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Miren Arregi bErgara
Besteak beste, epaiketan lekuko 
gisa zeintzuk deklaratuko duten 
adostu zuten bi aldeek eguazte-
neko epaiketa aurreko entzu-
naldian. Hamaika lagun deituko 
ditu epaileak deklaratzera, guz-
tiak ere, Mondragoneko zuzen-
dariak edo zuzendari ohiak. 
Tartean daude, Jose Mari Alde-
koa, Txema Gisasola, Javier 
Sotil, Javier Retegi, Agustin 
Markaide eta Xabier Bengoetxea. 

Epaiketa Donostian edo Bilbon 
egingo da, demandatzaile kopu-
rua –900 pertsonatik gora dira– 
eta gaiak izan dezakeen interes 
mediatikoa kontuan hartuta, 
Bergarako epaitegia txiki geldi-
tuko litzatekeelako. Oraindik ez 
dago data zehaztuta, baina 2018ko 
maiatzean egitea espero da.

demandaren argumentua 
Ordainduko eta Eskuratuko 
abokatuek orain arteko estrate-
gia berretsi zuten eguaztenean. 
Alegia, Mondragonek ez zituela 
langileak Fagor Electrodomes-

ticos eta Edesa lantegien bene-
tako egoeraren jakitun egin eta 
"engainatu" egin zituztela. Abo-
katuek erantsi zuten koopera-
tibako arduradunek bazekitela 
enpresa biak itxi egingo zirela 
eta engainatu egin zituztela au-
rrezkiak bertan mantendu zi-
tzaten. Honela azaldu zuen en-
tzunaldiaren bukaeran Ordain-
duko eta Eskuratuko abokatu 
Raul Tenesek: "Gutako edonork 
entzungo balu, telebistan edo 
irratian, aurrezkiak gordeta 
ditugun bankuak zailtasunak 
dituela, aurrezkiak atera egingo 
genituzke. Pertsona horiek guz-
tiek ez bazuten jokatu edonork 
norbere aurrezkien aurrean 
jokatuko lukeen moduan, izan 

zen norbaitek esan zielako lasai 
egoteko, zainduko zituztela".

"Faltsua" dela dio Mondragonek 
Mondragoneko abokatuek, bes-
tetik, demandaren planteamen-
dua, alegia, Mondragonek de-
mandatzaileak engainatu zitue-
la dioen hori, erabat faltsua dela 
adierazi  dute eta berretsi dute 
kooperatibak autonomoak eta 
subiranoak direla eta horietako 
bakoitza dela bere erabaki en-
presarialen erantzule. "Engainu 
hori oinarritzen da Mondrago-
neko urteko txostenetan, aldiz-
kari bateko artikulu baten eta 
Gisasola jaunaren adierazpen 
batzuetan. Eta horretaz, gaur 
arte ez dago inolako probarik; 
argi esanda, ez delako egia. Aur-
keztu diren dokumentu guztie-
tan, eta ehunka aurkeztu dira, 
ez dago bakar bat ere hori age-
rian uzten duenik. Beraz, eta 
horregatik bakarrik, demanda 
ezetsi egin beharko litzateke", 
esan zuen abokatu Arantza Es-
tefaniak. 

eguaztenean, epaiketa aurreko entzunaldian, Bergaran. iker oñate

Mondragonen kontrako 
epaiketa, udaberrian
ordainduk eta Eskuratuk Mondragonen kontra ipinitako demandaren epaiketa aurreko 
entzunaldia egin zen eguazten goizean bergarako auzitegiko Lehen auzialdiko 1 
zenbakiko epaitegian. Epaiketa 2018ko maiatzean egingo dela espero dute

Ez dAgo dAtA 
zEhAtzik, bAinA 
EpAikEtA 2018ko 
MAiAtzEAn EgitEA 
EspEro dA

M.A bErgara
Arcelor Mittal Bergarako lan-
gile batzordeak hainbat bilera 
izan ditu asteon. Lantegiko zu-
zendaritzarekin elkartu ziren 
astelehenean eta gaur egingo 
dute beste bilera bat. Bestetik, 
Bergarako Udal Gobernuarekin 
eta oposizioarekin ere batu da 
astean komitea, "enpresak aur-
keztu berri duen 41 langile ka-
leratzeko espedientea azaltzeko, 
Bergarako lantokiaren etorki-
zunari buruz hitz egiteko eta 
Udalari herriko enpleguaren 
alde inplikazioa eskatzeko". "Bi 

bileren balorazio positiboa" egin 
du enpresa batzordeak eta "au-
rrerantzean ere harremanak 
mantentzeko konpromisoa" har-
tu dutela adierazi du. 

CCook aktibitatea exijitu du 
CCOO sindikatuak, bestetik, 
Arcelor Mittalen zuzendaritzari 
Bergarako lantegian aktibitatea 
eta enplegua bermatuko duen 
plan bat exijitu dio. Langileen 
eta zuzendaritzaren arteko gaur-
ko batzarrean, langileendako 
neurri traumatiko bako bidera-
garritasun plana exijituko du.

Arcelor Bergarako komitea eta 
zuzendaritza batuko dira gaur
astean egin ditu batzordeak bilera bana bergarako 
udaleko gobernuarekin eta oposizioarekin

Parte hartzaileak Seber altube plazan, Antiprekarietatearen gunea-n. txomin madina

LABen ekimen ibiltariak 
Arrasaten egin du geldialdia 
Hainbat sektoretan bizi diren egoera prekarioak azaldu 
eta salatzeko ekimenak egin zituzten eguaztenean

M.A arrasatE
Duela zenbait aste hasi zuen 
bere ibilbidea, Iruñean, preka-
rietatearen kontra egin nahi 
duen LAB sindikatuaren ekimen 
ibiltariak, eta eguaztenean Arra-
saten egin zuen geldialdia. 

Egun osoko egitarauaren ba-
rruan, esaterako, sindikatuko 
hainbat delegatuk tailerra egin 
zuten, prekarietatearen aurka 
osatu nahian dabiltza gidaren 
inguruan. Urtarrilerako gida 
prest izatea espero dute LABe-
koek, eta horren helburua izan-
go da alor ezberdinetan dauden 
prekarietate egoerak identifika-

tzen laguntzea eta horiei nola 
aurre egin azaltzea.

giza katea 
Eguerdi partean, bestalde, giza 
katea egin zuten Eroski merka-
taritza-gunetik BM eta Lidl su-
permerkatuak dauden tokira, 
Merkataritzan lan baldintza 
duinen alde lelopean. Arratsal-
dean, Seber Altube plazan jarri-
tako Antiprekarietatearen gu-
nea-n izan ziren ekintzak. Ma-
teriala eta informazioa banatzeaz 
gain, Edesa Industrialeko lan-
gileek euren prozesuaren berri 
eman zuten bertan.
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Iker Oñate DEbagoiEna
Bihotz-birika geldialdi kasueta-
rako lagungarri izan datekeen 
aplikazioa aurkeztu dute Ber-
garan. Elkarlanean sortu zuten 
Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
Sailak, Osakidetzak eta emer-
gentzia alorreko adituek. Bada, 
gaur-gaurkoz, bultzatzaileak 
"pozik" dira egitasmoak izan 
duen harrerarekin. 7.000 pertso-
na inguruk dute aplikazioa eu-
ren mugikorrean. "Mundu oso-
ko jendea dago erabiltzaileen 
artean", azaldu du Karlos Ibar-
gurenek, Osakidetzako emer-
gentzia arduradunak.

Ibargurenen esanetan, "gaixoak 
ahalduntzera" bidean bultzatu-
riko egitasmoa da. Bihotz-gel-
dialdien kasua, gainera, ez da 
nolanahikoa. "Erreakziorako 
tarte murritza dago; beraz, le-
kukoen laguntza beharra egoten 
da normalean, larrialdi zerbitzua 
heldu bitartean, behintzat", dio.  
Kasu horietan nola jokatu jaki-
teko informazioa biltzen du 
aplikazioak. 

Hain zuzen, lekukoen garran-
tzia azpimarratu du Ibargurenek: 
"Egin ditugun ikerketen arabe-
ra, bihotz-geldialdia dutenen 
%80k norbait dute inguruan. 
Dena den, kasuen %33an beste-
rik ez da lortzen biktima ber-
piztea". Horri buelta emateko 

bitarteko ere izan gura du apli-
kazioak, beraz. 

Lau ataletan banatuta
Lau ataletan banatu dute apli-
kazioko edukia: bihotz-geldial-
dien bueltako informazio oro-
korra, kasua identifikatzen ja-
kiteko argibideak, berpizten 
laguntzeko jarraitu beharreko 
urratsak eta desfibriladoreen 
kokapenak. "Urratsez urrats 
egin beharreko prozesua da. Eta 
horietako bakoitzari buruzkoak 
aurki daitezke aplikazioan", 
azaldu du Ibargurenek.  

Urratsez urrats
Esan bezala, urratsez urratsez-
koa da bihotz-geldialdia duena-
ren erreanimazio prozesua. 
"Larrialdi zerbitzuetara deitzea 
da lekukoak egin beharreko 
lehen gauza. Ostean, masajeak 
eman beharko dizkio ondoezik 
dagoenari; horretarako, argibi-
deak emango dizkio telefonoaren 
bestaldean dagoenak, eta apli-
kazioak ere eskaintzen du pro-
zesu horretarako informaziorik. 
Horrela jardun beharko du la-
rrialdi zerbitzuak heldu artean", 
dio Ibargurenek.

Pertsona bat bihotz suspertzea egiten, ikastaro batean. itziar larrañaga

Biziak salba ditzakeen 
aplikazioa 7.000 eskutan
osasunaren alorra ere murgildu da interakzioaren munduan. bihotz-birika geldialdien 
aurrean zer egin jakiteko lagungarri izan daitekeen aplikazioa du osakidetzak. 
bergarako zientzia berrikuntza eta teknologia Jardunaldietan aurkeztu dute

aP-8 errepideko irteeraren egokitze planteamendua. gipuzkoako errepideak

Zirkulazioa hobetzeko obrak 
hasiko dituzte Maltzagan
aP-1 eta aP-8 errepideen lotunea zabaldu gura dute, 
eta zortzi hilabete inguru iraungo dute lanek

I.O. DEbagoiEna
Datorren astean obrak hasiko 
dituzte Maltzaga inguruan; AP-1 
eta AP-8 errepideen lotuneko 
auto jarioa hobetzea da helburua. 
Hain zuzen, bi bidetara zabal-
duko dituzte Gasteizera eta 
Behobiara doazen bide zatiak. 
2,7 milioi pasako aurrekontua 
onartu du Gipuzkoako Foru Al-
dundiak horretarako –BEZa 
gehitu behar zaio kopuruari–. 
Aurreikuspenen arabera, zortzi 
hilabete iraungo dute lanek.

2017ko urtarriletik irailera 
bitartean eginiko zirkulazio 
neurketen arabera, egunean, 
batez beste, 34.800 ibilgailuk 
erabiltzen dute errepide zati 
hori; uda giroan, ostera, gorantz 
egiten du kopuruak, 38.200 ibil-
gailuko batez bestekora iritsi 
arte. Gauzak horrela,  lotune 
inguruko errepidea zabaltzeko 
beharra ikusi du Aldundiak. 
Azaldu dutenez, "zirkulazioa 

arintzeaz aparte, bide segurta-
suna hobetuko luke horrek".  

Zehatz esanda, bi epe tartetan 
zatitu dute obra planteamendua. 
Eta Gasteizera bidean doan erre-
pidearekin hasiko dituzte lanak; 
errei bat gehituko dute –380 
metro luzeko errepide zatian–. 
Bestalde, 2018ko urtarrilean 
ekingo diete Behobiara noranz-
koan dagoen lotuneko obrei. Hor 
ere errepidea zabalduko dute.

Zirkulazioan hainbat aldaketa 
Lanek iraun bitartean, errepide 
zatian nabariko da aldaketarik; 
bidearen zabalera murriztu egin-
go da. Horrez gain, aldian aldi-
ko ezohiko moldatzeak ere egin-
go dituzte. Besteak beste, Gas-
teizera doan errepideko lotunea 
ez da erabilgarri egongo azaroa-
ren 24ko asteburu tarte batean. 
Eguraldi txarra eginez gero, 
astebete atzeratuko lituzkete 
itxiera egunak.
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J.B. arrasatE
Gutxienez urtebeteko iraungitze 
data duten kontserbak jasotzeko 
helburuarekin, Eman-Txapa-
Lata elikagaiak jasotzeko kan-
paina martxan jarri du Esko-
riatzan, Aramaion eta Arrasaten 

Juan Ciudad garapenerako go-
bernuz kanpoko erakundeak. 

Afrikako, Asiako eta Latinoa-
merikako herrialde txiroetako 
ospitaleetarako eta gizarte eta 
osasun zentroetarako kontser-
barako elikagaiak jasotzeko 

kanpainarekin bat egin du Juan 
Ciudad erakundeak, eta, horre-
tarako, hainbat gune egokitu 
dira bailaran kontserbak batze-
ko: Iturbide zaharren egoitza, 
Feli janari denda eta San Juan 
de Dios ospitalea, Arrasaten; 
Jose Arana zaharren egoitza 
Eskoriatzan; eta Kintal denda 
Aramaion. Kontserba-latak go-
gorrak direnez, beharra duten 
herrialdeetara eramateko pro-
duktu egokiak dira, eta azaroa-
ren 21a, martitzena, izango da 
elikagaiak batzeko azken eguna.

Elikagai-kontserbak batzeko 
kanpaina, martitzenera arte
Juan Ciudad erakundeak bultzatu du 'Eman-txapa-
Lata' kanpaina arrasaten, aramaion eta Eskoriatzan

San Juan de dios ospitaleko langileak elikagaiak batzen. Mireia bikuña

Josu Bilbao arrasatE
Baigorrin dagoen Etxauzia gaz-
telua "Nafartarren etxea eta 
euskaldunen sarea" izan dadin 
diru-biltze kanpaina jarri zuen 
abian Etxauzia Nafartarren Etxea 
elkarteak. Eraikinaren jabetza 
Miamin bizi den familia batek 
du, eta erosteko 1.500.000 euro 
behar ditu elkarteak. Horreta-
rako, herritarrei, enpresei eta 

elkarteei laguntza eskaintzeko 
dei egin du elkarteak. Kanpai-
naren lehenengo fasean 400.000 
euro batzea lortu dute, eta orain,  
gaztelua erosteko behar diren 
1,5 milioi euroak lortzeko lanean 
jarraitzen du elkarteak.

Helburua lortzeko asmoarekin, 
gaur, Mondragon Unibertsita-
teko Eskoriatzako fakultatean 
egongo dira Etxauzia elkarteko 

kideak, proiektuaren nondik 
norakoak azaltzen, eta ostean, 
bien arteko akordioa itxiko dute 
sinadura baten bidez.

Iaz, 6.890,66 euro bideratu zi-
tuen MUk Etxauzia proiektura, 
eta aurten partida antzekoa 
izatea espero dute Mondragon 
Unibertsitateko ordezkariek. 
Gaur Eskoriatzan sinatuko du-
ten hitzarmenaren helburua, bi 

erakundeen arteko lankidetza-
hitzarmena baieztatzea da, el-
karren arteko harremana egon-
kortu eta sendotzeko asmoarekin. 
"Hitzarmenari esker, Huheziko 
ikasleek hobeto ezagutuko dute 
Ipar Euskal Herriko barnealde-
ko errealitatea eta bizitza", azal-
du dute MUtik.

Gaur egun, 215 kide dira el-
kartean, horietako asko baigo-
rriarrak, baina Euskal Herriko 
txoko ezberdinetakoak beste 
hainbat. Euskaldun bat Euro 
bat kanpaina abian jarri zuten, 
eta 2.500 sustengatzaile baino 
gehiago lortu dituzte dagoeneko. 
Gurekin dira ere Euskal Herri-
ko izen eta izan ezagun ainitz: 
sortzaile, elkarte, enpresari, 
instituzio eta laguntzaile ugari. 
"Etxauzia erosi eta herriari itzu-
lita, proiektua gauzatzen hasiko 
gara, eta, gure heinean, Baigorri 
eskualdea eta Ipar Euskal Herri 
barnealdea biziagoa eta erakar-
garriagoa egiten".

Kultura munduko hainbat 
kidek dagoeneko eman diote 
babesa proiektuari. Eñaut Elo-
rrieta eta Anari abeslariak, 
Maialen Lujanbio eta Sustrai 
Colina bertsolariak, Miren Gaz-
tañaga eta Mireia Gabilondo 
aktoreak eta Bernardo Atxaga 
eta Itxaro Borda idazleak dira 
horietako batzuk.

Kultura, ekonomia eta diaspora
Iparraldeko barnealdeko eta,  
kasu honetan, Nafarroa Behe-
reko ekonomiak indartzeko 
"beharra" du. Horregatik, Etxau-
zia "tokiko ekonomia sustatzeko 
zentroa izango da, eta bertako 
enpresa eta kooperatiben bilgu-
ne", elkarteko kideek aurreikus-
ten dutenez. "Enpresen arteko 
elkartasuna eraiki, tokiko ga-
rapena bultzatu, interes kolek-
tiboen defentsan aritu, euska-

raren erabilera lantegietan 
sustatu eta Euskal Herri osoko 
egitura ekonomikoekin saretu-
ko da bertan kokatuko den lan-
tegi elkartean", Etxauziako ar-
duradunek azaldu duten moduan.

Horrez gain, kultur zentroa 
ere izango da Etxauzia gaztelua, 
"Euskal Herrian dauden beste 
kulturgune handi eta ekimene-
kin saretuko dena eta sormen 
nahiz emanaldi mailan errefe-
rentea izango dena". Baigorrial-
deak "erreferentziazko leku bat 
behar du" euskara eta kultura-
rentzat..

Etxauzia "mundu osoko eus-
kaldunendako bizilekua" ere 
izango da, diasporakoendako 
bilgune. Euskal Herriko zortzi-
garren lurraldearen hiriburu 
bilakatu nahi dute Baigorri, eta 
Etxauzia bere bizitoki. "Baxe-
nabarre eta, bereziki, Baigorrial-
dea izan da emigrazio masiboe-
na sufritu duen euskal eskualdea. 
Euskal Herriko eta munduko 
euskaldun guztien zerbitzuko 
lanean ari izanez, ama lurrera 
datozen euskaldunentzako ater-
pe eta harrera leku, eta haien 
sustraiak ikertzeko gunea izan-
go da", azaldu dute elkarteko 
kideek.

"Gure iraganaren lekuko izan 
diren gazteluko horma zaharrek 
hura azaltzeko gune bat aterpe-
tuko dute orain. Ondarearen 
interpretazio zentro bat izango  
da; Baigorriko ibarretik Nafa-
rroako erresuma zaharra espli-
katuz", azaldu dute Etxauzia 
Narfarterren Etxea elkartekoek. 

Baigorriko herritarrak etxauzia jauregiaren aurrean. etxauzia elkartea

MUk babesa eskaini dio 
Etxauzia proiektuari
baigorriko gaztelua erosteko proiektuari laguntza eskainiko dio Mondragon 
unibertsitateak, gaur Huhezin sinatuko duten akordioaren bidez. Etxauzia gaztelua 
euskaldunen ikerketa, berrikuntza, harreman eta sorkuntza gune bihurtu nahi dute

Mondragon 
UnIBErTSITaTEaK 
13.000 EUro IngUrU 
BIdEraTUKo dITU 
proIEKTUra
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'A gripea'

Josu Garitaonandia 
'oparitu zuhaitz bat' EgitasmoarEn 

arduraduna

bErgara

Badaude txertoa hartzeak 
kalte egin dien pertsonak.

Pentsamendu kritikoa 
bultzatu nahi dut, ez beldurra, 
eta, ondo egindako 
estatistikarekin, pertsona 
bakoitzak erabaki dezala 
txertatu edo ez. Esandakoaz 
gain, gauza asko daude 
hobetzeko, eta, adibide bezala, 
2009-2010 urteetan gertatu zen 
A gripea-ren pandemia 
gogoratuko dizuet. Azken 
finean, ez zen pandemia izan; 
Erresuma Batuko gobernuak 
Pandemrix txerto asko erosi 
zituen, Glaxosmithkline 
laborategiak eginikoak. 

60 pertsona narkolepsia 
gaixotasunak jota gelditu dira, 
bizitza normala egiteko arazo 
handiekin, eta, urteetan 
epaitegian egon ondoren, 
bakoitzarendako 1,3 milioi 
euroko kalte-ordaina lortu 
dute.

Nork ordaindu du? 
Erresuma Batuko Gobernuak 
ordaindu zuen; izan ere, 
txertoa erosteko orduan, 
sinatutako baldintza bat zen 
arazoak egonez gero 
Gobernuaren kontura joango 
zirela arazo horrek ekar 
zitzakeen ondorio guztiak.

Ikusten duzuen moduan, 
negozio borobila farmazia-
enpresa handientzat; asko 
saldu, baina ondorioez 
arduratu ez.

Hobe zuhaitz gehiago, 
txertoak baino.

Hondakinen trataeran 
erlaxatzeak zeharkako 
arazoak larriagotzen 
ditu

Piter encinas
arrasatEko Eh bilduko zinEgotzia

arrasatE

Hondakinen sailkapen eta 
tratamenduan erlaxatu egin 
garelakoan gaude. Urteotan 
esfortzu handia egin dugu 
herritarrekin batera gauzak 
ondo egiteko, baina sumatzen 
dugu azkenaldian badela 
utzikeria hastapen arriskutsu 
bat.

Hori dela eta, OZMA 
batzordean eskatu diogu Udal 
Gobernuari arreta gehiago jar 
dezala arlo honetan eta jarrai 
dezala sentsibilizazio eta 
behaketa lanekin. Guri ez digu 
balio gaia Mankomunitatekoa 
dela esateak; izan ere, Udala 
bera izan behar da 
Mankomunitatean ere eragin 
behar duena gaia 
konpontzeko.

Hondakinen sailkapen 
ezegokia ez da ona, jarrita 
ditugun birziklapen helburuak 
betetzeko. Eta hondakinak 
zabor kontainerretatik kanpo 
uzteak beste arazo batzuk 
larriagotu ditzake; esaterako, 
arratoien arazoa. Hainbat 
kexa jaso ditugu herriko zona 
ezberdinetatik arratoien 
inguruan eta uste dugu 
arazoaren onarpena dela lehen 
urratsa. Badakigu BAZen 
eskaera gehiago egon direla, 
baina ez dizkigute batzordean 
eman nahi izan. Guk gaia 
denon artean lantzea nahi 
genuen, merezi du eta, baina 
esaldi hau erantzun ziguten: 

"No os vamos a dar esos datos, 
porque nos vais a crucificar". 
Zerbaiten beldurra dute, ala?

Guk jarraituko dugu OZMA 
batzordean gaiari jarraipena 
egiten eta proposamenak 
eramaten. Hondakinen 
sailkapenean gauzak ondo 
egiten jarraitzea garrantzitsua 
da EH Bildurentzat, 
erlaxazioak ez baitigu batere 
onik egiten. Ala Zubietako 
erraustegiari egiten dio on?

Berriz ere 
frankismoaren 
biktimen 
duintasunaren aurka 

Juan ramon Garai
FrankismoarEn krimEnEn aurkako 

kErEilarEn Euskal plataFormarEn 

izEnEan

dEbagoiEna

Erakundeek Memoriaren 
Eguna ospatu duten egunetan, 
benetan hunkitu gaitu 
Legebiltzarrean PNVk eta PPk 
epaitegi frankisten sententziak 
desegitearen kontra bozkatu 
dutela jakiteak, PSE-EEren 
abstentzioarekin batera, 
Elkarrekin-Podemosek 
proposatutako eskaria 
eragotziz. Sinetsita geunden 
alderdiek xede hori onartua 
zutela, euskal gizarte 
gehiengoak bezala.

Frankismoaren kontrako 
Plataformak ezin du ulertu, 
ezta onartu ere, PNVren, 
PPren eta PSE-EEren jokoa. 
Horrekin, frankismoaren 
inpunitate gaiztoa 
sostengatzera datoz.

Zeharo ustelak dira PNVk 
emandako argudioak; PPri 
aurpegia ez ematearren 

aitzakia dela esango genuke. 
Behin eta gehiagotan irten da 
PNV bere konpetentziatik 
kanpo dauden auzien alde, 
Gobernuak helegitea jarri 
liezaiokeen ardura gabe. Hala 
izan da Polizien Abusuen 
Biktimen aldeko lehen 
dekretuaren kasuan. Helegitea 
izan badu ere, xede bera duen 
lege berria ari da prestatzen 
Jaurlaritza 1978-1999 
denboraldirako. Orduan, 
zergatik ez da ausartzen epai 
frankistak baliogabetzera?

Demokrata garenok aho 
batez aitortzen dugu 
diktadurako epaimahai 
militarrak eta TOPenak, hain 
krudel eta gaitzesgarriak, ez 
zirela legitimoak, ez zirela 
demokratikoak. Izatez, 
Espainiako Kongresuak 
agindutako 2007ko Memoria 
Historikoaren Legeak 
espresuki adierazten du lege 
frankisten legitimotasunik 
eza, eta horien derogazioa 
agintzen du. Beraz, beren 
epaiak baliogabetuak izan 
beharko lirateke. Horixe 
erabaki du udaberrian 
Kataluniako Parlamentuak, 
guztion adostasunez, PP 
barne. Espainiako Estatuaren 
instantziek ez diote inongo 
helegiterik aurkeztu.

Justiziazko aitorpen hori ez 
diogu zor bakarrik frankisten 
altxamenduaren aurka 
borrokatu ziren milaka eta 
milaka biktima kondenatuak, 
fusilatuak eta hainbat eratan 
errepresaliatuak izan zirenei, 
baizik eta diktadurak kartzela 
sistema ankerrenaz zanpatu 
nahi izan zituen milaka 
gazteei ere zor diegu, 

belaunaldi oso bati. Eusko 
Legebiltzarra behartua dago 
Estatuak bere legeetan 
barneratuta dituen hainbat 
betebeharren haustura 
nabarmenen aurka agertzera; 
besterik ez bada, Kataluniako 
Legebiltzarrarekin batera 
Espainiako Legebiltzarra 
horretara behartzeko.

Inoiz ez dugu ulertu 
Jaurlaritzak bere dekretuetan 
frankistek espetxeratuei atal 
bat eskaini ez izana. Eta ez 
dago inongo justifikaziorik 
diktaduraren epaitegiak eta 
bere sententziak ez 
arbuiatzeko. Ardura gabeko 
jokaera horrek milaka biktima 
umiliatzen ditu. Bakea eta 
Elkarbizitzarako Egitasmoa 
nahiko makala bilakatzen 
zaigu, baldin eta berrogei urte 
ondoren hainbeste 
zigorturentzat erreparazio 
judiziala bultzatzen ez badu. 
Bidezko erreparazioak, 
gutxienez, epaitegi horien 
sententziak arbuiatzea eta 
baliogabetzea agintzen du.

Euskal Plataformak PNVk 
eta PSE-EEk duten jarrera 
koldar eta txepela salatu nahi 
du, ez dutelako aldarrikatu 
frankismoaren eraso bortitzak 
jasandako hainbeste militante 
eta kideren duintasuna, 
berauen borrokaren kontrako 
inpunitatearen aztarna 
guztiak desagerraraziz. Eusko 
Legebiltzarrak eta Gobernuak 
bere erabakietan burujabetza 
eta askatasuna zaindu behar 
lituzke, gobernu zentralaren 
konpetentzia trikimailuetan 
jausi gabe, zeinek ez dituen 
frankismoaren kutsuak 
oraindik garbitu.

gutunak: karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). gOIEnak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. Gutuna helarazteko bideak: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus

Garbine ubeda

hauxE bai jEnEroa!
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Kultura eta 
Hizkuntza 
Politika Sailak 
(Hizkuntza 
Politikarako 
Sailburuordetzak) 
diruz lagundua

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

Lehendakaria Aitor Izagirre.
Zuzendari nagusia 
Iban Arantzabal.

Eduki zuzendaria 
Eneko Azkarate.

Erredakzio batzordea 
Eneko Azkarate, Ubane Madera, 
Monika Belastegi, Mirari Altube.
Zuzendari komertziala 
Mireia Larrañaga.
Administrazio zuzendaria 
Agurtzane Gaintzarain.

Diseinu arduraduna 
Iñaki Iturbe.
Hizkuntza arduraduna 
Sergio Azkarate.
Harpidetza eta banaketa 
arduraduna Marta Leturia.

Sailetako arduradunak 
Xabi Urtzelai (Kirola), 
Aitziber Aranburuzabala (Kultura).

Maketazioa 
Imanol Soriano, Aitor Lagoma.
Publizitatea 
Amaia Mundiñano, 
Ziortza Martin,   
Imanol Elortza.
Administrazioa 
Ane Berezibar, Iratxe Bengoa, 
Nerea Artola.

HArPiDEtZA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31
Tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

PubLiZitAtEA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31  
Tel.: 943 25 05 05
Faxa: 943 25 05 00
publi@goiena.eus

EgoitZA nAguSiA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
Tel.: 943 25 05 05 
Telegram eta WhatsApp: 
688 69 00 07
berriak@goiena.eus

Lege gordailua: SS-965/2014
iSSn: 2174-369X
tirada: 19.000 ale
Difusioa: 18.723 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

www.goiena.eus

Arrasateko
Udala

Bergarako
Udala

Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Oñatiko
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

Bi aukera ematen dizkizute, biak txarrak, baina bat aukeratzera 
behartuta zaude.

Horixe da, hain zuzen, autobusen gaiarekin guri gertatu 
zitzaiguna. 

Aldundiak bilera batera deitu gintuen, eta, gutxi gorabehera, 
hauxe esan ziguten: zerbitzua optimizatzeko, egokitzapenak egin 
behar ditugu autobusen ibilbideetan eta ordutegietan. 

Bi aukera mahai gainean: ordu-erdian behingo zirkularra 
ordubeteko bihurtzea, batetik; bestetik, zirkularra etetea eta 
maiztasuna mantentzea.

Giro horretan, erabiltzaileengan pentsatzen duzu eta jokoan 
sartzen zara, maiztasuna mantentzea nahiago duzula esanez, 
autobusak sarriago ibiltzea hobea delakoan. 

Eta ez zara konturatzen egokitzapena murrizketa bihurtu dela. 
Giro horretan, herritarrak gogoan, eskaera ere egiten duzu: 

Bergarara doazen autobusen 
lehen geldialdia Ibargarai izan 
dadila. 

Eta bileratik gustura ere 
irteten zara: 

"Transbordoak egin beharko 
dira, baina maiztasuna 
mantendu da eta Zumarraga-
Bergara-Zumarraga linea 

motza denez, ez da atzerapenik egongo. Eta, gainera, 
antzuolarrok Bergarako lehen geldialdian jaisteko aukera 
izango dugu". 

Gerora datoz herritarren kexak udaletxera, eta orduan 
jabetzen zara zelako garrantzia duen jendearentzat Eskualdeko 
Ospitalera autobusetik jaitsi barik joan ahal izateak, edo 
unibertsitatera edo Aretxabaletako egoitzara; orduan 
konturatzen zara adinekoentzat zelako zaila den autobusera igo 
eta jaisten ibiltzea, zelako gogorra egiten den hurrengo 
autobusari itxoiten egotea… 

Dagokizuna eginez, bideratzen diozu erreklamazioa 
dagokionari, eta denbora badoa. 

Murrizketa egokitzapenez jantzi, amua irentsi, eta dagoeneko 
ondotxo dakizu belarrondokoaren eta ipurdikoaren artean 
aukeratzera behartu zintuztela. 

Konpontzen den bitartean aukerarik ez dago: belarrondokoak 
eta ipurdikoak, denak Udalari opari.

Belarrondokoa ala 
ipurdikoa?

zabalik

beñardo kortabarria

dagokizuna eginez, 
bideratzen diozu 
erreklamazioa 
dagokionari, eta 
denbora badoa

Bolanderak

mikele landa
https://labur.Eus/VNplj

Bihotz gorridun erregea 
erreginaren gainean jartzea 
baino ez da falta jokoa 
amaitzeko. Kartak 
ordenatzeari eskaini diozun 
denbora guztia bere saria 
ematear da. Azken 
mugimendua egin eta hara 
hor horrenbeste esperotako 
bolanderak. Bizitza karta joko 
batekin alderatu beharko 
banu, Solitarioa aukeratuko 
nuke. Ez izenburuaren 
esanahiagatik, horrek ere 
emango lukeen arren 
Larrepetit bat idazteko beste 
mami; horrenbeste esperotako 
bolanderengatik baizik.

Ezina ekinez egina eta 
Ametsak betetzea bezalako 
zoriontasunik ez dago 
munduan esaldiak ondo 
ikasita dauzkagu etorkizunera 
begiratzeko gaitasuna 
eskuratu genuen egunetik. [...]

Hasteko espektatibak 
sortzen dizkizute: 
zoriontasuna hegan 
egitearekin pareka daitekeela 
sinetsarazi, orgasmo zerutiar 
bat izango omen da. Sutsuki 
borrokatutako helburua 
eskuratzean poztasuna 
sentitzen da, noski; baita 
satisfazioa ere, zeure 
buruarekin harro senti 
zaitezke. Baina sentipena 
espektatibek markatutako 
distiratik urrun egongo da. 
Oinak lurretik aldentzen ez 

direla ohartzean, egikaritu 
berri duzun helburua agian ez 
zela benetan desira zenuena 
otutzen zaizu. Beraz, gorago 
dagoen izar batean jarriko 
duzu itua. [...]

Lortu nahi diren 
helburuekin amestea zilegi 
da. 

Ordea, komeni da kontuan 
izatea azken karta ipini 
osteko saria ordenagailuko 
pantailan eztanda egingo 
duten pixel koloretsuen 
zaparrada baino ez dela 
izango. Poztu egingo zaitu, 
baina ez zaitu orgasmo 
zerutiar batek zeharkatuko, 
eta sentipenek espektatibekin 
talka egin bezain laster 
saihetsezina izango zaizu 
"Hau da dena?" pentsatzea.

haNdik Eta hEmENdik

Unai bUstUria

marrazkiz
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Mireia Bikuña arrasatE
Vasco, ¿cómo se llama tu país? 
galderari erantzuna ematen 
saiatuko da Iñaki Azkoaga 
arrasatearra, izen bereko 
liburuan. Aste honetan 
aurkeztu du, eta dagoeneko 
eros daiteke, paper formatuan 
eta formatu elektronikoan.
Eta, nola esaten diote gure 
lurraldeari? 
Segituan, hainbat berba 
etorriko zaizkigu burura: 
Euskal Herria, Euskadi, Pais 
Vasco, Vasconia, Basque 
Country... Izen asko daude.
Eta, zein da egokiena? 
aproposena? 
Izen horien gainean berba eta 
eztabaida egin izan dugu 
etxean, lagunekin, kalean... 
Eta konturatzen gara 
gehienok gure hautua eginda 
daukagula. Gure iritziak eta  
sentsibilizazioak ditugula.
Orduan, irakurleak baldintzatuta 
egon daitezke? 
Edonork irakur dezake 
liburua, baina nork bere 
ideiak eta iritziak alde batera 
utzi beharko ditu, liburua 

irakurtzen hasi aurretik. 
Hutsetik hasi beharko luke. 
Gomendio bat da. Buru 
irekiarekin hurbildu beharko 
litzateke arazora. Horregatik, 
liburuaren lehen kapituluaren 
izenburua Zergatik, ez? da. 

Buru zabalarekin eta 
borondatearekin errazago 
hurbilduko gara arazora, eta 
errazagoa izango da soluzio 
bat topatzea. 
Eta soluzio hori posible dela uste 
duzu? 

Bai. Alternatiba bakarra egon 
barik, badaude aukerak. 
Berbak, banaka-banaka, 
zatikatu egiten badira, aukera 
ezberdinak topatu daitezke.
Ni ez naiz historialaria edo 
filologoa. Soziologoa naiz. 
Kazetaritza munduan 
ibilitakoa, eta liburuak 
ikuspuntu hori dauka. 
Historian oinarritutakoa, 
baina ikuspuntu horrekin.
liburua aurretik atzera eta 
atzetik aurrera irakur daiteke. 
Bai, baina buru irekiarekin. 
Bukaeran, nire proposamenak 
daude. Horietara nola heldu 
naizen jakiteko, hasierako 
kapituluak irakurri beharko 
dira. Nire asmoa izan da 
liburu irekia idaztea. 
Ideologia guztietara 
zabaldutakoa, eta ideologia 
bat bera ere zapaltzen ez duen 
liburua. Izen bakarra 
topatzeko bidean zer egin 
daitekeen aztertu gura izan 
dut. 
Non erosi edo irakurri daiteke 
liburua? 
Lehen edizio mugatu bat 
kaleratu dut eta lagunen 
artean banatu dut. Orain, 
zabalago bat egingo dut, 
guztien eskura ipintzeko, 
Tttukun inprimategian. Era 
berean, Internetez ere erosi 
ahal izango da, paperean edo 
liburu elektronikoetan 
irakurtzeko.

iñaki azkoaga, arrasaten. Mireia Bikuña

"Ideologia bat bera ere 
zapaltzen ez duen liburua da"
IñakI azkOaga soziologoa Eta idazlEa

bErbagai

'Kantari' karaokea 
Seminarixoan 

Bergarako Errege 
Seminarioko kultura aretoa, 
Seminarixoa, abenduaren 
24an irekiko dute. Olentzerok 
eta Mari Domingik udaletxean 
egin ohi duten harrera eta 
gutun jasotze unea areto 
berrian egiteaz bat, baliatu 
nahi dute Seminarixoaren ate 
ireki ekitaldia egiteko 
herritarren aurrean. Horren 
ostean, abenduaren 30erako, 
zapatua, Sutargi eta Gabero 
abesbatzen emanaldia iragarri 
dute. Eta otsailaren 3an eta 
4an Kantari grabatuko du 
Goiena telebistak, Zabalotegin 
beharrean. Izan ere, karaokea 
bueltan dator.

iturri onEtik

Harriei eusteko 
hesia Arrasateko 
Otalora kalean
"Oso erabaki ona; aspaldi 
behar luke jarrita, baina ondo 
etorria izan dadila". Halaxe 
hasten da irakurle batek 
bidalitako mezua. Hain zuzen, 
Santa Barbaratik Otalora 
kalera jausi ohi diren harri-
koskor eta lur zatiei eusteko 
edota espaloira ailegatu ez 
daitezen –azkenekoz erori 
ziren joan zen astean, 
euriteen ostean–. Arrasateko 
Udalak jarri duen hesia 
dela-eta pozik dago.

goiena

gora Eta bEhEra

hau bE badogu!

Gizonezkoen Euskal 
Selekzioak ez du Gabonetan 
partidurik jokatuko, 
erabiltzaileen haserrerako, 
baina emakumeek Txekiar 
Errepublikaren kontra 
jokatuko dute azaroaren 
25ean.

@sdeibar: "Emakumezkoen 
Euskal Selekzioa Ipuruan! 
Txekiar Errepublikaren aurka 
jokatuko du eta sarrerak 
salgai dira jadanik".

Futboleko Euskal 
Selekzioa, Ipuruan

Altzoko handia-ren eta Handia 
filmaren beraren inguruan 
mintzatu zen zinemagile 
oñatiarra Iker Jimenez 
aurkezlearekin Cuatro kateko 
saioan:

@navedelmisterio: "1818. 
urtean Miguel Joaquin 
Eleizegiren historia eraikitzen 
hasi zen, gero Altzoko handia 
bezala ezaguna izango zena. 
'Cuarto Milenio' saioan 
gertutik ezagutuko dugu bere 
istorioa" (itzulita).

Aitor Arregi oñatiarra, 
'Cuarto Milenio' saioan

Taberna bateko liskar 
batengatik Altsasuko hiru 
gaztek espetxean 365 egun 
daramatela salatzeko, 
#Altsasu eta #altsasukoakaske 
traolak erabili dituzte hainbat 
erabiltzailek asteon, eta gaia 
trending topic izan da 
Estatuan ere.

@altsasugurasoak: "Oztopoz 
betetako urte ilun bat izan da. 
Zuen elkartasuna, gure 
itsasargia. Behar zaitugu! 
#Altsasu #EH.

Altsasu, berriro hizpide 
urtebeteren ostean
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X.G. arrasatE
Herriko ikastetxeek eta Udalak 
akordioa egin dute, ikastetxee-
tako patioak eskola orduetatik 
kanpo zabalik egon daitezen. 
Horren truke, Udalak jolasleku 
horiek atontzeko konpromisoa 

hartu du, eta 22.597 euro bide-
ratuko ditu zeregin horretara. 
Institutuan, patineteentzat ha-
mabost aparkaleku, lau banku 
eta aterpea jarriko dituzte. Er-
guinen, bizikletentzat sei apar-
kaleku eta patineteentzat 30, eta 

ping-pong mahaia. Horrez gain, 
Muralart taldeak hiru jolas mar-
gotuko ditu lurrean.

Bedoñaben bi banku jarriko 
dituzte. Arizmendiren Arima-
zubi gunean, sei aparkaleku 
bizikletentzat, 15 patineteentzat, 
sei banku eta ping-pong mahai 
bat. Arizmendiren Gazteluondo 
gunean, bizikletentzat 6 apar-
kaleku, eta bi frontoiak margo-
tu egingo dituzte. Arizmendiren 
Santa Teresa gunean patineteen-
tzat 15 aparkaleku, banku bat, 
eta frontoia margotu egingo dute. 

Herriko ikastetxeetako patioak, 
eskola orduetatik kanpo zabalik
Hori egiteaz bat, 22.597 euroko inbertsioa egingo du 
udalak jolasleku horietan hobekuntzak egin daitezen 

erguingo Herri eskolako jolaslekua. larraitz zeberio

Xabi Gorostidi arrasatE
EH Bilduk Batzar Nagusietara 
eraman du Kataideko bihurgu-
nearen gaia. Arrasateko Udal 
taldearen ekimenez aurkeztu 
zuen gaia Iban Asenjok, EH Bil-
duko batzarkideak. Puntu ho-
rretan istripuak ohikoak direla 
ikusita, datu konkretuak eta 
konponbideak eskatu zizkioten 
Foru Aldundiko Azpiegitura 

Sailari. Euren iritziz, gune hori 
berriz asfaltatzeak, peralteak 
jartzeak edota abiadura neur-
tzeko radar bat jartzeak istripu 
kopurua gutxituko luke. 

Aldundiaren erantzuna 
Foru Aldundiko Azpiegitura 
Sailaren lehen erantzunak zioen 
EH Bilduk aipatutako bihurgu-
ne horretan istripu bakarra izan 

zela, eta ez zela neurriak har-
tzeko moduko datua.

Baina datua okerra zen, eta 
Aldundiak beste erantzun bat 
emango zuela jakinarazi zuen. 
Batzar Orokorretako azken oso-
ko bilkuran landu zuten gaia 
berriz, eta bertan, Herrizaingo 
Sailak emandako datuak landu 
zituzten. EH Bilduren eskaria 
Kataideko bihurgune konkre-

tuari buruzkoa izan arren, Az-
piegitura Sailak Epeleko eta 
Eroskiko biribilguneen artean 
emandako datuekin erantzun 
zuen. Horien arabera, 2015etik 
2017ko abuztura arte 100 istripu 
izan dira GI-627 errepide tarte 
horretako bi noranzkoetan. 

EH Bilduren ustez, 100 istri-
puko zifra hori "kezkagarria" 
da, eta, hain zuzen ere, ondo-
rengo bi ebazpen proposamenak 
egin dizkiote Foru Aldundiari: 
lehena, Arrasateko GI-627 erre-
pidean gertatzen ari den istripu 
kopuru handiari aurre egiteko, 
bere eskumenen barruan, lehen-
bailehen, neurriak har ditzala, 
hala nola asfalto egokia jarrita 
edota peralte berria sortuta. Eta 
bigarrena, bere eskumenez gain 
egon litezkeen beste neurri ba-
tzuk Arrasateko Udalarekin eta 
Eusko Jaurlaritzako Barne Sai-
larekin adostu eta koordina 
ditzala.

"Arrisku indizea ez da altua"
GOIENAk datuak kezkagarriak 
iruditzen zaizkien galdetuta, 
hauxe erantzun du Azpiegitura 
Sailak: "Errepideen arrisku mai-
la neurtzen duen istripu ugari-
ko bide-zati indizearen arabera, 
arrisku-indizea ez da handia 
zati horretan". Ertzaintzaren 
esanetan bertako istripuen era-
gile nagusia gehiegizko abiadu-
ra dela esan zuten.  

Datuak aztertu ostean, ondo-
rengo neurriak iragarri dituzte: 
"Bide zati hori 2017ko zoruak 
auskultatzeko kanpainan sartu 
da, zoruak benetan zer egoeratan 
dauden egiaztatzeko. Lortzen 
diren datuen arabera, 2018ko 
zoru-kanpainan sartuko ahalko 
da. Edozelan ere, aipatu beharra 
dago 2016ko uztailean, 38. eta 
39. puntu kilometrikoen artean 
zorua birgaitu egin zela". 

gi-627 errepideko zati horri buruzko datuak eskatu zituen eH Bilduk. Xabi Gorostidi

2015etik hona 100 istripu 
Epele-Eroski tartean
EH bilduren ustez, kopuru "kezkagarriak" dira, eta istripuak gutxitzeko neurriak 
jartzeko eskatu die batzar Nagusiei; azpiegitura sailak, berriz, dio tarte horretako 
arrisku-indizea ez dela handia, ez baita istripu ugariko bide-zati izatera heltzen

Puntu beltza eta istripu 
ugariko bide-zati 
izendapenak dira 
erabilienak, eta honela 
definitzen ditu raCek.

Puntu beltza: Urtebeteko 
epean zauritudun hiru 
istripu edo gehiago izan 
dituen gunea. 100 metroko 
tartea izan daiteke, 
gehienez, eta ez du zauritu 
larrien, arinen eta 
hildakoen artean bereizten. 

Istripu ugariko bide- 
zatia: beste bide 
batzuekin alderatuta istripu 
maiztasun handiagoa 
duten bideak, non, esku 
hartze bat eginez gero, 
istripu maiztasuna jaitsi 
daitekeen. 1 eta 3 
kilometro arteko tarteak 
dira, eta hiru urteko epean 
neurtzen dira. bi faktore 
hartzen ditu kontuan: 
zaurituak eragin dituzten 
istripuen kopurua eta 
egunean zehar igarotzen 
den auto kopurua. Formula 
bat aplikatuz, antzeko 
ezaugarriko errepideen 
batez bestekoaren gainetik 
dauden horiek dira. 

Istripuak urteka:             
• 2015: 29 istripu eta 14 
zauritu arin.   
• 2016: 45 istripu, bi 
zauritu larri eta 26 arin.  
• 2017: 26 istripu, lautan 
izan dira zauritu arinak

Zeintzuk dira 
arrisku indize 
nagusiak?
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Xabi Gorostidi arrasatE
Santa Marina auzoko Agerre 
kalearen atzealdean txabola ere-
mu handi bat dago, duela 50 urte 
inguru erabiltzen dena. 

Hainbat erabilera dituzten 
txabolak dira: ortuak lantzeko, 
oilategi txikiak jartzeko eta ehi-
zarako txakurrak edukitzeko.

Lurzoru hori pribatua da, ez 
da udal lur publikoa. Bertako 
erabiltzaile batzuen arabera, 
bere garaian lurren jabeekin 
akordiora heldu ziren partzelak 
diru truke erosteko, baina jabe-
tze horiek ez daude legalki ja-
sota.

Arrasaten badaude antzerako 
txabola eremu gehiago Maka-
tzenan eta Erguinen, eta Zigo-
rrolan ere egon zen, egun Mo-
jategi dagoen inguruan. Baina 
Agerre kaleko txabola eremuak 
badu berezitasun bat: etxebizitza 
blokeetatik oso gertu dagoela. 

Bizilagunen kexak 
Bertako bizilagunek urteak da-
ramatzate txabolak gertu iza-

tearen eraginak jasaten. Asko-
tariko kexak dituzte. Zikinkeria 
arazoak daude, eta, horrez gain, 
arratoi asko erakartzen dituen 
gunea da, besteak beste, bertako 
animalien pentsuagatik. Hori 
gutxi ez balitz, uda partean in-
tsektu pilaketa handia izaten 
da inguru horretan. 

Zikinkeriak eragiten dituen 
usainez gain, suak piztu eta 

barbakoak egiteko ohitura izan 
dute txaboletako erabiltzaileek, 
eta ke horrek zuzenean du era-
gina bizilagunengan. Txakurrek 
gauean ateratzen duten zarata 
da beste kexa iturri bat. 

Baina aipatutako arazo guztiez 
gain, badago Udalaren esku-
hartzea eragin duen beste kalte 
bat: txaboletako ur-kanalizazioek 
eragiten dituzten ur-uholdeak. 

Aldapa baten gainean eraiki-
tako txabolak direnez, euri jasa 
handiak daudenean urak zuze-
nean jotzen du etxebizitzen aur-
ka, eta bertako garaje eta loka-
lak urez betetzen dira. 

Horren harira, otsailaren 28an, 
ur-uholde handi baten eraginez 
emergentziazko esku hartze bat 
egin zuen Udalak, ura bidera-
tzeko hormigoizko kanalizazio 
bat eginda. "Larrialdia konpon-
tzeko neurria izan zen, baina 
momentu hartan konturatu 
ginen arazoa ez zela ur kanali-
zazioa, txabolen presentzia bai-
zik. Uholdeez gain, bazeudela 
bizilagunei zuzenean eragiten 
zizkien beste hainbat arazo", 
azaldu du Obra, Zerbitzu, Man-
tentze eta Auzoetako batzordeko 
buru Oscar Garcia zinegotzi 
sozialistak.

400 sinadura batuta 
Txabolek sortzen dituzten kalteak 
amaitzeko, auzoko bizilagunek 
sinadura bilketa hasi zuten 
2016an, eta 400 sinadura batzea 
lortu dute. "BAZen jarritako 
kexa indibidualak ikusita, sina-
dura bilketa bat egitea propo-
satu nien bizilagunei. Kexei 
izaera kolektibo bat emanez 
gero, Alderdi Sozialistak arazoa 
konpontzeko konpromisoa har-
tuko zuela esan genien", azaldu 
du Garciak.

"Orain, LKSri eskatu diogu 
txosten juridiko bat egin dezala,  
txabolak kentzeko prozesua nola 
egin daitekeen ikusteko. Bestal-
de, hori egin aurretik, txabole-
tako erabiltzaileekin bilerak 
egingo ditugu, eurekin irtenbi-
deak jorratzeko. Garagartzako 
ortuak erabiltzea izan daiteke 
irtenbideetako bat".

erabiltzaileak, arduratuta 
Txaboletako erabiltzaileen artean 
ardura eta haserrea dira nagu-
si. Eurenak botaz gero, Erguin-
go txabolak ere botatzea eskatzen 
du Angel Vargas erabiltzaileak. 

Bertan ortua duen Antonio 
Lozanorentzat, aldiz, euren or-
tuek ez dute kalterik egiten, eta 
euri jasetako urei eusteko balio 
dutela gaineratu du. 

Txaboletako erabiltzaileetako bat ortuan, eta parez pare agerre kaleko etxebizitza blokea. xabi gorostidi. 

Agerre kaleko txabolak, 
desagertzeko bidean
txaboletako kanalizazioek eragindako uholdeengatik, zaratengatik, usainengatik eta 
zikinkeriagatik kexu dira bizilagunak, eta 400 sinadura batu dituzte txabolak kentzea 
eskatzeko. Hori gauzatzeko, txosten juridikoa egiteko zain dago orain udal gobernua

sinAdurA bilketA 
eGindA, lks tXosten 
juridikoA eGiten Ari 
dA kAlerAtzeAk 
nolA eGin ikusteko 

Ekin Emakumeek, Pottogorriek, 
Arrasateko Emakumeen Mundu 
Martxak eta Berdintasun Sailak 
antolatu dituzte. Zapatuan, au-
todefentsa feminista tailerra, 
azaroaren 25ean manifestazioa 
eta ekitaldia eta abendaren 1ean 
indarkeria matxistari aurre 
egiteko esku hartze komunita-
rioen hausnarketa. Informazio 
osoa Goiena.eus webgunean.

Azaroaren 25aren 
baitan hiru ekintza 
antolatu dituzte

Azarokoa izango da hileko hi-
rugarren zapatuan egiten diren 
baserritar azoken azkena, aben-
dukoa Santamas egunean bertan 
egiten delako.

Zapatu honetan, gainera, tailer 
berezi batekin dator azoka: sa-
soiko eta bertako produktuen 
postre lehiaketarekin.

Postrearen formatua librea 
izango da, baina, gutxienez, 
honako osagai hauetako bi izan 
beharko ditu: hurra, intxaurra, 
kalabaza, sagarra, eztia edo 
gazta.

12:30ean ekingo diote sarituak 
aukeratzeari, eta Seber Altube 
plazara gerturatzen direnek 
postre sarituak dastatzeko au-
kera izango dute. 

Urteko azken 
baserritar azoka 
postre lehiaketarekin

Gai horretan "urteetan esfortzu 
handia" egin arren "erlaxatzeak" 
ez duela onik eragiten aipatu 
dute komunikabideetara bida-
litako oharrean. "Hori dela eta, 
OZMA batzordean eskatu diogu 
Udal Gobernuari arreta handia-
goa jar dezala arlo horretan, eta 
jarrai dezala sentsibilizazio eta 
behaketa lanekin. Guri ez digu 
balio gaia Mankomunitatekoa 
dela esateak; izan ere, Udala 
bera izan behar da Mankomu-
nitatean ere eragin behar duena 
gaia konpontzeko".

Horrez gain, batzorde berean 
arratoiekin lotutako kexen in-
formazioa eman ez zaiela aipa-
tu dute. Oharra Goiena.eus ata-
rian dago ikusgai. 

Hondakinen trataeran 
erlaxazioa igarri du 
Arrasateko EH Bilduk

oscar garcia
psE-EE

"bizilagunek arazo ugari 
dituzte. sinadura bilketa 
garrantzitsua egin dute, eta 
arazoari konponbidea bilatzen 
ahaleginduko gara".

antonio lozano 
txabola ErabiltzailEa

"ortuek gauza asko ematen 
dizkigute. Hauek ez balira 
egongo, dena sastrakaz beteta 
geratuko litzateke. Nire ustez, 
inbidiagatik bota nahi gaituzte".
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Xabi Gorostidi arrasatE
Karlistaldietan aditua da Alber-
di, eta, hain zuzen, ez da gai 
horri buruz hitz egitera Arra-
satera datorren lehen aldia.
Lehenengo Karlistada Euskal Herrian. 
Udalatxetik begirada bat du izena 
eskainiko duzun hitzaldiak. Zer 
landuko duzu bertan? 
Lehenik eta behin, onartu beha-
rra dago hitzaldia erakargarria-
go izate aldera jarri diogula 
Udalatxetik begirada bat esaldia 
tituluan. I. Karlistaldian zehar 
ez zen gertakari nabarmenik 
izan Arrasaten bertan, baina 
bai inguruko herrietan: Oñatin 
eta Bergara, adibidez. Orduan, 
begirada goraxeago jarrita, Uda-
latxen, bertatik ikusten diren 
guneetan gertatukoak landuko 
ditugu.
arrasate inguruan jarriko duzu fo-
kua, baina zein gertakari aipatuko 
dituzu bertan? 
Lehenik eta behin, errepaso 
orokorra egingo diogu testuin-
guru historikoari. Frantziako 

Iraultzatik hasi eta I. Karlistal-
dia hasi bitartean gertatutakoak 
jorratuko ditut. I. Karlistaldia 
ondo ulertzeko 40 urte atzera 
egitea garrantzitsua da, nire 
ustez.
Zumalakarregiren figuran aditua 
zara. ahalegina egingo al duzu hari 
buruzko jakintzan sakontzeko? 
28 urte daramatzat museoan 
lanean, eta duela ia 18 urte ar-
gitaratu nuen hari buruzko li-
burua. Karlistaldia azaltzeko 
ezinbesteko pertsonaia da; are 
gehiago, gerrak Gipuzkoan izan 
zuen eraginean zentratuz gero.
aipatuko al duzu arrasaten kon-
kretuki gertatuko zerbait? 
Arrasateko gertakaririk ez, bai-
na arrasatearrek gerran izan 
zuten presentzia aipatuko dut. 
Arantzazu erre zuteneko pasar-
tea landuko dut, eta, Arrasaten 
ez gertatu arren, bertako herri-
tarrengan eragina izan zuen.
Zumalakarregiri buruz asko dakizun 
arren, ba al dago tarterik, gaur 
egun, orain dela 200 urteko per-

tsonei buruzko gauza berriak jaki-
teko? 
Bizitzako beste edozein arlotan 
bezala, zenbat eta gehiago sa-
kondu, orduan eta gutxiago 
dakizula ohartzen zara. Historia 
kontuetan, gainera, are gutxia-
go. Arrasate Zientzia Elkarteko 
kideei berdina gertatzen zaiela-
koan nago. 

euskarri bisualik erabiliko duzu? 
Karlistaldia amaitu arte ez zen 
argazkilaritza jaio, 1840an as-
matu baitzen. Beraz, garaiko 
ikonografia erabiliko dugu, mar-

golanak eta grabatuak, batez 
ere. Horietako interesgarrienak 
britaniarrek eginikoak dira, 
10.000 bat soldadu etorri baitzi-
ren, baita hainbat irudigile ere.    

Mikel alberdi, zumalakarregi museoko artxibo eta ikerketa arduraduna. mikel alberdi

"Garaiko ikonografiak 
presentzia izango du"
MIKeL aLBerDI zumalakarrEgi musEoko artxibo arduraduna
'i. karlistada Euskal Herrian. udalatxetik begirada bat' izeneko hitzaldia eskainiko du 
azaroaren 22an, kulturaten, azEk antolatu duen 'iragana astintzen' zikloaren barruan

Erabiltzen ez diren jostailuei 
bizi berria emateko asmoz dator 
berriz Txatxilupurdik antolatzen 
duen Jostailu truke merkatua.

Helburua oso garbia da: era-
biltzen ez diren jostailuak be-
rrabiltzea, eta trukean beste 
jostailu interesgarriago bat 
aukeratzea. 

Horretarako, bi hezitzailek 
azaro eta abendu bitartean jos-
tailuak bilduko dituzte Arrasa-
teko auzo eta txoko ezberdinetan. 
Horien truke, txartelak banatu-
ko dituzte, ostean, abenduaren 
16ko jostailu merkatuan beste 
bat hartzeko. Jostailuak eraman 
nahi dituztenek Goiena.eus web-
gunean ikus ditzakete ezarrita-
ko hitzorduak.

Txatxilipurdiren 
'Jostailu truke' 
merkatua laster

Goiena komunitatea 
aed / arrasatE

Beste urte batez, Xiberoko ikas-
tolei bultzada ematea helburu 
duen Ikaskoli kanpaina dakargu. 
Aurtengoan ere hango ekoizleen 
produktuekin osatutako bi sas-
ki eder jarri dizkigute aukeran: 
Ahuzki (40 euro) eta Irati (52 
euro). Otarreak eskatzeko, jo 
AEDra edo Ereindajan-era aben-
duaren 11 baino lehen. 

Horien salmentatik jasotako 
dirua Alozeko eta Sohütako 
ikastoletara bideratuko da. Ber-
tako ikastolen finantziazioan 
%30 jartzen dute gurasoek eta 
%20 administrazioek. Gainera-
ko %50a horrelako gizarte eki-
menen bidez finantzatzen dute.

Xiberoako ikastolak 
laguntzeko saskiak 
eskuragarri daude
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Xabier Urzelai arrasatE
Orain arteko zortzi jardunaldie-
tan, hainbat motiborengatik, 
Mondragon Unibertsitateak ez 
du kantxan egiteko kapaz dena 
erakutsi. Zaleek bi garaipenekin 
gozatu ahal izan dute, eta, apar-
teko protagonismorik eman gabe, 
Justin Satchell-en lesioak –klu-
bera iritsi eta berehala– balio 
du erakusteko arrasatearrek 
izan dituzten zailtasunak. "Mar-
txel arazo fisikoekin dabil, eta, 
hala ere, kantxan taldeari la-
gundu gura izan dio. Diegok 
giharretako arazoak ditu, Gorka 
Arejori aste barruan baieztatu 
diote orkatilan ebakuntza egin 
beharko diotela –agur denboral-
diari– eta Justin Satchell-ek 
lesionatuta egin du azken hila-
bete luzea", adierazi du taldeko 
ordezkari Juankar Davilak. "Eta, 
hala ere, taldea moralki ondo 
ikusten dut, gazte hauek entre-
natzen ikustea besterik ez dago, 
gauzak ondo egiteko gogotsu 
daude. Baina bai, lesionatuak 
lehenbailehen errekuperatu 

behar ditugu, eta gure benetako 
maila erakusten hasi".

egutegia aldeko 
Liga hasiera honetan izan di-
tuzten kontrarioetako asko tau-
laren erdialdetik gorakoak izan 
dira, eta Gabonak bitartean, 
Santurtzi salbu, gainontzekoek 
ez dute aparteko sendotasunik 
erakutsi: "Baina ezin gara ho-

rrekin fidatu; kontuz sailkapenak 
zer erakusten duen. Izan ere, 
esango nuke gure partidu txu-
kunenak goian dauden taldeen 
kontrakoak izan direla. Esate-
rako, Zornotza lider dago, eta 
euren kontra egindako partiduaz 
oso arro gaude [131-97]". Badaez-
pada, biharko kontrario Egues 
azken-aurreko postuan dago, 
izan dadila inflexio-puntua.

Josu larreategi aginduak ematen jokalariei, la Flecharen kontrako norgehiagokan. imanol soriano

Inflexio-puntua, behetik 
gorako bidea hasteko
 saskibaloia  Muk azken-aurreko postuan dagoen Valle de Egues taldearen kontra 
jokatuko du bihar (18:30, iturripe); lesioek eta egutegi zailak ez dituzte gauzak 
erraztu; hemendik aurrera euren benetako maila erakusten hasteko esperantza dute

X.U. arrasatE
Ez da oso ohikoa Ford Mugarri 
Arrasate bi partidu jarraian 
galtzen ikustea. Horrek erakus-
ten du azken urteotan non jarri 
duten listoia, baina azken par-
tiduetan, Txikipoliten (23-17) eta 
Urdanetaren (28-31) kontra alar-
mak piztu ziren, beste batzuetan 
aprobetxatu izan dituzten auke-
rak pasatzen utzi dituztelako. 
Baina, bi jardunalditako kontua 
baino ez da izan, txakalaldi labur 
bat; joan den astean, Donibane 
mendean hartu zuten, kanpoan 
gainera (23-39), eta arrasatearrak 
ostera ere aurrera begira daude. 

Basaurik ere beherakada 
Arrasatekoak ez dira, baina, 
liga hasiera honetan makalaldi 
bat izan duten bakarrak, denak 
despistatu dira pare bat jardu-
nalditan. Esaterako, asteburuan 
Ford Mugarriren kontrario izan-

go den Basaurik –zapatua, 16:30, 
Basauri– badaki aurten ez da-
goela lorik hartzerik, Txikipo-
liten eta Corazonistasen kontra 
galdu egin zuten eta. Nahiz eta 
egia den, baita ere, segituan 
zuzendu zutela bidea: lau garai-
pen daramatzate jarraian.

Jaurtiketa egiteko gertu. goiena

Lider dagoen Basauriren kantxan 
jokatuko du Ford Mugarrik
 eskubaloia  bi partidu jarraian galdu eta gero, 
arrasatekoek Donibaneren lepotik zuzendu dute bidea

Desinfekzio sakona egin behar 
dela-eta Musakolako barruko 
igerileku handia itxi egingo dute 
astebetez –txikia erabilgarri 
egongo da–. Hala, Aretxabaleta, 
Bergara eta Eskoriatzako uda-
lekin adostu dute Arrasateko 
igerilekuko abonatuak bertara 
joan ahal izatea kosturik gabe. 
Aurreikusten dute azaroaren 
23an zabalduko dutela igerilekua.

 kiroldegia  Astebetez 
itxita egongo da 
igerileku handia

Joan den asteburuan Gallartako 
kiroldegian jokatu zuten Presi-
dentes Sariko VII. edizioa. Kan-
tabriako ordezkariekin batera 
EAEko karatekak ere izan ziren, 
eta tartean Saioa Karate Talde-
ko Aitor Lasagabaster, Jokin 
Martin eta Ane Garcia –kadete 
mailan–. Azpimarratzeko lana 
egin zuen Ane Garciak, finale-
raino iritsi zen eta.  

 karatea  Arrasateko 
hiru ordezkari 
Presidentes Sarian

Euskal Ligan malda gora jarri 
zaio liga Mondrateri, arrasatea-
rrak aurreikusi baino zailtasun 
handiagoak izaten dabiltza-eta 
kategoria berrira egokitzeko. Sei 
jardunaldi jokatu dituzte, eta 
oraindik ez dute punturik batu. 
Hala, egoera horri buelta eman 
gura diote zapatuan (Musakola, 
17:30) Gora Bilbao taldearen kon-
trako partidua irabazita.

 areto Futbola  Ligako 
lehen garaipenaren 
bila Mondratekoak

Gaur hasi eta domekara bitartean 
egingo dute, Santiagon (Galizia), 
Espainiako Karate Txapelketa. 
21 urtez azpikoak, juniorrak eta 
kadete mailakoak lehiatuko dira 
han, eta Euskal Selekzioa ordez-
katzen ibiliko da Arrasateko 
Saioa Karate Taldeko Aitor La-
sagabaster. Hain zuzen ere, ka-
dete mailakoekin lehiatuko da 
hura. 

 karatea  Aitor 
Lasagabaster, Euskal 
Selekzioarekin

Iker BaBero  
Mu-ko jokalaria

"Pozik nago etxera bueltatzeaz. 
Valentzian egindako urtea oso 
positiboa izan zen, baina 
Cuencan ez nengoen gustura. 
Taldeari laguntzera gatoz".

josu larreategI  
Mu-ko EntrEnatzailEa

"easoren kontra mentalizazioan 
egon zen gakoa, ez genuen 
sinistu partidua irabazteko 
kapaz ginenik. Hori hobetu 
behar dugu aurrera begira".
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Xabi Gorostidi arrasatE
2012an kaleratu zuten azken 
diskoa –La sed del fuego–, eta 
lan berria besapean dutela datoz 
orain, betiko izaera zirikatzai-
leari uko egin gabe.
azken lana 2012an atera zenuten. 
Zer gertatu da taldean ordutik hona? 
Duela bost urte laukotea ginen, 
baina taldeko showman-ak lana 
aurkitu zuen. Taldeak exijitzen 
dituen konpromisoei eusteko 
zailtasunengatik, hau uztea era-
baki zuen eta hirukote moduan  
gelditu gara. Egia da laukote 
erara errazagoa dela agertokia 
betetzea, baina, musikalki, Mo-
torhead bezalako hirukoteen 
soinua betidanik gustatu izan 

zaigu, eta abesti berriak konpo-
satzeari ekin genion. 
Hirukoteek beti dute meritu han-
diagoa, ezta? 
Zuzenekoetan, batez ere, zailagoa 
da hirukote moduan jotzea, aka-
tsak igartzeko tartea asko za-
baltzen delako. Baina diskoan 
gitarra mordoa sartu ditugu. 
Grabazioa beste mundu bat da.
Rockanrolla mailu bat da CD-libu-
ruan zer aurkitu dute zaleek? 
Nahiko arrakasta izan duen 
nobela bat atera nuen, Historia 
universal de los hombres gato 
izenekoa. Berriki argitaratu da 
bigarren aldiz, Mexikon ere sal-
duko da laster, eta frantsesera 
itzuli dute. Bigarren pasarte bat 

argitaratzeko eskatu zidaten 
argitaletxekoek, baina, familia-
ren, taldearen eta bestelako 
gauzen artean, ez dut astirik. 
Orduan, liburuko pasarte batzuk 
atera ditut, eta CD barruan sar-
tu ditugu. Zertarako? Nagusiki, 
Rajoyk eta konpainiak %21eko 
BEZa jartzen dietelako CDei, 
eta liburuei, aldiz, %4koa. Beraz, 
CDa liburu barruko opari gisa 
salduko dugu, eta %4ko zerga 
izango du.
Mailuek gauzak apurtzeko balio 
dute. Zer apurtu nahi duzue zuek? 
Rock-and-rolla industria hutsa 
bilakatu da. Baina, hastapenetan, 
zirikatzeko eta adarra jotzeko 
bidea zen, eta guk horretan si-
nesten dugu. 
Zuen azken lanak oihartzuna izan 
zuen amerika aldean. Ba al dau-
kazue han jotzeko asmorik?
Oraingoz, irteeratxoak lotu di-
tugu Madrilerako eta baita An-
daluziarako ere. Bartzelonan 
ere kontzertu bat lotu nahian 
gabiltza. Aurreko diskoarekin, 
Kuban jotzeko aukera eskaini 
ziguten, baina ezinezkoa izan 
zen data aproposa aukeratzea. 
Aipatutako irteerez gain, ingu-
ruko bazterretan ere joko dugu. arteaga behetik lehena da. txebi cc-627

"Zirikatzeko eta adarra 
jotzeko da rock-and-rolla"
Josu arteaga la banda dEl abuElo
bost urte diskorik atera gabe egon ostean, 'rockanrolla mailu bat da' izeneko 
Cd-liburua grabatu berri du rockaren ghettoan bizirauten duen hirukoteak  

Margolaria jaio zela ehun urte 
bete direla baliatuz, Kulturate-
ko paretek haren lanekin osa-
tutako erakusketa hartu dute, 
eta bihar amaituko da. Alvaro 
Arregi izan da erakusketaren 
antolatzaileetako bat, eta "oso 
positibotzat" jo du izan duen 
harrera maila.

"Etorri den jende gehienak 
ezagutzen zuen Galartaren lana, 
baina, beste batzuentzat, aurki-
kuntza moduko bat izan da. 
Baina aurrez ezagutu edo ez, 
jendea oso pozik atera da behin 
erakusketa ikusita, eta hori ona 
da guretzako". 

Inbentarioari dagokionez, urte 
amaiera arte koadroak jasotzen 
jarraituko dutela iragarri du 
Arregik, eta hasieran jarritako 
helburua bete dutela adierazi 
du. "Galartak 3.000 koadro egin 
zituela kontuan izanda, erdiak 
katalogatzea jarri genuen erron-
ka gisa, eta jada lortu dugu. 
Orain, koadroak itzultzeko la-
netan gaude, eta kontu handiz 
egin beharreko lanak dira". 

Julio Galartaren 
erakusketa bihar 
amaituko da
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Eneko Azurmendi aramaio
Harira saioan egon da Altuna 
aste honetan, eta herritar batek 
helarazitako kezka batek zere-
sana eman du. Hain zuzen ere, 
jendeak autoa espaloi gainean, 
zebra-bidean eta plazan bertan 
aparkatzen duela zen kexu he-
rritarra. Altunak adierazi du 
benetako "arazoa" dela, eta Uda-
la jakitun dela. "Marra zuriak 
eta horiak berritzen ari gara, 
pixkanaka, eta Nardeagan eta 
plazan pibote batzuk jarri  gura 
ditugu. Lehenengo, ondo defini-
tu behar dugu non aparkatu 
daitekeen eta non ez, eta, behin 
hori eginda, serio jarri beharko 
dugu. Hala ere, guztiok dakigu 
espaloian ezin dela aparkatu, 
kontzientziazio kontua ere bada", 
azaldu du alkateak. 

Oinezkoentzako gunea ere izan 
du hizpide. "Berez, harlauza da-
goen lekua oinezkoendakoa da, 
baina ez da errespetatzen, eta 
autoak azkar ibiltzen dira hor, 
gainera. Hala ere, etorkizunean 
oinezkoentzako gune gehiago 
egotea gurako genuke. Udalak 
arazotzat dauka kontu hau".

Parke publikoa 
Parke publikoaren egoerak ere 
eman du zeresana. Hainbat he-
rritarrek euren kexua adierazi 
dute, esanez parkeak hobetu 
beharra daukala –lurzorua ego-
kitu, apurtuta dagoen kulunka 
konpondu, egurraren egoera 
txarra...–, eta alkateak ere bat 
egin du herritar horiekin. "Par-
ke publikoak hobetzeko premia 
daukala argi dago. Aurreikusi-
ta daukagu, eta 2018ko aurre-
kontuan sartu gura ditugu kon-
ponketa lanak", azaldu du.

Bidegorria eta saneamendua 
Agintaldia bukatu baino lehen 
bi proiektu lotuta utzi gurako 
lituzke alkateak. Alde batetik, 
saneamendua Arrasatera bide-
ratzea, hau da, Aramaioko ur 
zikinak Edar-Epeleko araztegi-

ra bideratzea. Alkatearen esa-
netan: "Gipuzkoako Urak par-
tzuergoarekin berba egin dugu 
eta proiektua bideragarria dela 
dio". Bestalde, Arrasaterainoko 
bidegorria ere lotuta gura luke.  
Hala ere, zail ikusten du agin-
taldia bukatu baino lehen bu-
katuta izatea. "Foru Aldundi 
mailan proiektatuta daude bi 
gai horiek. Hala ere, luzerako 
kontuak dira, eta zaila izango 
da agintaldi amaieran erreali-
tate izatea", azpimarratu du.

Biomasa 
Biomasaren proiektuari dago-
kionez, Altunak adierazi du 
Energiaren Euskal Erakundea-
ren (EEE) erantzunaren zain 
daudela. "Gertatzen dena da 
Eusko Jaurlaritzaren eta EEE-
ren esku dagoela proiektua. Iaz 
gasaren prezioa jaitsi egin zen 
eta esan ziguten birplanteatu 

egin behar zela. Txikitik han-
dira egitea gura dugu. Hau da, 
eraikin publikoak biomasa bidez 
asetzen hasi –eskola, kultura 
etxea, udaletxea, eta abar– eta 
zabaltzen joan, pixkanaka. Bi-
dali diogu planteamendu hori 
EEEri eta ea laster plan berria 
egiteko prest gauden", dio.

Zabola eta Untzilla 
Udalak Adif enpresa publikoa-
rekin gorabeherak izaten jarrai-
tzen du. Izan ere, enpresak kon-
promisoa hartu zuen AHTren 
lanen ondorioz kaltetutako Za-
bolako eta Untzillako auzoak 
konpontzeko, baina oraindik ez 
dute konpondu. "Beti atzeratzen 
dituzte lan hauek, oraindik uler-
tzen ez dudan arrazoiarengatik".  

Beste kontu batzuk 
Abenduaren 15ean Maider Un-
dari omenaldia egingo diote 
kiroldegian, olinpiadei bukaera 
emateko. "Emakume kirolari 
askorentzako eredu da, eta ize-
na eta aitortza eman nahi diogu 
omenaldi horrekin".

Bestalde, Tellamendiko ger-
taeren gaineko liburua Gabone-
tan aurkezteko asmoa dute –Sa-
bin Aranburu idazten ari da–. 

lierni altuna, goiena telebistako platoan. E.A.

"Benetako arazoa dugu 
gaizki aparkatzearekin"
aparkalekuak, oinezkoentzako guneak, parke publikoa, bidegorria egiteko proiektua 
eta saneamendua Epeleko araztegira eramateko proiektua izan ditu hizpide, besteak 
beste, Lierni altuna aramaioko alkateak goiena telebistako 'Harira' saioan

"ArrAsAtErAinoko 
BidEgorriA EtA 
sAnEAmEndu lAnAk 
BidErAtutA utzi 
gurA ditugu" 

Droga-mendekotasunari buruz-
ko ikastaroa egingo dute Onda-
tegin, hilaren 25ean, gazteekin 
lan egiten duten profesionalei 
zuzenduta. Saioa 10:30etik 
14:00etara eta 15:30etik 17:00eta-
ra izango da. Izena emateko, 650 
47 17 18 zenbakira (Koldo) deitu 
edota epmaraba@yahoo.es hel-
bidera idatzi, azaroaren 22a 
baino lehen.

Drogen arriskuak 
aztergai, azaroaren 
25eko ikastaroan  

Arabako Foru Aldundiak iaz 
martxan jarri zuen ehiza hon-
darrak jasotzeko edukiontzi 
sistema –animalien azalak, tri-
pak, hezurrak…–, eta Aramaion 
ere jarriko dute; Induspeko bi-
degurutzean, hain zuzen.

Oilogor ehiza elkarteak ku-
deatuko du edukiontziaren zer-
bitzua eta ehiza-barrutiko kideek 
erabili ahalko dute soilik.

Ehizako hondarrak 
batzeko edukiontzia 
jarriko dute 

ArAmAio pElotA ElkArtEA

Arabako txapeldun buruz buru
Asier del Campo Arabako buruz buruko txapeldun berria da kadete mailan. 
izan ere, pasa den zapatuan Gasteizko ogeta pilotalekuan jokatu zen 
finala irabazi zuen, Asier picon laudioarraren aurka (22-11).

Bestalde, San martin pilota txapelketako finalak jokatu ziren zapatuan 
eta hiru finaletatik bi garaipen eskuratu zituzten bikote aramaioarrek.

E.A. aramaio
Azaroaren 25ean Emakumeen 
Nazioarteko Eguna da. Hori dela 
eta, emakumeen aurkako indar-
keriaren aurkako aldarrikapena 
egiteko helburuarekin, hainbat 
ekintza egingo dira Aramaion.

Lehenengoa gaur, egubakoitza, 
izango da. Hain zuzen ere, Ziri-
ka Zirkus konpainiak Pantxika 
Lamur umorezko antzezlana 
eskainiko du kultura etxean, 
21:00etan.

Bestalde, bihar eta ezi, auto-
defentsa tailerrak egongo dira 
kiroldegiko gimnasioan, 16:00eta-

tik 20:00etara, Gorbeialdeko 
Kuadrillak antolatuta. Horrekin 
lotuta, Kuadrillak jakinarazi du 
haurtzaindegi zerbitzua egongo 
dela, baina aurrez eman behar 
dela izena horretarako, berdin-
tasuna@gorbeialdea.eus helbi-
dera mezu bat idatzita. Hogei 
pertsonarendako lekua zegoen, 
eta dagoeneko ez da lekurik 
gelditzen. Gainera, adin-tarte 
ezberdinetako emakumeek eman 
dute izena.

Azkenik, azaroaren 25ean el-
karretaratzea egingo dute he-
rriko plazan, 13:00etan.

Autodefentsa tailerrak egingo 
dituzte asteburuan kiroldegian
Emakumeen Nazioarteko Egunaren –azaroaren 25ean 
izango da– harira, hainbat ekintza antolatu dira herrian
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Mirari Altube arEtxabalEta
Hainbat mozio eta adierazpen 
bat izan ziren bilkurako gai 
nagusiak, baita eztabaida eragin 
zutenak ere. Hasteko, baina, 
Hector Prieto Rosado udalba-
tzako kidea izan zuten gogoan; 
egindako lana eskertu gura izan 
zioten EH Bilduko zinegotzi 
izandakoari.

Autobus zerbitzua kezka iturri
Kale garbiketa zerbitzuaren ar-
dura eman zion udalbatzak Ser-
bitzu enpresari datozen lau 
urteetarako. EH Bildu absteni-
tu egin zen, orain dela hilabete 
batzuk berak egindako plantea-
mendua "zentzuzkoagoa eta 
bideragarriagoa" zela esanaz; 
Irabaziko zinegotzi Luis Maria-
no Gomezek, ostera, aurka boz-
katu zuen: "Zerbitzu publikoa 
izan beharko litzateke. Eta Man-
komunitateak kudeatu beharko 
luke, hondakinen bilketarekin 
egiten duen moduan".

Eztabaida, baina, garraio pu-
blikoaren gainean EH Bilduk 
eta Irabazik elkarrekin aurkez-
tutako mozioak eragin zuen. Ion 
Albizu zinegotziak adierazi zuen 
ordutegi batzuetan "gutxiago 
erabiltzen" zelako "egun osoko 
zerbitzua murriztu" dutela: "Gure 
eskualdean %8ko igoera izan 
zuten DG03 eta DG04 zerbitzuek; 
eta hala eta guztiz, %35 murriz-
tu dute". Hala, mozioaren bidez 
jasota utzi gura zuten Udalaren 
konpromisoa garraio publikoa-
rekin, baita hori hobetzeko eta 
bultzatzeko ardura ere. Inber-
tsioek "emaitza positiboa" eman 
dutela ere esaten zuen mozioak: 
"Irailean indarrean zegoen zer-
bitzua oinarri hartuta, hobetze-
ko neurriak har ditzala eskatu 
gura diogu Aldundiari". Herri-
tarren parte-hartzea bultzatzea 
ere eskatu gura izan zuten. Ira-
baziko zinegotzia ere kezkatuta 
agertu zen gaiarekin: "Azpiegi-
tura handiak egiten dira, baina 
hirietan. Badirudi dirua aurrez-

tu gura dutela Donostian metroa 
edo topoa egiteko…".

Jeltzaleak ez ziren mozioaren 
alde agertu, nahiz eta Unai El-
koro alkateak onartu arazo ba-
tzuk badaudela: "Herritarren 
kexak jaso ditugu, baina ez dut 
uste Udala sinadurak batzen 
hasi behar denik". Eta jakina-
razi zuen Eskoriatzako eta Arra-
sateko alkateekin batera Mugi-
kortasun diputatuarekin egote-
kotan direla: "Datorren astean 
elkartu gurako genuke, eta 
lehengo eta oraingo datuak es-
katuko ditugu. Ea lehenbailehen 
konpontzen den arazoa". Aurka 
bozkatu zuten eta ez zen onartu.

Kataluniaren aldeko mozioak 
Beste bi mozio ere izan zituzten 
mahai gainean, horiek Katalu-
niaren aldekoak. EH Bilduk 
aurkeztutakoan eskatu zuten 
Kataluniako errepublika aitor-

tzea eta errespetatzea eta Gene-
ralitateko ordezkariak lehen-
bailehen aske uztea. EAJ, PSE-
EE eta Irabazi abstenitu egin 
ziren, eta mozioa onartu egin 
zuten. Ondoren, jeltzaleek euren 
mozioaren berri eman zuten: 
"Kataluniako herriak erabaki-
tzeko eskumena duela aitortu 
gura dugu", zioen alkateak. Hori 
ere onartu egin zuten, Irabaziren 
eta PSE-EEren abstentzioarekin.

Irabazik, ostera, Madrilgo Uda-
lari elkartasuna adierazteko eta 
toki autonomiaren defentsaren 
gaineko mozioa aurkeztu zuen: 
"Gastu-arauaren erregulazioa 
aldatzea eskatzen dugu". Aho 
batez onartu zuen hori udalbatzak.

"Indarkeria matxistatik libre"
Indarkeria matxistatik libre 
egongo den gizartearen alde ize-
neko adierazpen bateratua ere 
onartu zuten, azaroaren 25aren 
atarian. Eta hainbat konpromi-
so onartu zituzten, besteak bes-
te, biktimekiko erreparazio-es-
kubidearen aitortza, eta berdin-
tasun-unitateei beharrezko ba-
liabide tekniko eta ekonomikoak 
ematea 2018ko aurrekontuan. 
Indarkeria matxista adiera era-
biltzea ere adostu zuten.

Udalbatzako kideak, eguaztenean, udaletxeko osoko bilkuren aretoan. Mirari altube

Autobus zerbitzuarekin 
kezkatuta alderdiak
agintaldian lehenengoz elkartu ziren udalbatzako kideak udaletxeko osoko bilkuren 
aretoan eta hainbat mozio eta adierazpen instituzional izan zituzten mahai gainean. 
kale garbiketa zerbitzua Serbitzu enpresari ematea onartu zuten

KAtAluniAren 
AldeKo Mozio bi 
jArri zituzten 
MAhAi gAineAn, etA 
biAK onArtu

M.A. arEtxabalEta
Emakumeen Kontrako Indarke-
riaren Nazioarteko Eguna ger-
turatzearekin batera, hausnar-
ketari eta salaketari egingo 
diote lekua datozen egunotan. 
Udalak aste osoko egitaraua 
gertatu du eta herritarrek bat 
egin dezaten gurako luke. 

Bi film emango dituzte (19:00); 
martitzenean, Emakundek sus-
tatutako Volar dokumentala; eta 
eguenean, Iban Gonzalezek zu-
zendutako Ama, nora goaz? 

Bestetik, udal agintariek ber-
dintasun politiketan trebatzeko 

formakuntza saioa jasoko dute 
astelehenean.

Autodefentsa feminista tailerra 
Azaroaren 25ean, ostera, auto-
defentsa feminista tailerra egin-
go dute, Bizipen eta emozioak 
konpartituz erasoei aurre egiteko 
estrategiak landu lelopean, eta 
Emagin ikerkuntza zentro femi-
nistako kideek gidatuko dute. 
Izena emateko epea zabalik dago, 
hilaren 23a arte (Arkupen). El-
karretaratzea ere izango da (19:00), 
eta ondoren, La máquina del 
Dueño antzezlana Arkupen.

Emakumeen aurkako indarkeria, 
hausnartzeko eta salatzeko gai
azaroaren 20tik 25era bitartean trebakuntza saioa, 
filmak, tailerra eta elkarretaratzea izango dira

M.a.

Mujikaren lanak Taberna Berrin
udazken eta negu sasoia erakusten duten pintura lanak eraman ditu 
Gurutze Mujika pintoreak taberna berri jatetxera, baita natura hil batzuk 
ere; eta hilabetez izango ditu han ikusgai. azken urteotan egindako 
inguruko paisaiak dira koadroetan jasotakoak –aretxabaleta inguruko 
txokoak, urbia…– eta herritarren begi-bistara jarri dituenak.

Iñaki Viñaspre eta Beñat Ugar-
tetxea bertsolariak lagun har-
tuta ospatuko dute bertso esko-
laren hamargarren urteurrena 
bihar, zapatua –Lekaixoka izena 
jarri aurretik lanean hasita zeu-
den–. Bertso-poteoa egingo dute, 
Herriko Plazan hasita (19:00), 
eta, horren ondoren, Mitarte 
kalean jarritako oholtzan kan-
tuan izango dira.

Bertso eskolaren 
urteurrena ospatzeko 
ekitaldiak bihar

Gazta zelan egin irakatsiko dute 
bihar, zapatua, Ugala gaztande-
giaren eskutik, Aozaratzan da-
goen Azatza gunean (11:00-18:00). 
Mamia, gazta freskoa eta izozkia 
egingo dituzte goizean, eta gaz-
tanbera eta fonduea arratsaldean. 
Bazkaltzeko babarrun-jana izan-
go da. Izena emateko bideak: 
943-79 06 03 edo Facebook (Aza-
tzagunea); prezioa 35 euro da.

Gazta egiten 
erakutsiko dute bihar 
Azatza gunean
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Aretxabaleta kirol elkarteak 
frontenis txapelketa mistoa an-
tolatu du, eta izen-ematea aste-
lehenean irekiko dute; hona 
bidea: udafrontenisa@gmail.com. 
Partiduak Iturrigorri pilotale-
kuan jokatuko dira eta bikoteak 
10 euro ordaindu beharko du. 
Txapeldunek eta txapeldunordeek 
bertako produktuekin egindako 
saskiak jasoko dituzte.

Frontenis txapelketa 
mistoa azaroaren 
25ean eta 26an

Zapatu eta domeka honetan, 
17:00etan, Tadeo Jones 2: El sec-
reto del rey midas filma ikuste-
ko aukera izango da Arkupen; 
haurrei zuzenduta dago. Horrez 
gain, La reina Victoria y Abdul 
filma hainbat egunetan ikusi 
ahal izango da: azaroaren 17an 
eta 18an, 22:00etan; azaroaren 
19an, 19:30ean; eta azaroaren 
20an, 16:00etan.

Zinema eskaintza 
zabala asteburu 
honetan Arkupen

I.B aREtXabaLEta
Pakistan iparraldean, Euskal 
Herriko gobernuz kanpoko era-
kunde bat dago lanean, Baltistan 
fundazioa izenekoa. Aretxaba-
letan kanpaina bat jarri dute 
martxan, haiei laguntzeko, eta, 
kanpainaren barruan, ikaste-
txeetan egindako bertsoak eta 
marrazkiak saritzeko ekitaldia 
egingo dute, astelehenean, aza-
roaren 20an,  komentuan, 
18:00etan.
Fundazioaren sorreran, aretxaba-
letako Iñurrategi anaiek ere izan 
zuten protagonismoa? 
Orduan hasi zen dena, 90eko 
hamarkadan; Iñurrategi anaiek 
eta Jose Carlos Tamayo eta Jon 
Lazkano mendizaleek sari bat 
jaso zuten espedizio baten, Hego 
Amerikako mendizale bati la-
gundu ziotelako, eta sari hori 
Baltistango mendi eskola bati 
eman zioten. 2000n, Felixen he-
riotzaren ondoren, eskola horri 
Felix Iñurrategi Climbing School 
Machulo izena jarri zioten.
Nolakoa da baltistan? 
Hushe bailarako eskualdeko 
herri ezberdinetan egiten dugu 
lan, bailara menditsua da, al-
tuera handian dagoena. Duela 
gutxi egon nintzen han, irailean, 
eta bizi baldintza oso gogorrak 
dituzte. Errepideak egiteko zail-
tasunak dituzte, komunikatzeko  
arazoak izaten dituzte…
Han hainbat proiektu burutzen di-
tuzue, ezta? 
Arlo ezberdinak landu ditugu 
urteetan zehar. Gaur egun, hiru 
lantzen ditugu: hezkuntza, ge-

nero berdintasuna eta osasuna. 
Formakuntza eskaintzen diegu, 
informazioa emanez, prebentzio 
neurriak irakasten dizkiegu, eta 
abar.
Hango garapen endogenoa bultza-
tu nahi duzuela adierazten duzue, 
ezta? Zer esan nahi du horrek? 
Baltistan Fundazioa gara, eta 
Euskal Herrian gaude, baina 
Machulo herrian bulego bat dugu. 
Garatzen lagundu nahi diegu, 
gu ez goaz zer egin behar duten 
esatera. Euren errealitatea azal-
tzen digute, guk ulertzeko, eta 
proiektu eta ideia ezberdinak 
proposatzen dizkiegu, eurek 
ondorioak atera ditzaten.
egindako lanak eman ditu fruituak? 
Zorionez, hori da politena. Esa-
terako, gure baliabide, forma-
kuntza eta diru laguntzei esker, 
azken urtean haurdun egon den 
emakumerik eta jaioberririk ez 
da hil…

irati Santxo. goiena

"Pakistandarren garapena eta 
bizi kalitatea hobetu nahi dugu"
IratI saNtxo baLtistan fundazioko kidEa
aretxabaletan fundazioarekin bat egin dute

Imanol Beloki aREtXabaLEta
Aretxabaletako Udalak Copre-
ciren gaineko erakusketa zabal-
du zuen eguaztenean, agustin-
darren komentuan. Herriko 
kultura industria herritarren 
artean ezagutzera emateko hel-
buruarekin jarri dute, eta hila-
betea amaitu arte egongo da 
ikusgai, azaroaren 30era arte, 
hain zuzen ere. 

Komentuko erakusketan, Are-
txabaletako lantegian eta mun-
du osoan egiten dituzten osagaiak 
ikusteko aukera dago: indukzioa, 
lehengo suak, egiten dituzten 
pieza ezberdinak…Panel infor-
matiboak eta bideo proiekzioa 
ere badaude.

"Kultura oso zabala da, eta 
kultura industriala Aretxabale-
tan badago. Ikusita Copreci dela 
momentu honetan Aretxabaletan 
dagoen enpresa handiena eta 
garrantzitsuena eta mundu oso-
ra zabalduta dagoena, asmoa da 
herriari eta ingurukoei herrian 
zer daukagun eta bertan zer 
egiten den erakustea", adierazi 

du Jose Migel Uribarrenek, Kul-
tura zinegotziak.

Ibilbide luzeko enpresa 
1963an sortu zuen Copreci koo-
peratiba 40 laguneko talde batek 
eta ordutik hona asko handitu 
da etxetresna elektrikoetako 
osagaiak egiten dituen lantegia. 
Egun, 1.900 langilek osatzen dute 
taldea, eta Coprecik bederatzi 
ekoizpen-planta ditu mundu 
osoan.

Copreci etxetresna elektroni-
koen osagaien fabrikatzaile na-
gusietako bat da mundu mailan, 
eta etxetresna elektrikoen sek-
toreko marka handiak ditu be-
zero: Bosch Siemens, Whirlpool, 
Electrolux, General Electric, 
Miele, Haier, Samsung, Midea, 

Weber eta Char Broil, besteak 
beste.

Dagoeneko zabalik dago era-
kusketa, honako ordutegi hone-
tan: 11:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara. Azaroaren 
30ean itxiko dute erakusketa. 
Gainera, asmoa da ikastetxeekin 
lankidetzan bisitak egitea ko-
mentura, Coprecin egiten den 
lana ezagutzeko.

Hurrengo erakusketa, ederlan 
Herriko kultura industria eza-
gutzera emate horretan, beste 
zenbait erakusketa egitea ere 
aurreikusten dute antolatzaileek. 
"Beste enpresa batzuekin ere 
egongo gara; adibidez, Ederla-
nekoekin egon gara, eta hurren-
go erakusketa Ederlanen gaine-
koa izatea nahiko genuke, baina 
abisatuko dugu noiz izango den 
eta egiten dugun edo ez". Era-
kusketa honekin, eta datozene-
kin, gainera, agustindarren 
komentuari erabilera bat eman 
gura diotela nabarmendu du 
Uribarren zinegotziak.

Copreciren gainerko erakusketan, Jose Migel Uribarren –kultura zinegotzia– eta Copreciko bi ordezkari. arantzazu ezkibel

Copreciren gaineko 
erakusketa, zabalik
agustindarren komentuan Copreci lantegiaren gaineko erakusketa zabaldu berri dute, 
eta bertan; etxetresna elektrikoen osagaiak ikusteko aukera dago, panel 
informatiboak jarri dituzte, eta bideo proiekzioa ere badago

ErakuskEtarEn 
hElBurua hErrIarI 
zEr EgItEn dEn Eta 
zEr dagoEn 
ErakustEa da
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Gustura dihardute gurasoek 
euskaraz, 'e!' txapa paparrean
'E! guraso' ekimenaren lekukoa hartu dute bigarren 
taldeko kideek eta euskaraz egiteko gogotsu agertu dira

M.A. arEtxabalEta
Euskaraz bakarrik bizitzeko 
asteari bukaera eman zioten 
astelehenean E! Guraso egitas-
moan diharduten lehenengo 
taldeko kideek. Eta lekukoa 
bigarren taldekoek jaso zuten. 
Izena emandakoen kopuruak, 
gainera, gora egin du egitasmoa 
abiarazi zutenetik, eta dagoene-
ko 150 dira E! Guraso-ra batu 
direnak.

Harrera ona 
Txapak banatzearekin batera, 
lehen taldekoen bizipenak jaso 

gura izan zituzten antolatzaileek 
astelehenean: "Orokorrean, ha-
rrera ona izan du ekimenak, eta 
sentipen txarrik ez du utzi orain 
arte jasotako balorazioen ara-
bera", jakinarazi dute, eta gai-
neratu: "Batzuek ez dute apar-
teko zailtasunik aurkitu eta 
beste batzuek bai, bereziki eus-
kara ulertu bai baina erabiltzen 
ez dutenekin". Gainera, guztiek 
esan dute ekimenarekin jarrai-
tuko luketela 2018an.

Datorren astelehenean, hiru-
garren taldeko gurasoek hartu-
ko dute lekukoa.

Olaia etxenausia 
gurasoa

"Uneren batean azalpenen bat 
eman behar izan dut euskaraz 
egiteko hautua egin dudala  
esanaz, baina apartekorik ez, 
eguneroko hizkuntza dudalako. 
Alabek bazuten egitasmoaren 
berri, eta txapa nork daraman 
begira ibili dira. Ekimena 
positiboa dela uste dut, ohituren 
gaineko kontzientzia hartzeko". 

bOrja GaritaOnaindia 
gurasoa

"Nire inguruko gehienak 
euskal hiztunak dira; hortaz, ez 
dit aldaketa handirik eragin. 
Hala ere, e! txapak jakin-mina 
piztu du. Lantokian bertan ere 
antzeko dinamika bat egin 
dugu, eta honek bultzada 
berria eman dio hari. Ea halako 
ekintzekin pauso bat aurrera 
egiten dugun herrian!".

Zelan bizi izan duzu astea?

Mirari Altube arEtxabalEta
Lehenengo murala Ilargi plazan 
egin zuten, herriko feministekin 
elkarlanean. Bigarrena, Durana 
kalean, Basotxoko erretiratuekin. 
Eta hirugarrenak "herri proiek-
tua" izan gura du. "Kurtzebarri 
eskolako aurrealdea oso-osorik 
margotuko dugu. Erronka han-
dia, ezta?", dio Gu Haziak Gara 
elkartearen sortzaile Paloma 
Martinezek, eta gaineratu du: 
"Erronka handiena, baina, herri 
proiektu bihurtzea da, ez izatea 
eskolarena bakarrik".

aurretik konponketa lanak 
Bigarren murala egin ondoren, 
Udalaren aldetik diru laguntza 
"polita" jaso zuen elkarteak, eta 
ondoren, Aldunditik ere iritsi 
zitzaien beste laguntzatxo bat: 
"Horrek indarra eman digu bide 
horretatik jarraitzeko, eta egi-
tasmo handiagoari heltzea pen-
tsatu dugu". Lehenengo, Kurtze-
barri eskolan aurkeztu zuten 
asmoa, eta gero, udaletxera jo: 
"Eskolan oso pozik hartu zuten, 
eta udaletxean ere baietza eman 
ziguten, inolako trabarik jarri 
barik".

Eraikina aztertzen hasi zire-
nean etorri zen traba. Fatxada-
ren goiko partetik ura pasatzen 
da eta hezetasun arazoak daude: 
"Teknikariek aztertu, eta arazoa 
fatxada guztiak duela jakinara-
zi dute. Alkatearekin eta Hiri-
gintza Saileko ordezkariekin 
egon gara eta esan digute dato-
rren urteko aurrekontuan sar-
tuko dutela horren konponketa; 
hortaz, aurrera egingo dugu".

Prozesua hastear 
Emaitza garrantzitsua dela argi 
dute, baina Gu Haziak Gara el-
karteko kideek garrantzi han-
diagoa ematen diote prozesuari 
berari: "Herri proiektu bat izan 
dadin gura dugu, herritar guztiei 
emanda parte hartzeko aukera". 
Egunotan jakinaraziko diete 
Kurtzebarri eskolako gurasoei, 

baita herritarrei ere, komuni-
kabideen bitartez. Eta abenduan 
abian jarriko dute prozesua. 
Orduan, hogei laguneko lan-
taldea eratuko dute, honako 
hauek osatuta: bost ikaslek, bost 
irakaslek, bost gurasok eta es-
kolarekin zerikusirik ez duten 
bost herritarrek. Hori izango da 
talde eragilea.

Lehenengo lana muralaren 
gaia hautatzea da, eta horreta-
rako ekarpenak herritar guztiek 
egin ahal izango dituzte; kutxak 
egongo dira herriko hainbat 
gunetan. Proposatutako gaien 
artetik, gero, aukeraketa egingo 
du talde eragileak: "Eta aukera-
tutakoen zerrenda horretatik, 
herritarrek gustukoena hautatu 
ahal izango dute".

Gaiarekin batera mezua zehaz-
tuko da, eta ondoren, mezu horri 
zein irudi egokitu hautatu. "Iru-
di zaparrada eskatuko dugu 

orduan, hau da, irudien eta ma-
rrazkien ideiak. Ideia horietatik, 
hiru eta bost artean hautatuko 
ditugu berriro, guztion artean". 
Ondoren, zirriborro osoa egingo 
da, eta, horretarako, artistei egin 
diete dei: "Izaro eta Kepa are-
txabaletarrak eta Joana eta He-
lena arrasatearrak inguruan 
ditugu, baina ahal den artista 
gehien gerturatzea gurako ge-
nuke". Eta lan horiek ere boz-
katu egingo dira behin betikoa 
aukeratzeko.

Herritarren inplikazioa 
Abendu eta maiatz artean buru-
tu gura dute prozesua, eta 2018ko 
uda partean eskolaren atzealde-
ko fatxada margotzen hasi. Au-
rretik, esandako moduan, kon-
pondu egin behar da hezetasun 
arazoa. "Hiru urterako kontua 
izango dela uste dugu guk, baina 
udal ordezkariei luzea iruditu 
zaie. Ikusiko dugu...", dio Mar-
tinezek, eta gaineratu du: "Au-
rreko muralen prozesuak oso 
politak izan dira; biak ezberdinak, 
eta, era berean, oso aberasgarriak. 
Hirugarren honek, baina, beste 
biak gainditu egingo ditu, eta  
politagoa izango da herri guztia 
inplikatuz gero".

gu Haziak gara taldekoak murala margotzen ilargi plazan, iaz. MirAri ALtUbE

Hirugarren murala 
Kurtzebarri eskolan
gu Haziak gara elkarteko kideek hirugarren murala egingo dute, aurreko biak baino 
erronka handiagoa: kurtzebarri eskolaren aurrealde guztia margotzea. abenduan 
abiaraziko dute prozesua, eta asmoa da uda partean atzeko horman hastea lanean

esKolAKo 
fAtxAdAren 
HezetAsun ArAzoA 
KonponduKo dute 
MArgotzen HAsteKo



18    Eskoriatza Egubakoitza  2017-11-17  goiena aldizkaria

Askotariko ardoak dastatzeko 
aukera egongo da zapatuan
atxorrotx kultura Elkarteak antolatutako ardo 
dastaketan, berrikuntzak izango dira aurten

I.B ESkoRiatza
Hamaikagarren urtez egingo 
dute ardo dastaketa. Fernando 
Eskoriatza plazan izango da eta 
Atxorrotx Kultura Elkarteak 
antolatu du. 

Bihar, zapatua, hasiko da, 
arratsaldeko sei eta erdietan, 
Pirritx, Porrotx eta Marimototsen 
ikuskizuna amaitzen denean. 
Bertan, ardo onduak, kanpoko 
ardo bereziak, pintxoak eta txis-
tulariek alaitutako erromeria 
izango dira.

ardoen antolaketa 
Urtero lau ardo-postu jarri izan 
dituzte antolatzaileek Fernando 
Eskoriatza plazan, baina aurten, 
ardoen antolakuntzan berrikun-
tza bat egongo da: hiru postutan 
banatuta, bakoitzean lau ardo 
ezberdin egongo dira, guztiak 
onduak. Honela azaldu du Juan 
Luis Zubizarretak, Atxorrotx 
Kultura Elkarteko lehendakariak: 
"Hiru multzotan banatuta egon-
go dira: batean, Euskal Herriko 
ardoak izango dira, hiru ondu 
eta zuria eskainiko dute. Beste 
batean, Espainiako ardoak izan-
go dira, eta han berdin, hiru 
beltz eta zuria; eta beste postuan, 

aurten, berezitasuna izango den 
Kataluniako postua jarriko dugu. 
Hain zuzen ere, hango ardoak 
egongo dira, baina bereizgarri 
batekin: ardo zuri bat, cava  bat 
eta bi ardo beltz egongo dira 
postu horretan".

Pintxo berezia 
Orain dela hiru urte, Pates Zu-
bia enpresak jarritako foie pin-
txoak arrakastatsuak izan ziren, 
eta aurtengo edizioan ere izan-
go dira. Bestalde, urteroko txis-
tor-pintxoak ez dira egongo, eta 
antolatzaileek, sorpresa moduan, 
pintxo berezi bat jarriko dute, 
bertaratzen direnendako.

Batzar orokorra 
Zapatuko ekintza horretaz gai-
nera, Atxorrotx Kultura Elkar-
teko kideek urteko batzar oro-
korra egingo dute, elkartearen 
gaineko gaiak lantzeko. "Barne 
kontuez hitz egingo dugu. In-
kernu taberna alokatuta dutenei 
amaitu egiten zaie kontratua, 
eta zurrumurruak egon dira itxi 
egingo dela, baina ez da hala 
izango. Bestalde, batzordeko 
kideak berritu egingo ditugu… 
gauza berriak egiteko asmoz".

carlos garcia

Toki-Alai taberna irabazle
Eskoriatzan jokatu den bigarren pintxo lehiaketa irabazi du Toki-alai 
tabernak. Hain zuzen ere, altuna harategiko txahal-masaila eta Karoi 
baserriko gaztaina eta errege-sagarra erabili zituzten Toki-alai 
tabernakoek pintxoa osatzeko, eta, hala, 300 euro eta Buztinate 
buztingintza elkarteko kideek egindako garaikurra jaso zuten.

Imanol Beloki ESkoRiatza
Pirritx, Porrotx eta Marimotots 
pailazo ezagunek Eskoriatzara, 
Manuel Muñoz kiroldegira, era-
mango dute euren azken lana 
bihar, zapatua. Labetik atera 
berri duten saioa 17:30ean ha-
siko da eta pailazo taldeak aben-
duan hogeita hamar urte beteko 
dituenez, emanaldi berezi bate-
kin izango dira.

Katxiporretakoen lan berriak 
Borobilean du izena, eta biziki-
detzan sortzen diren arazoen 
eta gatazken gainean arituko 
dira oholtza gainean. Marimori, 
Maribel andereñoa, pailazoen 
bizilagun erretxina den Jeroni-
mo… pertsonaia berriak izango 
dira ikuskizunean, eta, nola ez, 
dantza eta kanta berriak ere 
eskainiko dituzte, txikienen go-
zamenerako.

ipuinak eta diskoa 
Lan hori osatzeko, Uxue Alber-
dik idatzitako kartoizko lau li-
buruxka batu dituzte: Nork 
agintzen du etxean?; Nork agin-

tzen du kalean?; Nork agintzen 
du eskolan?; Nork agintzen du 
kuadrilan?. Horrez gainera, ha-
mahiru kantaz osatutako diskoa 
atera dute; azken hori, Karlos 
Osinaga eta Joseba Ponce mu-
sikariekin eta beste hainbat 
kolaboratzaileren laguntzarekin. 
Honela azaldu du Joxe Mari 
Agirretxe Porrotx-ek: "Bonbere-
nea gaztetxean grabatu dugu 
diskoa, 20 urte betetzen dituz-
telako, guk 30 bezala, eta, hori 
dela eta haiekin ospatu nahi 
genuen. Rockero samarra irten 
zaigu, eta, kasu honetan, paila-
zook egin ditugu letrak, azken 
boladan pedagogiaren gainean 
irten diren gaiez: sentimenduen 
txokoa, Porrotx-ek gona gorria 
jarriko du kalean, etxean jartzen 

duen moduan… Etxeko, kaleko 
eta eskolako gaiez sortu dugu 
diskoa…". 

Gatazkei aurre eginez
Aurrerapen gisa, diskoan bada 
kanta bat, Motxila gora izenekoa. 
Motxiladunak izeneko umeei 
zuzendutakoa. Motxiladunek 
astebururo ehunka kilometro 
egin behar dituzte preso dauden 
senideak bisitatzeko, eta ume 
horietako hainbatek hartu dute 
parte kanta osatzen. Abestiaren 
letra, berriz, Miren Amurizak 
egin du. "Diskoa oinarria da 
ikuskizunerako, ipuinekin ba-
tera. Sortzen zaizkigun gatazkei 
aurre egingo diegu, borobilean. 
Bizikidetzari ate bat zabaltzeko", 
azaldu du Agirretxek.

sarrerak salgai 
Azaroaren 7a ezkero salgai dau-
de ikuskizunerako sarrerak, sei 
eurotan, Manuel Muñoz kirol-
degian. Edozelan ere, egunean 
bertan leihatilan erosteko au-
kera ere egongo da.

Borobilean ikuskizuneko partaideak talde argazkian. KaTxiporrETa

'Borobilean': lan  
borobila oholtzara
Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoak Eskoriatzan izango dira zapatuan, labetik 
atera berri duten lana estreinatzen. 17:30ean izango da, Manuel Muñoz kiroldegian, 
eta bizikidetzan sortzen diren arazoen gaineko saioa eskainiko dute

BIzIkIdetza da 
PIrrItx, Porrotx 
eta marImototsen 
'BoroBIlean' 
IkuskIzunaren gaIa
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areto futboleko senior mailako emakumezkoak talde argazkian. marta garcia

Aurreko jardunaldian egindako 
lan bera egiteko asmoz
Eskoriatzak trumoi taberna-Eguzki taldearen aurka 
jokatuko du domekan, 12:00etan, Manuel Muñozen

Imanol Beloki Eskoriatza
Eskoriatzako areto futboleko 
senior mailako emakumezkoek 
ondo hasi dute denboraldia; izan 
ere, sailkapenean bigarren pos-
tuan daude.

Pasa den astean, hirugarren 
jardunaldian, 1-3 irabazi zioten 
Eskoriatzako neskek Anoeta 
taldeari, etxetik kanpora, eta, 
Marta Garcia jokalariak adie-
razi duenez, taldea sortu zene-
tik egindako partidu onena 
jokatu zuten: "Hirugarren jar-
dunaldian, ezin hobeto aritu 
ginen. Etxetik kanpora sekula-
ko partidua jokatu genuen, eta 
horrela jarraitu nahi dugu den-
boraldi osoan".

Hala, taldea sendo dago, eta 
hurrengo partidura gogo biziz 
irtengo dira Eskoriatzako neskak. 
Laugarren jardunaldia domeka 
honetan jokatuko dute, Trumoi 
Taberna-Eguzki taldearen aurka, 
12:00etan. "Ez dugu taldea eza-

gutzen, berria delako, baina 
etxean jokatzeak abantaila ema-
ten digula uste dut".

atezain barik, gogor 
Amaia Isasmendi Eskoriatzako 
atezaina lesionatuta dago, eta, 
horregatik, atezain barik daude 
Eskoriatzako neskak. "Iaztik 
jokalari guztiok jarraitzen dugu 
taldean, bi jokalarik izan ezik, 
eta atezain barik jokatzea zaila 
da, ez dugu besterik. Horregatik, 
errotazioak egiten ari gara, eta 
nolabait funtzionatzen dugun 
arren, Amaia errekuperatzea 
ezinbestekoa izango dugu den-
boraldian emaitza onak lortzeko".

euskal ligako mutilek, etxean 
Euskal Ligako mutilek ere etxean 
jokatuko dute seigarren jardu-
naldia, Gernikako Lagunak tal-
dearen aurka. Partidua domekan 
izango da, 18:00etan, Manuel 
Muñoz kiroldegian.

8 eta 12 urte arteko umeei zu-
zenduta, bi eguneko ikastaroa 
antolatu du Eskoriatzako Udalak. 
Lehenengoa azaroaren 19an 
izango da, kultura etxean, 
16:30ean, eta energia berrizta-
garriekin robot bat egingo dute. 
Bigarren eguna, berriz, azaroa-
ren 26an izango da, eta, ordu 
berean, BEE-BOT robota pro-
gramatzen jolastuko dira.

Bi eguneko robotika 
ikastaroa antolatu du 
Udalak

Azaroaren 20an, joskintzan hasi 
eta josteko makina erabiltzen 
ikasteko tailerra izango da kul-
tura etxean. Ariketak egingo 
dira abiadura eta tentsioa kon-
trolatzeko, ertzak josteko, pun-
tadak doitzeko… eta, horretara-
ko, pertsona bakoitzak bere 
makina eraman beharko du. 
Izen-ematea kultura etxean egin 
beharko da.

Makinarekin josten 
ikasteko ikastaroa, 
astelehenean

oihana elortza

Sanmilixen arrakastatsuak
giro aparta izan zen pasa den domekan, sanmilixenetan. talogileak eta 
artisauak izan ziren, eta herriko sagarrekin muztioa egiten aritu ziren 
hiruzpalau herritar. arrasatetik hainbat joan ziren korrika gatzagara, duela 
hiru urte hasitako ekimenari eutsiz; hau da, Behobia-Donostiaren 
alternatiba gisa. gainera, gatz museoak bat egin zuen jaiarekin.

Imanol Beloki lEintz gatzaga
Eguenean, ezohiko osoko bilku-
ra egin zuten Leintz Gatzagako 
udal ordezkariek, eta gai baka-
rra tratatu zuten bertan. Leader 
2017 diru laguntzetarako aur-
keztu behar den proiektuaren 
onarpena eta finantzaketa bideak 
lortzeko erabakia hartzea, hain 
zuzen ere.

Erabakia hartu aurretik, Uda-
lak 5.000 euroko aurrekontu 
aldaketa egin zuen proiektu 
horretarako, Leader diru lagun-
tzetan sartzeko puntuatu egiten 
du eta. 2018ko aurrekontuetara-
ko, berriz, 20.000 euroko partida 
bat jartzeko konpromisoa ere 
hartu zuten. Proiektua, bere 
osotasunean, 64.000 eta 68.000 
euro artekoa da; horrenbestez, 
diru laguntza horren bitartez, 
falta den finantziazioa lortu nahi 
da. Lau urteko proiektua izango 
da, eta helburua da gatz iturbu-
ruaren inguruan dagoen Gatz 
Museoari behin betiko bultzada 
bat ematea.

Proiektua hiru fasetan 
Gatz Museoaren bueltan egiten 
diren bisitak eta diru-sarrerak 
ia hirukoiztu egin dira, baina 
errekurtso gutxirekin egin di-
tuzte. Honela adierazi du Aitor 
Larrañagak, Gatz Museoko lan-

gileak: "Boluntariotza lana pro-
fesionalizatu egin behar da, eta, 
bisitetarako prestatuta dagoen 
arren, gatza ekoizteko guztiz 
prestatu behar da. Beraz, lehen 
fasean, gatza ekoizteko planta 
bat egingo dugu Osasun Sailak 
eskatzen dituen berme guztiekin". 

Bigarren fasean, harrera-gune 
berri bat eta gatza saltzeko den-
da berria egin nahi dute. "San-
ta Columba ermitan lokal han-
di bat dago, eta denda zein ha-
rrera bertan jarriko lirateke. 
Ermitako lanak egin aurretik, 
indusketa arkeologiko txiki ba-
tzuk egin beharko lirateke". 

Hirugarren fasean, aterpetxe 
bat eta putzu batzuk jarri nahi 
dituzte. "Aterpetxea eginda, ego-
naldiak luzatu ditzakegu; izan 
ere, eskoletako haurrei goiz 
batekoak soilik eskaini diezaie-
kegu. Gatz putzuak eginda, berriz, 
uretan hankak edo gorputza 
sartuz, gatz urak ematen dituen 
onurak aprobetxatu ahalko di-
tuzte datozenek".

gatzagako ur-errota. goiena

Gatz iturburuaren 
proiektua onartu dute
osoko bilkuran, leader 2017 diru laguntzetarako aurkeztu behar den proiektuaren 
onarpena eta finantzaketa bideak lortzeko erabakia onartu zuten. Proiektuak hiru fase 
izango ditu, eta gatz ekoizpen planta egitea izango da lehenengo pausoa

Debagoieneko mintzalagunek, 
aisialdiaz baliatuz harremanak 
zabaldu eta euskaraz gehiago 
hitz egiteko, Leintz Gatzagako 
txokoak bisitatuko dituzte za-
patu honetan. 

Gatzagara bertaratzen direnek 
bi bisita egingo dituzte: batetik, 
Hiruerreketako ibilbidea egingo 
dute, eta, horretarako, 08:30era-
ko Gure Ametsa jatetxe aurrean 
egingo dute hitzordua. Handik 
gora bi kilometroko bidea egin, 
eta Deba ibaiaren sorlekua eza-
gutzeko aukera izango dute. 
Bestetik, Gatz Museoa bisitatu-
ko dute, gatzaren ekoizpen pro-
zesua ezagutzeko, eta, horreta-
rako, 11:45erako egin dute hi-
tzordua, museoan bertan.

Debagoieneko 
mintzalagunak 
Gatzagara bisitan
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Larraitz Zeberio ElgEta
Bigarren urtez irabazi du Elge-
tako Pintxo Lehiaketa El Rincon 
de Lola tabernako Maria Cobok. 
Epaimahaiaren iritziz, lehenen-
go pintxo domekan aurkeztuta-
ko Lola pil pil izeneko bakailao 
pintxoa izan da lehiaketako 
onena.

Haizeak, Bolatoki tabernak, 
Maialde landetxeak eta El Rin-
con de Lolak hartu dute parte 
aurten lehiaketan eta bina pin-
txo aurkeztu dituzte. Epaimahai-
ko kide Jon Irazabalek azaldu 
du hiru ezaugarri baloratu di-
tuztela: "Zaporea, itxura eta 
elaboraziorako hartutako lana 
baloratzeko eskatu digute eta 
hiruren baturak eman du emai-
tza". Irazabalek gaineratu du 
pintxo guztiak izan direla onak. 
"Ez da pintxo txarrik egon. Ta-
bernariek lana hartu dute eta 
irudimen handia erakutsi dute. 
Denek. Zoriontzekoa da izan 
duten kontu guztia".

Maria Cobok, nola ez, pozik 
jantzi du irabazlearen txapela. 
"Oso-oso pozik nago, benetan. 
Bakailaoarekin egindako pin-
txoarekin irabazi dugu. Lan 
handia darama. Nahiz eta herri 
txikia izan eta lehiaketak lau 
parte-hartzaile izan, landutako 
pintxoa eskaini nahi genuen, 
eta uste dut lortu dugula".

Domekan, herritarrak epaile 
Elgetako X. Pintxo Lehiaketako 
hirugarren eta azken domeka 
izango da honako hau. Bezeroek 
txapelketa irabazi duen Lola pil 
pil izeneko pintxoa berriz das-
tatzeko aukera izango dute, eta, 
horrekin batera, taberna bakoi-
tzak aurkeztutako pintxorik 
onena. Prezioa, betiere, euro bat 
izango da.

Dastatu bakarrik ez; izan ere, 
herritarrek pintxoak baloratze-
ko aukera ere izango dute, eta 
botoen baturak emango du Pu-
blikoaren Saria. Botoa emateko 

hiru bide izango dira aurten: 
tabernetan ipinitako papertxoen 
bitartez, Hirix plataforma digi-
tal berrian sortutako galdete-
giaren bitartez eta selfie lehia-
ketaren bidez. Hiru kasuetan, 
30 euroko erosketa-bonua zoz-
ketatuko du Udalak parte har-
tzaileen artean.

argazkiak eta 'Elgeta kantuan' 
Azken pintxo domeka girotzeko, 
argazki lehiaketa azkarra 
–12:00etan plazan– eta Elgeta 
kantuan ekimena –13:00etan 
plazan– izango dira.

el rincon de lola tabernako Maria Cobo txapela jasotzeko unean. oihana elortza

Domekan herritarrak 
izango dira epaile 
El Rincon de lola tabernako Maria Cobok jantzi zuen domekan Elgetako X. Pintxo 
lehiaketako txapela. Publikoaren saria dago orain jokoan. azken pintxo domeka 
girotzeko argazki lehiaketa azkarra eta 'Elgeta kantuan' ekimenak iragarri ditu udalak

Goiena telebistako azaroaren 
21eko Harira saioan –21:00– izan-
go da Elgetako alkate Iraitz 
Lazkano. Herritarrek ere galde-
rak egiteko aukera izango dute. 
Hainbat bide daude horretarako: 
berriak@goiena.eus helbide elek-
tronikoa edo 688 69 00 07 zenba-
kia Whatsapp edo Telegram 
bidez. Galderak egiteko azken 
eguna azaroaren 20a da.

Iraitz Lazkano 
alkatea 'Harira' 
saioan izango da

Goibeko Euskaltzaleen Topagu-
neak abenduaren 9rako antola-
tutako emanaldietarako sarrerak 
salgai daude El Rincon de Lola 
tabernan. Prezioa zortzi euro 
da. Emanaldiak 16:30ean eta 
18:30ean izango dira. Sarrera 
salmenta martxa onean doa eta 
lehenbailehen erostea gomen-
datzen dute. Internet bidez ere 
eskura daitezke.

'Go!azen' ikusteko 
sarrerak herrian 
bertan salgai

Arraunlariak herrian
Elgetako jarraitzaileek bihar, 
zapatua, egingo diete 
ongietorria Hondarribia 
Arraun Elkartekoei. Urteroko 
bazkaria egingo dute Elgetan.

Podologoa
Erretiratuendako kontsulta 
hilaren 23rako izango da. 
Aurrez hartu behar da txanda, 
943 76 80 77 zenbakira deituta.

ohaRRak Pilota tXaPElkEta
5. jardunaldiko Partiduak

gaur, barikua, 18:30ean
1. alberto telleria-angel ibarluzea / iñaki 
ugarteburu-Mikel elkoro
2. oskar askasibar-haritz gallastegi / 
Jose Mari zubiaurre-gorka bolinaga
3. eneko Maguregi-etor garate / eneko 
ormaetxea-alain Valle
4. oxel erostarbe-gorka arizmendiarrieta 
/ oskar Sarasua-andoni elorza
5. ibon unzetabarrenetxea-Mikel 
beretxinaga / Josu Mañarikua-beñat 
arabaolaza
6. Maitena Mañarikua-uxue larrea / 
rebeka ubera-ainhoa zeziaga

Eskolan izan 
da irati anda
bosgarren eta seigarren mailetako 
neska-mutikoekin elkartu zen 
eskalatzaile gasteiztarra 
eguaztenean. eskalatzeko 
materiala erakutsi zien, eta kirol 
hori egiteko inguruan dauden leku 
aproposak aipatu zizkien ikasleei. 
bertsolaritzari buruz ere aritu ziren; 
izan ere, andaren beste zaletasun 
handietako bat da. oraingoz, 
lagata duela adierazi zuen.

elgetako herri eSkola
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Badirudi krisia pixkanaka atzean 
geratzen ari dela. Izan ere, azken 
urteetan indarberritzen ari da 
etxebizitzen merkatua, eta sal-
menta kopurua, oro har, gora 
egiten ari da urtetik urtera. 

Higiezinen Erregistratzaile 
Eskolak egindako inkesta baten 
arabera, etxebizitzen saleroske-
tak goranzko joera ari dira iza-
ten. 2017ko hirugarren hiruhi-
lekoan, adibidez, 4.357 etxebizi-

tza saldu dira Euskal Autonomia 
Erkidegoan –818 berriak eta 
3.539 bigarren eskukoak–.

Debagoienean ere nabari da 
joera hori. Bibai etxebizitza 
agentziako Zigor Aginagalderen 
esanetan, bigarren eskuko etxe-
bizitzak dira gehien saltzen 
direnak. " Urte hasiera indartsua 
eduki dugu, batez ere, bigarren 
eskuko etxebizitzetan. Arrasaten, 
nire ustez, produktu on eta pre-

zio logiko batean zegoen guztia 
saldu egin da", azaldu du.

Gelmako etxebizitzak 
Aurten, irailean, hasi zen Bibai 
agentzia Gelmako azken 60 etxe-
bizitzak saltzen. "2018ko urta-
rrilean hasiko da obra. Nahiz 
eta fatxada bukatuta egon, ba-
rrutik hutsik daude. 2019ko 
bigarren seihilekoan emateko 
intentzioa daukagu, dena ondo 

badoa", azpimarratu du Agina-
galdek.

Salmentari dagokionez, ez da 
kexu: "Bi hilabete inguruan ha-
mabost etxebizitza saldu ditugu, 
eta hori, portzentaje aldetik, 
ondo dago; alegia, kopuru inte-
resgarria da".

Etxe horiek badute berezitasun 
bat; izan ere, erosleak etxebizi-
tza bere gustura jartzeko auke-
ra du, betiere, obra hasi aurre-

gelmako etxebizitzak, arrasaten. 

gelmako 
etxebizitzak, ondo 
kokatuta egoteaz 
gain, kalitate 
onekoak dira

datuak hobetuz 
doaz, oro har
etxebizitzen salmenta datuak hobetuz doaz urtetik urtera eta badirudi etxebizitza 
agentziak krisia gainditzen doazela pixkanaka; higiezinetan egindako inbertsioak asko 
hazi dira estatuan, eta debagoieneko agentziek ere nabaritu dute joera hori

eskaintza baliaGarriak, akats tipoGrafikorik ez badaGo. 
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tik. "Erosleek doitu egin ahal 
izango dituzte, euren gustura 
jarri. Lurra, ateak, azulejoak, 
elektrizitatea, eta abar, obraren 
momentuaren arabera", adiera-
zi du Aginagaldek.

Gelmako etxebizitzak, ondo 
kokatuta egoteaz gain, kalitate 
onekoak dira, eta ondo eraiki-
takoak. 2018ko araudia betetzen 
dute, eta, horren ondorioz, ka-
litate handikoak dira. Hori dela 

eta, Aginagaldek espero du 
gehiena saltzea: "Zalantzarik 
gabe, Arrasateko etxebizitza 
onenak dira, eta kokapena ere 
izugarri ona daukate. Esklusi-
boak dira etxebizitza horiek. 
Horrenbestez, %95 saltzea espe-
ro dugu".

Prezioei erreparatuta, etxebi-
zitzaren orientazioaren eta ko-
kapenaren araberakoak dira. 
"Orientazioaren arabera, prezio 

desberdina dute. Blokeak bi alde 
dauzka. Orientazio hobea dau-
katen etxebizitzen prezioa, hau 
da, hegoaldera ematen dutenena, 
igo egin da. Gainontzekoek, 
mendebaldera ematen dutenek, 
prezio antzekoa dute", zehaztu 
du Aginagaldek.

lorentxokoko etxebizitzak 
Grupo Eibar etxebizitza agentziak 
Bergarako Lorentxokon daukan 
promozioa ere ondo saltzen ari 
da, agentzia horretako kide 
Agurne Lujanbiok adierazi due-
nez. "Duela urte batzuk, gehiago 
kostatzen zitzaigun. Orain, mu-
gimendu handiagoa dago eta 
geroz eta hobeto saltzen ari gara". 

Lujanbiok nabarmendu du 
jendeari erraztasunak emate 
aldera badituztela hainbat es-
kaintza. Hain zuzen ere, ondoren 
erosteko aukera izango luketen 
alokairuak jarri dituzte. "Beze-
roek lehenengo %10 ordaintzen 
dute eta gero, hiru urteko epean, 
gainontzekoa". Eskaintza onekin 
jende gehiago animatzen dela 
aitortu du Lujanbiok. 

Bestalde, BEZak kalte handia 
egiten duela azaldu du. "%10 
izaten da BEZa; hori asko da. 

lorentxokoko etxebizitzak, Bergaran. iturrizar plazako etxebizitzak, aretxabaletan. 

lorentxokoko 
etxebizitzak 
errentan ematen 
dira, erosteko 
aukerarekin

bi, hiru eta lau 
logelako 
etxebizitzak 
eskaintzen dira 
iturrizar plazan
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Nik uste dut lehendabiziko etxe-
bizitza erosten duenari %3-4 
baino gehiago ez zitzaiola ko-
bratu beharko, %10 asko da. 
Alde horretatik, gazteei lagundu 
egin behar zaiela uste dut".

Prezioei dagokienez, bezeroen 
beharretara egokitu dituzte. 
"Kalitate onak eskaintzen ditu-
gu, baina prezioak merkatu egin 
behar izan ditugu aurreko pro-
mozioetatik oraingoetara", adie-
razi du Lujanbiok.

iturrizarko etxebizitzak 
Grupo Ortuibar etxebizitza agen-
tziak Aretxabaletako Iturrizar 
plazan daukan promozioan, au-
kera zabala dute erosleek. Izan 
ere, bi, hiru eta lau logelako 
etxebizitzak daude salgai. Bi 
logelakoak 60 metro karratukoak 
dira, hiru logelakoak 90 metro 
karratukoak eta lau logelakoak,  
110 metro karratukoak.

Gelmako etxebizitzen antzera, 
erosleek aukera daukate etxe-
bizitza euren gustura jartzeko.

Orain arteko salmenta kopurua 
ona izan da. Gainera, jendeak 
interesa erakutsi du.

Prezioak mantentzeko joera 
izan dute eta, bataz beste, azken 

hiruzpalau urteetan ez dira as-
korik aldatu.

erregetxoko etxebizitzak 
Bergarako Erregetxo plazan ere  
oraindik gelditzen dira salmen-
ta libreko etxebizitzak, bi loge-
lakoak –75 metro karratu– eta 
hirukoak –93 metro karratu–.

Kalitate oneko etxebizitzak 
dira: akustikoki inguruko zara-
tak ekiditeko prestatuta daude 
eta etxebizitza guztian zehar 
erabilitako materiala kalitate 
onekoa da –egurrezko zorua, 
adibidez–. Horrez gain, ondo 
kokatuta daude.

askotariko bezeroak
Mota guztietako bezeroak dituz-
te Debagoieneko etxebizitza 
agentziek, eta, horretan, etxebi-
zitzaren tamainak eta logela 
kopuruak garrantzia dute. "Gru-
po Eibarren, gehienbat, jende 
gaztea izaten dugu bezero, ez-
kontzeko daudenak, ezkonberriak 
edota, besterik gabe, bakarrik 
bizitzea erabaki dutenak. Adi-
neko jendea ere izaten dugu 
bezero moduan, baina besteek 
baino apur bat gutxiago. Izan 
ere, ez dute nahi izaten inber-

tsioetan sartu adin horretan", 
adierazi du Lujanbiok.

Normalean, bi logelako etxe-
bizitzetan 23-30 urte bitartekoak 
izaten dira erosle eta hiru eta 
lau logelakoetan 30-45 urte bi-
tartekoak, familia profilekoak.

azken urteetako daturik onenak
Agentzietako kideen esanetan, 
etxebizitzen merkatua pixkana-
ka hobetzen doa, nahiz eta az-

pimarratu duten oraindik ez 
dela krisia guztiz gainditu. "Oke-
rrago ere egon izan gara. Azken 
hilabeteetan pixka bat jasotzen 
ari gara", dio Lujanbiok.

Higiezinen Erregistratzaile 
Eskolak egindako inkesta berak 
dioenez, 2017ko azken bi hiruhi-
leko hauetako emaitzak 2011tik 
hona erregistratu diren onenak 
dira. Beraz, merkatua pixkana-
ka hazten doala dirudi.

erregetxo plazako etxebizitzak, Bergaran. 

akustikoki 
inguruko zaratak 
ekiditeko 
prestatuta daude 
erregetxokoak
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Igogailuen ardura atarietako 
ordezkariena izan ohi da, eta, 
gehienetan, etxebizitzaz etxebi-
zitza aldatzen doan erantzuki-
zuna da. Bertako Igogailuak 
enpresako ingeniari Ibai Sala-
zarren esanetan, arreta merezi 
duen gaia da; izan ere, hobekun-
tza nabariak lor daitezke eskain-
tzak ondo aztertzen badira. 
"Atariko kutxa sarri aldatzen 
da eskuz, eta gehiago begiratu 
beharko lirateke kontratuak. 
Nork bere etxebizitzarako har-
tzen dituen erabakiei eskaintzen 
dien denbora bera merezi dute". 
Aurrekontuak eskatu eta alde-
ratu egin behar direla dio: "Eta 
ez bakarrik prezioari errepara-

tuta, kontratuaren mamia ere 
bai", adierazi du. Enpresak hiru 
urte ditu eta langileek 10 eta 15 
urte bitarteko esperientzia sek-
torean. Horregatik dio aldea 
badagoela.

prezio finkoak 
Bertako Igogailuak enpresak 
prezioekiko duen berezko filo-
sofia nabarmendu du Salazarrek. 
"Ez gara enpresa merkea. Sek-
toreko beste enpresek hobetu 
egiten dituzte gure prezioak. 
Gakoa kontratuaren edukian 
dago", esan du. "Gure prezioak 
publikoak dira, eta finkoak. Hau 
da, berdinak bezero guztiendako. 
Egun batetik bestera aurkezten 
dugu aurrekontua eta ez ditugu 
prezioak negoziatzen. Eraikinak 
duen etxebizitza kopurua eta 
igogailu modeloa hartzen ditugu 
kontuan. Mantenua 100-125 eu-
roko tartean sartu ohi da".

Igogailuen mantentze-lan kon-
tratuen edukia ondo aztertzeko 
gomendatzen du. "Hor egoten 
da gakoa", ohartarazten du. "Gure 
kasuan, urtebeteko kontratuak 
egiten ditugu eta lehenago ber-
tan behera uzteak ez du penali-
zaziorik. Gainera, mantentze-lan 

zerbitzu horretan sartzen dira 
hileroko bisitak igogailuaren 
egoera aztertzeko, emergentzien-
dako telefono linea eta gerta 
daitezkeen intzidentzia guztiak. 
24 orduko zerbitzua eskaintzen 
dugu astelehenetik domekara, 
eta hori abisu normalendako 
ere bai. Beste modu batera esan-
da, gure kontratuak ez dauka 
letra txikirik, beste kasu batzue-
tan gertatzen den moduan". 

Konpromisoa euskararekin 
Bertako Igogailuak enpresaren 
beste ezaugarrietako bat euska-
rarekiko konpromisoa da. "Tra-
mite guztiak euskaraz egin dai-
tezke: aurrekontua, kontratua, 
arreta...", azaldu du Salazarrek.

Mantentze-lan zerbitzua es-
kaintzeaz gain, igogailuen ins-
talazioa ere egiten dute, eta, 
bezeroari, dituen beharretara 
ondoen egokitzen den igogailua 
aholkatzen diote; ez daude igo-
gailu marka jakin bati lotuta. 

Zerbitzu integrala ere eskain-
tzen dute: arkitektoaren aurre-
proiektua, obra zibila, diru la-
guntzen kudeaketa... Gasteizen, 
Anoetan, Bilbon eta Arrasaten 
dituzte bulegoak.Teknikaria, Bergarako igogailu baten egoera aztertzen. bertako igogailuak

Mantentze-lan kontratuak 
ondo aztertu behar dira
igogailuen instalazioak eta mantentze-lanak egiten dituzte bertako igogailuak enpresan, 
eta arduradunek uste dute etxebizitza-atarietako ordezkariek arreta handiagoa jarri 
beharko luketela, alde handiak baitaude enpresa batzuetatik beste batzuetara
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Zaharberritze integralak egiten 
dituzte Ekitermik enpresan. 
"Obraren inguruko lan guztiak 
hartzen ditugu gure gain: proiek-
tua, diseinua, baimenak, diru 
laguntzak... Horrek exekuzio 
denborak murriztea ahalbidetzen 
digu. Giltzak eskura formatua 
ere eskaintzen dugu. Bezeroari 
etxebizitza sartzeko gertu ema-
ten diogu", azaldu du Ekitermik 
enpresako zaharberritzeen ata-
leko arduradun Andoni Altubek.

eraginkortasun energetikoa
Etxean zaharberritzeak egitera-
koan garrantzitsua da alderdi 
energetikoa ebaluatzea eta ho-
rrekin batera alor hori hobetze-
ko neurriak hartzea. Altubek 
ohartarazten du isolamendu, 
leiho, zoru erradiatzaile eta 
energia berriztagarriak erabili-
ta %70 aurreztu daitekeela ener-
gia kontsumoan. "Etxea berritu 
gura duenak pentsatu behar du 
beste hogei bat urterako obra 
egingo duela. Alderdi energeti-
koa ondo begiratzea garrantzitsua 
da. Gainera, berreskuratu egin-
go du egindako inbertsioa".

Altubek dio gero eta gehiago 
direla eraginkortasun energeti-

koari arreta ipintzen dioten 
etxe-jabeak. "Ez dakit energia 
kontsumoaren inguruko kon-
tzientziazioa handitzen ari de-
lako den edo fakturan eragina 
duelako den, baina, poliki-poli-
ki, jendea hasita dago alor ener-
getikoa aztertzeko eskaerak 
egiten. Eta etxebizitzan errefor-
ma bat egiterakoan eraginkor-
tasun energetikoa hobetzeko 
neurriak hartzea erabaki ona 
dela uste dut", adierazi du.

Arrasateko Garaia Berrikun-
tza Gunean kokatuta dagoen 
enpresa kooperatiboa da Eki-
termik. Bailarakoa da lantalde 
osoa: arkitektoak, teknikariak 
eta ingeniariak. "Azterketa ter-
mografikoak egiten ditugu etxe-
bizitzetan eta kontu handiz 
zaintzen ditugu detaile termiko 
guztiak. Sektore energetikoan 
espezializatuta gaudenez, mimo 
handiz zaintzen dugu alor hori".

Bezeroari buruhausteak ekiditeko, ekitermik enpresan giltzak eskura formatua eskaintzen dute. ekitermik

Zaharberritze integralak, 
denborak murrizteko 
arrasateko ekitermik enpresan argi dute isolamendu, leiho, zoru erradiatzaile eta 
energia berriztagarriak erabilita %70 aurreztu daitekeela energia kontsumoan. 
zaharberritze integralak ere egiten dituzte, bezeroari buruhausteak ekiditeko

aZterketa 
termografikoak 
egiten dituZte 
neurri egokienak 
proposatZeko
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Etxeko dekorazioan, espazio 
irekien eta argitsuen aldeko 
apustua garbia da azken urtee-
tan. "Sukaldea eta sala bateratu 
egiten dira gaur egungo zahar-
berritzeetan. Modu horretan, 
espazio zabalagoak eta argitsua-
goak lortzen dira; bien erdian 
isla edo penintsula izeneko ele-
mentua jartzea da joera. Eta 
kolore nagusia zuria da", dio 
Arrasateko Carrascal aroztegi-
ko Gemma Carrascalek. Izan 
ere, estilo eskandinaviarraren 
helburuetako bat da etxeari go-
xotasuna ematea. Egurraren eta 
zuriaren arteko konbinazioak 
jarraitzen du joera nagusi izaten, 
baina erosotasunari eutsiz. 

armairuak 
Bezeroek, estetikari baino gehia-
go, erosotasunari begiratzen 
diote. Hala, hankadun armairuak 
joera diren arren, Bergarako 
Ugarte aroztegiko Rosa Mura-
dasek azaldu du gorainokoak 
diren armairuak erostearen 
aldeko apustua egiten dutela 
bezeroek: "Horma-armairuak  
hankarik gabekoak eta beherai-
nokoak gura dituzte gure beze-
roek –hautsik sor ez dadin eta 
lekua aprobetxatzeko–".

Egongelan eta geletan kolore 
argiak direla nagusi esan dute. 
Izan ere, elementu ezberdinekin 
jokatzeko aukera ematen du 
horrek.

ukitu informala 
Etxe osoa estilo berarekin de-
koratzearen aldekoak asko dira; 
baina Ugarteko eta Carrascale-
ko adituek diote beste estilo 
bateko dekorazio elementu batek 
ukitu informala emango liokee-
la, etxearen formaltasuna apur-
tuta: "Niri, asko gustatzen zait 
bestelako elementuekin ukitu 
diferenteak ematea dekorazioa-
ri. Aukeratzen den piezaren 
arabera, ukitu goxoa, atsegina 
edo informala lortzeko aukera 
ere badago eta", dio Muradasek. 
"Gure aholkua da altzari nagu-
sia zuria jartzea eta bestelako 
piezen koloreekin jokatzea", dio 
Carrascalek. Ugarte aroztegiko egongela. 

Tonu argiek eta egurrak 
indartsu jarraitzen dute
ugarte eta Carrascal altzari dendek argi dute: bezeroek eskandinaviar estiloa dute 
gogoko; hala ere, estilo hori apurtzen duten dekorazio piezekin jokatzea ere joera 
dela diote. armairuak, ordea, gorainokoak eta hankarik gabekoak dira gustukoenak

Carrascal aroztegiko sukaldea. 
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Jokin Bereziartua bErgara
Abenduaren 24a. Horixe izango 
da, atzerapenak atzerapen, Erre-
ge Mintegiko Seminarixoa aretoak 
lehen aldiz ateak irekiko dituen 
eguna. Olentzeroren eta Mari 
Domingiren bisitarako irekiko 
ditu ateak lehen aldiz areto be-
rriak. Elizako elementu garran-
tzitsuenak mantendu eta ondare 
hori balioan jartzeko ahalegin 
berezia egin dute, eta, hain jus-
tu, zailtasun teknikoek eragin 
dute, neurri handi batean, obra-
ren atzerapena. Obra eta ekipa-
mendu osorako aurrekontua 
2.322.633 euro izan da; horietatik 
1.435.089 euro lortu dira Jaurla-
ritzaren eta Diputazioaren diru 
laguntzetatik. Askotariko erabi-
lerak izango ditu aretoak, baina, 
oraingoz, ez du zinemarik izan-
go. Aretoa horretarako egokitu-
ta badago ere, behar den inber-
tsiorako dirurik ez dago. 

elementu moldagarriak gehienak
Ekipamendu eszenikoan aditua 
den Andoni Garaizarren arabe-
ra, hainbat berezitasun ditu Se-
minarixoak, baina esanguratsue-
nen artean kokatzen du agerto-
kiaren moldagarritasuna: "Ager-
tokia erabiltzen ez denean, 
orrazia behean dagoenean, erre-
taula ikus daiteke. Aldiz, orrazi 
hori igotzerakoan, elementu 
eszenikoei erantzuna emateko 
zerbitzu teknikoa eskainiko digu". 
Akustika aldetik ere moldagarriak 
diren panelak ditu areto berriak: 
"Aurpegi bat xurgatzailea da eta 
bestea islatzailea. Oso zaratatsuak 

diren emanaldietan aurpegi xur-
gatzailea erabiliko da eta, esate-
rako, zuzeneko ahotsa indartu 
nahi badu, aurpegi islatzailea 
erabiliko da". Gainera, oihalekin 
egokitutako ohiko kamera beltzaz 
harago, maskor akustiko molda-
garria izango du: "Elektroakus-
tikarik gabe, era naturalean, 
soinua handituko du. Muntatu 
eta desmuntatu ahalko da, be-
tiere, emanaldiaren arabera". 
Hori guztia gutxi balitz, elizako 
hormak berez duen soinua haus-
potzeko joera ere mugatu dute.   

Obrak, ondarearen erritmora
Alkateak gogora ekarri duenez, 
ondarea mantentzeko apustuak 
markatu ditu obraren erritmoak: 
"Zailtasunak gainditu ostean, 
aukerak ikusten ditugu orain. 
XVIII. mendeko eraikina dugu 
XXI. mendeko ekipamendurik 
modernoenarekin".

agertokia erabat moldagarria izango da emanaldiaren arabera; erabiltzen ez denean erretaula ikus daiteke. argazkiak: e. azurmendi eta b.u.

Hormetako panelak: aurpegi batek soinua xurgatzen du eta besteak, berriz, islatu. 

Moldagarritasuna, 
ondareari eutsiz

elena lete: "XVIII. 
Mendeko eraIkIna 
dugu XXI. Mendeko 
ekIpaMendurIk 
ModernoenarekIn"

abenduaren 24an irekiko ditu ateak lehen aldiz Seminarixoa aretoak, olentzeroren eta 
Mari Domingiren bisitarako; obra guztirako eta ekipamendu osorako 2.322.633 euro 
inbertitu dira, eta horietatik 1.435.089 euro lortu dira Jaurlaritzatik eta Diputaziotik

Maskor akustikoa egongo da agertoki atzean, muntatu eta desmuntatu daitekeena. 

Harmailak jarrita 254 lagunendako lekua dago; harmailak kenduta, zutik, 500endako. 

atzealdean, argiztapena hobetzeko bi egitura jarri dituzte albo bakoitzean. 
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Jokin Bereziartua bErgara
Udal Musika Banda, Katalunia-
ko independentzia aldarrikape-
na eta indarkeria matxistaren 
aurkako eguna izan ziren hiz-
pide eguazten iluntzean eginda-
ko ezohiko osoko bilkuran.

150 urte beteko dituen musika 
bandarekin hitzarmen "garran-
tzitsu bat" sinatzea onartu zuen 
udalbatzak, aho batez. Urte eta 
erdirako akordioari esker, mu-
sika banda elkarte izatera pasa-
tuko da, Bergarako Musika Ban-
da izenarekin. Izena berria izan 
arren, izaera mantendu gura 
dute. Gainera, bandaren eta Uda-
laren arteko harremanak legea-
ren eskakizunetara egokitzeaz 
gain, bi aldeendako onuragarria 
izango dela dio Elena Lete alka-
teak: "Musikari guztiak babestea 
eta bi aldeak gustura geratzea 
zen helburua eta hitzarmen ho-
nekin hori lortu dugu. Egoera 
aldatuko da, baina ez bandaren 
betiko izaera". EH Bilduko Agur-
ne Barrusok dio egungo gober-
nuarekin ez dela arazorik egon-
go bandaren "betiko izaera" hori 
mantentzeko, baina komeni dela 
urte eta erdi barru sinatuko den 
hitzarmen berrian hori ahalik 
eta ondoen zehaztea: "Pena han-
dia litzateke Bergarako bandak 
bere izaera galduko balu". Hi-
tzarmenak jasotzen du, besteak 
beste, urteko diru laguntza 53.620 
eurokoa izatea. Laguntza hori 
70 musikariz osatutako bandari 
dagokio; kide gutxiago balira, 
diru laguntza proportzioan mu-
rriztuko litzateke. 

Ikuspuntu ezberdinak Kataluniaz 
Bilkuran eztabaida gehien eragin 
zuen puntua izan zen Irabazik 
Kataluniako egoeraren harira 
aurkeztutako adierazpen insti-
tuzionala. Irabaziren eta EH 
Bilduren artean piztu zen ezta-
baida; Irabazik, PPren gobernua-
ren "salbuespen politikak" sala-
tzearekin batera, ez du begi onez 
ikusten Kataluniako Parlamen-

tuaren aldebakarreko indepen-
dentzia-adierazpena. Irabazik 
uste du urriaren 1eko erreferen-
dumak ez zuela bermerik eskai-
ni: "Egoera behartu egin da; 
ikusita Madrilek 155. artikulua 
aplikatuko zuela, gu atzerapau-
so bat ematearen eta hausnar-
keta bat planteatzearen aldekoak 
ginen. Uste dugu erreferendum 
adostu bat posible dela oraindik".

EH Bilduk gogor kritikatu 
zuen Irabazik maila berean jarri 
izana Espainiako eta Katalunia-
ko gobernuak: "Bataren zein 
bestearen jardunak ez dute ze-
rikusirik. Katalunian, modu 
baketsuan euren herritarren 
agindua betetzen saiatu dira; 
bestetik, Espainiaren erantzun 
bakarra izan dira errepresioa 
eta judizializazioa. Ekidistantzia 
horrek mindu egin gaitu eta, 
bestalde, planteatzea Madrilgo 
Gobernuarekin elkarrizketaren 

bidetik erabakitzeko eskubidea 
aitortu eta erreferendum ados-
tu bat egiteko saiakera berri bat 
eskatzea ez zaigu serioa iruditzen. 
Estatu espainiarrarekin ezin da 
erreferendumik adostu, ezinez-
koa da". Gainera, gai horren 
inguruan EAJk irakurketa bera 
egitea "poztekoa eta oso garran-
tzitsua" dela dio Barrusok. Ira-
baziren proposamenak ez zuen 
aurrera egin, EAJk, EH Bilduk 
eta PSE-EEk aurka bozkatu zu-
ten eta. Izan ere, Kataluniako 
autonomiaren suspentsioa gai-
tzesteko EH Bilduk aurkeztuta-
ko mozioak eta EAJk zein EH 
Bilduk adostutako Kataluniako 
errepublika aitortzeko adieraz-
penak onartu egin ziren; EAJk 
eta EH Bilduk alde bozkatu zu-
ten, alderdi sozialistak kontra 
eta Irabazi abstenitu egin zen.

Berdintasun teknikariaren isla
Udalbatzak aho batez onartu 
zuen azaroaren 25aren bueltako 
adierazpen instituzionala: "Uda-
letxean lehen aldiz Berdintasun 
teknikari bat jarriko dugu eta 
haren jardunak isla izango du 
herrian", dio alkateak. Gainera, 
berdintasun mahai bat sortzear 
dagoela ere aurreratu zuen.

indarkeria matxistaren aurkako eguneko adierazpenaren bozketa. jokin bereziartua

Kataluniako errepublika 
aitortu du udalbatzak
EaJren eta EH bilduren aldeko botoekin, PSE-EEren kontrakoarekin eta irabaziren 
abstentzioarekin onartu zen, osoko bilkuran, kataluniako errepublika aitortzeko 
adierazpena; bestalde, aho batez onartu zen hitzarmena bergarako Musika bandarekin  

musiKa BandareKin 
hitzarmena: legera 
egoKitzea eta BetiKo 
izaera mantentzea, 
helBuru nagusiaK

Jose Mari rubio lurrun-lokomotorraren inguruko azalpenak ematen. imanol soriano

ZTB jardunaldiekin pozik: "Gero 
eta bidelagun gehiago dituzte"
Elkarlanak "emaitza esanguratsuak" eman ditu, eta aurten 
"apustu erabakigarria" izan dira gazteendako ekintzak

J.B. bErgara
Udala pozik dago aurtengo Zien-
tzia, Teknologia eta Berrikuntza 
Jardunaldiek eman dutenarekin. 
Jardunaldiok, diotenez, iaz bai-
no "parte hartze handiagoa" izan 
dute eta "bidelagun gero eta 
gehiago" dituzte: "Ekimenak De-
bagoienetik salto egin du dagoe-
neko. Oihartzuna izan du Euskal 
Herriko hedabide askotan, eta 
Euskal Herriko zein Espainiako 
Estatuan zientzian eta berrikun-
tzan erreferente diren hainbat 
erakunde eta eragile alboan izan 
dira. Elkarlan horrek guztiak 
oso emaitza esanguratsuak eman 

ditu". Aurtengo aldaketei dago-
kienez, "apustu erabakigarria" 
izan da gazteei zuzendutako era-
kusketa eta tailerretako batzuk 
eskola orduetara bideratzea, 
"emaitza are eta hobeak" eman 
dituelako. Eta hor, Wolfram En-
counterra nabarmendu dute: 
"Urtez urte gero eta harrera ho-
bea ari da izaten. Aurtengo iaz-
ko parte-hartzea bikoiztu da, 100 
pertsonatik gora ibili dira".

Amaitzeko, Non dago emakumea 
ingurune digitalean? mahai-in-
guruarekin emakumeen lana 
ikusarazi dela ere azpimarratu 
dute antolatzaileek.

Kartzela zaharreko Haur eta 
Gurasoen Asanbladak ekin dio 
ikasturte berriari. "Komunika-
tiboki isilik egon gara, nahikoa 
lan izan dugu eta!". Azaroko 
lehen domekan, gaztetxean ego-
terik izan ez bazuten ere, batzar 
"garrantzitsua" izan zuten: "Asan-
bladari izena jarri genion: Jau! 
Ume bakoitzak bere proposame-
na bota zuen eta denon artean 
Jau! izena aukeratu genuen. 
Bakoitzak botatakoarekin lotu 
daitekeelako, oso Bergarako 
izena da eta asko gustatzen jau!".

Hurrengo hitzordua abendua-
ren 2an izango dute, gaztetxean.  
Eta gogora ekarri dutenez, ateak 
irekita dituzte taldean parte 
hartu gura duen edonorentzat.  

Jau! Haur eta Gurasoen 
Asanblada abenduaren 
2an elkartuko da berriz 1935ean jaiotakoak

Azaroaren 19an Azpeitxi 
jatetxean bazkalduko dute. 
Izena emateko, deitu 943 76 18 
52 edo 943 76 21 13 telefono 
zenbakietara.

1964an jaiotakoak
Azaroaren 25ean Sirimiri 
jatetxean afalduko dute. Izena 
eman behar da Ozaeta kaleko 
Zerkauzi dendan, eta 20 euro 
aurreratu behar dira; gaur da 
izena emateko azken eguna. 

1984an jaiotakoak
Azaroaren 25ean Tartufon 
bazkalduko dute. Izena eman 
behar da azaroaren 20a baino 
lehen, 40 euro ordainduta: 
ES1230080271123673595116. 

oHarrak
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Jokin Bereziartua bErgara
Urtea bukatu arte AEBetako 
Aevolo Ciclyng Team-ekin kon-
tratua badu ere, hurrengo urtean 
non lehiatuko den ez daki orain-
dik Jokin Etxabek (Bergara, 1994). 
Euskal Herrian eskaintzarik jaso 
ez izana "ulertezina" dela dio, 
eta AEBetan "asko" hazi dela, 
ziklista zein pertsona moduan.
Profesionaletako lehen urtea egin 
duzu aeBetako aevolo taldean. Zer 
moduz joan da denboraldia? 
Profesionaletan lehen urtea zela 
aintzat hartuta eta beti zer ho-
betu dagoela jakinda, urte ona 
izan da. Egin ditudan mendiko 
etapetan lehen hamabosten artean 
amaitu dut, eta hori garrantzitsua 
da. Nire buruari erakutsi diot 
etorkizunean goi mailan lehia-
tzeko moduan egon naitekeela. 
Bi edo hiru etapatan lehen bost 
edo seiren artean egoteko auke-
ra izan dut, baina, arrazoi ezber-
dinengatik, autotik geratu egin 
ninduten. Autotik esandakoa 
bete behar izan dut, eta orain, 
neurri batean, pena pixka bat 
badaukat zenbaki esanguratsua-
goak lortu ez izanagatik. 
Ziklista moduan hazten jarraitzeko 
denboraldia izan da, hortaz. 
Profesional mailako lehen urtean 
30 bat lasterketa egin ditut, eta, 
esandako moduan, mendiko eta-
petan lehen hamabosten artean 

egotea lortu dut eta karrera ba-
tzuetan lehen seien artean ego-
teko gai izan naiz. Gauzak ondo 
egin izanaren sentsazioa daukat. 
Zapore gazirik eragin dizu ezerk? 
Aevolorena proiektu berria da; 
horregatik, gonbidapena jasota 
genuen lasterketa batzuetan 
kendu egin digute, azken orduan. 
Niretzat egokienak zirenak, gai-
nera. Izan ere, egin ditudan 30 
lasterketetatik zortzi edo bede-
ratzi ziren mendia zutenak. 
Gainerakoak esprintean amai-
tzekoak edo zirkuitu baten buel-
takoak izan dira. Hala ere, taldea 

oso pozik geratu da niretzat ez 
ziren lasterketetan ere eman 
dudan mailarekin; hainbat aldiz 
jarri naute esprint bideratzaile.
erronka profesional handia izan da? 
eta maila pertsonalean?  
Zalantza barik. Euskal Herrian 
beste txirrindularitza mota bat 
ikustera nengoen ohituta. Hemen 
aldapak eta portuak dira nagu-
si, baina han sekulako garrantzia 
ematen diete esprintei eta erlo-
jupekoei. Asko ikasi dut profe-
sionalki, baina baita pertsonal-
ki ere. Hango bizimodura eta 
egunerokora egokitzea ez da 

uste daitekeen bezain erraza. 
Askotan kexatzen gara hemen 
daukagunaz, baina han zaude-
nean konturatzen zara nolako 
zortea dugun etxean. 
Zergatik ez duzu taldean segituko? 
Aevolo formakuntzara bidera-
tutako taldea, 23 urtetik behe-
rako ziklistendako egina, eta nik 
dagoeneko 23 urte dauzkat. Bai-
na pozik daude erakutsi dudan 
mailarekin eta niretzat taldea 
bilatzen dabiltza AEBetan. Bai-
na han ere gauzak zail daude; 
izan ere, hiru talde profesional 
desagertu egingo dira eta AEBe-
tako ziklistek lehentasuna izan-
go dute atzerritarron aurrean. 
Esan didate oso zaila izango dela, 
baina esperantzarik ez galtzeko.  
eta euskal Herrian? ez duzu etor-
kizunerako aukerarik ikusten? 
Oso-oso zaila izango da. Amorrua 
eta frustrazioa eragiten ditu 
Euskal Herrian proiektu serioak 
sortu eta norberarekin ez kon-
tatu izanak. Kanpora joan, han 
formatu, maila ona eman... Bai-
na etxean deirik ez. Aevoloko 
zuzendariak, AEBetako selek-
zioko hautagaia denak eta Gar-
min taldeko zuzendari izanda-
koak, dio ez duela ulertzen nola 
ez dudan eskaintzarik jasotzen 
hemen. Esan dit prest dagoela 
hemengo zuzendariekin berba 
egiteko eta nire denboraldiaren 
inguruan hitz egiteko. 
euskadi-Basque Country Murias 
taldearen deia espero zenuen?  
Bai. Jon Odriozola oñatiarra da 
eta badaki non egon naizen. 
Euskal Herriko txirrindularitza 
aurrera atera behar dugula ari 
gara saltzen, baina gero, euskal-
dunak diren ziklistek ez dute 
lehentasunik. Nik 23 urte dauz-
kat, gaztea naiz oraindik, uste 
dut AEBetan nire maila eraku-
tsi dudala –eta hor daude zen-
bakiak–... Beste egoera batean 

izan balitz ulertuko nuen, baina 
horrela zaila egiten zait ulertzea. 
Pena ematen dit, egia esan. Hala 
ere, nire eskuetan dagoen guztia 
egingo dut, ez dadin amaiera 
izan. Ez dut imajinatu nahi bi-
zikleta utzi behar izatea; urte 
asko izango ziren, eta profesio-
naletara heltzea asko kostatzen 
da. Oso kolpe gogorra litzateke. 
Oso sentsazio arraroa da, zaila 
deskribatzen. Denborak aurrera 
egin ahala ixten doaz aukerak 
eta egoera zaila da eramateko. 
Uste duzu goi mailan ibili zarela?  
AEBetan hala esan didate. Han-
go jendea nigatik ari da mugitzen, 
hori esanguratsua da. Errazena 
litzateke nigatik ezer ez ematea, 
baina ez da horrela. Eta izango 
balitz urruneko euskal talde bat 
dela... Baina gertu oso gaude, 
Odriozolak berak errepidean 
ikus nazake entrenatzen. 

Jokin etxabe, aevolo taldearen maillotarekin. dean warren

"Utzi behar izatea oso 
gogorra izango litzateke"
jokin etxaBe aEvolo ciclyng tEam taldEko txirrindularia
Profesionaletako lehen urtea aEbetan egin eta maila handia eman ostean, Euskal Herrian 
maila berean lehiatzen jarraitzea "oso-oso zaila" dela dio: "Egoera zaila da eramateko"

Hankaluze Trail taldeak 230 las-
terkarirendako lekua egin dute, 
eta aurten, nobedade moduan, 
bikote moduan parte hartzeko 
aukera ere eskaini dute. 50 bi-
kote plaza atera dituzte eta 18ren-
dako lekua dago oraindik. Aur-
ten emakumeen presentzia bi-
koiztu egingo da: "35 emakume 
izatetik 70 emakume izatera 
pasatuko da. Oso zifra onak dira".

San Silvestre 
probarako 230 plazak 
astebetean agortu dira

J.B. bErgara
Blog batetik sortutako liburua 
da Manu Diazen (Bergara, 1965) 
Cien crónicas mahoneras. Egileak 
berak dioenez, "denetarik" aur-
kituko du irakurleak: "Oso ber-
tako liburua da, bergararrei 

interesa piztu ahalko diena. 
Bergarako iraganeko gaiak eta 
gaur egungoak, kirol arloko 
gaiak, kultura arlokoak, haus-
narketa pertsonal batzuk, kri-
tika arinen bat edo beste...". 
Azaroaren 21ean egingo du aur-

kezpena, Irizar jauregian (19:00): 
"Aurkezpena lagunen arteko 
topaketa bat izatea nahi dut, 
liburuan lagun asko dira-eta 
protagonista". Liburuaren koor-
dinatzaile Miren Azkarateren 
eta hitzaurrea idatzi duen Juan-
jo Alvarezen presentziaz gain, 
Juanjo Lusa kirol kazetari eza-
gunak gidatuko du aurkezpena. 

Liburua hamar eurotan erosi 
ahalko da hilaren 21eko aurkez-
penean; etekinak San Pedro 
elizako Stoltz-Freres organoa 
berreskuratzera bideratuko dira.

'Cien crónicas mahoneras'-en 
aurkezpena azaroaren 21ean
manu diazen liburuaren aurkezpena Juanjo lusa kirol 
kazetariak gidatuko du; irizar jauregian izango da (19:00)

Beñat-ek, anaia bikiak, 
durangoko eiser Hirumet 
taldean jardungo du 
2018an, afizionatu mailan. 
2017a urte zaila izan da 
Beñat etxaberentzat, 
mononukleosi batek bi 
hilabete eta erdi geldi izan 
zuen –musuaren gaitza 
moduan ezaguna–. Gaitza 
gainditu bitartean kirolik 
egin barik egon ostean, 
abuztuan denboraldia 
amaitutzat ematea erabaki 
zuen. Jokinek dioenez, 
anaia denboraldi 
berrirako"ondo eta 
gogotsu" dago, eta "oso 
egutegi onarekin". 

anaia, eiser 
Hirumet-en
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Arantzazu Ezkibel bErgara
"Lurrikara handi bat izan zen 
aste bukaera, maratoiaren bu-
kaera"; horrela azaldu du Valen 
Moñuxek aste bukaeran bizita-
koa. Behobia lasterketa domekan 
izan zela aprobetxatuz, laster-
keta batekin alderatu nahi izan 
du musikaleko zuzendariak 
eurek egindako lana. "Lan han-
dia egin dugu, asko kostatu da 
eta talde handi bat egon da atzean 
lanean", gaineratu du.

aurrerapausoa izan da 
Alizia musikala-rekin arriska-
tu egin dute musika eskolako 
kideek, "aurrerapausoa" izan 
da, orain arte egindakoarekin 
alderatuta. "Alizia eta Peter Pan 
oso antzerakoak dira; Ingalate-
rratik datorren ipuin formatu-
ko lana", azaldu du Moñuxek. 
"Niretzako, oso garrantzitsua 
zen formatua ez errepikatzea; 
Peter Pan-en kasuan, musikal 
klasikoa egin genuen, ortodoxoa, 
alegia. Oraingo honetan, aldiz, 
formula berri bat egin nahi 

nuen, gauza berriak egiteko 
desiratzen nengoen", dio, eta 
gaineratu du: "Teknologiaren 
gaia sartu genuen; izan ere, 
gaur egun, ume guztiek galdetzen 
dute nonbaitera iritsitakoan: 
'Badago wifia?". 

Zuzeneko arazo txikiak 
Hainbat bideo-animazio sortu 
dituzte musikalean zehar es-
kaintzeko –100 bat bideo–. Eta 
horiek guztiak egiten ordu mor-
doa sartu dituztela azaldu du 
Moñuxek: "Bideo guztiak guk 
egindakoak izan dira. Muntaia 
horrek asko konplikatu du mu-
sikaleko lana. Gidoia egin eta 
bideo-animazio horiek guztiak 
egiten ia urtebete eman dut. 
Nola egin ikasi behar izan dut; 
izan ere, aurrez ez nekien nola 
egiten ziren bideoak. Oso pozik 
nago azken emaitzarekin", azal-
du du Moñuxek.

Hain zuzen ere, teknologia 
berriak zuzenekoan izan deza-
keen eraginari nolabaiteko bel-
durra zioten antolatzaileek. Eta, 

horrelakoetan askotan gertatzen 
den moduan, teknologiak huts 
egin zien emanaldi hasieran. 
"Istripu txiki bat izan genuen, 
baina, zorionez, lehenengo bi-
deoan izan zen. Ondoren, ondo 
joan ziren gainerako guztiak", 
gaineratu du.

aurrera begirako ibilbidea 
Beste musikalekin egin izan 
duten moduan, kanpoan ere 
eskainiko dute Alizia musikala. 
Azaroaren 25ean Beasainera 
joango dira. "Beste kontaktu 
batzuk ere izan ditugu, baina 
oraindik ixteko ditugu saio ho-
riek", azaldu du Moñuxek.  

Goiena telebistak Gabonetan 
eskainiko du domekan graba-
tutako ikuskizuna; eta, gainera, 
DVDa argitaratuko dute musi-
kalarekin.

laskurain, Vega, nogueiras, Ugalde, Sanz eta Moñux, Udal Pilotalekuan. imanol soriano

Kanpoko eskaintzak 
lotzen dihardute orain
zapatuko eta domekako emanaldiak bukatuta, atzera begira jarri da Valen Moñux, 
'alizia musikala'-ko zuzendaria: pozik dago emaitzarekin eta oraingo honetan egin 
duten aurrerapausoarekin. gabonetan eskainiko du goienak telebistak musikala

Nahikari tabernan zabaldu du 
erakusketa Amaia Arantzabal 
margolari arrasatearrak. Akua-
relak egiten ditu Arantzabalek, 
eta bere lanetako gai nagusia 
paisaiak izaten dira. Nahikarin 
jarri dituen lanetan, Debagoie-
neko, Jacako (Huesca) eta Tour-
seko (Frantzia) paisaiak ikuste-
ko aukera dago. Guztira, hogei 
margolan eraman ditu hara. 
Horietatik batzuk, gainera, pai-
saia abstraktuak dira: "Abstrak-
tua egitera ausartu naiz. Izan 
ere, akuarela txiki batzuk egin 
ditut, eta oso gustura geratu 
naiz emaitzarekin", azaldu du 
Arantzabalek. Abenduaren 10era 
arte egongo da zabalik erakus-
keta hori.

Amaia Arantzabalen 
akuarelak ikusgai 
daude Nahikarin

Musikarien zaindaria, Santa 
Zezilia –azaroaren 22a da eguna–, 
ospatuko dute domekan Udal 
Musika Bandako kideek. Ohikoa 
den moduan, kontzertua eskai-
niko dute Udal pilotalekuan, 
12:30ean. Domekarako prestatu 
duten egitaraua da: 1832, Alfre-
do G. Chirlaque; Zampa, F. He-
rold; City of stars, J. Hurwitz, 
Chirlaqueren moldaketarekin; 
The phantom of the opera, A. Ll. 
Webber; eta Eloise, P.Ryan.

Eguna kalejirarekin hasiko 
dute musikariek: 10:30ean izan-
go da hori. Kontzertuaren on-
doren, gainera, anaiarteko baz-
karia egingo dute Zumelaga 
jatetxean. Giro onean ospatuko 
dute eguna.

Udal Musika Bandak 
zaindariaren eguna 
ospatuko du domekan

labaka eta egizabal taula gainean. bibakultura.eus

Feminismoaren begiradatik 
sortutako emanaldi umoretsua
'Erradikalak gara' bertso eta bakarrizketa saioa 
eskainiko dute gaur, 20:00etan, aroztegi aretoan

A.E. bErgara
Bertsoa eta antzerkia uztartuko 
dituzte Ane Labakak eta Beatriz 
Egizabalek Aroztegi aretoan. 
Erradikalak gara ikuskizuna 
sortu dute Lasarte-Oriako sor-
tzaileek. Labaka bertsolaria da 
eta Egizabal, berriz, antzezlea 
eta ipuin kontalaria.

"Bi emakume elkartu gara eta 
maletak kontraesanez beteta 
dakartzagu, bertso eta bakarriz-
keta formatuan"; horrela aur-
keztu dute proiektua. Umorea-
rekin landutako ikuskizuna dela 
nabarmendu dute, erroetara 
iritsi gura duena. 

Bizipenetatik abiatutako gaiak 
Herriko kulturgintzan eta femi-
nismo sarean jardun izan dute 
elkarrekin Labakak eta Egiza-
balek Lasarte-Orian. Hain zuzen, 
hortik abiatu zen elkarrekin lan 
egiteko gogoa eta ideia. Ikuski-
zunean landutako gai asko euren 
bizipenetatik abiatuta egin di-
tuzte. Besteak beste, feminismoa, 
euskaltzaletasuna, aniztasuna, 
sexua eta indarkeria dira lantzen 
dituzten gaiak. 

Gaur, egubakoitza, izango da 
bertso eta bakarrizketa emanal-
dia, Aroztegin, 20:00etan. Sarre-
ra 8 euro izango da.

alizia musikaleko 
erretratu guztiak 
ikusteko, eskaneatu 
Qr kode hau 
telefonoarekin.
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Maider Arregi antzuola
Hainbat gai onartu zituzten 
martitzeneko ohiko osoko bil-
kuran. Tartean, Goizper enpre-
saren eskaerari lotuta, Antigua 
auzoan daukan lur industriala-
ren egokitzapenerako xehetasun 
azterketa onartzea. "Goizperrek, 
daukan aterpea ixtea gura du 
eta bertan orain ez dauzkan 
metro batzuk eraikitzea. Kontua 
da gune horretan Goizperrek ez 
daukala hor gehiago eraikitzeko 
aukerarik. Baina ondoan badau-
ka beste orube bat eraikitzeko 
baimenarekin. Hortaz, onartu 
duguna da ezin eraiki dezakeen 
azalera hori bestetik kentzea", 
argitu du Antzuolako alkate 
Beñardo Kortabarriak.

Horrekin lotuta, ezinbestez 
atera zen gaia izan zen indus-
trialdearen egungo egoera. Izan 
ere, Antzuolako Udalak Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen Saile-
tik ezezkoa jaso berri du. Baina 
zein da egoera une honetan? 
"Egoera da orain dela urtebete-
ko berdina. Norabide jakin ba-
tean lan bat egin genuen esku 
artera etorri zitzaigun aukera 
bat aprobetxatuz. Eta ezustekoa 
etorri zaigu. Orain urtebete be-
zala, ez daukagu industrialderik 
eta enpresek aktibitatea gara-
tzeko tokirik ere ez dute. Orain, 
burmuina estutu eta ikusi behar-

ko dugu ea Antzuolan behar 
horri erantzuna emateko beste 
tokirik badaukagun", argitu du 
Kortabarria alkateak.

Mozioak 
Kataluniako errepublikaren 
gaineko bi mozio aurkeztu ziren: 
bat, EH Bilduren eskutik; eta 
bestea EAJk aurkeztua. Eta biak 
onartuak izan ziren. Miren Ga-
llastegi sozialistak aurkako bo-
toa eman zuen: "Elkarrizketaren 
aldeko apustua egiten dugu eta 
epaileak dioena errespetatzen 
dugu; hala ere, uste dugu irten-

bide judiziala ez dela arazo po-
litiko baten emaitza izan behar". 

Iraetako tunela 
Osoko bilkurako gaiez gain, 
Iraetako tunelaren egoera ere 
landu zuten. Izan ere, Gipuzkoa-
ko Diputazioak hasi ditu ura 
konpontzeko lanak. "Urte eta 
erdiren ostean, hasi dira Irae-
tako tunela konpontzeko lanak. 
Espero dugu urtea bukatu baino 
lehen lan horiek bukatzea eta 
bidegorriko zati hori herrita-
rrendako berriro erabilgarri 
egotea".

osoko bilkuran, botatzen. maider arregi

Industrialdea, Eztala eta 
Iraetako tunela aztergai
Martitzenean egin zuten azaroko ohiko osoko bilkura, eta, mahai gainean jarritako 
gai-zerrendaz gain, bestelako gaiak ere landu zituzten: industrialdea, Eztalako 
aldagela aurrefabrikatua eta iraetako tunela, besteak beste

Gernikarrak bakarkako saioa 
egingo du domekan, 18:30ean, 
Torresoroan. Bere ibilbideari 
errepasoa egingo dio, kantu eza-
gunenak aurkeztuz, gitarra lagun 
duela. Oraindik badaude sarre-
rak eta gaur liburutegian eta 
udaletxean eros daitezke. Do-
mekan ere jarriko dira salgai.

Elorrietak bere mundu ikus-
kera gerturatuko die ikus-en-

tzuleei, sortu zituen kantuen 
bitartez: biluzik, alegia. 

Gernikan jaio zen Eñaut Elo-
rrieta, 1975ean. Lugarri folk 
taldean hasi zuen musika ibil-
bidea. Gayarre musika eskolan 
musika eta gitarra klasikoko 
ikasketak egin zituen. Ken Zaz-
pi taldearen sortzaile, konposi-
tore eta kantaria izan da urte 
askoan; bederatzi disko grabatu 
dituzte elkarrekin.

Hala, gitarra eskuan duela 
bere ibilbideaz gozatzeko auke-
ra izango dute ikus-entzuleek. 

Eñaut Elorrietak 
kantaldia eskainiko 
du domekan

Beñardo kortaBarria

Lurraman ospatu dute senidetzea
ehun bat lagun joan dira miarritzera, aiherraren eta antzuolaren arteko 
senidetzea ospatzera. Han, aihertarrak batu zitzaizkien –baita bezperatik 
eta asteburu osorako aurrez joandako gazteak ere–. Lurramako feriaz 
gozatu dute aurten; baina baita bazkariaz, musikaz eta parranda giroaz 
ere antzuolarrek eta aihertarrek.

Auzoko programa berriz ere 
martxan da ikasturte honetan.
Euskaratik urrun daudenak 
euskarara gerturatzea da Auzo-
koren helburu nagusietakoa. 
Debagoienean dagoeneko sei 
herritan daude abian Auzoko 
taldeak. Antzuolako Auzoko 
eguaztenero Olarango lehen ge-
lan elkartzen da –17:30-19:00– ; 
ateak irekita dituzte.

Auzoko ekimena 
bueltan da 
eguaztenero

Azaroan jokatuko da erretiratuen 
Herriko Mus Txapelketa. Sail-
katutakoek eskualdeko txapel-
ketan hartuko dute parte. Izena 
emateko epea azaroaren 24ra 
arte zabalik dago eta interesa 
dutenek elkartean bertan eman 
dezakete izena.

Bestetik, bihar, erretiratuek 
gaztaina erre jana egingo dute 
elkartean, 18:00etan.

Karta txapelketa eta 
gaztaina erre jana, 
Landatxopeneztalako futbol zelaian 

dagoeneko jarri dute Udalak 
enkargatutako aldagela 
aurrefabrikatua. Baina aldagela 
hori jartzeko, bertan zegoen 
estalpea edo aterpea lekuz 
aldatu dute eta, hain zuzen ere, 
ohiko aldagelen eta bulegoaren 
aurrean jarri dute.

Hala, aldagela aurrefabrikatua 
taberna ondoan jarrita dago, 
erabilgarri. eztalan jarri duten behin-behineko aldagela. maider arregi

Iritsi da aldagela aurrefabrikatua
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Oihana Elortza oñati
Herriko ondarea batzen, jasotzen, 
ari dira transmisioan ez galtze-
ko. Material guztia ia prest dute, 
oso aurreratuta dago lan hori, 
eta datorren ikasturtean esku-
ragarri izango dute LH-1eko eta 
LH-2ko ikasleek herriko ikaste-
txeetan. "Oñati non kokatuta 
dagoen, ondoko herriak zeintzuk 
diren, ze mendi dauden hemen 
edo zein errekak zeharkatzen 
duen erakusten zaie umeei ikas-
tetxeetan. Lan hori egiten da. 
Gainera, Natura Eskolako eta 
Turismo Bulegoko irteerak ere 
egiten dira eta hor ere jasotzen 
dugu herriari buruzko informa-
zioa. Baina harago joan gura 
dugu proiektu honekin. Hau da, 
ze ohitura zeuden, ze kantu, ze 
pertsonaia edo ze pasarte histo-
riko, adibidez. Hori jasotzea eta 
hori zabaltzea da gura Hurretik 
egitasmoarekin", azaldu du Hez-
kuntza zinegotziak, Nerea Zubiak.

Udalaz gain, herriko hiru ikas-
tetxeak eta Topagunea ari dira 
proiektua gauzatzen. Eta lan 

talde horrek adostuko du ikas-
materialaren edukia eta hartu 
behar duen forma. Horretan 
ibiliko dira, Topagunearen ar-
durapean, Josu Zubia, material 
didaktikoari forma ematen, eta 
Mirari Sagarzazu, ilustratzen.

tertulia saioak 
Ikasmaterial hau 2018-2019 ikas-
turterako prest egongo da eta 
Lehen Hezkuntzako lehen bi 
mailetako irakasleek ikusiko 
dute euren ikasgaietan nola 
txertatu. "Maila horietan hasiko 
gara eta gero ikusi beharko dugu 
beste mailetako ikasleendako 
ere prestatuko den", dio Zubiak. 

Baina Hurretik egitasmoa ez 
da bakarrik ikastetxeetara mu-
gatuko. Gainerako herritarren-

gana ere iritsi gura du eta hori 
herri eragileen bitartez egingo 
dute tertulia saioak antolatuz. 
"Urtarriletik martxora bitartean 
izango da hori. Denok ditugu 
ekarpenak egiteko proiektu honi 
eta horixe jasotzea da asmoa", 
esan du hezkuntza zinegotziak. 
Ikus-entzunezko bat ere presta-
tuko dute.

interneten 
Ikasmaterial guztia sarean ere 
jarriko dute, edozein momentu-
tan kontsultatu ahal izateko 
moduan. "Blog batean sartuko 
dugu jasotako material guztia 
eta hortxe egongo da, herritar 
guztien eskura. Modu horretan, 
gainera, audioak sartzeko modua 
ere izango dugu; kantuak, esa-
terako. Gainera, etengabe elika-
tzen joango da. Informazioa 
gehitu ahal zaio edozein mo-
mentutan eta osatzen eta abe-
rasten joango da bloga", azaldu 
du Nerea Zubiak. Bloga irailean  
jarriko dute ikusteko moduan, 
ikasturte hasieran.

Udaleko Hezkuntza Saila, hiru ikastetxeak eta Topagunea ari dira elkarlanean egitasmo honetan. kontzejupetik

Herria eta ondarea 
hobeto ezagutzeko bidea
Herriko ondarea transmititu gura duen proiektua da Hurretik eta orain arte 
prestatutako ikasmateriala LH-1eko eta LH-2ko ikasleen eskura jarriko bada ere, 
tertulia saioak egingo dira, herritar orok bere ekarpena egin dezan

jasOtakO matEriala 
Euskarri digitalEan 
ErE jarrikO dutE, 
sarEan EgOngO dEn 
blOg batEan

Kupotik jaso den diruaren era-
bilera kritikatu du EAJko udal 
taldeak. Jeltzaleen iritziz, ku-
potik jasotako 379.000 euroak 
udal zergak eta tasak jaisteko 
erabili beharko lirateke, eta ez 
kaleratutako kale-garbiketako 
langileentzat epaitegiak ezarri-
tako 240.000 euroko kalte-ordai-
na ordaintzeko. Adierazi dute 
langileei eragin dizkien kalteen 

konponbidearekin ados daudela, 
baina ez EH Bilduren Udal Go-
bernuaren erabakiarekin. 

Urriko osoko bilkuran esan-
dakoa berresteko prentsa oharra 
bidali du EAJko udal taldeak 
eta adierazi du "379.000 euroak 
oñatiarron mesedetan" erabili  
behar direla, "eta ez, inondik 
inora, Udal Gobernuaren ku-
deaketa txarra ezkutatzeko". 
Erabakia alkate dekretuz hartu 
izana ere salatu dute jeltzaleek, 
"EAJri proposamenak aurkez-
teko aukerarik eman gabe". 

Kupoko diruaren 
erabilera kritikatu 
dute jeltzaleek

Olaitturri estaltzea jasoko du EH 
Bilduk 2018ko aurrekontuetan
Ehun proposamen baino gehiago jaso ditu buzoietan; 
legegintzaldi plana eta ekarpenak ere izan ditu kontuan

O.E. oñati
Azaroaren 30ean egingo den 
osoko bilkuran bozkatu dute 
datorren urteko aurrekontua. 
Udal Gobernuak prest du txos-
tena eta aurreko urtekoa baino 
handiagoa izango dela dio; 
18.781.000 euro guztira. "Aurre-
kontu proiektua lantzerakoan 
bereziki zaindu da finantza ore-
ka egokia mantentzea, eta, on-
dorioz, aurrezki arrunt garbia 
duen aurrekontua da, zorpetze 
maila oso baxukoa", zehazten 
du Udal Gobernuaren prentsa 
oharrak. Gaineratzen du Ongi-
zate eta Berdintasun alorretan 
"gastu soziala mantentzeaz gain, 
gizarte larrialdiak eta programa 
psikosozialetarako diru garran-
tzitsuenak indartu" egin direla. 
Baita Haurrak eta Gazteria ba-
tzordea ere, "ludotekak eta gaz-
telekuaren kudeaketa kontratu 
berritu batekin". Astean eman 

dio asmoen berri Udal Gobernuak 
oposizioari.

inbertsioak 
Inbertsioei begira, kiroldegira-
ko 300.000 euroko partida bat 
jaso du Udal Gobernuak obrak 
hasi ahal izateko proiektua es-
leitzeko, eta beste 50.000 euro 
Olaiturrirako exekuzio proiek-
tua ere jaso da; hor erabilera 
askotariko espazio estali bat 
egitea da plana. Hurrengo hila-
beteetan, inbertsio horien zen-
batekoak zehaztuta daudenean, 
urte anitzeko inbertsio plan bat 
prestatuko duela dio oharrean 
Udal Gobernuak, "ekonomia 
plangintza batez lagundurik".

Mendiko kale eraberritzea, 
Kasablankan jolasgune bat egi-
tea eta auzoetako urbanizazio 
lanekin jarraitzea ere gura du 
Udal Gobernuak. Baita Auzota-
suna programarekin ere.

Eskolarako motxilak, boligrafoak, 
margoak, liburuak, koadernoak... 
batuko dituzte datorren aste-
lehenetik aurrera Tindufeko 
(Sahara) kanpalekuetarako. 
Hermansoloña elkarteak anto-
latu du bilketa eta denda haue-
tan batuko dute materiala: Ha-
ritza eta Hirukar liburu dendak, 
Eurodenda eta Irizar, Altuna 
eta Urzelai estankoak.

Hermansoloña elkarteko Jose 
Antonio Urteagak azaldu duen 
moduan, Kale Zaharrean duten 
lokalean ere batuko dute ikas 
materiala, "baita panpinak, ki-
rola egiteko oinetakoak, era 
guztietako motxila eta lo zakuak 
ere". Bidalketa gastuetan lagun-
tzeko, kontu korrontea zabaldu 
dute Laboral Kutxan, gura due-
nak dirua sartzeko.

Ikas materiala batzeko kan-
paina abenduaren 16an amaitu-
ko da, Elkar Hezik antolatuko 
duen elkartasun azokan.

Ikas materiala batuko 
dute Tindufeko 
kanpalekuetarako
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Oihana Elortza oñati
Movember hilabetea da azaroa 
eta Oñatin oso nabarmena da 
hori. Urtetik urtera gero eta 
gizonezko gehiago ikusten dira 
bibotearekin kalean eta aurten 
ere itxura hori dute askok hila-
bete hasieratik. "Barrabiletako 
eta prostatako minbiziaren gai-
neko kontzientzia zabaltzeko 
egitasmoa da hau eta medikua-
rengana joateko mezua ere za-
baldu gura dugu aurten", dio 
Movember Oñati taldeko Jon 
Lopezek.

Minbizia 
Gaitz horri lotuta Markel Iriza-
rren aurpegia egon ohi da gehie-
netan, baina ez da minbizi hori 
izan duen bakarra. Josean Ur-
meneta Xolonpo oñatiarrak ere 
izan du, adibidez, eta 60-65 ur-
tetik gorako oñatiar dezentek 
dutela dio hark.

Prostatakoa izan zuen Xolon-
po-k. "Lantegian egindako ohiko 
osasun azterketa batean antze-

man zidaten. Minbiziaren arras-
toak ikusi zituen medikuak eta, 
bere gomendioa jarraituz, ken-
du egin zidaten prostata. 2015eko 
otsailean antzeman zidaten, eta 
urte bereko apirilean kendu 
prostata. Eta hori barik bizi naiz 
azken bi urte hauetan".

Ordutik hona, azterketak egi-
ten jarraitzen du. "Prostata ken-
du ostean badaude bi arazo 
gainditu beharrekoak: lehenen-
go, txiza egiten ikasi behar duzu 
berriz, baina gorputzak azkar 
ikasten du hori. Bigarrena da 
sexua izatea. Baina hori ere 
ikasten da eta gainditzen da. Ni 
ondo bizi naiz eta uste dut zor-
tea dudala garaiz antzeman zi-
datelako eta arazoa konpondu 
zelako. Beste batzuek ez dute 

nik adinako zorterik izan. Ho-
rregatik, oso garrantzitsua da 
prebentzioa. Osasuna zaintzeko 
da. Analitika arrunt bat egitea 
nahikoa da prostatako minbizia 
duzuen edo ez ikusteko eta edo-
zein momentutan egin dezakezu".

Sexua izateko fase horretan 
egindako azterketa batean, dena 
ondo ez zihoala ikusi zuten me-
dikuek, eta tratamendua hartu 
zuen berriro. "Duela urtebete 
izan zen, 2016ko azaroan. 35 saio 
jaso nituen eta harrezkero ondo 
nago. Sarri egin beharko ditut 
probak bizi naizen bitartean, 
baina ondo nago. Proba horiek 
eginda ere ondo bizi daiteke".

Kontzientzia 
Duela bost urte jaio zen Movem-
ber mugimendua eta urtetik 
urtera jende gehiago batu da 
egitasmora. Aurtengo bibotedu-
nen afaria hilaren 25ean egingo 
dute, Iturritxon. Jon ile apain-
degian edo Ongi tabernan eman 
behar da izena. Bibote origina-
lenak saria izango du.

aratz losada, Jon lopez, Josean Urmeneta eta anton Sierra bibotea utzita BiziPoz tabernan. mireia bikuña

Badabil Movember berriz 
prebentzioa gogorarazten
barrabiletako eta prostatako minbiziaz kontzientzia zabaldu gura duen egitasmoak 
gero eta bibotedun gehiago batzen ditu urtetik urtera. gaitza izan duen Josean 
urmeneta 'Xolonpo'-k bere kasua kontatu gura izan du aurtengo kanpainan

hilarEn 25Ean 
EgingO dutE 
BiBOtEdunEn afaria 
Eta OriginalEnak 
saria izangO du

Gaur inbertitu, bihar libertitu

Gure artean opariak egitea ez da kontu berria. Denok egin 
diogu noizbait erregaluren bat estimatzen dugun jendeari.

Urtea amaitzear den egun hauetan, berriz, Espainiako loteria 
nazionala da senideen eta lagunen artean bitxi preziatua. Askok 
oparitzen dute dezimoren bat, eta beste askok, obligazioz edo, 
oparitu dietelako itzultzen diete oparia, norbaitek zerbait 
oparitzen duenean bueltan jasotzeko oparitu izan balu bezala.

Oparia ez dakit lagunari edo Espainiako diru-poltsari nori 
egiten diogun, baina kortesiazko gurpil-zoro honek 
euskaldunak, behintzat, ez gaitu aberastuko. Are gehiago, 
euskal herritarrak omen gara loterian diru gehien gastatzen 
dugunak, marka da gero! Horko dirua Euskal Herrian geldituko 
balitz, sikiera…

Alde ederra genuke diru ekarpen hori euskal kultura 
babesteko ekimenak kontsumitzeko eta sustatzeko erabiliko 
bagenu. Jasotzen duenak eskertuko digu, euskal zaleek ere bai, 
eta, nola ez, inbertsioa egin duenak baita. Saria ziurra litzateke 
guztiontzat.

nirE ustEz

maite irizar

lfi

anuaria saria, Letraz-endako 
Diseinu grafikoko anuaria 2017 sari nazionala irabazi du letraz taldeak. 
bartzelonan izan da sari banaketa eta hantxe izan ziren letraz taldeko 
leire fernandez, eduardo Herrera eta maria Perez. "Oso pozik gaude. 
azken detailea ere kontuan hartzeko egiten dugu lan gogor, eta ikusi dugu 
baloratzen dela lan hori", adierazi du leire fernandez oñatiarrak.

iaz baino 
istripu gehiago
eusko Jaurlaritzako Segurtasun 
Sailak emandako datuen arabera, 
2016an hamabi istripu izan ziren 
elorregitik hormigoi-makina 
dagoen biribilgunera bitartean; bi 
lagun larri zauritu ziren eta zazpi, 
arin. aurten, azaroaren 8ra arte, 
beste hamabi izan dira kilometro 
eta erdi horretan; pertsona bat larri 
eta bi arin zaurituta. argazkiko 
istripua azaroaren 10ean izan zen.

argazkiJabeaxxxxxxx



36      oñati Egubakoitza  2017-11-17  goiena aldizkaria

Juan Valls bakarlari oñatiarrak 
La chunky sessions diskoa aur-
keztuko du domekan, Patrue 
kalean, 19:45ean –eguraldi txarra 
bada, gaztetxean–. Vallsek sor-
tutako zazpi abesti ditu diskoak, 
denak ingelesez. Musika akus-
tikoa, folk eta rock ukitua duten 
abestiak dira.

"Azaroan Oñatin aurkeztu gura 
nuen diskoa, baina dagoeneko 
eskaini ditut beste kontzertu 
batzuk: Donostian, Sopelan, As-
turiasen...", azaldu du Vallsek. 
Udan Glasgowko La Chunky 
estudioan grabatu zuen diskoa 
Vallsek, Johnny Smillieren gi-
daritzapean. Txaketua, Pako eta 
Boga tabernetan dago lana sal-
gai 5 euroren truke.

Patrue kalean egingo 
du emanaldia Vallsek

Debagoieneko Mankomunitateak, 
Artemanek eta AZK-k antolatu-
ta, babesletza estrategikoaren 
gaineko mahai-ingurua egingo 
dute eguaztenean, 18:00etan, 
Santa Ana aretoan. MUko Susa-
na Azpilikueta, Ulmako Raul 
Garcia, Ampoko Ane Bergaretxe 
eta Laboral Kutxako Kepa Koldo 
Ortiz de Urbina Estivariz izango 
dira gonbidatuak. Debagoiena.
eus-en eman behar da izena.

Mahai-inguru hori kirol elkar-
teak eta komunikazioa lantzeko 
jardunaldien barruan sartu dute. 
Zure kirol elkartearen komuni-
kazioa hobetu nahi? hitzaldi 
zikloa egin dute: azaroaren 8an 
Arrasaten egin zuten hitzaldia 
eta azaroaren 15ean Bergaran.

Kirola eta babesletza 
landuko dituzte

Arantzazu Ezkibel oñati
Sudur-gorri bikote berria sortu 
da herrian: Potx eta Lotx. Biko-
te ederra osatzen dute, elkarre-
kin ibiltzen dira "jolasten eta 
dantzatzen". Martitzenean aur-
keztu zuten egitasmoa: Josu 
Zubia eta Itziar Arkauz dira 
pailazoak, eta Danel Teran eta 
Ander Murillo izango dituzte 

laguntzaile lanetan, beste zenbait 
pertsonaia antzezten. Irazan 
Antzerki Guneko kideak dira 
laurak.

algaraz egitasmoa 
Algaraz egitasmoaren barruan 
kokatu behar da Potx eta Lotx 
pailazo bikotea. Egitasmo berri 
horrek pailazogintza du oinarri, 

eta diziplina hori landuta gizar-
teko hainbat esparrutan eragin 
gura dute: "Eskoletan, enprese-
tan... umeei bakarrik ez, helduei 
zuzendutako egitasmoa ere bada", 
azaldu dute aurkezpenean.

Euren asmoa sormenari lotu-
ta ekintzak egitea da: ikuskizu-
nak, abestiak, dantzak... "Paila-
zogintzak lantzen ditu gizakiaren 

oinarrizko balioak. Sudur gorriak 
ipinita nolakoak garen erakutsi 
dezakegu. Clown-ak ez dauka 
mugarik", esan dute.

Potxek eta Lotxek Valentziako 
Los Hijos de Augusto clown es-
kolan ikasi dute, Jesus Jara eta 
Amaia Prieto irakasleekin. 

auskalomendiko jaiak 
Dagoeneko prest dute Potxek 
eta Lotxek euren lehenengo 
ikuskizuna: Herriko festetan du 
izena. Potxen eta Lotxen osabak 
gertatu izan du urte askotan 
Auskalomendiko jaietako aska-
ri handia, merendola. Bada, 
dagoeneko nekatu da osaba ze-
regin horrekin, eta merendola 
antolatzeko ardura bi sudur-
gorriei pasatu die. 

Festa eguna iritsi denean, or-
dea, Potxek eta Lotxek ahaztu 
egin dute merendola gertatzea; 
hala, hor hasiko da euren lana. 
Merendolarako gauzak bilatze-
ko ikusleen laguntza beharko 
dute pailazoek. Ikuskizuna aben-
duaren 28an estreinatuko dute, 
gaztelekuan: 17:00etan izango 
da, 3 euroren truke. Sarrerak 
gaztelekuan egongo dira salgai 
–herriko beste dendaren baten 
ere badute sarrerak jartzeko 
asmoa–. Nabarmendu dute fa-
miliarendako ikuskizuna dela: 
"Helduek ere jolasteko beharra 
izaten dute, beti!", gaineratu 
dute Potxek eta Lotxek. Ordu 
eta laurdeneko ikuskizuna izan-
go da. Aurkezpenerako "urduri" 
daudela azaldu dute.

Lana abenduan aurkeztuko 
duten arren, datorren urteko 
martxotik aurrera ibiliko dira 
ikuskizunarekin alde batetik 
bestera.

Diskoa Durangoko azokan 
Ikuskizuna bakarrik ez, diskoa 
ere sortu dute Potxek eta Lotxek. 
Ikuskizunaren izen bera izango 
du, Herriko festetan, eta Duran-
goko Azokan jarriko dute salgai, 
Lankuren erakusmahaian, 10 
euroren truke. 12 abestiz osatu-
tako diskoa da –10 abesti berri 
eta beste bi Potxek eta Motxek 
grabatutakoen moldaerak–.

Herriko beste elkarte batzuen 
laguntza izan dute diskoa sor-
tzeko: hain zuzen, Txinparta 
bertso eskolako kideek egin 
dizkiete letrak eta musika Josu 
Zubiarena da. "Oso abesti poli-
tak egin dizkigute bertsolariek", 
azaldu dute Potxek eta Lotxek.

Lankurekin lankidetzan 
Diskoa eta ikuskizuna zabaltze-
ko asmoz, Lankurekin lankide-
tzan jardungo du Algaraz egi-
tasmoak –kultur ekitaldiak 
sortzeko eta antolatzeko giza 
zein baliabide kulturalak ku-
deatzen dituen enpresa–. 

Potx eta lotx pailazo bikotea, martitzeneko aurkezpenean. mireia bikuña

Sudur-gorriek algaraz 
jarri nahi dute herria
algaraz egitasmoa aurkeztu dute asteon; egitasmoaren zutabeetako bat da Potx eta 
Lotx pailazo bikotea. ikuskizuna eta diskoa labetik atera berri dutela etorri dira, 
gainera: 'Herriko festetan' ikuskizuna abenduaren 28an aurkeztuko dute, gaztelekuan

ikuSkizunErAko 
SArrErAk 3 
EurorEn trukE 
dAudE SAlgAi 
gAztElEkuAn

'Leire galeria' 
argazki onena
aloña mendiko mendi sailak 
antolatutako Mendia eta natura 
argazki lehiaketako epaimahaiak 
eman du bere iritzia. Gizakia 
mendian atalean, borja abarrategik 
jaso du Oñati saria Leire galeria 
lanarekin. Xabi matak eta Jabier 
Camachok jaso dute sari nagusia.

argazki sarituak astelehenetik 
aurrera egongo dira ikusgai kultura 
etxean, 18:00etatik 20:00etara.

bOrJa abarrategi
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AntzuolA
Iker Larrea Soraluze 1:14:14
Ander Iturbe Laskurain 1:24:17
Julian Ramirez De Okariz 1:28:57
Josu Toledo Aranguran 1:35:55
Xabier Iparragirre Jauregi 1:37:39
Jon Fernandez Egaña 1:37:39
Unai Kortabarria Berasategi 1:37:39
Bittor Arbulu Olabarria 1:40:19
Mikel Lizarazu Arbulu 1:40:19
Xabier Aranzeta Artola   1:40:49
Leire Larrea Soraluze   1:42:52
Asier Aranguren Ezkurra   1:43:13
Antxon Arregui Iturbe   1:49:51
Patxi Kortabarria Olabarria   1:49:54
Iñaki Linzoain Aranguren   1:50:26
Igor Cenitagoya Idoyaga  1:52:00
Maite Gastañaga Cabezas   1:55:45
Xabier Gastañaga Fernandez   1:55:45

ArAmAio
Aaitor Arana Arexolaleiba  1:20:33
Jonathan Unzalu Rincon  1:21:19
Jon Abarrategui Leza  1:22:01
Patxi Imanol Godoy Hidalgo  1:25:18
Edurne Clemente Bengoa  1:41:24
Naiara Gutierrez Lasaga  1:43:55
Ramon Nafarrate Ormaetxea  1:48:27

AretxAbAletA
Garikoitz Garcia Arrieta  1:12:08
Gorka Gonzalez Vicente  1:22:18
Xabi Urtubi Fraile  1:22:51
Kepa Aquizu Aquizu  1:23:00
Markel Familiar Baena  1:23:47
Andoni Miguel Quintero  1:24:38
Ivan Sanchez Estrella  1:25:38
Zuhaitz Errasti Goiti  1:28:36
Xabier Sarasua Maritxalar  1:29:04
Ibon Eraña Elkoro  1:29:10
Julen Galiano Agirre  1:29:36
Jorge Conde Benitez  1:29:38
Mikel Zubizarreta Eraña  1:29:54
Josu Urkiola Olano  1:30:27
Mikel Arriola Elexpuru  1:32:01
Oihana Aragones Rebollo  1:34:08
Jon Arriola Arkauz  1:34:16
Ander Elortondo Zubizarreta  1:36:00
Jurgi López De Arkaute Guridi  1:36:04
Mikel Uribetxebarria Barrena  1:37:29
Ander Hernandez Akizu  1:37:44
Jon Ander Larrinaga Hidalgo  1:37:45
Jon Zubillaga Urcelay  1:37:46
Ruben Casquete Jimenez  1:38:13
Ion Urtaza Agirrezabal  1:38:18
Jokin Urteaga Viamonte  1:38:31
Miguel Angel Antelo Bujan  1:39:01
Asier Barrainkua Sagastasoloa  1:39:14
Ainhize Barrainkua Aguirre  1:39:15
Jabi Garcia San Martin  1:40:11
Roberto Egia Okariz  1:40:36
Mario López Sola  1:40:40
Mireia Olave Irizar  1:40:44
Xabier Pagoaga Otero  1:41:20
Andoni Arkauz Lazkano  1:45:28
Xabier Ochoa Muñoz  1:46:42
David Davila Frutos  1:46:43
Joana González Ramos  1:46:45
Gaizka De Miguel Bolibar  1:48:04
Laura Perez Gambra  1:48:08
Anabel Aranzadi Martin   1:49:34
Fernando Uribesalgo Iñurrategui  1:51:02
Maider Elkoro Iturbe  1:55:20
Maite Arkauz Arenaza  1:55:20
Miren Igartua Esquibel  1:56:17
Ane Goikoetxea Sarasola  1:56:46
Ainara Abasolo Etxabe  1:57:25
Jose Maria Etxebarrieta Lopez  1:58:32
Ane Azkarate Quintana  2:06:29
Roberto Azkarate Zabalo  2:06:30

Arantza Atienza Baldezate  2:08:30
Maialen Lopez Morales  2:09:46

ArrAsAte
Beñat Arnaiz Uribarren    1:06:18
Aratz Gomez Larrañaga    1:09:47
Sebastian Duffy 1:11:24
Iñaki Vazquez Jausoro    1:12:41
Iñaki Juez Marina    1:19:23
Txus Goikoetxea Garralde    1:21:34
Mario Iglesias Lobato    1:21:44
Markel Juaristi  Mendarozketa    1:22:26
Javi Viguera Vazquez    1:24:11
Ander Ansoategi Oruna    1:24:30
Ander Torres Sanchez    1:25:03
Luis Usatorre Aranzabal    1:26:37
Ander Arejolaleiba Iria    1:26:41
Ane Zabala Bruña    1:27:29
Edorta Bolinaga Berrio-Otxoa    1:27:30
Jorge Mora Rojas    1:27:37
Ramón Goñi Farrás    1:28:05
Andoni Garcia Hermosel    1:29:26
Aitor Arnaiz De Paz    1:29:50
Rafael Romero Calderon    1:30:21
Andoni Fernandez Garfias    1:30:26
Urtzi Uribetxebarria Andres    1:30:57
Martxel Garai Bengoa    1:31:15
Danel Etxagibel Altuna    1:31:32
Julen Mendizabal Elezkano    1:32:02
Mikel Zubillaga Atxa    1:32:13
Odei Marcos  Gonzalez    1:32:29
Benjamin Ramos Segovia    1:33:22
Javier Arconada Martinez    1:33:43
Miren Apraiz Romero    1:33:45
Iban Delgado Gallego    1:33:49
Mikel Joseba Larrañaga    1:33:55
Jon Etxabe Goikoetxea    1:34:04
Ametz Elustondo Astigarraga    1:34:09
Kepa Arkauz Zubillaga    1:34:14
Danel Garcia Gutierrez    1:34:38
Aitzol Salaberri Merino    1:35:07
Aitzol Mondragon Buruaga    1:35:13
Josemi Bastardo Juarez    1:35:21
Mikel Arenaza Ocaranza    1:35:38
Unai Parot Nabarro    1:36:02
Aitor Abarrategi Martinez    1:36:26
Alex Martiarena Arregui    1:36:35
Ihintz Bengoa Madina    1:37:11
Aitor Zeziaga  Belategi    1:37:29
Mikel Mondragon Sasigain    1:37:31
Jon Del Campo Urrutia    1:37:40
Jose Luis  Borbolla Jimenez    1:38:05
Angel Moraleja Alcocer    1:38:05
Lur Sampedro Ruiz De Alegria    1:38:52
Premin Sampedro Larrañaga    1:38:53
Edu Romero Ruiz    1:39:32
Aitor Igarza Garro   1:39:38
Andoni Murga Zenarruzabeitia    1:40:21
Eneko Osinaga Galdos    1:41:35
Victor Altube Ibabr    1:41:42
Martin Burgos Lentijo  1:42:11
Kerman Calleja Arana  1:42:17
Iban Garay Olabarria  1:43:08
Arkaitz Masip Aguirre  1:43:35
Zigor Masip Agirre  1:43:35
Aitor Beraza Guzman  1:43:43
Ane Beraza Guzman  1:43:48
Aitor Irastorza Azkarate  1:44:04
Iñaki Jauregi Bidaburu  1:44:26
Markel Irazu Garcia  1:44:33
Maribel Muñoz  Benitez  1:44:37
Ana Rosa De La Cruz Bermudez  1:44:38
Jokin Perez Iñurria  1:44:40
Asier Ibarrondo Del Canto  1:44:40
Asier Perez Inurria  1:44:40
María Jesus Velasco Garcia  1:45:25
Igor Beitialarringoitia Arana  1:46:29
Edurne Sagasta Urrutia  1:46:41
David Martin Garcia  1:47:05
Nekane Irala Reyes  1:47:19

Laureano Gallardo Bolaños  1:47:20
Mikel San Argimiro Isasa  1:47:30
Jon Olabe Martin  1:47:57
Josu Ariño Larrañaga  1:48:10
Lurdes Larrañaga Iturbe  1:48:11
Mónica Vaz Iglesias  1:48:56
Unai Amuchastegui Zubizarreta  1:49:04
Miren Bengoa Azkoaga 1 1:49:14
Larraitz Kortabarria Goñi  1:49:52
Ane Ormaetxea Mugertza  1:49:52
Naiara Zabarte  Ajuria  1:50:03
Marivi Azula Montero  1:50:24
Nerea Otxoa  Guridi  1:50:45
Joxemari Gallastegi Etxebarria  1:50:48
Carlos Cornes Lorenzo  1:50:53
Jone Agirregabiria Beltran De Guevara  1:50:57
Ane Miren Errazkin Aperribai  1:50:58
Jaime Carabias  Ramos  1:51:09
Maru Mellado Martin  1:51:09
Xabier Mendialdua Axpe  1:51:12
Mónica Martinez Gaya  1:52:38
Javier Ansoategi Etxebarria  1:53:05
Aida Otadui Vega  1:55:14
Maria Aranburu Arnaiz  1:55:15
Juan Andres Gallardo Bolaños  1:55:26
Jabier Retegi Albisua  1:56:02
David Hernanz Serrano  1:56:08
Leire Ambrosio Gutiérrez  1:56:48
Irati Lekue Zeziaga  1:57:28
Asier Delgado Garcia  1:58:56
Andrea Cáceres González  1:59:08
Ibai Errasti Larrañaga  1:59:47
Onintza Langaran  Galdos   2:00:06
Sara Yisely Laverdy Pedriel  2:01:34
Juan Carlos Bengoetxea Arakama  2:01:43
Marije Delgado Garcia  2:01:43
Luis Sanabria Conde Sanabria Conde  2:01:56
Eneritz  Oruna Anduaga  2:02:11
Raquel Modino Fernandez  2:06:05
Dorleta Heriz Iria  2:06:15
Marta Calderon Perez  2:07:42
Carlos Sarabia Garcia  2:09:36
Josefina Mugica Elorza  2:20:32

bergArA
Andoni  Gomez  Gutierrez   1:11:32
Iñaki  Mujika  Goikoetxea   1:17:36
Markel  Fernandez  Belastegui   1:18:55
Aitor  Marauri  Iraeta   1:21:03
Ibai  Gonzalez  Mateos   1:21:41
Jabi  Ibarra  Moñux   1:22:18
Ander  Telleria  San Torcuato   1:23:15
Gaizka  Zangitu  Alberdi   1:24:37
Asier  Perez  Etxeberria-Arteun   1:24:59
Juan Jesus  Alberdi  Landa   1:26:29
Juan Luis  Gallastegi  Arrondo   1:26:49
Iker  Arazkonaga  Sotil   1:28:58

Manolo  Varela  Fernandez   1:29:51
Javier  Diaz  Gomez   1:30:35
Antton  Azkargorta  Goenaga   1:31:28
Ekain  Sotil  Muniategiandikoetxea   1:32:22
Jon  Olivares  Gallastegi   1:32:26
Eneko  Lazkano  Bikendi   1:32:33
Xabier  Lazkano  Bikendi   1:32:34
Itziar  Aldekoa  Urbieta   1:32:57
Miguel Angel  Sanchez  Montero   1:33:21
Asier  Jorge  Gabilondo   1:33:22
Aintzane  Oregui  Clemente   1:33:53
Alatz  Larrañaga  Oregi   1:34:08
Ainhoa  Aspiazu  Iturbe   1:34:30
Asier  Gartzia  Beristain   1:34:34
Aitor  Pagalday  Urresti   1:35:51
Manu  Gorospe  Urizarbarrena   1:35:53
Beñat  Iñarra  Lasa   1:36:17
Eneko  Muguruza  Osinalde   1:36:23
Mikel  Elkoroberezibar  Umerez   1:36:47
Xabier  Martinez  Saez   1:36:49
Ramon  Aguirrezabal  Beitia   1:37:16
Josean  Larrion  Lopez Dedicastillo   1:37:29
Mikel  Aramendi  Kortazar   1:38:20
Maria  Sanchez  Casado   1:38:26
Iñigo  Alberdi  Etxebarrieta   1:38:28
Ion  Rivero  Gutierrez   1:38:36
Maria Rosa  Aguirre  Igartua   1:38:37
Igor  Unzurrunzaga  Altube   1:38:38
Javi  Igarza  Perez   1:38:41
Lander  Egaña  Iztueta   1:38:43
Jose Mari  Anduaga  Elias   1:38:50
Jose Luis  Salazar  Caballero   1:39:08
Jose Ignacio  Ruiz  Palacio   1:39:40
Mikel  Elkoro  Arana   1:39:47
Jose Ramon  Bardeci  Urra   1:40:00
Ane  Altuna  Mongelos   1:40:31
Izaro  Larrañaga   Mujika   1:41:41
Mikel  Etxaniz  Alberdi   1:43:06
Xabier  Zenitagoia  Pildain   1:43:13
Ion Ander  Garitano  Askasibar   1:43:41
Juantxo  Aranes  Usandizaga   1:43:41
Xabier  Eguren  Laskurain   1:43:44
Sabino  Azcarate  Leturia   1:43:58
Aritz  Mazkiaran   Murillo   1:44:19
Satur  Lopez  Moreno   1:44:39
Javier  Orbea  Ascaso   1:45:36
Aitor  Curado  Rodriguez   1:45:59
Patricio  Osinaga  Ibarrola   1:47:10
Jon  Zabala  Puy   1:47:49
Inazio  Arriola  Alvarez   1:48:11
Ion  Iturbe  Aguirre   1:48:32
Olatz  Urrutia   Arruti   1:48:57
Izaskun  Arriola  Gutierrez   1:48:58
Jesus Mari  Valgañon  Gomez   1:49:01
Agurtzane  Lete  Larrañaga   1:49:26
Pablo  Laskurain  Areitioaurtena   1:49:36
Nerea  Urresti  Galdona   1:49:41
Irene   Galdona  Makazaga   1:49:43
Jorge  Garin  Alsua   1:51:20
Javier  Borobia  Martinez   1:51:32
Igor   Rodrigo   Ecenarro   1:51:37
Nerea  Osa  Gomez   1:52:43
Iker  Sanchez  Ganchegui   1:52:50
Jaio  Manzanedo  Gabilondo   1:52:54
Juan Carlos  Cabana  Fontao   1:53:05
Asier  Calleja  Etxaniz   1:53:05
Elisabet  Ugarte  Ayastuy   1:53:13
Martin  Egaña  Villar   1:53:13
Cristina  Blanco  Plata   1:55:32
Mireia  Gonzalez  Lazkano   1:55:47
Rakel  Gonzalez  Cardoso   1:55:48
Iñigo  Dominguez  Caballero   1:57:05
Iñaki  Alberdi  Araiztegi   1:58:08
Eladio  Blanco  Conde   2:00:06
Leticia   Quintana   Rodríguez    2:01:11
Saioa  Sasiain  Guerra   2:02:26
Maialen  Olañeta  Etxebeste   2:02:42
Roman  Laskurain  Aiastui   2:05:17
Martin  Telleria  San Torcuato   2:07:49
Ignacio Maria  Arriola  Irizar   2:10:13
Ibai  Gomez   Uribe Echeverria   2:14:04

elgetA
Odei Cenitagoya Sousa   1:19:23
Haritz Barrutia Sarasua   1:20:02
Saioa Ugidos Danboriena   1:32:53
Argider Txurruka Elgeta   1:48:09

eskoriAtzA
David  Bañares   Bengoa   1:34:23
Iker  Martinez De Lahidalga  Eraña   1:39:15
Aitor  Bañares  Bengoa   1:40:27
Egoitz  Beamurgia  Bengoa   1:40:28
Adei  Olivenza  Rajado   1:41:00
Igor  Larrañaga  Uribeetxebarria   1:41:21
Maixol  Iparragirre  Guenetxea   1:45:25
Andoni  Lazpita  Martinez   1:49:34

oñAti
Imanol Molinero Mendiguren 1:12:37
Andoni Correas Illarramendi 1:12:57
Beñat Madariaga Egaña 1:14:58
Joseba Altube Moyua 1:19:52
Aitzol Guridi Zubia 1:20:07
Iker  Arkauz Kerejeta 1:20:42
Ander Gorostiaga Urrutia 1:22:13
Saioa  Arkonada  Pérez  1:22:29
Jose Antonio Erostarbe Arcauz 1:25:25
Igor Arrese Murguzur 1:25:30
David Vernaza Colobon 1:25:34
Ander Zabarte Elkorobarrutia 1:26:19
Iñigo Zabaleta Ugarte 1:26:19
Asier Olasagasti Korta 1:26:33
Amaia Bernal Arregi 1:26:33
Axier  Larral Barrena 1:27:54
Iñaki Bikuña Zubizarreta 1:27:55
Jon Mikel Larrañaga Irizar 1:28:06
Unai Carmona Igartua 1:28:24
Miren Josune Bikuña Zubia 1:28:58
Arkaitz Sasiain Diaz De Monasterioguren 1:29:22
Gorka Garcia Madinagoitia 1:30:07
Andoni  Urtaza Agirrezabal 1:31:51
Jose Antonio Negreira Cobas 1:33:46
Bittor De Marcos  Ugalde 1:33:47
Luis Carlos De Miguel Junco 1:34:49
Izaro Elorza Arregi 1:34:56
Ruben Idigoras Uranga 1:35:14
Jon Lopez Blazquez 1:35:21
Jose Mª Gómez Fraga 1:35:47
Maite Anton Lenno 1:36:35
Olatz Korkostegi Oianguren 1:36:37
Iñaki Zabarte Elcorobarrutia 1:37:24
Mikel Perez De Arenaza Unanue 1:37:41
Jokin Blanco Sedano 1:38:44
Unai Etxebeste Larrañaga 1:39:37
Aitor Urzelai Inza 1:40:46
Sergio Gomez Sanchez 1:41:47
Iokin Astigarraga Balza De Vallejo 1:44:09
Ainara  Uribarri Martinez 1:44:36
Alaitz Agiriano  Duñabeitia 1:44:56
Gorka  Ortiz De Mendibil Aguirre 1:46:06
Nagore Uribarri Martinez 1:46:15
Jorge Ferreria Almeida 1:46:55
Fernando Odriozola Arregui 1:47:12
Gorka Irizar Elorza 1:47:31
Leire Altube Uribetxeberria 1:48:18
Juan Sagasta Gonzalez 1:49:27
Mikel  Aguirre Iraola 1:54:25
Nikaury Arroyo Nieto 1:55:33
Jorge Santiago Arroyo 1:55:34
Joaquin Arroyo Vigo 1:55:34
Asier Murguzur Orueta 1:56:04
Itziar Igartua Moyua 1:56:04
Jose Carmona Moyano 1:56:04
Zorione Arregui Elcorobarrutia 1:56:05
Jon Irizar Aranguren 1:56:39
German Aginagalde Elexpuru 1:56:45
Mitxel Montero Lorenzo 1:56:45
Imanol Lukas  Etxarri 1:56:45
Ander Jausoro Arregi 1:56:45
Gorka  Aberasturi Zubia 1:57:15
Itxaso Elkoroiribe Izurrategi 1:59:30
Carlos Olalde Galdos 2:01:34
Maria  Peralta Peralta 2:09:47
Igone Anduaga Onandia 2:20:52
Jon Lasa Anduaga 2:20:53
Juan Cruz Garcia De Cortazar Elorza 2:31:08

Beñat arnaiz, azkarrena. IMANOL SORIANO

Debagoiendarren sailkapena 
Behobia-Donostian

ITURRIA: FORTUNA KIROL ELKARTEA
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Xabier Urzelai arrasatE
Partidu gutxi batzuk behar izan 
ditu Andoni Gorosabelek (Arra-
sate, 1996) Realeko atzeko lerroa 
defendatzeko adina maila ba-
duela erakusteko. Ez zuen debut 
erraza izan, baina Levanteren 
kontrako porrotak (3-0) ez zuen 
kikildu. Kopan, Arrasatekoare-
kin berdegunean, Realak 0-1 
irabazi zion Lleidari, eta aste 
gutxira, Europan, Vardarren 
kontra amestutako partidua 
jokatu zuen Goros-ek –halaxe 
deitzen diote lagunek–. Hala, 
takada batean, arrasatearrak 
hiru torneotan ordezkatu du 
Reala. 

Egia da Vardarren kontrako 
partiduan kontrarioak errazta-
sunak eman zituela, Blazevski-k 
ez ziola aparteko buruhausterik 
eman, baina Gorosabelek txukun 
egin zituen gauzak, eta duela 
hilabete gutxi Bigarren B mailan 
jokatzen ibili dela kontuan izan-
da, patxada erakutsi zuen ba-
loiarekin, temple-a. 

Bada, garai bateko Kortaba-
rriak, Sagastak eta Aranbarrik 
utzitako hutsunearen ondotik, 
azken bi hamarkadetan rekar-
tetarrek edo, gertuago, Mikel 
Gonzalezek betetako eginkizuna 
errepikatzera dator beste arra-
satear bat.

UDako harrobikoa 
Andoni Gorosabelek Joma tal-
detik egin zuen saltoa UDAra, 
gazte-gaztetan. 2007-2008 denbo-
raldian alebin mailako taldean 
jokatu zuen –argazkian– eta 
kadete mailan joan zen Realera. 
Bada, talde txuri-urdinarendako 
egin zuen azterketa hura gogoan 
du orduko UDAko kirol zuzen-
dari Igor Arenazak: "Villabonan 
egin zituzten Realeko probak, 
eta, gurasoek egun hartan ezin 
zutenez Andoni probetara era-

man, nirekin etorri zen. Jon 
Mikel Arrieta zen orduan Rea-
leko kategoria horretako begi-
ralea, egun gazte mailako taldean 
dagoena. Haren anaiarekin Ei-
barren jokatu nuen, eta banuen 
bere berri. Gorosabelen gainean 
egon ginen berbetan, hark ere 
ikusi zion zerbait, eta UDAn 
jokatzen duen moduan jokatu 
beharrean –hegaleko erdilaria 
zen orduan– atzeko lerrorako 
modukoa zela iruditu zitzaion. 
Eta, taldean geratzeko ahalegi-
na egingo zuela esan zidan". 
Esan eta bete.

Hor egoteak duen balioa 
Futbolean –eta elite mailako 
kirolean, orokorrean– ondo jo-
katzetik aparte momentua apro-
betxatzeak duen garrantziaz 
egin dio berba Rafa Mungia 
kazetari arrasatearrak GOIE-

NAri: "Begi bistakoa da Goro-
sabelek ez diola Odriozolari 
postua kenduko. Azken urteotan 
ez dudalako Odriozola moduko-
rik ezagutu, izugarria da mutil 
hori egiten dabilena. Baina 
gehienok oso garbi daukagu 
donostiarrak ez duela Realean 
askorik iraungo, eta hutsune 
hori betetzeko hautagai izan 
daitekeela erakusten dabil Go-
rosabel. Orain arte ikusitakoa-
gatik, ondo egin ditu gauzak, 
eman dioten aukera aprobetxa-
tzen dabil. Berdegunean ez du 
ezer ikusgarririk egin, baina 
neurria eman du partidu guz-
tietan. Gauzak erraz egiten ditu, 
eta partiduek aurrera egin du-
ten neurrian konfiantza hartzen 
duela erakutsi du. Bote prontoan, 
badirudi ez duela aparteko al-
derik sumatu Europan edota 
Bigarren B mailan jokatzearen 
artean, eta horrek ematen du 
zer pentsa, denak ez dira horre-
tarako gauza".

Eusebiok emandako aukera 
Bada, azken urteotan Beasainen 
(2014-2015), Berion (2015-2016), 
eta Real Unionen (2016-2017) 
utzita jokatu ostean, Realak au-
kera eman dio berriro ere, eta 
hilabete gutxitan aurrerapauso 

handia eman du: "Eusebio gaz-
teei aukerak ematearen aldekoa 
da, eta zerbait ikusi zion Goro-
sabeli talde nagusiarekin den-
boraldi-aurrea egitera eramate-
ko. Bazekien Odriozolak ezingo 
zituela partidu guztiak jokatu, 
Carlos Martinez min hartuta 
dago eta Zaldua Leganesen dago 
utzita. Eta Gorosabel hutsune 
hori ondo betetzen dabil", dio 
Mungiak.   

Bada, horixe bera azpimarra-
tzen du, hain zuzen ere, Igor 
Arenazak: "Heldutasun handia 
erakutsi du azken hilabeteotan 
gertatu zaion guztiaren aurrean. 
Udan izan nintzen Andonirekin 
berbetan, eta lasaitasun handiz 
esan zidan Realarekin egingo 
zuela denboraldi-aurrea. Burua 
bere tokian zuela ikusi nuen, 
lasai zegoen, eta, 21 urte dituen 
gaztea dela kontutan izanda, 
atentzioa eman zidan horrek".

Sanseko jokalaria da 
Andoni Gorosabelek egin dituen 
adierazpen apurretan –Realak 
ez die Sanseko jokalariei elka-
rrizketak ematea baimentzen, 
arau hori dute– azpimarratu du 
garbi daukala orain momentuan 
Sanseko jokalaria dela: "Odrio-
zola oso jokalari ona da, eta nire 

andoni gorosabel, Vardarren kontrako partiduan, eskuin hegaletik erdiraketa bat egiten. de la Bellak egindako gol ederrean arrasatekoak egin zuen erdiraketa. real sociedad

'Bonba', 'Gontxa' 
eta orain 'Goros' 
 futBola  azken hamarkadan realaren atzealdea defendatzen dabilen hirugarren 
arrasatearra da andoni gorosabel, eta lehenagokoak diren kortabarriaren, 
sagastaren, aranbarriren eta Luis Mari rekarteren taldean dago jada

Ezkerretik hasita, goiko ilaran: Manex larzabal, Mikel crespo, 
Mikel arizmendiarrieta, andoni Gorosabel, asier sanchez, ioritz 
saez de Gordoa eta aitor Magallanes. Erdiko ilaran, ezkerretik: 
Beñat arrieta, Beñat illarramendi, santi Morales, erik Badillo, 
adolfo Martin, Jon aranburu eta ander Gilleto. Beheko ilaran, 
ezkerretik: aritz Garai, Joseba Garcia, Ugutz rosado, Jon Ugarte, 
Markel saez de Gordoa, dabid Martin eta Jon Guridi.

"odriozolari ez dio 
postUa kendUko, 
Baina aUkera haU 
aproBetXatzen 
daBil"

"BiGarren B mailan 
jokatzetik eUropan 
jokatzera pasa da; 
ez zaio UrdUritasUnik 
naBaritU

"BerdeGUnean erraz 
eGiten ditU GaUzak 
eta, Gainera, 
konfiantza dU 
aUrrera eGiteko"
rafa Mungia, kazEtaria

UDako ohorezko infantilen taldean
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asmoa da ematen dizkidaten 
aukera eta minutu guztiak apro-
betxatzea. Alde horretatik, Eu-
sebiori, eman didan aukera 
izugarri eskertzen diot".

Zazpigarren arrasatearra 
Horrenbestez, lehenengo taldea-
rekin debuta eginda, Realarekin 
jokatu duen zazpigarren arra-
satearra da Gorosabel, Jesus 
Mari Aranbarri (43 partidu), 
Juan Sagasta (25), Inaxio Kor-
tabarria (394), Luis Mari Lopez 
Rekarte (96), Aitor Lopez Rekar-
te (338) eta Mikel Gonzalezekin 
(299) batera.

Cresporen heriotzak kolpatuta 
Bestalde, Mikel Cresporen he-
riotzak askorengan izan du era-
gina –abuztuan Pirinioetan hil 
zen–; adibidez, kategoria txikie-
tan elkarrekin jokatu zuten UDA-
ko taldekideen artean. Andoni 
Gorosabel zen horietako bat: 
"Gertaera triste haren aitzakian 
harremana izan dugu berriro", 
dio Arenazak: "Talde hartako 
jokalariak ondo gogoratzen ditut: 
Ibon Perez, Markel Gordoa, An-
doni Gorosabel, David Martin, 
ondoren eskalada aukeratu zuen 
Jon Aranburu, Mikel Crespo 
bera... Talde polita osatzen zuten". 

andoni gorosabel, Vardarren kontrako partiduan, eskuin hegaletik erdiraketa bat egiten. de la Bellak egindako gol ederrean arrasatekoak egin zuen erdiraketa. real sociedad

rafa Mungia, gorosabelekin, eman dituen elkarrizketa apurretako batean. r.mungia

futbola

emak. euskal liga

Bizkerre-Arizmendi L.
Zapatua. 16:00. getxo.

ohoreZko erregiona.

Aretxabaleta-Amaikak
domeka. 16:30. ibarra.
Mondra-Touring
Zapatua. 16:30. mojategi.
Hondarribia-Bergara
Zapatua. 15:30. hondar.

erreg. preferentea

Antzuola-Ordizia
Zapatua. 16:00. eztala.
Ikasbe.-Aretxabaleta
domeka. 15:30. azpeitia.
Tolosa-Mondra
domeka. 15:30. usabal.
Aloña Mendi-Bergara
domeka. 16:30. azkoaga.

lehen erregionala

Anaitasuna-Aloña M.
Zapatua. 15:30. azkoitia.
Arizmendi-Eibartarrak
Zapatua. 18:00. ibarra.

ohoreZko gaZteak

Aloña Mendi-Ilintxa
Zapatua. 18:00. azkoag.
Eibar-Mondra
Zapatua. 15:45. unbe.
Aretxabaleta-Bergara
Zapatua. 16:00. ibarra.

areto futbola

maila naZionala

Aretxabaleta-Alipendi
domeka. 10:00. ibarra.

euskal liga

Mondrate-Gora Bilbao
Zapatua. 17:30. musakol.

Eskoriatza-Gernikako
domeka. 18:00. m.muñoz

gaZteak, liga naZion.

Gora Bilbao-Eskoriatza
Zapatua. 18:30. Bilbo.

gip. hirugarren mail.

Stokke-Mondrate
Zapatua. 16:00. donibane

gaZteak

Summa Al.-Mondrate
Zapatua. 12:15. donostia.

emakumeZkoak

Eskoriatza-Trumoi Tab.
domeka. 12:00. m.muñoz

saskibaloia

eBa

MU-Easo Loquillo
zapatua. 18:30. iturripe.

gaZteak, euskal liga

MU A-Easo Elkar
domeka. 12:15. musako.

gipuZkoako senior

MU-Atletico S.
domeka. 17:30. musakol.
Alde Zaharra-Aloña M.
Zapatua. 20:00. donostia.

senior, Bigarren m.

Bergara Sora.-Bosteko
Zapatua. 16:30. labega.

senior emakumeZko.

Eskoriatza (atsedena)

eskubaloia

euskadiko txapelk.

Fagor Ind.-Txikipolit
domeka. 12:00. Zubikoa.
Basauri-Ford Mugarri
Zapatua. 16:30. Basauri.

euskad. emakumeZk.

Berango-Aloña Mendi
Zapatua. 17:00. Berango.

gipuZkoako txapelk.

Soraluce BKE-Urnieta
gaur. 20:30. Bergara.
Eibar-Sesiñena Aloña
gaur. 20:00. eibar.

gip. Bigarren maila

Bergara (atsedena)
Arrasate-Hondarribia
domeka. 12:00. iturripe.

errugbia

euskadiko txapelke.

Ordizia-Kanpan. ART
Zapatua. 18:30. mojategi.

pilota

oñati

gaur, 18:00etan, eskuz 
binako zortzi partidu. 
kategoria guztietakoak.

aretxaBaleta

egubakoitza, 19:00etan 
hasita, eskuz binako bost 
partidu.

antZuola

egubakoitza, 19:15ean 
hasita, eskuz binako bi 
partidu.

Bergara

egubakoitza.19:15ean: 
eskuz binako hiru 
partidu.

eskoriatZa

egubakoitza.19:30ean: 
eskuz binako partidu bat.

arrasate

egubakoitza.20:30ean: 
eskuz binako bi partidu 
bat.

astEburuko hitzorduak

X.U. arrasatE
Mondrak (16 puntu) eta Aretxa-
baletak (16 puntu) etxean joka-
tuko dute hamaikagarren jar-
dunaldia, eta bi taldeek dute 
etxeko zaleen aurrean irabazte-
ko premia. Arrasatearrek joan 
den astean 2-1 galdu zuten To-
losan. Partidu lehiatua izan zen, 
detaile txikiek erabaki zuten 
norgehiagoka, eta, tolosarrak, 
96. minutura arte izugarri su-
fritu bazuten ere, partidua ira-
bazteko gauza izan ziren. Bihar, 
berriz, Davilaren eta Romeroren 
mutilek Touring hartuko dute, 

joan den astean Bergararen kon-
tra 0-3 galdu zuen taldea.

UDa, Garaipena lortu ezinka 
Aretxabaletak bost aste dara-
matza partidurik irabazi barik 
eta ez da ohikoa kategoriako 
erreferenteetako bat horrela 
ikustea. Joan den astean 0-0 egin 
zuten Irunen, eta domekan, ha-
maikagarren dagoen Amaikak 
Bat taldearen bisita izango dute. 

Bergarak (16 puntu) ikusgarri 
jarraitzen du; bihar Hondarri-
bira hamaikagarren garaipena-
ren bila joango dira. 

Mondrak touring hartuko du eta 
uDak, amaikak bat
 futBola  hamar jardunaldiren ondoren lider den 
bergarak hondarribiaren zelaian jokatuko du zapatuan

Datorren urtean egingo dute 
Mexikon izotz hockeyko mun-
duko txapelketa, eta Ione Oyan-
guren aramaioarrak torneoan 
egoteko lanean dihardu.

Asteburuan izotz hockeyko 
lauko torneoa jokatu dute Gra-
nadan, eta bertan, aurrez aurre 
izan dira Espainiako Selekzioa, 
Hungaria, Polonia eta Britainia 
Handia. Hala, Espainiako Se-
lekzioko atea zaintzen lan az-
pimarragarria egin du Oyan-
gurenek. 18 urtez azpiko selek-
zioan jokatu duen lehenengo 
aldia izan da, eta partiduan 
zehar Britainia Handiko joka-
lariek zazpi aukera izan zituz-
ten, aurrez aurreko jokaldian, 
Ione gainditzeko. Bada, bigarren 
zatian Charlotte Edgar-ek baino 
ez zuen lortu Ione gainditzea 
(1-1); partidu amaieran eginda-
ko penalti jaurtiketetan Ara-
maiokoak bikain jarraitu zuen, 
lau jaurtiketatik hiru geratuta, 
eta horri esker, Espainiako Se-
lekzioa hirugarren sailkatu da 
torneoan. 

 hockeya  Ione 
Oyanguren Mexikon 
egoteko lanean dabil

Kategoria ezberdinetan, baina  
bi talde horiek etxean jokatuko 
dute asteburuan. Batetik, Fagor 
Industrialek Txikipolit hartuko 
du Zubikoan domekan (12:00). 
Eta adi talde horrekin: sailka-
penean laugarren dago, eta aur-
ten, besteak beste, Basauriri 
ezustekoa emateko kapaz izan 
da. Oñatiarrak, berriz,  Gastei-
zen irabaztetik datoz. Ez zuten 
partidu ona egin txantxikuek, 
baina halakoetan da garrantzi-
tsua puntuak batzea.

Kategoria berean, berriz, Ford 
Mugarri Arrasatek Basaurin 
jokatuko du (12. orrian infor-
mazio gehiago), eta Gipuzkoako 
Txapelketan norgehiagoka ga-
rrantzitsua jokatuko du gaur, 
egubakoitza, Bergara Soralucek 
–20:30, Labegaraieta–. Urnieta 
hirugarren postuan dago sail-
kapenean, eta laugarren dago 
Bergara, puntu bat gutxiagore-
kin. Edu Orgazen taldeak hain-
bat baja ditu, baina hori ez da 
eragozpena izan azken asteotan 
maila ona erakusteko.

 eskuBaloia  Fagor 
Industrialek eta 
Bergarak etxean



40    kultura Egubakoitza  2017-11-17  goiena aldizkaria

Amodiozko gutunak idazteko 
eta esaldiak asmatzeko garaia
Jardun Euskara Elkartearen urteroko lehiaketan parte 
hartzeko epea zabalik dago, urtarrilaren 7a bitartean

A. A. bErgara
Hogeita seigarren aldia du Ber-
garako euskara elkarteak abia-
tu duen Amodiozko Gutunen 
Lehiaketak, eta 2003an edo lehe-
nago jaiotakoek har dezakete 
parte.

Orain arteko sariketetan mo-
duan, jatorrizkoak, argitaratu 
gabeak eta euskaraz idatzita 
behar dute izan; eta lehiakide  
bakoitzak gura beste eskutitz 
aurkezteko aukera du, baita 
aurreko urteetan sarituak izan 
ez diren lanak ere. Idatziek gu-
tun forma izan behar dute eta 
DIN-A4 orrietan eskuz eta orde-
nagailuz idatzita aurkeztu ahal 
izango dira, baina lanen luzera 
ezingo da bi orrialde baino gehia-
gokoa izan.

Esaldien bigarren lehiaketa 
Posta arruntez –Jardunen bule-
gora bidalita, hau da, Errotalde 

jauregia z/g, 20.570 Bergara, da 
helbidea– edo posta elektronikoz 
–amodiozkogutunak@gmail.com– 
bidali behar dira gutunak, ur-
tarrilaren 7 baino lehen. Esaldien 
lehiaketan parte hartzeko epea, 
baina, urtarrilaren 25ean amai-
tzen da.  

Jardunekoek ez dute adin mu-
garik jarri; hortaz, edozeinek 
har dezake parte aurten biga-
rrenez antolatu duten esaldien 
sariketan.  Gutunetan moduan, 
lan guztiek jatorrizkoak, argi-
taragabeak eta euskaraz idatzi-
takoak izan behar dute eta gura 
beste esaldi aurkezteko aukera 
dago. Aurrez aipatutako posta 
elektronikora edo 605 71 24 69 
telefono zenbakira mezuz edo 
Whatsappez bidali behar dira. 

Informazio gehiagorako edo 
zalantzak argitzeko, Jardun.eus 
atarian edo, bestela, 943 76 36 61 
telefono deituta. 

Sortzaileen lanak ezagutarazi, 
euskaraz ekoizten jarraitzeko 
bidea eman eta ikusleei Euskal 
Herrian ekoiztutako zinemaz 
gozatzeko aukera emateko hel-
buruarekin sortu zuen Topagu-
nek, orain dela hamabost urte, 
Laburbira. 

Urte osoan zehar jasotzen di-
tuzte lanak, baina, oraindik ere,  
abenduaren 15a bitartean, pro-

posamenak helarazteko aukera 
izango da, Leire@topagunea.eus 
helbidera bidalita: "2015etik hona 
ekoiztutakoak, fikziozkoak eta 
hamazortzi minututik behera-
koak izan behar dute. Abendua-
ren 15a baino geroago jasotzen 
ditugunak 2019ko Laburbirara-
ko gordeko ditugu", diote anto-
latzaileek. 

Otsailaren 28tik martxoaren  
28ra arte erakutsiko dute bildu-
ma berria. Iazkoa Euskal Herrian, 
New Yorken, Londresen eta 
Parisen eskaini zuten.

Laburbira 2018 
zirkuiturako euskal 
film laburrak biltzen 

Aitziber Aranburuzabala arrasatE
Zarzuelaren hilabetea izaten da  
azaroa Arrasaten, orduan izaten 
dira Izaskun Murgia Elkarte 
Lirikoaren emanaldiak. 2005ean 
eskaini zuten Jesus Guridiren 
El caserío estreinatuko dute 
bihar, zapatua, 19:30ean, Amaia 
antzokian.

Hamazortzigarrena dute. Eus-
karaz egin zuten aurrekoan, eta  
gazteleraz oraingoan.

Otsaila ezkero lanean 
Atzo, eguena, egin zuten azken 
entsegu orokorra, eta jendearen 
aurrean erakusteko deseatzen 
daudela kontatu zuen Cristina 
Cubillo sopranoak Arrasate 
Irratian. Igo autobusera! saioan 
izan zen atzo, Mikel Izurrategi-
rekin eta Mertxe Salaberrirekin. 

Otsailean hasi eta, harrezkero,  
ia astero elkartu dira estreinal-
dira bitartean. Hiru kideok, 
baina, eskarmentua dute zar-
zuela kontuetan. Orain dela 
hamahiru urte egin zuten pape-
ra errepikatuko dute hirurek. 
Cubillo, Ana Mari da: "Urte eta 
esperientzia gehiagorekin, bai-
na pertsonaia bera antzeztuko 
dut; hala ere, berriz ikasi behar 
izan dugu testua, ahaztuta ge-
neukan eta. Sasibil baserriko 
loba naiz ni, Tio Santirekin (Igor 
Ganboa) eta Lander Oiangurenek 

antzeztuko duen Joxe Mielekin 
batera". "Ni Eustasia, umorezko 
pertsonaia; kantuan baino, ber-
ba gehiago egiten dut. Sagardo-
tegiko jabea naiz, etxekoandre 
bat, guztiei txilioka ibiltzen dena", 
dio Salaberrik. "Eta ni Txomin 
naiz, baserriko morroia", dio 
Izurrategik. "Ganaduarekin ar-
duratzen naiz eta tartean mai-
tasun istorio batzuk izango ditut. 
Umorezkoa da aurten ere nirea". 

Gertukoa, abesti ezagunekin  
"Izugarri gustatzen zait lan ho-
netako musika, nahiz eta nire 

papera zaila den, tesitura agudoa 
da...", dio Cubillok, obraren 
ezaugarri musikalei buruz gal-
detuta. "Guridiren musika oso 
ezaguna da guretzat, hor daude: 
zortzikoa, ezpata dantza, Pello 
Joxepe...", gehitu du Salaberrik.

Harreman GkEren zozketa 
Lau otarre zozkatuko dituzte; 
emanaldi bakoitzean bana. Hori 
horrela, euro baten truke txar-
telak erosteko aukera izango 
dute ikusleek, Indiako Ankur 
umezurztegiari laguntzeko hel-
buruarekin.

El caserío entseatzen, astelehenean, amaia antzokian. izaskun murgia elkarte lirikoa

'El caserío' zarzuela 
eskaintzeko irrikan
izaskun Murgia Elkarte Lirikoak lau emanaldi egingo ditu amaia antzokian: bihar, etzi 
eta datorren astean beste bi; 'arrasate.eus'-en eta leihatilan, hamazortzi eurotan, 
eros daitezke sarrerak. Harreman gkEri laguntzeko zozketak ere egingo dituzte
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Aitziber Aranburuzabala arrasatE
Goienak Debagoieneko udalen 
eta ikastetxeen laguntzarekin 
antolatzen duen karaoke saioa 
da Kantari. Bi urtean behin egi-
ten da, eta abiatzear da seigarren 
denboraldia. Amaia Txintxurre-
tak eta Aitor Agirianok gidatu-
ko dute saioa. 

Datorren astean, izen-ematea 
7 eta 11 urte bitartekoek izango 
dute parte hartzeko aukera, eta, 
aurrekoetan legez, hiru eta bost 
kidek osatutako taldeetan. Ikas-
tetxeetan jasoko dute izena ema-
teko informazio orria. "Orri 
horretan azalduko da izena 
emateko zer egin behar den: 
Goiena.eus atarian sartu eta 
bertan egongo da Kantari izena 
eman txokoa; bertan klik egin, 
eta kito. Azaroaren 20tik 24ra 
bitartean eman behar da izena. 
Datuak ondo betetzea garran-
tzitsua da, posta elektronikoaren 
bitartez komunikatuko garelako 
eurekin aurrerantzean", azaldu 
du Amaia Txintxurretak. 

Grabazioak, lau herritan 
Urtarriletik aurrera Aretxaba-
letan, Arrasaten, Bergaran eta 
Oñatin grabatuko dituzte saioak. 
"Udalekin harremanetan ari 
gara aretoak lotzeko", dio Agi-
rianok, eta zera gaineratu du 

Txintxurretak: "Parte hartzaileen 
zerrenda osatu eta Gabonetara-
ko talde bakoitzari bere kantua 
emango diogu. Kantu berriak 
sartuko ditugu aurtengo zerren-
dan eta horiek lortzeko bidean 
ere ari gara; aurreratu dezake-
gu Huntza taldearen Aldapan 
gora eta Inondik inora izango 
direla. Blogak.goiena.eus/kan-
tari blogean joango gara infor-
mazioa eguneratzen; kantuen 
koreografiak ere hor daude".

Horrekin lotuta, bestelako 
profila duten artistei ere taula-
ren gainera igotzeko gonbida-

pena egin diete aurkezleek: 
"Gurasoren eta aitona-amonaren 
bat edo beste hurbildu izan zai-
gu kantuan gustura egingo lu-
keela esanaz. Kultura elkarteen 
ateak jotzen ari gara, gonbida-
tu bereziak izan daitezen; edo-
zelan ere, animatzen direnak 
jar daitezela harremanetan 
gurekin". 

Gasteizen ere egingo dute 
Datorren astean grabatuko di-
tuzte Kantariren kapitulu berriak 
Gasteizen. 320 neska-mutiko 
izango dira oraingoan.

aitor agiriano eta amaia Txintxurreta, kantari saioko aurkezleak. goiena

Abiatzear da seigarren 
Kantari karaokea
azaroaren 20tik 24ra bitartean eman daiteke izena, urtarriletik aurrera grabatuko 
diren saioetan parte hartzeko. gainera, bestelako profila duten artistei ere kantariren 
oholtza gainera igotzeko proposamena egin diete saioaren bultzatzaileek aurten 

A. A. arrasatE
Franck Dolosorrek idatzi eta 
zuzendu du Estibaliz Robles-
Arangiz Bernaola Estitxu (Bes-
koitze, Lapurdi, 1944 - Bilbo, 1993) 
euskal kantariari buruzko lana.  
Baleuko etxearekin ekoiztu du 

eta Iban Gonzalez eta Ramon 
Larrabaster izan ditu lankide.

Etxetik jaso zuen kanturako 
zaletasuna: abeslaria zuen ama 
eta Soroak laukotea osatu zuten 
haren lau nebek. Estitxuk berak 
ere ahizpekin laukote bat osatu 

zuen, baina bakarlari moduan, 
gitarra eskuetan, egin zuen ibil-
bide nagusia. 48 urte zituela hil 
zen, sei urtez minbiziaren aur-
ka borrokatu ondoren. Hala ere, 
hamabost disko grabatu eta 
nazioartean askotariko emanal-
diak eskaini zituen. 

Eguaztenean estreinatu zuten, 
Bilboko Zinebi jaialdian. Herriz 
herri erakutsiko dute orain: 
Senperen, Beskoitzen eta Du-
rangon dituzte dagoeneko datak 
finkatua –Franckdolosor.com 
atarian dago egutegia ikusgai–.

'Estitxu gogoan' dokumentala 
aurkeztu dute Zinebi jaialdian
Lapurdiko kantari ezagunaren bizitza laburbiltzen du 
askotariko lagunen adierazpenak jasotzen dituen lanak
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iragarki sailkatuak

1. etxebizitzak

101. Saldu
Oñati. uharkalde auzoan, 
45 metro koadroko babes 
ofizialeko etxebizitza sal-
gai. Sukalde-egongela, 
bainugela, logela bat, 
terraza handi eta zoraga-
rria, garaje plaza eta 
trastelekua. Telefonoa: 
699 01 44 12 

103. ErrEnTan Eman
elgeta. Elgetan etxebizi-
tza ematen da errentan. 
Bi logela, egongela, su-
kaldea eta komuna. Jan-
tzita, bizitzeko prest. Te-
lefonoa: 650 23 10 19 

104.ErrEnTan harTu
arrasate. hiru logelako 
etxebizitza behar dut, 
erdigunean edo bertatik 
gertu. 675 70 88 67 

bergara. Etxebizitza 
behar du errentan hartze-
ko. urgentea da. Telefo-
noa: 696 84 19 51 

bergara. Etxebizitza har-
tu nahi dut errentan. 657 
43 24 65 

Debagoiena. Baserria 
edo lursaila duen etxea 
hartuko nuke errentan. 
Partekatzeko ere gertu 
egongo nintzateke. Tele-
fonoa: 669 64 11 31 

Debagoiena. neska eus-
kaldun arduratsu batek 
etxebizitza ekonomiko bat 
behar du. urgentea. Te-
lefonoa: 655 84 42 49  

105. ETxEak oSaTu
arrasate. logela ematen 
da errentan erdigunean. 
691 28 53 25 

arrasate. Pertsona bat 
behar dut etxebizitza par-
tekatzeko. 618 28 91 28 

bergara. logela bat 
hartuko nuke errentan. 
Bakarrik bizi den pertso-
na nagusiren batekin bizi 
eta laguntzeko ere gertu 
nago, errenta ordainduta 
ere. Telefonoa: 943 03 
77 12 (maite) 

2. Garajeak

201. Saldu
bergara. Garaje moduan 
erabil daitekeen 79 metro 
koadroko lokala saldu edo 
errentan ematen da erdi-
gunean, Burdiñaten. Te-
lefonoa: 607 34 90 43 

4. Lana

401. ESkainTzak
arrasate. Pertsona ardu-
ratsua behar da arrasaten 
lan egiteko. 4 urteko eta 
jaio berria den bi umeren 
zaintzan laguntzeko, ama-
rekin batera, eta baita, 
beharrezkoa izanik, etxe-
ko lanak egiteko. aste-
lehenetik ostiralera, 4 
ordu egunean. urtarriletik 
aurrera asteko. Telefonoa: 
636 00 21 87 

bergara. Emakume eus-
kalduna behar da bi ume 
z a i n t z e k o .  G o i z e z : 
08:00etatik 09:00etara 
eta arratsaldez 17:00eta-

tik 19:00etara. Telefonoa: 
659 03 85 29 

402. ESkaErak
arrasate edo bergara. 
Pertsona nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke. 
Baita sukaldari laguntzai-
le eta garbitasun lanetan 
ere. 691 03 25 02 

arrasate. Egunean zehar 
nagusiak zainduko nituz-
ke. 618 28 91 28 

arrasate. mutila gertu 
jatetxean edo tabernan 
zerbitzari lanetan aritzeko. 
691 03 25 35 

bergara. arratsaldetan 
nagusi eta umeak zaindu, 
etxeko lanak egin edo 
bulego eta abarrak garbi-
tzeko gertu nago. Telefo-
noa: 610 34 97 88 

Debagoiena. albaitaritza 
laguntzaile ikasketak di-
tuen gizona lanerako 
gertu. Esperientzia handia 
dut abelzaintzan. Bestela, 
nagusiak ere zainduko 
nituzke, etxean bertan bizi 
izanda edo orduka. 632 
53 32 11 (Walter) 

Debagoiena. astean 
zehar, goizez zein arra-
tsaldez, nagusiak zaindu 
eta garbiketak egiteko 
gertu nago. asteburuetan, 
baita etxean bertan bizi 
izaten ere. 622 24 86 64 

Debagoiena. denetariko 
garbiketak egiten eta 
nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la. 652 37 66 25 

Debagoiena. Emakume 
arduratsua gertu orduka 
garbiketak eta lisatze la-
nak egiteko edota nagusi 
zein umeak zaintzeko. 
Esperientzia eta errefe-
rentzia onak. autoa dut. 
678 13 59 14 

Debagoiena. Emakumea 
gertu etxean garbitzeko 
edota emakume nagusiak 
zaintzeko. 632 77 35 38 

Debagoiena. Esperien-
tziadun neska gertu na-
gusiak zaintzen eta gar-
biketan jarduteko. Etxean 
bertan bizi izaten edo 
bestela. 634 23 33 58 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusi zein umeak 
zaintzen lan egingo nuke. 

orduka, asteburuetan, 
etxean bertan bizi izaten 
edo egunez. ordutegi 
arazo barik. 612 22 93 02 

Debagoiena. Gizona ger-
tu garbiketak, banaketak, 
baserri lanak, etxeak 
hustu, nagusiei lagundu 
edota bestelako lanak 
egiteko. autoa daukat. 
632 77 35 38 

Debagoiena. Gizona ger-
tu nagusiak zaintzeko. 
Etxean bertan bizi izaten 
zein orduka. Telefonoa: 
634 09 55 46 (nilson) 

Debagoiena. martitzene-
tan eta eguenetan lan 
egingo nuke nagusi edo 
umeak zaintzen, garbike-
tak egiten eta abarrean. 
lantegi eta jatetxean ere 
badut esperientzia. Tele-
fonoa: 647 10 58 72 

Debagoiena. mutila na-
gusiak zaintzeko edota 
garbiketak egiteko gertu. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Telefonoa: 
600 66 41 31 (ignacio) 

Debagoiena. nagusiak 
zainduko nituzke, etxean 
bertan bizi izaten edo 
orduka. Garbitasun lanak 
ere egingo nituzke. Tele-
fonoa: 632 95 30 13 

Debagoiena. nagusiak 
zainduko nituzke. orduka, 
etxean bertan bizi izaten 
eta baita asteburuetan 
ere. 603 66 75 23 

Debagoiena. nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Etxean bertan bizi izaten, 
orduka eta baita astebu-
ruetan ere. 600 86 41 39 

Debagoiena. nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
Formazioa eta paperak 
ditut. Etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. Sukal-
de laguntzaile edota gar-
biketan aritzeko ere gertu. 
612 20 35 71 

Debagoiena. nagusiak 
zaintzen, garbiketan, su-
kalde laguntzaile edota 
supermerkatuan lan egi-
teko gertu nago. Telefo-
noa: 647 01 74 66 

Debagoiena. neska ar-
duratsu eta langilea gertu, 
etxean bertan bizi izaten, 
orduka edo egunean 
zehar,  nagusi  edota 
umeak zaintzeko eta gar-

biketak egiteko. Telefo-
noa: 667 35 72 77 

Debagoiena. neska ar-
duratsua gertu etxean 
bertan bizi izaten nagu-
siak zaintzeko. Telefonoa: 
677 38 68 53 

Debagoiena. neska ar-
duratsua gertu nagusiak 
eta umeak zaintzeko 
edota garbiketan aritzeko. 
631 19 02 54 

Debagoiena. neska ar-
duratsua nagusiak zaindu 
eta garbiketak egiteko 
gertu. orduka, etxean bizi 
izaten edo bestela. Tele-
fonoa: 631 59 67 91 

Debagoiena. neska ar-
duratsua nagusiak zaindu, 
garbiketak egin eta aba-
rretarako gertu. Telefo-
noa: 615 06 28 04 

Debagoiena. neska ar-
duratsua orduka, etxean 
bizi izaten edo ez, nagu-
siak zaindu eta garbiketak 
egiteko gertu. Telefonoa: 
631 81 21 45 

Debagoiena. neska prest 
nagusiak edo gaixoak 
zaintzeko arratsaldez. 
autoarekin. Geriatria titu-
luduna. Esperientzia 
handia. 600 00 51 60 

Debagoiena. Sukaldaria 
asteburuetan lan egiteko 
gertu. Esperientzia handia 
dut pintxoak, menuak, 
ogitarteko eta abarrak 
prestatzen. 666 83 21 95 

Debagoiena. zaintza la-
nak egiteko gertu nago. 
Baita ospitalean ere. Te-
lefonoa: 664 12 43 25 

5. irakaskuntza

502. Eman
eskola partikularrak 
Oñatin. magisteritzako 
ikaslea naiz eta eskola 
partikularrak emango 
nituzke. 688 86 74 80 

Gitarra elektrikoa. Gita-
rra elektrikoko eskola 
partikularrak ematean 
dira. Etxez etxe ere bai. 

metodo erraz eta diberti-
garria. adin guztiak. Te-
lefonoa: 633 31 11 00 

7. animaLiak

701. Saldu
akerra eta ahuntza. 
akerra lau urtekoa da, 
azpigorria eta adargabea. 
ahuntza, bost urtekoa, 
azpizuria, adargabea eta 
Gabonetarako kumeak 
izatekoa. Biak batera edo 
banatuta salduko genituz-
ke. 679 34 00 45 

703. Eman
txakurkumeak. arratoi 
txakurkumeak ematen 
dira opari. Emeak. Bi hi-
labetekoak. Bizi-biziak 
dira. 608 65 87 70 

8. Denetarik

808. BESTElakoak
bergara. alemanez min-
tzapraktika egin nahiko 
nuke. 687 36 67 00 

943 25 05 05 

sailkatuak@goiEna.Eus

www.goiEna.Eus/sailkatuakk

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

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

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

• OrDaintzekO ataLetan, partikuLarren 
kasuan, preziO bereziak GOiena 
kLubekO bazkiDeenDakO.

iragarkia jartzeko:

elgetako alkatearekin berbetan
‘Harira’ Martitzena, 21:00

GoiEna

itziar ituño eta olatz beobide, aurrez aurre
‘Kulturrizketak’ Eguena, 21:30

GoiEna

astEa goiEna tElEbistan

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2017ko azaroaren 17an.

urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 19an, 12:00etan, bergarako santa Marina parrokian.

—
Beti izango zara gure bihotzetan.

balentin umerezen alarguna

2016ko azaroaren 21ean hil zen, 90 urte zituela.

anita 
Suinaga 

azkarate-askasua

oroigarria

zure kuadrillakoak.
bergaran, 2017ko azaroaren 17an.

Ez zaittugu inoiz ahaztuko,
ez zaittugu inoiz galduko,

gure bihotzian
eruango zaittugu betirako.

2008ko azaroaren 13an hil zen.

Susana 
larrañaga guillen

GoiEna TElEBiSTako 
ProGramazio oSoa: 
goiena.eus/telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
aramaion, 2017ko azaroaren 17an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, 
azaroaren 18an, 17:00etan, barajuen auzoko andra Mari elizan.

barajuen iparralde tabernakoa

2016ko urriaren 28an hil zen, 77 urte zituela.

 Mariasun 
errasti astondoa

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko azaroaren 17an.

urteurreneko meza azaroaren 18an, larunbata, 19:00etan,
oñatiko san Migel parrokian izango da.

—
Maitasuna, elkar laguntza eta bizi poza

erakutsi diguzu guri.
Eskerrak eta musuak ematen dizkizugu

familiakoek zuri.

Joxe ramon agirreren alarguna

2016ko azaroaren 16an hil zen, 92 urte zituela.

Felisa 
altube irizar

EskEr ona

oñatin, 2017ko azaroaren 17an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, azaroaren 18an, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko. 

2017ko azaroaren 8an hil zen, 84 urte zituela.

Santos 
Uribarri Salas

EskEr ona

bergaran, 2017ko azaroaren 17an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko azaroaren 1ean hil zen, 68 urte zituela.

Joxan 
etxeberria 
luarizaristi

oroigarria

Hire kuadrilla.
oñatin, 2017ko azaroaren 17an.

Samindurik dugu bihotza
motel bizitzaren garra.

Gaur faltan sumatzen dugu
zuk emandako indarra.

2017ko azaroaren 11n hil zen, 56 urte zituela.

aitor 
arkauz 

kortabarria

EskEr ona

bergaran, 2017ko azaroaren 17an.

lerro hauen bidez Jose luisen sendiak eskerrak eman nahi 
dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan maitasuna

eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

2017ko azaroaren 6an hil zen, 80 urte zituela.

Jose luis 
irizar 

Uribetxeberria

EskEr ona

oñatin, 2017ko azaroaren 17an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza hurrengo zapatuan izango da, azaroaren 25ean, 
19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Manolo Etxaniz altunaren alarguna

2017ko azaroaren 13an hil zen, 97 urte zituela.

elena 
zabala 

lizarralde

EskEr ona

antzuolan, 2017ko azaroaren 17an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

gregorio Muruamendiarazen alarguna

2017ko azaroaren 14an hil zen, 96 urte zituela.

Maria 
larrañaga orbea

oroigarria

Hiru urte zu gabe, baina beti gurekin
Aupa Jul!

2014ko azaroaren 15ean hil zen.

Jul 
Bolinaga 

etxebarria

Jul lagunak eta familia.
arrasaten, 2017ko azaroaren 17an.

oroigarria

Hoa askatasunean, Aitor
betirako gurekin, betirako gugan.

2017ko azaroaren 11n hil zen, 56 urte zituela.

aitor 
arkauz 

kortabarria

Debagoienean, 2017ko azaroaren 17an.

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

Har beza familiak gure atsekabe-mina.

ikastolako gurasoa

2017ko azaroaren 11n hil zen.

Jesus M. 
Sola zabalza

arizmendi ikastolako langile, guraso eta kolaboratzaileak.
leintz bailaran, 2017ko azaroaren 17an.
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txutxu-mutxuak

4. Salda beroa eta sanmartinetako txerria, jai giroan 
San Martin Toursekoa eguna ospatu zuten zapatuan –hilak 
11–, Angiozarko Azkunetan. Trikitilari gazteek abiatu zuten 
festa. Ostean, meza bukatuta, barruak goxatzeko salda beroa 
izan zuten auzotarrek; eta, nola ez, sanmartinetako txerria 
dastatzeko aukera ez zen falta izan; betiere, jai giroan. 
Erromeriak itxi zuen ospakizuna.

5. Zalgoko auzotarrak, lagun artean
Zalgoko auzotarrek bertso afaria izan zuten zapatuan, 
azaroaren 11n; Zubi-ondo elkartean zuten hitzordua. Xabi 
Igoa eta Manex Agirre bertsolariek girotu zuten afaria, eta 
gustura ibili ziren auzotarrak."Giro ona jarri dute bertsolariek; 
inspiratua egon dira. Beraz, guztiok pozik", azaldu zuen Xabi 
Herboso auzo-alkateak.

2. 'Urak eramandako bideak ezagutzen'
Urkulu, Dixaguen, Ubao, Zelaikua, Okinekua eta beste 
hainbat baserri desagertu ziren Urkuluko urtegiko ur azpian. 
Zahar-pozu, Santa Ines iturria, Goiko bidea... iturriak, 
errekatxoak, bideak ere ur azpian geratu ziren; baita orduko 
istorioak ere. Horiek guztiak ezagutu zituzten ia 80 lagunek 
joan den zapatuan.

1. Egun handia dute biharkoa
Bihar, zapatua, ezkonduko dira Itziar Lopez de Bergara eta 
Arkaitz Artetxe; Arrasateko udaletxean egingo dute 
zeremonia. Ostean, Arteaga jatetxean egingo dute 
ospakizuna. Senideek eta lagunek zorion mezua helarazi 
gura izan dute: "Zorionak, familiakoen eta lagunen partetik! 
Egun berezi hori zuekin ospatzeko desiratzen gaude!". 

3. Umeendako irteera Arantzazura, giro ederrean
Pol-Pol mendi taldeak antolatuta, umeentzat irteera egin 
zuten domekan, hilaren 12an. Bada, Arantzazu inguruan 
jardun zuten, goiz-pasa. Gustura jardun zuten neska-mutilek: 
"Egun ederra izan zen". Gauzak horrela, aurrera begira 
jarriak dira Pol-Polekoak, "hurrengo hitzordua prestatzeko 
gogoarekin".

1

5

2

3

4

Bi pAnpinA BErri
Gabonetako ospakizun egunetara 
begira jarria da Bergarako Erraldoi 
Taldea. Bada, garaia aprobetxatuko 
du herriko bi erraldoi irudikatuko 
dituzten panpinak plazaratzeko. 

Bide horretan, aipaturiko horiek 
eskuragarri izango dira Gabonetan; 
oraindik ez dituzte zehaztu, dena 
den, zeintzuk izango diren 
irudikatuko dituzten erraldoiak.  
Horrez gain, dantza berri bat ere 
sortu dute. Abenduaren 17rako 

hitzordua finkatu dute 
egitasmoaren nondik norakoak 
azaltzeko; bertan emango omen 
dituzte xehetasun gehiago.

Aipatu beharrekoa da panpinen 
ekimena ez dela berria. Alegia, 
aurreko urtean ere bi panpina jarri 
zituzten eskuragarri, testuinguru 
berean –Gabonen aurretik–. 
Egitasmoaren bultzatzaileek azaldu 
zuten arrakasta izan zuela 
ekintzak. Orduan, Ximon eta 
Magdalena ziren protagonista.

BoSt UrtE AntixEnAk
Bost urte igaro dira Oñatiko 
gazteek Antixena gaztetxea ireki 
zutela. Bada, testuinguru horretan, 
urteurren ospakizun egitaraua 
antolatzen dihardute abendurako; 
oraindik, hala ere, zehazteke dute 
behin betiko egitaraua. Besteak 
beste, berbaldiak, bideo 
emanaldiak, bazkaria –Hasteko 
bost egunean– eta kontzertuak 
bilduko ditu abenduko hitzordu 
sortak. 

SAntAmAS BEZpErA
nuevo Catecismo Catolico (NCC) 
talde donostiarra Santamas 
bezperan izango da Arrasateko 
gaztetxean –kooltur ekimenaren 
barruan–. Berez, Santamas 
bezperan ez omen da talderik 
izaten gaztetxean; disko jartzaile 
eta gisakoen eguna izan ohi da.

Halere, NCC ekartzeko eskaintza 
parean tokatuta, antolatzaileei 
egokia iruditu zaie proposamena. 
Beraz, rock-and-roll zaleek 

abenduaren 21ean dute zita, 
NCC taldearen kontzertuarekin.

mEndi AStEA
Mendi Astearen prestakuntzan 
murgilduta dago Aloña Mendiko 
mendi saila; La meteo que viene 
blogaren kudeatzaile Jorge 
Garcia-Dihinx izango da hizlarien 
artean. Mendizaleen artean 
interes handia piztu du 
hitzorduak; ez Oñatin bakarrik, 
Debagoien osoan baizik.

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

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

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

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

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

Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean argitaratuko ditugu.

zorion agurrak

Mutriku Eta arraSatE
Maribel Olabe eta Nahia iriondo
Azaroaren 12an eta 13an, urtebetetzeak. Zorionak, 
amama eta prexioxi! Ondo-ondo pasatu zuen 
egunak eta patxo handi bana etxeko guztien 
partetik.

bErgara
Mae Lobato 
Gallastegi
Azaroaren 10ean, 2 
urte. Zorionak, mi 
vida! Bi urte jada... Ze 
handi! Asko maite 
zaitxugu! Patxo handi 
bat, etxekuen partetik!

oñati
urko egaña Calderon
Azaroaren 10ean, 38 
urte. Zorionak, aitatxo! 
Ondo pasatu eta 38 
muxu. Maitte zaittugu. 
Umblemble kopa hori...

bErgara
Garazi aretxaga 
arabaolaza
Azaroaren 14an, 3 
urte. Zorionak, 
Garazitxo! Zelako ondo 
pasatuko doun zure 
urtebetetze egunian! 
Patxo handi-handi bat, 
etxeko danon partetik!

oñati
ainhize arregi baseta
Azaroaren 13an, 7 
urte. Zorionak, maitia! 
Horrenbeste 
itxarondako eguna 
heldu da! Bidea eginez 
jarraituko dugu! Maite 
zaitugu. Amatxo, 
aitatxo eta Ekhi.

ElgEta
unax agirre Osa
Azaroaren 13an, 8 
urte. Zorionak, guapo! 
Edozeinek ez du 8.
urtebetetzea bi aldiz 
ospatzen, eh! Muxu 
handia, asteburuetako 
laguntxoen eta 
familiaren partetik.

bErgara
ilargi Loiola Minguez
Azaroaren 13an, 4 
urte. Zorionak, Ilargi! 
Ondo ospatu zure 
urtebetetze eguna! 
Muxu handi bat danon 
partetik. Bereziki, 
Ekhik.

arraSatE
Lorena Canales 
arribas
Azaroaren 16an, 36 
urte. Maite zaitugun 
lagunen eta familiaren 
partetik, mila kilo 
zorion! Urte 
askotarako. Bereziki, 
Markelek eta Haizeak.

ESkoriatza
kerman Petralanda 
Garate
Azaroaren 16an, 9 
urte. Zorionak, 
txapeldun. Ederto 
ospatu zure eguna eta 
muxu potolo bat, 
etxekoen partetik.

arEtxabalEta
Maju uriarte Sebal
Azaroaren 15ean, 2 
urte. Zorionak, 
Majutxo! Ondo pasatu 
eguna eta patxo mordo 
bat, etxekuen partetik

arraSatE
Goiatz eta Maddi belategi Galdos
Azaroaren 15ean, 7 urte. Zorionak, pospolintxuok! 
Primeran pasatu genuen zeuen urtebetetze eguna. 
Segi orain arte bezain alai eta pozik. Jaso ezazue 
patxo handi bat, etxeko guztien partetik.

oñati
Maren etxezarreta 
irizar
Azaroaren 15ean, 11 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako, Maren! 11 
patxo familixako danon 
eta, batez be, Eleneren 
eta zure primotxuen 
partetik!

bErgara
Maren Leston 
ezenarro
Azaroaren 15ean, 12 
urte. Zorionak! 
Dagoeneko 12 urte! 
Ondo pasatu eguna eta 
muxu potolo bat 
etxekoen eta, bereziki, 
Oihanen partetik.

bErgara
uxue iñurrategi 
altuna
Azaroaren 15ean, 3 
urte. Zorionak, politx 
hori! Ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Patxo handi bat, 
etxeko danon partetik!

bErgara
Julene agirre 
Gonzalo
Azaroaren 20an, 3 
urte. Zorionak, 
printzesa. Ondo pasatu 
eguna eta muxu handi 
bat etxekoen eta, 
bereziki, Oierren eta 
Asierren partetik.

oñati
Miren Hernandez 
Juan
Azaroaren 19an, 
urtebete. Zorionak, 
Miren! Ondo pasatu 
zure lehen 
urtebetetzea. Muxu 
handi bat, Oñatitik!

arraSatE
ametz albes unzueta
Azaroaren 19an, 
urtebete. Zorionak, 
Ametz, zure lehenengo 
urtebetetzean. Orain 
arte bezalako alai 
jarraitu aurrerantzean 
ere! Muxu handi bat, 
etxeko danon partetik!

oñati
irene Campagnoli 
arkauz
Azaroaren 19an, 6 
urte. Zorionak, polit 
hori! Muxu handi bat, 
etxeko danon partetik! 
Ondo pasatu zure 
eguna!

oñati
aimar Ferreira Gomez
Azaroaren 17an, 2 
urte. Maittia! Bi 
urtetxo! Zelako bizkor 
pasaitten dan 
denporia! Ondo pasatu 
eguna! Anerrek, 
amatxok, aitatxok eta 
familia osuak oso 
zoriontsu izatia opa 
dizugu! Patxo handi 
bat, danon partetik!

arraSatE
Malen altube Sedano
Azaroaren 17an, 13 
urte. Zorionak, 
neskato! Egun 
zoragarria pasa 
dezazula. Muxu handi 
bat aitaren, amaren 
eta Alaitzen partetik.

arraSatE
Lia Jodar Viguri
Azaroaren 19an, 7 
urte. Zorionak eta 
ondo-ondo pasatu zure 
eguna, familiaren eta, 
batez ere, aitaita-
amamen partetik!

arEtxabalEta
ander axpe 
Gabilondo
Azaroaren 20an, 2 
urte. Zorionak, 
zaperito, eta patxo 
potolo bat etxeko 
danon partetik!

bErgara
Pedro urrutia 
arribillaga
Azaroaren 21ean, 4 
urte. Zorionak, bihotza! 
Ondo pasatu zure 
egunian eta alai-alai 
segi. Muxuak etxekoen 
eta, bereziki, Anartzen 
eta Danelen partetik.

bErgara
Mila Madariaga
Azaroaren 20an, 
urtebetetzea. Zorionak, 
amona! Munduko 
amonarik onena 
zarelako, besarkada 
handi bat etxeko 
danen partetik.

bErgara
Sara taboada 
Muruamendiaraz
Azaroaren 23an, 5 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Bost urte jada! Ondo 
pasatu zure eguna. 
Patxo handi bat 
familiaren eta, bereziki, 
Eleneren partetik.

arraSatE
zurine Lasa eta irantzu Souto
Zurinek 34 urte, azaroaren 21ean eta Irantzuk 7, 
22an. Zorionak, etxeko bi printzesatxoak! 
Urtebetetze egun bikainak izan ditzazuela! Muxu 
potolo bana, etxekoen partetik!

oñati
ibai buquete Diaz de 
Gereñu
Azaroaren 21ean.
Zorionak, txapeldun! 
Bederatzi urte! Zelako 
azkar pasatzen den 
denbora... Egun 
zoragarria izan 
dezazula opa dizugu.
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EmaiguzuE zuEn EkitaldiEn bErri EguaztEnEko EguErdia baino lEhEn. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

Egubakoitza 17
arEtXabalEta gaztaina-jana 
basotxon
Erretiratuendako.
Aipatutako lekuan, 18:00etan. 

ElgEta Pilota txapelketa
Bosgarren jardunaldia.
Pilotalekuan, 18:30ean. 

oÑati Errusiako iraultzak 100 
urte: hitzaldia
Hitz egin dezagun klase sozialen 
inguruan izeneko berbaldia egingo 
dute IPES elkarteko kideek. 
Kultura etxean, 19:00etan.

bErgara 'Erradikalak gara' 
ikuskizuna
Ane Labaka bertsolaria eta Beatriz 
Egizabal ipuin kontalaria, oholtza 
gainean. Sarrerak, zortzi euro.
Zabalotegin, 20:00etan. 

oÑati Criminal remains eta 
katuarrai taldeak
Aretxabaletako eta Getariako 
taldeek kontzertua egingo dute.
Gaztetxean, 22:00etan. 

zapatua 18
dEbagoiEna bailarako 
mintzalagunen irteera
Hiruerreketako ibilbidea egingo 
dute, Gure Ametsa jatetxetik. 
Ostean, bisita Gatz Museora. 
Gure Ametsa jatetxean, 08:30ean.

ElgEta hondarribiko 
arraunlariak, herrian
Urteroko ongietorria egingo diete 
Hondarribia Arraun Elkarteko kideei.
Mendizaleen plazan, 10:00etan.

oÑati 'lorategi eta baratze 
ezkutuak' bisita gidatua
Aurrez eman behar da izena 
odanazana@gmail.com helbidean. 
Antixenean, 10:30ean.

arrasatE Postre lehiaketa
Debagoieneko Mankomunitateko 
Turismo Sailak, Deba Garaia Landa 
Garapenerako Elkarteak eta 
Arrasateko Udalak bigarrenez deitu 
dute lehiaketa.
Seber Altuben, 11:00etan.

bErgara serigrafia erakusketa
Susana Jodraren eta Patricia 
Schneiderren lanen bilduma 
ikusgai, abenduaren 3ra arte.
Aroztegin, 12:00etan. 

oÑati san martingo nagusien 
astea
13:00etan meza, parrokiako 
abesbatzarekin, eta 14:00etan 
bazkaria, egoiliarren senitartekoek 
lagunduta. 
Egoitzan, aipatutako orduetan.

oÑati Errusiako iraultzak 100 
urte: autoformazioa
Stalinismoa: iraultza frakasatu 
baten teoria eta praktika izeneko 
saioa egingo dute. 
Antixenan, 17:00etan. 

Eskoriatza Pirritx, Porrotx eta 
marimotots: 'borobilean'
Pailazoek euren buruari egindako 
galderak erantzuteko, borobilean 
eseriko dira guztiak: arauak ezarri, 
ardurak hartu eta banatu... 
Sarrerak, zazpi euro.
Kiroldegian, 17:30ean.

arEtXabalEta mahai-jolasen 
maratoia
Gaztetxoendako.
Gaztelekuan, 17:30ean. 

antzuola gaztaina-erre jana 
landatxopen
Erretiratuendako.
Aipatutako lekuan, 18:00etan.

Eskoriatza sukaldaritza gozoa
Gaztetxoendako.
Gaztelekuan, 18:00etan.

arrasatE Erakusketa moreari 
azken ukituak
Gaztetxoendako.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan. 

Eskoriatza ardo dastatzea
Ardoak, pintxo bereziak eta 
zuzeneko musika egongo dira 
Atxorrotx Kultura Elkartearekin.
Fernando Eskoriatza plazan, 
18:30ean.

arrasatE 'El caserío' zarzuela
Jesus Guridiren lana moldatu du 
Izaskun Murgia Lirika Elkarteak.
Amaia antzokian, 19:30ean. 

DomEka 19
oÑati Valderejoko parke 
naturalera irteera
Aloña Mendiko mendi sailarekin.
Postetxean, 08:00etan. 

oÑati 'Espeleo-arrikrutz'
Ohiko bisitetan erakusten ez diren 
galeriak ikusteko aukera, 18 urtetik 
gorakoendako.
Arrikrutzen, 09:30ean. 

ElgEta Pintxo domekak:  
herritarrak epaile
Herritarrek botoa emateko eguna 
izango da. Horrekin batera, 
12:00etan argazki lehiaketa 
Mendizaleen plazatik abiatuta eta 
13:00etatik aurrera Elgeta kantuan 
ekimena kalez kale.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

bErgara musika bandaren 
kontzertua
Emanaldia egingo dute.
Pilotalekuan, 12:30ean. 

Eskoriatza robotika 
ikastaroa: lehen saioa
Energia berriztagarriekin robot bat 
egingo dute. Bigarren saioa hilaren 
26an izango da.
Kultura etxean, 16:30ean.

arEtXabalEta Filma (drama)
Gaztetxoendako.
Gaztelekuan, 17:30ean.

arrasatE Erakusketa moreari 
azken ukituak
Gaztetxoendako.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

Eskoriatza 'Wii dance'
Gaztetxoendako.
Gaztelekuan, 18:30ean.

oÑati Errusiako iraultzak 100 
urte: dokumentala
Capitalismo: ¿Y si Marx tenía razón? 
izeneko dokumentala ikusteko 
aukera. 
Antixenean, 18:30ean. 

oÑati musikegunak: duo 
sarasate
Jonathan Mesonerok eta Mercedes 
Medinak osatzen dute bikotea. 

agenda

Cannesko Zinemaldiko sari 
nagusia lortu zuen The square 
filmak. Arte munduan 
kokaturiko komedia satirikoa 
da. Istorioaren protagonistak 
lanpostu garrantzitsua du 
museo batean. Han The square 
izeneko obra bat erakutsi nahi 
du. Obrak gizakien balio onak 
aldarrikatzen ditu. 
Erakusketaren hasiera 
ezagutzera emateko, 
publizistek, Internetez bidez, 
kanpaina nahiko indartsua eta 
probokatiboa egingo dute.  
Istorioaren protagonistari, 
berak burutu ez duen  
kanpainak buruhauste galantak 
ekarriko dizkio. Hor agertuko 
da arte munduan dagoen alde 
artistikoa eta ausarta, eta 
barnean dagoen pentsaera 
kontserbadorea: benetako 
artea bereizteko zailtasunak, 

mundu horretan negozioak 
duen garrantzia, errealitatetik 
aldendua dagoen jendea, 
gertatzen diren harremanak 
eta sortzen diren egoera 
deserosoak. Hitzaldiko eszena 
edo festa-afariaren eszena oso 
adierazgarriak dira. Hori gutxi 
balitz, protagonistari kartera 
eta telefono mugikorra 
lapurtzen diote eta horri aurre 
egiteko hartzen duen joerak 
gehiago nahastuko du egoera. 

The square zatika mugitzen 
da. Gertakizun guztiak ez dira 
guztiz elkartzen. Hala, lotura 
bat falta zaiola ematen du. 
Ideia asko, momentu on asko, 
baina apur bat sakabanatuta 
geratzen da. Hala eta guztiz, 
Ostlundek bere ikuspuntu 
maltzurrarekin eta 
satirikoarekin filma erakargarri 
egiten du.

oÑati

KULTUrA ETxEA

la libreria
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

hurrak eta 
lapurrak
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

arEtXabalEta

ArKUPE

la reina Victoria 
y abdul
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

nur eta 
herensugearen 
tenplua
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

Eibar

COLISEO

american 
assassins
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

la mejor receta
Zapatua: 19:45, 
22:30.

Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

tu mejor amigo
Zapatua: 17:00.

Feliz dia de tu 
muerte
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

BOULEvArD

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

gastEiz

BOULEvArD

la liga de la 
justicia
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:45, 
00:30.
Egubakoitzetik 
domekara: 16:15, 
17:00, 17:45, 
18:45, 19:30, 
20:15, 22:00, 
22:45.

la liga de la 
jussticia 3d
Egunero, zapatua 
eta martitzena 
izan ezik: 21:15.

la libreria
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 16:30, 
19:00, 21:30, 
00:00.
Martitzena: 21:30, 
00:00.

Feliz dia de tu 
muerte
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:25.
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:05, 
18:10, 20:15, 
22:20.

oro
Egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
20:40, 22:50.
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:20, 
18:30, 20:40, 
22:50. 

thor: rangarok
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:00.
Egubakoitzetik 
eguenera: 15:50, 
18:35, 20:20.

El secreto de 
marrowbone
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:45.
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:15, 21:30.

deep
Egunero, zapatua 

izan ezik: 15:50, 
17:50.
Zapatua: 16:30.

toc toc
Egunero, zapatua 
eta martitzena 
izan ezik: 19:50, 
21:50, 23:50.
Zapatua: 21.30.

musa
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:40.

anabelle
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 
20:00.

american 
assassins
Egubakoitzetik 
eguenera: 22:15.

El pequeño 
vampiro
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:45.

tadeo Jones 2
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 
16:30, 18:20.
Eguena: 16:00, 
18:00.

Enganchados a 
la muerte
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 
20:20, 22:30.
Eguena: 22:45.

blade runner
Egubakoitzetik 

zinEma

KrITIKA

the square  
zuz.: ruben Ostlund. Herr.: Suedia (2017). aktoreak: I Claes  
Bang, Elisabeth Moss, Dominic West. iraupena: 142 minutu.

arte munduko berezitasunak
antonio zabala
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Biolinarekin eta pianoarekin egingo 
dute saioa.
Santa Anan, 19:00etan.
 
eskoriatza 'Velma and Cris. 
Hasta el moño' antzezlana
Adriana Olmedo eta Maite Redin 
ama dira, alaba, ahizpa, emakumez 
osatutako familiako emakumeak 
dira. Bizitzari aurre egiten dioten 
horietakoak. Sarrerak, lau euro.
Zaldibarren, 19:00etan.

arrasate 'el caserío' zarzuela
Jesus Guridiren lana moldatu du 
Izaskun Murgia Lirika Elkarteak.
Amaia antzokian, 19:30ean. 

oÑati Juan Valls bakarlaria
La Chunky Sessions diskoa 
aurkeztuko du Patrue kalean. 
Eguraldi txarra egiten badu, 
gaztetxean. 
Aipatutako lekuan, 19:45ean. 

AstelehenA 20
oÑati san Martingo nagusien 
astea
Musika eskolakoen kontzertua.
San Martin egoitzan, 18:00etan. 

aretXaBaLeta Marrazki eta 
bertso lehiaketen sari banaketa 
ekitaldia
Haurren Eskubideen Nazioarteko 
Eguna lantzeko ikastetxeetan 
egindako bertsoak eta marrazkiak 
sarituko dituzte. Sariak banatu 
ostean, munduko ipuinak kontatuko 
ditu Eneko Haritzak.
Mojen komentuan, 18:00etan. 

eskoriatza Josteko makina 
erabiltzeko ikastaroa
Abiadura kontrolatu, ertzak nola 
josi, puntadak ajustatu... Nork bere 
makina eraman beharko du.
Kultura etxean, 18:00etan. 

oÑati 'Mendia eta natura' 
erakusketa
Lehiaketara aurkeztutako lanik 
onean ikusgai, abenduaren 3ra arte.
Kultura etxean, 18:00etan.

Bergara arimen gaua
Gaztainak jan eta sagardoa edateko 
aukera. Ostean, afaria.
Osintxun, 19:00etan. 

MArtitzenA 21
eLgeta Hika ikastaroaren lehen 
saioa
Juan Martin Elexpuru izango da 
irakaslea. 
Kultura etxean, 18:00etan. 

aretXaBaLeta Dokumentala: 
'Volar'
Bertha Gaztelumendik indarkeria 
jasan duten bederatzi emakumeren 
testigantzak jaso ditu.
Kultura etxean, 19:00etan. 

Bergara 'Cien crónicas 
mahoneras' liburuaren 
aurkezpena
Herritarren aurrean aurkeztuko du 
Manu Diazek bere blogean 
oinarrituta idatzi duen liburua. 
Gonbidatu bereziak egongo dira. 
Ekitaldi irekia herritar guztiendako.
Irizarren, 19:00etan 

eguAztenA 22
oÑati 'irakurketa erraza' saioa
Aldi baterako zailtasunak dituzten 
irakurleendako eta zailtasun 
iraunkorra dutenendako. 
Dinamizatzaileak: Nerea Escudero 
eta Arantzazu Ibarrondo. 
Liburutegian, 11:00etan.

oÑati santa zezilia kontzertua
Musika eskolakoekin: 17:00etan 
kalejira, 17:30ean ekitaldia merkatu 
plazan eta ostean, txokolate-jana. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

oÑati kirol taldeen 
komunikazioa hobetzeko 
hitzaldia
Babesletza estrategiaren gaineko 
berbaldian, MUko, Ulmako eta 
Ampoko ordezkariak egongo dira. 
Santa Anan, 18:00etan.

eLgeta Dokumentala: 'Volar'
Indarkeria jasan duten bederatzi 
emakumeren testigantzak.
Udaletxean, 18:00etan. 

eskoriatza Hitzaldia: 
'emakumeenganako indarkeria: 
eta honen aurrean zer?'
Elebitan egingo dute berbaldia. 
Kultura etxean,18:00etan.

Bergara 'sorgin ehiza eta 
indarkeria matxista' hitzaldia
Argiten elkarte feministakoekin.
Zabalotegin, 18:00etan. 

aNtzUoLa santa zezilia
Kalejira egingo dute.
Herriko Plazan, 18:30ean.

Bergara euskal Herri 
euskaldunaz berbetan
Euskaraz gara ala ez gara. Euskal 
Herri euskaldunari ateak irekitzeko 

proposamena izeneko berbaldia 
egingo dute Euskal Herrian 
Euskaraz elkarteko kideek.
Zabalotegin, 18:00etan. 

aNtzUoLa Dokumentala: 'Volar'
Bertha Gaztelumendik indarkeria 
jasan duten bederatzi emakumeren 
testigantzak jaso ditu.
Torresoroan, 19:00etan.

arrasate i. karlistaldia
Lehenengo Karlistada Euskal 
Herrian. Udalatxetik begirada 
bat izeneko berbaldia egingo du 
Mikel Alberdik, Arrasateko Iragana 
Astitzen zikloaren barruan. 
Kulturaten, 19:00etan. 

eguenA 23
oÑati 'Udazkena, elikadura eta 
gorputza', hitzaldia
Amaia Diaz de Monasterioguren 
dietistarekin.
Euskaltegian, 18:00etan.

arrasate ipuin kontaketa
Celine Galulak eta Lander Juaristik 
egingo dute.
Kulturaten, 18:00etan. 

aretXaBaLeta Dokumentala: 
'ama, nora goaz?'
Iban Gonzalezen azken lana.
Arkupen, 19:00etan. 

arrasate Mounqup taldea
Elektronika eta soula lantzen duen 
Galiziako taldea, Kooltur 
Ostegunetan. Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

goiEna

aNtzUoLa eñaut elorrietaren kantaldia
Ken Zazpi taldeko abeslariak eta liderrak bakarkako kontzertu akustikoa 
egingo du. Sarrerak aurrez eros daitezke, hamar eurotan, udaletxean eta 
liburutegian.
Etzi, domeka, Torresoroan, 18:30ean.
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Zu hemen zaude.

Autobidean 
deskontuak

2018ko urtarrilaren 1etik 
aurrera, autobideak erabiltzen 
ditugun gipuzkoarrok onura 
garrantzitsua izango dugu. 
Egun, Gipuzkoako autobideak 
erabiltzeagatik baditugu 
deskontuak eta Abiatu 
txartela ateratzen duenak  
29,43 euro ordaintzen ditu, 
gehienez. Urtarriletik aurrera, 
beste deskontu garrantzitsu 
bat jarriko du Gipuzkoako 
Foru Aldundiak, Bidegiren 
bitartez. Kasu honetan, 
Bilbora eta Gasteizera joan-
etorriak egiteko, 
gipuzkoarrok, Gipuzkoatik 
kanporako ibilbide hauek, 
gehienez, 45 euro ordainduko 
ditugu. Gipuzkoatik Bizkaira 
edo Gasteizera AP-8 eta 
AP-1etik egunero lanera, 
ospitalera edo ikastera joaten 
den gipuzkoar batek, 
gehienez, 75 euro ordainduko 
ditu, 30 euro Gipuzkoa 
barruko ibilbideetarako eta 45 
euro beste lurraldeetarako. 
Bost egunetako joan-etorri 
horietan izango duen 
aurrezkia handia izango da: 
Bilbora 1.591 eurokoa urtean 
eta Gasteizera 372 eurokoa. 
Debagoienean harreman 
berezia dugu, gainera, batez 
ere, Gasteizekin, Gipuzkoa 
osoarekin alderatuz. Neurri 
honi esker, Euskal 
Erkidegoko lurraldeak 
gehiago hurbilduko dira eta 
gure arteko harremanerako 
oztopo ekonomiko bat arindu 
egingo da.

azkEn bErba

aintzane oiarbide

Miren Arregi aramaio
Okelatarako behiekin lan egiten 
du Joseba Jauregi Bengoa ara-
maioarrak. "Herri behiarekin" 
–bertako arraza den piriniotar 
behiarekin–, berak dioen mo-
duan. Behiak ez ezik, txerriak 
ere baditu Jauregik, Arexola 
auzoan, Letazur ermitatik gertu 
du duen ustiategian. Orain gu-
txi, txerriekin ere hasi da lanean, 

"emaitza onak ematen dituela 
diote eta". Behiei dagokienez, 
80 burutik gora ditu une honetan. 
Familiako esplotazioa da berea. 
"1992ra arte, esnetarako behiak 
genituen, baina urte hartan oke-
latarako behiekin lan egitera 
pasatu ginen. Amak zuen lehen 
ustiategiaren ardura, eta duela 
hamar bat urtetik neuk daramat", 
dio Jauregik. 

Arabako behi ustiategi onena 
Aitortza polita jasoko du bihar, 
zapatua, Jauregik, eta pozik 
hartu du albistea. Epaimahaia-
ren iritziz, berea da 2016ko Ara-
bako okelatarako ganadutegirik 
onena, eta ez da gutxi, saria 
eskuratzeko bete beharreko bal-
dintza zorrotzak kontuan har-
tuta. "Belarraren kalitatea –ga-
naduaren neguko bazka baita 

hori– oso kontuan hartzen dute, 
baita esplotazioari dagozkion 
hainbat datu ere; hilkortasuna, 
eta abar". Ahalegin handia egi-
ten dihardu Jauregik kalitatez-
ko bazka lortze bidean. "Ikasta-
roak egiten aritu naiz eta ondo-
rioak positiboak izan dira". Izan 
ere, orografia ez du alde ara-
maioarrak, gune menditsua 
izanik, zailagoa baita kalitatez-
ko belarra lortzea. "Ez hori ba-
karrik, Arabako ustiategiak 
nirea baino handiagoak baitira 
eta lan egiteko moduak desber-
dinak". Hainbat bisita egin di-
tuzte teknikariek Aramaiora eta 
galdera mordoa erantzun behar 
izan ditu ganaduzaleak, saria 
emango diotela jakin aurretik. 
Azkenean, kalitatezko ustiategia 
eta ganadua dituela ondoriozta-
tuta, saria ematea erabaki dute. 
Hala, bete beharreko baldintzak 
zorrotzak direla kontuan har-
tuta eta Arabako gainontzeko 
ustiategien kalitatearen jakitun, 
"ezustean eta gustura" hartu du 
Jauregik albistea. Tolosan jaso-
ko du bihar errekonozimendua. 
Berak ez ezik, Bizkaiko, Gipuz-
koako eta EAEko ustiategi one-
nen jabeek ere jasoko dituzte 
sariak. 

Zailtasun handiak 
1.240 euroko diru laguntza jaso-
ko du ganaduzale aramaioarrak 
sariarekin batera, eta dena eto-
rriko zaio ondo, zailtasun han-
diak baitituzte horretaz bizi ahal 
izaten jarraitzeko. "Abandona-
tuta gaude guztiz, oso tristea da. 
Honekin jarraitzen dut, ez du-
dalako beste ezer", dio Jauregik. 
Izan ere, duela hamar urteko 
prezio berean saltzen du haragia, 
eta ez hori bakarrik, diru lagun-
tzak murriztu egin dizkiete.  

Joseba Jauregi, Letazur izeneko behi-ustiategian, Aramaioko Arexola auzoan. miren arregi

Arabako behi ustiategi 
onena, Aramaiokoa
Joseba Jauregi bengoa aramaioarrari emango diote bihar, tolosan, 2016ko arabako 
behi ustiategi onenaren saria. arexola auzoko Letazur ermitaren ondoan du 
ganadutegia Jauregik eta okelatarako 80 behi-buru baino gehiago ditu
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