta Markel 
Irizar.

argazkien garrantzia
Mende erdi honetako argazki 
ugari aurkitu dituztela dio Azur-
mendik. "Mota honetako libu-
ruetan, garrantzi handia hartzen 
dute argazkiek. Horregatik, au-
keraketa handia egin behar izan 
dugu interesgarrienak edo po-
litenak aukeratzeko, ehunka 
argazki daude eta. Hala ere, 
herritarrek gustura ikusiko di-
tuzten argazkiak daudela uste 
dut", azpimarratu du.

ziklo-kroseko aurkezpena
Ekitaldi berean, ziklo-kros den-
boraldian arituko direnen aur-
kezpena egingo dute. Kadete 
mailan, Ander Blazquez, Unai 
Cueva eta Aritz Torres eta ju-
niorretan, Ander Gartzia. Zu-
zendari lanetan, Iker Arkauz, 
Julen Arkauz eta Xabier Aiastui 
arituko dira.

1976ko Arantzazuko igoera, kortako gain inguruan. aloña menDi

50. urteurreneko liburua 
aurkeztuko dute gaur
aloña mendiko txirrindularitza sailaren mende erdia batzen duen lana aurkeztuko 
dute gaur, udaletxeko osoko bilkuren aretoan, 19:00etan; bide batez, ziklo-kros 
denboraldian lehiatuko diren txirrindulariak ere aurkeztuko dituzte ekitaldi berean

ALoñA MEndiko 
buLEgoAn EtA 
urZELAi EStAnkoAn 
Egongo dA SALgAi, 
20 EurotAn

Eneko Azurmendi oñatI
Zazpi partidutan puntu bakarra 
eta aldeko golik ez. Hori da Aloña 
Mendiko lehen taldearen balan-
tzea orain arte. Hala ere, Urze-
lai lasai dago, konfiantzarekin.
egoera zailean zaudete orain. 
Jakin badakigu horrelako egoe-
rak ere tokatzen direla, eta tal-
dea lasai ikusten dut. Egia esan, 
puntuetan ez da islatzen taldeak 
egiten duen lana. Entrenamen-
duetan topera gabiltza, parti-
duetan ere geroz eta lehiakorra-
goak gara, eta, horrela jarraitzen 
badugu, emaitzak etorriko dira.
zerk huts egiten du? 
Baliabidea edo erreminta zein 
zen jakinez gero, egoera beste 
bat litzateke. Garbi dago baloia 
ez denean sartzen zerbait falta 
dela, eta bagabiltza aurreko joko 
hori hobetzeko automatizazio 
batzuk lantzen; zelai erdiko jo-
koaren sorkuntzan, eta abar. 
Beraz, pazientzia eduki behar 
dugu eta lasai egon, urduri egon-
da ez dira-eta gauzak irteten.
zer moduz ikusten duzu taldea? 
Hori da Aloñak daukan onena. 
Animo aldetik oso solidoa da 
taldea, jokalarien konpromisoa 
eta konstantzia totalak dira, eta, 
batez ere estutasun egoera ho-

netan, niretako, balio handia 
dauka horrek.
egoera honi buelta emateko gai 
ikusten duzu taldea? 
Zalantzarik gabe, bestela ez nin-
tzateke hemen egongo. Ni naiz 
hori pentsatu behar duen lehe-
na, eta konfiantza osoa daukat 
jokalariengan. Pentsatu behar 
duguna da oraindik partidu asko 
gelditzen direla jokatzeko, pun-
tu asko daude jokoan. Beraz, 
lasai egon behar dugu. Ni neu 
ere lasai nago, jokalariek kon-
fiantza handia transmititzen 
didate, eta horrek balio du.

gotzon Urzelai. goiena

"Jokalariek konfiantza handia 
transmititzen didate"
gotzon urzelai aloña meNdIko eNtreNatzaIlea
Futboleko taldearen egoera zailaren balorazioa egin du 

Aloña Mendiko futbol taldeen 
aurkezpena: goo.gl/ldWxO8
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Debagoieneko dekathloia

Debagoienean antzinatik daukagu Dekathloi ederra! Ez kirol 
denda edo lehiaketa, baizik Euskal Herrian giza bikaintasunari 
eraiki zaion monumentu aitzinenetakoa. Oñatin, Sancti Spiritus 
unibertsitateko fatxadako erliebean, Herkules heroi 
greziarraren kondaira erakusten digu: nola bere gaztaroko 
obenak garbitzeko hamar froga zail (“deka athloi” greziarrez) 
gainditu zituen.

Berpizkundeko kultura humanistaren eredu miretsiena. 
Herkulesen erliebe apartaren gainean justu zizelatuak daude 
balore eta bertute humanisten irudiak: jakintza, kemena, 
justizia, fedea, maitasuna,… eta hauek erakusteko 
emakumezkoen eskulturak bakarrik ipini zituzten: emakumea, 
Errenazimenduko gizakumeen irakasle eta eredu!

Fatxadaren gorenean, erremate gisa, “Plus ultra” legenda 
–“Beti urrutirago”- ez da lema inperialista hutsala, baizik eta 
euskaldunoi XVI. mende hartan ezagutu berri zen Mundu 
Berrira eta mundu guztira zabaltzeko luzatutako deia, gaur ere 
geure mugak egunero gainditzera gonbidatzen gaituena.

NIre ustez

JON sAgArzAzu ItzultzaIle eta FIlosoFoa

Udaleko Kultura sailak antola-
tutako eskulan ikastaroetan 165 
lagunek eman dute izena. Ikas-
taro bakoitzean parte hartu ahal 
izango dutenen zerrendak (zoz-
keta bidez aukeratu dira) kultur 
etxean daude ikusgai, eta baita 
www.oñati.eus webgunean ere.  
Ikastaroak urriaren 31 eta aza-
roaren 8a bitartean hasiko dira. 
Nabarmentzekoa da ume eta 
gaztetxoendako margo ikasta-
roak izan duen arrakasta: adin 
askotako 60 neska-mutikok eman 
dute izena. 

Senda belarren tailerra, berriz, 
urtarrilean hasiko da, eta orduan 
izango da ere izenemate epea; 
zehazki, urtarrilaren 9tik 13ra 
bitartean.

Eskulan ikastaroetan 
165 lagunek eman 
dute izena

Azaroaren 12an izango da aur-
tengo Trikiti Jaialdia, eta jaial-
dirako zein bukaeran egingo 
duten afarirako sarrerak salgai 
daude. Jaialdirako txartelak  12 
eurotan daude salgai Arrano 
tabernan; lizargarateelkartea@
gmail.com helbidera mezua bi-
dalita ere eskatu daitezke. Afa-
ritarako txartelak ere Arrano 
tabernan salgai daude 15 eurotan. 
Azaroaren 5a da txartelak eros-
teko azken eguna.

Zortzigarren aldiz antolatu 
du Lizargarate Trikitizale El-
karteak trikiti jaialdia. Hama-
lau trikitilarik hartuko dute 
parte, bikoteka, bakarka edo 
taldeka. Tartean dira, gainera, 
lau oñatiar.

Salgai daude Trikiti 
Jaialdiko eta afariko 
txartelak

Leire kortabarria oñatI
Bruno Montane Krebs (Santiago 
de Chile, 1957) poeta eta zuzen-
tzailea da. Roberto Bolañoren 
lagun izateagatik ere da ezagu-
na. Liburutegiko arduradunen 
esanetan, "Bruno Montaneren 
tamainako pertsonaia bat Oña-
tin izatea ohorea da". 
zer dakizu oñatiren inguruan? 
Herria ez dut ezagutzen, baina 
Rubenek, antolatzaileak, esan 
dit ez dela pasalekua, bereziki 
joan behar dela, helburu argi 
batekin nonbaitera doan nor-
baiten gisa. Hori oso itxaropen-
tsua iruditzen zait. 
zer espero duzu topaketa honeta-
tik? eta zer konpartitu gura zenuke? 
Hizkuntzarekiko eta horrek duen 
esateko moduekiko eta ahotse-
kiko jakin-mina duten pertsonak 
aurkitzea espero dut. Hitzen 
intuizioa eta esateen segurtasu-
na konpartitzean datza, eta eran-
tzunik ez duen hura tentsioan 
ipintzean.
zure olerkien aukeraketa bat egin 
duzue. ze irizpideren arabera?
Irizpide nahiko apala jarraitu 
dugula iruditzen zait, egia esan-
da. Aukeraketa kronologikoa 
da. Rubenek aukeratu dituen 
olerkiak argienak dira, bere 
iritziz, ez hain heraklitoarrak, 
baina, duda barik, hortxe gera-
tzen da agerian ahots poetiko 
bat eraikitzeko ahalegina. 
Poesia urrutikoa egiten zaie irakur-
le askori. zer esango zenieke? 
Tira, poesiak beti du literatura-
ko ahatetxo itsusia izateko arris-
kua. Benetako poema bat zer 
den esateko inor ez da ados jar-
tzen, baina gero, zerbait berezia 
sentitzen dute hizkuntzaren zati 
azaldu ezin horren aurrean, non 
hitzen musika eta euren zentzua 
elkarrekin borrokan eta elka-
rrekin orekan dauden. Irakurle 
horiek animatzeko, esango nie-
ke poema ere mundu honetakoa 
dela, eta denonak diren hitzekin 
eginda dagoela.

zure izena roberto bolañorenarekin 
lotuta joaten da; hori gustuko duzu 
edo gogaitu egiten zaitu?
Ez nau inolaz ere gogaitzen. 
Hasieran biondako oso garran-
tzitsua izan zen adiskidetasuna 
izan genuen, ideian murgiltzea 

eta poesiaren aukerak konpar-
titu genituen. Gogaitzen nauena 
da bere bizitzaren eta lanaren 
alderdi batzuen inguruan dagoen 
mito distortsionatua. Zentzu 
handiko jeinua izan zen Rober-
to, eta gaueko, idazten ematen 
zituen gauetako prozeduretan 
bizitzarekin apustu egin zuen. 
beste ezer esan gura duzu?
Bihotzez eskertzen dudala gai 
poetikoaren ziurtasunak eta 
ziurgabetasunak konpartitzeko 
gonbidapena. Ekintzaz gozatuko 
duzuela espero dut. Eskerrik 
asko, bene-benetan.

Bruno Montane krebs. © ana PorTnoY 

"Eskerrik asko, bihotzez, 
ni gonbidatzearren"
bruno Montane krebs Poeta eta lIteratura toPaketako GoNBIdatua
Gaur, egubakoitza, kultur etxean (19:00), Bibliotekaren eguneko egitarauaren 
barruan, literatura topaketak egingo dira, ruben angel ariasek gidatuta. 

"ESAn didAtE oñAti 
EZ dELA pASALEkuA, 
bErEZiki JoAn bEhAr 
dELA; hori oSo 
itXAropEntSuA dA"

gaur, egubakoitza, 9 eta 12 urte artekoek beldurrezko efektu 
bereziak sortzeko makillaje tailerra izango dute, bibliotekaren 
egunaren egitarauaren barruan antolatuta. 17:00etan izango da. 
eta aurtengo egitarauari amaiera emateko, bihar, zapatua, 
kalabazan kultur ekimenen eskutik, olerki xuxurlatua izeneko 
ikuskizuna izango da, adin guztietako ikusleendako. 

bi orduko saio horren bidez olerkiak entzun, interpretatu eta 
xuxurlatuko dituzte parte-hartzaileek. ahozkotasuna eta 
komunikatzeko gaitasuna landuko dira, poesiaren bitartez. lehenik 
gazteei olerki batzuk xuxurlatuko dizkiete. ondoren xuxurlaren 
parteak landuko dituzte. azkenik, eurek aukeratutako eta 
landutako olerkiak xuxurlatuko dizkiete elkarri.

Makillaje tailerra eta kale-ekintza
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Xabier urzelai BerGara
Udala auzora inoiz baino azka-
rrago igoko dira bihar hainbat 
pilotu, euren automobilek lagun-
duta. Gezurra badirudi ere batek 
baino gehiagok 200 kilometro  
orduko –barketarekin– abiadura 
ere hartuko du tramurik azka-
rrenean, eta kategoria nagusietan 
txapelak erabakita badaude ere, 
beste kategoria batzuetan pilotu 
asko daude urte osoko lana jokoan 
dutenak.   

lehia estua, eta askoren artean
Irteera puntuan 33 pilotu batuko 
dira, eta kopuru polita da bost 
txanda egiteko. CM kategorietan 
Xabier Lujua eta Garikoitz Flores 
izango dira zein baino zein gehia-
go. Mitsubishiekin Tarsicio eta 
Cestafe bergararra izango dira, 
Schererrek Porsche-a ekarriko 
du eta Corcuera arrasatearra 
azkar ibiliko da, ohi moduan, 
Golfarekin. Lebeiti (R5 Tour de 
Course), Urien (AX)... Clio Sport 
autoen arteko lehia... Osagairik 
ez zaio falta lasterketari.

A+gas taldeko ordezkariak, Xabi Fernandez 'Purito' eta Joseba Frutos pilotuekin, aste barruan Udalan. xabier urzelai

Egutegiko azken igoera 
izango da udalakoa
 MoTorrA  a+Gas taldeak antolatuta bihar, zapatua, egingo dute lehenengoz udalako 
Igoera (12:00). 30 pilotu pasa batuko dira irteera puntuan, eta kategoria batzuetan 
txapelak egongo dira jokoan, egutegiko azken lasterketa izango da-eta arrasatekoa

Asteburuan galdu eta gero UDAk 
bigarren postura egin du salto 
eta Anaitasuna da lider berria. 
Hala ere, Aretxabaletak eta Mon-
drak gertutik jarraitzen dute 
Azpeitiko taldea, bigarren eta 
hirugarren postuetan. Hala, Mon-
drak Mutriku hartuko du bihar 
eta Vasconiaren kontra jokatu-
ko du Aretxabaletak etzi.  

 FUTBolA  Aurrean 
dauden UDA eta 
Mondra etxean

Ligak 2015/2016 denboraldiko 
Bigarren Mailako teknikari one-
na izendatu du Leganes taldeko 
bergararra. 2. mailako taldeeta-
ko jokalariek aukeratzen dute 
sariduna, eta horrek saria "be-
rezi" egiten duela azpimarratu 
du Garitanok. Goiena.eus atarian 
Bergarakoari egindako elkarriz-
keta duzue irakurgai.

 FUTBolA  Garitano 
iazko 2. mailako 
entrenatzaile onena

azken urteotan motorshow-a 
antolatzetik pauso bat aurrera 
egitea erabaki du a+gas 
taldeak. leintz gatzagako 
igoera antolatzen laguntzen 
ibili dira aurten, eta hor 
batutako esperientzian 
oinarrituta antolatu dute 
udalako lasterketa. 
Zer prestatu duzue 
biharko? 
goizean autoak mecan egongo 
dira, eta handik kalejiran 
joango dira, denak batera, 
erguingo Herri eskola parera; 
hango zuzenean egongo dira 
auto guztiak, lasterketa 
hasteko prest. 12:00etan 

hasiko dugu lehen txanda, eta 
guztira 5 txanda izango dira. 
Txanda bat amaitzen denean 
udalako auzotarrak edo 
jatetxeetara doazenak 
segurtasun autoak zainduta 
auzora igo edo auzotik jaitsi 
ahal izango dira.  
Zale asko espero dituzue?
Halaxe gurako genuke, herrira 
begira egindako lasterketa 
da-eta, hemen zaletasun 
handia dagoelako. gainera, 
prezioarekin ahalegina egin 
dugu, 5 euro baino ez ditugu 
kobratuko, txanda bakoitzeko 
euro 1 delako. ea igoera zalez 
betetzen den.

x.urzelai

"Herrira begira 
egindako 
lasterketa da"
oxel etxebarria  
a+Gas taldeko ordezkarIa

eguazteneko aurkezpenaren une bat. goiena

"gizarteko eremu guztiei kirola 
egiteko aukera eman gura diegu"
 ATleTiSMoA  azaroaren 5ean egingo dute antxintxika 
krosa, "kalitatezkoa eta atletak zaintzeko helburuarekin"

Xabier urzelai BerGara
Antxintxika taldeko ordezkariek 
garbi dute, lasterketa antolatzen 
hamarkada bat pasa ibili ostean, 
Soraluzen hasi eta Bergaran 
amaitzen den krosak ze helburu 
izan behar dituen: "Kalitatezko 
lasterketa izatea gura dugu, at-
letak zainduko dituena. Izen 
handiko lasterketa herrikoien 
parekoa izatea gurako genuke, 
baina formatu txikiagoan. Eta, 
gizarteko eremu guztiei kirola 
egiteko aukera emango diena", 
adierazi zuen Aitor Rementeriak. 

Aurkezpena Servimasako pa-
biloian egin zuten, babesle na-
gusiaren etxean, eta bertan 
azaldu zuten, urtero moduan, 
izen-ematearen zati bat helburu 
sozial bati zuzendua izango dela:  
"Aurten, Fundame elkartera 
bideratuko dugu laguntza. El-
karte horretatik giharretako 
atrofia espinala ikertzen dabiltza, 

eta Bergaran neskatila bat dau-
kagu, Leire izenekoa, gaixotasun 
horrekin".

gartzia, zazpigarrenaren bila 
Azken urteotan moduan, 15:00etan 
hasita gazteendako lasterketak 
antolatuko dituzte Bergaran –gaz-
teek 14:45ean San Martin plazan 
egon beharko dute–, eta nagusien 
lasterketa 16:30ean hasiko dute, 
handbike eta gurpil aulkien pro-
barekin. 16:45ean patinatzaileak 
abiatuko dira, eta 17:00etan ko-
rrikalariak (10 kilometro).

Parte-hartzaileei dagokienez, 
David Gartziak ondo irabazita 
dauka Antxintxika Kroseko pro-
tagonista izatea, durangarra sei 
ediziotan gizonik azkarrena izan 
da eta. Emakumezkoetan, berriz, 
iazko irabazle Maite Maiora ez 
da proban egongo, Italian egon-
go da hura Munduko Kopa lehia-
tzen.  
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Xabier urzelai osINtxu
Mendi lasterketen boom-a ez 
dago gelditzerik. Eta, domekatik 
aurrera hitzordu bat gehiago 
gehitu beharko da Debagoiene-
ko mendi lasterketen egutegira: 
Osintxuko mendi lasterketa. Ez 
da, baina, Bergaran egingo du-
ten lehen mendi lasterketa; izan 
ere, badira urte batzuk berga-
rarrek urtea San Silvestre Trail 
lasterketarekin agurtzen dutena. 

Aloñako Igoera eta Arrasa-
te-Udalatx lasterketek ez moduan 
–horiek entrenamendu zorro-
tzagoa eskatzen dute–, Osintxu-
koak San Silvestre Trailen ezau-
garri antzerakoak ditu: 10 kilo-
metroko ibilbidea, eta 500 metro 
pasatxoko desnibel positiboa.

zirkuitua, auzo inguruan 
Probaren lehen zatian, atletak 
Krabelinaitzera igoko dira, eta 
auzora jaitsi ostean zubia guru-
tzatu eta ziklo-kros proba egiten 
zuten zirkuituan egingo dituzte 
azken kilometroak korrika. 

Izen-ematea –8 euro– Internetez 
egin daiteke (kirolprobak.com) 
egubakoitz iluntzera arte (21:00), 
eta dortsalik soberan badago, 
domeka goizean jarriko dituzte 
salgai. Irteeran guztira 160 lagun 
onartuko dituzte.

korrikalariak Antzuolako 8 Miliak lasterketaren   une baten, 2014an. goiena

krabelinaitzera korrika 
igotzeko aukera, etzi
 MeNdi lASTerkeTA  kirol hitzorduen ikuspuntutik osintxuko ziklo-krosak auzoan utzi 
zuen hutsunea betetzera dator domekan egingo duten mendi lasterketak (10:00); 
ibilbidearen zati batek, gainera, ziklo-krosa egiten zuten zirkuituarekin bat egingo du

LAStErkEtAk 10 
kiLoMEtro iZAngo 
ditu, EtA 500 
MEtroko dESnibEL 
poSitiboA

 eSkAlAdA  
Espainiako 
txapeldun
mikel linazisorok txapela jantzi du 
bartzelonako Climbat la Foixardan 
jokatu duten espainiako eskalada 
txapelketan. Hemezortzi urte 
azpiko mailan onena izan da 
bergararra, eta boulderrean 
txapeldunordea, sailkapen 
nagusian. linazisorok iker ortiz 
valentziarra eta alejandro Ventaja 
aise gailendu zituen. 

goiena

Aloña Mendiko atletak denbo-
raldiko bigarren garaipena es-
kuratu du, oraingoan Ceniceron. 
Asteburuan egin du lorpena, 
11,3 kilometroko lasterketan 
nagusituta –1.500 lagunek eman 
zuten izena–. Garciak 37 minu-
tu eta 24 segundo erabili zituen, 
eta 24 segundo atera zizkion 
Juanjo Igartzabali (37.48).

 ATleTiSMoA  Mahastien 
Arteko Lasterketa 
irabazi du Gartziak

Gazte mailan denboraldi boro-
bila egin du Xabier Murgiondo 
oñatiarrak –lau garaipen eta 
hainbat podium–, eta oñatiarrak 
Ampo taldearekin batera egingo 
du salto amateur mailara. Klub 
berean, Ekaitz Txintxurretak 
eta Mikel Arregik ere amateur 
mailara egingo dute salto, De-
babarrena taldera. 

 TXirriNdUlAriTzA  Ampo 
taldera joango da 
Xabi Murgiondo

lehenengoz antolatu dute 
osintxun mendi lasterketa, eta 
halako probetan askotan parte 
hartu duen markel Fernandez 
dabil antolatzaile lanetan. 
zalantza du, baina domekan 
korrika egiteko zapatilak 
jantziko ditu, seguru.
Zelan sortu da osintxun 
mendi lasterketa antolatzeko 
ideia? 
lagun artean aspaldidanik 
buruan izan dugun gaia da hau, 
eta, azkenean, errealitate 
bilakatu dena. lagun askoren 
laguntza izan dugu: batzuk 
basoa txukuntzen ibili dira, 

errepidean korrikan ibiltzen 
direnak ere animatu dira 
laguntzera... Domekarako 
boluntario kuadrilla polita batu 
dugu, eta ikusten da auzoan 
lanerako gertu dagoela jendea. 

oso pozgarria izan da hori 
ikustea.
non egon da lan handiena? 
ibilbidea txukuntzen, esango 
nuke. lehengo bide zaharrak 
erabiliko ditugu, erabat itxita 
zeudenak. Sasi-garbitzeko 
makinarekin lan handia egin 
behar izan dugu, eta zirkuitu oso 
polita geratu dela esango nuke, 
azkarra. aurretik joaten direnak 
motoen pare ibiliko dira, seguru.
herri mailako atletek egiteko 
moduko lasterketa antolatu 
gura izan duzue. 
mendi lasterketa askotan 
egondakoak gara, eta asko ez 
dira aproposak korrika egiteko, 
teknikoak direlako. osintxun 
ahalegindu gara edonork egiteko 
moduko lasterketa antolatzen, 
pausoa ondo emateko moduko 
pistak aukeratu ditugu.

x.goroSTiDi

"zirkuitu polita geratu da, aurrekoek 
azkar egingo dute korrika"
Markel Fernandez aNtolatzaIlea

FutBOLA

oHorezko erreg.

Mondra-Mutriku

zapatua. 16:30. mojategi.

Aretxabaleta-Vasconia

Domeka. 16:30. ibarra.

beti gazte-Aloña Mendi

Domeka.16:30. lesaka.

e. PreFerenTea

Soraluze-Mondra

zapatua. 16:30. ezozia.

urola-Aretxabaleta

zapatua. 16:00. argixao.

idiazabal-bergara

zapatua.16:00. beasain.

leHen erregionala

Aloña Mendi-urki

Domeka. 16:30. azkoagai.

Arizmendi-Sopraluze

zapatua. 18:00. ibarra.

bergara-Antzuola

Domeka.16:30. ipintza.

emakumezkoak

Zumaiako-Mondra

zapatua. 12:00. aita mari.

bergara-Arizmendi

zapatua. 18:15. ipintza.

ArEtO FutBOLA

euSkaDiko TxaPel.

Aretx. udA-Elorrioko

zapatua. 12:15. ibarra.

kukuyaga-Eskoriatza

zapatua. 18:00. etxebarri.

giPuzkoako TxaP.

inter Eder-Mondrate

Domeka. 11:00. Donostia.

sAskiBALOiA

eba

Mu-Valle de Egues

zapatua. 18:30. iturripe. 

euSkaDiko big. mai.

natra oñati-padura

zapatua. 18:00. zubikoa.

Seniorrak leHen mai.

Soraluce bkE-Viento 

zapatua. 16:30. labegar.

Seniorrak

Errotaundi-Mu

zapatua. 16:15. azpeitia.

emakumezkoak

Summa Al.-Eskoriatza

zapatua. 20:00. Donostia.

EskuBALOiA

euSkaDiko TxaPelkeTa

urdaneta-Ford Mugarri
zapatua. 18:00. loiu.
izarraitz Muñ.-basauri
zapatua. 18:00. oñati.

euSkaDik. T. neSkak

iturritxo Aloña-basauri
zapatua. 16:15. zubikoa.

giPuzkoako TxaPelk.

Soraluce bkE-Saieko
zapatua. 16:00. labegar.

PiLOtA
oñatin 
gaur. 19:00etan hasita lau 
partidu zubikoan.
bihar, zapatua, 19:00etan 
hasita sei partidu oñatin.
Aretxabaletan 
gaur. 19:00etan hasita 
hiru partidu iturrigorrin. 
bergaran 
bihar, zapatua. 19:15ean 
hasita lau partidu.
Arrasaten 
bihar, zapatua. 19:30ean 
hasita lpartidu bat.

AutOMOBiLisMOA
udalako Auto igoera 
zapatua. 12:00. gorostiza.

MENdi LAstErkEtAk
osintxuko lasterketa 
Domeka. 10:00. osintxu. 

asteBuruko HItzorduak
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Aitziber Aranburuzabala arrasate
Izaskun Murgia Elkarte Liriko-
koak buru-belarri ari dira aza-
roan taularatuko duten zarzue-
la prestatzen. La del soto del 
parral (Reveriano Soutullo eta 
Juan Vert) lana eskainiko dute; 
elkartearen hamazazpigarrena. 
zer moduz doaz prestaketa lanak? 
Badoaz poliki-poliki; orain arte 
egin dugun zailena da askogatik. 
Oso polita da, baina esfortzu 
handia eskatzen duena. Aspal-
ditik nuen honako hau egiteko 
gogoa, oso gustuko dut eta; be-
reziki, baritonoaren erromantza.  
Kalean ere hainbatek proposatu 
izan didate.
zer iruditu zaio taldeari? 
Uste dut denak haserre daudela 
nirekin, baita orkestrakoak ere. 
Badaude-eta errazagoak; hala 
ere, fin ari dira guztiak lanean. 
Gurako nuke publikoak egin 
dugun ahalegin hori baloratzea.
zelakoa da? ze ezaugarri ditu? 
XIX. mendeko Segovian koka-
tuta dagoen landa-drama bat da. 
Zarzuela oso handia da. Aho-
tsendako, bereziki, partitura oso 
zailak ditu; alde horretatik, esan 
daiteke opera batekin antzeko-
tasun handiak dituela. Madrilgo 
La Latina antzokian estreinatu 
zuten 1927. urtean.
ohi bezala, honako honek ere mai-
tasun kontuak ditu oinarri. 
Halaxe da, bai; ez da azaltzeko 
samurra, sekulako anabasa da. 
Gizon batek oinordetzan etxaldea 
utzi dio bikote bati. Gizon horrek 
kanpoan bizi den baina herrira 
itzuli den seme bat dauka eta 
herriko emakume batekin -An-
gelita- maitemindu da. Bitxia 
bada ere, zarzuela guztian ez da 
azaltzen emakume hori. Ange-
litak garai baten etxaldeko ja-
bearekin maitasunezko harre-
mana izan zuela daki bikote 
horrek, eta, horregatik, sekula-
ko ahaleginak egiten ditu semea 
konbentzitzeko emakume hori 
ez zaiola komeni. Sekulako ka-
tramila sortzen da; azkenean, 
dena argitzen den arren, seku-
lako dramatzarra da.
Protagonista paperetarako aurreko 
lanetakoak aukeratu dituzu.
Kontuan izan behar da herriko 
kantu ikasgela batetik ezin di-
rela gura beste abeslari atera. 
Hala ere, balio dutelako auke-
ratu ditut, eta, duda barik, euren 
partetik dena jartzen ari dira.  
Hori horrela, bikote gaztea, Ger-
man, Igor Ganboa, baritonoa, 
eta Aurora, Ruth Osinaga, so-
pranoa; Enrike Altuna, tenorea  

da semea; etxaldeko bi langileak, 
komiko papera dutenak, Cata-
lina, Cristina Cubillo, sopranoa,  
eta Damian, Mikel Izurrategi, 
tenorea, dira; Sabino osaba, he-
rriko petrikiloa, berriz, Luis 
Okina, tenorea da. Horiez gai-
nera, Prudentzio osaba erroman-
tze-kantaria dago; Bittor Korta-
barria da eta ez du abesten, 
berba bakarrik egiten du.
Pentsatu duzu sekula beste herri 
batzuetako abesbatzetara joatea 
fitxaketa bila? 

Ez; momentuz ez. Abesbatza 
guztietan dugu, nire ustez, ara-
zo bera: gizonak falta direla.
Horiez gainera, abesbatza dago. 
Abesbatza herria da, oraingoan. 
Aurrekoetan moduan, 50 lagun  
inguru daude. Kantu asko ditu; 
horien artean, kantu ezagunena 
den Ronda de enamorados. 
orkestra eta dantzariak ere aipa-
tzekoak dira. 
Arrasate Musikaleko Orkestra-
koak ere gogor ari dira lanean 
Iker Olazabal zuzendariarekin. 
Azaroaren 5ean egingo dugu 
elkarrekin lehenengo entsegua. 
Dantzariak, berriz, iaz moduan, 
Debako Kulunka dantza talde-
koak dira. Horiek ere, euren 
aldetik ari dira lanean.
Hamazazpigarrena; zenbat eta gehia-
go egin, orduan eta zailagoa ala 
errazagoa? 
Gure jokamoldea oso argia da: 
zarzuelatik zarzuelara zerbait 
gehiago eskaintzen saiatzen gara, 
baina egia diotsut: lan gehiago 
ezin dugu egin. Esperientzia ere 
garrantzitsua da, nola ez; abes-
lariak ohituta daude taularen 
gainean egoten, eta horrek bes-
te naturaltasun bat ematen du. 
Garrantzitsuena, baina, gogoa 
da, eta alde horretatik ez dut 
inongo kexarik. Elkarrekin gau-
de guztiak, itsasontzi berean.
gogo hori ikuslearen aldetik ere 
ikusten duzue? 
Baietz esango nuke; Amaia an-
tzokia lau egunetan ia betetzea 
ez da erraza eta guk lortzen dugu. 
Oso pozik gaude publikoarekin.  

Tere gonzalez, izaskun Murgia elkarte lirikoko zuzendaria. a. a.

"orain arte egin 
dugun zailena 
da, baina gogoz 
ari gara lanean"
tere gonzalez IzaskuN murGIa elkarte lIrIkoko zuzeNdarIa
arrasateko elkarteak azaroaren 19an, 20an, 25ean eta 26an egingo du La del soto 
del parral zarzuela amaia antzokian. datorren astean jarriko dituzte sarrerak salgai.

• 2000 La tabernera del puerto (Pablo Sorozabal).

• 2001 Katiuska (Pablo Sorozabal).

• 2002 Los Gavilanes (Jacinto guerrero).

• 2003 Luisa Fernanda (Federico moreno Torroba).

• 2004 El huésped del Sevillano (Jacinto guerrero).

• 2005 El Caserio -euskaraz- (Jesus guridi).

• 2006 La leyenda del beso (reveriano Soutullo eta Juan Vert).

• 2007 El duo de la africana (manuel Fernández Caballero).

• 2008 El barberillo de Lavapies (Francisco asenjo barbieri).

• 2009 La corte del faraón (Vicente lleó).

• 2010 La gran Vía (Federico Chueca eta Joaquín Valverde).

• 2011 La revoltosa (ruperto Chapí).

• 2012 Gigantes y cabezudos (manuel Fernández Caballero).

• 2013 La tabernera del puerto (Pablo Sorozabal).

• 2014 La rosa del azafrán (Jacinto guerrero).

• 2015 La alegría de la huerta (Federico Chueca).

aurrez egindako zarzuelak
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Irabazi bi lagunendako otordua

GOIKO-BENTA 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. 

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!

Zorionak urriko saridunei!

Goiena Klubaren txokoa

AUTORAKO IRAKURGAILUA 
Miren Lasagabaster Altube 
(Aretxabaleta)

‘PERRETXIKO ZAINDARIAK’
Trini Galdos Urzelai (Oñati)

ARRIKRUTZERAKO BINA SARRERA
Iker Larrea Soraluze (Antzuola)
Xabier Mugartza AIastui (Oñati)
Nerea Perez Idigoras (Arrasate)

HARREMAN DENDAKO OTARREA
Amaia Sologaistoa Agirre (Oñati)

BASKONIA-OLYMPIACOS 
PARTIDURAKO BINA SARRERA
Enara Gallastegi Oruesagasti 
(Bergara)
Mikel Iturbe Andres (Arrasate)
Iker Ayesa Azkoaga (Arrasate)
Arantza Fernandez de Ganboa 
Landa (Arrasate)

‘HEROIAK’ ANTZEZLANERAKO 
BINA SARRERA
Aritz Alustiza Beristain (Bergara)

‘MAGIA LAPURRA’ 
IKUSKIZUNERAKO SARRERAK
Neida Gabilondo Isasisasmendi 
(Aretxabaleta)

‘EL BARBERO DE SEVILLA’ 
OPERARAKO BINA SARRERA
Raul Fernandez Manchado (Arrasate)

SIRIMIRI JATETXERAKO BI 
PERTSONARENDAKO OTORDUA
Jesus M. Labaka Arando (Bergara)

UXARTE JATETXERAKO BI 
PERTSONARENDAKO OTORDUA
Nerea Sarasua Arozena (Elgeta)

DUKIENA JATETXERAKO BI 
PERTSONARENDAKO OTORDUA
Miren Urzelai Eizagirre (Oñati)

MAULANDA JATETXERAKO BI 
PERTSONARENDAKO OTORDUA
Jesus M. Arriaran Otaegi (Oñati)

SARIAK JASOTZEKO:
Arrikrutzeko sarrerak. Goiena klubeko txartela erakutsita, bina sarrera izango dituzue Arrikrutzeko 
txarteldegian. Sarrerek 3 hilabeteko epe muga izango dute. ARRIKRUTZ KOBAK. Araotz Auzoa, 
OÑATI. 943 08 20 00. Ordutegia: Asteartetik Igandera 10:00 - 17:00 (Aurrez deitu hitzordua 
egiteko) Harreman dendako otarrea Otarrea jasotzeko, jo zuzenean, bazkide txartelarekin, Harreman 
dendara. Arrasateko Eroski hipermerkatuan duen dendara. Lehen bi sariak jasotzeko, zatoz 
GOIENAren egoitzara. Saria jasotzeko, BAZKIDEAREN TXARTELA erakutsi edota BAZKIDE 
ZENBAKIA jakitera eman beharko da. GOIENA Otalora Lizentziaduna 31, Arrasate. 943 25 05 05. 
Ordutegia: Astelehenetik eguenera: 09:00 - 18:00. Egubakoitzetan: 08:00 - 14:00.

Arrasateko Udalari esker 
‘Aingeru ala kurriloi?  ́antzezlana ikusteko sarrerak ditugu
Amaia antzokian, Arrasaten. | Azaroaren 6an, 19:30ean

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

Irabazi bi lagunendako sarrerak

Aitziber Aranburuzabala arrasate
Kooltur Ekintzak taldekoak gus-
tura daude denboraldiko lehe-
nengo kontzertuen harrerarekin.  
"Señor No oso borobil egon zen; 
sasoian daudela erakutsi zuten. 
Bigarrenean, Zingira, proposa-
men arriskutsua izan zen, baina 
jendeak oso ondo erantzun zuen. 
Petti & Etxeko Uztak taldearen 
emanaldia ere ikaragarria izan 
zen; eta atzokoa ere, ederra!", 
kontatu du Iker Barandiaranek. 

lehenengoa, txuma Murugarren 
80ko hamarkada bukaerako Sa-
soi Ilunak taldeko abeslariak 
astean argitaratu duen zazpiga-
rren diskoa, -Zerbait ari da ger-
tatzen hor- aurkeztuko du aza-
roko lehen eguenean. Pop-rocka, 
malenkonia eta ironia ditu Mu-
rugarrenek ezaugarri nagusi.

inoreneroni, azaroaren 10ean 
Uda aurretik grabatu zuten Ien-
nei lanarekin datoz. BAP talde-
koek sortutako taldea da, eta 

haren esentzia mantentzen due-
na. Pop-rock talde irudimentsua, 
hirugarrenez, Koolturren.

'Hauts' eta 'eate' lanak ere bai 
Ikaragarrizko ahotsa duen Lide 
Hernando donostiarrak gidatzen 

duen Liher laukoteak atera duen 
Hauts aurkeztuko du azaroaren 
17an. Ursula Strongek eta Koldo 
Soretek osatzen duen Niña Co-
yote eta Chico Tornadok boro-
bilduko dute azaroko eskaintza, 
EATE lanean oinarrituta. 

Txuma Murugarren, 2014. urteko Kulturate Akustikoak kontzertuan. imanol Soriano

diskoen aurkezpen ugari 
kooltur ostegunetan
azaroan, txuma murugarren, Inoreneroni, liher, eta Niña Coyote eta Chico tornado 
izango dira arrasateko gaztetxean, eguenetan, kooltur ekintzak taldearen eskutik

A. A. arrasate
Bizitzekoa DA! leloa aukeratu 
du Gerediaga elkarteak 51. Du-
rangoko Azokarako, urtero azo-
kara joateko ohitura dutenez 
gainera, euskal hiztunak ez di-
renei ere gonbidapena egiteko 
asmoarekin. 

aurtengoa, aurreratuta dator 
Abenduaren 2tik 6ra bitartean 
izango da; horrela iragartzen 
du Christine Etchevers margo-
lariak egindako kartelak. Lehe-
nengo aldiz, Iparraldeko artista 
baten lanak irudikatuko du kul-

turen plaza. Baionan jaio eta 
gaur egun Kanbon bizi den ar-
tistak, margolaritza figuratiboa 
lantzen hasi bazen ere, arte 
abstraktua landu du geroago, 
batez ere, kultura zaharren sin-
bolo edo grafismoan oinarrituta.  
Durangoko Arte eta Historia 
Museoan izango dira Etchever-
sen lanak ikusgai.

Kartelaren egileaz harago, Azo-
kan Ipar Euskal Herriko eskain-
tza zabala izateko ahalegina egin 
dute, Gerediagaren eta Euskal 
Kultur Erakundearen hitzarme-
nak hamar urte bete dituela eta. 

ikasle eguna, indartuta 
Ikastetxetatik Azokara joateko 
antolatzen dute Ikasle Eguna 
lehenengo egunean. Ohiko ekin-
tzez gain, nagusientzako ere 
izango dira, deialdi berezia egin-
da euskara ikasten ari direnei. 

iparraldeko Etchevers artistaren 
lana, durangoko Azokako irudia
abenduaren 2tik 6ra bitartean izango da euskal 
kulturaren eta askotariko sortzaileen topaleku izarra  

Aurtengo edizioko kartela. g. e. .
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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  

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 

arrasate.  bi edo hiru lo-
gelako etxebizitza behar 
dut errentan. 634 07 99 
70 

arrasate.  bi logelako 
etxebizitza behar dut 
errentan. 603 29 94 29 

bergara.  kaixo, bikote 
gazte bat gara eta etxe-
bizitza txiki baten bila 
gabiltza bergaran. logela 

bat izatearekin nahiko. 
kokalekuaren inguruan 
malguak gara. 671 92 06 
49  

105. eTxeak oSaTu
bergara.  bergarako bi 
neska gara eta etxea osa-
tzeko pertsona baten bila 
gabiltza. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
686 28 76 80  

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  

4. lana

402. eSkaerak
aretxabaleta edo arra-
sate.  neska arduratsua 
gertu nagusi eta umeak 
zaindu zein garbiketa la-
nak egiteko. Jardun osoz, 
erdiz, gauez eta baita as-
teburuetan ere. 618 14 71 
34 

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 

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.  arratsalde-
tan garbiketa eta nagu-
sien zaintza lanak orduka 
egiteko gertu nago. autoa 
daukat eta badakit janaria 
prestatzen. esperientzia. 
678 01 16 09 

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.  mutila la-
nerako gertu: denetariko 
garbiketak, tailerrean, 
dendari edo nagusiak 
zaintzen. orduka eta bai-
ta gauez ere. erreferentzia 
onak ditut. 679 60 08 48 

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.  Sukalde 
laguntzaile moduan lan 
egingo nuke. esperientzia 
eta elikagaiekin lan egi-
teko tituluarekin. motoa 
daukat. elkarteak edo 
atariak ere garbituko li-
tuzke. mahai-zapiak ere 
garbitzen ditut. Telefonoa: 
625 28 38 11 

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

lana.  zerbitzari moduan 
lan egingo nuke. ume eta 
nagusiak zaintzen, gozo-
ki dendan, tabernatako 
sukaldeak garbitzen edo-
ta urdaitegian ere bai. 
arropa dendan ere espe-
rientzia dut. Presazkoa da. 
676 44 85 58 

oñati, arrasate edo ber-
gara.  emakume euskal-
duna, Haur Hezkuntzako 
ikasketekin, arratsaldetan 
edo orduka haurrak zain-
tzeko edo garbiketa lanak 
egiteko prest. autoa dau-
kat. 664 53 28 56  

umeak zaintzeko prest.  
esperientziaduna, ardu-
ratsua eta haur hezkun-
tzako teknikaria naiz. 
Haurrak oso gustuko ditut. 
arrasate. 634 44 52 58 

5. irakaskuntza

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

6. Motorra

602. eroSi
Mendirako motorra.  
mendirako motorra ero-
siko nuke. Dokumenta-
zioarekin. . 656 75 76 98 

scooterra.  Scooterra 
erosiko 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)  

8. denetarik

801. SalDu
lursaila arabako lauta-
da.  arriolan, asparrenan, 
lursail urbanizatua salgai. 

1500 metro koadro. inte-
resatuok deitu edo bidali 
Whatsapp mezua zenba-
ki honetara: 652 76 00 16  

807. aurkiTu
aramaio.  urriaren 16an, 
arrikoiti baserritik gora 
doan pista-bidean, kotxe 
giltza bat aurkitu dugu. 
giltzak, narruz eginiko 
zapata bat daroa. 646 19 
49 98 

9. HarreManak

904. beSTelakoak
Frantses mintzaprakti-
ka.  nire frantsesa berres-
kuratzeko asmoarekin, 
mintzapraktika egingo 
nuke aretxabaletan edo 
bailaran. interesatuok dei-
tu zenbaki honetara: 636 
66 69 31 

Harremanak.  50 urteko 
mutil batek edozein adi-
netako neskekin harre-
manak izatea nahi izango 
luke. zurekin.harrema-
nak@gmail.com 

Etxe agentziarako langilea
Debagoieneko etxe agentzia batek 
pertsona bat behar du, egun erdiz, 
arratsaldez, bezeroen arretan eta 
ofimatikan lan egiteko. Bidali CV: 

inmodebagoiena@gmail.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.

ordaintzeko atalak:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 Garajea saldu/errentan. 
 lokala saldu/errentan. 
 Irakaskuntza eman. 
 motorra saldu/alokatu. 
 animaliak/saldu. 
 denetarik/saldu.
• Iragarkiak Goiena paperean eta Goiena.

eus-en argitaratuko dira.
• astebeteko prezioa: 17 euro
 15 euro Goiena klubeko bazkideentzat 

(Bez barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

prezio bereziak aplikatuko dira.
• Profesionalen moduluak. 
 modulo bakarra: 22 euro (+Bez).
PrEzio bErEziaK GoiEna KLubEKo 
bazKidEEndaKo

irAgArkiA JArtZEko:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Zabalotegi,	79	m2,	3	logela,	igogailua.		Ez	du	obrarik	behar.	150.000€.	AUKERA	ONA.
•	 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,	57	m2,	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€.
•	 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.
•	 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,	130	m2,	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	ekipatua	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

meza

ondra meza zapatuan izango da, urriaren 29an, 
19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

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

 Pedro 
Ugarte Ayastuy

elizkizunera joango zaretenoi eskerrik asko, kale zaharra elkartearen izenean. 
oñatin, 2016ko urriaren 28an.

HIleta

aldez aurretik mila esker, sendikoen izenean. 
arrasaten, 2016ko urriaren 28an.

seme-alabak: Juan ramon eta kristina, aitor eta Nekane. Bilobak: 
deiane eta Hodei, eneko eta Igor. ezkon anai-arrebek, ilobek eta 

gainerako ahaideek eskatzen dizuete:

haren alde gaur, egubakoitza, 19:00etan, 
arrasateko san Juan Bataiatzailearen parrokian egingo den 

hileta elizkizunera etor zaiteztela.

ramon Perez alonsoren alarguna.

2016ko urriaren 27an hil zen, 82 urte zituela.

 lucia lazpita 
etxebarria

ordEnAntZA FiSkALEi buruZko oSoko biLkurA
‘Osoko bilkura: Bergara’ Egubakoitza, 22:30.

goiena

udALAko Auto igoErA
‘HARMAILATIK’ Astelehena, 22:00.

xabier urzelai

   astea GoIeNa teleBIstaN

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

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
aretxabaletan, 2016ko urriaren 28an.

Bigarren urteurreneko meza 
domekan izango da, urriaren 30ean, 11:30ean, 
aretxabaletako Jasokundeko amaren parrokian.

2014ko urriaren 28an hil zen.

kepa
Jauregi olabe

oroIGarrIa

eskoriatzan, 2016ko urriaren 28an.

luis ezeiza Herri eskolako komunitateak 
bat egiten du familiaren saminarekin.

(luis ezeiza HlHIko ikastetxeko gurasoa)

2016ko urriaren 22an hil zen.

Jose ignacio
Moreno gamazo

oroIGarrIa

Bergaran, 2016ko urriaren 28an. 

“Bihotz alaia dugulako…”
Betirako gurekin kantuan,
betirako gure bihotzetan.

Bergarako musika eskolako ikaslea

 Xabi
Arrillaga Bengoa

oroIGarrIa

aretxabaletan, 206ko urriaren 28n.

Amama zain zauela eta aguro itxi gaittuzu,
baina zure nortasun eta indarraz geratu gare.

Eskerrik asko, aitxitxa.
Eta patxo haundi bat amamai, gu danon partez.

Izaro eta xabi, done eta Jokin, Illart eta ziortza, Nerea eta Jon, 
enaitz eta Nerea, ahinitze eta alex, maier eta aitor, xabier, aitor eta 

ana, asel, lide eta Jon. Birbilobak: oxel, laida, ekain, Intza.

2016ko urriaren 22an hil zen, 96 urte zituela.

Balentin
etxeberria Unzalu

oroIGarrIa

Bergaran, 2016ko urriaren 28n.

Goiko lepo gainean 
ilargia duzu,

zuregana heldu da 
ematera musu.

Patxo haundi bat danon partez, Xabi!

2016ko urriaren 25ean hil zen.

Xabi
Arrillaga Bengoa

oroIGarrIa

arrasaten, 2016ko urriaren 28an.

Izan zarena izan zarelako,
garena gara.

Eskerrik asko, aita.

2013ko urriaren 31n hil zen.

Juan Jose Arregi
Agiriano-zabalaga

oroIGarrIa

Xabi, gure parte zinen,
gure bihotz barrenean

eramango zaitugu betiko.

2016ko urriaren 25ean hil zen.

Xabi 
Arrillaga Bengoa

Ipintza institutuko guztiok.
Bergaran, 2016ko urriaren 28an.

oroIGarrIa

Xabi, beti gogoan, beti gurekin.

2016ko urriaren 25ean hil zen.

Xabi 
Arrillaga Bengoa

zIG gelako ikasle, guraso eta irakasleok.
Bergaran, 2016ko urriaren 28an.

oroIGarrIa

Hartu zenuen lehenengo arnasetik azkenera arte
borrokalari eta eredugarri izan zaitugu.

Benetako maitasuna eta poza zer den erakutsi digun
gure Xabiri eskerrik asko.

Xabi 
Arrillaga Bengoa

zure familixa.
Bergaran, 2016ko urriaren 28an.

oroIGarrIa

Urte asko batera
baina ez da nahikoa

Hala ere oroitza-
pena da betiko

Amamarik onena
ta bihotz oneko

Ez zaitugu ahaztuko
baina bai maiteko.

2016ko urriaren 25ean hil zen.

Jaione 
Bengoa eraña

leire, Naiara eta maider.
arrasaten, 2016ko urriaren 28an.

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

etxekoak.
aretxabaletan, 2016ko urriaren 28an.

Gure baitan eramango zaitugu beti.
Zure indar eta adoreak erakutsiko digu aurrerantzean ere bidea.

Eskerrik asko!

2016ko urriaren 22an hil zen, 96 urte zituela.

Balentin
etxeberria Unzalu
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Musakolakoak Errumanian
musakolako kuadrilla honek hamar eguneko bidaia egin du 
errumaniara. Hango herriak, eraikinak, pinturak lakuak eta 
parkeak ikusi dituzte, besteak beste, eta brandya probatu 
dute. Transilvaniara ere joan dira. Hantxe dago Dracula 
kondearen gaztelua, eta ate joka ibili ziren.

1951ko arrasatearrak
Frias herrian bisita gidatu berezia egin eta medina de 
Pomar-en bazkaldu zuten joan den zapatuan. loteria erosita 
eta dantzan eginda bueltatu ziren arrasatera.

Arrasatetik urbiara
arrasate Herri eskolako guraso elkarteak antolatuta,  
arantzazutik urbiara joan ziren ikasle eta gurasoak, 
hemezortzi lagun guztira. ederto ibili ziren.

1949ko arrasatearrak
bizkai aldera joan dira aurten, egun-pasa, kintada ospatzeko. 
oso ondo antolatutako irteera izan zen, kantuekin 
animatutako txangoa. Hurrengorako prest daude denak.

MortALA
urte bereko lagun arteko 
bazkari-afari sasoia izan da 
udazkena; bereziki, azaroa. 
bergaran asko izaten dira. gure 
belarrietara heldu denez, 1966an 
jaiotako bergararrak mortala 
prestatzen ari dira. azaroaren 
26an Tartufon elkartuko dira eta 
Whatsapp taldea osatu dute egun 
handira begira. Dagoeneko 80 
lagun daude taldean. batek daki 
zenbat batuko diren otorduan, 

baina 50 urte ez dira urtero 
betetzen. aurten bai!

SupErMErkAtuA
arrasate sarreran, musakola 
auzoan, eraikitzen ari diren 
supermerkatuek laster zabalduko 
dituzte ateak. lidl eta super bM 
etxeenak dira denda horiek. orain 
ere badago liDl bat arrasaten, 
aretxabaletara bidean. bada, hori 
azaroaren 9an itxiko dute eta 17an 
zabalduko dute musakolakoa. 

AbiAdurA
arrasaten, atxabalpen 
entrenatzen diren futbol 
jokalari batzuek kristoren 
autoak dauzkate, potentzia 
handikoak. eta, hain zuzen, 
gazte horiek uste dute 
markuleteko zuzena autobide 
bat dela, ziztu bizian ibiltzen 
dira eta. ba ez, ez da autobidea. 
70 km/h abiadura muga 
ezartzen duen kartel bat dago. 
#errespetatu 

ArEtXAbALEtA
euskal untxiaren telebistako iragarkia 
arteman enpresak egin du eta 
hainbat aretxabaletar agertzen dira 
hor, besteak beste Mario unanue eta 
jasone gartzia-etxabe. eskoriatzako 
gorosarri landetxean grabatu zuten, 
bertakoek trukean ezer eskatu gabe. 

Munduko tXApELkEtA
Fernando Cobos bergararra 2017an 
Txekian izango den canicross 
modalitateko munduko 

txapelketarako sailkatze bidean da. 
ea, ba, zortea lagun izan eta txartela 
lortzen duen! 

AZokA
Herriko artisauen azoka egin dute 
oñatin gabonen bueltan azken 
urteetan eta aurten ere egitekotan 
dira. oraindik ez dute data zehatzik 
jarri, baina azoka egingo da. 
Herritarrek egindako artelanak 
erosteko aukera egongo da 
berriz!

#dIoteNez

Mila eta Jesus Mari
mila eta Jesus mari 
azaroaren 3an ezkondu ziren, 
orain 25 urte, eta asteburuan 
ospatuko dute. "zorionik 
beroenak! egun ederra 
pasatu eta primeran ospatu 
zuen zilarrezko ezteiak 
familiarekin eta lagunekin. 
musu handi bat, familia 
osoaren partetik!".

txutxu-mutxuak
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zorIoN aGurrak

arrasate
nahia domingos garay
azaroaren 2an, 4 urte. 
zorionak, maittia! 
Handitzen-handitzen... 
jlau urte bete dituzu! 
zorionak eta muxu 
handi bat, familia 
osoaren eta, batez ere, 
aimarren partetik.

aramaIo
oier elejalde barros 
azaroaren 2an, 3 urte. 
zorionak, etxekoen 
partetik, gure etxeko 
mutikoari zure 
hirugarren urtebetetze 
egunean. asko maite 
zaituzte gurasoek eta 
aiton-amonek.

BerGara
gorka reparaz 
arenaza
urriaren 31n, 6 urte. 
zorionak, gorka! oso 
ondo pasatu zure 
egunean. muxu handi 
bat, etxeko danen 
partetik.

eskorIatza
Maider aguilera
urriaren 31n, 13 urte. 
zorionak, maider! 
ondo-ondo pasatu 
zure egunien! asko 
disfrutatu lagunekin 
eta familixiarekin! 
Patxo handi-handi bat, 
danon partetik!

BerGara
ane jauregi elortza
urriaren 31n, 9 urte. 
zorionak, ane! ondo 
pasatu zure eguna.
Pa, pa eta pa.

arrasate
saioa bergaretxe 
astigarraga
urriaren 30ean, 5 urte. 
zorionak, maittia! oso 
ondo pasatu zure eguna. 
asko maite zaitugu. 
arrateren, aitatto eta 
amatxoren, aittitteren 
eta amamaren partetik.

eskorIatza
kimetz karpio 
azpitarte
urriaren 30ean, 5 urte. 
gure txikitxu alaiena, 
zorion bero-beroak 
bosgarren 
urtebetetzean! bere 
osaba gorka, amama 
resu eta aitaita Txomin.

aNtzuola
oier aldasoro 
azkarate
urriaren 28an, 10 urte. 
zorionak familia 
osoaren eta, bereziki, 
aitaren eta amaren 
partetik. muxu handi 
bat.

arrasate
aitor Canales losa
urriaren 23an, 7 urte. 
zorionak, pitxintxote! 
ondo pasatu zure 
egunean, maitia. muxu 
potolo-potoloa etxeko 
guztien eta, bereziki, 
alazneren partetik.

oñatI
eneko lezeta urkia
urriaren 21ean, 17 urte. zorionak eta urte 
askotarako, etxeko guztien partetik.

IdIazaBal
ekain zabaleta 
urteaga
urriaren 30ean, 2 urte. bi 
urte jada gure 
mutikotxuak! zorionak, 
laztana, familiako guztion 
eta, batez ere, Jareren eta 
aiurren partetik! Patxo 
handi bat musakolatik!

BerGara
unax ayastuy azkue 
urriaren 27an, 6 urte. 
zorionak, pitxin! zure 
anaia alainen eta 
eibarko eta bergarako 
familien partetik.

oñatI
Maialen goñi arevalo
urriaren 23an, 8 urte. 
zorionak eta ondo 
pasatu zure eguna. 
Familiaren eta lagun 
guztien partetik. 
bereziki eiderren 
partetik.

oñatI
xabi soares 
Fernandez
urriaren 20an, 6 urte. 
zorionak, gizontxo! 6 
urtetzar! Familiaren 
partetik, muxu potolo 
bat, guapo!

BerGara
oinatz gallastegi 
etxeberria
urriaren 30ean, 3 urte. 
zorionak, oinatz! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean 
eta muxu handi bat, 
etxekoen eta 
laguntxoen partetik.

oñatI
Haizea aramburu 
Moreno
urriaren 26an, 8 urte. 
zorionak, polit hori! 
ikaragarri pasatu zure 
egunean eta gainontzeko 
egun guztietan. maite 
zaitugu: uxue, nahia, 
aitatxo eta amatxo.

oñatI
ane arrieta 
sansinenea
urriaren 23an, 3 urte. 
zorionak, ane! ondo 
pasatu zure eguna eta 
muxu pila bat etxekoen 
eta, batez ere, oierren 
eta eleneren partetik.

oñatI
aiert Marko
urriaren 20an, 3 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ondo-ondo pasatu 
zure egunian eta patxo 
handi bat, danon 
partetik!

oñatI
eñaut arenaza 
arriaran
urriaren 22an, 3 urte. 
zorionak, karramarro! 
ondo-ondo pasau zure 
urtebetetze eguna eta 
patxo handi-handixak, 
etxeko danon partetik!

arrasate
lier, nerea eta aitor
urriaren 18an, 7 urte. zorionak, hirukote! Disfrutatu 
topera zuen eguna eta mila muxu parkeko lagunen 
partetik!

arrasate
txaro azkarate 
zabarte
urriaren 22an, 
urtebetetzea. zorionak, 
tia Txaro! Familiako 
guztien partetik.

arrasate
lier torres sanchez
urriaren 20an, 7 urte. 
zorionak, maitxia! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunian. muxu handi 
bat, familia osoaren 
partetik!

BerGara
beñat villar jimenez
urriaren 22an, 10 urte. 
zorionak, polit hori! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
eguna! Patxo eta 
besarkada potoluak, 
zure familiaren 
partetik!

oñatI
amaiur beitia urkia
urriaren 22an, 2 urte. 
zorionak, amaiur! gure 
neskatilatxoak bi urte 
betetzen ditu. ondo 
pasatu eta muxu 
potolo bat, etxekoen 
partetik.

GasteIz
Paula zubia 
Murugarren
urriaren 22an, 3 urte. 
zorionak, Paula! Hiru 
urte jadanik. muxu 
handi-handi bat zure 
familia osoaren 
partetik. zorionak, 
printzesa!

arrasate
urki garitaonaindia 
uriarte
urriaren 21ean, 11 
urte. zorionak, 
mutikote! oso ondo 
pasatu zure egunean. 
asko maite zaitugu!

BerGara
aimar lamikiz 
rementeria
urriaren 25ean, 3 urte. 
zorionak, txapeldun. 
musu potolo-potolo bat 
familiaren eta, 
bereziki, maddiren 
parterik!

arrasate
ekain Madina 
otzerinjauregi
urriaren 26an, 10 urte. 
zorionak, ekain! 
besarkada estu-estua 
zure hamargarren 
urtebetetze honetan! 
Disfrutatu egunaz!

oñatI
Maddi elorza soares
urriaren 24an, 5 urte. 
zorionak zure 
urtebetetzian, potxoli! 
Patxo potolo-potolo 
bat, familiaren 
partetik!

arrasate
nora otxandiano 
jausoro
urriaren 24an, 10 urte. 
zorionak, nora! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean. Patxo handi 
bat, etxekoen partetik.

BerGara
Haritz bilbao iñarra
urriaren 24an, 9 urte. 
zorionak, Haritz! 
aurten 9 kandela ixutu 
biaku zure egunian, ze 
handi in zaren. ondo 
pasatu zure egunian.

BerGara
aratz Maeztu elkoroberezibar
urriaren 23an, 5 urte. zorionak, pitxin! ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna eta muxu potolo bat, zure 
familiaren partetik. batez ere unax, ander eta irati.

oñatI
Paul anduaga arregi
urriaren 29an, 4 urte. 
zorionak, Paul, jada 4 
urte! musu handi bat 
etxeko danon eta, 
bereziki, Sararen, 
maddalenen eta 
martinen partetik.

arrasate
Malen Castillo 
urriaren 29an, 
urtebete. zorionak 
danon partetik eta 
primeran pasatu zure 
eguna.

aramaIo
amets beitia otegi
urriaren 29an, 4 urte. 
zorionak, zure 
aitatxoren eta 
amatxoren partetik, 
gure bihotzeko azukre 
koskorra!

eskorIatza
eleder garcia 
Hermosel
urriaren 29an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun! 
oso ondo pasatu zure 
egunian!

BerGara
danel larrea zubia
urriaren 28an, 
urtebete. zorionak, 
anaitxo! Dagoeneko 
urtetxo bat. Patxo pila 
bat zure arreba 
naroaren, aitatxoren 
eta amatxoren partetik. 
Jarraitu oraingo 
moduko alaia izaten. 
asko maite zaitut!

BerGara
june iturrospe 
arrondo
urriaren 28an, 
urtebete. zorionak, 
sorgintxo! ondo pasatu 
zure lehenengo 
urtebetetzian. Patxo 
handi bat, danon 
partetik.
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EMAiguZuE ZuEn EkitALdiEn bErri EguAZtEn EguErdiA bAino LEhEn. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

EguBAkOitzA 28
ArrASAtE Liburu eta disko 
azoka
berreskuratutako liburuen eta 
diskoen azoka solidarioa.
Sebero Altuben, 09:30-14:00 eta 
16:30-19:30.

oñAti ongietorri festa kuboan
lehen Hezkuntzako 3. mailako 
neska-mutikoendako.
Gaztelekuan, 17:00etan. 

oñAti beldurrezko efektu 
berezien makillaje tailerra
9-12 urte arteko gaztetxoendako.
Bibliotekan, 17:00etan.

ELgEtA Eneritz Artetxeren ipuin 
kontaketa saioa
Zenbat gurari! delako saioa egingo 
du 4-9 urte arteko 
neska-mutikoendako. 
Liburutegian, 17:30ean. 

bErgArA Lupe Lekuonaren 
ipuin kontaketa saioa
3 urtetik 6-7 urte bitarteko 
haurrendako.
Liburutegian, 18:00etan.

bErgArA 'Valleko kondea' 
erakusketa
Valleko kondea, modernitatea eta 
tradizioa. Garai aldaketa baten isla 
delako erakusketa azaroaren 13ra 
arte.
Aroztegin, 18:00etan. 

oñAti oñatiko bigarren 
literatura topaketa
Bruno Montañe: vida, obra y oficios 
de un poeta delako solasaldia, 
ruben ariasek gidatuta.
Bibliotekan, 19:00etan.

ArrASAtE onintza Enbeita eta 
Anna gabriel
lehenak bigarrena elkarrizketatuko 
du Emakumeak protagonista 
zikloaren barruan.
Kulturaten, 19:00etan.

oñAti 'Aloña Mendi 
txirrindularitza sailak 50 urte' 
liburua
argazkiak eta elkarrizketak sartu 
dituzte mende erdiko errepasoa 
egiten duen liburuan. ostean 

(19:30) ziklo-kros taldearen 
aurkezpena egingo dute.
Udaletxean, 19:00etan. 

ELgEtA karlistaren altxorra
arimen gauarekin lotutako ibilbide 
antzeztua egingo dute 6. mailako 
ikasleek.
Mendizaleen plazan, 20:00etan.

oñAti Elkartasun afaria
Parrokiako misio taldearen ekimena. 
batzen den dirua maliko eskolara 
bideratuko da. bestalde, afalostean, 
Haitin bukatu duten proiektuaz 
berba egingo dute.
Bidaurretan, 20:30ean. 

zAPAtuA 29
oñAti iruñeko gaztetxearen 
inauguraziora
autobusa oñatitik.
Gaztetxean, 09:00etan. 

AntZuoLA San Jose ingurua 
txukuntzeko auzolana
Sastrakak garbitzeko lanak asteon 
egin dituzte eta orain, horiek bildu 
eta zaborra jasoko dute. 
auzolanerako herritarren laguntza 
behar da. ostean, hamaiketakoa. 
San Josen, 09:30ean. 

ArrASAtE Murugainera bisita
36ko gerrako aztarnez gain, aurten 
burdin aroko aztarnak bilatzeko 
ahalegin berezia egingo dute. 
auzolanak aurrera segitzen du eta 
hango lana ikustera joango dira. 
Murugainen, 10:00etan.

ESkoriAtZA perretxikoak 
biltzera
luis ezeizako guraso elkartearen 
eskutik. Perretxikoak ezagutu, bildu 
eta sailkatu egingo dituzte.
Fernando Eskoriatza plazan, 
10:00etan.

oñAti Asisko espirituari 
buruzko jardunaldia
Tangerko artzapezpiku Santiago 
agrelok gidatutako saioa. Hitzaldia 
(10:30), otoitzaldia (12:30) eta 
bazkaria (13:30). aldez aurretik 
eman behar da izena, 669 25 68 52 
telefonoan. 
Gandiaga topagunean, aipatutako 
orduetan. 

bErgArA 'bergarako 
besarkada'-ri buruzko bisita
mikel alberdi historialariaren bisita 
gidatua, gazteleraz.
Laboratoriumen, 11:00etan.

oñAti 'olerki xuxurlatua' 
kalabazan kultur ekimenak 
taldearekin. Herritar guztiendako 
ikuskizuna.
Oñatiko kaleetan, 11:00etan.

oñAti 'herrixa kantuan' 
kantu jira, Txantxiku ikastolaren eta 
Jose de azpiazu musika eskolaren 
eskutik.
Foruen plazan, 12:30ean.

ESkoriAtZA 'gaba baltza' 
prestatzen
kalabazak hustuko dituzte, ostean 
kriseiluak egiteko.
Gaztelekuan, 17:00etan.

ArrASAtE 'gaba baltza' 
prestatzen
beldurrezko maskarak egingo 
dituzte.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

ArEtXAbALEtA 'gaba baltza' 
prestatzen
kalabazak hustuko dituzte, 
kriseiluak egiteko. ostean, 
afari-merienda egingo dute gazteek.
Gaztelekuan, 17:30ean.

ESkoriAtZA 'La familia bien, 
gracias' antzezlana
ausaradi taldearen emanaldia, 
gazteleraz. Sarrerak, hiru euro.
Zaldibarren, 19:00etan.

ArrASAtE Monse roldanen eta 
blanca Martinezen erakusketa
Arte figuratibotik espresionismora 
bilduma ikusgai, azaroaren 14ra 
arte.
Kajoi tabernan, zabalik dagoenean. 

dOMEkA 30
ELgEtA bisita gidatua 
lubakietara
aurrez eman behar da izena: 
turismo@debagoiena.eus helbidean 
edo 943-79 64 63 telefonoan.
Memoria Historikoaren Euskal 
Interpretazio Zentroan,10:00etan.

ESkoriAtZA perretxiko 
erakusketa
Laudioko mikologia elkartearen 
erakusketa, perretxikoak 

ezagutzeko. Umeendako marrazki 
lehiaketa ere egongo da.
Fernando Eskoriatza plazan, 
12:00etan.

oñAti kondeen kriptara bisita 
gidatua
Mikel Deunaren parrokian dagoen 
hilobi gotikoaren berezitasunak 
azalduko dituzte. Turismo 
bulegoan, 13:00etan.

ArEtXAbALEtA 'Magia lapurra'
Dorletak magoa izan gura du eta 
casting batera aurkeztuko da. 
Sarrerak, hiru euro.
Arkupen, 17:00etan.

ArrASAtE beldurrezko filma
Gazteendako emanaldia.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

ArEtXAbALEtA beldurrezko 
filma
Gazteendako emanaldia.
Gaztelekuan, 17:30ean.

ESkoriAtZA beldurrezko filma
Gazteendako emanaldia.
Gaztelekuan, 17:30ean.

bErgArA 'gaueko entziklopedia 
kozkorra'
Umeendako antzerki musikatua 2 
Princesas Barbudes taldearekin. 
Zabalotegin, 18:00etan.

ELgEtA 'herrixa dantzan''
gidatutako dantzaldia, Patxi 
monterorekin. 
Espaloian , 19:00etan. 

agenda

GoIeNa

ArEtXAbALEtA 'heroiak' antzezlana
gerran zauritutako hiru beteranok (ramon agirre, kandido uranga eta Jose 
ramon Soroiz) soldaduentzako zaharren egoitzan egingo dute topo. 
bizitzaren joanari eta etorkizunari erreparatuko diote. Sarrerak, lau euro.
Bihar, zapatua, Arkupen, 22:00etan.

GoIeNa

ArrASAtE brother hawk eta the young Wait
aebetako taldeak big medicine diskoa aurkeztuko du. Southern rock, blues 
eta american doinuak landu dituzte hamar abestitan. eurekin egongo dira 
The Young Wait gipuzkoarrak. Sarrerak, zazpi euro.
Gaur, egubakoitza, Amaia antzokian, 20:00etan.
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ArrASAtE 'Mami Lebrun'
egoitz eta mirea amama kontxi hil 
berriaren omenaldia prestatzen ari 
dira. etxeko ganbaran 
topatutakoekin, amamak, gaztetan, 
Parisko kabaret batean bizitakoak 
kontatuko dituzte. kepa errasti eta 
ane Pikaza oholtza gainean.
Amaia antzokian, 19:30ean. 

bErgArA Arimen gaua 
The misfitz and otto ramone 
taldearen emanaldia. DJ saioa ere 
egongo da.
Gaztetxean, 23:00etan.

AstELEhENA 31
ESkoriAtZA Arimen gaua
gozoki bila irtengo dira herritarrak, 
mozorrotuta. eta kalabazak hustuko 
dituzte.
Ludotekan, 18:00etan. 

ESkoriAtZA beldurrezko 
ipuinak
maider galartzaren saioa, 
umeendako. euria egiten badu, 
kultura etxean. 
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:00etan.

MArtitzENA 1
bErgArA 'bergarako 
besarkada'
gaur da erakusketa ikusteko azken 
eguna. Hainbat partikularren eta 
erakunderen 65 pieza bildu dituzte, 
besarkadari buruzko irizpide 
ezberdinak emateko. 
Laboratoriumen.

EguAztENA 2
bErgArA odol ateratzea
Herritar guztiendako deialdia. 
Osasun zentroan, 18:00etan.

bErgArA Eguaztenetako azoka
baserritarren eta bertako 
produktuen salmenta berezia. 
Oxirondon, 18:00etan.

ArrASAtE 'bisoi europarra 
gipuzkoan'
gipuzkoako Foru aldundiko 
basanimalien eta basalandareen 

zerbitzuko teknikarien eta Jorge 
gonzalez biologoaren berbaldia, life 
lutreola proiektuari buruz berba 
egiteko. 
Kulturaten, 19:00etan.
 

EguENA 3
AntZuoLA Mugikorrak hobeto 
erabiltzeko ikastaroa
erretiratuendako saioa egingo dute.
Landatxopen, 10:00etan.

ESkoriAtZA Literatura 
solasaldia
enrique Vila-mastasaren Extraña 
forma de vida liburuaren gaineko 
saioa egingo dute, gazteleraz. irekia 
herritar guztiendako.
Kultura etxean, 18:00etan.

ESkoriAtZA gaztelekuaren 
aurkezpena gurasoendako
DbHko lehenengo mailako ikasleen 
gurasoendako: 18:00etan euskaraz 
eta 18:30ean gazteleraz.
Gaztelekuan, aipatutako orduetan.

ESkoriAtZA 'Auzokoak' 
dokumentala
auzoko programan parte hartzen 
duten hainbat herritarren 
bizipenetatik sortutako 
dokumentala.
Zaldibarren, 19:00etan.

ArrASAtE txuma Murugarren
kooltur ostegunetako azaroko lehen 
kontzertua izango da.
Gaztetxean, 22:00etan.

ArEtXAbALEtA Makina 
eolikoak
26 eraikuntza proposamen ikusi 
ahal izango dira. Jolasteko eta 
esperimentatzeko aukera. gaur 
zabalduko dute erakusketa.
Arkupen, azaroaren 30era arte.

ArrASAtE 'Zabor zuria'
arte bitartekaritzarako, 
erakusketarako eta dibulgaziorako 
espazio berriak sortzea helburu 
duen erakusketa. ana arsuagaren, 
maider gonzaloren, maria 
muriedasen, iñigo Pastranaren eta 
estitxu oterminen lanak daude 
ikusgai. bereziki argazkiak dira.
Kulturateko klaustroan, azaroaren 
16ra arte.

antonio zabala

ArrASAtE

amaia anTzokia

Florence Fosters 
Jenkins
zapatua: 19:30.
Domeka: 20:30.

El pincel magico
zapatua: 17:00.

oñAti

kulTura eTxea

La chica del tren
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka eta 
martitzena: 19:30, 
22:30.
astelehena: 19:30.

Mascotas
zapatua eta 
domeka: 17:00.

EibAr

ColiSeo

un monstruo 
viene a verme
zapatua: 17:00, 
19:45.
Domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.
martitzena: 20:00.

dr. Strange
zapatua: 22:30.

La chica del tren
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 

20:00.
astelehena: 20:30.
martitzena: 20:00.

anTzokia

dr. Strange
zapatua: 19:45.
Domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.
martitzena: 20:00.

un monstruo 
viene a verme
zapatua: 22:30.

gAStEiZ

FloriDa

oasis
egubakoitza, 
zapatua eta 
domeka: 20:00.

doctor Strange
egubakoitza, 
zapatua eta 
astelehena: 23:30.
egubakoitzetik 
domekara, 
eguaztena eta 
eguena: 17:00, 
18:30, 19:30, 
22:00.
zapatua, domeka 
eta martitzena: 
16:00.

doctor Strange 
3d
egubakoitzetik 
domekara, 
eguaztena eta 
eguena: 21:00.

trolls 3d

zapatua, domeka 
eta martitzena: 
16:00.

trolls
egubakoitzetik 
domekara, 
eguaztena eta 
eguena: 17:00, 
18:00, 19.00, 
20.00, 21:00.

Que dios nos 
perdone
egubakoitzetik 
domekara, 
eguaztena eta 
eguena: 17:00, 
19:40, 22:15.

ouija
egubakoitza, 
zapatua eta 
domeka: 17:45, 
20.30, 22:30.
astelehena eta 
martitzena: 16:00, 
18.05, 20.10, 
22:15.
eguaztena eta 
eguena: 18:05, 
20:10, 22:15.

un monstruo 
viene a verme
egubakoitzetik 
domekara, 
eguaztena eta 
eguena: 18:15, 
19:30, 20:30, 
21:45, 22:45.
zapatua, domeka 
eta martitzena: 
16:00.

El contable
egubakoitzetik 
domekara eta 

eguena: 20:10, 
22:35.
eguaztena: 22:25.

La chica del tren
egubakoitza, 
zapatua eta 
domeka: 16:00, 
18:15, 22:45. 
astelehena eta 
martitzena: 16:00, 
18:15, 20:30, 
22:45.
eguaztena: 17:45, 
20:00.
eguena: 18:15, 
20:30, 22:45.

inferno
egubakoitzetik 
domekara: 19:45, 
22:30.

Cigüeñas
egubakoitzetik 
domekara, 
eguaztena eta 
eguena: 18:10.
zapatua, domeka 
eta martitzena: 
16:15.

El hogar de Miss 
peregrine
egubakoitza, 
astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:00.
zapatua, domeka 
eta martitzena: 
16:45.

La fiesta de las 
salchichas
egubakoitzetik 
domekara, 
eguaztena eta 
eguena: 22:00.

Mike y dave 
buscan rollo serio
egubakoitza, 
zapatua eta 
astelehena: 23:50.

Mechanic
egubakoitza, 
zapatua eta 
astelehena: 23:00.

ozzy
egubakoitzetik 
domekara, 
eguaztena eta 
eguena: 17:30.

FloriDa

un monstruo 
viene a verme
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Que dios nos 
perdone
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
20:00, 22:30.

Elle
egubakoitzetik 
eguenera: 19:45, 
22:30.

inferno
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00.

Los trolls
egubakoitza: 16:30, 
18:15, 19:45.
zapatutik 
martitzenera: 12:00, 
16:30, 18:15, 
19:45.
eguaztena: 18:15, 
19:45.

eguena: 18:15.

El contable
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

doctor Strange
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:45, 22:30.

La proxima piel
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30.

Cuando tienes 17 
años
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

Cigüenas
egubakoitza: 16:30.
zapatutik 
martitzenera: 12:00, 
16:30.

yo, daniel blake
egubakoitzetik 
martitzenera: 18:15, 
20:30, 22:30.
eguaztena eta 
eguena: 18:00, 
20:15, 22:30.

Verano en 
brooklyn
egubakoitzetik 
eguenera: 17:45.

Snowden
egubakoitzetik 
eguenera: 19:45.

Mascotas
zapatua 
martitzenera: 12:00.

ozzy
zapatutik 
martitzenera: 12:00.

zINema

kriTika

historia de una pasion  
zuz.: Terence Davies. Herr.: britainia Handia (2016). aktoreak: Cynthia nixon, Jennifer ehle, keith 
Carradine.

bizi itxia eta barnekoia

Terence Davies zuzendari oso 
pertsonala da. oso sentikorra 
eta dotorea izaten da 
istorioetara eta pertsonaietara 
hurbiltzeko eran. Familiaren 
barruan egoten diren 
harremanak agertzen dira bere 
filmetan. baita ere pertsonaien 
portaerak, gizarteak edo 
familiak ezarritako legeen 
aurrean. emakumeak garrantzi 
handia du bere istorioetan. 
azken hiru filmetan, The Deep 
Blue Sea, Sunset Song eta 
Historia de una pasion-en 
emakumeak dira protagonista 
nagusiak. lehenengoan, 
emakume bat maitasuna 
osotasunean bizi guran; 
bigarrenean, bizitzaren 
zorigaitzei aurre egiten dion 
emakumearen borroka; eta, 
azkenekoan, emily Dickinson  
poetaren bizitzara eta izaerara 
hurbiltzen da. Filma itxia eta 

barnekoia da: ia eszena guztiak 
etxe barruan gertatzen dira. 
Daviesek sentiberatasunez 
azaltzen du poetaren izaera. 
bere garaiko gizarteak ez du 
Dickinsonen lanaren edertasuna 
ulertu. era berean, protagonista, 
erlijioaren inposizioetatik 
aldenduz, zuzentasun moral 
handiko pertsona da. besteei eta 

bere buruari asko eskatutako 
zorroztasunaren sufrimendua ere 
agerian geratzen da. Horri, 
idazlearen osasun hauskorra 
gehitu behar zaio. Daviesek oso 
ondo harrapatzen du giro itxi 
hori eta neurriz, nixonen eta 
ehleren interpretazio zoragarrien 
laguntzarekin, gerturatzen gaitu 
pertsonaiaren bizitzara. 

Golem.es
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OLYMPIAKOS  2016/10/27

FENERBAHCE  2016/11/11

BROSE BASKET  2016/11/17

GALATASARAY  2016/12/02

DARUSSAFAKA DOGUS  2016/12/09

FC BARTZELONA LASSA  2016/12/21

MACCABI TEL AVIV  2016/12/29

UNICS KAZAN  2017/05/01

IZAR GORRIA  2017/01/24

REAL MADRIL  2017/02/03

EA7 MILAN  2017/03/02

CSKA  2017/03/17

PANATHINAIKOS  2017/03/23

ZALGIRIS  2017/04/06

2016/2017 Euroliga denboraldia Goiena Klubean.

Partidu bakoitzeko 4 sarrera bikoitz zozketatuko ditugu!
Bazkidetu zaitez: 2016 + 2017 osoa: 55 euro. Deitu: 943 25 05 05. goienakluba.com Euskara irabazle, denok irabazle!

Hemengo 
hizkuntzak

Ez gara konturatzen. Ez ditugu 
entzuten. Ez diegu inguruko 
hizkuntzei erreparatzen. 
Galdetuko banizu zure herrian 
zenbat hizkuntza hitz egiten 
diren, zer erantzungo zenuke? 
Bost? Hamar? Hamabost?

Unesco Etxearen ikerketa 
baten arabera, 2008an Hego 
Euskal Herrian gutxienez 108 
hizkuntza hitz egiten ziren. 
Orain gehiago dira. 2014an 
Topaguneak hiztegitxoak atera 
zituen, 50 hizkuntza baino 
gehiagotan: euskara-urduera, 
euskara-nepaliera, 
euskara-wolofera, 
euskara-bulgariera… Sarean 
daude: www.hiztegitxoak.eu. 
Horietako asko Debagoienean 
jaso zituzten, gainera.

Hizkuntzak jasotzen dihardut 
azkenaldian. Hizkuntzekin 
batera, baita ere hiztunen 
esperientziak. Etorritakoei 
galdetzen diegu: ea nolatan 
etorri ziren, hemen nola 
sentitzen diren, euskarari eta 
euskaldunei buruz zer 
pentsatzen duten... Oso 
aberasgarria ari da izaten. 
Erantzunak denetarikoak 
direlako. Topikoak apurtzeko 
balio duelako. Eta beste mundu 
ikuskera batzuk ezagutzeko. 

Ez gara konturatzen. Ez ditugu 
entzuten. Ez diegu inguruko 
hizkuntzei erreparatzen. 
Inguruko pertsonei ere ez 
diegulako behar beste 
erreparatzen. Ezaguna zaiguna 
delako erosoena guretzat. Gure 
munduan jarraitzea. Mundua 
gurean dagoela jabetu gabe.

azkeN BerBa

idOiA EtxEBErriA

Eneko Azurmendi eskorIatza
Inondik inora espero ez zuten 
aurkikuntza bat egin zuen Aloña 
Mendi Espeleologia Taldeak 
(AMET) pasa den zapatuan, Ala-
bita inguruan, Eskoriatzan. "Al-
boan zegoen kobazulo batera 
joan ginen, ikerketa batzuk egi-
tera, eta, sorpresaz, kobazulo 
berri bat agertu zen. Batzuetan 
gertatzen dira horrelakoak eta 
zapatuan hala izan zen", adie-
razi du Andoni Olalde AMETe-
ko kideak.

Itxura ona hartu dio Olaldek 
kobazuloari: "Nahiko handia da, 
ez da oso normala hori; gainera, 
leku oso onean kokatuta dago", 
nabarmendu du. Gutxi gora-
behera, 100 metro inguruko ko-
bazuloa dela adierazi du AMETe-
ko kideak.

lehenik, katalogatu 
Horrelako kobazulo berriak aur-
kitzean, egin behar izaten den 
lehenengo gauza katalogatzea 
izaten da. "Maparen gainean 
kokatzea da katalogatzea, GPS 
bitartez koordenadak ateratzea. 
Sigla bat ezartzen diogu eta gure 
datu basean sartzen dugu. On-
doren, esploratu, argazki batzuk 
atera eta topografia egiten dugu; 
neurri guztiak hartu, alegia", 
azpimarratu du Olaldek.

ia milagarrena 
Olalderen esanetan, euren datu 
baseari dagokionez, ia milaga-
rren kobazuloa da hau, Aizkorri 
mailan. "999.a da kobazulo hau, 
bat falta zaigu milara iristeko 
Aizkorriko mendikatean, Arra-
sate ere kontuan hartuta", adie-
razi du.

alabita 11 
Kobazulo berriaren izena Ala-
bita 11 izango da, inguru horre-
tan dagoen hamaikagarrena da 
eta. "Kobazulo batzuek izen to-
ponimikoak izaten dituzte, bai-
na beste askok ez; beraz, lekua-
ren arabera izendatzen ditugu", 
azaldu du Olaldek.

giza hezurrak 
Zenbait hezur ere aurkitu zituz-
ten bertan. "Duela 3.000 urte 
ingurukoak izan daitezkeela 
uste dugu, baina adituen eskue-
tan utziko dugu hori, zehaztu 
ahal izateko", onartu du Javier 
Azkoaga AMETeko kideak. "Ez 
dakigu gizona edo emakumea 
den ezta pertsona bakarrarenak 
edo birenak diren ere; Irungo 
Gordailuaren emaitzei itxaron 
beharko diegu", dio Azkoagak. 

Alabita inguruan aurkitu duten kobazuloa. ameT

beste kobazulo bat 
aurkitu dute, ezustean 
aloña mendi espeleologia taldeak aurkikuntza bikoitza egin zuen pasa den zapatuan: 
batetik, kobazulo berri batekin egin zuten topo, ezaguna zen kobazulo batera ikerketa 
batzuk egitera joan ostean; eta bestetik, barruan giza hezur batzuk aurkitu zituzten

Bukatzeko

giza hezurrak dira aurkitutakoak. ameT


