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Azkenaldiko gripe epidemia 
zertxobait baretu da
gripe epidemia egoeran dago Hego Euskal Herria, eta 
debagoienean datuak bereziki altuak izan dira

Txomin Madina dEbagoiEna
2016eko azken astean, esaterako, 
bailarak izan zuen Euskal Au-
tonomia Erkidegoko intzidentzia 
maila altuena. Medikuek diote-
nez, Debagoienean gripearen 
kanpaina  aurreratu egin dela-
ko gertatu da hori.

Epidemia egoeran izateak esan 
nahi du 100.000 biztanleko 200 
kasu baino gehiago daudela. 
Osakidetzaren datuen arabera, 
2016ko azken astean Debagoiena 
izan zen gripe kasu gehien izan 
zituen Euskal Autonomia Erki-
degoko eskualdea. 

Edozein modutan, Arrasateko 
anbulatorioko Lehen Arretako 
mediku Itziar Lasaren esanetan, 
"batzuetan desberdintasunak 
daude eskualdeen artean, baina, 
gero, orekatu egiten dira. Deba-
goienean lehenago hasi da gri-
pearen kanpaina, aste batzuk 
arinxeago". Gaineratzen duenez, 
azken asteotan kasu kopurua 
txikitu egin da Debagoienean.

'a gripea' da gehienetan 
Hasieran, umeen kasuak izan 
ziren gehienak, baina, azken 
asteetan, 14 eta 65 urte arteko 
pertsonak gaixotu dira, gehien-
bat. Kasu gehienetan A gripea 

izan dute gaixoek; Itziar Lasak 
dio gripearen birusak izan duen 
mutazioaren ondorioz dela hori, 
eta ez dela kezkatzekoa. Sinto-
mak berberak dira: ondoez oro-
korra, sukar altua, buruko zein 
giharretako mina… 

230 mediku gehiago
Aurreko asteetan, bai Arrasa-
teko anbulatorioan eta baita 
Debagoieneko ospitalean  kolap-
so egoera izan dutela dio Itziar 
Lasak, eta bi arrazoi egon dire-
la horretarako: "Gripearen epi-
demia aurreratu egin da, eta 
gero, oporrak eta bajak direla-e-
ta langileen erdiak izan gara 
lanean, ordezko gutxirekin, eta 
kolapso egoera bat gertatu da".

Osakidetzak esan du gripearen 
epidemia dela-eta beste 230 pro-
fesional kontratatu dituela Eus-
kadin, eta beste 417 ospitale ohe 
egokitu dituela.

arreta berezia 
Urtero bezala, arreta berezia 
izan behar dute 65 urtetik gora-
koek, diabetikoek eta biriketako 
edo bihotzeko gaixotasun kro-
nikoak dituztenek; konplikazio-
rik izan ez dezaten, lehenbailehen 
kontsultatzea gomendatzen da.

Leire kortabarria bErgara
Donostiako gotzainak atzo, egue-
na, prentsaurrekoa egin zuen 
Kakux auziaren gainean. Besteak 
beste, Jose Ignacio Munillak 
jakinarazi zuen 1994an gertatu-
tako beste eraso baten salaketa 
jaso zuela atzo goizean bertan, 
eta "esandakoari egiantzekotasun 
handia ageri zaiola". Gehitu zuen 
"salatzaileak gogoa" adierazi due-
la bere kasua "bai zibilki bai 
elizaren aurrean aurkezteko" eta 
horregatik atzo bertan fiskal 
nagusiarekin harremanetan jarri 
zela, "hurrengo pausoak nola 
eman elkarrekin adosteko". Ha-
laber, Munillak sexu-abusuak 
jasan dituen biktima gehiago 
baldin badaude, gertakariak sa-
latzeko dei egin zuen. Eta horre-
kin batera, jakinarazi zuen "neu-
rri prebentibo" batzuk hartu 
dituztela Mendizabalen kontra: 
"bere ministeritza era publikoan 
gauzatzeko debekua. Monasterio 
batean bizitzeko obligazioa, go-
tzainari baimena eskatu behar-
ko diolarik bertatik atera ahal 
izateko", eta besteak beste "per-
tsona heldu bat aurrean ez bada 
adingabeekin edonolako kontak-
tua izateko debekua". 

Juan Kruz Mendizabal Kakux 
sexu-abusuak egiteagatik errudun 
aitortu duten lehen euskal eliz-
gizona da. 

Bergarako Santa Marina eta 
San Pedro parrokietako eta Elo-
suko parroko izan zen 2006 eta 
2010 artean; gero, Antzuolako 
parroko ere izan zen. Donostia-
ko gotzain Munillak bikario na-
gusi izendatu zuen orduan. Orain 
jakin denez, Munillak 2016ko 
martxoan izan zuen abusuen 
berri. Handik hilabetera, kargu-
tik kendu zuen Kakux; arrazoia 
orain jakin da. 

Bergararrek harridura handiz 
hartu dute albistea. GOIENAri 
esandakoak dira honako hauek: 
"Gaizki, oso gaizki hartu dut"; 
"Ezagutzen nuen eta asko harri-
tu naiz; oso jatorra ematen zuen, 

oso dinamikoa, oso arrunta". 
Albistearekin mesfidati azaldu 
denik ere badago: "Beharbada 
Munilla horren atzetik ibiliko 
da, izan ere, familiek ez dute 
ikertu, Elizak ikertu du". 

"denok berdinak gara" 
Herritarren iritziz, bestalde, zu-
zenbide zibilak epaitu beharko 
luke Mendizabal: "Elizak esatea 
Mendizabalek egin zuena ondo 
ez dagoela ondo iruditzen zait, 
baina ez da hor bakarrik geratu 
behar"; "Denok berdin epaitu 
behar gaituzte, bestela gaizki 
gabiltza"; "Apaiza da, bai, baina 
baita pertsona ere". 

Felix garitano: "Mingarria da" 
Felix Garitano bergararra pa-
rroko zen Donostiako San Vi-
cente parrokian, eta Mendizaba-
len lankide sexu-abusuak gerta-
tu ziren urteetan. "Mingarria da, 
lur jota gaude, baina ondo joka-
tu du Elizak emandako pausoe-
tan", adierazi du Felix Garitanok. 
Honako hau gaineratu du: "Be-
sarkada bero bat bidali nahi 
nieke bai kaltetuei, baita euren 
familiei ere. Barka ditzatela gure 
Elizako apaiz batek egin dieten 
gaitzak eta ziur egon beti aurki-
tuko dutela nigan betiko adiski-
dea eta behar duten laguntza. 
Eta baita ere Kakux-ek. Asko 

maite izan dugu, baina, noski, 
hau salatu beharra zegoen eta 
behar ziren erabakiak hartu 
beharra. Honetan dudarik ez. 
Baina nigan beti aurkituko du 
Jesusengan momentu honetan 
aurkituko lukeen harrera, erru-
kitasuna eta behar duen laguntza". 

Eguaztenean, Gipuzkoako Fis-
kaltzak esan zuen ofizioz jardun-
go duela eta informazio guztia 
batuko duela erabaki ahal iza-
teko ea kereila ipini behar duen 
Mendizabalen aurka.

Ezker Batuak eskatu du Fis-
kaltzak azter dezala ere ea Elizak 
"ezkutapen deliturik egin zuen". 
Gainera, eskatu du Mendizabal 
zuzenbide orokorraren arabera 
epai dezaten.

adierazpenak 'Puntua'-n 
Puntua aldizkaria gaur zen Men-
dizabali 2016 bukaeran egindako 
elkarrizketa argitaratzekoa. Bi-
kariotza Nagusia uzteko arrazoiez 
eta ordutik ezkeroko ibilbideaz 
galdetzen zitzaion. Pederastiaz 
ere bai. Azken albisteak zahar-
kitua utzi du elkarrizketa, baina 
bertako adierazpen batzuk ira-
kurri ahal izango dira errepor-
taje baten. Oraingo asteko albis-
tea publiko egin eta gero, Men-
dizabalekin harremanetan ipini 
da GOIENA, baina hark ez du 
adierazpenik egin nahi izan.

Bailara ere, harrituta 
'kakux'-en kondenarekin
bergarako parroko izandako Juan kruz Mendizabal 'kakux' abadea bi adingaberi 
sexu-abusuak egiteagatik zigortu eta kondenatu egin du Eliza katolikoak, eta albiste 
horrek hautsak harrotu ditu Euskal Herri osoan; tartean, bergaran

eneko azurmendi

Ternua bisitatu du Olanok 
ahaldun nagusi markel olanok eta diputatu ainhoa aizpuruk Ternua 
Group-en instalazioak bisitatu zituzten eguenean. arrasateko enpresa 
lehiakortasun eta berrikuntzan egiten dabilen lana goraipatu zuen olanok.  
aldundiaren laguntza-lerro bati esker, digitalizazioa eta produktu berrien 
garapena indartu ditu Ternuak. 

'Puntua' aldizkariak gaur argitaratu duen erreportajea. Goiena



goIEnA AldIzkArIA  2017-01-13  Egubakoitza debagoiena      3

a.T./L.k. dEbagoiEna
Hain zuzen, Bergaratik (00:22) 
sartuko da Korrika 20 Debagoie-
nera. Handik Antzuolara egingo 
du, eta Deskargatik Zumarra-
gara. Gero, Goierri aldera joan-
go da eta bueltan Oñatira (11:54) 
Udanatik. Gero, Arrasatera 
(12:50); Aretxabaleta, Eskoriatza 
eta Leintz Gatzagatik (14:35) 
Arabara sartuko da.

Arrasateko AEK-ko Oskar Eliz-
buruk honela laburtzen du ibil-
bidea: "Eguerdiko ordutegia, 
zapatua… jende guztiak parte 
hartzeko aukera, inoiz baino 
handiagoa". 

Herrietan batzordeak osatuko 
dira. Lehenengo batzordeekin 
datorren astean hasiko dira la-
nean; hala, hilaren 17an, Oñatin 
eta Arrasaten batzartuko dira 
antolatzaileak herritarrekin. 
Elizburuk dei egiten die parte 
hartu nahi duten guztiei.

Bestalde, aurten Elgetatik eta 
Aramaiotik Korrika pasako ez 
den arren, Otxandion aramaioa-
rrekin batera egiteko asmoa 
azaldu dute.

laguntzeko hiru modu 
Korrikari laguntzeko zenbait 
modu daude.

Alde batetik, urtarrilaren 23an 
hasiko da kilometroak erreser-
batzeko epea; aurten, gutxienez 
425 eurotan salduko da kilome-
troa. Familian, elkartean, lagu-
nartean, enpresako langileen 
artean... Kilometroen lekukoa 
eraman nahi dutenek Korrika 
bulegoekin harremanetan jarri 
behar dute, kilometro zehatza 
hartzeko eta diru ekarpena egi-
teko. Gipuzkoan, erreserba hori 

egiteko bideak hauek dira: 946 
46 40 00 telefono zenbakia eta 
gipuzkoa@korrika.eus helbide 
elektronikoa. 

Lasterketa babesteko beste era 
bat Korrika materiala erostea 
da, euskaltegietan, herrialdee-
tako dendetan eta Korrikaren 
on line dendan (www.korrika.
eus).

Azkenik, Korrika laguntzaile 
izateko aukera dago. 12 euroren 
truke jasoko du norberak aur-
tengo Korrika Laguntzailearen 
pina, urtarriletik aurrera Euskal 
Herriko ehunka komertziotan 
beherapenak izatea ahalbidetu-
ko dion Korrika laguntzaile 
txartela. AEKren euskaltegietan 
eta Internet bidez egin daiteke 
eskaria. Aurten, berritasun gisa, 
laguntzaile guztiek hainbat zoz-
ketatan parte hartuko dute.

Sortzaileei omenaldia 
Otxandiotik abiatuko da 20. Ko-
rrika martxoaren 30ean, eta 
Iruñean bukatuko da apirilaren 
9an; Oraingoan, Batzuk lelopean: 
"Hizkuntza, kultura eta mundu 
batzuk irudikatu nahi ditugu",  
Korrikaren 20. aldiko antola-
tzaileen esanetan. 1980. urtean 
Korrika sortu zutenek jasoko 
dute aurtengo omenaldia. Horrez 
gain, jaialdi berezia izango da 
otsailaren 11n.

Argazkian, korrikaren orain dela bi urteko argazkia, eskualdea zaharkatzen. Goiena

apirilaren 8an ibiliko da 
korrika Debagoienean
Jakinarazi du aEk-k euskararen aldeko korrika herri lasterketak aurten egingo duen 
ibilbidea. debagoienetik apirilaren 8an pasako da, eta Elgeta eta aramaio ez beste 
herri guztietan ibiliko da, dena egun bakarrean

• Bergara 00:22
• antzuola 01:00
• Deskarga 01:30
• udana 11:15
• Oñati 11:54
• arrasate 12:50
• aretxabaleta 13:37
• Eskoriatza 14:00
• Leintz Gatzaga 14:35

bergaratik 
gatzagara

hErri 
BaTzOrDEETara 
DEiTu DiTuzTE parTE 
harTu Gura DuTEn 
GuzTiak
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Xabi Gorostidi dEbagoiEna
Sare plataforma herritarrak 
deituta, sentsibilitate askotari-
ko milaka lagun batuko dira 
zapatuan Bilbon, euskal presoen 
eskubideen eta bake prozesuaren 
aldeko manifestazioan.

ETAren behin betiko su-ete-
netik bost urte igaro dira, eta 
presoen familiakide eta lagunek 

dispertsio politikaren eraginak 
jasaten jarraitzen dutela sala-
tuko dute, eta, era berean, gai-
xotasun larriak dituzten presoen 
eskubideak bete daitezela eska-
tuko dute. 

Testuinguru politiko berezia
Aurtengo manifestazioa testuin-
guru politiko berezi batek ingu-

ratuta dator. Eusko Jaurlaritza-
ko hauteskundeek gehiengo 
garbirik gabeko Legebiltzarra 
utzi dute, eta alderdien arteko 
akordio beharrak presoen egoe-
ran aurrerapausoak emateko 
aukerak ekarri ditzake. 

Zentzu berean, bakegintza pro-
zesuan, Luhusoko gertakariak 
pasa berri dira; ETAren arma-

gabetze prozesuan mugimenduak 
dauden erakusle.  

bakea eta elkarbizitza 
Sarek sentsibilitate askotariko 
100 aurpegi ezagun baino gehia-
goren atxikimenduak batu ditu 
zapatuko manifestazioa babes-
teko. Tartean daude behean 
ageri diren bost debagoienda-
rrak ere. 

"Sare herritarretik, jatorri eta 
sentsibilitate ezberdinetako per-
tsonen deialdiari ahotsa jartze-
ko gonbidatu gaituzte. Hemen 
gaudenoi helburu bakarrak ba-
tzen gaitu, gure jendarteak bake 
eta elkarbizitza eszenatoki ba-
terantz aurrera egitea", azaldu 
dute atxikimendua emateko 
testuan. 

"Gu guztiok euskal jendarte-
koak gara, eta ez dugu nahi jen-
dartearen gehiengo zabal batek 

dituen bake eta elkarbizitza 
nahiei entzungor eta giza esku-
bideak urratzen jarraitzeko 
apustu egiten duen politika ho-
nekin gure izenean jarraitzerik. 
Horregatik, ozen eta garbi diogu: 
gure izenean mendekuzkoa den 
eta preso dauden pertsonen nahiz 
beraien senideen eskubideen 
urratzaile argia den espetxe po-
litika bat mantendu nahi dute-
nen aurrean altxatzen gara".

autobusak debagoienetik
Debagoieneko herri batzuetan 
hainbat autobus antolatu dituz-
te zapatuko manifestaziora joa-
teko. Herri bakoitzeko orrietan 
dago autobusei buruzko infor-
mazio praktikoa. Horrez gain, 
aste honetako PUNTUA aldiz-
karian, eskualdeko hamabost 
presoen egoerari buruzko erre-
portaje zabala landu dute. 

aiTor loPez rekarTe 
futboL JokaLari oHia

"euskal gizartearen 
erantzukizuna da, elkarlanean, 
euskal presoen eta deportatuen 
eskubideak defendatzea. 
Horretarako aukeretako bat da 
urtarrilaren 14an bilboko 
kaleetara irtetea. Giza eskubideak 
urratzerakoan, gizarte sendo bat 
garela erakutsi behar dugu, era 
berean bake prozesua bultzatuz".

Maria cruickShank 
aktorEa

"Giza eskubideak pertsona orori 
dagozkie. ez dut nahi hauen 
urraketa ez presoentzat, ez 
inorentzat. Senide eta lagunek 
asteburuak errepidean igaro 
behar izateak asko hunkitzen 
nau. Horrez gain, larri gaixo 
dauden presoei, zigorrak euren 
osasun egoerari egokitu behar 
dizkiete, euren eskubidea da".

Pello zabala
frantziskotarra

"orain errefuxiatuak laguntzera 
joan direnekin ikusi da 
instituzioak mugitu direla. 
Presoak etxetik urrun egoteak 
sufrimendu handia dakar 
familientzat, baina inor ez da 
mugitzen. urrutikoen minak 
onartzen ditugu eta gertukoenak 
ez. Hala ere, badaukat esperantza 
gauzak laster mugitzen hasteko". 

eSTher larrañaga 
abokatua

"ezin dugu onartu presoen 
egoera okerrera doala ikustea 
ezer egin gabe. Hortaz, presoen 
egoera salatzeko eta salaketa 
hori sentimendu kolektiboa 
bihurtzeko, auzi horrek 
inflexio-puntua izan dezan eta 
giza eskubideetara eta bakera 
bideratua izan dadila eskatzeko, 
bilbora noa".

FerMin irigoien 
kazEtaria

"Presoen sakabanatze antolatuari 
eusten dioten bi estatuei haien 
espetxe politika gogo sadiko 
batek gidatua dela 
aurpegiratzeko modua da. eTaren 
behin betiko su-etenetik bost 
urtera, presoen gerturatzeko 
itxaropen zilegiak zapuzten 
direlako, eta senideei osasuna 
eta dirua lapurtzen zaielako".

zein arrazoi ikusten dituzu zapatuko manifestaziora joateko?

Bilboko kaleak betetzera, 
presoen eskubideen alde  
sarek sentsibilitate askotariko herritarrak deitu ditu zapaturako, bilbon, sakabanaketa 
politika amaitzeko eta gaixo larrien eskubideak betetzeko eskatzeko. debagoieneko 
hainbat herritan autobusak antolatu dituzte

Leire kortabarria arrasatE
Fagor Ederlanek bere jarduera 
handituko du, eta horretarako 
behar du gune hori. San Andres 
auzoan dago. 2019an 50 lanpostu 
izango dira han, eta lanpostu 
guztiak ez dira berriak izango, 

baina batzuk bai, Ederlanek 
argitu duenez.

Instalazio horietan, Fagor Eder-
lanek moldeak egiteko industria 
jarduera ipiniko du, behe pre-
sioko fundizioko eta aluminio 
injekzioko plantetarako. Fagor 

Ederlanen esanetan, lekualdatzea  
izango da, baina baita jardue-
raren handitze bat ere; izan ere, 
azken urteotan "asko hazi da" 
aluminio injekzioko jarduera, 
eta hazkunde horri erantzun 
egokia emateko espazio handia-
go bat behar da, kooperatibaren 
esanetan. 

Gaur egun, molde horiek Eder-
lanek dituen lantegietan egiten 
dira. Jarduera hori "gakoa" da 
Fagor Ederlanendako, eta orain-
go alokairua indarrean duten 
Inbertsio Planean jasota zegoen. 

ahalmen produktiboa bikoiztu 
Pabiloia egokitu eta gero, koo-
peratibak bitarteko produktiboak 
eramango ditu Aretxabaletan, 
Eskoriatzan, Arrasaten eta Ber-
garan dituen lau plantetarako 
moldeak egiteko eta tresnen 
mantentze eta mekanizazio la-
netarako. Horrenbestez, koope-
ratibak moldeak eraikitzeko 
duen ahalmena bikoiztuko du 
eta egun dituen plantetan leku 
librea utziko du etorkizuneko 
proiektuetan ekoizpen ahalme-
na handitzeko.

Fagor Ederlanek hartu du 
Etxetresnena zen pabiloi bat
fagor Ederlanek fagor Etxetresnen hozkailuen garai 
bateko plantan 4.800 metro koadro alokatuko ditu

San Andresko lantegia. Goiena





Egubakoitza  2017-01-13  goIEnA AldIzkArIA6      debagoiena

ubane Madera dEbagoiEna
Berrekin-Berregin egitasmoaren 
lekukoa hartu, eta KoopFabrika 
izenarekin abiatu du hirugarren 
edizioa Debagoienean sortutako 
ekintzailetasun sozialerako pro-
gramak. Izenaz gainera, berri-
tasun gehiago ere baditu ekime-
nak: Gipuzkoako beste bi es-
kualdetan ere garatuko da: 
Beterri-Buruntzan eta Oarsoal-
dean. Berrekin-Berregin egitas-
moaren antolatzaile den Mon-
dragon Unibertsitateko Lanki 
ikertegiko Arianne Kareaga  
kideak (Bergara, 1979) jakina-
razi du otsailaren 1ean hasi eta 
ekainera bitartean iraungo due-
la KoopFabrikak. 
zelan iritsi da ekimena gipuzkoako 
beste bi eskualde horietara? 
Ez da Debagoienetik beste es-
kualdeetara iritsi dela, baizik 
eta Hernani inguruan (Bete-
rri-Buruntzaldea) bazegoen Koo-
peratzen izeneko programa bat, 
ia Berrekin-ekin batera sortu-
takoa; ez zuten harremanik, 
baina OlatuKoop bi programetan 
zebilen lanean. Oarsoaldea, be-
rriz, gehitzen da, bertako Gara-
pen Agentziak ekonomia sozia-
la eta solidarioa lantzen hasi 
nahi duelako; bultzada politikoa 
ere badu ekimenak. Hala, Ola-
tuKoopetik sortutako harrema-
netik ikusi zen baliabideak eta 
sinergiak aprobetxatzea zela 
zentzuzkoena, eta elkarrekin 
programa diseinatzea zela ego-
kiena. Uztail-urri bitartean di-
seinatu zen programa eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiko Sus-
tapen Departamentura aurkeztu 
zen, eta Gabon aurretik ebatzi 
zen baietz. Izena aldatu egin 
zaio ekimenari, programen ba-
teratzeak eraginda, erreferentzia 
bakarra izateko.
zelan gauzatuko da koopFabrika?  
Otsailaren 1ean hasi eta ekai-
nera bitartean irauten du. For-
mazioa elkarrekin egingo dugu, 
eskualdeak txandakatuta; adi-
bidez, lehen eskola Beterri-Bu-
runtzaldean da, bigarrena De-
bagoienean, hurrengoa Oarsoal-
dean… Tresnen eta praktikaren 
arloa bakoitzak bere eskualdean 
landuko du, eta baita proiektuen 
jarraipena eta lanketa ere. 
debagoienera etorrita, hirugarren 
edizioa du hemen ekimenak; frui-
tuak eman dituen seinale da hori? 
Balorazioa positiboa da. Uste dugu 
bide hori jarraitu beharrekoa 
dela. Azken batean, startup ere-
dua, banakako eredua –norbaitek 
ideia bat dauka eta badoa gara-

tzera–, ez da ohikoena, jende gu-
txik du horretarako gaitasuna 
edo dohaina, eta uste dugu beste 
bide bat izan daitekeela elkarre-
kin bestelako ekonomia eredu 
bat lantzea: elkarrekin pentsatu, 
elkarrekin egin, elkarrekin haus-
nartu gizarte egoeraz…  
zelako fruituak eman ditu orain 
arte berrekin-berregin egitasmoak?
Badago, esate baterako, Airez 
taldea, orain dela bi urte sortu 
zena Bergara aldean; eta bada-
biltza lanean. Kilometroen Ber-
garako jaian, Blai-Blai prozesua 

landu zuten –haurrendako gunea 
egokitu zuten–. Iazko ediziotik, 
berriz, beste adibide bat jartzea-
rren, Propost proiektua dago  
–xehetasunak zutabean–, eta 
Urban Baratz –nork bere etxeko 
balkoian edo duen lursail zatian 
baratzea jartzeko aholkularitza, 
jarraipena egiteko zerbitzua 
eskaintzen duen enpresa bat…
–. Egia da gero ez dagoela proiek-
tuen kontsolidazio maila alturik. 
Ez da-eta erraza. Izan ere, den-
bora behar da horretarako, eta, 
horrez gainera, halako kasuetan, 

konpromiso indibidualak kolek-
tibo izatera pasatu behar dira, 
asko sinistu behar da proiektuan. 
arreta eman dit enpresetan lanean 
diharduten langileek ere parte har 
dezaketela formazio berezitu ho-
netan aurten. hori berria da, ala? 
Berria da, bai. Hor dago intra-a-
prendizaiaren ideia; edozein 
elkartek, euskalgintzako enpre-
sak… eduki ahal ditu ideiak eta 
horiek garatzeko aukera izan 
ahal da, bestelako elkarteekin 
edo pertsonekin elkarlanean. 
Edo pertsona horrek ipini ahal 
du ideia mahai gainean eta gero 
taldean garatu. Edo pertsona 
batek bere lanpostuan ondo egon 
arren ere, akaso, badu ideia bat 
garatzeko edo beste zerbaitetan 
jarduteko grina eta motibazioa… 
hiru urteko ibilbidearen ondoren, 
jarraitzen duzue pentsatzen ekin-
tzailetasun sozialak baduela lekua 
gure gizartean? 
Bai. Eta uste dut geroago eta 
gehiago izango duela. Ekonomia 
egiteko modu berri eta beste 
balio batzuetan oinarritutakoa 
beharrezkoagoa izango da. 
Proiektu hori bultzatzen bidelagun 
asko dituzue… 
Mondragon Unibertsitateko 
Lanki ikertegiak, OlatuKoop 
sareak, Bagarak, Debagoieneko 
Garapen Agentziak, Beterri-Bu-
runtzako udalek eta Oarsoal-
deako Garapen Agentziak par-
te hartzen dute eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiak babestutako 
programa da.

Arianne kareaga, lankiko kidea, ikertegiak Huhezin duen bulegoan. ubane madera

"aurTEn fOrMaziOa 
ELkarrEkin EGinGO 
DuGu hiru 
ESkuaLDETan, 
TXanDakaTuTa"

"Beharrezkoagoa  
izango da ekonomia 
eredu berri bat"
arianne kareaga Mondragon unibErtsitatEko Lanki ikErtEgiko kidEa
urtarrilaren 20ra arte eman daiteke izena ekintzailetasun soziala bultzatzea ipar duen 
formazio eskaintzan; orain arte berrekin-berregin izena izan du; aurten, koopfabrika

"bailaran arte 
kontsumitzaileak badaude, 
baina arte garaikidearekiko 
hutsunea sumatzen genuen. 
Tailerrak-eta badaude, baina, 
diziplina moduan, ikuspegi 
kritikotik, ez dago 
sorkuntzarako zein 
inprobisaziorako lekurik. 
beharrezko ikusten dugu 
artea gizarteratzea, uste 
dugulako arteak gizarteari 
ekartzen dizkion onurak 
ukaezinak direla". Helena 
azkarragaurizarrek (arrasate, 
1992) esplikatu du hortik 
abiatuta landu zutela iazko 
berrekin-berregin edizioan 
Propost proiektua berak eta 
nagore uriartek, arte 
ederretako lizentziadunak 
biak. egitasmoa standby 
egoeran dago, baina dio "oso 
baliagarria" izan dela Lankik 
eskainitako formazioa: 
"Taldean lan egiten da, 
prisma zabaltzen da…".  

Helena Azkarragaurizar. H.a.

Propost: artea 
gizarteratzeko 
proiektua

izenematea
• Urtarrilaren 20a aurretik, 

koopfabrika.eus-en. doan 
da. baina leku mugatuak 
dituzte. 30 lagunek eman 
dute dagoeneko izena.

zeini zuzenduta
• Proiektu edo ideiaren bat 

lantzen edo martxan jarri 
nahian direnak.

• Elkarte forman jardunean 
aritu arren, profesionalizatu 
beste era batera antolatu 
nahi duten taldeak.

• Enpresen baitako 
barne-ekintzailetza 
proiektuei dimentsio 
sozialetik ekiteko asmoa 
dutenak.

kontuan 
hartzekoak
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Zuhaitzak geroago eta 
gutxiago; noiz arte?

JOsu GAriTAOnAndiA 
'oparitu zuHaitz bat' EgitasMoarEn 

arduraduna

bErgara

Ez badakizu zer egin 
Gabonetako zuhaitz 
naturalarekin, landatu ezazu 
gure inguruko mendiren 
batean.

Izan ere, ez da etikoa izaki 
bizidun bat apaintzeko 
erabiltzea egun batzuetan eta 
horren ostean zaborretara 
botatzea; eta, gainera, zuhaitz 
faltan gaude.

Aspaldiko kontua da hau: 
1548. urtean Gipuzkoako 
Batzar Nagusietan lehenengo 
aldiz plazaratu zuten kezka 
da, alegia, gizartearen 
beharrei aurre egiteko 
zuhaitz gutxiegi zeudela, eta 
gaur egun Lurra planeta 
mailan dagoen kezka da. 

Basamortuak geroago eta 
gehiago eta basoak geroago 
eta gutxiago. 

66 aldiz Gipuzkoaren 
azalera mozten dira urtean 
gizakiaren epe motzeko 
proiektu ganoragabekoak 
asetzeko, ondorengo 
belaunaldien etorkizuna 
kolokan ipinita.

Nire aholkua honako hauxe 
da: landatu ahal duzun 

gehien, eta disfrutatu zure 
zuhaitza maskota bat balitz 
bezala, lan gutxi eta onura 
asko ematen du eta. 

Hain zuzen ere, zuhaitzak 
dira Lurra planeta ondoen 
zaintzen dituzten izaki 
bizidunak.

Beste behin, eskerrik 
asko herriko komertzio 
eta enpresei!

MAiAlEn Guridi 
'Ez dot Moztuko bizarra' 

MugiMEnduko kidEa

antzuoLa

Gutun honen bidez, eskerrak 
eman nahi dizkizuegu 
Antzuolako merkatari, 
dendari eta bestelako 
enpresari guztiei Ez dot 
moztuko bizarra 
mugimenduko kideok. Beste 
behin, urte amaierako egun 
berezi hauetan, presoen 
egoerarekiko azaldu duzuen 
sentsibilitatea eta elkartasuna 
goraipatzekoa izan da; 
kandelak ipini dituzue 
erakusleiho zein tabernako 
barran, aportazioak egin 
dituzue, herriko ekimenetan 
zuzenean parte hartu duzue… 
Benetan, eskerrik asko! Ziur 
gaude keinu horiek 
ziegetaraino ere heldu direla.

Elkartasun uholdea itsasoan 
galduta indargabetu ez dadin, 

orain, herritar guztiei bezala, 
urtarrilaren 14ko 
manifestaziora joateko deia 
luzatzen dizuegu. 
Antzuolarrok ere salatzen 
dugu! 

Euskal presoak Euskal 
Herrira!

Mila esker, Pili, eta gero 
arte

dAnEl GOikOlEA ETA AnE 
ArrizAbAlAGA
arrasatE

Pili zure ipuinez
kantu ta jolasez,
amantalakin majia
egin duzu errez.
Umezaintza guztiak
gozatu du pozez,
guztion partez esker
pilo bat bihotzez. 
(Danel Goikolea)

Gogoan dut
guraso zein ikasleek
egin zizuten agurra.
Lora sortaz eskuan
eta irrifarraz ahoan
oroitzen zaitut egun hartan.
Eman zein jaso zenuen
guztiaren pozez,
agurtu zinen esker onez.
Gaur herri osoak malko gaziz
dugu lore sorta eskuan,
baina zure pozaren indarrez
egingo dugu aurrera bidean.
Zuk eman diguzu

guztion bihotzera iristeko 
errezeta,

maitasunez pentsatu, 
maitasunez egin             
eta maitasunez bizitzea.

Irakasle, lagun zein famili 
bezala

irakatsi diguzu
gure biziko ikasgaia. 
(Ane Arrizabalaga)

Pili Otxoa Ugalderen 
familiaren partetik, 
bihotz-bihotzez, eskerrak 
parte hartu zenuten guztioi.

Negarraldi batek

MirEn AMurizA
Https://goo.gL/xfrszH

Obamak negar egin ei zuen 
bere despedida diskurtsoan, 
horixe atzo goizean goiz 
irratian entzun nuena.

Begiak gorrituta imajinatu 
nuen, matrailak umelduta eta 
mukia dariola; ia neu ere 
busti pentsatze hutsarekin 
(egia esan, sinpatia diot). 

Berehala topatu nuen 
bideoa baina negar anpulurik 
inon ikusi ez! 

Michelle emazteari buruz 
ziharduen; berak bilatu bako 
rol bat asumitu eta "graziaz, 
estiloz eta umore onez" bete 
zuela azpimarratuz. 

Esan zezakeen 
"trebetasunez, nortasunez eta 

ingenioarekin" jardun zela 
lehen dama (graziaz, estiloz 
eta umorez klake dantzariak 
aritzen dira, aizu!), baina, 
tira... 

Kontua da, hain justu, 
orduantxe hunkitu zela: 
isildu, musuzapi zuria atera 
eta begi ertza igurtzi zuen, 
ttak. 

Eta bat, bi, hiru (ziur 
pausari zenbat segundoz  
eutsi ere neurtuta     
zeukala), berbetan jarraitu 
zuen. 

Malko bakar bat ere ez zuen 
isuri. 

Orain, medioek negar egin 
zuela zabaldu badute, egin 
zuen eta kito.

Egia osteko aroan 
(post-truth) ei gaude; 
errealitatea gertaera 
objektiboek barik gertatu 
denari buruz esandakoek 
definitzen duten garaian, 
Trump fenomenoaren 
bilakaera adibide. 

Zorionez, aro berri bat 
asmatzeko gai izan direnek 
ere, oraindik ez dute 
deskubritu benetako 
negarraldi batek zelako 
konmozioa sor dezakeen. 

Egizue proba: joan taberna 
jendetsu batera, eskatu kafe 
bat, jarri mahaian eta hasi 
negarrez. Ea zer gertatzen 
den.

guTunak: karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Gutuna helarazteko bideak: otalora Lizentziaduna 31, 20500 arrasate / gutunak@goiena.eus

egin zaitez bazkide
Puntua aldizkaria: astero, etxean.

deskontuak: Goienako iragarki sailkatu eta eskeletan.

abantailak: zozketa eta promozio guztietan.

Urteko kuota: 55 €.  |  943 25 05 05  

aste honetako Puntua aldizkarian

'Kakux' auzia: 
euskal Eliza ere ez dago salbu

Euskara irabazle, denok irabazle!
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eusko 
Jaurlaritzak  
diruz 
lagundutako 
aldizkaria

LaguntzaiLEak

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

argitaratzailea 
goiena komunikazio taldea 
kooperatiba Elkartea
otalora Lizentziaduna 31 
20500 arrasatE

lehendakaria aitor izagirre.
zuzendari nagusia 
iban arantzabal.

eduki zuzendaria 
Eneko azkarate.
erredaktore burua 
ubane Madera.

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), 
Leire kortabarria (Ekonomia).

Maketazioa 
imanol soriano, aitor Lagoma.
Publizitatea 
amaia Mundiñano, 
ziortza Martin, imanol Elortza, 
Jokin uribeetxeberria.
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

unAi busTuriA

Marrazkiz

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

Elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

Zerbait kontatzera baino gehiago, zerbait proposatzera 
dator Zabalik-erako ekarpen hau. Ariketarako 
gomendagarria litzakete belaunaldi desberdinetako 
lagunak elkartzea, sarera sarbidea duen gailuren bat 
lortzea, eta gure bailarako eraldaketa azken 70 urteetan 
nolakoa izan den jakin nahi izatea.

II. Mundu Gerraren bueltan informazio bila USAAF 
eta RAFeko hegazkinek 1945eko urtarrilean Casey Jones 
proiektua abiarazi eta Europa osoa airetik argazkitan 
erretratatu zuten. Gure bailaratik 46ko ekainean pasa 
ziren, eta argazki horiek geo.euskadi.eus atarian ikus 
daitezke, baita bertsio berriagoak ere, ondorengo 
urteetan beste erakunde batzuek ateratakoak. Hasieran 
helburu militarretarako zirenak, egungo lurralde 
antolamendurako eta esparru desberdinetan garatzen 

diren ikerketetarako 
tresna baliagarri 
bilakatu dira, denboran 
elementu geografikoak 
nola aldatu diren 
erakusten dizkigutelako.

Ariketarako, hauta 
dezala norberak 
elementu horietako bat. 

Ni Arrasateko Musakola auzoan kokatu naiz. Iazko 
argazkian ia ikusezinak diren ortuak bilatzen jarri 
naiz, bailararen alde bietan pinudiak nagusi direla. 
1946koa kargatu eta ia ikusezinak direnak etxeak eta 
pinudiak dira. 1954an soloz eta belardiz inguratuta 
agertzen da Plazoleta –Sailuente plaza–. 1956rako, 
berriz, Itsasondo baserritik metro gutxira San 
Antolingo etxeak eraiki, eta hurrengo hegaldirako 
(1983), musakolarrek beraien independentzia –
urbanistikoa– galdua zuten.

Baina hori baino gehiago gertatu da. Gure bailarako 
paisaia, gure herriko beste leku asko bezala, nekazari 
izatetik industrial eta urbano izatera igaro da, gure 
ogibideak aldatu diren heinean. Bakoitzak atera ditzala 
bere ondorioak, baina galdu ditugun paisaia horien 
koloreak irudikatzen galtzen naiz ni, Casey Jones 
proiektuko pilotu haiei tontorren batetik begira…

Casey Jones 
proiektua

zabaLik

iñAki ETxEbEsTE

GaLDu DiTuGun 
paiSaia hOriEn 
kOLOrEak 
iruDikaTzEn  
GaLTzEn naiz ni

dAbid bETAchAM
dEbagoiEna

Ba, bai, duda barik. Baina 
hori nire iritzia da.

Zenbat eta laguntza gehiago, 
orduan eta errazago izango 
dute epaileek partidua 
aurrera ateratzeko.

Hala ere, beste alde batetik, 
zer egingo lukete programak 
eta programak, orduak eta 
orduak jokaldi eztabaidagarri 
bati eskaintzen dizkioten 
telebista saioek? Han daude 
guztiak: aurkezleak, 
kazetariak, sasikazetariak, 
jokalari ohiak, epaile ohiak –

haiek bai delitua haiek–... 
Real Madrilen eta 
Bartzelonaren partiduen 
jokaldi eztabaidagarriekin ez 
daukate mugarik saio horiek, 
eta aurkezleak eurak ere 
saltsan sartzen dira. Bada, 
teknologia berriak sartuta, 
horiek guztiak langabeziara!

JOlAslAriA
bErgara

Bada ordua milioi asko 
mugitzen dituen kirol 
horretan ere aplikatzeko 
azken belaunaldiko 
teknologiak, ala? Adibidez, 

tenisean aspaldi erabiltzen 
dute ojo de halcón delakoa. A 
ze mesedea egin dioten kirol 
horri... Marra zapaldu duen 
pilotak, kanpoan dela, 
barruan...

Ba, futbolean, gauza bera.
Txarrena da partidua geratu 

egin behar dela eta bere 
denbora hartu beharko dela 
jokaldia berriro ikusteko, 
baina, epe luzera, guztiondako 
onuragarria izango delakoan 
nago.

Hori bai... apustu-etxeek 
onartuko dute horrelakorik 
erregea den kirolean?

zEuk Esana

hurrEnGO zEnBakian: kOnSTiTuziOnaLak BErrETSi EGin Du DEnDEk OrDuTEGiak LuzaTzEkO ETa 
MErkEaLDia nahiEran EzarTzEkO aukEra? iritzia emateko: berriak@goiena.eus / goiena.eus.

Futbolean teknologia berriak ezartzearen alde zaude?
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Hau bE badogu!

Angels Barcelo kazetari 
katalanari Urrezko Danborra 
ematea zen Donostiako 
sozialisten proposamena, 
baina eguaztenean egindako 
osoko bilkuran ez zuen beste 
alderdien babesik jaso, eta, 
ondorioz, hutsik geldituko da 
2017ko merezimendua. 
Kazetariak, adostasunik egon 
ezean, nahiago zuela hautagai 
ez izan adierazi zuen.

Sare sozialetan harridura 
handia piztu zuen Angels 
Barceloren izendapenak, eta 
gaia trending topic izan da 
Espainia mailan.

Urrezko Danborra 
hutsik gelditu da

Asteartean ezagutzera eman 
zuten apaizak bi adingaberi 
egindako ukitze desegokiak 
egin izana frogatutzat eman 
zuela Donostiako 
Elizbarrutiak. Sare sozialetan 
bolo-bolo ibili da gaia:

@larretxea: "Shockean. 
Udalekutan izan naiz 
berarekin, Donostiako (bereziki 
Alde Zaharreko) beste ehunka 
haur eta nerabe bezala". 

@JosebeIturrioz: "Eta gero 
Munilla gotzaina sexu eskolak 
ematen. Elizak iraultza behar 
du.

Juan Kruz Mendizabal, 
zurrunbiloaren erdian

Zapatuan Bilbon Sare 
Herritarra plataformak 
deituriko manifestaziorako 
traolak, #u14bilbora eta 
#salatzendut, trending topic 
izan dira bigarren astez 
jarraian. Sentsibilitate 
ezberdineko jendeak martxan 
parte hartuko duela adierazi 
du. Besteak beste, Juanito 
Oiartzabalek, Nagua Albak, 
Mikel Aranburuk, Tontxu 
Camposek, Xabier Euzkitzek, 
Zuriñe Hidalgok, Begoña 
Errastik, Kepa Junkerak 
edota Rosa Roderok.

#u14bilbora traola, 
'trending topic'

Eskaileretan 
jausteko arriskua

Arrasateko Otalora 
Lizentziaduna kaletik Santa 
Barbara parkera igotzeko 
dauden 125 eskaileretatik bi 
apurtuta daude. Kopuru hori 
ez da nabarmena, baina bai 
bertatik pasatzen den jende 
kopurua; umeak dira, bereziki, 
baina baita haiei laguntzen 
doazen gurasoak eta 
aitaita-amamak ere. 
Apurtutako bi eskailerek oso 
arriskutsu egiten dute 
joan-etorria, gure irakurleak 
salatu duen moduan. 

SerGio azkaraTe

gora Eta bEHEra

14 lagun, Jokin 
Zaitegi sariketara

Kopuru polita aurkeztu da 
Jokin Zaitegi Itzulpengintza 
Sariketako ediziora: 14 lagun. 
Debagoiendarrak, Gipuzkoako 
bestelako udalerrietakoak, 
bizkaitarrak eta nafarrak dira, 
besteak beste. Bob Dylan 
abeslari estatubatuarra da 
2016ko Literaturako Nobel 
sariduna; hala, haren 100 
kantako sorta bat itzultzea da 
Arrasateko AED elkarteak eta 
Elkar argitaletxeak 
Arrasateko Udalaren eta 
Laboral Kutxaren 
laguntzarekin bideratutako 
bekaren helburua. Hil 
amaiera aurretik jakinaraziko 
dute irabazlea zein den. 

iturri onEtik

Xabi urzelai arrasatE
Espainiako RACE automobil 
klubak joan den astean 
egindako proposamenak 
haserrea piztu du ziklista, 
zikloturista eta egunerokoan 
bizikleta erabiltzen 
dutenengan. Automobileko 
puntukako gidabaimen 
sistema gainbegiratzen 
dabiltzala aprobetxatuta, 
proposatu dute bizikleta 
gainean ibiltzeko ere 
gidabaimena eskatzea, 
argudiatuz, errepidean 
ibiltzen den edonork eskubide 
eta betebehar berberak izan 
beharko lituzkeela. 
Gidabaimena izateaz batera 
bizikletak matrikulatzearen 
gainean ere berba egin dute, 
eta gaineratu, komenigarria 
izango litzatekeela aseguru 
propioa izatea.
debagoieneko zikloturista 
klubean zer iruditu zaizue 
proposamena? 
Itxura hartzen diogu dirua 
ateratzeko beste bide bat 
izango dela. Lehenengo 
matrikula, gero baimena eta 

azkenik asegurua ere 
beharrezkoa izango da… diru 
mordoa ateratzeko, azken 
batean. 
neurria bizikletaren erabilera 
geroz eta handiagoa delako 
datorrela uste duzu? 

Goraka doa pixkanaka 
bizikletaren erabilera, baina 
Europan erabiltzen dute 
bizikleta guk baino askoz 
gehiago eta han ez dute 
halako neurririk hartu. 
Zergatik hemen bai? Gainera, 

istripu larriak hiriburuetan 
gertatzen dira, oinezkoen 
artean, ez errepideetan.
erregulazioren bat egon beharko 
litzatekeela uste duzu?
Bai, adibidez, hiri barruan 
bizikletaz zela ibili behar 
garen arautuko duena. Akaso 
hor badugu zer ikasia. Baina 
errepideetan zikloturistek 
badakite zela ibili. 
errepidean badute lekua 
txirrindulariek eta autoek?
Bai, eta denon artean 
konpondu behar gara 
errespetu osoz. Inportantea da 
heziketa, txikitatik hastea 
ikasten gure artean ze 
errespetu izan behar dugun. 
Txirrindulariok ikasi egin 
behar dugu eta errespetatu 
semaforoak, zebra-bideak… 
erru jakin bat badugu, baina 
hori da alde bat. Bestetik ja 
jartzea baimena, asegurua… 
halakorik ez dut ezagutzen 
Holandan, Belgikan, 
Alemanian… han bizikleta 
mordoa ibiltzen da eta ez dago 
halako trabarik. Hainbeste 
trabarekin lortzen duzun 
bakarra da jendeak bizikleta 
etxean uztea. Guk gure 
lizentzia dugu, gure 
asegurua... eta urtero geroz 
eta garestiagoa da. Aurten 120 
euro ordaindu behar ditugu, 
adibidez. Sinestezina litzateke 
edonor derrigortu beharra 
lizentzia ateratzera.

Juan Antonio Irizar. Goiena

"Sinestezina litzake lizentzia 
ateratzera derrigortzea"
Juan anTonio irizar dEbagoiEna zikLoturista taLdEko prEsidEntEa

protagonista
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Jokin Bereziartua arrasatE
Euskal Herrian Euskaraz taldeak 
bi urte egin ditu Jai Zale kudea-
tzen. Itzalita zegoen gune bat 
argiztatu dute, euskaratik eta 
euskaraz: "Sekulako buelta eman 
diogu Jai Zaleri. Prozesua gora-
beheratsua izan zen; gazteak gi-

nen erronkari heldu genionean, 
esperientzia bakoak. Baina ilusioz 
gainezka geunden, oso gogotsu", 
gogoratzen du Arrasateko EHE-
ko kide Iker Agirrek. Jai Zaleren 
ardura hartzea erabaki "ausarta" 
izan zela uste dute: "Herriko gaz-
teez osatutako talde ekintzaile 

baten oinarrituz abiatu genuen 
proiektua, euskarari diogun mai-
tasuna erregai gisa hartuta". 

Hasiera baten, kultura ekital-
diak antolatzeari ekin zioten, 
lehen hilabeteetan ia asteburu-
ro proposamen bat eskaintze-
raino: "Hala ere, Udalaren par-

tetik isunak jaso genituen; so-
nografoa jarri ziguten. Horre-
gatik erabaki genuen kultura 
agenda etetea". Oztopoak oztopo, 
baina, Jai Zale Arrasateko eus-
kalgintzaren erreferentziazko 
gune izatea lortu dute: "Hasie-
ratik harrera beroa izan genuen 
adin tarte zein profil ezberdine-
ko herritarren partetik".

edonori ateak zabalik 
Jai Zaleko proiektua tabernan 
bertan lanean diharduten bost 
tabernariek eta EHEko beste 
hamar lagunek hezurmamitzen 
dute. Lantalde horrek ezaugarri 
batzuk ditu: "Autoeratuak, ekin-
tzaileak, euskaltzaleak eta au-
sartak. Hasi ginenean, ostalari-
tzak ez zuen garai bateko erren-
tagarritasunik eskaintzen, eta, 
horregatik, etengabe asmatzen 
ibili beharra dago".  

Bi urte hauetan egindako la-
narekin pozik daude, bereziki, 
oztopoak gainditu eta aurreiku-
sitako erronkak bete dituztela-
ko. Izan ere, negozio ikuspegitik 
errentagarria da egun Jai Zale, 
eta hori lortzeko "lan handia" 
egin behar izan dute. 2017ra 
begirako erronkei dagokienez, 
Jai Zale gunearen funtziona-
menduan ez dute aldaketarik 
aurreikusten eta espero dute 
gaur egungo eskaintzarekin orain 
arte bezain ondo funtzionatzea.    

Era berean, azpimarratu dute 
Euskal Herrian Euskaraz "talde 
irekia" dela eta edonorendako 
dituztela ateak zabalik. 

nazio batzar irekia altsasun
Aurreko ikasturtean gogoeta 
fasean murgildu zen Euskal He-
rrian Euskaraz. Jendartea alda-
tzen doan heinean euskararen 
bueltan lanean diharduten era-
gileak ere aldaketa horietara 
egokitzea "ezinbesteko" ikusten 
zutelako abiatu zuten hausnar-
keta. "Nazio mailako lanketa 
izan zen. Militante ohiak eta 
gaur egungo militanteak elkartu 
eta EHEren gaineko iritziak jaso 
genituen", dio Agirrek. Orduan, 
behin-behineko txostena onartu 
zuten, eta ordutik jasotako ekar-
penak aintzat hartuz behin be-
tiko dokumentua onartzeko hi-
tzordua izango dute urtarrilaren 
28an. Egun horretan nazio batzar 
irekia egingo dute Altsasun.  

'gaztiok euskaraz bizitzera goiaz'
Arrasatera etorrita, sanjuanetan 
abiatutako Arrasateko gaztiok 
euskaraz bizitzera goiaz kanpai-

na borobildu egingo dute bihar, 
bideoklip baten grabaketarekin. 
Kanpaina aurkeztu zutenean 
argi utzi zuten: "Aurreko belau-
naldiek sortutako Arrasate eus-
kaldunaren aldarria gure egin 
eta norbanakoen konpromisotik 
jauzi kolektibo bat egitera goaz 
herri euskaldun baten bizitzeko". 
Arrasateko euskararen ezagutza 
maila aintzat hartuta, EHEk 
uste du badaudela baldintzak 
Arrasate euskaldun baten bizi 
ahal izateko: "Ez gara gaur egun-
go egoeraz konformatzen. Gazte 
eleanitzak izan gaitezke Arra-
sate euskaldun baten". 

euskaraz bizi eguna martxoan
Euskal Herrian Euskaraz tal-
dearen nazio mailako Euskaraz 
Bizi Eguna Arrasaten egingo da 
martxoaren 18an. Aurreko ikas-
turteko gogoeten osteko txoste-
na aurkeztuko dute: "EHE berria 
eta gaurkotua aurkezteko eguna 
izango da, plazera izango da, 
aurten nazio mailako egun be-
rezi hori Arrasaten egingo de-
lako". Egitaraua ez dute oraindik 
zehaztu, baina aurreratu dute 
"ekintza potoloak" antolatuko 
dituztela umeendako, gazteen-
dako eta helduendako. 

Euskal Herrian Euskaraz-eko Josu Basterra, Ainhoa Urzelai, Aitor Juaristi, Iker Agirre, Jone Usatorre eta Mikel Makazaga. j. bereziarTua

arnasgune bizia 
euskararentzat
Euskal Herrian Euskaraz taldeak kudeatzen duen Jai zale tabernak bi urte egin berri ditu 
eta hurrengo astebururako plana egin du urteurrena ospatzeko: "gazte ekintzaileekin 
abiatu genuen proiektua, euskarari diogun maitasuna erregai hartuta", adierazi dute 

urtarrilak 20
• 22:30 kontzertuak: iker 

Lauroba eta Leire Leturia 
eta kamareroiak (jai 
zaleko tabernariak).

urtarrilak 21
• 12:00 bertso saioa: julio 

Soto eta amets arzallus. 
Gai jartzailea: beñat 
zamalloa. 

• 13:00 Arrasateko 
gaztiok euskaraz 
bizitzera goiaz! kanpaina 
borobiltzeko 
bideokliparen grabaketa. 
ondoren, luntx irekia. 

• 18:30 Trikiti saioa: Leire 
etxezarreta eta eider 
Garro.

urtarrilak 22
• Goizean Pintxo-pote 

berezia.
• 18:30 berri Txarrak 

taldearen bertsioak 
zuzenean. 

urteurreneko  
ospakizunak
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Jokin Bereziartua arrasatE
2006ko uztailean ireki zen Biz-
tanleen Arreta Zerbitzua (BAZ), 
eta gaur egun pentsaezina izan-
go litzateke Udalak ez izatea BAZ 
moduko gune bat. Asko eta as-
kotarikoak direlako arrasatearrak 
bertan egin ditzakeen tramiteak: 
Udaleko sarrera erregistroa egi-
tea, kexak zein iradokizunak 
bidaltzea, obra txikietarako li-
zentziak eskatzea, galdutako 
objektuak eramatea –arruntak 
direnak, arropa edo giltzak kasu, 
erregistratu eta bost hilabetez 
egoten dira BAZen ikusgai; ob-
jektu baliotsuak, berriz, eraman 
duen herritarrari ea bueltan jaso 
gura duen galdetzen zaio, baldin 
eta bi urteko epean jaberik ager-
tzen ez bada–, Udaleko material 
ezberdina jasotzea, Hondakinen 
Bulegoko tramiteak egitea, TAO 
txartelak berritzea egoiliarren-
tzat –egunotan buru-belarri dihar-
dute tramite horiekin–, Udaleko 
zein udalerriko informazio oro-
korra jasotzea, hilerriko zerbitzu 
orokorrak…  Kexak ere egune-

rokoen artean daude, egunero 
lau edo bost jasotzen dituzte. 
Herritarrek BAZen bertan, tele-
fono bidez, idatziz, on line edo 
posta elektronikoz helarazi de-
zakete kexa.

udala arinduz, zerbitzua hobetu
Herritarrei zerbitzu hobea ema-
teko sortu zen BAZ. "Batetik, 
Udalaren lana arintzeko egin 

zen eta baita udaletxetik kanpo 
irisgarritasuna bermatzeko ere; 
askotariko zerbitzuak ematea 
izan zen asmoa, herritarra leiha-
tilez leihatila joan beharrean 
leku berean egiteko tramite guz-
tiak", dio Edurne Muxika ardu-
radunak. Gainera, Diputazioa-
rekin eta Jaurlaritzarekin erre-
gistro bateratua izanda, lehen 
bi erakunde horietan egin beha-

rrekoak ziren zenbait tramite 
orain BAZen egin daitezke. 

Bestalde, datu esanguratsu bat 
da BAZetik pasatzen den herri-
tar kopurua. Hasierako urteetan 
egunero 100 herritar inguru 
pasatzen ziren, batez beste, eta 
gaur egun kopuru hori bikoiztu 
egin da. Hau da, astelehenetik 
egubakoitzera, egunero 200 he-
rritar pasatzen dira bertatik, 
batez beste; zapatuetan, berriz, 
45 herritar inguru pasatzen dira. 

Telematikarako jauzia 
2017rako, "iraultza" dator: "Egun, 
tramite batzuetarako kanalak 
presentziala eta telefonikoa dira. 
Aurrerantzean, kanal telemati-
kora egingo dugu salto; hau da, 
herritarrak hona etorri beha-
rrean, nahi duen lekutik eta 
automatikoki egin ahalko ditu 
tramite mota horiek; erantzuna 
ere kanal beretik jasoko du". 

Herritar batzuk BAzen asteon; astelehenetik egubakoitzera, 200 pertsona pasatzen dira bertatik, batez beste. jokin bereziarTua

Baz: hamarkada bat 
arrasatearren zerbitzura
biztanleen arreta zerbitzua oso errotua dagoen seinale, gaur egun, aste barruan, 
batez beste, 200 herritar pasatzen dira bertatik egunero denetariko tramiteak 
egiteko: udaleko sarrera erregistroa egitea, kexak jartzea, tao txartela berritzea...

Balindatik 
alotipora

Ikastolakumiok berbakera 
barrixe asmau gaueneko 40. 
urteurrena bete dala esango 
neuke, euskara batuak eta 
tokixan tokiko euskariak bat 
egin euen geure orduentxeko 
ikastoletan. Elkartruke 
horretatik eta gaztelerak 
euken eraginari esker be 
Balinda moruko esamoldiak 
asmau gittuen. Beste asko be 
entzuten zien: gitarria ikutu, 
eurixe dabil, hobiaue da, ikusi 
dotsut, eta danen gaiñetik 
lehen aittatutako Balinda fan, 
Balinda egin... famaue. 

Gaur egun geure gazte 
askoren kultura erreferenteak 
erdara mundutik datozenez, 
arrasto nabarmena uzten dau 
ebalten dauen euskerian be. 
Ezaugarri batzuen artien ahal 
dot esan a lo nahasketa bat 
dala tipo euskañol, en plan 
balinda baiña más salvaje. 
Arabiar puntu bat be 
badauko: ahal naz fan, ahal 
dot zabaldu, ahal dozu egin...

Beste ezaugarri bat aberatsa 
baiño pobrie dala esango 
neuke, eskekue da: es ke 
Markelek esan dau, es ke 
holan da... eta antza danez be 
ez dau oso osasuntsu: si da 
neuk esan doten moruen, si 
dau txarto…

Eskerrak Soziolinguistika 
Klusterrak 2014an Arrasaten 
emundako datuen arabera 
kaleko erabillera 1988tik 
2013ra ; %14tik %34ra igo dan  
porque si no vamos listos. 

nirE ustEz

GAizkA
ErAñA

Herritarrak kexa helarazten 
duenean, bazen aztertzen 
dute udaleko zein 
departamenturi dagokion. 
Programa berezi baten 
bidez editatzen dute kexa 
eta automatikoki iristen da 
dagokion sailera. ondoren, 
saileko arduradunari 
dagokio programa beraren 
bidez erantzutea, kexa 
horren egoera ze puntutan 
dagoen zehaztuta. 
"Programa berezia, 
gardena eta egokia da", 
dio muxikak. astean behin 
alkateari ere pasatzen 
zaizkio kexa guztiak.  

zer egiten da 
kexekin?

Iturriotz, 9 • ARRASATE 
 Tel.: 943 79 81 82 Iturriotz, 9 • ARRASATE • Tel.: 943 79 81 82

LurrindeGia

olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50
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aGako

iglesiasen omenezko irudi berria
"Hanka sartze" baten ondorioz aurreko irudia ezabatua izan ostean, 
joseba iglesiasen omenezko mural berria egin zuen aGakok joan den 
zapatuan. Gaztetxeko kideek ez dute baloraziorik egin nahi izan azken 
egunotan sortu den zalapartaren gainean, eta, aurreko muralaren 
"jarraipena" margotuta, espero dute auziak zeresan gehiago ez ematea.

Jokin Bereziartua arrasatE
Urtarrilaren 21ean egingo da 
aurten zuhaitz feria, azken lau 
urteetan egin den moduan, ba-
serritarren azokarekin batera. 
Arbolak salgai egongo dira 
08:00etatik 14:00etara. Arrasaten 
garai batean egiten zen zuhaitz 
feria, baina, hainbat urtetako 
etenaldiaren ostean, Udalak 
2014an berreskuratu zuen zuhaitz 
azoka. Laugarren edizio honetan, 
Euskal Herriko sei mintegi one-
netakoak etorriko dira eta Uda-
lak aditzera eman ditu horieta-
ko bakoitzaren kontaktuak, gura 
duenak enkarguz eskatu gura 
badu: Zaldibarko Areitio (608 
879 352), Igorreko Artadi (680 
937 875), Zaldibarko Belar (629 
484 151), Gatikako Etxebarria 
(646 514 154), Zarauzko Lurberry 
(657 719 685) eta Arrasateko Uda-
latx (690 610 822).

debagoienerako egutegi bat 
Tolosakoa edota Markinakoa 
moduko zuhaitz feria entzutetsu 
bat lortzea zaila izango dela ai-
tortu arren, Udalari gustatuko 
litzaioke, "apurka-apurka", bai-
laran zuhaitz azoken egutegi bat 
ezartzea. Horrez gain, lehen sek-
torea bultzatzea ere badu helbu-

ru ekimenak. "Espero dugu giro 
ona sortzea, debagoiendarrek 
baserritarren azokaz eta zuhaitz 
feriaz gozatzea", gaineratu dute. 

askotariko espezieak    
Eskaintza zabala izango du 
zuhaitz feriak espezieei dago-
kienez: fruta-arbolak, koniferoak, 
basoko landare autoktonoak, 
lorategietako landareak, basoko 
fruitu txikiak eta ekologikoak. 
Kontuan hartzekoa da, aldi be-
rean, Seber Altube plazara eto-
rriko diren mintegi guztiek 
ekoizpen propioa dutela; hau 
da, ez direla bitartekari soilak. 

Udaleko Ingurumen Saileko 
Pello Garaik nabarmendu due-
nez, gainera, herriko bertako 
mintegi batek ere hartuko du 
parte; gaur egun mintegia Ge-
salibar auzoan duten Udalatx 
mintegikoek basoko fruitu txi-
kiak eta ekologikoak ekarriko 
dituzte feriara. Udalak zuhaitz 

feria urtarrilean antolatu gura 
du datozen urteetan ere, hila-
bete hori delako landatzeko 
aproposena: "Kanpoan hotz egin 
arren, lur azpian epelago egiten 
du, eta, zuhaitzak orain landa-
tuz gero, udaberrirako sustraiak 
hedatuago eta indartsuago egon-
go dira. Martxoan landatuta 
ere loratuko du, baina sustraiak 
ez dira horren hedatuta egongo". 
Aurreko edizioak ondo joan 
dira, Garairen arabera: "Ez da 
Tolosakoa edo Markinakoa mo-
duko plaza, baina saltzen da. 
Baserritarrez gain, etxebizitza 
familiabakarrak dituztenek ere 
erosten dute. Azoka bukatu 
aurretik galdetu izan dudanean, 
erantzun positiboak jaso izan 
ditut. Pentsa, euria eten barik 
egin zuen urtean ere nahiko 
ondo saldu zutela esan zidaten".        

biteriko lehen azoka bihar
Bestalde, bihar estreinatuko da 
Biteri plazako elikagaien azoka. 
Esperimentu moduan jarriko 
dute, nola funtzionatzen duen 
aztertzeko. Udal Gobernuak uste 
du herritar batzuek ordutegi 
kontuengatik ezin dutela eguaz-
ten eta egubakoitz goizetan Azo-
ka Plazan erosketarik egin. 

Arrasateko Udalatx mintegiaren postua iazko zuhaitz ferian. Goiena

zuhaitz feria, urtarrileko 
azokan errotzeko bidean 
urtarrilaren 21ean egingo da eta Euskal Herriko onenen artean dauden sei mintegi 
ekarriko ditu udalak; aurtengoa laugarren edizioa izango da, eta aurrekoak ondo joan 
dira: "arrasatekoa ez da tolosakoa edo Markinakoa moduko plaza, baina saltzen da" 

EuSkaL hErrikO 
OnEnEn arTEan 
DauDEn SEi MinTEGi 
ETOrrikO Dira 
SEBEr aLTuBEra 

Giza eskubideak. Konponbidea. 
Bakea lelopean, euskal presoen 
eskubideen defentsan Sare pla-
taformak antolatu duen Bilboko 
manifestaziorako –Casillatik, 
17:30ean– dei egin eta autobusak 
antolatu ditu Arrasateko Sarek. 
Txartelak Kajoi, Bengoa, Taupa, 
Irati eta Iluntz tabernetan dau-
de salgai, hamar eurotan; auto-
busak 15:00etan irtengo dira 
Garibai geltokitik.

Bilboko manifestaziora ahalik 
eta herritar gehien erakartzeko, 
Sarek ikus-entzunezko bat ka-
leratu du asteon, abenduaren 
30ean egindako elkarretaratze 
berezian hartutako irudiekin. 
Urteko azken egubakoitza izanik, 
400 herritar inguru elkartu ziren 
ekitaldi hartan. 

Bilborako dei egin du 
Sarek; autobuserako 
sarrerak salgai daude

arrasatE irratia

Su Ta Gar taldearen kontzertu berezia berbagai
Su Ta Gar taldeak urtarrilaren 21ean kontzertu berezia eskainiko 
du Amaia antzokian (20:00). Datorren astean Igo autobusera! saioan  
egongo dira kontzertuaren nondik norakoak azaltzen; sarrerak 
zozketatuko ditugu hilaren 20an. Parte hartzeko, 943 25 05 05 tele-
fono zenbakira deitu edo irratia@goiena.eus helbidera idatzi. 

Kooltur Ostegunetarako sarreren zozketa
Kooltur Ekintza taldearen Kooltur Ostegunak ekimenaren barruan, 
Bergarako What A Band taldeak country rock doinuak eskainiko 
ditu hilaren 19an gaztetxean, 22:00etan. Sarrerak zozketatuko ditu-
gu egun berean; parte hartzeko: 943 25 05 05 edo irratia@goiena.eus. 

"Arrasateko Udalak 15.000 euro-
ko ekarpena egingo du urtero 
eta bere konpromisoa agertzen 
du, garapenerako lankidetzara 
bideratzen diren errekurtsoak 
legealdi bukaerarako aurrekon-
tu garbiaren %0,7ra iritsi dadin". 
Hala gauzatuko da Udalaren, eta 
Mundukide eta Harreman era-
kundeen artean atzo, eguena, 
sinatu zuten hitzarmena, Mozam-
bike iparraldeko garapen sozioe-
konomikoaren programara atxi-
kitzeko. Programa horren helbu-
rua da "Mozambikeko herritarrek 
errenta sortzeko duten gaitasuna 
handitzea eta berdintasunean eta 
jasangarritasunean oinarrituta-
ko garapen ekonomikoa sustatuz, 
bertako bizilagunen autonomia 
lortzea".

Mozambike iparreko 
garapena bultzatzeko 
programarekin bat
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2015eko irailean irten zen mer-
katura gaur egun 300 bezeroren 
igogailuen mantentze-lanak 
egiten dituen Bertako Igogai-
luak enpresa. Azken urtean 
Euskal Herri mailan manten-
tze-lanetan gehien hazi den 
enpresa da, eta aipatzekoa da, 
esaterako, Debagoieneko beze-
roek emandako erantzun ona; 
izan ere, horrek Arrasaten tek-
nikari berri bat kontratatzea 
ahalbidetu die.

Lehenbizi Gipuzkoan soilik 
hasi arren, Bizkaira eta Ara-
bara ere zabaldu da enpresa, 
eta bertan ematen duten zer-
bitzua Gipuzkoan ematen du-
ten kalitate berberekoa da. 
Hizkuntzari behar duen ga-
rrantzia ematen diote, gainera. 
"Araban, esaterako, aurrekon-
tua eskatzen diguten bezeroak 
harritu egiten dira aurrekon-
tua, kontratua… euskaraz es-
kaintzen diegunean. Ez daude 
ohituta beste enpresekin eus-
karaz tratatzen eta, era berean, 
komertzialekin eta teknika-
riekin ere euskaraz hitz egi-
tera… Orain artekoak ikusita 
bezeroen erantzuna ona dela 
ikusi dugu honen aurrean", 
adierazi du Ibai Salazarrek, 
Bertako Igogailuak enpresako 
ingeniariak.

bertako igogailuen onurak 
Bertako Igogailuek beste enpre-
sekiko dituzten ezberdintasunak 
honako hauek dira: 24 orduko 
zerbitzu erreala ematen dute 
Bertako enpresakoek; hau da, 
larrialdietan bakarrik barik, 
abisu guztiak kontrolatzen eta 
premiak betetzen dituzte. Kon-
tuan izan behar da enpresa askok 

24 orduko zerbitzua izan arren, 
asteburu eta jaiegunetan 13:00eta-
tik aurrera larrialdi deiei baka-
rrik erantzuten dietela eta astean 
zehar 21:00etatik aurrera ere ez 
dituztela abisu guztiei erantzu-
ten. Bertako enpresak, berriz, 
abisu guztiak erantzuten ditu 
astelehenetik domeketara, 24 
orduz eta urteko 365 egunetan.

Bestalde, bezeroen  askatasu-
naren aldeko apustua egiten dute. 
"Tamalez, bezero asko preso sen-
titzen dira hiru, bost eta hamar 
urteko kontratuekin. Gurean, 
baina, urtebeteko kontratuak 
egiten ditugu; bezeroa engainatu 
barik, askatasuna eman nahi 

diogu horrela, eta urte bat pasa 
ostean nahi duen erabaki auke-
ra errespetatzen dugu.

Prezioari dagokionez, batez 
beste, piezak barne dituzten kon-
tratuak 100 eurotik aurrerakoak 
dira, eta prezio horren barruan 
telefono linea integratuta dator.

zerbitzu berriak 
Bertako Igogailuak enpresak 
txikia ematen duen arren, pun-
tako teknologia eskaintzen du. 
Orain, adibidez, pasarela deritzon 
sistema ari dira igogailu batzue-
tan instalatzen. Horrekin, beze-
roak igogailu bat gelditu dela 
sumatu aurretik, sistema baten 
bitartez abisua jasotzen dute 
langileek eta arazoa konpontze-
ra joaten dira. Era berean, igo-
gailu berrien instalazioak ere 
egiten hasi dira, eta dagoeneko 
hasi dira Ibarra eta Oñatin egin-
go diren instalazio berrien an-
tolakuntzan.

Dituzten zerbitzu guztiak ordu 
erdiko epean emateko aukera 
eskaintzen dute. Izan ere, Ara-
ban, Bizkaian eta Gipuzkoan, 
lau zonatan banatuta daudenez, 
larrialdi guztietara lehenbailehen 
iristeko aukera dute.

gertutasuna eskaintzen dute 
Bertako enpresako kideek argi 
daukate Euskal Herrian jaiotako 
betiko enpresek oso zerbitzu ona 
ematen dutela, baina gertutasu-
nean oinarritutako zerbitzu pro-
fesional baten aldeko apustu 
irmoa eskaintzen dute eurek. 
Eurentzat, bezeroak ez dira zen-
baki soil bat, eta jabeen komu-
nitate guztiekin erlazio oso estua 
dute. "Orain arte batutako espe-
rientziarekin eta lanarekin, aka-
tsak egin arren, aurrera atera 
dugu proiektu hau, eta, azkenen-
go urtean eginiko 300 bezeroei 
esker, zerbitzu hobea eskaintze-
ko aukera daukagu". Aurten, 
teknikari berriak kontratatu 
dituzte, gainera, eta osatutako 
lantalde ezin hobea finkatu dute. 
"Arrasateko eta Anoetako lanto-
kiez gain, Araban eta Bizkaian 
ere zabaldu ditugu lan zentroak 
eta eskualde hauetan izandako 
harrera ezin hobea izan da".

Hasiera batean, izen komer-
tziala Bertan zen, eta Bertako 
izatera pasatu da; era horretan, 
bertakoak direla azpimarratzeko. 
Bertan lanean dihardutela eta 
euren independentzia manten-
duko dutela bezeroei eskainitako 
zerbitzuak mantentzeko eta hitza 
betetzeko.

Bertakoa eta 
gertukoa

aBiSu GuzTiak 
EranTzuTEn DiTuzTE 
24 OrDuETan, 
urTEkO EGun 
GuzTiETan

bertako igogailuak enpresak zerbitzu ezin hobeak eskaintzen ditu, eta zerbitzu 
profesional baten aldeko apustu irmoa egiten du, baina, batez ere, bezeroa oinarri 
izanda. izan ere, orain arte egindako lanarekin, 300 bezero batzea lortu dute

• Hileroko ikuskapena

• 24 orduko asistentzia

• Pieza originalak 

• Euskarazko zerbitzua

• Telefono linea

• Gertutasuna

Dena 100 eurotik 
aurrera iraunkortasun 
gabeko kontratuekin.

eSkainiTako 
zerbiTzua

Bertako Igogailuak enpresako Joseba lopez langilea, autoarekin, garaian ateratako argazkian. berTako iGoGaiLuak
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Xabi Gorostidi arrasatE
2017a urte emankorra izango da 
Besaide Mendi Elkartea osatzen 
duten kideentzako. Proiektu eta 
erronka ugari dituzte mahai 
gainean, betiere, mendizaleta-
suna bizirik eta osasuntsu man-
tentzea xede hartuta. 

Partaide aldetik osasuntsu 
Gaur egun 1.600 bazkide inguru 
ditu Besaide Mendi Elkarteak, 
eta horietatik 902 federatuak 
dira. "Krisi ekonomikoaren era-
ginak nabari izan ditugu, baz-
kide kopuruak behera egin bai-
tu azkenaldian. Baina, hala eta 
guztiz ere, Euskal Herri mailan 
bazkide kopuru handienetarikoa 
daukagu Arrasaten", azaldu Ai-
tor Zubiaga presidenteak Arra-
sate Irratian egindako elkarriz-
ketan.   

Kopuruak behera egin duen 
neurrian, Zubiagaren ustez, ga-
rrantzitsua da gazteengan men-
dizaletasuna sustatzeko ahale-
ginak egitea. "Gure umeak eta 
gazteak mendizaletasunera ger-

turatzea erronka bat da gaur 
egun. Lehen, belaunaldiz belau-
naldi naturalki transmititzen 
zena gaur egun ez da hain erra-
za. Horrenbeste aisialdi aukera 
egonda, zailtasunak ditugu hori 
lortzeko". 

bi proiektu izar
Etxezarreta proiektua da lehena, 
eta Monterron abiapuntu izan-
go duen PR mendi ibilbidea bi-
garrena.

Etxezarretari buruz galdetuta, 
proiektuak izandako babes za-
bala nabarmendu zuen Zubiagak. 
"Ingurumena, aisialdia eta kul-
tura barne hartzen dituen proiek-
tua da, eta adostasun maila 
handia pilatzea lortu du. Akaso, 
ez da oso garbi irudikatu, au-
rrekontuen bozketan beste hain-
bat kontu zeudelako, baina atzean 
duen adostasun maila hori ezin-
bestekoa da". 

Orain, Arrasateko Udalak al-
derdi tekniko eta administrati-
boak guztiz lotuta uztea falta da 
egitasmoa errealitate bihurtzen 

hasteko. "Momentu tekniko ba-
ten sartzen gara, txostenak egin 
beharra dagoelako. Hala ere, 
guk prozesua gertutik jarraitu-
ko dugu, betiere, laguntzeko 
prest. Prezioari dagokionez, ne-
goziaketa nahikoa aurreratuta 
dagoela esan daiteke", adierazi 
du Zubiagak. 

Bestalde, Anporretako tontorra 
erosterakoan iragarritako PR 
ibilbidea homologatzea izango 
da beste zeregin garrantzitsu 
bat. Apirilean egingo dute aur-
kezpena, Gipuzkoako Mendi 
Federazioa tarteko, eta ondoren 
etorriko dira panelak, zutabeak, 
margoak eta markak finkatzea. 
Honela azaldu du proiektu honen 
helburu nagusia Zubiagak: "Az-
kenaldiko gure nahietako bat 

izan da, autoa hartu behar gabe, 
Monterron abiapuntu izanik, 
Arrasatearrei mendizaletasuna 
garatzeko aukera polit bat ema-
tea. Monterrondik irten eta Hi-
dalgobaso, Mojategi, Anporreta, 
Iturritxipigaina, San Balerio 
zeharkatu dituen ibilbidea izan-
go da".

urte osoko egitarau zabala
Besaide Mendi Elkartearen web-
gunean ikusgai dago urte oso-
rako prestatu duten egitarau 
oparoa. Ekintza guztiak banan
-banan ez aipatzearren, horie-
tako batzuk nabarmendu zituen 
Zubiagak. 

Lehenik, Artzaintzaren ibilbi-
deari jarraipena emanez, 2017rako 
zazpi etapa antolatu dituzte. 
"Betidanik gure inguruan egon 
den mendizaletasun filosofiari 
eusten dion ekimena da", Zubia-
garen hitzetan. 

Aipamen berezia merezi du 
ere Aiba! mendi irteerak. Bi 
urtean behin antolatzen den 
mendi martxa arrakastatsua 
ekainaren 4an egingo da. "Beti 
diot ingurune pribilegiatuan 
bizi garela, eta Aiba! horren 
erakusle garbia da. Bailara ede-
rra daukagu, eta, antolatzaileoi 
lan handia egitea tokatzen zaigun 
arren, gozatu itzela hartzeko 
aukera izango dugu ekainean". 
Iraganean, Hiru Handiak las-
terketaren urte beretan egiten 
zen, baina, hiru urteko geldial-
dia egin ostean, urte bakoitietan 
egingo da aurrerantzean.

Besaide Mendi Elkartetik na-
barmendutako beste ekimene-
tako bat Mondran Bike Arrasa-
teko MTB martxa izan zen. 
"Seguruenik, urteko ekintza 
indartsuenetakoa bilakatu da.  
Erabat arrakastatsua. Aurtengo 
edizioari beste distira puntu bat 
eman nahian gabiltza. Oraindik 
asko falta da irailaren 23ra arte, 
eta ez dut ezer aurreratu nahi, 
baina hori da gustatuko litzai-
gukeena". 

Aipatutako ekintzez gain, bes-
te hainbat antolatu dituzte urte 
honetarako. Batzuk aipatzearren, 
Guadarramako mendizerrara 
irteera apiril bukaeran, maia-
tzean egingo den Mendi Tour  
eta Kantabriako mendiak eza-
gutzeko irteera uztailean.

batzar orokorra ate joka
Besaideko bazkideek hitzordu 
garrantzitsua izango dute hila-
ren 26an, 19:00etan, Kulturaten 
egingo den batzar orokorrean.

Bi urtean behin antolatzen den Aiba! mendi martxa izango da 2017an zeresana emango duen ekintzetako bat. Goiena

Erronkaz eta proiektuz 
betetako urtea aurretik
Etxezarreta proiektua guztiz gauzatzea, Monterron abiapuntu izango duen pr ibilbidea 
aurkeztea eta prestatzea, 'aiba!'-ren itzulera eta Mondran bikeri distira handiagoa 
ematea dira 2017rako besaide Mendi Elkarteak finkatutako helburu nagusiak

ETXEzarrETa ETa 
MOnTErrOnDik 
aBiaTukO DEn pr-a 
izanGO Dira 2017kO 
prOiEkTu naGuSiak

Josu Isasiren mutilek Funes 
Rugby taldearen etxean jokatu-
ko dute bihar, arratsaldeko lau-
retan.

Arrasatearrak sailkapenaren 
buruan iritsiko dira, eta kon-
fiantzaz beterik; izan ere, azken 
norgehiagokan 101-0 menderatu 
zuten Funesen aurretik dagoen 
Nerbioi taldea. Elorriarrak dira 
sailkapeneko bigarrenak 29 pun-
turekin, eta, beraz, haiekiko 
duten bost puntuko aldea man-
tentzeko garaipenaren bila ate-
rako da talde zuri-morea.

urtea zoriontzeko bideoa
Hilaren 1ean Udalatx puntan 
grabatutako bideoa da, eta ART-
ren webgunean dago ikusgai. 

ARTk etxetik kanpo 
jokatuko du partidua 
zapatuan

Mondrako neskek Zumaiako 
taldearen aurka jokatuko dute 
zapatuan. Mojategin izango da 
partidua, 18:30ean. 

Norgehiagoka garrantzitsua 
izango da, garaipena lortuz gero 
Zumaiako taldearen aurretik 
jarriko baitira sailkapenean. 
Oraingoz, Zumaiako bosgarren 
da 19 punturekin eta Mondra 
seigarren 17rekin. 

Zumaiakori aurre 
hartzeko aukera bihar 
Mojategin

Gabonetako geldialdiaren ondo-
ren, Ford Mugarri taldeak Pul-
po KE taldearen aurka neurtu-
ko ditu indarrak zapatuan, 
18:00etan, Iturripe kiroldegian.

Ia hilabete partidurik jokatu 
gabe egon ondoren, garrantzitsua 
izango da 2017a garaipen batekin 
hastea sailkapeneko aurrealde-
ko postuetan mantentzeko.

laugarren, sailkapenean 
Patxi Gartziak zuzentzen duen 
taldea sailkapeneko 4. postuan 
heldu zen Gabonetako geldial-
dira. Zortzi garaipen, berdinke-
ta bat eta lau porrot pilatu di-
tuzte 13 jardunalditan. 17 pun-
turekin berdinduta daude hiru-
garren sailkatuarekin. 

Ford Mugarrik Pulpo 
taldea hartuko du 
etxean bihar
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Eneko azurmendi arrasatE
2016a urte oparoa izan da Arra-
sateko Kulturate zentroarentzat.

Jon Garai Kultura teknikari-
buruaren esanetan, herritarren-
tzat eredua da gaur egun zentroa, 
kultura arloan. "Gustura gaude 
urteak eman duenarekin. Kul-
turaten dauden zerbitzuak asko 
erabili dira eta jende ugarik, 
gainera. Arrasateko kultura 
gune esanguratsua eta errefe-
rentzia da", azpimarratu du kul-
tura teknikari buruak.

Bederatzi erakusketa desber-
din izan ziren 2016an kultura 

zentroan, gai ezberdinak landu-
ta. "Alde batetik, Udalaren in-
formazio publikoa behar duten 
erakusketak izan dira, hirigin-
tza proiektu jakin batzuei lotu-
takoak. Bestetik, artearekin eta 
kulturarekin lotutakoak. Gai-
nera, gure herriko historia ger-
tukoarekin zerikusia izan duen 
erakusketa bat ere izan dugu", 
adierazi du Garaik.

arrakastatsuenak 
Arrakasta handien izan duten 
erakusketak, Garairen arabera, 
Vasco-Navarro trenaren erakus-

keta, Rockomikiak, Zabor zu-
riarena, margo taldearen era-
kusketak eta Beart-ena izan dira.

2017an, 10 urte 
Iazko urtea arrakastatsua izan 
ostean, aurtengoa ere –10. ur-
teurrena beteko du 2017an– ha-
lakoa izatea gustatuko litzaioke 
kultura teknikari buruari. "Arra-
satearrentzako gertuko kultura 
zentroa izaten jarraitu gura dugu, 
bertako eragile, talde, elkarte 
eta norbanakoen topaleku eta 
adierazgune, informaziogune 
eta hainbat ekimenen agerleku".

Bederatzi erakusketa izan ziren 2016an kulturaten. Goiena

"kulturateko zerbitzuak 
jende ugarik erabili ditu"
Jon garai arrasateko kultura teknikariburua gustura azaldu da kulturate gunean 
2016ak eman duenarekin; urte osoan jende asko ibili dela dio eta 2017ari begira 
herritarrendako gertuko kultura zentroa izaten jarraitzea izango da helburua

Gu haurrentzako argazkia. borobiL TeaTroa

'Gu' haurrentzako antzerkia 
bihar, zapatua, Amaia antzokian
borobil teatroaren eskutik, haurren entretenimendurako 
emanaldia izango da, 17:00etatik aurrera

E.a. arrasatE
Gu (Ez gaude bakarrik) izeneko 
antzezlana egongo da bihar, za-
patua, Amaia antzokian, 17:00eta-
tik aurrera.

Bost urtetik gorako haurrei 
eta gurasoei zuzendutako ema-
naldia da Borobil Teatroak aur-
kezten duen lana, 50 minutu 
inguru irauten duena.

Anartz Zuazua aktorearen zu-
zendaritzapean, antzezlanean 
parte hartzen duten aktoreak 
Asier Sota, Julen Vega, Imanol 
Espinazo eta Hannah Berry dira.

Honela definitzen dute obra: 
"Mundua kolorez eta animaliaz 
beteta dagoen leku eder bat da. 
Gizakiak, naturaren parte be-
zala, bere ingurunea errespeta-
tu eta zainduko du, baina mo-
mentu batean tximiniak eraiki-
tzen hasiko da eta tximiniek 
dirua emango dute. Diruarekin 
dena lortu daitekeela sinetsiko 
du. Baina lortuko duen gauza 
bakarra mundua kolorerik gabe 
uztea izango da".

Sarrerak 5 euro balioko du, 
momentuan bertan.

E.a. arrasatE
Arrasateko Udalak eman ditu 
Aratusteetako kartel lehiaketan 
parte hartzeko oinarriak.

Debagoienean erroldatuta da-
goen edonork hartu ahal izango 
du parte.

Formatuari eta neurriei dago-
kienez, kartelak bertikala izan 
behar du eta 50 x 70 zentimetro-
koa; euskarri informatikoan, 
pendrive edo CDan, aurkezten 
dutenek, gutxienez, DIN-A3 ta-
mainako paperean ere inprima-
tuta aurkeztu beharko dute 
kartela.

Parte hartzen duten lanak ori-
ginalak izatea eskatzen du Uda-
lak eta derrigorrez ondorengo 
esaldia eduki beharko dute: 2017 
Inauteriak Arrasate. Gainera, 
jai honen gaineko ezaugarriren 
bat jaso edo adierazi beharko 
dute. Azkenik, autorearen izenak 
garbi agertu beharko du.

Esan bezala, kartelak aurkez-
teko epea urtarrilaren 31ra arte  
egongo da zabalik –19:00–. Beraz, 
data hori baino lehen Biztanleen 
Arreta Zerbitzura eraman behar-
ko dira lehiaketan parte hartu 
nahi duten lanak.

Aratusteetako kartel lehiaketa 
martxan da dagoeneko
urtarrilaren 31 izango da kartelak entregatzeko azken 
eguna; irabazlearentzat 400 euroko saria egongo da

artGazki elkarteak antolatu zuen 
udazkeneko argazki lehiaketako 
lanak ikusgai egongo dira gaur, 
egubakoitza, hasi eta urtarrilaren 
28ra bitartean. erakusketa 
astelehenetik egubakoitzera 
irekita egongo da, 17:30etik 
20:30era.

Lehiaketan parte hartu zuten 
argazki guztiak, 44 lan guztira, 
salgai egongo dira, 50 eurotan. 
bertatik ateratako dirua aSPanoGi 

Gipuzkoako Haur minbizidunen 
Gurasoen elkartera bideratuko da.

argazki irabazlea amaia 
arzamendirena izan zen, 
Perretxikoa izenekoa, urbiara 
bidean ateratakoa. 300 euro 
irabazi zituen arzamendik. 
bigarren saria –200 euro– andoni 
iñarraren Haizearen Menpe 
argazkiak eraman zuen eta 
hirugarrena –100 euro–, iñaki 
nuñezen El Bosque argazkiak. 

artgazki sariketako obrak, ikusgai

Perretxikoa. amaia arzamendi
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imanol Beloki Eskoriatza
Eskoriatzako udalbatzak aben-
duaren 20an onartu zuen 2017ko 
aurrekontua –5.374.298 eurokoa–, 
iaz baino %8 handiagoa.

Eskoriatzako udalbatzak, al-
derdi jeltzalearen eta Elizateen 
aldeko bozekin eta EH Bilduren 
eta Irabaziren abstentzioekin, 
onartutzat eman zituen 2017ko 
aurrekontuak. Udal Gobernuak 
EH Bilduren eta Irabaziren es-
kaerak aurrekontuen proposa-
menean ezarri ditu, beraiek 
aurrez pentsatuta zuten inbertsio 
nagusia –Alberja zaharra kon-
pontzea– alde batera utzita. Hala, 
horretarako erabili behar zen 
dirua oposizioko alderdien es-
kaerak betetzeko erabiliko da. 
Joserra Zubizarreta alkatearen 
esanetan: "Bilduk karpa bat eros-
tea eskatu du eta prekarietatea-
ren mapa egitea proposatu du, 
herrian beteta ez dauden behar 

basikoak edo herritarrek izan 
dezaketen oinarrizko beharrak 
aztertzeko. Ikerketa hau, hasie-
ra batean, Gizarte Zerbitzuko 
teknikariek egingo dute. Iraba-
zik, berriz, jasangarritasun po-
litika indartzeko hainbat pro-
posamen egin ditu, baita larri-
tasun egoeran dauden langabe-
zientzat lan-poltsa sistema berria 
definitu eta diruz osatu ere. 
Azkenik, oposizioko alderdiek 
komertzio mahai bat osatzea 
proposatu dute, herrian bertan 
erosketak bultzatzeko asmoare-
kin. Proposamen horiek guztiak 
onartu egin ditugu. Esan beha-

rra dago guztiak, karparena izan 
ezik, gure hauteskundeetako 
programan agertzen zirela".

inbertsio nagusiak 
Inbertsioen atalean, Kuatruenan 
haurrentzako jolas-parke berria 
egingo da, udaberrirako prest 
izatea aurreikusten dena. Au-
rrena, auzokideekin proposame-
na jorratuko dute, herritarrek 
zer jartzea nahi duten jakiteko. 
"Apotzagan, berriz, dagoena kon-
pondu edota berrituko da, herri 
osoko beste parkeetan egin den 
moduan". Bestalde, Dorletan 
unibertsitate parean dagoen 
espaloia konpondu eta elizatee-
tan hainbat lan egingo dira.

Inbertsioak egiteko, berriz, 
herritarrek egiten dituzten es-
kaeretatik hasiko direla azaldu 
du alkateak. "Herritarrek pro-
posatu, guk aztertu eta, posible 
bada, aurrera egiten da".

egoera ekonomiko orekatua 
Eskoriatzako egoera ekonomikoa 
ez da txarra, ezta oso ona ere; 
orekatua dela azaldu du Udal 
Gobernuak: "Askotan esan be-
zala, gastu finkoek aurrekontuen 
zati dezente eramaten dute. Di-
ru-sarrera Fondo Forala parti-
daren zati handi batean oina-
rrituta dago, eta honek bere 
gorabeherak izaten ditu, Aldun-
diak duen diru-bilketaren ara-
berakoa baita". Bestalde, alkateak 
adierazi du zorra jaso zutela 
aurreko legealditik, eta zaintze-

ko kontua dela hori. Hala ere, 
gaur egun, interesen tipoak ba-
xuak direla adierazi du eta hori, 
"zorionez", ona dela.

dirua zaintzea beharrezkoa 
Dirua behar den moduan gas-
tatuta eta eguneroko kontrol 
zorrotza eginaz proiektu asko 
aurrera ateratzea posible izango 
dela dio: "Hor dago gure lan 
nagusia. Hori, eta udal teknika-
riak diru laguntzak eskuratzeko 
sortzen diren aukera guztiez 
ondo baliatzen direla ere".

kuatruenan umeentzako jolas-parkea egingo da, eta apotzagan konponketa lanak. imanoL beLoki

ESkOriaTzakO 
EGOEra EkOnOMikOa 
Ez Da TXarra EzTa 
OSO Ona ErE, 
OrEkaTua Da

bi batzordetan izan dira aldaketa nagusiak: alde batetik, kultura, Euskara eta kirol 
batzordean; eta, bestetik, gizarte zerbitzu eta integrazio batzordean. biek igoera 
nabarmena izan dute, gastu arruntetan murrizketa batzuk eginda etorri direnak

 "Orekatua" da 
herriko egoera 
ekonomikoa

iazkoekin alderatuta nolakoak dira aurtengo 
aurrekontuak? 
aurrekontuez hitz egitekoan, lehenengo aldaketa egiteko era izan 
da. eaj-PnVko taldeak proposamen irekia planteatu die talde 
desberdinei euren ekarpenak jaso ahal izateko. Horren ondorio 
nabarmenak bi izan dira: alde batetik, beste talde politikoen 
hainbat proposamen onartu dira, eta, beste aldetik, oposizioko 
taldeen abstentzioa lortu da; aurreko urtean kontrako botoa eman 

zuten. aurrekontuak 
planteatzerakoan oinarria 
diru-sarrerak izan dira, eta, 
bestetik, 2016ean zer-nolako
gastuak izan diren oinarria 
hartuta. beraz, aurrekontuak 
egiteko baldintza horiek 
kontuan hartuta gauzatu dira.
nola lortu da aurrekontuen 
kopuru orokorra handitzea? 
orokorrean, ez dugu 
diru-sarrera igoerarik 

aurreikusten, %0,8 baizik, eta beste erakundeetatik espero dugun 
diru laguntzen igoeretatik etorriko da igoera txiki hori; Foru 
aldunditik eta eusko jaurlaritzatik, gehienbat. zergak ez dira igo, 
kiroldegiko eta ur tasak bakarrik, zerbitzu horien kostu errealak 
pagatzeko beste. uraren kasuan, gainera, tarifazio aldaketa egin 
da: datorren urtean kontsumo gutxi edo batere ez daukaten 
herritarrek gutxiago pagatuko dute, eta, beste aldetik, kontsumo 
oso altuak zigortuko dira, gure jasangarritasun politikaren alde 
jorratuz. azkenik, ibi edo etxebizitza gaineko zerga egokitu egin 
da, kasu batzuetan behera eta beste batzuetan gora, aldundiak 
egindako azken jabetasun balorazioaren arabera.
zein batzordetan dago aldaketa handiena?
batez ere, bi batzordetan daude aldaketa nabarmenak: alde 
batetik, kultura, euskara eta kirol batzordean, eta, bestetik, 
Gizarte zerbitzu eta integrazio batzordean. biek igoerak izan 
dituzte; bereziki lehenak. dirua gastu arruntetan murrizketak 
eginaz etorri da.
inbertsioetara bideratuko diren kopuruak, kontuan hartuta 
gero egokitu egin daitezkeela partidak, zeren arabera 
daude proposatuta?
inbertsioen aurrekontuak teknikarien balorazioaren arabera egiten 
dira, aurretik egindako antzerako lanekin konparatuz. beraz, 
aurrena etxean egiten ditugu aurreikuspenak eta ondoren bideratu 
egiten dira.

"aurrekontuak planteatzerakoan 
oinarria diru-sarrerak izan dira"
JoSerra zubizarreTa Eskoriatzako aLkatEa

i.b
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aurrekontuen balorazio 
gazi-gozoa egiten dugu eH 
bildutik. Gazia, aurrekontuak 
herrira eta batzordeetatik 
pasa ez izanagatik –
ogasunekotik izan ezik– eta 
dituzten helburuak ez 
helarazteagatik. Gozoa, PnVk 
negoziatzeko edukitako 
jarrera, hainbat lan ildo 
sartzeko aukera zabaldu 
izanagatik: Prekarietate 
egoerari aurre egiteko 
neurriak; eskoriatzak 
bailarako hirugarren 
langabezia tasa altuena du 
(%9,40). bertako 
merkataritza sustatzeko 
neurriak indartzea. 
eskoriatzako merkataritzaren 
beheranzko tendentziari 
buelta ematen laguntzeko 
baliabideak indartu eta 
lantaldea sortuko da. 
Garapen iraunkorra 
sustatzeko neurriak 
indartuko dira. azkenik, 
datorren urteko aurrekontuak 
prestatzeko ekainean 
prozesu parte hartzaile bat 
martxan jartzeko adostasuna 
lortu da. Goienari 
aurrekontua aurretik zuenera 
itzuli izana ere pozik hartu 
dugu, izan zuen jaitsiera ez 
baitzen ulertzekoa. 
Horregatik, aurreranzko 
pauso bat eman dela 
deritzogu. aste honetan 
herritarrekin egin den bileran, 
neurri hauek babestuz eH 
bilduk oposiziotik herria 
eraikitzen laguntzeko 
konpromisoa berresten du.

Aitor zubizarreta. EH Bildu

balorazio 
gazi-gozoa 
egiten dugu

Partidarik handiena 
inbertsioetara doa, 44.000 
euro, baina badaude beste 
hainbat partida garrantzitsu 
onartuta; tartean, 
elizateetako argiteriaren 
planarekin jarraitu eta sare 
publikora konektatuta ez 
dauden elizateetako ur 
sarearen konponketak 
laguntzekoa. Hurrengo 
pausoa, elizateetako alkate 
bakoitzak bere lehentasunak 
izendatzea eta denon artean 
zeintzuk egin erabakitzea. 
diru kopurua mugatua 
denez eta beharrak asko, 
esan beharra dago 
udaletxeko partidaz gain, 
beste programa batzuetara 
ere egiten direla eskaerak. 
debagoieneko Landa 
Garapenerako elkartea, 
Gipuzkoako Foru aldundia, 
eusko jaurlaritzak ateratzen 
badu…

Iñaki kerexeta. Elizateak

44.000 euro 
elizateetara 
bideratuko da

irabazi eskoriatzaren 
zuzenketak partzialki 
onartuak izan dira aurtengo 
aurrekontuetan. Gobernuz 
kanpoko erakundeentzako 
laguntza handitu egin da, 
eta bi partida berri sortu 
dira agenda 21 berrartzeko: 
batetik, eskoriatzako 
jasangarritasun Plana 
bultzatzeko, eta beste bat, 
behar gehien dituzten 
langabeei laguntzeko.

beste zuzenketei 
erreparatuz, udal 
Gobernuak partidak 
handituko dituen bermea 
eman digu, eskaera 
konkretuen garapenerako. 
ezker anitza-iu eta equoren 
aurrekontuak ez izan arren, 
udal Gobernuaren jarrera 
aldaketa bat izan dela ikusi 
dugu, onerako izan dena, 
eta, horregatik, abstentzioa 
bozkatu dugu.

rafa Bernal. Irabazi

udalaren 
erabakiarekin 
esker oneko

Diru SarrErak
• Zergak  2.523.634€ (% 47)

GaSTuak
• Gastu arruntak, mantentzea, 

garbiketa…   
2.190.398€ (% 41)

• Ura, energia 763.129€ (% 14)

hiri Berritze plana eta 
inbertsioak
176.355€ (% 3)

Gizarte zerbitzuak  
420.825€ (% 7,83)
• Ekintzak eta diru laguntzak 

242.923€ (prekarietate 
ikerketa barne)

kultura 1.141.871€ (% 21,24)
• Ekintzak eta diru laguntzak 

436.478€

kirola 452.613€ (%8,42)
• Ekintzak eta diru laguntzak 

30.800
• Inbertsioak 20.000€

Euskara 198.476€ (% 3,69)
• Kiroldegiko kudeaketa, 

ikastaroak eta pertsonala 
56.537€

• Ekintzak eta diru laguntzak 
141.152€

Garapen ekonomiko 
iraunkorra 370.859€ (%6,90)

5.374.298 euroko aurrekontua

Dorletako espaloia berrituko dute 15.000 euro gastatuko ditu 
eskoriatzako udalak dorleta auzoan unibertsitate parean dagoen 
espaloia berritzeko. aspalditik behar hori zegoela ikusita, lanak 
otsailean lizitatuko dira eta martxorako eginda egotea aurreikusten 
du udalak.

inbertsio nagusiakbalorazioa

EH biLdu
balorazioa

irabazi
balorazioa

ELizatEak

Bide konponketa eta argiteria elizateetara 44.000 euroko 
partida bat joango da, bertan hainbat lan eta konponketa egiteko 
bideratuko dena. zazpi elizateetan, ahal den neurrian, bideak 
konponduko dira diru honekin, eta, bestalde,  farolak jartzeko ere 
erabiliko da partida hau.

ESKORIATZAN
AUKERA

Etxebizitza salgai 
San Juan kalean. 140 m2

Sukaldea, egongela 
eta 3 logela 

Bista paregabeak 
Atxorrotxera, Kurtzebarrira 

eta Asensiora.

Ganbara etxebizitza 
gainean, 80 m2, gela 
egiteko aukerarekin.

616 41 71 05
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2016. urte osoan ez zen inor jaio herrian. ander LarrañaGa

urtetik urtera gutxituz doa 
leintz Gatzagako biztanleria
232 herritarrekin hasi du urtea, 128 gizonezko eta 104 
emakumezkorekin; 2006an 361 pertsona ziren herrian

Eneko azurmendi LEintz gatzaga
Urte hasieran, 2017ko urtarri-
laren 1ean, 232 pertsona zeuden 
erroldatuta Gatzagan, 128 gizo-
nezko eta 104 emakumezko, Uda-
lak emandako informazioaren 
arabera.

2016rekin alderatuta, hiru biz-
tanle gutxiago dira herrian. Izan 
ere, iaz, 235 biztanle ziren, 127 
gizonezko eta 108 emakumezko.

Biztanleriaren zatirik handie-
na 20 eta 64 urte bitartekoek 
osatzen dute, kopuru osoaren 
%62 dira eta.

Denboran atzera eginda, 2011. 
urtean 264 pertsona bizi ziren 

herrian, 144 gizonezko eta 182 
emakumezkoa; hamarkada bat 
atzerago, 2006an, 361 pertsona 
zeuden Gatzagan erroldatuta, 
179 gizonezko eta 182 emaku-
mezko. Beraz, herritarren ko-
purua beherantz egiten ari da, 
urteak aurrera joan ahala.

2016an, jaiotzarik ez 
Datu esanguratsua da 2016. urte 
osoan ez zela inor jaio, ezta 2017an 
orain arte igarotako bi asteetan 
ere. Heriotzari dagokionez, bi 
pertsona hil ziren 2016an.

Gatzagarrik zaharrena 1918an 
jaiotako emakume bat da.

E.a. LEintz gatzaga
Ehiza normala, xehea ere dei-
turikoa, urtarrilaren 31n amai-
tuko da –urriaren 12an hasi 
zen–. Ehiza mota honetan usoa 
eta birigarroa, espezie migra-
tzaileak, dira Gatzagan gehien 
ehizatzen diren animaliak. 

Oilagorra harrapatzeko den-
boraldia, berriz, egun berean 
hasi arren, hiru bat astez luza-
tuko da, otsailaren 19ra arte.

Basurdeari dagokionez, Gipuz-
koako Foru Aldundiak apirilaren 
2ra arte atzeratu du berau ehi-
zatzeko denboraldia.

orkatza eta basurdea 
Eskoriatzako ehiztari talde bati 
esleituta dauka udaletxeak or-
katza eta basurdea ehizatzeko 
baimena. Beraz, talde honek 
bakarrik dauka animaliok ehi-
zatzeko aukera. Lau urteko bai-
mena du koadrila honek, aurten 
amaituko zaiona.

gatzagan, 34 ehiztari 
Gatzagako ehiztari elkartean 34 
kide dira. Hala ere, herrian dau-
den postuen %25 da haiena. 
Gainontzeko postuak kanpoko 
ehiztarienak dira.

hil honetan amaituko da usoa 
eta birigarroa ehizatzeko epea
Ehiza normalaren denboraldia urtarrilaren 31n amaituko 
da; oilagorrarena, aldiz, otsailaren 19ra arte luzatuko da

i.B Eskoriatza
Atxorrotxeko gaztelua. Denbo-
raren talaiatik dokumentala 
martitzenean aurkeztu zuten, 
Ibarraundi museoan, eta aste 
osoan zehar hainbat emanaldi 
izan dira ikus-entzunezkoa oso-
rik ikusteko.

Nabarralde Fundazioak eta 
Hernani Errotzen elkarteak egin-
dako lana da eta gidoia, doku-
mentazioa eta ikerketa Angel 
Rekaldek, Beñi Agirrek eta Mi-
ren Mindegiak egin dute. His-
toria aholkularitza, berriz, Jose 
Luis Orella Unzuek –EHUko eta 
Deustuko Unibertsitateko Erdi 
Aroko Historia katedraduna– eta 
Idoia Arrietak –irakaslea, His-
torian doktoratua– eman dute.

atxorrotx gehiago ezagutzeko
Atxorrotx mendian, gaur egun, 
XVIII. mende inguruko ermita 
dago, eta adierazgarriak dira 
hango harriak; izan ere, gazte-
lu bat izan zenaren hondakine-
kin eginda dago. Beñi Agirre 

historialariaren esanetan: "Atxo-
rrotxeko haitz zorrotz hura leku 
estrategiko bat zen, hango ikus-
pegia ikusgarria delako. Erdi 
Aroko aztarna askorik ez da 
agertu han, baina bai erroma-
tarren garaikoak. . .  Bada, 
ikus-entzunezko lan horrekin, 
Atxorrotxeko gazteluaren his-
torian sakondu nahi izan dugu, 
besteak beste".

azken proiekzioak
Gaur, egubakoitza, 12:30ean eta 
18:00etan proiektatuko da do-
kumentala Ibarraundin, eta 
bihar, zapatua, goizeko pasea 
izango da soilik, arratsaldean 
itxita egongo delako. Azkenen-
go emanaldia, aldiz, ez da Iba-
rraundin izango: Zaldibar an-
tzokian izango da, domekan, 
19:00etan.

Martitzenean Beñi Agirre eta Iñaki Sagredo historialariek eskainitako solasaldia. i.b

atxorrotxen gaineko 
interes handiko lana
aste osoan zehar 'atxorrotxeko gaztelua. denboraren talaiatik' dokumentala egon da 
ikusgai, goizez eta arratsaldez, ibarraundi museoan, eta azken saioa zapatuan izango 
da, 12:30ean. domekan, berriz, 19:00etan, zaldibar antzokian proiektatuko da

Seigarren urtez ospatuko dute 
eskoriatzarrek Kinttada Eguna, 
otsailaren 4an. Urte berekoak 
goizeko poteorako batzen dira, 
eta gero, bakoitza dagokien adi-
nekoekin bazkaldu ostean, ka-
lera irteten dira guztiak festara. 

Egun horren helburua ondo 
pasatzea da, eta, Santa Ageda 
neska-mutilek herrian giroa 
izan zezaten sortu bazen ere, 
egun seinalatu bihurtu da Es-
koriatzan. Kintada gehienek 
taldea identifikatzen duen zapi 
edo kamiseta bat eraman izan 
dute, eta egunak duen arazo 
handiena bazkaltzeko lekua to-
patzea izaten da. Bada, dagoe-
neko taberna eta elkarte ugari 
beteta daude.

Kinttaden Eguna 
otsailaren 4an  
izango da

Eskoriatzako saskibaloiko nes-
kek garaipen estu-estua lortu 
zuten pasa den aste bukaeran, 
Cafes Aitona B taldearen aurka, 
(42-41) etxean jokatutako parti-
duan. Norgehiagokaren azken 
uneetan lortutako bi hiruko 
erabakigarriri esker lortu zuten 
garaipena, nahiz eta partidu 
kaskarra jokatu.   

Aste bukaera honetan, berriz, 
seigarren jardunaldia jokatuko 
dute, Cafes Aitona A taldearen 
aurka. Sailkapenean hirugarren 
postuan daude eskoriatzarrak, 
aurkariak baino postu bat go-
rago. Edozelan ere, taldea sus-
pertu eta jokalariek gogo biziz 
irten beharko dute kantxara, 
garaipena lortu gura badute.

Senior mailako 
saskibaloiko neskak 
hurrengoaren bila

Euskal presoen eskubideen alde 
Sarek –herritarrek osatutako 
sarea– antolatutako manifesta-
zioa izango da zapatuan, urta-
rrilaren 14an, Bilbon. Debagoie-
neko hainbat herritan autobusak 
jarriko dituzte, eta Eskoriatza-
tik ere egongo da aukera auto-
busean joateko. Hara joan nahi 
duenak aurrez izena Inkernu 
tabernan edo Hotelean eman 
beharko du. Arratsaldeko hiru-
retan irtengo da autobusa, er-
diko geltokitik.

Bilbon egingo den manifesta-
zioa 17:30ean hasiko da, Casillan, 
eta udaletxean amaituko da. 
Hain zuzen ere, azken urteetan 
moduan, jendetsua izatea espe-
ro dute antolatzaileek. 

Bilborako autobusa 
15:00etan irtengo da 
Eskoriatzatik

leinTz gaTzaga
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Mirari altube arEtxabaLEta
Azken urtean egindako lanak 
jarri dituzte ikusgai Arkupeko 
erakusketa aretoan Gu Haziak 
Gara elkarteko kideek. Elkar-
teak zertan diharduen erakutsi 
gura diete aretxabaletarrei eta 
hilabete osoan egongo dira ikus-
gai. "Erakusketa honen helburua 
da zeintzuk garen eta zelako 
lanak egiten ditugun erakustea; 
horregatik, herritar guztiak 
gonbidatzen ditugu bertara, 
baita antolatzen ditugun gaine-
rako ekintzetara ere", jakina-
razi du elkarteko kide Paloma 
Martinezek. 

arropak, txotxongiloak, murala 
Hainbat eratako lanak jaso di-
tuzte erakusketan. Batetik, jos-
kintza lanak daude. Leizarra 
musika eskolakoendako, base-
rritar jantziarendako zazpi gona 
egin dituzte; eta Kurtzebarri 
eskolakoendako, 60 gona gorri 
eta sei azpikogona; baita txino 
dantzarako soinekoak konpondu 

ere; eta Aratusteetarako hamai-
ka errezela edo gortina egin. 
Horiez gain, hainbat txotxongi-
lo eta panpina ere egin dituzte. 

Eta bestetik, muralismo proiek-
tuaren irudiak daude; horren 
barruan sartu dituzte iaz udan 
Ilargi plazako hainbat hormatan 
egindako muralak.

integrazioa helburu 
Sei lagunen artean sortu zuten 
elkartea, 2013ko martxoan, bai-
na hark antolatutako ekimenen 
bueltan herritar asko elkartu 
da azken urteotan; 25 lagunetik 
gora joskintzan eta 50etik gora 
murala margotzen. Gehienak 
emakumeak izan dira, baina 
gizonezkoek ere ateak zabalik 
dituztela gogorarazi dute: "Hain-
bat jatorritako emakumeak el-
kartu izan gara, eta gizonezko-
ren bat edo beste ere gerturatu 
da, Jose mutiko txiletarra, esa-
terako, murala margotzerakoan", 
adierazi du Izaro Sanchez kideak, 
eta gaineratu du Martinezek: 

"Josten ere egoten dira; oso gu-
txi, baina egoten dira. Eta gai-
nera, oso aberasgarria da horiek 
ere taldera gerturatzea".

Integrazio sozialarekin batera, 
ekonomikoa ere gura dute. Ho-
rregatik, joskintza lanak eskain-
tzen dituzte: "Gure helburu na-
gusia integrazioa da. Ez bakarrik 
integrazioa gizartean, baita lan 
munduan ere. Horregatik, arro-
pa konponketak eskaintzen di-
tugu. Aktibitate ekonomiko bat 
da eta gure helburua da josten 
jarduten duten emakume horiek 
lan mundura gerturatzea". 

Egindako lanak erakutsi bai, 
baina beti aurrera begira. Hala, 
herria beste hainbat muralekin 
apaindu gurako lukete; betiere, 
integrazioaren alde lanean: 
"Proiektutxo bat daukagu esku 
artean Basotxoko erretiratuekin 
eta Kurtzebarriko DBHko hiru 
talderekin abian jartzeko. Asmoa 
da elkarlanean jardutea muralen 
bat margotzeko", azaldu du 
Sanchezek.

herritarrei erakutsi gura 
dizkiete azken lanak
integrazioa helburu duen gu Haziak gara elkarteko kideek erakusketa zabaldu dute 
arkupe kultur etxean, iaz egindako lanak aretxabaletarrei erakusteko; besteak beste, 
baserritar jantzien gonak, azpikogonak, txotxongiloak eta panpinak

M.a. arEtxabaLEta
Hiru langile kontratatu gura 
ditu Udalak aldi baterako: bi 
peoi eta informatikari lagun-
tzailea. Hautaketa prozesuan 
parte hartzeko, baldintza bi ja-
rri dituzte: lanik ez izatea eta 
Lanbiden izena emanda egotea.

Lau hilabeterako kontratua 
egingo diete peoiei eta izena 
emateko epea zabalik dago ur-
tarrilaren 16a arte. Peoi batek 
55 urtetik gora izango du eta 
bestea diru-sarrerak bermatze-
ko errentaren (DBE) jasotzailea 
izango da. Gainera, Aretxabale-

tan erroldatuta egon beharko 
dute eta euskararen 1. hizkun-
tza-eskakizuna izan –ez dutenek 
azterketa egingo dute–.

Informatikari laguntzaile pos-
tura aurkezteko epea urtarrila-
ren 17an bukatuko da. Gipuzkoan 
erroldatutako emakumeei egin 
diete dei, eta eskatu dituzte eus-
kararen 3. hizkuntza-eskakizu-
na –ez dutenek azterketa egingo 
dute–, LHH Administrazio ku-
deaketa, informatika ikasketak, 
sistema mikroinformatikoak 
eta sareen ikasketak edo balio-
kideak.

informatikari laguntzailea eta bi 
peoi kontratatuko ditu udalak
aldi baterako dira hiru postuak eta zabalik dago izena 
emateko epea; Lanbidera jo behar da horretarako

Ikusi eitten da

Zelan zan, ba, hemen indderrien jarri zan araudi bat edo, 
taberna barruetan ezin zala erre esaten euena?

Bai, ez dakit akordetan zarien, baine hasiera baten taberna 
batzuk erretzailien aldie eta ez erretzailiena be jarri biher izen 
euien, aukera bixei gustue egitteko edo. Oker ez banau, kanpoko 
estufa altu horreik be orduentxe hasi zien hemen ikusten.

Ez zare akordetan zelan soziedadiek be ebali euen ezbaixe? 
Bateko toki pribauek dienetik arau horrek eurai zuzenien ez 
eutziela eragitten eta.

 Pelotalekuetan be zerbait izan zan, ba. Ondio be ez? Jope, ba,  
oin dala gutxi futbol zelaixetan be, honen inguruko barri euki 
dauie, ba, bertan be ezingo dala erre eta.

Herrixen ikusten dotenaz, ia neu be ez nau seguru lege hori 
badan edo izen zan be, baine holako zerbait bazala esango 
nauke nik.

Gutxitan letxe, kanpuen egon barri naz, tabernetatik majo 
tireketan dauien herrialde baten, eta han bai, han baeuen  
mundu guztiek beteten dauen arau hori, ikusi egitten zan.

nirE ustEz

JulEn AbAsOlO

Udan, Ilargi plazan egindako muralaren irudia. m.a.

Orain dela hainbat hilabete ja-
rri zuen abian Udalak, herrita-
rrekin batera, parte-hartze or-
denantza zehazteko prozesua, 
eta hirugarren fasean sartuko 
da. Orain arte jasotako ekarpe-
nak eta ideiak aurkeztuko di-
tuzte, eta proposamenak adostu. 
Horretarako, batzarra egingo 
dute datorren eguaztenean, ur-
tarrilaren 18an, 18:30ean, Arku-
peko bigarren solairuko aretoan. 
Saio irekia izango da eta herri-
tar guztiak gonbidatu dituzte.

Zirriborroa adosteko batzarra 
izango da, hain zuzen ere, eta, 
ondoren, han zehaztutako pro-
posamena webgunean zintzili-
katuko dute ekarpenak egin ahal 
izateko gainerako herritarrek.

Parte-hartze 
ordenantza zehazteko 
saioa eguaztenean

Arkupen ikusgai jarritako gona batzuk . m.a.

gu Haziak gara elkartearen bueltan elkartutako lagunak. Gu Haziak Gara
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Guraso Foroak eta Murrukixo 
mendizale elkarteak antolatu-
tako urtarrileko mendi irteera 
etzi, domeka, egingo dute. Man-
dogainera joango dira oraingoan, 
Herriko Plazatik irtenda, 
10:00etan. Parte hartzeko ez dago 
izenik eman beharrik, ezta au-
tomobil beharrik ere. Bazkal-
tzeko etxera itzuliko direla ira-
garri dute.

Mandogainera mendi 
irteera domekan, 
Guraso Foroak deituta

Sarek deituta bihar Bilbon egin-
go den manifestazioarekin bat 
egin dute hainbat aretxabaleta-
rrek. Hara joateko jarritako au-
tobusa beteta zegoen martitze-
nerako, eta antolatzaileek jaki-
narazi zuten Leintz Gatzagakoan 
eta Eskoriatzakoan lekua egonez 
gero hara bideratuko zituztela 
interesatuak. 15:30ean irtengo 
da hori Azbeko geltokitik.

Bilbon egingo den 
manifestaziorako 
autobusa 15:30ean da

Mirari altube arEtxabaLEta
Aurten beteko ditu Aretxabale-
tako Kirol teknikari lanetan 
hogei urte eta otsailean urtebe-
te Ibarra kiroldegiko arduradun. 
Pozik dago zabaldu zenetik izan 
duen bilakaerarekin.
urtea bukatu aurretik eman zion 
udalak kirol jardueren ardura ath-
lon enpresari beste bi urterako. 
Pozik zaudete haren jardunarekin? 
Lau urterako izango da, seguru 
asko, bi aldeok gustura baldin 
bagaude. Pozik gaude. Dena den, 
gure iritzia baino garrantzitsua-
goa da erabiltzaileena. Iaz api-
rilean egin genuen gogobetetasun 
inkesta, eta abonatuak gustura 
agertu ziren. Ordutegia izan zen 
kezka handien eragin zuena, eta 
eskaerak ere hortik etorri ziren.
astean bertan iragarri duzue ordu-
tegia zabaldu egingo duzuela.
Bai; ez da samurra izango guz-
tien interesak eta gogoak asetzea; 
horregatik, aurten esperientzia 
pilotua egingo dugu. Urtarriletik 
apirilera bitartean domeka arra-
tsaldeetan zabalduko dugu 
16:00etatik 20:00etara, oraingo 
domekan hasita. Maiatzetik abuz-
tua bitartean goizeko zazpietan 
irekiko dira ateak 08:00etan beha-
rrean, eta aste bukaeretan ez 
dugu itxiko; hau da, 09:00etatik 
20:00etara egongo da zabalik. 
Abuztuan astebetez itxiko dugu, 
14tik 20ra bitartean, mantentze
-lanak egiteko. Eta azken lauhi-
labetekoan, gaur egun dugun 
ordutegira itzuliko gara. Ondo-
rioz, 158 ordu gehiago zabalduko 
dugu 2017an.
eta emaitzen arabera 2018ko or-
dutegia zehaztuko duzue? 
Hori da. Aldaketak eginda zen-
bat jende datorren neurtuko 
dugu eta jasotako emaitzekin 
erabakiko dugu merezi duen 
edo ez zabaltzea. Horregatik, 
erabiltzaileak, kiroldegira sar-
tzerakoan, tornutik pasatzea 
komeni da, horrek sarrerak zen-
batzen dituelako, eta, hala, datu 
zuzenak jasoko ditugu.

urte berriarekin batera jarduera 
berririk abiarazi duzue? 
Ez, guk ikasturteko eskaintza 
egiten dugu, irailetik ekainera 
bitartekoa. Iaz, 2015-2016 ikas-
turtean, %33ko igoera izan zuen 
jardueretako erabiltzaile kopu-
ruak. Aurten datu horiei eutsi 
egin diegu eta batzuetan zertxo-
bait igo. Gogobetetasun inkestan 
emaitza ezin hobeak izan dituz-
te jarduerek –8tik goragoak guz-
tiek– eta baliteke hortik etorri 
izana gorakada.
zenbat abonatu ditu kiroldegiak? 
Errekorrarekin bukatu dugu 
2016a, 2.769 abonaturekin; au-
rreko urtetik hona %14ko igoe-
ra izan da. Eta diru-sarrerek ia 
%20 egin dute gora; emaitza 
benetan onak dira eta bilakaera 
oso ona ematen dabil kiroldegia.
zelako profila dute horiek? 
Hutsune garrantzitsua dugu 65 
urtetik gorakoen artean; abona-

tuen %4,7 dira bakarrik. Saiatu 
behar dugu horiek ere ekartzen. 
Eta egia da gaztetxoendako ez 
dituela zerbitzu asko, kirol tal-
de baten barruan ez badabiltza 
behintzat, baina ahalegintzen 
gara ekintzak antolatzen.
abonatuen topera iritsi da? 
Nik uste dut ezetz. Gakoa da 
zerbitzu ona ematea, eta herri-
tarrek barneratzea kiroldegiaren 
leloa: Ibarrak, merezi dau! Hau 
da, zerbitzua ona bada, instala-
zioak ondo kudeatuta badaude 
eta prezioa egokia bada, mere-
ziko du eta kopuruak igotzen 
jarraituko du. Topera iristen 
egongo gara, seguru asko, baina 
gehiago har ditzake; denborak 
esango du noraino heltzen garen.
aurreko zelaian skate parkea za-
balik dago, futbol zelaia egiteko 
asmoa ere aurrera doa… Markole 
izango da herriko kirolgunea? 
Hemen pilatuko dira, antza, bai, 
eta kalte baino gehiago mesede 
egingo dio horrek kirolari. Dena 
den, zelai horretan kirol berrien-
dako lekua gorde beharko ge-
nukeela uste dut; erraketa ki-
rolendako, adibidez. Horren 
gabezia dagoela uste dut: tenisa, 
padela… Baina futbolak beste 
lehentasun batzuk ditu…

Asier Mujika Ibarra kiroldegiko harreran. mirari aLTube

"Errekorra lortu dugu 
ibarran, 2.769 abonatu"
aSier MuJika udaLEko kiroL tEknikaria
urtebete egingo du kiroldegiko arduradun lanetan, eta pozik dago datuekin, 
abonatuek, kirol jardueretako erabiltzaileek eta diru-sarrerek gora egin dutelako

"TOpEra iriSTEn 
EGOnGO Gara, 
SEGuru aSkO, Baina 
har DiTzakE 
aBOnaTu GEhiaGO" 

orain dela urte batzuk egindako festan, kanuto deuna. Goiena

kanuto deuna ospatuko dute 
datorren astean aretxabaletarrek
kalamuaren legeztatzearen eta normalizazioaren alde, 
aldarrikapen gisa, egitarau zabala antolatu dute

i.B arEtxabaLEta
Kalamuaren legeztatzearen eta 
normalizazioaren aldeko Kanu-
to Deuna urtarrilaren 19tik 22ra 
bitartean ospatuko da Aretxa-
baletan. Hainbat urtez ez dute 
antolatu, baina Aretxabaletako 
gazte talde batek berriz ospatzea 
erabaki du. 

Hori horrela, ekintza ugari 
prestatu dituzte lau egunetara-
ko, eta, batez ere, musika izan-
go da egitarauko azpimarraga-
rriena. Izan ere, Krisis eta Crap 
taldeen emanaldiak, DJ Loro, 
Iñaki Cerqueira, Akerjembre… 
disko-jartzaileak izango dira, 
besteak beste.

Festaz gain, aldarrikapena 
Antolakuntza taldeko kideen 
esanetan, festa egun bat baino 
gehiago, aldarrikapen egun bat 
ere badela adierazi dute: "Ha-
mar urte inguruz ospatu da 
Aretxabaletan festa hau, eta, 

urte batzuk geldi egon ostean, 
berriz ere ospatzen hastea era-
baki dugu. Hilaren 19an izango 
da egun handia, baina aste bu-
kaera osorako egitaraua ere 
prestatu dugu". Musika, mahai 
jolasak, film emanaldia… izan-
go dira, eta herritar guztiak 
ekintzetara gerturatzea eskatu 
dute antolatzaileek.

bazkari bikaina zapatuan 
Zapatuan, urtarrilaren 21ean, 
bazkaria izango da Ezkutun. 
Horren ardura Atseden ardan-
degiko Ibai Luelmok izango du, 
hura izango baita bazkaria pres-
tatuko duena. Patatak errioxar 
erara, txerri-masailak ardo bel-
tzarekin, gazta-tarta, ura, ardoa 
eta sagardoa  izango dira menuan. 

Bazkarirako, 70 pertsonaren-
tzako muga jarri dute, eta da-
goeneko salgai daude txartelak; 
Ezkutu, Kixkor eta Haizea ta-
bernetan, 15 eurotan.
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M.a. arEtxabaLEta
Parrokiaren alboko espaloia 
zabaltzeko lanak astelehenean 
bukatu zituen Sasoi Eraikun-
tzak SL enpresak. Bi metro iza-
teraino zabaldu dute, eta erre-
pide tarte hori asfaltatu. En-

presa horretako langileak, orain, 
eskailerak egiten hasiko dira 
Deba ibaiaren albotik Txarapea 
ibilbidera dagoen maldan. Bost 
aste inguru beharko dituzte 
horretarako, eguraldiak lagun-
duz gero; bestela, luzatu egingo 

dira zertxobait. Eta 50.705 eu-
roko kostua dute lanek.

"Arauek ez dute uzten %6 bai-
no malda handiagorik izaten, 
eta, zelai horrek askoz ere mal-
da handiagoa duenez, eskailerak 
egingo dira", jakinarazi du Unai 
Elkoro alkateak, eta gaineratu 
du: "Gurpil aulkiarekin edo ume 
aulkiarekin pasatzeko beste ibil-
bidea erabili beharko dute".

Hormigoizkoa izango da es-
kailera, egur inpresioarekin eta 
marroi kolorekoa, eta eskudela 
egurrezkoa izango du.

Txarapea ibilbiderako eskailerak 
egiten hasteko gertu daude
Egur itxura duen hormigoizkoak egingo dituzte eta 
lanek bost aste iraungo dute, eguraldiak lagunduz gero

Txarapea ibilbidera doan aldapa. m.a.

Mirari altube arEtxabaLEta
Iraila ezkero talde polita elkartzen 
da Iturrigorri pilotalekuan, astean 
hirutan. Jon Etxeberria entrena-
tzailearen aginduetara jarduten 
dute 40 neska-mutikok: benjami-
nek, alebinek, infantilek, kadeteek, 
jubenil bakarrak eta hiru senio-
rrek. Lanean gogotsu dabiltzan 
seinale, hainbat txapelketatan 
hartu dute parte UDAko pilotariek 

eta Gabonetako txapelketako emai-
tzekin pozik daude: "Hainbat bi-
kote iritsi ziren finaletara eta 
finalerdietan galdutakoek ere 
ondo jokatuta galdu zuten",  ar-
gitu du Etxeberriak.

Bide horretatik jarraitu gura 
dute, poliki-poliki maila hobetzen 
joan, eta erronka handiagoak  
zehaztu dituzte, herriarteko txa-
pelketa jokatzea, esaterako. "Zai-

la izan arren horretan ahalegin-
duko gara eta lanean jarraitu".

Pilotalekua egoera eskasean 
Iturrigorriren egoera eskasak, 
baina, zaildu egiten du pilotarien 
lana. Izotza egiten duenean kon-
dentsazio arazoak ditu eta euria 
egiten duenean itoginak daude: 
"Ura sartzen da handik eta he-
mendik, eta patinatzeko pista 

dirudi negu partean. Halakoetan 
bertan behera uzten ditugu en-
trenamenduak. Egubakoitzean 
jokatzekoak garen partiduak ere 
Eskoriatzan jokatuko ditugu, 
seguru asko, ez dituelako bal-

dintzak betetzen". Pilotalekuaren 
sabaiaren konponketa lanei hel-
tzeko asmoa du Udalak aurten; 
alkateak jakinarazi du 2017ko 
udal aurrekontuan partida bat 
sartuko dutelako horretarako.

Aretxabaletako pilota taldeko alebinak eta benjamin batzuk Jon Etxeberria entrenatzailearekin. mirari aLTube

pilotan jokatuz gozatu 
eta harrobia osatu
aretxabaleta kirol elkarteko pilota taldeak 40 neska-mutiko ditu aurten. buru-belarri 
dabiltza lanean horiek Jon Etxeberria entrenatzailearen esanetara, nahiz eta iturrigorri 
pilotalekuaren baldintzak oso eskasak diren euria egiten duenean

JoSu hernando 
piLotaria

"orain dela bi urte hasi nintzen 
jokatzen eta oso gustura nabil. 
Gabonetan oñatin jokatutako 
txapelketan finalera iritsi ginen, 
eta oso pozik nago".

unax garcia 
piLotaria

"urtebete inguru dela nabil 
pilota taldean, eta asko ikasi 
dut. urrutikoetxea dut gustuko 
pilotaria, eta hura bezalakoa 
izan gura dut".

Pilotari ohiak hainbat urte 
daramatza gaztetxoak 
entrenatzen.
Talde polita duzu. 
bai; 40 gaztetxo ditut aurten. 
Poliki-poliki bada ere, 
bagabiltza harrobia egiten.
Gazteen artean oraindik 
futbola da izarra…
aretxabaletan bai, futbolak 
asko tiratzen du gurean. Poliki 
izanda ere, ea jokalariak 
kentzen goazen…
Eta neska bakarra dago.

bai; hasi egiten dira, baina ez 
dute jarraitzen. Pilota bigunekin 
mutikoen parean ibiltzen dira, 
baina pilota gogorrekin 
hasterakoan utzi egiten dute.
aurtengo erronkarik bai? 
Herriarteko txapelketa 
jokatzea. kontua da hiru maila 
egon behar direla ordezkatuta, 
derrigorrean: kadeteak, 
jubenilak eta seniorrak. 
kadeteak eskoriatzarrak ditugu 
eta jubenil bat falta zaigu; 
hortaz, zail dugu.

m.a.

"herriartekoa 
jokatu gura dugu, 
baina zail dago"
Jon eTxeberria 
EntrEnatzaiLEa
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Xabi Gorostidi araMaio
Tenperatura hotzen etorrerare-
kin bat, sagardotegiek ateak 
zabaltzen dituzte. Aramaioko 
Iturrieta sagardotegian telefonoa 
jo eta jo aritu da aste osoan, 
gaur hasiko dute-eta 2017ko sa-
gardo denboraldia. Hala ere, 
Arabako sagardogileen irekiera 
ekitaldi ofiziala Maider Undaren 
eskutik egin zuten, atzo.  

"Iaz ateak zabaldu zituen Kuar-
tango sagardotegiak, eta hori 
dela-eta erabaki genuen txotx 
irekiera ekitaldia bertan egitea. 
Aurten, Maider Unda izan da 
ekitaldirako aukeratutako gon-
bidatua. Hainbat omenaldi jaso 

ditu kirol ibilbidea uztea era-
baki zuenetik, eta guk gurea 
egin nahi genuen. Aspalditik 
ezagutzen dut, eta haren gaztak 
ere eskaintzen ditut sagardote-
gian", adierazi du Juanjo Pe-
ciñak, Iturrieta sagardotegiko 
arduradunak.

20.000 litro 
2016an eguraldiak ez du askorik 
lagundu ekoizpenari dagokionez. 
Hala ere, kalitateak ez du behe-
ra egin, eta iazko litro kopuru 
bera mantentzea lortu dute Itu-
rrieta sagardotegian. "Aurten 
uztak eskasak izan diren arren, 

iazko litro berak ekoiztu ditugu, 
20.000 litro inguru. Litro asko 
sagar-zukua egitera bideratzen 
ditugu, zuku eskari handia dugu 
eta". 20.000 litroetatik 4.000 in-
guru bideratzen dituzte sagar
-zukua egitera. Gainontzeko 
16.000 litroen hiru laurdenak 
txotxerako erabiliko dituzte eta 
azken laurdena botilaratzeko.

kupelak lehen eta orain
"Sagardo denboraldia, histori-
koki, urtarriletik maiatzera izan 
da. Tenperaturak igotzean, sa-
gardoa ezin zitekeen egurrezko 
kupeletan mantendu, eta boti-
laratu egiten zen. Baina gaur 
egun, altzairu herdoilgaitzez 
egindako kupelekin arazo hori 
saihesten da, eta denboraldia 
luzatzea posible da". 

Iturrietako lantaldea denboraldi berriari ekiteko gogoz. xabi GoroSTidi Uztaren %20 zukua egiteko erabiltzen dute. xabi GoroSTidi

2017ko sagardo berria, 
dastatzeko gertu 
atzo, eguena, Maider undaren eskutik egin zuten arabako sagardogileek aurtengo 
txotx irekiera kuartango sagardotegi berrian. aurten eguraldiak askorik lagundu ez 
duen arren, aramaioko iturrieta sagardotegian iazko litro kopurua biltzea lortu dute

aLTzairuzkO 
kupELEkin pOSiBLE 
Da DEnBOraLDia 
LuzaTzEa, Baina 
EGurrEzkOEkin Ez

gaurtik aurrera posible izango da kupelak zabaldu eta txotx egitea. xabi GoroSTidi

orain arte Eusko Label 
zigilupean aritu diren ekoizleek 
Euskal sagardoa jatorri izena 
izango dute. Hain zuzen, 
%100ean euskal jatorriko 
sagarrekin egindako sagardoak 
izan behar dute, eta europak 
ezarritako kalitate estandarrak 
betetzen dituzte. 

Hala ere, badaude kalitate 
estandar horiek betetzen 
dituzten beste euskal sagardo 

ekoizle batzuk. "euskal sagardo 
ekoizle handienek Gorenak 
marka sortu zuten. kalitate 
estandarrak betetzen dituzte, 
baina ez dituzte soilik euskal 
jatorridun sagarrak erabiltzen", 
azaldu du Peciñak. 

astelehenean egin zuten 
Euskal sagardoa zigilu berriaren 
aurkezpen ekitaldi ofiziala, 
donostian. oraingoz, 35 ekoizle 
daude barne.

Horietako gehienak 
gipuzkoarrak dira; hala ere, 
aramaioko iturrieta sagardotegia 
partaideetako bat da. arabako 
sagardogileen ordezkari bakarra 
da hura. 

'euskal sagardoa' jatorri izena

Jatorrizko izendapenaren irudia. e.S.

Eskolako orduen barruan an-
tzerki eskolak emango zaizkie 
San Martin Eskolako 5. eta 6. 
mailetako ikasleei.

Tailer horien bitartez, ahotsa, 
koreografia, irudimena eta sor-
mena garatuko dituzte, besteak 
beste. Antzerkigintzan aditua 
den Apropox erakundeko ira-
kasle batek gidatutako saioak 
izango dira. 

San Martin Eskolan 
antzerki eskolak, 
hirugarrenez

Korrikaren 20. edizioa Otxan-
diotik abiatu eta Iruñean amai-
tuko da, milaka euskaltzalek 
eskuz esku pasatako lekukoa-
ren mezua irakurrita.

Aurtengo edizioa, ordea, ez 
da Aramaiotik pasako. Hala 
ere, batzorde berezia sortuko 
da herrian, ekintza bereziak 
bultzatzeko eta herria ekime-
narekin inplikatzeko.

Helburu horrekin, bilera egin-
go da datorren asteazkenean, 
hi lak 18 ,  kultura etxean, 
18:30ean.

Batzuk da Korrikaren hogei-
garren ediziorako aukeratuta-
ko  leloa. Bat eta zuk hitzen 
arteko jolasa da, herritarrak 
euskarara gonbidatzen dituena. 

Korrikaren bueltako 
batzordea sortzeko 
hitzordua 

Azken urteetako tradizioarekin 
jarraituz, otsailaren 4an izango 
den Santa Ageda bezperan, Ara-
maioko Bertso Eskola, Bizente 
Goikoetxea abesbatza eta triki-
tia taldea elkarrekin aterako 
dira. Hala, datorren eguenean, 
hilak 19, egingo dute lehen en-
tsegua,  19:00etan, kultura etxean. 
Beste bi entsegu gehiago ere 
egingo dituzte datozen bi egue-
netan, leku eta ordu berean. 

Aurten ere Iturrietan sagar-
dotegian bazkaria egingo dute. 
Izen ematea urtarrilaren 26a 
baino lehen egin beharko da, 
taldeotako ordezkariren batekin 
harremanetan jarrita. Helduek 
10 euro ordainduko dituzte eta 
gazteek, aldiz, bost. 

Santa Ageda 
bezperako lehen 
entsegua eguenean
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^O^
DVDak argiak jotakoan 
txoriak uxatzen ditu. 
Katedraletako leihoetan 
jarritako huntzek ere. Ogirik 
ematen ez duen agureak, 
ondora salto egiten dien 
umeak, makilaz olibondoak 
astintzen dituen nekazariak, 
zuhaitzak mozten dituen 
funtzionarioak, elektrizitate 
kordak astintzen dituen 
korrontearen intentsitate 
igoerak, tiro hotsak. Ez dakit 
zergatik galdu duten 
eraginkortasuna txorimaloek. 
Galderari erantzuna topatzen 
jarriz gero; agian, larregi 
daudelako kaleetan.

DVDak balkoian izekitzen 
dira, jadanik etxean ez 
direlako erabiltzen zuntz 
optikoa Internetekin iritsi 
zenetik. 

Hori diote telebistako 
iragarkiek: kon la fibra 
optika disfrutaras de tus 
pelikulas faboritas kon solo 
un klik.

Eta huntzak jartzen dira, 
kanpoko txoriak uxatzeko 
baino gehiago, barrutik salto 
egiteko atakan dauden horiei 
"so" esateko.

Inork ez ditu txoriak, aldiz, 
Artzeren poetikatik aterako. 
Ez dago ezabatuko dituen 
Ktrl+Z-rik, eskuz jaso 
zirelako; eskuz, belarriz, ahoz 
eta larruz; txikitan erreka 
albotik jaso genuen txori 
herioa bezala, eskuko 
hutsunean habia ikusi zuen 
hori.

nirE ustEz

MAidEr 
AldAi

Abenduaren 30ean Aramaioko 
Bertso Eskolak antolatutako 
Gabonetako bertso saioa ikus-
gai dago Interneten. 

Bertara joateko aukerarik 
izan ez zutenek edo saioa berriz 
ikusi nahi dutenek www.ber-
tsoa.eus atarira sartuz ikus 
dezakete, Aramaioko jaialdia 
izenburua duen sarreran klik 
eginda. 

Gabonetako bertso 
saioa Interneten 
ikusteko aukera

Xabi Gorostidi araMaio
Pitzadurak, deformazioak, bide
-zuloak, arrakalak... era horre-
tako arazoz josita zegoen Kru-
zetako mendatea; batez ere, 
Aramaiora jaisten den zatian. 

Hainbat ziren errepidea hon-
datuta egotea eragiten zuten 
faktoreak. Bertako ohiko trafi-
koak eragiten duen higadurari, 
euriarena eta elurrarena gehitu 

behar zaizkio, eta baita elurra 
kentzeko makinek eragindakoa 
ere. Erabiltzaileen kexak aspal-
ditik zetozen. Batez ere, ziklo-
turisten ahotik, eurak baitira 
errepidearen gorabeherak gehien 
sufritzen dituztenak.

aurreko legealdiko eskaera 
"Aurreko legealdian, ni zinego-
tzi nintzelarik, eguraldiaren 

eraginez asfaltoa oso janda ze-
goen. Udalaren aspaldiko eskae-
ra zen Aldundiak, gutxienez, 
Kruzetako zatia asfaltatzea, hori 
baita Arabarekin konektatzeko 
daukagun bide bakarra. Legeal-
di honen hasieran bilera egin 
genuen Aldundiko ordezkariekin, 
eta bertan ere berriro jakinara-
zi genien errepidea oso honda-
tuta zegoela, eta zerbait egin 

beharra zegoela", azaldu du 
Lierni Altuna alkateak. 

lanak egiteko erabakia
Udalaren aspaldiko eskaerak 
ikusita, Arabako Diputatuen 
Kontseiluak Kruzetako menda-
tean errodadura geruza berriz-
tatzeko proiektua iragarri zuen, 
2016ko urriaren 25ean, honako 
argudio hauek emanda: "Bide 
zorua oso hondaturik dago men-
date horretan. Aramaio aldera 
jaisten den aldatsaren lehenbi-
ziko kilometroetan zulo eta pi-
tzadura ugari dauzka galtzadak, 
eguraldi txarrak eta ibilgailu 
astunen zirkulazioak eraginda". 

Lan horiek egiteko, 185.775 
euro bideratu ziren Foru Aldun-
diko aurrekontutik, eta bi aste-
ko epean burutu ziren asfaltatze 
lanak. 

lau kilometro
Hori izan da konponketa lanek 
hartu duten esparrua. Gailurre-
ra iritsi aurreko 500 metro in-
guru lehenagotik hasi eta Ara-
maioko norabidean dagoen 
beheranzko aldaparen hiru ki-
lometro eta erdian egin da esku 
hartzea.  

kruzeta mendatea zeharkatzen duten erabiltzaileak pozik daude han egin dituzten asfaltatzen lanekin. xabi GoroSTidi

kruzetako bidearen 
itxura aldatu dute
aramaio eta gasteiz lotzen dituen a-2620 errepidearen egoera eskasa zela-eta, 
arabako foru aldundiak asfaltatze lanak egitea erabaki zuen. guztira, lau kilometroko 
tartea konpondu dute eta erabiltzaileak pozik daude lanen emaitzarekin

uDaLarEn aSpaLDikO 
ESkariari EuTSiz, 
urrian EraBaki zuEn 
fOru aLDunDiak 
Lanak EGiTEa 

lierni alTuna
aLkatEa

"konpondu duten zatia oso ondo 
geratu da. ez dute beheraino 
konpondu, eta saihesbideak ere 
badauka konpontzeko 
beharrizana. baina, behintzat, 
zati handi bat egin dute, eta, 
zentzu horretan, pozik. 
errepideak egoera onean egotea 
onuragarria da aramaioarrentzat. 

iñigo ezPeleTa
ErabiLtzaiLEa

"arriskutsuenak bideko zuloak 
ziren. bizikletan aritzen 
garenontzako arrisku handia 
zegoen, batez ere, jaisteko 
orduan. orain, sekulako aldaketa 
dago eta arriskua dezente 
murriztu da. Hala ere, induspetik 
aramaiorako tartea hondatuta 
dago, eta hori faltan igarri dut. 

oihana aMeSkua
ErabiLtzaiLEa

"neguan oso kaltetuta geratzen 
zen errepidea, elurra kentzeko 
makinen eta euriaren eraginez. 
egunero gora eta behera aritzen 
garenok asko igartzen genuen. 
bada aurrerapena eta 
eskertzekoa da ahalegina. Hala 
ere, bideak hondatzeko joera 
izaten jarraituko du".

iñigo rodriguez
ErabiLtzaiLEa 

"Lehen, partxe asko zituen, 
zuloak, lur-jausiek eragindako 
arazoak... tamalgarri zegoen, eta 
orain, konpontze-lanak egin 
ondoren aldea nabaria da. 
erabiltzaileentzako seguruagoa 
da orain. Hala ere, ikusi beharko 
da euskal Herria den bezalakoa 
izanik, zenbat iraungo duen". 

zer behar zituen kurtzetak, eta nola baloratzen duzu aldaketa?
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Udalak eta Jardunek antolatuta, 
gurasoei eta hezitzaileei zuzen-
dutako hitzaldia izango da hi-
laren 19an, 18:00etan, Zabalote-
gi aretoan. Ttiklik elkarguneko 
adituek eskainiko dute, eta adi-
men emozionalaz eta haurren 
gatazken konponbideaz arituko 
dira. Euskaraz izango da eta 
itzulpen zerbitzua izango da. 
Zaintza zerbitzua ere izango da.

Adimen emozionala 
eta haurren gatazken 
konponbidea hizpide

Urtarrilaren 18an odola emate-
ko aukera izango da anbulato-
rioan, 18:00etatik 20:00etara. 
Urtean 23 hitzordu izango dira, 
egun hauetan: otsailak 1 eta 15, 
martxoak 1 eta 15, apirilak 5 eta 
19, maiatzak 3, 17 eta 31, ekainak 
14 eta 28, uztailak 12 eta 26, abuz-
tuak 30, irailak 13 eta 27, urriak 
11 eta 25, azaroak 8 eta 22 eta 
abenduak 13 eta 27.

Eguaztenean izango 
da aurtengo lehen 
odol ematea

1956an jaiotakoek hilaren 28an 
egingo dute bazkaria Azpeitxi 
jatetxean. Bazkalostean dantzal-
dia izango dute. Apuntatzeko: 
Azpeitxi jatetxean edo 630 62 61 
30ra deituta. Azken eguna: hilak 
24. 1973koek, berriz, otsailaren 
18an egingo dute. Goizean bisi-
ta gidatua, eta gero bazkaria eta 
DJa Tartufon. Apuntatzeko: Tar-
tufon, Agorrosinen eta Bulen.

1973an eta 1956an 
jaiotakoek kintada 
bana egingo dute

Garikoitz Goikoetxea kazetariak 
Euskara irabazteko bidean libu-
rua aurkeztuko du martitzenean, 
hilak 17, Jardunen lokal berrian 
(Barrenkalean). 19:00etan izan-
go da hitzordua. Liburu horren 
oinarria 100 laguni egindako 
elkarrizketak dira, eta horien 
bidez euskarak azken hamarka-
detan egindako aurrerabidearen 
balantzea jasotzen du.

'Euskara irabazteko 
bidean' liburuaren 
aurkezpena 

Abian da, beste urte batez, Ara-
tusteetako jai egitarauaren aza-
la aukeratzeko lehiaketa. 

Bergaran bizi den edo herrian 
erroldatuta dagoen  edonork har 
dezake parte, eta urtarrilaren 
23a izango da horretarako azken 
eguna. Hala, egun horretako 
13:00ak aurretik udaletxeko kul-
tura zerbitzuan aurkeztu behar-
ko dira lanak. 

Lehiaketako oinarriak www.
bergara.eus webgunean kontsul-
tatu daitezke. Kartelean Aratus-
teak 2017, Bergara testua agertu 
beharko da, derrigor, eta forma-
tua bertikala izan behar da. 

Lehiaketako irabazleak 350 
euroko balioa duten bonuak 
eskuratuko ditu, Bergarako ko-
mertzio-guneetan trukatzeko. 
Onena hautatzeko epaimahai 
bat izango da, baina, horrez gain, 
herritarrek ere eman ahal izan-
go dute botoa hilaren 24tik 29ra 
Udalaren webgunean.

Aratusteetako 
egitarauaren azala 
aukeratzeko lehiaketa

Gabonetan jarri zuen martxan 
Udalak Bergara Elkarrekin Egin 
ideia lehiaketa. Horren helburua 
da bergararrek euren bizi kali-
tatea hobetzeko proiektuak pro-
posatzea, eta sariak izango dira. 

Lau kategoria daude: 12 urte-
tik beherakoak, 12-17 urte bitar-
tekoak, 18-60 urte bitartekoak 
eta, azkenik, 60 urtetik gorakoak.

Aurkeztutako proiektuek bi 
baldintza nagusi bete beharko 
dituzte: batetik, ekonomikoki 
bideragarriak izatea; eta, beste-
tik, epe motzera egingarria iza-
tea. Hala, Udalak aurrekontuan 
100.000 euro aurreikusi ditu 
lehiaketa horretatik erator dai-
tezkeen proiektuak gauzatzeko

Lehiaketa irekia da, eta epai-
mahai batek eta herritarren 
botoek erabakiko dute aurkez-
tutako ideien artean zeinek me-
rezi duen saria.

Otsailaren 1era arte 
zabalik da Udalaren 
ideia lehiaketa

Julen iriondo bErgara
Obra zibila "ia bukatuta, bide-
ratuta"; ekipamendurako hiru 
esleipen eginda eta zenbait mun-
taketa lan hasita; eta aretoa 
erabiltzea posible egingo duten 
argindar hornidurarako Semi-
nariotik kanpo egin beharreko 
lanak ere martxan –Gabonak 
bitartean egin zuten Komenio 
kalera arteko kanalizazioa, da-
torren astean berrekin, eta hori 
amaitu eta epaitegi ondoan egon-
go den transformagailuko lanak 
bizpahiru astean egingo omen 
dituzte–. Elena Lete alkatea gus-
tura agertu zen kultura aretoko 
lanek daramaten martxarekin 
atzo, eguena, hedabideekin ber-
tara egindako bisitan.

Dagoeneko jarrita dauden ele-
mentuen artean, deigarrietako 
batzuk dira aldamenetako hor-
metan ipinitako kutxak, aurrei-
kusi dituzten hiru motatako 
erabilpenetan, bakoitzean dago-
kion akustika lortzeko balioko 
dutenak: adibidez, pelikula ba-
terako, antzezlan baterako edo 

abesbatzarako posizio desberdi-
na hartzen dute.

Aretoa eliza batean kokatua 
egongo denez, ondarea babeste-
ko hainbat neurri hartzen ere 
ari dira lanetan. Honela, zikina 
sortzen duten lanak amaitu, eta 
erretaula zaharberritzeko ordua 
izango da orain; enpresa aditu 
batek izango du horren ardura. 
Elizak zuen gurutze erako zorua, 
berriz, babestu eta estali egin 
dute, haserako asmoa hura za-
paltzeko moduan geratzea bazen 
ere, haren egoerak ez duelako 
horretarako aukerarik eman. 
Mausoleoa, azkenik, bistan ge-
ratuko da, kristal baten atzean 
eta argiztatuta, hondatu ez dadin 
tenperatura eta hezetasun bal-
dintza egokiak mantentzeko 
sistema batekin.

Hain justu, eliza izaera eta 
elementuak mantenduz hori 
kultura areto bihurtu beharrak 
Bergarako obra oso berezi egiten 
duela dio proiektu eszenikoaren 
arduradun Andoni Garaizarrek, 
berak ez duela halakorik aurrez 

ikusi: "Beste eliza batzuetan egin 
dira gauzak, baina eliza izatea-
ri lagata; ez da eliza bat ikusten, 
antzoki bat ikusten da. Hemen 
erronka da momentu batzuetan 
eliza izan behar duela berriro, 
eliza ikusi egin behar dela be-
rriro, eta horrek dakartza erron-
ka tekniko batzuk"; kultura 
ekitaldietarako azpiegitura ken-
du eta, adibidez, erretaula eta 
elizako bolumenak ikusteko 
moduan utzi beharrak.

Azalpen hauek guztiak herri-
tarrei –hilaren 19an, 18:00etan 
eta 19:00etan; izena emateko, 
943-77 91 59 eta kultura@berga-
ra.eus–, eragileei eta udalbatza-
ko beste ordezkariei datorren 
astean emango dizkietela iraga-
rri du alkateak, Obretan baina 
zabalik leloarekin antolatuko 
dituzten bisiten bigarren aldian. 
Lanen, amaiera, bestetik, "uda 
partean" kokatu du, Pazkoeta-
rako gertu egongo den esaten 
ausartu gabe. Kultura aretoak 
260 eserleku izango ditu; zutik, 
berriz, 500 lagunendako lekua.

kultura aretoa, 2017ko 
azpiegitura izarra
pazkoetarako egongo den ziurtatu gabe, "uda parterako" amaituko dutela azaldu du 
alkateak; proiektu eszenikoaren buruak, berriz, eliza izaten jarraituz kulturarako 
egokitu beharrak oso berezi egiten duela obra: "neuk ez dut halakorik ezagutu"

Akustika egokirako hormetako kutxak. j.i.Udaleko eta obrako arduradunak, eguenean, aretoan. j.i.
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Maite Txintxurreta bErgara
Osintxuko liburutegia astean bi 
egunetan zabaltzen dihardute, 
aste honetan hasita. Azken bi 
hilabeteetan itxita egon da, zer-
bitzua eskaintzeke, arduradun 
berria topatzeko lehiaketa za-
balik zen bitartean. Oraindik ez 
da postu hori beteko duenik 
azaldu, baina, tarte horretan 
gutxieneko zerbitzu bat eskain-
tzea "beharrezko" ikusita, aste-
ro, astelehen eta eguaztenetan 
zabaldu egingo dute, arratsaldez, 
bi egunetan, 17:15etik 20:00etara 
bitartean. 

Bergarako Udalak 2016. urte 
amaieran atera zuen lehiaketa 
publikora liburutegirako ardu-
radun postua. Epea bukatuta, 
baina, prozedura hutsik geratu 
da, ez baita inor aurkeztu. Ho-
rren ondorioz, berriro ere mar-
txan jarriko dute lehiaketa. 
Postua esleitu bitartean man-
tenduko da behin-behineko or-
dutegia, eta udal langileek jar-
dungo dute kudeatzaile lanetan. 

Pleguak argitaratu eta postua 
esleitu bitartean, hilabete eta 
erdi edo bi hilabete inguru pa-
sako direla aurreikusten dute, 
eta esleitu ostean normaltasu-
nera itzuliko da zerbitzua.

liburutegiaren birpentsatzea
Ekainean Osintxuko hainbat 
bizilagunek udal ordezkariekin 
bilera bat egin zuten, aurreran-
tzean zerbitzuak nolakoa izan 
behar duen hausnartzeko asmoz. 

Bilera hartan, osintxuarrek 
zerbitzua mantentzeko nahia 
azaldu zuten, beharrezkoa da 
eta. Dena den, beharrak ere iden-
tifikatu zituzten, eta, hala, ber-
tan antolatzen diren gauzen 
zabalpen handiagoa egitea ga-
rrantzitsutzat jotzen dute, jende 
gehiagok parte har dezan eta 
gune "biziagoa" izan dadin. 

Gogo horren baitan, udan ira-
kurketa klub bat ere eratu dute, 
eta bospasei lagun biltzen dira 
bertan; liburuak irakurri eta 

horiei buruzko solasaldiak egi-
ten dituzte. Horretarako hitzor-
dua eguaztenetan izaten zutenez, 
orain, liburutegia atzera ere 
zabalik dela, berriro ere ekin 
ahal izango diote.

Bestetik, liburutegia itxita 
egon den tarte honetan, lokala 
txukuntzeko aprobetxatu dute, 
eta eskaintza eguneratzen ere 
hasiak dira, liburu edota film 
berriak ekarri baitituzte.

Itxita egon den bitartean liburutegiko lokala eta bertako eskaintza eguneratu dute. m.T.

Osintxuko liburutegia, 
atzera ere erabilgarri
Lokalaren arduradun postua esleitzeko udalak argitaratutako lehiaketa publikorako 
epea bukatuta, ez da inor aurkeztu. Horregatik, orain arte itxita egon da; dena den, 
postua esleitu bitartean, astean bitan irekiko dute lokala, udal langileek kudeatuta

osintxuko auzotarrendako 
elkargune bat da liburutegia, 
eta hogei urte baino gehiago 
daramatzate osintxuarrek 
zerbitzu horretaz gozatzen.

Hala, liburu edota filmak 
mailegatzeko gune bat izateaz 
gain, hainbat eta hainbat 
ekintza antolatzen dituzte 
bertan. esate baterako, 
eskolako neska-mutikoek ere 
egin izaten dituzte bisitak, 
tarteka, bertara. eguen 
goizetan, esaterako, liburutegia 
eurentzat izaten dute, Motxila 
ibiltaria izeneko jarduera burutzeko, non astean ikasle batek liburu 
bat hautatu, hura irakurri eta gainontzeko kideei kontatzen dien.

bestetik, auzoko eragileek antolatutako hitzaldi edota 
ekitaldietarako ere erabili izan dute liburutegia. 

Horrez gain, lokalean bi ordenagailu ere badaude, auzotarrek 
sarri erabiltzen dituztenak interneten aritzeko.

Hitzaldia liburutegian. m.T.

osintxuarren elkargune

Jai batzordearen bilerarako deia 
egin die Udalak herritar guztiei: 
martitzenean izango da, 19:00etan 
udaletxeko Tokiko Gobernu ba-
tzordearen gelan. Bilera honetan 
landuko dituztenak izango dira 
Aratusteen eta Pazkoen antola-
ketarekin lotutakoak. Udalak 
gogo onez hartuko luke ekarpe-
na egin nahiko lukeen edozeinen 
parte-hartzea.

Aratusteak eta 
Pazkoak antolatzeko 
Udalaren deialdia

Birsortu prozesuko batzarra 
hilaren 18an izango da, 18:30ean, 
eta hiru puntu jorratuko dituz-
te: emendakinen eztabaida, zu-
zendaritzaren –Kontseilu Nazio-
nala– hautaketa eta Bergara 2026 
–herriaren etorkizunari buruz-
ko gogoetak–. Kongresua hilaren 
21ean egingo du Sortuk; eraba-
kietan parte hartzeko izena eman 
daiteke oraindik. 

Birfundazioaz lotuta, 
Sorturen batzar irekia 
eguaztenean Irizarren 

Bilbora, demokrazia oihukatzera

Biharko eguna azpimarratuta geldituko da egutegian. Bilboko 
kaleetan bilduko den jendetzak eta zabalduko  den mezuak 
berebiziko oihartzuna izango du. Euskal presoen eskubideak ez 
ezik, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko da. 
Biak uztarturik daude. Presoak, deportatuak, iheslariak, beraien 
eskubideak hankapean, zapaldurik, dauden bitartean, elkartasun 
oihartzuna berebiziko urratsa izango da, herri honek bere 
barruan duen askatasun hazia, behingoz, erne eta loratu dadin. 
Hain zaila al da esatea eta ulertzea, euskaldunok  Españagandik 
aparte bizi nahi dugula? Zalantzak daude? Ba, ireki bidea 
demokraziari eta galdetu herriari. Itsumustuan hor datoz: 
“Erabakia hartu bai, baina denoi dagokigu. Konstituzioak dio”. 
Kontxo! Lege antidemokratikoa ezarri eta, orain, 45 milioiko 
artaldeak, tartean  katamixarrak, otsoak eta lapurrak,  menpean 
duen artaldetxo bat irentsi nahi du.  Erabakia hartzeko nortasun 
agiria soilik euskaldunok daukagu. Ulertu ezazue behingoz eta 
eman bueltaxka bat Ingalaterratik eta Eskoziatik, ea argitzen 
zareten. Presoak etxera herria askatzera, denok Bilbora!

nirE ustEz

AndrEs OsA 'sAkOnA'

Julen iriondo bErgara
Gure Artera ekimenak antolatu 
ditu bihar Bilbon, Giza eskubi-
deak, konponbidea, bakea leloa-
rekin, Sarek deituta egingo den 
manifestaziorako autobusak. 
15:45ean abiatuko dira herriko 
geltoki nagusitik; goizean joan 
nahi dutenek ere badute horre-
tarako aukera, 11:00etan abia-
tuko diren autobusetan.

Izena emateko lekuak dira: 
Poligonoan, Bodegoian; San Lo-
rentzon, Lainon; Bolun, Txamo-
nixen eta Azpeitxin; Labegaraie-
tan, kiroldegian; Espoloian, 

Konden; kalean, Arranon –goi-
zean joateko, hemen bakarrik–, 
Pol-Polen, Kortazarren, Deporren, 
Euxebio IIn, frontoiko tabernan, 
Etxagin eta Konden; Osintxun, 
Txuringon; eta Angiozarren, 
Beheko tabernan.

Gure Artera ekimenak mani-
festaziora joateko dei egin die 
herritarrei. Eguen eguerdirako, 
goizerako bi autobus eta arra-
tsalderako hiru zeuden. Izen-e-
matea gaurko 22:00ak arte luza-
tuko da; denera zortzi autobus 
izateko itxaropena zuten anto-
latzaileek.

Eguen eguerdirako bost autobus, 
eta zortzi izateko itxaropena
sarek antolatuta bihar bilbon egingo den manifestaziora 
joateko izena gaurko 22:00ak aldera arte eman daiteke



Egubakoitza  2017-01-13  goIEnA AldIzkArIA26      bergara

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

arozTegiak
azkaraTe arozTegia
bErgara
• Ateak, leihoak, horma-armairuak,  
tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak.
• K-21
telleria 19 b02-b03
tel.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20
blogak.goiena.net/azkarate

hondeakeTak
excaVacioneS Y conTraTaS arraSaTe Sl 
arrasatE 
Meatzerreka 30
tel.: 943 77 12 26/ 646 29 59 87
e.arrasate@gmail.com

iTurginTza
egia iTurginTza
arrasatE 
gipuzkoa etorbidea 39, behea
tel.: 943 77 01 85 

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

urko ManTeniMienTo Sl
arEtxabaLEta
• Instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea 
basabe industrialdea b-3
tel.: 943 77 19 88 
faxa: 943 79 59 97

leihoak
argi-PlaSTik
arrasatE 
zigarrola kalea 1, 8 pab
tel.: 943 77 11 30

lorezainTza
Makai kooP. elkarTea
arEtxabaLEta 
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
basabe poligonoa d-2-1
tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
faxa: 943 79 78 45

debagoieneko 
greMioak

Maite Txintxurreta bErgara
Duela bost urte sortu zuen An-
giozarko Loidi baserriko Joxe 
Mari Eizagirrek Bergarako lehen 
kontsumo taldea, eta oraindik 
ere martxan dago. Martxoan, 
berriz,  lau urte izango dira Ber-
garako Jon Ruiz de Eginok eta 
Nere Aspiazuk eta Julen Azkoa-
ga mañariarrak kontsumo talde 
bat eratzeko apustua egin zute-
la. Guztiak ere, ordura arte ne-
kazaritza munduan gutxi ibili-
takoak ziren, baina, hala ere, 
saltoa ematea erabaki zuten, eta 
Eskubaratz proiektuari ekin 
zioten. Gaur egun, kasu bietan, 
eguazteneko azokan egiten dute 
otarreen banaketa, eta, horrez 

gain, talde bakoitzak bere pro-
duktuak saltzeko postua ere 
jartzen du.

Lau urteren ostean, ezin ho-
beto doakie gazteei. "Poliki-po-
liki goaz hazten", dio Ruiz de 
Eginok. Izurtzan (Bizkaia) dau-
kate ortua. Azkoagaren aita ne-
kazari profesionala da, eta hark 
utzitako lur batzuekin eta bero-
tegi batekin hasi ziren, eta orain, 
3.000 metroko lursaila daukate. 
Hala, 70 pertsonari banatzen 
dizkiete gaur egun otarreak.

Eizagirreren taldean hasieran 
hamar bat kontsumitzaile zeu-
den, eta orain, berriz, 28 dira. 
"Gustura" dago hura daukan 
jendearekin, eta gertu dago jen-

de gehiago hartzeko ere. Intere-
sa duen orok eguazteneko azokan 
topatuko du, edota loidijm@
gmail.com-era idatzita.

Filosofia berezia
Eizagirrek dio kontsumo taldee-
tan parte hartzen duten gehienak 
gazteak direla, "40-45 urtetik 
beherakoak". Gaineratu du ga-
rrantzitsua dela jakitea otarree-
tan sasoiko barazkiak aurkitu-
ko dituztela kontsumitzaileek, 
eta, hortaz, gai horrekiko kon-
tzientziazioa beharrezkoa dela, 
"neguan batez ere", ortuak gu-
txiago ematen baitu. Aste hone-
tan, patata, erremolatxa, aza, 
brokolia, porruak eta kipula 

sartu ditu otarreetan. Horrez 
gain, ardi esnea eta gatzatua ere 
badu Loidik sasoi honetan.

Eskubaratzekoek nabarmendu 
dute euren ekoizpen modua agroe-
kologia dela; hau da, prozesu osoa 

"duina" izatea zaintzen dute, in-
gurumenarekiko zein pertsone-
kiko. Pertsonen esplotazioak ez 
du lekurik. Gertutasunari garran-
tzia ematen diote, eta horregatik 
hautatu dute zuzeneko salmenta.

Bergarako kontsumo 
taldeak, osasuntsu
duela bost urte sortu zen herriko lehen kontsumo taldea, angiozarko Loidi baserriko 
produktuekin betetako otarreak banatzen dituena; Eskubaratz proiektua, berriz, duela 
lau urte eratu zuten hiru gaztek. talde biek martxa onean jarraitzen dute

Joxe Mari Eizagirre, loidi baserrian. m.T.

Aspiazu, ruiz de Egino eta Azkoaga. anboTo.orG
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Maite Txintxurreta bErgara
Bergarako Buztinzale elkarte-
koek erakusketa inauguratuko 
dute gaur, egubakoitza, Arozte-
gi aretoan, 19:00etan. Urtero 
jartzen dute erakusketa sasoi 
honen bueltan. Urtarrilaren 22ra 
bitartean izango da ikusgai. 

Hamar bat bazkide dabiltza 
orain elkartean, eta bakoitzak 

hiruna pieza jarriko ditu, Jesus 
Belaustegik izan ezik, hark 16 
bat jarriko ditu eta. Lanen ar-
tean, denetarik izango da, Ana 
Orgaz presidenteak azaldu due-
nez: eskulturak, muralak... gehie-
nak azken urte honetan eginda-
ko lanak dira". 

Urte luzeko ibilbidea duen 
taldea da Buztinzale elkartea; 

datorren urtean 40 urte egingo 
ditu, eta Zabalotegiko dorrean 
dute lokala. Gogorarazi dute 
ateak zabalik dituztela interesa 
izan dezakeen edonorentzat, eta 
horretara animatu nahi dituzte 
herritarrak, "bereziki" ume eta 
gazteak. "Esperimentatzeko eta 
imajinazioa lantzeko afizio po-
lita da", dio Orgazek.

buztingintza ikastaroa 
Bestalde, helduendako zeramika 
tailerra antolatu dute otsaileko 
zapatu goizetarako, 10:00etatik 
12:00etara. Izen ematea urtarri-
laren 27a baino lehen egin behar-

ko dute interesatuek, 943 77 91 
59 telefonora deituta. Prezioa 25 
euro da, eta plazak mugatuak 
dira. Orgazek azaldu du buztin-
gintzan "lehen pausoak emateko" 
egokia izango dela ikastaroa.

Urtero jarri ohi du erakusketa Aroztegin Buztinzale elkarteak. Goiena

herriko buztingileen 
lanak aroztegin ikusgai
bergarako buztinzale elkarteak erakusketa inauguratuko du gaur iluntzean, eta 
bertan bazkideek egindako lanak ikusteko aukera izango da; horrez gain, elkartea 
bera ezagutzera eman nahi dute bazkideek, eta buztingintzarekiko zaletasuna sustatu

M.T. bErgara
Bihar, zapatua, urtarrilak 14, 
Zabalotegi aretoan Kepa Erras-
ti aktore aretxabaletarraren 
azken ikuskizuna ikusteko au-
kera izango da: Mami Lebrun 
antzezlana. Antzezlana idazteaz 
gain, Errastik aktore lanak ere 
egiten ditu, protagonistetako 
bat izango delarik.  20:00etan 
izango da, eta sarreraren prezioa 
8 euro da. Helduei zuzendutako 
ikuskizuna da honako hau. 

Maiatzean estreinatu zuten 
obra, eta lehenengoz izango da 
Bergaran ikusgai.

heriotzari buruzko hausnarketa 
Amona hil ostean idatzi zuen 
Kepa Errastik Mami Lebrun 
antzezlana, eta, hain zuzen, he-
riotzari buruzko gogoeta bat 
plazaratu gura izan du bertan. 
Horren baitan, gertakizun tris-
teak eta umore pasarteak tarte-
katzen dira.

Istorioa Parisen kokatzen da 
hasieran, 1941. urtean, eta Egoitz 
(Kepa Errasti) eta Miren (Ane 
Pikaza)  bikotea eta haien arte-
ko maitasun istorioa da prota-
gonista. Antzezlan horretan, 
baina, protagonistek denboran 

aurrera eta atzera egiten dute 
etengabe. 

Musikak ere protagonismo 
handia du ikuskizunean, eta 
ikusleek kabaretetako giroa eza-
gutuko dute Mami Lebrun-en.

kepa Errastiren 'Mami lebrun', 
gaur iluntzean zabalotegin
aretxabaletarrak heriotzari buruzko hausnarketa bat 
plazaratzen duen lan berria taularatuko du 20:00etan

M.T. bErgara
Datorren egubakoitzean, urta-
rrilaren 20an, Izaro Andres abes-
lari mallabitarrak kontzertua 
eskainiko du Zabalotegi aretoan. 
20:00etan izango da emanaldia, 
eta sarreraren prezioa bost euro  
da. Hain zuzen ere, aretoko leiha-
tilan bertan erosi ahal izango 
dira sarrerak. 

Lehenengo diskoa aurkezteko 
biran dihardu Izaro Andresek; 
Om izena du lan horrek, eta, 
irailean kaleratu zuenetik, arra-
kasta handia erdietsi du bildu-
ma horrekin.

Interneteko Youtube bideo 
plataformara igotako abesti ba-
tekin hasi zen ezagun egiten 
abeslari gaztea, eta denbora la-
burrean zabaldu zen haren ize-
na, Euskal Herri osoan zehar 
ezagun egiteraino. Hala, orain 
dela gutxi, esaterako, aurtengo 
Korrikaren abestian eta bideo-
klipean parte hartu du.

Euskaraz, gaztelaniaz eta in-
gelesez abestutako kantuak ba-
tzen ditu Om diskoak. Hamahi-
ru abestitan denetarik dago: 
doinu lasaiak bai, baina kantu 
dantzagarriagoak ere bai.

izarok kontzertua eskainiko du 
datorren egubakoitzean
abeslari mallabiar ezaguna zabalotegi aretoan izango 
da, 'om' izeneko lehenengo diskoa aurkezten

jesus belaustegi eibarren bizi 
da, baina bergarako buztinzale 
elkarteko kide da. Hura izango 
da aroztegiko erakusketan lan 
gehien jarriko dituena ikusgai.
noiztik diharduzu 
Bergarako Buztinzalen? 
Hamar bat urte izango dira. 
Lehenago eibarko beste 
kolektibo batean nengoen, 
baina gauzak okertu egin ziren 
eta bergaran aukera 
aprobetxatu nuen. normalean, 
buztina etxean lantzen dut, 
baina labea  bertan erabiltzen 
dut. buztingintzan duela 20 bat 
urte hasiko nintzen.
zenbat pieza jarriko dituzu 
erakusketan? 
16-17 bat. batzuk pieza 
biribilak izango dira, 
peanadunak, eta 
gainontzekoak, platerak, 
guztiak tornuarekin 
landutakoak. Lehenengoak 
kuriosoak dira, egurrezko 

peanak piezarekin konjunto 
polita osatzen du eta. baserriko 
teilatuetako egurrarekin egiten 
ditut peanak nik neuk.
Ordu asko sartzen dituzu 
buztingintzan?
bueno, afizio hori daukat eta 
denboratxo bat eskaintzen diot, 
bai. egia esan, baina, egurra 
lantzen denbora luzeagoa 
ematen dut buztinarekin baino, 
lan handiagoa daukalako: 
garbitu, sikatu, dekoratu... 
zeramikarena, berriz, 
erregularragoa da.

j.b.

"egurrak eta buztinezko piezek 
konjunto polita osatzen dute"
JeSuS belauSTegi buztinzaLE ELkartEko kidEa

Antzezlanaren une bat. imanoL Soriano
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Sukalde eta bainu enzimerak

Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

Julen iriondo bErgara
Aurreikusita gehiago izan arren, 
azkenean hiru proba izan zituen 
2016ko Euskadiko Txapelketak: 
Falcesekoa, Karrantzakoa eta 
Ereñokoa –azaroan Bergaran 
egitekoa zena izan zen bertan 
behera gelditu zenetako bat, 
eguraldiagatik–. Hiru probetako 
txandetako –bi txanda proba 
bakoitzean– puntuak batuta, bi 
bergararrek amaitu zuten po-
diumean iazko Euskadiko Txa-
pelketako azken sailkapenean, 
biek bigarren.

MX2 senior kategorian, aurre-
ko postuetan ibili zen lasterke-
ta guztietan Urtzi Markiegi, eta 
bi txandatan lortu zuen lehe-
nengo hiruren artean sailkatzea, 
Karrantzan eta Ereñon. Azken 
sailkapenean hirugarren izan 
zen Nicolas Mietton, berez, au-
rretik izan zuen txanda guztie-
tan, baina hark Ereñon puntua-
tu ez izanak eman zion bigarren 
postua Markiegiri.

Jubeniletan, berriz, maila apar-
ta eman du aurreko urtean Lan-
der Rejanok, sei txandatatik 
lautan bigarren, eta beti aurrean. 
Bai Markiegiren, bai Rejanoren 
kasuetan, bietan, sailkapen oro-

korreko lehenengo posturako 
aukerarik ez zen izan, Jon Idia-
kez arabarrak eta Unai Larraña-
ga bizkaitarrak, hurrenez hurren, 
txanda guztiak irabazi zituz-
ten-eta.

5 urte zituenean hasita 
Lander Rejano 5 urterekin hasi 
zen motorrean ibiltzen; familiatik 
datorkio zaletasuna: "Osabaren-
gandik, batez ere", dio aitak. "Mo-
torrean lehenago hasi zen bizikle-
tan baino. Jaietako atrakzioetako 
batean tokatu zitzaigun motor 
txiki horietako bat, eta harekin 
hasi zen. Gero moto-kroseko bes-
te bat erosi genion, eta horrela".

2015ean hasi zen lehiatzen, 
eta mutikoa pozik; arriskua da 
etxekoen ardura nagusia, baina 
Landerren aita Franciscok dio 
"ondo babestuta" joaten direla. 
Orain arte, behintzat, ez du 
inoiz minik hartu. Emaitzei 
dagokienez, aurreneko urte har-
tan bi modalitatetan jardun 
zuen: bigarren geratu zen cross 
country-an, eta laugarren mo-
to-krosean. Iaz, berriz, bigarren, 
moto-krosean: "Ez genuen es-
pero, baina egindako ahalegi-
naren ordaina izan da", dio 

aitak. Eta aurten, gehiago eta, 
ahal bada, hobeto.

Erraza ez da izango, dena den, 
Unai Larrañagarekin lehian ja-
rraitu beharko du-eta Rejanok: 
"Larrañaga endurotik etorri da, 
eta mutikoa oso bizkor dabil. Ho-
rrez gain, beheragoko kategorie-
tatik ere badatoz beste batzuk; 
adibidez, Albisua, Espainiako 
Txapelketa egin duena, eta, egia 
esan, aurten zailxeagoa izango da, 
ze horiek, esaten den modura, 
motorraren gainean bizi dira, 
ia-ia".

Adin horietan are gehiago, dena 
den, helburua, ondo pasatzea: "Guk 
lagundu diezaiokegun bitartean 
eta berak nahi duen artean, hor 
jarraituko du". Mutikoari berari 
galdetuta, ordea, helburu zehatza-
goak izendatzen ditu: 2017rako, 
"Unai Larrañagari irabaztea"; 
etorkizunerako, "munduko onena 
izatea". Lehenengoa posible ikus-
ten du; bigarrena, ametsa.

13 urte –oraintxe egin ditu, iaz-
ko lorpenak 12rekin lortutakoak 
dira–, ilusioa, eta argi dago ondo 
ikasita datorrela mutikoa. Elka-
rrizketaren bukaeran, eskatu du: 
"Jarri babesleak: onthemove.es, 
Gorla Motor eta Garcia garajeak". lander rejano, aidean. L.r.

Atseden hartzen. L.r. Ander Valentin pilotu trebearekin . L.r.

lander rejano, lehian. L.r.

Moto-krosean 
fin, 12 urterekin
Lander rejano bergararrak iazko Euskadiko txapelketako bigarren sailkatuaren saria 
jasoko du bihar Motoziklismo federazioak donostian egingo duen galan. Harekin 
batera, urtzi Markiegi ere izango da; hark ere bigarren egin du, Mx2an, seniorretan
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TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Fraiskozuri plaza 8.
943 76 59 54 BERGARA

 Amillaga 5, behea - BERGARA

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com

urtzi Markiegi ere gustura 
Urtzi Markiegi ere gustura 
dago aurreko denboraldian 
egindako lanarekin: "Txapel-
keta oso gogorra izaten da, 
maila handia dago; batzuek 
Espainiako Txapelketa ere 
korritzen dute, baina nirea 
zaletasuna baino ez da, eta 
gustura".  Lehenengo postu-
rako aukerarik ez du eduki, 
"oso azkar" ibili delako Jon 
Idiakez; motor gainean pasa-
tzen diren orduek egiten dute 
aldea, Markiegiren esanetan, 
eta berak "denbora askorik" 
eduki ez. 

Zirkuituei dagokienez, dio 
denetik izan dutela txapelke-
tan, laua, gorabehera askokoa 
eta bietatik duena. Berak gus-
tukoen, gorabeheraduna, "exi-
genteena", eta hortxe, Ereñon, 
lortu zuen denboraldiko emai-
tza onena, bigarren postua.

16 urterekin erosi zuen mo-
to-kroseko aurreneko motorra, 
eta duela zazpi hasi zen lehia-
tzen –29 ditu, gaur egun–. 
2015ean lortu zuen emaitza 
onena,  lehenengo amaitu 
zuen-eta MX2an. 2017ari be-
gira, dagoeneko hasi da berriz 
ere entrenatzen, ahalik eta 
maila onena eman guran, beti 
bere aukeren barruan. Izan 
ere, denboraz gain, baliabide 
ekonomikoak ere behar dire-
la dio: "Dirua behar da joan-e-
torrietarako, eta motorraren 
mantenurako, piezetarako-eta".

Joan-etorriez diharduenean, 
entrenatzeaz dihardu: "Ber-
garako zirkuitua ez dute as-
tebururo zabaltzen, eta entre-
natzeko Mirandaraino joan 
behar dugu, gutxienez; gaine-
ra, bestela ere ez da ona beti 
zirkuitu berean entrenatzea; 
bestela, bai, han azkar ibiliko 
zara, baina beste batean...". Aldamenetik hartutako argazkian. u.m.

Bihurgunea hartzen. u.m. Urtzi Markiegi. eneko azurmendi

Urtzi Markiegi, beste pilotu baten atzetik. u.m.

J.i. bErgara
Aurreko asteburuan amaitu zen 
lehenengo itzulia bezala, txapel-
keta bera ere lider bukatu nahi 
du Bergarak, datorren urtean 
maila bat gorago jokatuko due-
la ziurtatzeko horrela. Horreta-
rako, batez ere, kanpoan hobetu 
beharra adierazi zuen Mikel 
Juaristik orain aste batzuk, eta 
entrenatzailearen nahia betetzen 
ari dela esan daiteke, azken 
emaitzak ikusita. Hala iruditzen 
zaio Juaristiri berari ere: "Tal-
dea erakusten ari da, Arrasaten 
bezala, kanpoan ere badakiela 
sufritzen, serio egoten; aukerak 
egiten ditugu, eta golak, etxetik 
kanpo ere heldutasuna hartzen 
ari gara".

Eta hori erakusteko beste au-
kera bat bihar, zapatua, izango 
dute mahoneroek, Ibarra futbol 
zelaian, 17:30ean. Sailkapen er-
diko taldea da Aretxabaleta, 

baina bergararren entrenatzai-
leak dio "errespetu handiarekin" 
joango direla hara, derbia dela-
ko, haien kontrako partiduen 
aurrekariengatik, eta baita eu-
ren atzetik ligan gol gehien egin 
duen taldea delako ere, 31rekin 
–Bergarak 43 ditu–.

Aurreko asteko derbia. imanoL Soriano

beste derbi bat bigarren itzulia 
hasteko, Aretxabaletaren zelaian
arrasaten 0-3 irabazi ostean, agorrosindik urrun 
jarraian laugarren garaipena nahi du bergarak

Gaur, egubakoitza, 19:30ean ha-
siko da jaialdia, Udal Pilotale-
kuan. Alebinen partidua izango 
da aurrenekoa, Bergarako eta 
Txapagaingo pilotarien artekoa. 
Etxekoek Eibarko pilotariak 
izango dituzte kontrario bigarren 
partiduan, infantil mailakoan. 
Azkenik, nagusietan, Munda-
rroren aurka jardungo du Ber-
garak.

Errendimendu eta 
Udaberri txapelketak, 
gaur, pilotalekuan

Gazte taldeak antolatutakoa, 16 
kilometroko ibilbidea izango da 
denera, bost ordu eta erdi ingu-
ru, eta ondoren sagardotegian 
egingo dute bazkaria –35 euro; 
bertan ordainduko da–. Auto-
busa alokatu ahal izateko, berriz, 
12 euro aurreratu behar dira. 
Izena emateko: astelehen, eguen 
eta egubakoitzetan, 19:00etatik 
20:00etara, lokalean.

Hilaren 28an Aiako 
Harrira egingo du 
irteera Pol-Polek
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Maider arregi antzuoLa
Naiara Cuevas antzuolarrak 
EHUk abian jarritako IKD Gaz-
te proiektuan dihardu lanean. 
Benetan maite duen lan arloa 
pedagogia du eta garbi dauka 
ume bakoitzari daukan onena 
ateratzen lan egin behar dela.
35 urterekin egin zenuen pedagogia 
ikasketak egiteko urratsa. eta bai-
ta lortu ere. zure promozioko no-
tarik onena lortu zenuen. 
Bai; gizarteak markatzen duen 
patroi horretatik aldendu egin 
naiz. 13 urtez taberna batean 
lanean ibili naiz eta nire ametsa 
hezkuntza arloan lan egitea zen. 
Horrela, Haur Hezkuntzako Goi 
Teknikari ikasketak egitera ani-
matu nintzen. Ondoren, peda-
gogian murgildu nintzen, eza-
gutza handitzeko. Orduan sortu 
zitzaidan aukera IKD Gazte 
proiektuan jarduteko –ikaskun-
tza kooperatibo eta dinamikoa–. 
zergatik sortu zuen ehuk ikd gaz-
te proiektua? 
Bologna hezkuntza erreforma 
martxan jarri zenean sortu zen 
proiektua. EHUk eragile ezber-
dinen beharrak detektatzeko 
diagnosikoa abiatu zuen 2011n. 
Alde batetik, enpresa; eta bertan, 
profilen beharra lan munduan. 
Eta bestetik, irakasleen eta ikas-
leen beharrak aztertu zituen 
diagnosi horrek. Gogoeta horre-

tan antzeman zuten ikasketa 
prozesuan autonomia falta zu-
tela ikasleek eta lan esparruan 
diziplina anitzeko espazioaren 
falta zegoela; lan munduan errea-
litatearekin kontaktu mugatua 
zegoela, alegia. Ikasketak buka-
tzean errealitatera salto egiteko 
zubi hori ez zegoela. Ikasleek 
kudeatzen duten proiektua da. 
Ikasleen ahalduntzea bultzatzea 
da helburua. Diziplina talde 
ezberdinek –ingeniaritza, peda-
gogia, matematika...– gizarte 
eragileekin lan egiten dute ikas-
lea gizarteratu dadin. 

Talde lanak badu indarrik? 
Guztiz. Aberasgarria eta beha-
rrezkoa da. Gizarte honetan tal-
dean lan egin behar dugula uste 
dut. Sortzen den proiektua beti 
izango da aberasgarria eta ikus-
puntu anitzekoa. IKD Gaztek 
balorazio oso positiboak jaso 
ditu eta urtetik urtera martxan 
dagoen ekimena da. Eragileen 
aldetik emaitza onak eta positi-
boak jaso dira.
umeen autonomia indartzea ga-
rrantzitsua dela diozu. 
Bai, behar-beharrezkoa da; guz-
tiz bat egiten dut profesioz psi-

kopedagogoa den Mendizabal 
hezitzailearen argudioekin. Kon-
tua da nola bultzatu autonomia 
hori, umeek behar dutena ema-
ten ari garen segurtasuna dute-
la jakinik; hor egongo litzateke 
gakoa. Izan ere, haurtzaro osa-
suntsua izateko, umearen behar 
guztiak asetzeak eta prozesuan 
aurrera egiten laguntzeak ez du 
esan nahi autonomia bermatzen 
ez gabiltzanik. Umeen beharrak 
ase eta euren erabaki eta ekin-
tzetarako espazioa uzten diegu-
nean, umeak arduratsuak eta 
autonomoak izateko aukerak 
eskaintzen egongo ginateke.    
umeei barruan duten talentua aza-
leratzen jakitea da gakoa? 
Ume oro talentu batekin jaiotzen 
da. Gauza da umeen talentu eta 
gaitasunak ikusten abilak izan 
behar dugula. Hori da hezitzai-
leon funtzioen artean garrantzi 
handia hartzen duen zeregine-
tako bat. Dituzten abileziak in-
dartu eta beste hainbat gaitasun 
eskuratzen lagundu, hain zuzen 
ere. Azken finean, ume bakoitza 
ezberdina da, bakarra da, bere 
gustu eta ikasteko erritmo ez-
berdinarekin, eta hori guztia 
errespetatu beharreko alderdia 
da. Kontuan izan behar dugu, 
Gardner-en teoriak dioen mo-
duan, adimen mota ezberdinak 
daudela –zapi mota– eta adimen 
guztiak garatzeko aukerak es-
kaintzea izango litzatekeela ego-
kiena, umeen arrakasta bultza-
tzea helburu izanez gero. Asko-
tan gertatzen da eskoletan lan 
egiteko modu bat gauzatzen dela 
eta matematikarako eta hizkun-
tzarako adimenak izaten direla 
maiz indartzen edota garrantzia 
hartzen duten alderdiak, gai-
nontzeko adimenak bigarren 
mailan utzita. Horrek ikasle 
batzuen arrakasta bermatzen 
duen bitartean, beste ikasle ba-

tzuek izan ditzaketen beste abi-
lezia batzuk ez dira horrenbes-
te garatzen. Eskoletan lantzen 
ez diren beste adimenei lekua 
eskaintzea birplanteatu beha-
rreko gaia dela iruditzen zait.  
hezkuntza erreformen inguruan 
zein iritzi duzu? 
Luzaro hitz egin genezakeen 
gaia dela iruditzen zait. Baina 
ikusi egin behar da erreformak 
zein intentziorekin egiten diren. 
Benetan testuinguru bakoitzeko 
errealitatea aintzat hartu eta 
dauden beharrei aurre egiteko 
diren; hau da, hezkuntza sistema 
hobetzeko diren edota politika-
rien onurarako diren eta, ondo-
rioz, gizarte konkretu bat gara-
tzeko intentzioarekin egiten den. 
Askotan, aurreko erreformaren 
efikazia, hutsune eta indargu-
neak neurtzeke egiten dute erre-
forma; hor dugu Bologna erre-
formaren adibide eta gaur egun 
LOMCE legea indarrean sartze-
ko nahia. LOMCEk, esaterako, 
eduki homogeneo eta zentralis-
tetan oinarritutako curriculum 
espainiarra txertatzea du hel-
buru, ikasle "txarrak" –neurke-
ta espedientearen araberakoa– 
lehenbailehen antzeman eta 
hauek sistematik aldentzeko 
ahaleginak egiten dituen ibilbi-
dea. Oroimenezko ezagutza eta 
akademikoa hobesten duen sis-
tema da eta gaitasunak alde 
batera uzten dituen eredu eko-
nomizista da: pertsonen norta-
suna ezabatzeko eta pertsona 
dependentzia bultzatzeko.

naiara Cuevas pedagogoa EHUko bulegoan, donostian. naiara CueVaS

"umeen talentua ikusten 
abilak izan behar dugu"
naiara cueVaS pEdagogoa
35 urterekin egin zuen Cuevasek Haur Hezkuntza ikasteko urratsa. "pentsamendu 
kritikoa eta diziplina" zeukala argi zuenean. promozioko notarik onena lortu du

"ESkOLETan LanTzEn 
Ez DirEn BESTE 
aDiMEnEi ErE LEkua 
EGin BEharkO 
LiTzaiEkE"

Maider arregi antzuoLa
Gabonetan giza eskubideak al-
darrikatzeko egin diren hainbat 
ekimenetan, 268 antzuolarrek 
euskal preso politikoen giza 
eskubideen urraketa salatu dute. 
Bat egin dute giza eskubideen 

alde, konponbidearen alde eta 
bakearen alde egingo den ma-
nifestazioarekin. "Aspaldidanik 
eta etengabe jasaten ari dira 
euskal preso politikoak giza 
eskubideen urraketa. Horren 
ondorioak latzak dira: isolamen-

dua, gaixo egon arren askatzen 
ez dituzten presoak, kartzelara 
joan-etorrietan gertatu ohi diren 
istripuak, galera emozional eta 
ekonomikoak, besteak beste", 
azaldu dute. "Gabonetan Antzuo-
lan aurrera eramandako dina-
mika eta ekimenetan 268 herri-
tarrek salatu dituzte lege haus-
te eta eskubide urraketa horiek 
guztiak. Urtarrilaren 14an Bilbon 
egingo den manifestaziora joa-
teko dei ere egin dute". Autobu-
sean joan gura duenak Aitz 
Garbin izena eman dezake.

Giza eskubideak errespetatzea 
aldarrikatu dute antzuolarrek
bilbon zapatuan egingo den manifestaziora joateko aitz 
garbi tabernan eman dezakete izena joan gura dutenek

giza eskubideak aldarrikatu dituzten zenbait herritar. #SaLaTzenduT

anTzuola
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LARREA

TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34

Maider arregi antzuoLa
Luzaketak egiteak gorputzeko 
artikulazio, muskulu eta hezu-
rrendako duen garrantziaz ohar-
tuta, goizero Antzuolako ema-
kume talde bat batzen da Olaran 
etxeko bilera aretoan.  

Izan ere, luzaketak egiteak 
dakarren onurez kontziente dira 
eta orain dela hiru hilabete abia-
tutako ikastaroari jarraipena 
eman diote eurek gidatutako 
saioen bitartez. Inma Beristainek 
eta Mari Karmen Larrañagak 
gidatuta, ordu erdiz egiten di-
tuzte askotariko luzaketa arike-
tak. "Gorputz atal guztiak lantzen 
ditugu; oinarrizko luzaketak 
egiten ditugu, baina garrantzi-
tsuena hankak eta bizkarra lu-
zatzea da", dio Larrañagak.  

Eguna, gainera, beste era ba-
tera hasten laguntzen dietela 
diote: "Luzaketak egitea gorpu-
tzarendako ona dela igarri dugu 
eta eguna beste modu batera 
hasten laguntzen digu".

 Iaz, urrian hasi ziren, Pili 
Arin erizainak gidatuta, ikasta-

roa egiten. Orain, luzaketen 
garrantziaz eta horiek dakarten 
onurak jakinda, herritarrek eu-
rek hartu dute ardura eta ilusioa 
luzaketa saioekin jarraitzeko. 
"Aurten ere jarraituko dugu 
luzaketa saioak goizero eskain-
tzen. Tarteka, hipopresiboak ere 
egiten ditugu, oso ona baita biz-
karreko arazoak saihesteko", 
gaineratu dute.

Prebentziorako 
Hain justu ere, zenbait lesio edo 
arazoren aurrean, prebentzio 
gisa baliagarriak dira luzaketak. 
Egunero luzaketak egiten dituz-
tenek igarri dituzte jada onurak 
eta edonork egin beharko lituz-
keela diote aho batez. Hala, an-
tzuolar orok aukera dauka egu-
nero 09:30ean Olaranera gertu-
ratzeko.

Aste barruan egunero batzen dira olarango aretoan luzaketak egiteko, 09:30ean. maider arreGi

"Gorputzak eskertzen 
duelako", egin luzaketak
gorputz atalen luzaketak egiteko antzuolar talde bat batzen da olaran etxean 
egunero. goiza hasteko modu "aproposa eta osasuntsua" dela diote eta onurak 
igartzen hasiak direla jada. probatu gura duenak ateak irekita dituela diote

ake

AkEren zozketak badu irabazlea
Goiena komunitatea / antzuolako kirol elkartea / antzuoLa

antzuolako kirol elkarteak antolatutako Gabonetako otarrearen zozketak 
badauka irabazlea. Hain zuzen ere, zenbaki saritua 1.831 izan da eta 
irabazlea kadete mailako jokalari josu Lopez. 

Goiena komunitatea 
anelkar elkartea /  antzuoLa

Saharar Herriaren Lagunen 
Euskal Elkarteak bultzatuta, 
aurten ere martxan da XIII. 
Piztu Itxaropena kanpaina. An-
tzuolan, eskolak, Udalak eta 
Anelkar elkarteak bultzatzen 
dugu kanpaina hau. Honen in-
guruan hainbat ekintza antola-
tu ditugu.

 Helburu nagusia saharar he-
rriari elikagaiak helaraztea da. 
Tindufen (Aljeria) errefuxiatu-
tako sahararrek gaur egun ja-
saten duten elikadura krisi larria 
ahal den neurrian arintzea gura 
dugu. Hala, dagoeneko martxan 
da, urtarrilaren 21era arte, eli-
kagaiak batzeko kanpaina. 

 Elikagai hauek jasotzen ditu-
gu: hegaluzea eta sardinak olio-
tan, arroza, azukrea, pasta, le-
kaleak,  helduendako fardelak 
eta konpresak. Horiexek biltzea 
proposatu dugu, horiek baitira 
sahararrentzako elikadura osa-
garria biltzeko estatu mailan 
egin den banaketan Euskadiri 
egokitu zaizkion elikagaiak.

Ondorengo egunetan elikagaiak 
eskolan, Aixa, Amaia eta Eros-
ki dendetan jasoko dira. Esan, 
iazko kanpainari esker, 649 kilo 
elikagai batzea lortu zela.

Laguntza ekonomikoa eman 
gura dutenek aukera dute, on-
dorengo kontu korronte zenba-
kian dirua sartuta: Laboral Ku-
txa, 3035 0080 94 0800054177.

saharar herriari laguntzeko 
kanpaina abian da aurten ere

Mari karMen larrañaga
ikastaroarEn gidaria

" mantentze-lana egin beharra 
daukat; izan ere, hezurretako 
gaitza daukat. Horregatik, 
betidanik egin ditut luzaketak. 
on egiten didate eta".

enkarni korTabarria 
ikasLEa

"Luzaketei esker min gutxiago 
daukat. artikulazioak gogortu 
egiten zaizkit eta modu 
horretan bigun eta malgu 
izaten ditut, mina arinduz".
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Larraitz zeberio ELgEta
Kultura eta Turismo teknikari 
Ainhoa Bernabek artatuko ditu 
herritarrak testigantzen bule-
goan. Elgetako Udalak frankis-
moaren aurkako auzian kerei-
latzaile gisa aurkezteko erabakia 
hartu zuen uztaileko osoko bil-
kuran. Lekukotasunak eta do-
kumentazioa behar ditu orain 
kereila aurkezteko.
zein da elgetako testigantzen bu-
legoaren xedea?  
Herrian gertatutako gizateriaren 
aurkako krimen guztiak salatzea 
da, eta horientzako egia, justizia 
eta erreparazioa eskatzea. Uda-
laren helburua herritarren in-
teresak defenditzea da, eta ke-
reila honen bitartez biktimei 
edo biktimen senitartekoei sa-
laketak plazaratzeko aukera 
ematen zaie. Laburbilduz, bule-
goaren helburua lekukotasunak 
jaso, txostena osatu eta erantzu-
leen aurka salaketa ipintzea da.
zenbat izan daitezke elgetan jaso 
daitezkeen lekukotasunak?  
Ditugun zerrendak frontean edo 
gerra ostean hildakoekin eta 
errepresaliatuekin osatuta dau-
de. Dei berezia egiten diegu dik-
tadurako 40 urteetan biktima 
izandako herritarrei. Gure datuen 
arabera, frontean eta gerra os-
tean 25etik gora izan ziren hil-
dako herritarrak eta beste hogei 
bat errepresaliatuak –atzerrira-
tuak, espetxeratuak, isun eko-
nomikoak jasotakoak, lan behar-
tuak jasandakoak...—. Herrita-
rrei, etxean entzundako kontuak 
kontatzeko eskatzen diegu, ar-
mairuan dituzten paper zaharrak 
erakusteko… Dena da baliozkoa. 
zer esango zenieke euren historia 
oraindik kontatu ez dutenei?
Gertatutakoaren egia osoa eza-
gutaraztea biktimen eta biktimen 
senitartekoen esku dago. Gure 
memoria historikoa guk eraiki-
ko badugu, ezinbestekoa da ger-
tatutakoen lekukotasunak ema-
tea.  Badakigu gai oso sentikorra 
dela. Biktima askok ahaztu egin 

nahi izaten dute. Ziurtatzen dugu 
konfidentzialtasun eta sentsibi-
litate osoz jokatuko dugula. Ke-
reilari gisa aurkezteko Udalak 
frogak behar ditu, eta, horreta-
rako, 1936ko uztailetik 1977ko 
ekainera bitarteko erailketak, 
bortxaketak, torturak, bahiketak, 
desjabetzeak... jaso nahi ditugu. 
Eta dokumentazioa.  Zenbat eta 
testigantza eta dokumentazio 
zehatzagoak, orduan eta zailagoa 
egingo zaie kereila  errefusatzea.
bada jada kereilatzailerik elgetan?
Bai, bada familia elgetar bat 
Argentinako kereilan: telleria-
tarrak.
eta nola ematen da testigantza? 
Gertatutakoaren kontaketa argia 
eta zehatza behar dugu, norbe-
rak idatziz egindakoa edo guk 
hemen kamera batekin graba-
tutakoa. Gero, ahalik eta doku-
mentazio gehiago beharko ge-
nuke: atxiloketa datak eta tokiak, 

egondako kartzelak, zigorrak, 
errepresaliak, egindako gose 
grebak...Epaiketak egon badira, 
haien berri, ahal dela, epailearen 
izenarekin, torturen edo irainen 
datak eta tokiak, ondasun kon-
fiskatuen berri, errepresio po-
litikoak eragindako kaleratze 
laboralen datak eta tokiak, su-
marioak, sententziak, isunak, 
kartzelaratze komunikazioak, 
indultuen ezezkoak, kondena 
betetzearen agiriak... Eta nor-
tasun agiria aurkeztu behar da.
ordaindu egin behar da? 
Herritarrendako ez du inolako 
kostu ekonomikorik. Prozesu 
honek sortzen dituen gastuak 
ez dira handiak, eta Udalak har-
tuko ditu bere gain. Behin tes-
tigantzak jasota, Udalari dagokio 
txostenak prestatzea eta epaite-
gietan aurkeztea. 
beste udalerri askok izan dute eki-
men bera? 
Iruñean eta Gasteizen martxan 
daude dagoeneko. Iruñean 300 
testigantza baino gehiago jaso 
dituzte. Badakigu etorriko dire-
la gehiago: Gernika, Durango, 
Otxandio, Errenteria, Eibar… 
Elgeta da horrelako bulego bat 
irekitzen duen lehenengo herri 
txikia.

kultura eta Turismo teknikari Ainhoa Bernabe, Elgetako udaletxean. L.z.

"Lekukotzak behar dira 
kereila aurkezteko"
ainhoa bernabe ELgEtako kuLtura Eta turisMo tEknikaria
Elgetako udalak astelehenean zabalduko du testigantzen bulegoa. ahalik eta 
dokumentazio osatuena behar du frankismoaren aurkako auzian kereila aurkezteko

"BaDakiGu Gai OSO 
SEnTikOrra DELa (...) 
kOnfiDEnTziaLTaSun 
ETa SEnTSiBiLiTaTE 
OSOz JOkaTukO DuGu"

L.z. ELgEta
Bi probaren faltan, @GinkanaEl-
geta taldeko seikoteak gertu du 
urtarrilaren 28ko finalerako 
txartela. Abendu erdialdea ez-
kero dihardute Euskararen Gin-
kanan, eta aste honetako proba 
izan da sei eguneko epean eus-
kararen aldeko kale ekintza bat 
antolatzea eta bideoa aurkeztea. 
Nork zainduko du euskara guk 
zaintzen ez badugu? irakur zite-
keen eguaztenean kultura etxe-
tik zintzilikatutako pankartan. 
Askotariko herritarrek lagundu 
dute mezu hori koloreztatzen.

Euskararen Ginkanan ari diren 
mintzalagun taldekoen ekintza
Hainbat herritarrekin batera koloreztatutako leloa 
zintzilikatu zuten eguaztenean kultura etxetik

anToLaTzaiLeak

200 lagun, domekan, intxortan
Gudariei urteroko omenaldia egiteko 200 bat lagun izan ziren domekan 
intxortan. Hamaiketakoa, ekitaldia eta talde argazkia egin zituzten. Horrez 
gain, elgetatik autobusa antolatu dute bilboko zapatuko manifestaziorako, 
eta 16:00etan aterako da. antolatzaileek jakinarazi dute izen ematea 
zabalik dela Haizea tabernan, eserlekuak bete arte. 

L.z.

Elgetako Udalak hainbat lan 
egin zituen iaz herrian irisga-
rritasuna hobetzeko. Lan ga-
rrantzitsuak egin zituzten Herri 
Eskolan; batez ere, eskaileretan. 
Egokitu zituzten baita ere fron-
toi zaharraren parean dauden 
eskailerak. Eibarrerako auto-
busa hartzeko gunean jaitsi egin 
zuten espaloiaren maila, gurpil 
aulkiekin edo haurtxoen aulkie-

kin arazo gutxiago izateko. Anaie-
txe parean, berriz, baranda be-
rria ipini zuten. Hain zuzen ere, 
2016ko azken irisgarritasun 
lanak Anaietxe parean egin zi-
tuen Udalak. Hesi berria ipini 
zuten abenduaren 23an. "Arris-
kutsu zegoen leku hori eta ja-
rrita dago jadanik hesia", adie-
razi dute udal arduradunek.

Asmoa da 2017an irisgarrita-
sun lanekin jarraitzea. Bost mila 
euro daude aurreikusita herrian 
irisgarritasun eta segurtasun 
lanak egiten jarraitzeko.

Irisgarritasuna 
hobetzeko hesia 
Anaietxe parean
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Hamabi urtera arteko umeen-
dako lehiaketa da, eta 17:00eta-
tik 19:00etara izango da. Irabaz-
lea bozketa bidez aukeratuko 
dute, eta sari banaketa urtarri-
laren 21ean izango da, 19:00etan. 
Bestalde, Spaloitik jakinarazi 
dute Sarek zapaturako deituta 
duen manifestazioarekin bat 
eginik zapatuan itxita egongo 
dela aretoa 16:00etatik 19:00tara.

Domeka arratsaldean  
umeendako marrazki 
lehiaketa Spaloian

Urtero moduan, urte hasieran 
bazkidetza eta federatu txartelak 
ateratzeko aukera emango du 
Elgetako Kantsatzeke mendi 
taldeak. Interesatuei jakinarazi 
diete urtarrileko martitzen guz-
tietan kultura etxeko bigarren 
solairuko gelan izango direla, 
19:00etatik 20:00etara. Argibide 
gehiago behar dituenak bertan 
eska ditzake.

Bazkidetza eta 
federatu txartelak 
Kantsatzeke taldean

eLGeTako udaLa

neska-mutikoak ere pilotan
errege egunean jokatu zituzten Gabonetako umeen pilota txapelketako sei 
finalak. ikuskizun polita eskaini zuten umeek. azkenean, unax agirrek, 
janitz isasik, jokin zeziagak, itsaso askasibarrek eta Pablo egizabalek 
jaso zuten domina. Parte hartzaile guztiak saritu eta zoriondu zituzten  
kirol zinegotzi mikel elkorok eta elgetako alkate iraitz Lazkanok.

L.z. ELgEta
Arrandegirik gabe gelditu da 
Elgeta. 2010eko azaroaren 23an 
zabaldu zuen negozioa Salbador 
kalean Amagoia Irazabalek, bai-
na erabaki du ixteko unea iritsi 
dela 2017an. "Salmentak oso txi-
kiak ziren, eta dirua galtzen 
nengoen aspaldian. Bezeroak 
ere gutxi ziren. Kalkulatuta dau-
kat ez zirela biztanle kopuruaren 
%7ra heltzen. Nire iritziz, herriak 
ez du lagundu, eta orain zerbitzu 
bat gutxiago dugu herrian", adie-
razi du orain arteko arrain sal-
tzaileak. 

Ez da lehen aldia Elgeta arran-
degirik gabe gelditzen dela. Ira-
zabalek negozioa zabaldu aurre-
tik saltzaile ibiltari bat etortzen 
zen eguen goizetan hozkailu-fur-
goneta batekin. Lerrook idazte-
ko orduan, Irazabalek ez zekien 
antzerako zerbitzu bat izango 
duten, atzera ere, elgetarrek. 
Abisua pasata dagoela esan du.

Lanean jarraituko du Iraza-
balek; kasu honetan, taberna 
batean. "Lan erosoagoa da, eta 
oso gustura dihardut. Lan or-
dutegiari dagokionez, ez dago 
alderik".  

urte berriarekin batera itxi du 
arrandegia Amagoia irazabalek
sei urtez eman du zerbitzua eta azaldu du salmenta 
txikiek eraginda erabaki duela negozioa ixtea

Larraitz zeberio ELgEta
Gazteleku zerbitzuko gaztetxoek 
domekan adostu zuten hurren-
go hiruhilekorako egitaraua. 
Hainbat proposamen zituzten 
mahai gainean eta aurrera egin 
dutenen artean daude mahai
-futbol txapelketa, San Blas opi-
lak, irabiatuak eta pizzak egiten 
ikasteko sukaldaritza tailerra,  
grafiti eta txotxongilo tailerra, 
zein tatoo arte mota ezagutzeko 
saioa. Horrekin batera hezkide-
tza eta tratu onak bultzatzeko 
tailer berezia egingo dute. Ber-
dinen arteko harremanak izen-
burupean gidatutako hiru saio 
egingo dituzte gazteleku zerbi-
tzuan urtarrilaren 22an eta 29an 
eta otsailaren 12an, 16:30ean. 
Saio horiek herriko gaztetxo 
guztiendako izango dira, eta ate 
irekiak egingo dituzte gaztele-
kuan. Hain zuzen ere, ekimen 
horrekin lotuta dago lehen hi-
ruhilekoan kantuen letra sexis-
tak identifikatzen ikasteko egin-
dako tailerra. Emagin taldeko 
Rebeka Maestrok gidatu zuen 
saio hori, eta gaztetxoek etxetik 
eramandako diskoetako kantuen 
letrak aztertu zituzten.

bisita bereziak 
Ekitaldi berri horretan ere bi-
sita bereziak izango dituzte gaz-
telekuan. Abenduan arrakasta 
polita izan zuten hainbat herri-
tarrek beraien afizioak eta lan-
bideak aurkezteko egindako 
aurkezpenek; bereziki, Fernan-
do Albeniz suhiltzaileak eta Da-
niel Gillegi basozainak eginda-
koak. Bigarren hiruhileko ho-
netan herriko artisauak izango 
dituzte bisitan gaztelekuan, eta 
Lorena Ibeas, Pili Arin eta Igor 

Herce gonbidatu dituzte. Herri-
ko kirolariekin ere egin gura 
dituzte aurkezpen saioak.

Auzoak ezagutzeko irteerak 
ere prestatu dituzte, eta Goi-
mendi zein Uriarte auzoak bi-
sitatuko dituzte. Herriko gazte-
txo guztiendako irteerak izango 
dira, zerbitzuko erabiltzaile izan 
edo ez. Pelikula emanaldiak ere 
irekiak izango dira, eta bi eu-
roko sarrera ordaindu beharko 
dute erabiltzaile ez direnek. 

Senda Vivara irteera 
Gaztelekukoek Senda Viva par-
kera joan gura dute ekainean, 
eta dirua ateratzeko Gaboneta-
ko apaingarriak saldu dituzte 
abenduan. Eskerrak ematen 
dizkiete postura gerturatu diren 
guztiei. Aurrerantzean Aratus-
teetarako maskarak eta diade-
mak, eskumuturrekoak eta le-
pokoak prestatutako dituzte. 
Asmoa da hiruhileko honetan 
ere salmentekin jarraitzea.  

gaztelekuko gazte taldea gabonetako apaingarriak saltzen. L.z.

Gonbidatu bereziak 
berriz ere gaztelekuan
Elgetako artisauak eta kirolariak ezagutu gura dituzte gaztetxoek hiruhileko honetan, 
eta, oraingoz, Lorena ibeas, pili arin eta igor Herce gonbidatu dituzte. 'berdinen 
arteko harremanak' izeneko tailer gidatua ere egingo dute gaztelekuan negu honetan

LauGarrEn MaiLaTik 
GOrakOEnDakO 
pELikuLa EManGO 
DuTE zapaTuan, 
16:30Ean Emagin taldeko rebeka Maestro Elgetako gaztelekuko gazteekin. eLGeTako GazTeLekua
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Oihana Elortza oñati
Etxaluze parkea eraberritzea 
(275.000 euro), Eltzia pareko par-
kean ur jolasen eremua eta hel-
duendako gimnasia egiteko apa-
ratuak egongo diren aisialdi 
parkea egitea (500.000 euro) eta 
San Lorentzo eta Ugarkalde lo-
tuko dituen bidegorria egitea 
(240.000 euro) dira 2017ko aurre-
kontuan jasotzen diren inbertsio 
handietako batzuk. Eltzia pare-
ko Ur Uhinak exekuzio egitasmoa, 
gainera, dagoeneko bukatzear 
dute eta urtarrilaren 23ko astean 
proiektua esku artean izango 
du Udalak.

Besteak beste, proiektu horiek 
jasotzen dituen 2017ko aurre-
kontua onartu zuen udalbatzak 
abenduaren 22an. Beste behin, 
urte zaharra bukatu aurretik 
onartu dute berriaren aurrekon-
tua. 2016ko osoko bilkurarik 
luzeena izan zen, alde bateko 

zein besteko zinegotziek banan 
-banan azaldu zituzten sail ba-
koitzerako zituzten asmoak eta 
eztabaidatu ere egin zuten. Az-
kenean, EH Bilduko ordezkarien 
aldeko eta EAJkoen kontrako 
botoekin onartu zuten. Joan den 
urtekoa baino %7,53 euro txi-
kiagoa izango da aurtengo au-
rrekontua; 18.386.811,75 euro 
guztira. Ezagugarrien artean, 
inbertsioetan egongo den jai-
tsiera da bat. "Aldiz, gastu so-
ziala igo egingo da eta finantza 
ikuspegitik begiratuta orekatua 
da", zehaztu Mikel Biain alka-
teak.

azterketak
Igoera nabarmena izango duen 
saila Berdintasunarena izango 
da; %25 igoko da. "Jabekuntza 
eskolaren kudeaketa Udalak 
hartu du. Eskolak emango dira, 
baina prozesu parte-hartzaile 
bat jarriko da martxan zer-no-
lako eskola gura dugun zehaz-
teko. Emakumeen Kontseilua 
ere sortuko dugu, eta martxan 
jarri indarkeria kasuei arreta 
eskaintzen dieten erakundeen 
arteko protokoloa", azaldu zuen 
Berdintasun zinegotzi Leire Zu-
maldek aurrekontua onartu zen 
osoko bilkuran. Azterketa eta 
lan horiek egiteko 30.000 euro 
gorde dituzte. Aurten egingo 
diren beste azterketa batzuen 
artean, merkataritzari lotutako 
bat ere badago. "Belaunaldien 
arteko erreleboa landu gura 
dugu, eta, horretarako, diru 
laguntza jaso dugu", zehaztu 

zuen Ana Martinek, Sozioeko-
nomia zinegotziak. 

Herriko jarduera ezberdinek 
duten eragin akustikoa neurtze-
ko azterketa, zarata mapa, egi-
teko ere gorde dute dirua, 25.000 
euro. Eta beste 20.000 euro he-
rriguneko eremu historikoko 
etxebizitzen eta lokalen egoerak 
aztertzeko.

Horiekin batera, aurretik egin-
dako azterketekin proiektua 
egin eta martxan jarriko dituz-
te aurten. Esaterako, 2017ko 
lehen hiruhilekoan jarri gura 
dute indarrean harrera proto-
koloa.  Euskarari lotuta, kale-e-

rabileraren neurketa egin zuten 
iaz, eta herriko erradiografia 
eguneratua osatuko dute aurten. 
Plan estrategikoaren azken ur-
tea ere izango da, eta baita horren 
balorazioa egiteko urtea ere.

Herriko auzoak eraberritzeko 
asmoa ere egongo da 2017an. 
Zubillagako bigarren fasea egi-
teko, adibidez, 160.000 euro gor-
de dituzte eta beste 262.000 euro 
Olakua auzorako. Azken lan 
horiek, gainera, auzotarrekin 
adostutakoak eta koordinatuta-
koak izango dira, Etxaluzen 
moduan.

Santa ana 
Aurten bete gura diren beste 
egitasmoen artean, Santa Ana 
antzokiaren inguruko berrita-
sunak daude. Joan den urtean 
teilatua konpondu zuten eta 
aurten barruan egingo dituzte 
lanak: komunak egokituko di-

Abenduaren 22an egindako osoko bilkuran onartu zuten 2017ko aurrekontua. o.e.

Diru gutxiago 
aurten udalak

kOnpOSTaTzE ErEDu 
EzBErDinEn arTEkO 
aLDErakETa EGin ETa 
OnDOriOak aTErakO 
Dira

TOpaGunEkO kiDE 
BaTEk hErri 
curricuLuMa 
GaraTzEn 
LaGunDukO Du

Joan den urtekoa baino %7,53 euro txikiagoa izango da aurtengo aurrekontua; 
18.386.811,75 euro guztira. proiektu batzuek jarraipena izango dute, eta berriak ere 
egingo dira. santa ana antzokiko zerbitzua, adibidez, lehiaketa bidez esleituko dute

aurrekontuarekin "pozik" dagoela 
dio biainek eta "harritu" egin 
zituela eajren ezetzak, "kontuan 
izanik inbertsio mailan 
proposamen esanguratsuena 
onartu egin genuela". dio 
batzordeetako teknikariak hasita 
daudela kronogramak egiten 
proiektuak exekutatzeko. 
ze berezitasun ditu onartutako aurrekontuak? 
aurreko urtearekiko inbertsioetan jaitsiera bat izan da, baina inbertsio 
mailak altua izaten jarraitzen du, eta horren erakusgarri dira onartu 
diren proiektu ezberdinak. bestalde, gizarte politiken alorrean gastu 
soziala igo egin da, batez ere, emergentzietako diru laguntzen eta 
laguntza psikosozialen alorrean. berdintasun departamenduaren 
indartzea ere aipagarria iruditzen zait. azkenik, aipagarria da 
aurrekontuaren egituran ere ageriko aldaketa bat badagoela, 491.000 
euroko FCCren kontratua desagertzen delako gastu arrunt gisa, eta, 
aldiz, pertsonal kapituluan 330.000 euroko igoera bat ematen delako.
zergatik jaitsi da inbertsioa %30,40? 
neurri handi baten, "ekipamendu sozialetarako" 950.000 euroko 
partida 2018ra atzeratzen delako izan da. eskualde mailako gizarte 
zerbitzuen maparen azterketa egiten dihardu SiiS erakundeak.
zein da finantza egoera? 
orekatua da, 2017an sarrera arruntak gastu arrunten gainetik jartzea 
lortu dugu. Gainera, modu iraunkorrean. Honetan zerikusi zuzena dute 
katastroaren berrikuspenak eta zerga ordenantza berriak.
aldiz, 2.500 euroko maileguaren beharra ere aipatu duzue 
inbertsioei aurre egiteko.  
aurrekontua koadratzeko mailegu beharra aurreikusi da, bai. dena 
dela, erabilera zenbatekoa izango den 2017ko lehen hiruhilekoan 
ikusiko da, 2016ko aurrekontuaren exekuzioaren arabera. Gaurkoz, 
2016ko aurrekontuaren exekuzio orokorra %79koa da, eta hemengo 
soberakinetik mailegu beharra murriztuko da.

Goiena

"Finantza egoera orekatua da, 
modu iraunkorrean, gainera"
Mikel biain aLkatEa
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orduerdiro dago herribus zerbitzua. o.e.

herribusak jarraitu egingo du. erabiltzaile 
kopurua igotzen doa poliki-poliki (urritik orain arte 
5.500 bidaiari inguru). 150.000 euro.

Hamasei auzo ditu oñatin. o.e.

auzotasuna programa 2013tik dago martxan eta 
aurten ere diru partida bera izango du, 100.000 
euro. auzo-taxi zerbitzuak ere jarraituko du.

Herriko komunikabideak daude egun dorrea. o.e.

Olakuako dorrean egokitzapen lanak egingo 
dituzte sormen eta ekintzailetasun gunea egiteko. 
Hasita daude azterketa egiten. 35.000 euro.

Ibilgailuak eta baloiak elkartzen dira olaitturrin. o.e.

Olaitturri gunearen azterketa egingo da. aurten 
proiektua eta beharra ikusiz gero, inbertsioak 
hurrengo ekitaldietan. 25.000 euro.

egingo diren proiektuetako lau

aurrekontua departamentuka
izena 2016 2017 Dif. %

komunikazioa eta parte-hartzea 842.658,55 796.480,98 -5,48

Gizarte zerbitzuak 2.642.701,81 1.759.969,82 -33,40

kirola 1.228.931,42 1.212.669,03 -1,32

kultura 1.075.184,55 1.099.162,55 2,23

barne antolaketa 6.613.437,91 6.602.560,20 -0,16

Sozioekonomia 524.249,42 571.210,44 8,96

Lurralde antolaketa 6.065.495,84 5.411.080,48 -10,78

aisialdi hezitzailea 893.149,88 933.678,25 4,54

Guztira 19.885.809,38 18.386.811,75 -7,53

iTurria: oñaTiko udaLa

tuzte eta kamerinoak txukundu, 
esaterako. 10.000 euro gorde di-
tuzte lan horiek egiteko.  

Baina Santa Ana antzokiaren 
kudeaketari lotuta ere berrikun-
tzak egongo dira. "Antzoki horrek 
ematen duen zerbitzua lehiake-
ta bidez esleituko dugu. Gaur 
egun, handia da Santa Anaren 
erabilera eta hori hobeto kudea-
tzeko esleituko da zerbitzua", 
azaldu zuen Nerea Zubiak, Kul-
tura zinegotziak, abenduko oso-
ko bilkura hartan. 31.000 euro 
daude horretarako. Udaleko 
musika ekipoaren kudeaketaz 
ere arduratuko da zerbitzua har-
tzen duena. Bestalde, taldeen 
jardunerako eta argitalpeneta-
rako diru laguntzak ere izango 
dira aurten ere eta kultura etxe-
ko fatxada margotu egingo dute.

Kultura Sailaren kontrara, 
Kirolarenaren aurrekontua txi-
kiagoa izango da aurten. Borja 
Moiua Kirol zinegotziak azaldu 
zuen moduan, "inbertsioen ata-
lean apenas dago ezer aipaga-
rririk. Kiroldegiko gastu arrun-
terako izango da diruaren zati-
rik handiena". Horrez gain, 
Moiuak aipatu zuen kirol has-
tapenari "beste buelta" bat eman 

gura diotela. Ikastetxeen artean 
elkarte bat sortu dela aipatu 
zuen eta eredu aldaketa aurten, 
2017an, gauzatu ahal izango dela. 
Bestalde, joan den urtean sortu-
tako talde eragileak lanean ja-
rraituko duela ere aipatu zuen, 
herriko kirol instalazioen ana-
lisi bat egin eta inbertsioen 
lehentasunak zehazteko.

'guifinet' 
Internet zerbitzua auzoetara 
heltzeko lanak ere egingo dira 
2017an. "Arantzazu inguruan 
egin da proba pilotu bat eta zer-
bitzu hori beste toki batzuetara 
zabaldu gurako genuke", azaldu 
zuen Auzoak eta Landa Garape-
neko batzordeburuak, Mikel 
Biainek. Landa inguruari lotuta, 
herri onurako mendietan ekin-
tza planak egitea ere aurreikus-
ten da. "Aldundiaren Basoetako 
Sailak ez du aintzat hartzen 
2015ean onartutako Artia men-
diko ordenazio plana eta oso 
larria iruditzen zaigu. Udalak 
elkarlanean aritzeko borondatea 
agertu izan du beti eta horren 
erakusgarri da ordenazio plana 
bera. Udalak erabaki batzuk 
hartu beharko ditu", dio Biainek.

"eaj-PnVren udal taldeak 
aurrekontua hobetzeko 37 
proposamen aurkeztu ditu, lan 
sakon eta eraikitzailea egin 
ondoren. Tamalgarria iruditu 
zaigu eH bilduko gobernuak 
erakutsi duen elkarlanerako 
borondate falta. Gehienak 
atzera bota edo atzeratu egin 
ditu. Gobernuak ez ditu 
premiazkoak hartu, esaterako: bizikleten zirkulaziorako ordenantza 
urgentziaz egitea, igerileku irekiaren eta atletismo pistaren 
azterketak egitea, San martin parkean korrikarako bidea egitea, 
eskola kirolean begiraleei bullying-ari buruz formazio sakona 
ematea eta kale zahar inguruko zaraten mapa premiaz egitea. eta 
ez ditu onartu: Taoa bi ordura zabaltzea, kulturaren eta euskararen 
urteko sariak sortzea, eiT(iTe)-aren aginduz egindako obrak aurten 
diruz laguntzea edo berdintasun plana jartzea enpresetan. 
Sozioekonomia indartzea ere estrategikoa da guretzat eta langabe, 
merkatari, autonomo eta nekazaritza arlorako hainbat iniziatiba 
aurkeztu ditugu. bai onartu dute San Lorentzoko 12-24 atari 
inguruko obrak egitea 2017an.

uste dugu aurrekontuari anbizioa eta errealismoa falta zaiola. ez 
dugu ulertzen, adibidez, egungo igerilekua handitzeko partidarik 
ez jasotzea dauden arazoak ikusirik, eta ez dugu errealista ikusten 
2016rako 3,6 miloi euroko inbertsioetatik bakarrik 1,6 miloi 
exekutatu (%44) eta 2017rako aurreikustea 3,5 miloi gehi 2 miloi 
atzeratutakoak. Herritarrei hitz emandakoa ez betetzea uste dugu 
ez dela kudeaketa eredu egokia. oñatiarren alde lanean eta 
proposamenak egiten jarraituko dugu behin eta berriz".

lourdes Idoiaga. o.e.

kontra egotea arrazoitu du eaJk
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Bihar, zapatua, 18:00etan izango 
da Aloña Mendi eta Urdaneta 
taldeen arteko norgehiagoka, 
Zubikoa kiroldegian.

Gabonen aurretik partidu ga-
rrantzitsua irabazi zuten Aitor 
Ugarteren mutilek. Izan ere, 
sailkapeneko bigarren postuan 
dagoen Hernani Tecnun taldea 
menderatzea lortu zuten –10. 
dago Aloña Mendi–, etxetik kan-
po (72-77). Arnasa eman zien 
garaipen horrek oñatiarrei eta 
biharko partiduan hirugarren 
garaipena jarraian lortzen saia-
tuko dira.

Biharko aurkaria, Urdaneta, 
sailkapeneko zortzigarren pos-
tuan dago, sei partidu irabazi 
eta lau galduta.

Saskibaloian, 
Urdaneta hartuko du 
etxean Aloña Mendik

Sailkapenean azkenengo postuan 
dagoen Tolosa taldearen aurka 
arituko da bihar Izarraitz- Muñoz 
Aloña Mendi, 16:30ean, Zubikoan. 
Partidu bakarra galduta, seku-
lako denboraldia osatzen ari 
dira Aitor Aranbururen mutilak, 
eta, Gabonetako atsedenaldiaren 
ondoren, bolada onari eutsi gura 
diote oñatiarrek.

Bestetik, bigarren taldeak, 
Muñoz-Izarraitz Aloña Mendik, 
Zarautzen jokatuko du, liderra-
ren aurka –sailkapenean bigarren 
daude oñatiarrak–.

Azkenik, emakumezkoen tal-
deak Kukullaga hartuko du Zu-
bikoan. Ixone Lizarraren neskek 
beheko postuetatik ateratzeko 
ahaleginetan dihardute.

Aloña Mendi eta 
Tolosa aurrez aurre 
bihar, Zubikoan

Eneko azurmendi oñati
Jaxinto Lizarralde (1931), urte 
askoan harakina izateaz gain, 
mendizale amorratua ere bada. 
Garai batean, egunero egiten 
zuen Aizkorritik buelta eta bes-
te makina bat anekdota ere badu. 
Urte batzuk Aizkorrira joan 
gabe egon ostean, Gabonen au-
rretik igo zen, ETBko Gailurra 
programaren grabazioan.
aizkorrira makina bat aldiz igotakoa 
zara. zer dela eta zaletasun hori? 
Ardiekin ibiltzen nintzen gaz-
tetan, artzain lanetan, eta gero, 
mendira joateko ohiturari ja-
rraitu egin nion. Ondoren, ha-
rategian lan egiten nuenean, 
eguerdian lanetik irten eta Aiz-
korrira joaten nintzen. Arantza-
zuraino Land Rover zahar batean 
joaten nintzen. Gaztetan bizkor 
egoten da norbera ere, eta segi-
dan egiten nuen Aizkorrira 
joan-etorria, berriro ere lanera 
itzultzeko.
egun batean, bost aldiz igo zenuen 
aizkorri. 
Bai; urte batzuk pasa nituen 
hori prestatzen. Gaztetatik ondo 
ezagutzen nuen mendi hura eta 
asteburuetan bikoitzak sarri 
egiten nizkion, baita hirukoitzak 
ere. Bi urtez lau aldiz igo nuen 
eta bost igoera saiatzea erabaki 
nuen, aldiro lagun desberdin 
bat alboan nuela. Beste lagun 
bat 16 orduz egon zen Aizkorri-
ko puntan, nire igoera guztiak 
kontrolatzen.
ekinaldi berean sei gailur ere egin-
da dituzu. 
Hala da. Kosta egin zitzaidan 
hori prestatzea, bi gau pasa behar 
nituen eta. Egubakoitz ilunkera 
batean irten nintzen, Murua 
izeneko herritxo batetik Gor-
beiara. Handik Anbotora, eguna 
zabaltzear zela, eta ondoren Uda-
latxera. Jaitsi eta, Arantzazutik 
pasa ondoren, Aizkorrira igo 
nintzen. Gero, Otzaurterantz 
abiatu nintzen eta han bigarren 
gaua hasi zitzaidan. Ondoren, 
Etxegaraten barrena, Aralar igo 

nuen, eta, azkenik, Txindoki. 
Handik Larraitzera jaitsi eta 
etxera. Hamar lagun aritu ziren 
niri laguntzen, txandaka.
zenbat aldiz etorri zara iruñetik 
oñatira oinez?  
Hiru bat aldiz bai. Lehenengo 
aldian errepidez egiten saiatu 
nintzen, baina Altsasutik aurre-
rako bidea menditik egin nuen, 
errepidetik gogorra zelako. Bi-
garren aldian, bide guztia men-
diz egin nuen. Hirugarrenean, 
gogorra izango zela banekien 
arren, guztia errepidez egin nuen. 
Sasoi ona ere bagenuen garai 
hartan eta halako gauzak egiten 
genituen.
hemengo mendiez aparte, zein da 
igo duzun zailena?  
Kilimanjaroko gailurra egin nuen 
(Tanzania), 66 urterekin. Erre-
tiroa hartu nuenean, seme-alabek 
eta emazteak bi proposamen egin 
zizkidaten, eurek ordaindutako 

bidaia bat egiteko: Machu Picchu 
edo Kilimanjaro. Nik bigarren 
hori aukeratu nuen. Donostiako 
espedizio batekin joan nintzen. 
Mendi gogorra da, sumendi bat. 
Hamaika lagun ginen eta guztiok 
lortu genuen gailurra egitea. 
Hala ere, momentu hartan ez 
geneukan aurreskua egiteko 
gogorik, -15 gradu zeuden. Espe-
rientzia ederra izan zen, gogorra 
izan zen arren.
denboraldi luze baten ostean, berriz 
ere aizkorriko gailurra zapaldu 
duzu. zer sentitu zenuen momentu 
hartan?  
Bai; ETBko Gailurra programa 
grabatzeko igo ginen. Andoni 
Aizpuruk berak deitu zidan esa-
nez hara igo behar genuela. Nik 
udan igotzea nahiago nuela esan 
nion, baina hark neguan behar 
zuela esan zidan, Gabonen au-
rretik. Nik baiezkoa eman nion. 
Eguraldia eta elurra nahiko 
arriskutsu zeuden arren, gorai-
no igo ginen, eta, gailurra za-
paldu nuenean, hunkitu egin 
nintzen. Gurutzea besarkatu 
nuen eta han zegoen lagun batek 
esan zidan negar egin zuela ni 
horrela ikusita. Zera pentsatu 
zuela esan zidan: "Honek guru-
tzea etxera eraman nahiko du!".

Jaxinto lizarralde, etxean. eneko azurmendi

"kilimanjaroko gailurra 
egin nuen, 66 urterekin"
JaxinTo lizarralde MEndizaLEa
aurten 86 urte beteko ditu mendizale oñatiarrak eta oraindik ere sasoi bikainean 
dagoela erakutsi du; izan ere, gabonen aurretik aizkorriko gailurra zapaldu zuen

"arTzain haSi 
ninTzEn GazTETan 
ETa GErOra MEnDira 
JOaTEkO OhiTura 
ManTEnDu DuT"

imanoL Soriano

Txantxak izan dira protagonista
irazan antzerki-guneak antolatuta, Txantxakale gala egin zuten pasa den 
zapatuan Santa ana antzokian, txantxak eta inprobisazioa ardatz hartuta.

josu zubia irazaneko kidearen esanetan, "oso ondo" joan zen guztia. 
"Gustura gaude. jendearen erantzuna ederra izan zen, espero ez genituen 
barre algarak ikusi genituen ikusleengan eta antzokia bete egin zen", dio.

Alde batetik, Frankoren biloba-
ri gutuna antzezlana urtarrila-
ren 22an egingo da, Santa Ana 
antzokian, 19:30ean. Antzerkia 
eta dantza uztartzen dituen ikus-
kizuna da, Ander Lipus prota-
gonista duena. Ximun Fuchs da 
obraren zuzendaria. Egileen 
esanetan, iraun beharraren gai-
tzak jotako komunitate baten 

hezurren eta gezurren erradio-
grafia traumatologikoa da obra 
hori. Sarrerak bibe.me atarian 
daude salgai, 10 eurotan.

Bestetik, Mari Kizkur eta hiru 
hartzak haur antzerkia, urta-
rrilaren 29an Santa Ana antzo-
kian eskainiko dena, 17:00etatik 
aurrera. Mari Kixkur neska 
bihurri eta alaiak hiru hartz 
ezagutuko ditu basoan, gurasoe-
kin haserretu ondoren. Obra 
horretarako sarrerak 4 eurotan 
daude salgai, bibe.me atarian.

Urtarrilean egingo 
diren bi antzezlanen 
sarrerak salgai



haur anTzerkia

Urtarrilak 14 | 'gU' / Borobil teatroa. 5€

anTzerkia

Urtarrilak 29 | 'Francoren bilobari gutuna'. 10€

danTza

otsailak 18 | 'oskara' / kukai dantza taldea. 15€

haur anTzerkia

Martxoak 4 | 'Marikixkur eta hiru hartzak'. 5€

oPera

Martxoak 22 | 'El elexir de amor' / Arke - ozenki. 30€*

MuSika

Urtarrilak 21 | SU TA gAr. 15€

haur anTzerkia

otsailak 4 | 'kaput' / ganso&Cía. 5€

anTzerkia

otsailak 26 | 'Idiot Txou' / Ados teatroa. 10€

MuSika

Martxoak 12 | kepa Junkera & Sorginak. 15€

anTzerkia

Martxoak 26 | 'Jainko basatia' / Txalo. 10€

Sarrerak:
www.arrasate.eus

*kultura bonutik kanpo dago.
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Markel irizar
36 urtE

• Egungo taldea: 
Trek-Segafredo.

• zenbat urte profesional 
moduan: 14. urtea egingo du.

• aurreko taldeak: Lizarralde, 
ulma, ulma-Cegasa, olarra, 
orbea, euskaltel euskadi, 
radioshack, Trek-Segafredo.

• non dabilen egunotan 
entrenatzen: mallorcan, talde 
kontzentrazioan. 

• Denboraldia hasiko du:  
dubain, urtarrilaren 31tik 
otsailaren 4ra arte.

aldaketak talde barruan
Fitxaketa asko egin ditu 
Trek-Segafredok, eta maila 
onekoak. Horrekin batera, 
Cancellarak ziklismoa utzi du, eta 
horrek ere eragina izango du 
irizarren egutegian, oñatikoak 
suitzarraren ondoan egiten 
zuen-eta urteko zati handi bat. 
egoera berrira egokitu gura du, 
badaki-eta taldean ondo 
baloratutako ziklista dela.

eneko lizarralde 
23 urtE

• Egungo taldea: euskadi 
basque Country murias.

• zenbat urte profesional 
moduan: Hirugarren urtea 
egingo du.

• aurreko taldeak: 
Sumofic-Lokatza, debabarrena, 
eki-Gipuzkoa. 

• non dabil orain entrenatzen: 
benidormen, talde 
kontzentrazioan. 

• Denboraldia hasiko du: 
mallorkako Challengean, 
urtarrilaren 26tik 29ra arte.

aurrerapausoa ematera
Lizarralderendako hirugarren 
urtea izango da odriozolaren 
ondoan. Lehen urtean taldeak 
asko zaindu zuen, gazteena 
zelako, eta iaz ez zuen nahi 
moduko urte ona izan, bronkitis 
batek denboraldiko zati handi bat 
baldintzatu ziolako. Taldean 
ardura gehiago hartzeko urtea 
izango du hau, eta prest dago 
horretarako.

Mikel ariSTi 
23 urtE

• Egungo taldea: 
delko-marseille Provence kTm.

• zenbat urte profesional 
moduan: Laugarren urtea 
egingo du.

• aurreko taldeak: 
Sumofic-Lokatza, euskadi, 
delko-marseille Provence kTm.

• non dabil egunotan 
entrenatzen: Lloret de marren, 
talde kontzentrazioan.

• Denboraldia hasiko du:  
Laigueglian (italia). otsailaren 
12an.

Osasuna izatea, lehentasun
kirol arloan ahazteko moduko 
urtea izan du mikel aristik 
2016an, mononukleosis izeneko 
birusak jota bergarakoaren 
errendimendua ez da-eta izan 
nahiko lukeena modukoa, ezta 
gutxiago ere. arazo horiek atzean 
utzi eta marseillako taldean 
egingo duen bigarren urtea 
baliatu gura du benetan daukan 
maila erakusteko. 

Julen irizar 
21 urtE

• Egungo taldea: euskadi 
basque Country murias

• zenbat urte profesional 
moduan: Lehenengo urtea 
izango da.

• aurreko taldeak: 
Sumofic-Lokatza, debabarrena, 
ampo.

• non dabil orain entrenatzen: 
benidormen, talde 
kontzentrazioan. 

• Denboraldia hasiko du: 
mallorkako Challengean, 
urtarrilaren 26tik 29ra arte.

Maila duela erakutsi du
iazko udan taldean stagiaire 
moduan egindako lanak lagundu 
dio aurten berdez janzteko, eta 
baita amateur mailan egindako 
urte onak ere. ikasteko urtea 
izango du, kategoria berriari 
neurria hartzeko urtea, baina 
badaki azkar moldatu beharko 
dela, taldeak 2018an koska bat 
gora egiten badu hor egon gura 
duelako. 

Jokin eTxabe 
22 urtE

• Egungo taldea: aevolo Cycling 
Team.

• zenbat urte profesional 
moduan: Lehenengo urtea 
izango da.

• aurreko taldeak: 
Sumofic-Lokatza, debabarrena, 
Seguros bilbao.

• non dabil orain entrenatzen: 
Las Vegasen, talde 
kontzentrazioan.

• Denboraldia hasiko du: 
aebetan izango ditu lasterketa 
gehienak; martxoan hasiko da.

Esperientzia bizitzera
jokin etxaberendako dena izango 
da berria: kategoria, ziklismo 
mota, lurraldea, hizkuntza... 
denboraldia amaitu eta mahai 
gainean hainbat proposamen 
bazituen ere, gura baino gehiago 
atzeratu zen eskaintza formala. 
aebetan puntako lasterketa 
batzuetan lehiatzeko aukera 
izango du; besteak beste, 
kaliforniako itzulian. 

debagoieneko txirrindulari profesionalak

Markel Irizar, neguan Pirinioetan egin duen egonaldian. Mikel Aristik etxean igaro ditu gabonak, entrenatzen. Eneko lizarralde Benidormen dago egunotan entrenatzen.

Bost, eta denak hemengoak
 TxIrrIndUlArITzA  debagoienak bost ziklista izango ditu lehenengoz tropel profesionalaren barruan, nahiz eta Markel irizar den World tour 
barruko talde batean lehiatuko den bakarra; egunotan, denak daude denboraldi-aurreko azken prestaketa lanetan murgilduta, etxetik kanpora
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FuTbOlA

oHorezko erreGiona.
uDa-amaikak Bat
domeka. 16:30. ibarra.
Mondra-Beti Gazte
zapatua. 16:30. mojategi.
zarautz-aloña Mendi
zapatua. 15:45. asti.

erreGionaL PreF.
Mondra-ikasberri
zapatua. 12:00. mojategi.
aretxabaleta-Bergara
zapatua. 17:30. ibarra.

LeHen. erreG. 
Bergara-Ordizia
domeka. 17:30. ipintza.
antzuola-Mutriku
zapatua. 16:00. estala.

emakumezkoak
Mondra-zumaiako
zapatua. 18:30. mojategi.
arizmendi-Bergara
zapatua. 15:30. ibarra.

ArETO FuTbOlA

euSkadiko TxaP.
Elorrietako-Eskoriatza
zapatua. 16:15. bilbo.
aretxab. uDa-Tudanca
zapatua. 17:30. ibarra.

GiPuzkoako TxaP.
Mondrate-zaldibi
Gaur. 22:30. iturripe.

Senior emakumeak.
Eskoriatza-Trintxerpe
zapatua. 18:00. m.muño.

sAskibAlOiA
eba

Grupo Santiago-Mu
zapatua. 19:30. Santurtzi.

euSkadiko 2. maiLa
aloña Mendi-urdaneta
zapatua. 18:00. zubikoa.

GiP. Senior maiLa
hernani-Mu
zapatua. 16:45. Hernani.

GiP. 2. maiLa
Ordizia-Soraluce BkE
Gaur. 20:00. ordizia.

GiP. 3. maiLa
Gros Xake-aloña M.
zapatua. 20:00. donostia.
Mu c - kurkubi SBk
domeka. 17:00. musakol.

Senior emakumeak.
cafes aito.-Eskoriatza
zapatua. 16:00. donostia.
Mu c - kurkubi SBk
domeka. 17:00. musakol.

EskubAlOiA
euSkadiko Giz.

ford Mugarri-pulpo
zapatua. 18:00. iturripe.
izarraitz Muñoz-Tolosa
zapatua. 16:30. zubikoa.

euSkadiko emak. 
aloña Mendi-kukulla. 
domeka. 12:00. zubikoa.

GiPuzkoako Senior. 
Ormaizt.-Soraluce BkE
zapatua. 17:00. zubipe.

GiP. biG. Senior m. 
aritz.-Muñoz izarraitz
zapatua. 19:00. zarautz
arrasate-Ordizia
zapatua. 16:00. iturripe.

ErruGbiA
euSkadiko TxaP.

funes-kanpanzar arT
zapatua. zehazteke.

pilOTA
GiPuzkoako TxaP.

Oñatin:Gaur. 19:00. Hiru 
partidu. zapatuan, 
16:00etan bi partidu.
aretxabaletan: Gaur. 
19:00. bost partidu.
Bergaran:
Gaur. 19:30. Hiru partidu.

kirola      39

Xabi urzelai arrasatE
Kirol modalitatea edozein dela 
ere, bailaran inoiz ez dira aldi 
berean bost profesional batu. 
Eta horren errua, neurri han-
dian, aurten urteurrenak bete 
dituzten Oñatiko Aloña Mendi-
ren ziklismo sailak eta Berga-
rako Lokatzak dute, harrobian 
egindako lanaren emaitza di-
ra-eta bost protagonista horiek.

Markel Irizar da beteranoena. 
Norbaitek pentsatuko du 36 ur-
terekin Oñatikoa kirol ibilbi-
dearen amaieran dagoela, baina 
ustela da uste hori: "Helburu 
nagusia kirol ibilbidea ahalik 
eta gehien luzatzea da, izugarri 
gustatzen zaidalako egiten du-
dana". Aurten, egokitu egin 
beharko du taldean izan diren 
aldaketetara: "Ez dakit Iparreko 
klasikoetan izango naizen, tal-
dearen rola asko aldatuko dela-
ko proba horietan. Cancellara-
rekin gu ginen erreferenteak, 
eta beste taldeen erasoen aurrean 
liderra defendatzeko taldea era-
maten genuen. Orain, taktika 
aldatuko dugu; jende ona dugu 
–Degenkolb eta Stuyven–, baina 
beste batzuk izango dira errefe-
renteak, eta gure taldeak jarre-
ra erasokorragoa izango du".

Baliteke taldeko arduradunek 
beste ziklista batzuen aldeko 
apustua egitea –oraindik ez 
daki–, eta horrela bada, Irizarrek 
eskatu du Euskal Herriko Itzu-
lian egotea: "Ilusioa egiten dit 
etxean lehiatzeak, azken urteo-
tan ez naizelako Itzulian egon". 

Taldearendako baliagarri izatea 
Azken urteotan Trek-ek egute-
giko hitzordu nagusietara eraman 

izan du Oñatikoa. Aurten ere 
egutegi oso ona izango du, bai-
na konziente da atzetik gazteak 
indartsu datozela; bizitzaren 
legea: "Ez dut gazteendako tra-
ba izan gura, beterano marmar-
ti bat, oso argi daukat hori. 
Badakit zein den egin behar 
dudan lana, eta helburu nagusia 
taldearendako baliagarri izaten 
jarraitzea da. Eta uste dut zere-
gin horretan oraindik ibilbide 
polita egin dezakedala". 

osasuna izatearen garrantzia  
Haur baten ilusioarekin harra-
patu du GOIENAk Mikel Aristi 
Katalunia aldean entrenatzen: 
"Olentzero etorri izan balitzait 
bezala nago, bizikleta berria, 
arropa... Pasa dudan urtearen 
ostean sekulako ilusioarekin 
nago", dio gazte bergararrak. 
2016an ikasi du ez dagoela osa-
suna izatea baino garrantzitsua-
gorik: "Benetan, ez dut gehiago 
eskatzen. Urte oso txarra pasa 
dut mononukleosis birusarekin, 
eta abuztura arte ez ginen jabe-
tu gaitza nuenik. Ordura arte 
dena izan zen buru-jana, laster-
ketetan txarto, ezin ondo entre-
natu, ezin errekuperatu...". 

Neguan ondo sentitu da, eta 
bigarren urtean Marseillako 
taldeko arduradunei erakutsi 
gura die bere alde egindako apus-
tua ez zela txarra izan: "World 
Tourra beste maila bat da, bai-
na sinistuta nago hemen ondo 
ibil naitekeela, eta hori erakutsi 
gurako nuke".  

inflexio puntua Muriasen 
Talde euskaldunarendako urte 
garrantzitsua izango da hau, 

2018an Continental Pro mailan 
egoteko ondo egin beharko di-
tuzte-eta gauzak, bai bulegoetan 
eta baita errepidean ere. Bigarren 
zereginean izango dira Eneko 
Lizarralde eta Julen Irizar. 

Lizarraldek ardura gehiago 
izango ditu aurten; besteak bes-
te, lasterketetan taldea bistara 
jartzea izango du eginbeharre-
tako bat. Iaz, mendiko sariekin 
eta tarteko helmugekin ahale-
gindu zen zeregin horretan. Eta 
badaki 2017a urte garrantzitsua 
izango dela: "Datorren urtean 
Euskal Herriko Itzulian edo Es-
painiako Vueltan egoteko taldeak 
fitxaketak egin beharko ditu. 
Horrek esan gura du batzuk etor-
tzeko beste batzuek taldea utzi 
beharko dutela; horrenbestez, 
gogor egin beharko dugu lan". 

Julen Irizarri, berriz, ezin zaio 
lehen urtean miraririk egiterik 
eskatu: "Ikastera nator, eta tal-
dearendako lan egitera, baina 
ez dut atzean geratzeko tarterik 
izango; eskatzen didaten horre-
tan neurria eman gura dut". 

etxabe: lehen sentsazioak, onak 
Jokin Etxabe egunotan dabil 
Aevolo Cycling Team taldea 
barrutik ezagutzen, Las Vegasen: 
"Materiala prestatzen, gure gus-
tura jartzen eta taldekideak eza-
gutzen nabil egunotan. Oso ger-
tuko jendearekin egin dut topo, 
eta harremana azkar ari gara 
egiten, lehenengo inpresioa oso 
ona izan da", dio. Egun gutxi 
batzuk egingo ditu han, baina 
otsailean itzuliko da, orduan 
Los Angelesera. Martxorako, 
berriz, indartsu egoteko eskatu 
diote, orduan hasiko da lehian.

Julen Irizar, taldeko jantzi berriekin, Benidormen. Jokin Etxabe, las Vegasko hotel batean, maillot berriarekin.

Kadete mailako Aretxabaletako 
ziklistak ondo hasi du urtea, 
joan den astean pistan lehen 
garaipena lortu zuen, Donostia-
ko belodromoan. Estevez Caja 
Rural taldean dabil, nahiz eta 
taldeak aurki izenez aldatuko 
duen, eta Gipuzkoa Ogi Berri 
izatera pasako dira. Oraingo 
asteburuan, berriz, Bio Racer 
Kopako azken proba izango du.

 zIklISMoA  Garazi 
Estevezek lehen 
garaipena lortu du

Ulian jokatu duten Euskadiko 
10 kilometroko txapelketan, se-
nior mailan Aloña Urrats talde-
ko atletendako izan zen txapela 
–Asier Fernandez, Sergio gartzia, 
Tasio Gomez, Mikel Ugarte eta 
Juan Seño–. Zornotzako Nazioar-
teko Lasterketan, berriz, bigarren 
postua lortu zuten Igor Mugar-
zak eta Gexan Anduagak, infan-
til eta kadete mailetan. 

 ATlETISMoA  Aloñako 
seniorrendako 
Euskadiko txapela

Zortzi jardunaldi dira Aretxa-
baletak azken garaipena lortu 
zuenetik, eta bolada txar horri 
domekan eman gura diote amaie-
ra, Amaikak Baten kontra (Iba-
rra, 16:30). Hain zuzen, Debako 
taldearen etxean 0-3 irabazita 
lortu du Mondrak hirugarren 
posturaino jauzi egitea. Zuri-mo-
reek Mojategin jokatuko dute 

zapatuan (16:30), Lesakako Beti 
Gazteren kontra.

Aloña Mendik, berriz, joan 
den astean etxean 1-1 egin eta 
gero, Zarautzen jokatuko du 
bihar (15:45).   

derbiak aretxabaletan  
Erregional preferentean Aretxa-
baletak liderra hartuko du, Ber-
gara (zapatua, 17:30). Eta ema-
kumezkoetan ere derbia izango 
da, Arizmendiren eta Bergararen 
artekoa, zapatuan, 15:30ean. 

 FUTBolA  UDAk eta 
Mondrak etxean 
jokatuko dute 

astEburuko Hitzorduak
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aitziber aranburuzabala arrasatE
Unai Iturriaga eta Igor Elortza 
bertsolariek idatzi dute Franco-
ren bilobari gutuna antzezlana-
ren gidoia. Errautsak (2010) 
idazteko enkargatu zieten aurrez, 
eta, orduko oroitzapen onak 
gogoan, samur eman zioten baiez-
koa egitasmo berriari. Oñatiko 
Santa Ana aretoan egingo dute 
urtarrilaren 22an eta Arrasate-
ko Amaia antzokian 29an.
zer moduz moldatu zarete? 
Errautsak antzezlanean, gure 
lana, aktoreen inprobisazioeta-
ko bideoetan oinarrituta, dialo-
gatzea izan zen, batez ere. Edo-
nola ere, gaia oso landuta zegoen 
aurretik. Oraingoari dagokionez, 
antzezlanaren oinarrizko ideia 
eta pertsonaia eta eszena gutxi 
batzuk besterik ez zeudenean 
sartu ginen. Gehiago hartu dugu 
parte bai gaiaren bai tramaren 
osaeran, eta urte eta erdian zehar 
aktoreen hainbat egonalditara 
joan izan gara, eta, batez ere, 
Ximun Fuchs zuzendariarekin, 
apurka-apurka joan gara obra 
osatzen talde-lanean. Oso abe-
rasgarria izan da profesionalki 
eta ederra benetan lana zelan 
joan den eraikitzen bizitzea.
antzezlana sortzeko hainbat go-
goeta egin dituzue.  
Kontakizunaren oinarrizko ideia 
hori zen: frankismoak euskal-

dunongan, gerra bizi izan zuten 
zein gaur egungo euskaldunon-
gan, izan duen eta duen eragina 
komunitate moduan zelan bizi 
izan dugun; eta zelan sendatu 
dezakegun elkar, ez dira-eta auzi 
pertsonalak.
dokumentazio lan handia dago.  
Hainbat liburu irakurri ditugu: 
Günter Andersek Eichmannen 
semeari idatzitako gutuna jaso-
tzen duen Gu, Eichmannen se-
me-alabak, horien artean. Eich-
mann izan zen juduen sarras-
kiaren arduradun nagusietako 
bat, eta Andersek haren ondo-

rengotzaz gogoeta proposatzen 
digu bai haren semeari, bai na-
zismoaren ondorengo munduan 
bizi garen Eichmannen seme 
guztioi. Nathalie Zadge etnosi-
kiatraren Bizirik iraun dutenak 
ere irakurri eta aztertu dugu. 
Zadgek gertakari traumatikoak 
bizi izan dituzten gizataldeen 
eta trauma horien belaunaldiz 
belaunaldiko transmisioa azter-
tu izan ditu, eta horien senda-
bideaz gogoetatu, sendabide 
horrek kolektiboa eta kulturala 
izan behar duela ondorioztatuz. 
Pertsonaiak eraikitzeko, berriz, 

Oliver Sacksen hainbat lan ira-
kurri ditugu; eta hainbat peli-
kula, dokumental eta errepor-
taje ere partekatu ditugu.
ximun Fuchs zuzendariak dio Fran-
co ez zaiola interesatzen, baizik eta 
haren arrastoak. 
Horixe da, hain zuzen, antzez-
lanaren gaia. Trama, berriz, 
amaraun bat da, Espainiako 
gerrako zein gerraosteko hain-
bat gertaerak eta gertaera horiek 
gaur egun kokatutako ospitale 
batean batzen diren pertsonaien-
gan eragiten dituzten bizipenek 
osatua. Zinta-dantza bat da; ar-
datz berean korapilatzen doazen 
istorioak dira, elkarrekin aska-
tu behar direnak.
diozue ez dela atzera begiratzeko 
lana, orainaldira baizik. epaitegiek 
egin ez duten moduan, antzezlana-
rekin justizia egitea da helburua?
Uf... epaitegiak… Alde horreta-
tik, Andersengana baino gehia-
go, Zadgerengana joko dut. Fran-
kismoak gugan duen eraginaren 
sendabide kultural kolektibo 
bat proposatzen dugu. Eta gau-
za bat atera dut garbi: gaur-gaur-
koz, behintzat, artearen lengoaia 
da eraginkorrena horretarako 
gurean; ikusleen bizipenak eta 
gogoetek erakusten dute politi-
koki edo judizialki, are lekuko-
tzen bitartez ere, adierazi ezin 
direnak indar handiz komuni-
katu ditugula.
zergatik kokatu ospitale batean? 
Ospitalea metafora bat da, neu-
rri batean. Gaixorik dagoen jen-
darte baten metafora, baina 
baita gertaleku atenporal samar 
bat ere, orainalditik iraganera 
joan-etorriak egitea ahalbidetzen 
diguna. Eszenikoki, gainera, oso 
ondo landu dute hori dramatur-
gia aldetik, eta horrexek ematen 
dio egitura ikuskizunari: den-
bora, pertsona, bizipen eta go-
goeten amaraun bat da.

zein izan da jarraitu duzuen lan
-prozesua? 
Talde-lan handia izan da. Oina-
rrizko ideia horrek egitura za-
tikatua berarekin zekarrenez, 
Unairen eta bion artean pertso-
naiak eta eszenak banatzen joan 
ginen hasieran. Ondoren, dena 
partekatzen genuen, eta egitura 
zatikatu horren loturak josten 
joan. Prozesu ezin aberasgarria-
go horren gidaritza Ximunek 
izan du beti, baina lasai ezta-
baidatu eta adostu dugu. Uztai-
lean bidali genien azkeneko 
bertsioa aktoreei eta irailean 
egin genituen azken orraztuak.
euskal herriko hiru antzerki taldek 
elkarlanean egindakoa da. ze ga-
rrantzi ematen diozu? 
Handia. Azken urteetan egiten 
dabiltzan lana izugarria da: eus-
karaz sortu, euskaldunon auziez, 
gaurtik begira iraganari zein 
etorkizunari, eta hori guztia 
egitura profesional bat emanez 
prekarietate guztien gainetik, 
eta, gainera, aldiro jende berria 
formatuz lan artistikoan zein 
kudeaketan... Alde batetik, mina 
eta lotsa ematen dit, ze oraindik 
ere eskean eta baldintza eska-
setan lan egin behar dugu ha-
lakoak atera ahal izateko. Bes-
tetik, poza eta harrotasun han-
dia, neu honen guztiaren zatitxo 
bat gehiago izateagatik.
gustura emaitzarekin? 
Oso. Esango nuke ikuslea tripe-
tatik harrapatzen duen lana 
dela, eta barre-algaratik nega-
rrera oso tarte txikian pasatzen 
dela. Oso intentsua da.

Igor Elortza bertsolari eta gidoilaria, bulegoan lanean. GoTzon GaraizabaL

"Sendabide kultural 
kolektiboa da, gurea"
igor elorTza 'franCorEn biLobari gutuna' antzEzLanarEn gidoiLaria
artedramak, dejabu panpin Laborategiak eta Le petit theatre de pain taldeen lana 
oñatin eta arrasaten ikusgai; Bibe.me eta Arrasate.eus-en eskura daitezke sarrerak

"Gaur-GaurkOz, 
arTEarEn 
LEnGOaia Da 
TrESnarik 
EraGinkOrrEna"

a. a. arrasatE
Euskal preso politiko, iheslari 
eta deportatuen eskubideen al-
deko musika jaialdia da Hator-
txu Rock. Urteurrena aitzakia 
hartuta, ahalegin berezia egin 
dute egitarau mardula osatzeko. 

Astean argitaratu  dute parte 
hartuko duten behin-behineko 
taldeen zerrenda, eta oholtza 
utzita dituzten hainbat talderen 
itzulera iragarri dute; horien 
artean, Herrialde Katalanetako 
Inadaptats; Arrasateko Des-kon-

trol eta Ekon; Bizardunak; Ke-
robia eta Ehun Kilo. Antolatzai-
leek diote ez dela talde horiek 
zuzenean ikusteko beste auke-
rarik izango: "Zita honetarako 
elkartuko dira soilik". Era berean, 
lehen aldiz jaialdian izango di-
renak ere iragarri dituzte; Peru 
Altube arrasatearra kide den 
Huntza, horien artean. 

Sarrerak salgai dagoeneko 
Hatortxurock.eus atarian 50 eu-
rotan eskura daitezke lau egu-
neko bonuak.

Arrasateko Ekon eta des-kontrol 
taldeak taularen gainean berriz 
uztailaren 27tik 30era Lakuntzan egingo duten 20. 
Hatortxu rock jaialdian kontzertua egingo dute

des-kontrol taldea Arrasateko gaztetxean, 2009an. Goiena
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Goiena Klubeko urtarrileko zozketa!

Goiena Klubaren txokoa

korrontzi benefic
3 musika cd. Parte hartze izena:  korrontzi

Sarrerak
arrikrutz kobak bisitatzeko, sarrerak. Parte hartze izena: arrikrutz

otarrea
bidezko merkataritzako produktuak. Parte hartze izena: otarrea

TARTUFO JATETXEARI ESKER 
Begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

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

Irabazi bi lagunendako otordua

Irabazi bi lagunendako sarrerak
arrasateko Udalari esker 
Su Ta Gar taldearen kontzerturako sarrerak ditugu.
amaia antzokian. arrasate. | Urtarrilaren 21ean, 20:00etan.

Parte hartzeko:
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA "Su Ta Gar" [bazkidearen 
zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

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

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

Parte hartzeko:
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA "sariaren izena" [bazkidearen 
zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

arraSaTe

energy SyStem tS5 
bozgorailU dorrea
Parte hartzeko sariaren 
izena: Bozgorailua

Euskara irabazle, denok irabazle!

aitziber aranburuzabala bErgara
2015eko irailean elkartu ziren 
Txus Martinez (Fiachras), abes-
laria eta gitarrista, Aitor Alda-
nondo (Fiachras, Bizardunak, 
Brigada Criminal), baxu-jotzai-
lea eta ahotsak, Guille Sanz 
(Bostenbor, Belceblues), bateria
-jolea eta Fernando Laskurain 
(Mahaster River, Shut up Trio), 
gitarrista eta ahotsak, What A 
Band taldean.  

Martinez country musikazale 
amorratua dela diote taldekoek. 
"Haren autoko pendrive-an  mila 
bat country-kantu izango ditu. 
Etxean egindako hainbat abesti 
zituela esan zidan, baina ez zue-
la oso garbi zer forma eman: 
akustiko, talde... Hainbat lagun 
elkartu eta taldea sortu genuen", 
kontatu du Aitor Aldanondok.

Musika dibertigarria 
Kantuek oinarrian country-roc-
ka badute ere, askotariko itu-
rrietatik edaten duten musika-
riak direnez, folk eta bestelako 
estiloen kutsua ere sumatzen 
zaie. "Denon artean egin geni-
tuen kantuen konponketak; be-
raz, kide guztien eragina dute. 
Hitzak Txusenak dira eta inge-
lesez idatzi ditu; ingeles filologoa 
da eta horrela atera zitzaizkion. 
Istorio pertsonalak kontatzen 
dituzte; maitasunari eta beste-

lako bizipenei buruzkoak, diskoa 
argitaratzean sortu dizkion za-
lantzak...".

kantu berri gehiago sortzen
Kontzertu gutxi batzuk egiteko 
batu ziren arren, gustura daude 
izan duten harrerarekin; hori 
horrela, herrian eskaini dituzten 
emanaldiez gainera, beste hain-
bat ere lotzen ari dira. "Arrasa-
tekoaren biharamunean, Azkoi-
tiko Mataderoan izango gara. 
Oso gustura ari gara, oraindik 
ere zuzenekoetan errodajea egi-
ten. Kantu berri pare bat ere 
baditugu dagoeneko".

Bergarako country-rocka 
arrasateko gaztetxean
Eskarmentudun musikariek osatzen duten What a band laukoteak Soft and Strong 
diskoa aurkeztuko du 19an, kooltur ostegunen barruko kontzertuan, 22:00etan. 
beasaingo pottoko estudioan grabatu zuten, eta taldearen lehen bilduma da

a. a. oñati
2013an eskaini zuen, Oñatiko 
gaztelekuan, Iñigo Ibarrondok, 
Mikel Zarketak eta Egoitz Olal-
dek osatzen duten taldeak azke-
nengo kontzertua. Harrezkero 
entsegu lokalean elkartzen ja-

rraitu dute, beste proiektu ba-
tzuetan -Zingira eta Lenao-, bu-
ru-belarri.  

Sarritan aipatzen zuten, baina, 
Sharon Stonerren entseguekin 
hasteko gogoa, eta orain dela 
hilabete  batzuk hasi ziren kan-

tu zaharrak errepasatzen. "Kan-
dak (Tutan Come On) deitu zigun 
orduan, eurekin kontzertu batzuk  
egiteko proposatzen, eta guk 
hordagoari eutsi genion", kon-
tatu du Ibarrondo abeslariak. 

Jarraitzeko asmoarekin 
Donostiako Le Bukowskin egin-
go dute urtarrilaren 29an lehe-
nengoa, eta Oñatiko gaztetxean 
hurrengoa. "Bost kontzertu egin-
go ditugu, hasteko, eta ikusiko 
dugu gero; asmoa kantu berriak 
egin eta jarraitzea da". 

urte batzuetako geldialdiaren 
ostean, badator sharon stoner
bost kontzertu egingo dituzte gasteizko tutan Come on 
taldearekin; horien artean, otsailaren 11n, antixenan 

oñatiko Antixena gaztetxean, iazko abenduan. miGueL HermoSo

SoFT and STrong 
WHat a band

• Estiloa 
Country-rocka.

• argitaletxea 
autoekoiztua.

• urtea 2016.
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zorion agurrak

arrasatE
alazne canales losa
urtarrilaren 14an, 9 
urte. zorionak, maitia! 
bederatzi urte: ze 
handi eta ze guapa! 
muxu handi bat etxeko 
guztien eta, bereziki, 
aitorren partetik.

Eskoriatza
amalur karpio 
azpitarte
urtarrilaren 16an, 2 
urte. Gure sorgintxo 
polittena. zorion 
bero-beruak bere 
egunean. bere osaba 
Gorka, amama resu 
eta aitaita Txomin.

oñati
uxue igartua 
kortabarria
urtarrilaren 14an, 10 
urte. zorionak, potxola! 
oso ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
muxu handi bat, 
familia osoaren 
partetik.

bErgara
irati gallastegi akizu
urtarrilaren 13an, 7 
urte. zorionak, 
printzesa! Primeran 
pasatu zure 
urtebetetze eguna, 
familiarekin eta 
lagunekin. muxu handi 
bat, etxekoen partetik.

oñati
Maritxu guridi egaña
urtarrilaren 13an, 90 
urte. zorionak, 
ama-amama, 90. 
urtebetetzean! Segi 
umore horrekin eta 
patxo bat, familiako 
danon partetik.

arrasatE
ane rueda calleja
urtarrilaren 8an, 4 
urte. zorionak, 
preziosa! mila muxu 
etxeko guztien eta, 
bereiziki, noraren, 
aitatxoeren eta 
amatxoren partetik. 
izugarri maite zaittugu!

arEtxabaLEta
haizea 
duandikoetxea otxoa
urtarrilaren 13an, 10 
urte. zorionak, maittia! 
etxeko guztion 
partetik, ederto pasatu 
zure egunian! muxu 
handi bat!

bErgara
danel urrutia 
arribillaga
urtarrilaren 8an, 2 
urte. zorionak, koalita! 
muxu goxo-goxuak 
zuretzat etxekoen 
partetik! nahiz eta 
txikixena izan, 
handi-handixa zara!

arrasatE
anne, alaitz eta 
baldomero
urtarrilaren 6an, 12 
urte. zorionak eta egun 
zoragarria, familiaren 
partetik.

bErgara
oihan zubiaga 
ilarduia
urtarrilaren 5ean, 9 
urte. zorionak, 
mutikote! ondo-ondo 
pasatu zure egunian. 
Patxo potolo bana 
etxekuon partetik. 
muak!

arrasatE
Sara iraola arriaran
urtarrilaren 11n, 8 
urte. zorionak, Saratxo, 
zure familixaren 
partetik! oso ondo 
pasatu zeure egunien! 
mila patxo!

antzuoLa
aiur rodriguez 
Jauregi
urtarrilaren 10ean, 3 
urte. zorionak, aiur! 
etxekoen partetik, 
besarkada eta musu 
handi bat, txapeldun!

arEtxabaLEta
araitz lizarriturri 
etxenausia
urtarrilaren 11n, 11 
urte. zorionak, araitz! 
Patxo handia familixa 
danaren eta, zelan ez, 
zure ahizpa doltzaren 
eta prima eleneren eta 
Pauleren partetik. mua!

iragarki saiLkatuak

1. eTxebiziTzak

101. SaLdu
eskoriatza.  aukera. etxe-
bizitza salgai San juan 
kalean. 140 metro koadro. 
Sukaldea, egongela eta 
logela bat atxorrotzera 
begira. Sukaldea, komuna 
eta logela bat, kurtzeba-
rrira begira. eta hirugarren 
logela bat, asensiorantz. 
80 metro koadroko gan-
bara, etxebizitza gainean, 
norberak gura izanez gero 
gela egiteko aukerarekin. 
616 41 71 05  

103. errenTan eman
aramaio.  Pedro inazio 
barrutia kalean etxebizitza 
alokagai edo salgai. Lo-
gela bakarra du baina 
egongela eta terraza 
eguzkitsu eta handiak. 
etxea guztiz jantzia dago, 
baita sukaldea ere elek-
tratresna guztiekin. bero-
kuntza eta igogailua. 
Lurra ere berria du. Gara-
je eta trastelekua barne. 
baldintza bakarra, etxe-
bideko arauak betetzea, 
nahiz eta erosteko etxe-
biden izena emanda egon 
beharrik ez dagoen. 658 
39 00 63 

bergara.  etxebizitza 
ematen da errentan 450 
euroan. bi logela, egon-
gela, sukaldea eta komu-
na. zubiaurre kalean dago. 
Harremanetarako zenba-
kia: 636 10 44 31  

104. errenTan HarTu
arrasate.  bi edo hiru lo-
gelako etxebizitza behar 
dugu errentan. 500 euro 
baino gutxiago ordain de-
zakegu hilean. 634 07 99 
70 

bergara.  etxebizitza 
behar dut errentan. bi lo-
gelakoarekin nahikoa da. 
berdin da jantzita ez ba-
dago ere. 632 77 35 38 

bergara.  Hiru logelako 
etxebizitza errentan hartu 
nahi dugu. 650 62 12 94  
edo 943 76 19 52  

105. eTxeak oSaTu
arrasate.  Logela ematen 
da errentan erdigunean. 
691 28 53 25  edo 627 
24 62 76 

4. lana

401. eSkainTzak
arrasate.  asteburuetan 
pertsona bat zaintzeko 
norbait behar dugu. ema-
kume euskalduna bada, 
hobeto. etxean bertan 
biziko litzateke bi egunez. 
679 16 45 79 

bergara.  emakume eda-
detua egunez laguntzeko 
emakume euskalduna 
behar da. esperientzia eta 

autoa izatea kontuan har-
tuko da. 20:00-22:00ak 
bitartean deitu mesedez. 
943 76 53 55  

402. eSkaerak
arrasate.  arratsaldetan 
lan egingo nuke nagusi 
eta umeak zaintzen, zer-
bitzari moduan edota 
garbiketa lanetan. baita 
asteburuetan ere. intere-
satuok deitu zenbaki ho-
netara: 602 68 40 89 

arrasate.  astean zehar 
orduka edo asteburuetan 
lan egingo nuke nagusiak 
zaintzen, garbiketan eta 
abarrean. 603 29 94 29 

arrasate.  denetariko 
garbiketak egiteko gertu 
nago. ordutegi arazo ba-
rik. 691 28 53 25 

arrasate.  emakumea 
gertu pertsona nagusiak 
zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. euskalduna. 688 
66 76 91 

arrasate.  Garbiketak 
egiten eta nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke. 634 
91 51 56 

arrasate.  nagusi eta 
umeak zaindu eta garbi-
keta lanak egiteko prest 
nago. 654 11 15 14 

bergara.  Garbiketan, 
zaintza lanetan eta aba-
rren arituko nintzateke. 
orduka, egun osoz edo 
baita gauez ere, baina 
etxean bertan bizi barik. 
632 56 92 32 

debagoiena.  baserriko 
animaliak zaintzen eta 
ortuko lanetan lan egingo 
nuke. Pertsona nagusiak 
zaintzen eta garbitasun 
lanetan ere bai. Telefonoa: 
660 21 82 57 

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

debagoiena.  etxean ber-
tan bizi izaten edo egun 
osoz lan egingo nuke 
zaintza lanetan. erreferen-
tzia onak dauzkat. 631 28 
02 98 

debagoiena.  Garbiketan 
edota nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke egunean 
zehar orduka edo gauez. 
634 84 41 94 

debagoiena.  Geriatria 
titulua duen neska gertu 
nagusiak zaintzeko.  es-
karmentu handikoa. au-
toarekin. 600 00 51 60 

debagoiena.  Gizarte eta 
osasun arreta titulua duen 
mutila zaintza lanak egi-
teko gertu. orduka edo 
jardun osoz. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
634 94 31 59 

debagoiena.  Gizona ger-
tu nagusiak zaintzeko eta 
etxe zein lorategien man-
tenu lanak egiteko. 634 
14 36 65 

debagoiena.  Lan bila 
nabil. esperientzia dut 
umeak zaintzen, garbike-
tan, gaixo eta nagusiak 
zaindu eta laguntzen, 
lantegian eta 13 urtez ja-
tetxeko sukalde laguntzai-
le moduan. Lan egiteko 
beharra daukat, 58 urte 
dauzkat eta alarguna naiz. 
647 10 58 72  edo 943 
79 96 25 

debagoiena.  mutila ger-
tu nagusiak zaintzeko, 
paseoan laguntzeko edo-
ta taberna eta abarren 
garbiketan aritzeko. 638 
85 43 36 

debagoiena.  nagusi edo 
umeak zaintzeko, garbi-
keta lanetarako edota 
gauak ospitalean egiteko 
gertu nago. etxean bertan 
bizi izaten, orduka edo 
egunez. 603 64 98 53 

debagoiena.  nagusi edo 
umeak zaintzen, garbike-
tan edota gauak ospita-
lean egiten lan egingo 
nuke. etxean bertan bizi 
izaten, orduka edo egu-
nez. 652 50 77 68 

debagoiena.  nagusiak 
eta umeak zaintzen lan 
egingo nuke, etxean ber-
tan bizi izaten, egun osoz 
zein orduka. 602 10 25 
04 

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

debagoiena.  neska ar-
duratsua zaintza laneta-
rako eta denetariko gar-
biketak egiteko gertu. 
etxean bertan bizi izaten, 
orduka edo egun osoz. 
717 15 07 69 

debagoiena.  neska ar-
duratsua zaintza laneta-
rako eta denetariko gar-
biketak egiteko gertu. 
etxean bertan bizi izaten, 
orduka edo egun osoz. 
631 66 43 51 

debagoiena.  neska ar-
duratsua, erizaintza la-
guntzaile ikasketak ditue-
na, nagusiak orduka edo 
egun osoz zaintzeko 
gertu. baita garbiketak 
edo bestelako lanak egi-
teko ere. esperientzia 
daukat. 629 80 77 73 

debagoiena.  neska la-
nerako gertu. nagusi edo 
umeak zaintzen, garbike-
tan edota gauak ospita-
lean egiten. etxean bertan 

bizi izaten, orduka edo 
egunez. 692 64 98 53

 debagoiena.  Taberna, 
etxe, baserri eta abarren 
garbiketarako prest nago. 
autoa daukat. 632 77 35 
38 

debagoiena.  umeak eta 
nagusiak zaintzen edota 
etxeko lanak egiteko ari-
tuko nintzateke. 642 18 
97 37 

debagoiena.  urte asko-
ko esperientzia duen 
emakumea zaintza lane-
tarako gertu. erreferen-
tziak aurkez ditzaket. 
etxean bertan bizi izaten, 
egun osoz edo orduka. 
602 13 93 96 

oñati.  emakume euskal-
duna pertsona nagusiak 
eta haurrak zaintzeko 
prest. baita garbiketa la-
nak egiteko ere. esperien-
tzia handiarekin. autoa 
daukat. interesatuok dei-
tu zenbaki honetara: 627 
18 04 35  

5. irakaSkunTza

501. jaSo
bergara.  LH6 mailako 
eskola partikularrak jaso-
ko nituzke. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
699 85 49 58 

bergara.  11 urteko ume 
bati eskolako lanak egiten 
lagunduko dion neska bat 
behar dugu. 696 84 19 51 

kontabilitatea.  kontabi-
litate ikasgaiko eskola 
partikularrak emango 
dizkidan norbait behar 
dut. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 688 68 
70 75  

7. aniMaliak

704. beSTeLakoak
Txoria galdu da bere-
zaon.  oñatin, berezao 
auzoko agerre baserritik 
txori batek ihes egin digu. 
ninfa bat da, buru gainean 
gandorra du, gorputz gri-
sa, hegal punta zuriak eta 

masail gorriak. Pertsone-
kin egotera ohitua dago. 
Grey du izena. Topatuz 
gero, mesedez deitu zen-
baki honetara: 680 16 93 
22 (asier)  

8. deneTarik

801. SaLdu
lursaila arabako lauta-
dan.  arriolan, asparrenan, 
lursail urbanizatua salgai. 
1500 metro koadro. inte-
resatuok deitu edo bidali 
Whatsapp mezua zenba-
ki honetara: 652 76 00 16  

803. eman
bikientzako city Mini 
haur-kotxea.  bikientza-
ko den City mini haur-ko-
txea ematen da. Harre-
manetarako telefonoa: 
679 86 51 36  

807. aurkiTu
Jertsea.  udalaitzen jertse 
bat aurkitu dut. zurea 
bada, deitu zenbaki ho-
netara: 675 00 66 03 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	2	komun,	trastelekua.	120.000€.
•	 Zubiaurre,	104	m2,	2	log.,	terraza,	trastelekua	eta	garajea.	145.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubieta,	90	m2,	3	logela,	Ez	du	obrarik	behar.	80.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Barrenkale,	55	m2,	2	logela.	Bizitzera	sartzeko.	85.000€.
•	 Martoko,	77	m2,	2	logela,	igogailua.	Ez	du	obrarik	behar.	95.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Barrenkale,	75	m2,	3	logela,	Ez	du	obrarik		behar.	70.000€.
•	 Zabalotegi,	79	m2,	3	logela,	igogailua.	Ez	du	obrarik	behar.	150.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Martoko,	70	m2.	2	log,	igogailua,	trastelekua,	ez	du	obrarik		behar.	108.000€.
•	 Aranerreka,	90	m2,	3	log,	igogailua,	trastelekua	eta	garaje	itxia.	175.000€.
•	 Simon	Arrieta,	78	m2,	2	log,	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	130.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.	
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Urteaga,	92	m2,	3	logela,	terraza	40	m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28	m2ko	terraza.	350.000€.	
•	 Zubiaurre,	86	m2,	3	log,	trastelekua	eta	garajea	barne.	100.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berritua,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	Berritua.	Ez	du	obra	beharrik.	145.000€.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	180.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	153.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Terraza,	igogailua,	patioa.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000€.
•	 Zubieta	125	m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera	192.000€.
•	 San	Antonio	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000€.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	98.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	PREZIO	JAITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	60	m2,	2	logela.	Lasaia	eta	eguzkitsua.	100.000€.	AUKERA	ONA.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza	60	m2,	2	logela,	erabat	berritua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	 Baserria	233	m2.	Lursailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	baimenarekin.	250.000€.

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

AnTzUolA:
•	 Errekalde,	68	m2,	2	logela.	Ez	du	obrarik	behar.	Altzariak	barne.		140.000€.	
•	 Buztin-zuri,	65	m2,	2	logela.		Ez	du	obrarik	behar.	180.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Errekalde,	78	m2,	3	logela,	Berriztua.	130.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Ibarrondo,	90	m2,	3	logela.	Trastelekua,	eguzkitsua.	190.000€.	Garajea	barne.
•	 Kalebarren,	85	m2,	3	logela,	igogailua.	180.000€.

ElGETA: 
•	 Torrealdea	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.
•	 Domingo	Iturbe,	adosatua	150	m2	+	45	m2	garajea	+	90	m2	lursaila.	

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

943 25 05 05 

saiLkatuak@goiEna.Eus

WWW.goiEna.Eus/saiLkatuakk

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

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

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

iraGarkia JarTzEkO:
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ErrETzEari uTzi
erretzeari uzteko liburu bat idatzi 
du guraso oñatiarrak dituen amaia 
otxoa gazte gasteiztarrak. nola utzi 
azaltzen du, pintura ere aipatuz. 
nikotina eta koloreak jartzen ditu 
aurrez aurre idazleak. Liburua 
gazteleraz idatzi du, baina 
dagoeneko euskaratu dute. 
edurne arkauz oñatiarrak egin 
ditu itzulpen lanak. laster 
argitaratuko dute euskarazko 
bertsioa eta horren aurkezpena 

oñatin egingo dute. urte berria 
hastearekin batera batek baino 
gehiagok egingo zuen, ziurrenik, 
erretzeari uzteko promesa. 
lagungarria izango zaie liburu 
hori.

iLBELTza
Patxi larrion idazle bergararrak 
idatzitako Feriatzaileak nobelak 
inauguratuko du astelehenean 
baztango euskal nobela beltzaren 
astea. arizkungo liburutegian da 

ekitaldia, urtarrilaren 16an. baztan 
genero beltzeko literaturaren 
hiriburu izango da urtarrilaren 16tik 
22ra.  

aLavES
alaves futbol taldeak baimena 
eskatu dio udari datorren astean 
aretxabaletako ibarra futbol 
zelaian entrenatzeko. elurra dago 
iragarrita datorren asterako, eta 
hori izan da eskaera egiteko 
arrazoia.  

zerbiTzuak      43

zorion agurrak

oñati
irati Jausoro
urtarrilaren 14an, 4 
urte. zorionak, 
printzesa! oso ondo 
pasatu zure 
urtebetetzean. muxu 
handi bat!

arEtxabaLEta
gari gastañaga 
Vicente
urtarrilaren 14an, 4 
urte. zorionak, Gari! 
ondo pasatu zure 
eguna, etxeko guztien 
partetik. Patxo 
potolo-potolo bat!

arrasatE
irati zaitegi 
Manzanas 
urtarrilaren 13an, 10 
urte. zorionak, irati! 
jarraitu hain alaia eta 
maitagarria izaten, asko 
maite zaitugu. Familia 
guztiaren partetik, musu 
handi bat.

oñati
naia letamendi 
narraspe
urtarrilaren 8an, 4 
urte. zorionak, potxola! 
jarraitu holako xaladia 
izaten. ondo pasatu 
zure urtebetetzean, 
etxeko danon partetik. 
muxu handi bat!

arrasatE
Pili Seco Moreno
urtarrilaren 6an, 49 
urte. zorionak, amatxo! 
erregeek opari politena 
ekarri zotsien 
amamari! asko maite 
zaitugu. besarkada 
potolo bat etxeko 
danen eta, bereziki, 
itxasoren, anerren, 
unaxen eta Laheren 
partetik.

arrasatE
garazi nin ugalde
urtarrilaren 5ean. 
zorionak, Garazitxo! 
mila kilo zorion, polit 
hori! 5 urte beteten 
ditxuzun honetan, jaso 
etxeko danon partetik 
laztanik beruena. 
ederto ospatuko dogu!

arrasatE
ane aranzabal Vitoria
urtarrilaren 2an, 7 
urte. zorionak, printze. 
oso ondo pasatu 
urtebetetze egunean. 
muxu pila bat, familia 
guztiaren partetik.

araMaio
eider Vazquez irizar
abenduaren 30ean, 9 
urte. ondo pasatu zure 
bederatzigarren 
urtebetetze eguna. 
zoriontsu izan. muxu 
handi bat amamaren 
eta joannesen 
partetik.

bErgara
oier eta elene uzin
elenek urtarrilaren 
11n, 6 urte eta oierrek 
16an, 10 urte. 
zorionak, bikote! 
ondo-ondo pasatu 
zuen urtebetetze 
egunian familia eta 
lagun artean. Patxo 
pila bat biondako, 
familia guztiaren eta, 
batez be, zuen 
lehengusu izarren, 
ekaitzen eta ametsen 
partetik. aupa reala!

antzuoLa
izaro irizar 
Fernandez
urtarrilaren 10ean, 4 
urte. zorionak, 
txikitina! ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta muxu potolo bat 
danon partetik.

arEtxabaLEta
auritz llodio 
Soraluze
urtarrilaren 9an, 7 
urte. zorionak, potxolo! 
jaso zazpi tirakada 
belarritik etxekoen eta, 
bereziki, oihanen eta 
uxueren partetik! 
Patxo erraldoi bat!

kontatu, kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo kintada 
egin duzue eta argazkia erakutsi nahi zenukete? 
kontaiguzu eta bidaliguzu argazkia!

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

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

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

txutxu-Mutxuak

2. zortedunak
bergarako kirol elkarteak urtezahar egunean egin zuen 
Gabonetako saskiaren zozketa, eta azkar azaldu ziren hiru 
irabazleak. Luis mari mujikak eraman zuen sari nagusia, 
saskia; bizikleta tolesgarria, berriz, Cristina Fernandezendako 
izan zen eta bi pertsonarendako asteburua, berriz, asier 
olabarrietarentzat.

1. azkena, Erniora
erniora egindakoa izan zen 2016an aloña mendik 
antolatutako irteeretan azkena. baina dagoeneko badute  
egutegi berria. domekan, esaterako, aretxabaleta, muru, 
untzilla, asentziomendi eta apotzaga zeharkatuko dituzte; 
apotzagako elkartean bazkaltzeko plana ere eginda dute, 
gainera. 2017ko lehen irteera izango da.

2

1

#diotEnEz
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BiDEOkLip OnEnak aMaia TXinTXurrETarEkin
‘Amaia DJ’ Egubakoitza, 22:00

Goiena

uDa-aMaikak BaT parTiDuarEn iruDiak
‘Harmailatik’ Astelehena, 22:00

imanoL Soriano

astEa goiEna tELEbistan

eGuazTena, 18

rODriGO MErcaDO DE 
zuazOLari BuruzkOak
‘Debagoiena Zuzenean’ 

Eguaztena, 22:00

eGuena, 19

EGunEkO aLBiSTE 
naGuSiEnak
‘Berriak’ 

Eguena, 14:30

aSTeLeHena, 16

GiDaBaiMEnEkO 
azTErkETa EGiLEak 
GrEBan
‘Debagoiena Zuzenean 

Astelehena, 20:00

marTiTzena, 17

arETXaBaLETakO 
zikLO-krOSa
Martitzena, 22:00

mireia bikuña

Goiena TeLebiSTako 
ProGramazio oSoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

EskEr ona

bergaran (osintxu), 2017ko urtarrilaren 13an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko urtarrilaren 1ean hil zen, 85 urte zituela

 Mari Paz
gantxegi ondarra

EskEr ona

oñatin, 2017ko urtarrilaren 13an.

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, urtarrilaren 14an, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2017ko urtarrilaren 5ean hil zen, 85 urte zituela.

 Jesusa
guridi Inza

EskEr ona

oñatin, 2017ko urtarrilaren 13an.

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, urtarrilaren 14an, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2016ko abenduaren 28an hil zen, 64 urte zituela.

 Enrike
Irusta Basauri

EskEr ona

arrasaten, 2017ko urtarrilaren 13an.

Lerro hauen bidez feliren sendiak eskerrak 
eman nahi dizkizuegu, bihotz-bihotzez, 

horrenbeste eratan maitasuna eta elkartasuna 
erakutsi diguzuen guztioi.

2017ko urtarrilaren 5ean hil zen, 91 urte zituela.

 Feli
Ugalde Iturrioz

EskEr ona

bergaran, 2017ko urtarrilaren 13an.

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

elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.
—

Gure ondotik joan arren, beti gure bihotzean egongo zara.

'txoske'

2017ko urtarrilaren 4an hil zen, 81 urte zituela.

Joseba
rementeria osa

EskEr ona

oñatin, 2017ko urtarrilaren 13an.

Lerro hauen bidez Juan Erostarbe aranbururen sendiak 
eskerrak eman nahi dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan 

maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.
—

ondra meza zapatuan izango da, urtarrilaren 14an, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2017ko urtarrilaren 6an hil zen, 83 urte zituela.

 Juan
Erostarbe
Aranburu

EskEr ona

bergaran, 2017ko urtarrilaren 13an.

Jesus unamuno Larrearen alarguna

2017ko urtarrilaren 4an hil zen, 88 urte zituela.

Marina
Vega galdos

Eskerrik beroenak, azken egunotan, ondoan 
izan zaituztegun guzti-guztioi, adierazi 

diguzuen babesagatik eta gertutasunagatik 
eta gure samina zuena egin izanagatik. 

Mila esker.

Marinaren familiaren eta maite izan duten 
guztien izenean, bihotz-bihotzez,

besarkada bero bana.

Haren aldeko meza 
urtarrilaren 29an, domeka, 

izango da, 11:00etan, 
Labegaraietako 

san Jose obrero elizan.
bertaratuko zaretenoi aldez 

aurretik eskerrik asko.

EskElak jartzEko: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 Hileta egunean eskela Goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker ona 
Goiena Paperean eta Goiena.eus-en: 160 € /  Goiena Klubeko 
bazkideendako 142 €

 Eskela mota guztiak Goiena Paperean + Goiena.eus-en: 140 € / 
Goiena Klubeko bazkideendako 125 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.

EskEr ona

arrasaten, 2017ko urtarrilaren 13an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

angel aguirreren alarguna

2017ko urtarrilaren 2an hil zen, 90 urte zituela.

 Beatriz 
otaduy Arregui
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urtEurrEna

Elizkizunera joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko urtarrilaren 13an.

Lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, urtarrilaren 14an, 
19:00etan,oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Zure oroimena beti izango da gure bihotzetan.

Maite zaitugu.

doroteo urrutiaren alarguna

2016ko urtarrilaren 4an hil zen, 84 urte zituela.

 Ines
Malbadi olano

oroigarria

arrasaten, 2017ko urtarrilaren 13an.

Zure irribarrea beti egongo da gurekin. 

Lage familiakoak. osaba-izebak: Estrella, Juan eta ofelia, 
teresa. Lehengusuak: Marini, Luis eta sonia, Maite eta 

alex, Juan pedro eta almudena, Virginia, Jokin, nahia eta 
Markel, anabel, Jose eta Julen.

2017ko urtarrilaren 4an hil zen.

 Juan luis
lage guridi 

EskEr ona

oñatin, 2017ko urtarrilaren 13an.

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, urtarrilaren 14an, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

pablo Madinagoitiaren alarguna

2016ko abenduaren 31n hil zen, 97 urte zituela.

 Calixta
Ibabe ochoa

urtEurrEna

Elizkizunera joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2017ko urtarrilaren 13an.

urteurreneko meza domekan izango da, urtarrilaren 15ean, 
12:00etan, bergarako santa Marina parrokian.

—
Beti izango zaitugu gogoan.

pedro aranbururen alarguna

2016ko urtarrilaren 7an hil zen, 88 urte zituela.

 Maria
Madariaga
ormazabal

oroigarria

Carlosen lankideak.
Elgetan, 2017ko urtarrilaren 13an.

Bat egiten dugu senideen saminarekin.

2017ko urtarrilaren 7an hil zen, 83 urte zituela.

Antonio
Errasti onagoitia

urtEurrEna

 oñatin, 2017ko urtarrilaren 13an.

urteurreneko meza araozko 
parrokian izango da, 2017ko 
urtarrilaren 14an, 19:00etan.
aurrez, esker on, bertaratzen 

zareten guztioi.

2016ko urtarrilaren 14an hil zen, 91 urte zituela.

 ricardo
Ibabe Elorza

Agerren sugarra itzungi zen,
hontza isilik ilunpean;

argia, berotasuna ta hitza faltan.
Zu barik, zure beharrean.

Gaur zure oroitzapenak kemena
dakarkigu isilpean.

Bihotzean leku berezia
zuretzat aurrerantzean.

urtEurrEna

Elizkizunera joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
arrasaten, 2017ko urtarrilaren 13an. 

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, urtarrilaren 15ean, 
12:00etan, arrasateko san Juan batailatzailearen parrokian.

—
Zure irrifarra gogoan edukita, 

gutako bakoitzari bidea egiten laguntzen gaituzu.
Maite zaitugu.

zure familia.

2016ko urtarrilaren 17an hil zen, 61 urte zituela.

Bixente
Errasti Villar

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2017ko urtarrilaren 13an.

urteurreneko meza domekan izango da, urtarrilaren 15ean, 
12:00etan, bergarako santa Marina parrokian.

—
Amatxo maitea, beti egongo zara gure oroimen eta bihotzetan.

Eskerrik asko emandako guztiagatik.

2016ko urtarrilaren 15ean hil zen.

 Maria
de Blas diez

EskEr ona

bergaran, 2017ko urtarrilaren 13an.

francisca prieto Manjonen alarguna

daniel
Irizar Pardina

Bihotz zintzokua
lagunen adiskide leiala ta zuzena,

senarra, aitta, gizon ona.
Zure senide eta lagunek,

gogoan zaitugu.

Eskerrik asko egun hauetan 
babesa eta gertutasuna adierazi 
eta gurekin egon zareten guztioi.
bihotz-bihotzez besarkada handi 

bana, familiaren izenean.

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.

urtEurrEna

Elizkizunera joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2017ko urtarrilaren 13an. 

urteurreneko meza domekan izango da, urtarrilaren 15ean, 
12:00etan, bergarako santa Marina parrokian.

—
Ez zaitugu inoiz ahaztuko,
ez zaitugu inoiz galduko
gure bihotz barrenean

eramango zaitugu betiko.

2016ko urtarrilaren 27an hil zen, 84 urte zituela.

luis Maria
lombide gisasola

EskEr ona

arrasaten, 2017ko urtarrilaren 13an.

Beti egongo zara gurekin. Muxu bat, osaba.
ama nieves, arreba Lourdes, koinatua Juanjo eta ilobak aitor, 

Maitane, alazne, ander eta peru.
—

ondra meza domekan izango da, urtarrilaren 15ean, 12:00etan, 
arrasateko san Juan batailatzailearen parrokian.

Eskerrik asko elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

2017ko urtarrilaren 4an hil zen.

Juan luis 
lage guridi
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EGubAkOiTzA 13
OÑaTi irratigintza ikastaroan 
izena emateko azken eguna
Gaur itxiko dute epea, kultura 
etxean edo irratia@onati.eus 
helbidean. 12 orduko ikastaroa 
izango da, 14 urtetik gorakoendako, 
egubakoitzetan, 17:00etan.  
Izen-ematea, aipatutako lekuetan.

OÑaTi Sendabelarren ikastaroan 
izena emateko azken eguna
Gaur itxiko dute epea, kultura 
etxean edo irratia@onati.eus 
helbidean.  
Izen-ematea, aipatutako lekuetan.

OÑaTi Gaztelekua itxita
argiteria aldatzeko lanak egiteko 
itxita egongo da aste bukaeran.
Itxita egongo da. 

OÑaTi Odol ateratzea
urteko lehen deialdia.
Enpresagintza fakultatean, 
17:00etan.

arraSaTE 'udazkena Euskal 
herrian' erakusketa
ii. argazki lehiaketara aurkeztutako 
lanak ikusgai. Lanak salgai egongo 
dira 50 eurotan. batutako dirua 
aspanogirendako izango da. irekiera 
ekitaldia gaur, egubakoitza, egingo 
dute, 17:30ean.
Kulturaten, hilaren 28ra arte.

BErGara zeramika erakusketa
bustinzale zeramika elkarteko 
kideek egindako lanak ikusgai. 

Gaur, egubakoitza, zabalduko dute 
erakusketa, 18:00etan. 
martitzenetik domekara egongo da 
zabalik, hilaren 22ra arte.
Aroztegin. 

anTzuOLa Mus txapelketako 
kanporaketa
euskal Herriko txapelketako herri 
mailako lehen kanporaketa. 
antzuolarrek edo herriarekin 
senidetza lotura dutenek bakarrik 
parte har dezakete. bikoteak, 20 
euro.
Mox tabernan, 22:30ean.

zApATuA 14
ESkOriaTza fit bike eta zumba
ordu eta erdiko saioak egingo 
dituzte, martxoaren 25ean, oñatin 
egingo diren maratoietarako 
prestaketak egiteko.
Kiroldegian, 09:00etan.

DEBaGOiEna Manifestaziorako 
autobusak
Euskal presoak, Euskal Herrira! Giza 
Eskubideak, Konponbidea, Bakea! 
leloarekin bilbon egingo duten 
ekitaldira joateko autobusak irtengo 
dira bailarako herri guztietatik. 
informazio gehiago herrietako 
orrietan. manifestazioa 17:30ean 
hasiko da kasillan. 
Herri ezberdinetan.

OÑaTi aratusteetako entseguak
otsailaren 25eko aratuste 
herrikoiko entsegua.
Errekaldeko lokalean, 12:00etan.

ESkOriaTza ping-pong 
txapelketa
Gazteentzako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

arETXaBaLETa Gu hasiak Gara 
taldearen erakusketa
euren lanak ikusgai gaurtik hilaren 
30era arte; besteak beste, musika 
eskolarendako bederatzi gona, 
kurtzebarrirendako 60 gona-gorri 
eta hamabi azpiko-gona, eta 
txotxongiloak.
Arkupen, hilaren 30era arte.

dOMEkA 15
OÑaTi Mendi irteera
aretxabaleta-muru-asentsio- 
apotzaga ibilaldia egingo dute aloña 
mendiko mendi taldekoek.
Postetxean, 08:00etan. 

arETXaBaLETa Mandogainera 
mendi irteera
Guraso Foroaren eta murrukixo 
mendizale elkartearen eskutik. ez 
da autorik eraman behar. 
bazkaltzeko etxera itzuliko dira.
Herriko Plazan, 10:00etan.

ELGETa Marrazki lehiaketa
12 urte arteko neska-mutikoendako. 
marrazkia egunean bertan egin 
beharko da, 17:00etatik 19:00etara. 
margoak norberak eraman behar 
ditu. bestalde, irabazlea boto bidez 
aukeratuko dute: astelehenetik 
egubakoitzera arte. Sari banaketa 
hilaren 21ean egingo dute.
Spaloian, aipatutako orduetan.

ESkOriaTza ping-pong 
txapelketa
Gazteentzako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

BErGara 'zinetxiki bira'
Hamaika film labur emango   
dituzte, umeendako. Sarrerak, hiru 
euro.
Zabalotegin 17:30ean.

OÑaTi Dominikar Errepublika 
argazkietan
Tania juanen erakusketan, azukre 
industriaren inguruan sorturiko 
bateye izeneko landa 
komunitateetan biztanleek bizi 
duten errealitatea islatzen da 
hainbat argazkitan. 
Kultura etxean.

BErGara 'Money monster'
jodie Fosterrek zuzendutako azken 
pelikula, nagusiendako. Sarrerak, 
lau euro.
Zabalotegin 19:30ean.

AsTElEhEnA 16
OÑaTi Gaztelekua itxita
argiteria aldatzeko lanak egiteko 
itxita egongo da egubakoitzera arte.
Itxita egongo da.

OÑaTi Ostegun kontalarietarako 
gonbidapenak
Hilaren 26an 6 eta 10 urte arteko 
neska-mutikoendako egingo den 
saiorako gonbidapenak banatuko 
dituzte.
Haur liburutegian, arratsaldez.

MArTiTzEnA 17
OÑaTi 'nire seme-alabak ez du 
jostailurik uzten'
Haur Hezkuntzako eta Lehen 
Hezkuntzako lehenengo eta 
bigarren mailetako gurasoendako.
Euskaldunberri gelan, 18:15ean.

ELGETa Bazkidetza eta federatu 
txartelak
kantsatzeke mendi taldeak 
2017rako tramiteak egingo ditu 
urtarrileko martitzenetan.
Kultura etxean, 19:00etan.

BErGara 'Euskara irabazteko 
bidean' liburua
Garikoitz Goikoetxea egileak 
aurkeztuko du liburua, jardun 
elkarteak gonbidatuta.
Jardunen egoitzan, 19:00etan.

OÑaTi 2017rako mendirako 
lizentziak
aloña mendiren mendi sailak 
tramitatuko ditu. dokumentazioa 
eta ordainagiria eraman beharko 
dira, derrigorrez. Lizentziak berritu, 
eta berriak egingo dituzte.
Aloñaren egoitzan, 19:00etan.

OÑaTi aratusteetako entseguak
otsailaren 25eko aratuste 
herrikoiko entsegua.
Errekaldeko lokalean, 20:00etan.

arraSaTE 'El faro de las orcas'
Gerardo olivares zuzendariaren 
azken pelikula. 
Amaia antzokian, 20:30ean.  

agenda

iManoL soriano

BErGara 'Mami Lebrun' helduendako antzezlana
egoitz (kepa errasti) eta miren (ane Pikaza) amona kontxa hil berriaren 
omenaldia prestatzen ari dira. Ganbaran topatuko dituzte amonak, gaztetan, 
Parisko kabaret batean erabilitakoak. Sarrerak, zortzi euro.
Bihar, zapatua, Zabalotegin, 20:00etan.

topsy.onE

arraSaTE 'Gu' umeendako 
antzezlana
mundu koloretsua kolore barik 
uzten duten mutikoen istorioa 
kontatzen du borobil Teatroa 
taldeak, euskaraz. Sarrerak, bost 
euro.
Bihar, zapatua, Amaia antzokian, 
17:00etan.

EMaiGuzuE zuEn EkiTaLDiEn BErri EGuazTEnEkO EGuErDia BainO LEhEn. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus
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EGuAzTEnA 18
arraSaTE '2017 inauteriak 
arrasate' lehiaketa
kartelerako irudia aukeratzeko 
lehiaketa martxan dago. Lanak 
urtarrilaren 31 baino lehen 
entregatu behar dira bazen. 
oinarriak ikusgai daude www.
arrasate.eus atarian.
BAZen entregatu behar dira lanak.

ESkOriaTza Txoriendako 
txabolak egiteko tailerra
Gaztetxoendako ekintza.
Ludotekan, 17:00etan.

BErGara Odol ateratzea
2017ko lehen deialdia egin dute.
Anbulatorioan, 18:00etan.

OÑaTi asertibitate eta gatazka 
konponketa tailerra
emakumeendako jabetze eskolaren 
lehen tailerraren bigarren saioa 
egingo dute, Pepa bojo 
ballesterrekin. 
Euskaldunberri aretoan, 18:15ean.

arraSaTE Literatur solasaldia
euskarazko saioaren hasiko dute 
urtea, eta michel Houellebecq 
idazlearen Sumisioa eleberria 
oinarri hartuta saioa egingo dute.
Euskaldunberri aretoan, 18:15ean.

OÑaTi  Literatur tailerra
euskal Herriko indarkeria 
politikoaren biktimei buruzko 
literatur saioa, mikel Fernandezen 
Nirekin etorriko haiz? liburua 

irakurri ostean. irene Gantxegi 
izango da koordinatzailea.
Liburutegian 18:30ean.

OÑaTi 2017rako mendirako 
lizentziak
aloña mendiko mendi sailak 
tramitatuko ditu. dokumentazioa 
eta ordainagiria eraman beharko 
dira, derrigorrez.
Aloñaren egoitzan, 19:00etan.

BErGara 'Elvis y nixon'
Liza johnsonen azken pelikula 
zineklub emanaldian.
Zabalotegin, 20:00etan.

BErGara Bizikidetza hobetzeko 
ideia lehiaketa 
Lehiaketaren helburua bergararrek 
euren bizi kalitatea hobetzeko 
proiektuak proposatzea da, eta ideia 
irabazlearen proiektua gauzatzeko 
100.000 euroko aurrekontua dauka 
udalak. adinaren arabera maila 
ezberdinak zehaztu dira. 
Proposamenak entregatzeko azken 
eguna, otsailaren 1a: agorrosinen, 
liburutegian edo udal erregistroan.
Aipatutako lekuetan.

EGuEnA 19
BErGara 'haurren gatazken 
konponbidea eta adimen 
emozionala' hitzaldia
Gurasoendako, hezitzaileendako, 
irakasleendako eta, orokorrean, 
hezkuntzarekin lotutako gaiekiko 
interesa dutenendako berbaldia, 
Ttiklik elkargunearen eskutik. 

zaintza zerbitzua eta bat-bateko 
itzulpen zerbitzua egongo dira. 
bergarako udalaren eta jardun 
elkartearen eskutik.
Jardunen egoitzan, 18:00etan.

arraSaTE 'Transexualidades, 
otras miradas posibles'
miquel misseren eta Laura 
macayaren hitzaldia. eurekin 
partekatzeko aukera izango dute 
entzuleek.
Kulturaten, 19:00etan.

OÑaTi 2017rako mendirako 
lizentziak
aloña mendiren mendi sailak 
tramitatuko ditu. dokumentazioa 
eta ordainagiria eraman beharko 
dira, derrigorrez.
Aloñaren egoitzan, 19:00etan.

ESkOriaTza 'anomalisa'
zineklub emanaldia. Charlie 
kaufmanen pelikula. animazioa eta 
drama bateratzen dituen filma.
Zaldibarren, 20:00etan.

OÑaTi 'verano en Brooklyn'
zineklub emanaldia. ira Sachsen 
azken pelikula. Theo Taplitz eta 
michael barbieri dira protagonista 
nagusiak.
Kultura etxean, 20:00etan.

arraSaTE What a Band taldea
kooltur ostegunak ekimeneneko 
kontzertua egingo du bergarako 
taldea. rock eta country doinuak 
bateratzen dituzte. Sarrerak, bost 
euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

Eskoriatzako udaLa

ESkOriaTza 'atxorrotx gaztelua. Denboraren talaiatik'
nabarralde Fundazioak eta Hernani errotzen elkarteak egindako 
dokumentala ikusteko azken egunak: hilaren 13a, egubakoitza; 14a, 
zapatua; eta, 15a, domeka.
Aipatutako egunetan, Ibarraundin, 12:30ean.

zinEMa

La la land pelikularen fotograma bat. TiemPo

arraSaTE

amaia anTzokia

villaviciosa de al 
lado
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

axel, heroi txikia 
(euskaraz)
domeka: 17:00.

OÑaTi

kuLTura eTxea

villaviciosa de al 
lado
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 19:30.

zipi eta zape
zapatua: 17:00.
domeka: 12:00, 
17:00.

arETXaBaLETa

arkuPe

villaviciosa de al 
lado
egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

Ozzy (euskaraz)
zapatua eta 
domeka: 17:00.

EiBar

CoLiSeo

vuelta a casa de 
mi madre
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.

comancheria
zapatua: 17:00, 
19:45.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

anTzokia

Silencio
zapatua: 19:15, 
22:30.

domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

GaSTEiz

FLorida

La ciudad de las 
estrellas
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

rogue One
egubakoitzetik 
eguenera: 17:15.

passengers
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

Monster trucks
egubakoitza: 
16:30.
zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:00.

La tortuga roja
egubakoitza: 
16:20, 20:30, 
22:30.
zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:20, 20:30, 
22:30.

La vuelta a casa 
de mi madre
egubakoitzetik 
domekara: 18:30.
astelehenetik 
eguenera: 22:30.

Silencio
egubakoitzetik 
domekara: 17:50, 
20:50.
astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:00, 
20:00.
martitzena: 17:00.

contratiempo
egubakoitzetik 
astelehenera, 
eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00.
martitzena: 17:30. 

assasins creed
egubakoitzetik 
domekara: 16:20.

astelehenetik 
eguenera: 22:30.

proyecto Lazaro
egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
20:30, 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

¡canta!
egubakoitza: 
16:20.
zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:20.

comancheria
egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
20:30, 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

frantz
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30.

Los inocentes
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00.

vaiana
zapatua eta 
domeka: 12:00.

bouLeVard

La La Land
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:35, 22:10.

underworld: 
guerras de 
sangre
egubakoitzetik 
eguenera: 18:45, 
20:45, 22:45.
zapatua eta 
domeka: 16:45.

¿Tenia que ser 
él?
egubakoitzetik 
eguenera: 18:15, 
20:30, 22:45.
zapatua eta 
domeka: 16:00.

Orm en el reino 
de las nieves
egubakoitzetik 
eguenera: 17:45.
zapatua eta 
domeka: 16:00.

passengers
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 21:15, 
22:35.
egubakoitza eta 
zapatua: 23:35.

rogue One
egubakoitzetik 
eguenera: 19:15, 
22:00.
zapatua eta 
domeka: 16:30.

¡canta!
egubakoitzetik 
eguenera: 18:00, 
19:00.
zapatua eta 
domeka: 15:45, 
16:40.

assasins creed
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

Monster truck
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00.

Silencio
egubakoitzetik 
eguenera: 19:05, 
22:00.

contratiempo
egubakoitzetik 
eguenera: 18:05.
zapatua eta 
domeka: 15:45.

De-menstes 
criminales
egubakoitzetik 
eguenera: 20:15, 
22:40.

vaiana
egubakoitzetik 
eguenera: 18:05.
zapatua eta 
domeka: 15:50.

villaviciosa de al 
lado
egubakoitzetik 
eguenera: 20:20.

Belleza oculta
egubakoitza, 
zapatua eta 
domeka: 22:20.

hasta el ultimo 
hombre
egubakoitzetik 
eguenera: 22:20.
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Eneko azurmendi arEtxabaLEta
"Hamabi finalista zeuden auke-
ratuta eta horietatik sei sari 
banatzen ziren. Finalista izanda 
pozik geunden, baina irabazita 
askoz hobeto, ongietorriak dira 
beti sariak", adierazi du Jon 
Sanchezek, Kaia Studios enpre-
sako langileak. Play Station pla-
taformen erabilera onenaren 
saria da, hain zuzen, enpresa 

horrek egindako Dynasty Feud 
bideo jokoak lortu duena.

Sari hori orain arte egindako 
lan guztiaren aitorpen bat dela 
gaineratu du Sanchezek. "Urte 
eta erdi daramatzagu bideo joko 
honekin lanean, eta, guretako, 
errekonozimendu bat da. Azken 
finean, atzean Play Stationen 
izena izateak ikusgaitasun bat 
ematen digu guri, gizartean gure 

burua aurkezteko modu bat da", 
adierazi du.

Bestalde, mundu osoko proiek-
tuak aurkezten diren Bilboko 
Azkuna Zentroko AzPlay 2016 
sariketan, euskal bideo joko 
onenaren saria ere irabazi zuen.

dinastien arteko borrokak 
Bost dinastia ezberdinen arteko 
borrokak dira jokoaren muina. 

"Garai ezberdinetako bost di-
nastia dira: bakeroak, bikingoak, 
piratak, eta abar. Beraz, dinas-
tia hauen arteko borrokak dira 
jokoaren funtsa", dio Sanchezek.
Hasiera batean, ordenagailuan 
jolastu ahal izateko eginda da-
goen joko bat da. "Guk jokoa 
ordenagailurako diseinatu dugu, 
baina, Play Station enpresaren 
laguntzarekin, euskarri horre-
tara ere moldatuko dugu", azpi-
marratu du Sanchezek.

bost lankide 
Zierbenako Kaia Studios enpre-
sak egin du joko hori. Bertan, 
Sanchez eta beste lau kide dira. 
Bostetik, lauk ikasi dute DigiPen 
Institute Of Technology bideo 
jokoen unibertsitatean. Duela 
urte eta erdi ikasketak buka-
tuta, euren proiektuarekin has-
tea erabaki zuten. Zereginak 
banatuta dituzte lan egiteko 
orduan: "Arte Ederrak ikasi 
zituen bat daukagu taldean eta 
hura arduratzen da marrazkiaz 
eta diseinuaz. Beste laurok ze-
regin desberdinak ditugu. Batek 
jokoa diseinatzen du, hau da, 
nolakoa den deskribatzen du; 
beste bat negozio arloaz ardu-
ratzen da, kontuak eramaten 
ditu; eta beste biok programa-
tzaileak gara", nabarmendu du 
Sanchezek.

oraindik ez dago merkatuan 
Saria jaso arren, bideo jokoa 
oraindik ez dago erabat buka-
tuta. "Bideo jokoaren prototipoa 
aurkeztu genuen guk, oraindik 
amaitu gabe daukagu. Hala ere, 
2017an zehar merkaturatzea es-
pero dugu. Oraindik data zeha-
tzik ez daukagu, baina, posible 
bada, lehenengo seihilekoan 
izatea gustatuko litzaiguke". 

Jon Sanchez aretxabaletarra lanean, lantokian. j.S.

'Dynasty feud', estatuko 
bideo joko onenen artean
Jon sanchez aretxabaletarrak eta beste lau kidek osatzen duten kaia studios 
enpresak egindako bideo joko horrek play station plataformen erabilera onenaren 
saria jaso du; gainera, azplay 2016 sariketan euskal bideo joko onena izendatu dute

bukatzEko

Euskararen 
burtsa

Igo da euskaraz hitz egiteko gai 
direnen kopurua; igo, euskaraz 
hitz egin nahi dutenen 
kontzientzia; igo dira, halaber, 
esparru ezberdinetan euskaraz 
jarduteko aukerak. Igo da 
euskararen mapan periferiaren 
aktibazioa, mapa hori gero eta 
osatuago dago. Igo da, eta 
nabarmen igo, hizkuntzaren 
beraren adierazkortasuna 
komunikazioaren erregistro 
guztietan ondo funtzionatzeko. 
Azkenik, igo da erakunde, 
eragile, alderdi eta dinamika 
ezberdinen arteko harremanen 
tenperatura; aspaldiko gozoena 
da gaur.

Jaitsi da euskararik gabe 
bizi direnen kopurua, eta 
haietako batzuen erosotasun 
maila; jaitsi dira euskararekin 
eszeptiko zirenen zalantzak 
eta erritmo azkarragoa nahi 
zutenen espektatibak. Jaitsi 
da, pila bat, euskararekin 
liskarrean jarduteko joera, 
bestearen ukazioa, 
hizkuntzarena folklore 
hutsean kokatzeak izan ohi 
duen onarpena.

Inbertitu behar da 
etorkizuneko produktuetan: 
zoru komuna, diskurtso 
berritua, ulermen unibertsala, 
lankidetza egonkorra, 
berrikuntza etengabea… 
Inbertitu behar da anbiziotan, 
euskararen mozkinak askoz 
handiagoak izan daitezen. Eta 
inbertitu behar da akordio 
sozial eta politiko indartsu 
batean.

azkEn bErba

MikEl irizAr

Euskara irabazle, denok irabazle!

Su Ta Gar
taldearen kontzerturako sarrerak ditugu.

amaia antzokian. arrasate. | Urtarrilaren 21ean, 20:00etan.

Animatu eta parte hartu!

Parte hartzeko:

e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA "Su Ta Gar" [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus
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