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u. Madera / L. kortabarria bErgara
"Nahiz eta zazpi familia izan 
etxetik kanpora geratu direnak, 
horietatik lau dira epe ertaine-
rako etxe beharrean daudenak. 
Gainontzeko hiru familiak euren 
kabuz moldatu dira. Beste lau 
kasuei dagokienez, erakundeek  
–Eusko Jaurlaritzak…– utzitako 
hiru etxebizitza ditugu lagatze-
ko moduan, eta laugarren bat 
bideratu nahian gabiltza; guztiak 
ere Bergaran dauden etxebizi-
tzak dira. Ildo horretan, herri-
tarrengandik hiru etxebizitza 
eskaintza jaso ditugu; benetan 
eskertzekoa da erakutsitako 
eskuzabaltasuna. Hori horrela, 
hurrengo pausoa da etxeetara 
joatea ikustera zelan dauden 
ekipatuta: izarak, mantak… eta 
ea, ba, astebururako edo aste-
lehenerako lau familia horiei 
ostatu emateko moduan gauden", 
esplikatu zuen atzo, eguena, 
Maite Agirrek, Bergarako udal 
ordezkariak, kalean geratu diren 
familien azken ordukoari dago-
kionez.

Izan ere, horixe da Bergarako 
Udalaren lehentasunetako bat, 
Boluko lur-jausiaren ondoren 
etxe barik dauden familien pre-
miak asetzea.

Hiru lagun, bakoitza leku batean
Ostatua iritsi bitartean, familia 
horiek ahal duten moduan da-
biltza bakoitzaren egoerari ir-
tenbidea ematen. "Neu, momen-
tuz, amaren etxean nago, andrea 
amamaren etxean dago, eta ala-
ba tiarekin. Eskaini digute Arra-
sateko etxe batera joateko auke-
ra, baina txarto etortzen zaigu, 
alaba eskolara eraman behar 
dugu…", esplikatu du, adibidez, 
Asier Arenazak, lur-jausiak kal-
te gehien eragin duen 59. atari-
ko familietako bateko kideak.   

"dena doa ondo" 
Bergarako Udalaren bigarren 
lehentasuna, jakina, lur-jausia 
bera kontrolpean izatea, haren 
eraginak garbitzea eta ondoren 
magala egonkortzea da. Eta ze-
regin horretan ere buru-belarri 
dihardu egunotan. 

Hain zuzen ere, Elurlan en-
presako bost langile dabiltza 
garbiketa lanak egiten, eta, haie-
kin batera, beste hiru udal lan-
gile ere badabiltza, enborrak  
mozten eta garraiatzen. "Tren-
bidea eta atzeko kanala garbitzea 
da lehentasuna, eta hori egin 
ostean hasiko gara etxeen kon-
trara dauden enborrak bertatik 

ateratzen –hori guztia goitik, 
trenbidetik egin behar dugu–. 
Behin enborrak aterata, hasiko 
gara lurra kentzen. Oraingoz, 
dena doa ondo. Lortu dugu men-
ditik zetorren ura ez jaistea ka-
leraino, eta teorian, behintzat, 

badirudi denbora izango dugu-
la trenbidekoa libratzeko, ze 
eguraldiaren aurreikuspenaren 
arabera, datorren astean ere ez 
da prezipitaziorik izango. Gai-
nera, nahiko azkar doaz lanak 
eta oso garrantzitsua dena: ha-
rriak ez dira gehiago mugitu, 
ezta beste ezer ere, ez da mugi-
mendu gehiagorik izan; hori oso 
inportantea da", kontatu du 
garbiketa lanen jarraipena ber-
tatik bertara egiten diharduen 
Lander Arregik, Obra eta Zer-
bitzuetako zinegotziak.      

Mingaina zaintzapean 
Lur-jausiaren mingainari dago-
kionez, berriz, hura ere zaintza-
pean dute adituek, Bilboko Ingek, 
Ingeniaritza, Geologia eta Geo-
teknikako enpresakoek eta Do-
nostiako Sestra Ingeniaritza eta 

Arkitektura enpresakoek. "Eguaz-
teneko azterketa luiziaren mu-
turretik, burutik, hasi zen, ba-
loratzeko zer gertatu den eta 
zelan ekidin behar den", adie-
razi du Elena Lete alkateak. 

"Geologoen eta ingeniarien 
jarraipena izango dugu uneoro. 
Hori da, nire ustez, inportantea. 
Gertatu da gertatu dena. Aurre-
ra begira badugu talde tekniko 
bat guri laguntzen eta talde tek-
niko hori egongo da jarraipena 
egiten momenturo: mugimendu 
desberdinak –eguraldi aldetik 
zein geologia aldetik– baldin 
badaude, eurek baloratuko dute 
(…) Astelehen iluntzean bertan 
etorri ziren, baina prozesu osoa 
bizi izan dute. Zuzenean deitu 
genien etortzeko, Udalak badu 
harremana haiekin, baina, ho-
rretaz gain, Ondarroako lur-jau-
siaren egoera bizi izan dute lehen 
eskutik, eta pentsatu genuen 
benetan lagungarri izango zela 
han hartutako esperientzia. Zer 
esanik ez, honek ez du zeriku-
sirik han gertatu zenarekin, 
baina esperientzia hor dago eta 
lagungarri izango delakoan dei-
tu genien", esplikatu du alkateak.

lur bolkanikoa 
Haiek aztertuko dute, besteak 
beste, zein izan den halako lur
-jausi handia gertatzeko arrazoia. 
Ze txikiago batzuk gertatu izan 
dira inguruan lehenago ere, 
bertako bizilagunek zein udal 
ordezkariek esandako moduan.  

"Lur piloa busti da, eta aldapa 
handia dago. Historikoki beste 
mugimendu batzuk ere izan dira 
gunean, erorketa txikiak asko; 
handiago bat ere bai, baina bes-
te aldera gertatu zen hura. In-
guruko lur hori bolkanikoa da, 
ez da karea eta ez du buztinik. 
Oraingoan, ura terreno guztian 
sartu da, barrutik zein kanpo-
tik", esplikatu du Arregik. 

Bide batez, lanek iraun bitar-
tean, bidegorri zati horretan 
ipinitako seinaleak errespeta-
tzeko eta bertara ez sartzeko 
eskatu die zinegotziak herrita-
rrei. "Atzo, adibidez [eguaztena] 
bi ume zebiltzan barruan; gai-
nera, mendira igota zebiltzan", 
esan du Arregik.  

Bestalde, alkateak bizilagunei 
eta herritarrei eskerrak eman 
gura dizkie "lehen momentutik" 
erautsitako elkartasunarengatik. 
"Horrek esan nahi du gizarte 
moduan balio batzuk zaintzen 
ditugula eta eskertu behar di-
tugula", esan du Letek.  

"Ez da MugiMEndu 
gEhiagorik izan, Eta 
hori oSo 
inportantEa da"
landEr arrEgi, obrEtako zinEgotzia

"gEoLogoEn Eta 
ingEniariEn 
jarraipEna izango 
dugu unEoro"
ElEna lEtE, bErgarako alkatEa

Trenbidea gainditu, hormigoizko hesia apurtu eta etxeetaraino ailegatu zen lur-jausia, 57-63. atarien pareraino. goIEnA

Eguraldia lagun, 
bizkor eta bide 
onetik doaz 
garbiketa lanak
Etxetik irten izan behar duten zazpi familietatik lau daude etxe beharrean; haien 
premiak asetzeko ahaleginetan dabil bergarako udala; lehentasuna da guztiei 
bergaran eskaintzea etxebizitza; magalean, berriz, ez da mugimendu gehiagorik izan
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HAUR HEZKUNTZA, LEHEN HEZKUNTZA, 
DBH INFORMAZIO BILERAK eta ATE IREKIAK

ARAMAIO, San Martin  Eskola
ELGETA, Herri Eskola
ANTZUOLA, Herri Eskola

Informazio zuzena eskolan bertan

BERGARA 
San Martin Agirre Eskola

Ipintza Institutua

Urtarrilaren 31n, 18:00etan Haur Hezkuntzako eraikinean
Otsailaren 4an, 11:45ean Haur Hezkuntzako eraikinean Ate Irekiak

Urtarrilaren 31n, 18:00etan

ARETXABALETA 
Kurtzebarri Eskola

Kurtzebarri Institutua

Urtarrilaren 26an, 18:00etan

Urtarrilaren 31n, 18:00etan 

OÑATI
Errekalde Eskola

Zuazola - Larraña Institutua

Urtarrilaren 28an, 17:00etatik aurrera Ate Irekiak

Urtarrilaren 31n, 18:00etan

ESKORIATZA  
Luis Ezeiza Eskola Urtarrilaren 27an, 17:00etatik aurrera Ate Irekiak 

HHI-EPA ARRASATE
HHI-EPA BERGARA Matrikula zabalik 

Urtarrilaren 26an, 18:00etan Musakolan
Urtarrilaren 31n, 18:00etan Bedoñaben
Otsailaren 2an, 18:00etan Erguinen

Urtarrilaren 30ean, 18:00etan Arrasaten
Urtarrilaren 31n, 18:00etan Aramaion

ARRASATE 
Arrasate Herri Eskola

Arrasate Institutua

URTARRILAREN 30ETIK OTSAILAREN 10ERA

iñigo  
alMortza 
Elurlan EnprEsako ugazaba

"beldurtu egin 
nintzen, eta jaitsi 
ginen jendeari 
etxetik irteteko 
esatera"
"Udalak deitu zigun eguerdi 
inguruan lur-jausi bat egon zela 
esanez, ez handia, normala, eta 
hura garbitzera etortzeko. Eto-
rri ginen, hasi ginen garbitzen 
eta sei bat kamioi atera geni-
tuenean –ze gero eta gehiago 
zetorren menditik, kendu eta 
gehiago etortzen zen, kendu eta 
gehiago etortzen zen…–, arbola 
bat jausi zen. Gero, makinan 
zebilen langileak eskapada egin 
zuen, haren atzeko aldera jausi 
zen beste arbola bat, korrika 
mugitu ginen… eta moskeatu 
egin ginen, zarata handia en-
tzuten genuen goian, eta orduan 
igo nintzen mendira eta ikusi 
nuen oso urrutitik zetorrela. 
Beldurtu egin nintzen orduan, 

eta udaltzainei deika hasi ginen, 
Udaleko jendeari… Etxeetara 
jaitsi ginen jendeari irteteko 
esateko, zetorrena oso handia 
zela. Anekdota moduan, akor-
datzen naiz andre bat zegoela 
galdezka: 'Pero tenemos que 
dejar la casa?'. Eta nik esaten 
nion: 'Ba ni ez naiz inor esateko, 
ze ni ez naiz autoritatea, baina 
nik neuk laga egingo nuke etxea; 
gero sartuko zarete sartu behar 
zaretenean, baina orain momen-
tuan irten zaitezte, faborez'. Eta 
hark ezetz, hura ez zihoala txa-
kur barik kanpora. Azkenean, 
txakurra ere guk hartu eta ate-
ra genuen… eta eskerrak dena 
ondo irten zela, jendea kanpoan 
zegoela… Gero, lur-jausiaren 
lehen aldi bat etorri zen; ez zen 
etxeetaraino ailegatu, lokatza 
bai, baina arbolarik ez; hori 
17:00 aldean izan zen. Eta biga-
rren txandan, 18:00 aldean edo, 
goian geunden, beste aldean, eta 
berriro entzun genuen bazeto-
rrela. Zarata entzuten zen, ar-
bolak jausten… bra, bra, bra… 
nola zetorren, eta berriro abi-
satu genien behekoei. Ordurako 
suhiltzaileak hemen zebiltzan 
lanean, eta orduan lur-jausia 

tentsioa, amorrua, pena, 
beldurra, elkartasuna…  
Emozioz betetako hiru egun bizi izan dituzte bolua auzoko bizilagunek eta, oro har, 
bergararrek. astelehen eguerdian lur-jausi txiki bat izango zela zirudiena iluntze 
partean burrunbaka hasi, eta ura, lurra eta arbolak jausten hasi zirenetik 

Astelehen iluntzean okertu zen 
dena. Prezipitazio ugariak tar-
teko, Bergarako Bolua auzoan 
gertatutako lur-jausi txiki bat 
garbitzen zebiltzan Elurlan en-
presako langileak. Iñigo Almor-
tza enpresako ugazabak entzun 
zituen hasierako zaratak. Men-
dian behera zihoazen arbola bi 
justu-justu saihestu zituzten 
langileek eurek. Eta orduan, 
auzotarrei zein Bergarako Uda-
lari zerbait larria zetorrela abi-
satu zieten. 

Suhiltzaileak, Ertzaintza, udal 
ordezkariak… bertaratu ziren 
orduan Bolu ingurura. Bi bu-
rrunbaren lekuko izan ziren 
eurak eta bertan ziren bizilagu-

nak, ordurako, 18:00 inguruan,  
bizilagun guztiak ere etxeetatik 
kanpo zeuden. Eta bigarren bu-
rrunbaren ondotik menditik 
ura, lurra eta arbolak jausten 
hasi ziren. Trenbide zaharra 
gainditu, hormigoizko hesia 
apurtu eta Boluko etxeetaraino 
ailegatu zen lur-jausia, urduri-
tasunak eta beldurrak airean 
zituzten bertako bizilagunen 
inpotentziaren aurrean. Malkoak, 
kezka aurpegiak, beldurra… 
nagusitu ziren orduan. Emozioz 
betetako orduak izan ziren haiek 
eta baita ondorengoak ere. 21 
familia etxetik kanpo. Eta etxee-
tara bueltatu zirenek ez zuten 
lasai lo egin gau hartan. iñigo Almortza. oIhAnA ELoRtZA
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sartu zen barruraino, teilatue-
taraino, etxeetaraino… (…) Orain 
ikusita, oso goitik dator kontua. 
Nik uste dut 100 bat metrotik 
gora datorrela". 

joseba 
Moñux 
suhiltzailEa

"Momentuan ez 
zegoen 
erantzunik"
"Sustoa hartu genuen eurek eta 
guk, ze oraindik bizilagunak 
etxetik ateratzen genbiltzan eta 
bigarren luizia gertatu zen, za-
rata handia…  Jendea beldurtu 
egin zen, ze behin jausi da, bi-
garren aldiz jausi da, euriak 
jarraitu egiten zuen… eta mo-
mentuan ez zegoen erantzunik".

Maite 
sotil
bizilaguna

"gaua pasatu 
dugu begi bat 
itxita eta bestea 
zabalik"
"Guztia ikusi nuen. Almortza 
[Iñigo] zebilen garbitzen eta hark 
susto handia hartu zuen. 19:00etan 
gertatu zena, ilun zegoen eta 
orduan ez zen ikusten, baina 
atera zuen zaratarekin denak 
irten ginen korrika. Gaua pasa-
tu dugu begi bat zabalik eta 
bestea itxita, oso arduratuta; 
esan ziguten, badaezpada, ma-
leta gertu izateko. Ez zutela uste, 
baina, badaezpada…". 

lourdes 
rubio 
bizilaguna

"Hiruzpalau 
hilabeterako 
kontua izango 
dela esan digute"
"Esan digute luze joko duela, 
gutxienez, hiruzpalau hilabete-
ko kontua izango dela. Nire 
etxebizitza –59. atariko lehen 
solairuko ezkerra– ondo dago. 
Baina sukaldeko kristaleraren  
kontrara dago lokatz guztia pi-
latuta. Eta horrekin oso kezka-
tuta nago. Ze harritxoren bat 

jausi eta kristala apurtzen bada, 
dena barrura sartuko zait… 
Suhiltzaileekin egon naiz, eska-
tu diet egur bat jartzeko krista-
lera horretan eta beste bat sa-
rreran, eta euren zain nago, ea 
laguntzen didaten. Ze beste au-
kera bat da arotzari deitzea, 
baina ez dakit arotzari utziko 
dioten lan hori egiten. Asegu-
ruarekin ere egon naiz eta esan 
didate ez direla lur-jausien kar-
gu egiten. Orain, ezagun baten 
etxean nago egunotan; bi txa-
kurtxo ere baditut, eta Udalean 
esan didate gaur arratsaldean 
–eguena– ez bada, bihar emango 

didatela konponbideren bat zen-
tzu horretan. Baina oso kezka-
tuta nago pilatutako lokatzaren 
kontuarekin".

celia 
goMez
bizilaguna 

"etxebizitza eta 
ile-apaindegia 
ditut eta ez dute 
kalterik"

"Ile-apaindegia dut auzoan, 51. 
zenbakian. Luizia gertatu ze-
nean, ile-apaindegian sartu gi-
nen, baina udaltzainak etorri 
ziren eta irtenarazi egin gin-
tuzten. Soinean generamanare-
kin bakarrik alde egin behar 
izan genuen. Gurasoen etxean 
eman nuen gau hura. Artean 
ez nekien nire etxebizitzak kal-
teak zituen edo ez; itxaropena 
nuen ezetz. Hurrengo egunean, 
arratsaldean udaletxean egin 
genuen bileran, esan zidaten 
ez etxea, ez ile-apaindegia ez 
zeudela kaltetuta, eta bueltatu 
egin ahal izan nintzen; etxebi-

zitza 47. zenbakian daukat. Ile-a-
paindegia berriz ireki ahal izan 
dut. Alde horretatik, behintzat, 
lasai geratu naiz; izan ere, nahiz 
eta gurasoen etxean egon, neu 
gaizki nengoen: urduri, egone-
zinarekin, lekuz kanpo… Baina, 
beste alde batetik, gertatu de-
naren tristurarekin gaude, eta 
bueltatu ezin izan direnengatik 
penatuta ere bai; ile-apaindegian 
beste berbagairik ez dugu egun 
hauetan. Hala ere, Bolua oso 
auzo jatorra da eta beti eraku-
tsi izan du hori; laguntasuna 
behar dutenendako zerbait egin-
go dela ziur nago".

ura ateratzen Udal langileak, ingeniari bat eta geologo bat batu ziren 
erabakitzeko zer egin bizilagunekin; ateraraztea erabaki zuten. 
Suhiltzaileak ura ateratzen hasi ziren. Minutu gutxian, kalearen zati handi 
bat menditik behera etorritako urak hartuta geratu zen.

udala eta Foru aldundia Biharamunean, diputatu nagusi Markel olano 
eta bozeramaile Imanol Lasa eta Bergarako alkate Elena Lete joan ziren 
Bolura, azken ordukoak jakin eta elkartasuna adieraztera. "Lehentasuna 
bizilagunei arreta ematea" zela azpimarratu zuten.

Luizia Astelehen goiz partean hasi zen lurra jausten maldan behera, eta 
16:30 aldera handitu egin zen jarioa. Udaltzainak bertaratu eta konturatu 
ziren uste baino handiagoa zela luizia eta handitzen zihoala. 18:30ean, 
goiko trenbide zahar gaineko mendi malda zati bat behera etorri zen. 

Etxetik kanpo gaua etxetik kanpo eman behar izan zuten 47. eta 63. 
zenbakien arteko bizilagunek; 21 familia, denetara. Etxera ezin izan zuten 
bueltatu, eta gehienek soinean zeramatenarekin egin behar izan zuten 
alde, artean berritasun gehiago jakin gabe.
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leintz udal euskaltegia
nafarroa 2 - Aretxabaleta
Intxaurtxueta 9 - Eskoriatza
943 79 21 68 
idazkaritza@
udaleuskaltegia.eus

bedita larrakoetxea 
udal euskaltegia
Bidebarrieta, 
18-behea, oñati
tel.: 943 78 24 96
euskaltegia@onati.eus

arrasateko 
udal 
euskaltegia
Arimazubi plaza, 2
tel.: 943 79 70 77
euskaltegi@arrasate.eus

bergarako udal 
euskaltegia
Barrenkalea, 33 
(Irizar jauregia)
tel.: 943 76 44 53
euskaltegia@bergara.eus

kalteak 59. atarian Ze etxebizitza dauden kaltetuta zehaztu zen; zazpi 
familiak etxetik kanpo eman beharko dituzte hurrengo hilabeteak. Beste 
bizilagunak bueltatu egin ziren etxera. Behin-behineko bizilekuak bilatzen 
hasi ziren Bergarako Udala eta Aldundiko gizarte Departamentua.

garbiketa lanak Eguenean, oraindik ere, bistakoak ziren astelehenean gertatutako luiziak utzitako arrastoak. 
geologoek eta ingeniariek lanean ziharduten ingurua aztertzen. Bitartean, makinek lanean ziharduten enborrak 
eta oztopo nagusiak kentzen. trenbidean, luiziaren bi aldeetan, makinak ibili dira egunotan. Udal langileek 
inguruak txukuntzen ibili dira. Lan handienak ateri zegoen bitartean egin nahi zituzten. 

juantxo 
urbieta
bizilaguna

"euria hasten 
badu, agian, 
korrika hasi behar 
dugu berriro"
"55. atarian bizi gara. Bertan lo 
egiteko moduan gaude. Baina 
euria hasten badu, agian, korri-
ka hasi behar dugu berriro. Gaua 
alabaren etxean pasatu dugu 
gaua. Ez dugu lorik egin, e! Egon 
egin  gara". 

bixen 
uribesalgo 
bizilaguna

"amaginarrebaren 
etxean gaude, 
baina beste toki 
bat behar dugu"
"57. atarikoak gara. Atariko es-
kumakoak bai, baina ezkerrekoak 
ezin gara bueltatu, gure etxea 
ondo dago, baina justu-justuan 
hor dago lur-jausiaren mingaina 
eta, badaezpada… kanpoan ge-
ratu behar dugu, ikusi egin behar 
zenbat denborarako egon behar 
dugun. Seguru ez digute ezer 
esan, baina astebete seguru baietz, 
eta hortik gora izango da. Zain 
gaude, oraingoz, amaginarreba-
ren etxean, Irizar kalean. Emaz-

tea Luisa eta Igor semea bizi 
ginen etxean eta hirurak gaude 
emaztearen amaren etxean. 
Oraingoz, guretako irtenbidea 
da, urgentziazkoa, baina, luza-
rorako daukagunez, ez da irten-
bide egokiena, beste toki bat 
beharko genuke. Dena den, Uda-
lak esan digu Arrasaten, Sora-
luzen edo Bergaran lor dezakee-
la etxea eta guretako Bergaratik 
kanpo ez da irtenbide egokia, 
semeak eta nik neuk Bergaran 
egiten dugu-eta beharra".

pada…" dolores 
santos 
bizilaguna

"gure etxea da 
kaltetuena, eta 
oso gogorra da 
beste toki batera 
joan behar izatea"
"Oso ukituta nago. Gure etxea 
izan da kaltetuena, luiziaren 
mingaina parez pare daukagu 
eta. 15 zentimetrorainoko loka-
tzez beteta daukat etxea. Oso 
gogorra izan da niretzako hau 
guztiau; izan ere, etxean bakarrik 
bizi naiz eta neure ingurunera 
ohituta nago; horregatik, beste 
toki batera joatea oso gogorra 
da. Ea lehenbailehen konpontzen 
den. Dena den, alabaren etxean 
eta suhiaren etxean nago, eta, 
gaitz erdi; etxetik gertu, gainera, 
etxe-bloke berean bizi dira eta".
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Xabi gorostidi dEbagoiEna
Lur-jausiak albiste izan diren 
aste honetan, adituen iritzia jaso 
nahi izan du GOIENAk. Onda-
rroako Kamiñaldeko kasuak 
oihartzun mediatiko handia izan 
zuen, baina, Debagoienera eto-
rrita, Gasteizko autobidean izan-
dako arazoei, berriki Bergaran 
eta Aramaion gertatukoak gehi-
tu zaizkie.
gero eta ohikoagoak al dira lur-ja-
siak? zergatik?
Azken hamarkadetan etxebizitza 
eta eraikin askoz gehiago egin 
dira mendi magalen ondoan. 
Lehen, lautadak erabiltzeko joe-
ra zegoen, baina espazio falta-
gatik mendi magalen alboan 
eraikitzen da halabeharrez.
eremu urbanoetan arrisku handie-
giak hartu izan dira? 
Iraganean azterketa geotekni-
koak apenas egiten ziren. Hauei 
esker, naturaren eraginez sor 
daitezkeen kalteak aurreikusten 
dira; lur-jausiak edo uholdeak 
kasu. Egun azterketa hauek 
beharrezkoak dira, baina kasu 
batzuetan ez dira behar beste 
sakontzen, eraikitzeari lehenta-
suna emanez. Lurzoruak zeha-
tzago aztertu beharko lirateke.
era honetako ezbeharrak saihes-
teko komenigarria litzateke jada 
eginda dauden eraikuntzen berraz-
teka geoteknikoak egitea? 
Nire ustez, kontrol bat egin 
beharko litzateke urtero, batez 
ere, eraikuntza zaharrekin. Ara-
zoak gertatu eta ondoren kon-
pondu beharrean, komeniga-
rriagoa da hauek aurreikusteko 
eta eragozteko neurriak hartzea.
zer egin daiteke berrazterketa ho-
riek derrigorrezkoak izateko?
Lege bitartez egin beharko li-
tzateke, baina, horretarako, 
eraikinek gaur egun daukaten 
arriskuaz jabetu behar dugu 
lehenengo. Izan ere, kontzien-
tziazioa falta da.
zein neurri hartu daitezke arriskuan 
egon daitezkeen eraikinetan? zein-
tzuk dira eraginkorrenak?

Neurririk eraginkorrena azter-
keta geoteknikoak urtero egitea 
litzateke. Egia da azterketa ho-
riek ez dutela ziurtatzen ezer 
gertatuko ez denik. Lurrikarekin 
ere berdina gertatzen da. Behin 
arriskua dagoela jakinda, hain-
bat neurri har daitezke. Landa-
redia sartu, euste-hormak erai-
ki, drainatzeak...
nola egiten dira drainatzeak? 
Drainatze makinekin. Tutu ba-
tzuk sartzen dira lurzoruan da-
goen ura kanpora ateratzeko. 
Honen helburua lurrak duen 
pisua gutxitzea da, horrela egon-
korragoa izateko. 
ezbeharrak gertatzen direnean, 
erantzukizuna geologoarena da, 
ala eraiki duen enpresarena? 
Kasuak aztertu behar dira. Az-
terketa geoteknikoa ondo egin-
da badago, eta enpresak arrisku 
horiek kontuan hartu ez baditu, 
errua enpresarena izango da. 

Baina frogatzen bada geologoak 
ez duela bere lana behar beste 
sakondu, kasu horretan ardura 
ez da enpresarena.
Magaletan dauden etxeetan lur-jau-
si arriskua txikitzeko, zuhaitzak 
landatzea aproposa da? 
Landarediak lurrari egonkorta-
suna ematen dio. Sustrai han-
didun zuhaitzak dira apropose-
nak horretarako; pinua edo 
haritza, adibidez. 
landa eremuetan, pinudiak ken-
tzerakoan, ohikoak izaten dira lur
-jausiak... 
Aurreko galderan azaldu bezala, 
zuhaitzak kentzerakoan lurraren 
egonkortasuna ahulagoa da. 
Kanalizazio lanak egin daitezke, 
baina, hala ere, urak bere bide 
naturala bilatzeko joera du. 
eguraldia fenomeno kontrolaezina 
da. baina lehorte baten ondoren 
euri jasa handiak egitea nahaske-
ta arriskutsuegia da, ezta? 
Hala da. Euri jasak beti dira 
arriskutsuak,  baina, batez ere, 
bat-batean izaten direnean. Lu-
rra saturatu egiten da, ez dau-
kalako ur emari handi hori 
xurgatzeko gaitasunik. Lurraren 
lehen geruza irristakor geratzen 
da, eta urak aurretik duen guz-
tia eramaten du.  

Suarezek eraikinen berrazterketa geoteknikoak urtero egitea defendatzen du. A.S.

"Lurzoruak zehatzago 
aztertu beharko lirateke"
aitziber suarez Ehu-ko gEologoa
geologian lizentziaduna da, Ehun, eta orain doktoretza tesia egiten ari da arrasateko 
aztarnategi bati buruz. horrenbeste lur-jausi gertatzearen arrazoiei buruz jardun du

"EraikinEn 
bErraztErkEta 
gEotEknikoak 
urtEro Egin 
bEharko LiratEkE"

Sahararako 
bilketa hasi da
Saharar herriaren Lagunen elkarteek 
elikagaiak eta beste oinarrizko gauza 
batzuk biltzeko kanpaina dute 
martxan: 13. Piztu Itxaropena. 
tindufeko kanpalekuetako 
sahararrendako, honako hauek 
batzen dabiltza: arroza, lekaleak, 
azukrea, pasta, atuna, sardinak, 
olioa, helduendako pardelak eta 
konpresak. Urtarrilaren 21era arte 
har daiteke parte kanpainan bat egin 
duten establezimendu eta eskoletan. 

goIEnA

Gipuzkoako Chernobilen Lagu-
nak elkartea udan Ukrainatik 
etorriko diren umeak hartzeko 
familia berrien bila dabil. Hel-
burua da janari osasungarria 
jan eta aire garbia arnastea, 
defentsak berreskuratuz. Kon-
takturako bideak: 689 58 62 77 
telefonoa  eta www.chernobilen-
lagunak.com webgunea. 

Txernobilgo umeak 
hartzeko familia 
berriak behar dituzte

Hondakinen Informazio Bule-
goetako aurrez aurreko arreta 
zerbitzuak lekuz aldatuko dira 
otsailaren 1ean. Leku eta ordu-
tegi hauek izango dituzte: Are-
txabaleta: Arkupe (10:00-13:00, 
16:00-20:00); Arrasate: Manko-
munitatea (09:00-14:00); Bergara:
udaletxea (08:30-13:30); Eskoria-
tza: udaletxea (09:00-14:30).

Hondakinen 
informazio 
bulegoetan aldaketak

Diabetesa antzemateko testa 
egingo dute 9 farmaziatan
debagoieneko bederatzi farmaziatan egin ahal izango 
da, doan, 2 motako diabetesa detektatzeko galdeketa 

Leire kortabarria dEbagoiEna
Gipuzkoako 119 farmaziak har-
tzen dute parte, joan den mar-
titzenetik aurrera, Gipuzkoako 
Sendagaigileen Elkarteak 2 mo-
tako mellitus diabetesa (DM2) 
izateko arriskua duten hiritarrak 
detektatzeko sustatu duen pro-
graman. Ekainera arte iraungo 
du. Arrasateko hiru farmaziak, 
Oñatiko hiruk, Aretxabaletako 
batek, Elgetako batek eta Ber-
garako beste batek hartzen dute 
parte programa horretan; ba-
koitzean, kanpoaldean, hori 
adierazten duen kartela dago.

40 urtetik gorako guztiak 
Programa bi fasetan egingo da. 
Lehenengoa Findrisk galdeketa 
da, eta nahi duten guztiek bete 
ahal izango dute farmazian. Be-
reziki dei egiten diete honako 
hauei: 40 urtetik gorakoak; eta 
25-39 urte artekoak, arrisku-fak-

toreak badituzte, hala nola DM2 
familia-aurrekariak, larregizko 
pisua, dieta ez osasungarria, 
ariketa fisikorik eza eta presio 
arterial handia. Findrisk testa-
ren barruan, galdera batzuk 
erantzun beharko dituzte. Test 
horren erabilgarritasuna egiaz-
tatuta geratu da erabili izan den 
herrialdeetan.

Findrisk testaren emaitzen 
arabera, DM2 izateko arrisku 
ertaina duten pertsonen kasuan, 
farmazialariak ohitura eta bizi-
modu osasungarrirako gomen-
dioak emango dizkie, eta osa-
sun-hezkuntzari buruzko diptiko 
zehatz bat ere bai. Testak DM2 
izateko arrisku handia dagoela 
dioenean, erabiltzaileari dei egin-
go zaio gluzemia basaleko neur-
keta egiteko, odol lagin bat eman-
da. Gluzemia basala 110mg/dl-tik 
gorakoa dutenak medikuaren-
gana bideratuko dituzte.
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Eskerrik asko!

Angel MAriA gArciA
arrasatEko ErrEgE kabalgatako 

batzordEarEn izEnEan

arrasatE

Arrasateko Errege 
Kabalgatako Batzordeak 
eskerrak eman gura dizkie 
hauei guztiei: Udalari, 
Udaltzaingoari, Obretako 
Brigadari, SUDCi, 
Lurraldebusi, 
establezimenduei, banketxeei 
eta kabalgatan parte hartu 
duten herritar guztiei.

Horiei guztiei esker, beste 
urte batez, ilusioa banatu 
dugu umeen artean eta 
Iturbide egoitzan eta 
Debagoieneko Ospitalean 
daudenen artean.

'Atsedenaren apologia'

lourDeS iDoiAgA urkiA etA         
Jon kepA gerrikAgoitiA
oñatiko EaJ-rEn udal zinEgotziak

oñati

Izen hori du Ararteko Manuel 
Lezertuak eta Nafarroako 
Herri Defentsariak Javier 
Enerizek argitaratu duten 
artikuluak (Noticias de 
Gipuzkoa, 2016-10-08). Idatzi 
horrek Giza Eskubideen 
Europako Auzitegiaren 
(GEEA) iritzia jasotzen du "... 
kutsadura akustikoak 
pertsonen osasuna eta osorik 
izatearen oinarrizko 
eskubidea urratzen duela" 
esatean. Idatziak argi uzten 
du Giza Eskubideen 
Hitzarmenak "agintariei 
eskatzen diela pertsonen 
atseden-eskubidea 
bermatzeko, gauetako 
zalapartek sortutako zaraten 
aurkako neurri eraginkorrak 
hartuz; halaber, 
udal-agintariek zarata 
akustikoen aurrean 
geldotasunez jokatu dutela ere 
salatzen du.

Gainera, iritzi artikulu 
horrek jasotzen duenaren 
arabera, udal-agintarien 
eginkizuna da zarata sortzen 
duten jarduerak kontrolpean 
edukitzea, neurtze-tresneria 
erostea, herritarren kexei 
erantzun azkar eta 
eraginkorra eskaintzea; eta 
ofiziozko prozedura hastea. 
Idatzian ez da eztabaidan 

jartzen aisialdi-jardueren 
interesa eta onura, baina 
horiek jasangarriak izan 
daitezela eskatzen du.

Ildo horretatik, EAJ-PNVren 
udal-gobernuak, herritarrekin 
eta ostalariekin egindako 
parte-hartze prozesuaren 
ostean, 2008an, indarrean 
zegoen ordenantza aldatzea 
onartu zuen. 
Ordenantza-aldaketa horrek 
behartuta, mugagailuak ezarri 
behar izan ziren 
musika-tresnerian eta 
itxiera-ordutegia errespetatu 
behar izan zen Oñatiko 
tabernetan. Hala, zigorra jarri 
zitekeen Kale Zaharreko 
bizilagunak salaketa ezartzera 
behartu gabe. Araudi hori 
indar-indarrean dago 
oraindik, baina EH Bilduren 
udal-gobernuak ez du 
betetzen. Ez hori bakarrik, 
Kale Zaharrekoen kexak 
artxibatu ere egin izan dira! 

Beraz, Kale Zaharreko 
bizilagunen eskaerari 
fundamentuz erantzuteko, 
EAJ-PNVk Hirigintza 
Batzordean hiru aldiz eskatu 
du dagoeneko (2015-09-22; 
2016-05-19; 2016-09-15) guneko 
"zaraten mapa" urgentziaz 
egitea eta Kale Zaharreko 
bizilagunekin, ostalariekin eta 
Hirigintza batzordekideekin 
lan-mahai parte hartzailea eta 
iraunkorra osatzea ere exijitu 
du. EAJren iritzian, arazoa 
larria da. Ezin da konpondu 
bizilagunekin noizbehinkako 
batzarrak eginda! 

Oñatiko EAJ-PNVk 
ostalaritzaren jarduera 
ekonomikoa babesten du, eta 
saiakera egin behar da alde 
guztien arteko adostasuna 
lortzeko, 2008an egin bezala, 
horrela bermatuko baita 
oñatiarren atseden-eskubidea.

Kulturolan Union 
Cerrajera deituraren 
alde!

JuAn rAMon gArAi
arrasatE

Union Cerrajerako sarrerako 
eraikina, bertatik sartu eta 
irteten ginelako bertako 
langileak, urte batzuetatik 
hona, batez ere bertan jarrita 
zeuden Union Cerrajera 
hitzak kendu zirenetik, 

Saiolan-enak jartzeko, 
Erlojuaren eraikina deitzen 
dio batez ere Arrasateko 
Udalak.

Deitura oso okerra, nire 
ustez, eta eraikin horren 
benetako historia estaltzen 
duena.

Eraikin hori 1939an eraiki 
zenetik, sekula ez da izan 
Erlojuaren eraikina. Union 
Cerrajera hitzak kentzean 
Saiolan jartzeko, gure 
herriko historiaren aurkako 
lehen ekimen bat izan zen; 
bigarrena Erlojuaren 
eraikina deitzea da; eta 
hirugarrena izango litzateke, 
orain proposatzen den 
moduan, Kulturola 
izendatzea, Union Cerrajera 
ahazturik...

Euskal Herritarrok Udalean 
zegoela, Industria Museoa 
jarri zuten bertan. Lehen 
urratsa izan zen azken 
errementeria zen Bixente 
Barandiaranekin akordio 
batera heldu eta bere laneko 
tresnak erakusketa batean 
jartzeko. Bigarrena Industria 
Museoa antolatzea, Union 
Cerrajerako sarrerako 
eraikinaren bigarren 
solairuan. Gure historia 
jasotzen zen bertan, lehen 
burdina-meatzaritik hasita, 
Iraultza Industriala, Bixente 
Barandiaranen tailerra, 
Union Cerrajera, ELMA, 
kooperatibak... Zabalik egon 
zen bitartean, urtebetean 
3.000 lagun baino gehiago 
bertatik pasatu ziren. Bisita 
gidatuak egin ziren. 

Baina alkatetzaren 
aldaketarekin, Lakuntza 
alkate zela, Udalak erabaki 
zuen Industria Museoa 
bertatik kentzea, bertara 
Arrasate Musikal joan behar 
zelako, eta sabaia aldatu zen 
auditorium bat jartzeko. 

Udal berri batek ezin du, 
nire ustez, aurrekoek ondo 
egindakoak deuseztatu edo 
kontuan ez hartu. 

Udalaren asmoa oraingoan 
da Aprendices eraikinean 
Arrasate Musikal jartzea eta 
sarrerako eraikinean 
Kulturola gauzatzea, biak 
herriko eragileekin batera, 
txalogarria benetan.

Nire iritziz, oso 
beharrezkoa da herriko 

eragileen artean gure 
historiaren aldeko eragileak 
ere kontuan hartzea.

Sarrerako eraikinean Union 
Cerrajera hitzak berriz jarri 
behar dira, gura baldin 
badugu kontsekuenteak izan 
Udalaren asmo honekin: 
"Eraikinaren jatorrizko 
izaera berreskuratzea 
planteatzen du, antzina 
zituen ezaugarri nagusiak 
berreskuratuz".

Eskumen kontua da

MAnex Agirre
https://goo.gl/vnzJ0M

Joseba Tapiaren Real Politik 
hit nire gusturako gutxietsi 
samarrak (udako kantua izan 
behar zuen argitaratu zen 
urtean; edukiz kargatuegia 
izan, ordea, ohituta gauden 
arinkerietarako) kantagai 
duena ederki bete dute 
Jaurlaritzaren bozeramaile 
gorenek, azken bi asteotan. 
Urkulluk eta Erkorekak, 
Iñigok eta Josuk, 
ulerkortasun neutroz 
erantzun dute dimentsio 
pertsonal-politikoaren puxika 
zuzen-zuzenean zulatu duten 
bi gertaeraren aurrean ("ados 
zegoen gurekin / doan eman 
zigun bostekoa"); baina 
gobernukide batek, kargua 
eskuratu eta hurrengo 
egunerako ederto ikasita izan 
behar duen mantra-kutsudun 
esaldiarekin etorri zaizkigu, 
dotore: "berak ezin zuen ezer 
egin / ez zen bere 
eskumenekoa".

Eskumena, berez, ondo 
definitutako zerbait da; edo 
badaukazu, edo ez daukazu. 
Ordea, noski, gauza bat da 
eskumena bera, eta beste bat 
daukazun edo ez daukazun 
eskumenaren gainean eraiki 
duzun diskurtsoa. Are 
gehiago, gainera, diskurtso 
hori bringatu egin badute 
gertu samar dituzun 
solaskideek: Fiskaltzak ikertu 
egingo ditu Juan Kruz 
Mendizabalen aurkako 
salaketak, eta hori ez dator 
guztiz bat (guztiz kontra 
doala ez esatearren) Iñigo 
Urkulluk "prozesua" Elizaren 
ardurapekoa soilik dela 
esatearekin. Eta, Josu 
Erkorekaren "hemendik 

kanpora gertatutako 
egitateen" aurrean 
Jaurlaritzak ardurarik ez 
duela esatearekin ere ez 
dator bat (guztiz kontra doa, 
dena esan behar bada) bere 
alderdikide Eneko Goiak Sara 
Majarenas gerturatzeko 
egindako eskaera.

Gertatu dena larria da, eta 
mina ematen du herritarron 
ordezkariek ezkutu gisa 
teknifikazio kronikoa 
erabiltzea. 

Erkoreka eta Urkullu, 
jaunok, "salatu" edo "exijitu" 
lakoak gehiegitxo 
bazaizkizue, "elkartasun", 
"laguntza" ere hor dituzue. 
Baina egin zerbait, esan 
zerbait, babes itzazue zuen 
herrikideak.

Kontsolamendua

AnJel lertxunDi 
https://goo.gl/vloYwu

Aforismo asmatu berri baten 
arabera, "gero eta botere 
gehiago, orduan eta 
segurtasun gutxiago". 
Boteretsuak badaki etsaiez 
inguratuta dagoela, badaki 
bere inguruko lausengarien 
artean dagoela traizionatuko 
duen Judas, bere aulkia 
berotu nahi duen ipurtestua. 
Boteretsua ere halaxe egon 
zen itzalean, une egokiaren 
zain, bere aurrekoa noiz 
eroriko.

René Goscinnyk, Asterix 
edo Lucky Luke komiki 
ezagunen gidoilariak            
–komikia izango da 
gidoilariei merezitako 
garrantzia ematen dien arte 
bakarra–, Iznogud izeneko 
pertsonaia asmatu zuen: 
"visirraren tokian visirra" 
izan nahi duen pertsonaia 
iluna da Iznogud, ezti-ele 
ipurtzuria bezain azpijale 
satorra, zimarkuari zimarku 
dabilena visirraren lekuan 
noiz jarriko.

Orain artekoak aski ez, eta 
bihartik hasita ad nauseam 
emango dituzte Trumpen 
inbestidurako irudiak. 
Goragaleari eusteko, 
entreteni gaitezen Iznoguden 
bila haren jarraitzaile 
kartsuenen artean. 
Zerbaitekin kontsolatu 
beharra dago...

gutunak: karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. gutuna helarazteko bideak: otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus
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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, 
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Olentzerok euskal selekzioaren ekipazio bana ekarri die aurten 
Unaxi eta Ametsi. Eta ekipazio hori luzitze aldera, han joan 
nintzen San Mamesera etxeko bi futbolariak eskutik hartuta.

Bai, gu izan ginen Katedraleko Gabonetako mezara joan 
ginen urteroko sinestunetako batzuk.

Lau katu harmailetan, politikariak palkoan, jokalariak 
ofizialtasuna aldarrikatzeko pankartarik gabe zelaira eta 
bozgorailuetatik Gora ta gora Euzkadi, aintza ta aintza bere 
goiko Jaun onari.

Jo du txistua epaileak eta hasi dira semeak galdezka: 
"Aita, zergatik ez du euskal selekzioak Eurokopan edo 

Munduko Txapelketan parte hartzen?". 
"Aduriz, Iñigo Martinez eta Oiartzabal euskal herritarrak 

badira, zergatik jokatzen dute Ramos, Pique eta Casillasekin 
batera Espainiako selekzioarekin?".

"Muniainek euskaraz jakin 
gabe jantzi dezake euskal 
selekzioaren kamiseta?" –
eutsixok/n horri!!!–. 

Eta ni isilik atsedenaldia 
noiz iritsiko amonak 
prestatutako bokadiloarekin 
ametsetan. 

Baina bokadiloak ere ez 
zidan urteroko patxangaren zapore mikatza goxatu. 

Bigarren zatian ere partidak ildo beretik jarraitu zuen. 
"Español el que no bote" lotsati batzuk, independentziaren 

aldeko oihu otzanak eta halako batean piztu da Katedrala: "Ari, 
ari, ari, Tokero lehendakari!!!". "Besterik ez genuen behar", 
pentsatu nuen nire baitarako. 

Amaitu da partida. Umeak pozik euskal selekzioak 3-1 irabazi 
duela eta. 

Ni, ordea, triste eta pentsakor itzuli nintzen etxera. Noiz arte 
jarraitu behar dut semeei gezurretan gure selekzioa 
Mundialean ikusiko dugula sinistaraziz?

Bestela, datorren urtean Olentzerori edo Errege magoei La 
Roja-ren kamiseta ekartzeko eskatuko diet, semeentzat. 

Eta Bernabeu edo Pizjuanera eramango ditut Aduriz, 
Oiartzabal eta Iñigo Martinez behingoz partida ofizial batean 
ikusteko. "Yo soy español, español" kantatzen dugun 
bitartean...

Gora ta gora 
Euzkadi

zabalik

AnArtz Agirre

"aita, zErgatik Ez du 
EuSkaL SELEkzioak 
Munduko 
tXapELkEtan partE 
hartzEn?"

ironiAon
dEbagoiEna

Oso egokia iruditzen zait; 
horrela, jabeek nahi dutenean 
zabaldu eta itxi dezakete 
denda edo dena delakoa. Inork 
ezer esan gabe. Eta igandeetan 
zabaldu nahi dutela? Ba, 
aurrera. Nori egiten dio kalte, 
ba? Ez duenak gura ez dezala 
zabaldu. [Ironia ON]

Nik uste dut erosleok zenbat 
eta aukera zabalagoa izan, 
orduan eta gehiago erosiko 
dugula. Total, igandeetan ere 
egiten dira erosketa ako: 
Internetez! [Ironia ON]

politikAri izAn nAhi Dut
dEbagoiEna

Nire iritzia? Oso argia: 
irabazten irteten dira 
merkataritza-gune handiak 
eta galtzen, berriz, betikoak: 
denda ertainak eta, batez ere, 
txikiak.

Politikariek, lehengo lepotik 
burua.

irAti
dEbagoiEna

Denda txiki bat daukat nik, 
eta nahikoa lan izaten dugu 
astean zehar zabaltzearekin; 
lau katu ibiltzen dira...

Denda handiek igandeetan 
ere zabaltzen badute, non 
dago gure etorkizuna? Astean 
zazpi egunez lan egin beharko 
dugu denda handiei 
konpetentzia egin ahal 
izateko; bestela, esango 
didazue zer egin dezakegun! 

Oraingoz, jendeak ez dauka 
ohiturarik igandeetan 
erosketak egitera joateko, 
baina, adibidez, Gasteizen 
dauden dendatzarrak astean 
zazpi egunez zabaltzen 
badituzte, gureak egin du!

Eta okurritzen bazaie urte 
osoan edukitzea merkealdia?

zEuk Esana

hurrEngo zEnbakian: ErruSian, 2014tik aurrEra jaiotakoEk Ezingo dutE tabakorik EroSi; 
zEr dEritzozu? Iritzia emateko posta elektronikoa: berriak@goiena.eus / Webgunea: goiena.eus.

Zer iritzi daukazu merkataritzaren liberalizazioaz?
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hau bE badogu!

Boluko luiziak oihartzuna 
izan du erabiltzaileen artean, 
eta baita atzerriko hedabideen 
artean ere:

@RTn_euskadi: "#Euskadi 
Bergarako Udaleko 
teknikariak eta geologoak 
boluko luiziaren ostean egoera 
aztertzen ari dira" (itzulita).

@Sanfermin00: "Bergaran 
zortzi familia ezin izango dira 
euren etxeetara bueltatu" 
(itzulita).

Boluko luiziak, 
oihartzuna sarean

Arantzazu zurituta gozatzeko 
aukera izan dute. Goian, 
Joseba Elustondo 
erabiltzaileak ateratako 
argazkia:

@josebaelustondo: 
"#Arantzazu #Butreaitz 
#Urbia inguruak gaur 
goizean. Tarteka eguzkia ere, 
lujo bat! @Eguraldia".

@ekaitznafarrate: "Hemen 
elurra maite duen bat! 
#Arantzazu #Elurraazkenean" 
(itzulita).

#Arantzazu, elurpean 
gozatu dute

Argindarraren prezioaren 
bat-bateko igoeraren aurrean 
erabiltzaileak sutan jarri dira:

@davidetxe: "Hau amorrua! 
Sutan nago. Ederki saihestu 
zitekeen argindarraren prezio 
igoera, hainbat iruzurgilek 
lapurtutako dirutza horretara 
bideratuz gero".

@chemadueso: "Argiaren 
prezioaren igoera 
petrolioagatik dela diotenak 
eguzki energia zigortzen 
duten berberak dira" (itzul.).

#Energia traola 
'trending topic' izan da

a. txintxurreta/ M. bikuña araMaio
Aramaioko Barajuen auzoko 
Euzkitza baserrian ardi batek 
bost bildots izan ditu. Julian 
Etxeberria da hango ugazaba.
bos bildots eta guztiak bizirik. 
ezusteko itzela izan duzue 
etxean. 
Bai, horixe. Ez da ohikoa ardi 
batek bost bildots izatea, eta, 
are gutxiago, bostak bizirik 
jaiotzea. Beste leku batzuetan 
ere egongo da halako kasurik, 
baina ez da ohikoa. Gure 
etxean lehen aldia izan da. 
Noiz edo noiz, hiru bildots 
jaio dira aldi berean.

Gure ardia intseminazio 
artifizialarekin geratu zen 
haurdun. Halakoetan, ume 
gehiago edukitzea normala 
izaten da. Bestela, bi bildots 
izaten dituzte.
orduan, bostak bizirik egotea ere 
ez da normala? 
Ez. Halakoetan bildotsak oso 
txikiak izaten dira. Indar eta 
gorpuzkera txikiarekin 
jaiotzen dira, eta, askotan, 
amaren sabelean ito egiten 

dira eta hilda jaio. Oso bitxia 
da.
jaioberriak izanik, amarekin 
batera dituzue. artalde nagusitik 
aldenduta. zergatik? 
Bildotsak indartu arte, 
bananduta egoten dira. 

Artaldean, pilan ipiniz gero, 
akaso, min hartuko lukete 
beste ardiekin. Komeni da 
lehen egunetan lasai egotea. 
Gainera, amak eta umeek 
marka berbera daramate 
belarrian. Noren umeak diren 

identifikatzeko erabiltzen 
dugun seinalea da.
amaren ondoan egonda, amaren 
esnea nahikoa dute hazteko? 
Lehen egunetan amaren esnea 
bakarrik hartzen dute, baina, 
laster, biberoia hartzen hasi 
beharko dute. Beste ardi 
batzuk jetzi eta haien esnea 
biberoian hartuko dute. 
Amarena ez da elikagai 
nahikoa eta ez dira ondo 
haziko.
bildotsak indartu eta gorpuzten 
direnean, zer egingo duzue 
haiekin? 
Ez dugu gaztarik egiten, baina 
esnea saldu egiten dugu 
Aramaion. Ikusiko dugu zer 
egin bildotsekin.
jaioberriez gain, badituzue beste 
bildots batzuk ere. orain da 
sasoia? 
Askok Gabonetako 
otorduetarako erabiltzen dute 
bildotsa. Azaro bukaera sasoi 
ona izaten da, baina 
halakoetan ez dago data 
zehatzik. Ardi batzuk atzeratu 
egiten dira eta beste batzuk 
aurreratu. Horien menpe 
gaude.
euzkitza baserrian baserritarrak 
zarete lanbidez. 
Ni neu baserritarra izan naiz 
betidanik. Orain, iloba 
Julenen laguntza ere badut 
etxean. Arantzazuko Artzain 
Eskolan ikasi zuen eta hasi da 
etxeko martxa hartzen.

Julian Etxeberria, bildotsetako batekin. AMAIA txIntxURREtA

"Asko jota, hiru bildots, baina 
bost aldi berean, inoiz ez"
julian etxeberria basErritarra

protagonista

Aratusteetako 
zapatuan, 
bazkaria
Mozorro bazkaria antolatu du 
lehen aldiz Bergarako Udalak 
Aratusteetara begira. 
Zapatuan egin nahi dute, hain 
justu ere, otsailaren 25ean. 
Txartelak otsailaren 1ean 
jarriko dituzte salgai, Pol-Pol 
eta Ariznoa tabernetan eta 
Bergarako Udaleko kultura 
zerbitzuan. Horrez gainera, 
jaia bera antolatzen ere 
badihardu. Ez bakarrik 
Aratusteak. Pentekosteak, 
Bergarako jai nagusiak ere 
antolatzen hasteko bileretan 
hasi da dagoeneko bertako 
Udala herritarren 
partaidetzarekin. 

iturri onEtik

Zebra-bidea baino justu lehenago aparkatuta dauden ibilgailuek 
eraginda batetik, eta iluntzen duenean inguruan dagoen argitasun 
eskasak eraginda bestetik, Eskoriatzako bizilagun batek abisatu 
gura du Aranburuzabala kalean dagoen zebra-bidea gurutzatzen 
dabiltzan pertsonak ezustean eta azkeneko momentuan ikusten 
dituela gidariak, horrek dakarren arriskuarekin.  

IMAnoL BELokI

gora Eta bEhEra

Ikusgaitasun eskasa zebra-bidera ailegatzean
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jokin bereziartua arrasatE
2016rako (32.078.733 euro) baino 
550.000 euro gutxiago izango du 
Udalak 2017rako (31.520.472 euro). 
Diputazioak berriki egindako 
balio katastralaren egokitzape-
nak zuzenki eragin du Udaleko 
finantzetan, sarrerak jaitsita. 
Era berean, Udal Gobernuak 
(EAJ-PSE-EE) erabaki zuen he-
rritarrengan presio fiskala ez 
igotzea hainbat tasa eta zergatan, 
bereziki herritarrengan eragin 
zuzena dutenetan. Horregatik 
ere sarrerek beherantz egin dute. 
Gainera, obra edo eraikuntzen 
gaineko zergatik Udalak jaso 
ohi zituen sarrerak murriztu 
egin dira –340.000 euro inguru–, 
orain bertan ez dagoelako ino-
lako eraikuntza berririk. 

Gobernuaren proposamenaren 
aurrean abstenitu egin zen EH 
Bildu, eta, osotasunerako emen-
dakinek babes nahikoa jaso ba-
rik geratu ostean, kontra boz-
katu zuten Baleikek eta Irabazik. 

etxezarreta: bilera jabeekin 
Aurrekontua lantzerakoan opo-
sizioak proposatutako aldaketa 
azpimarragarriena Etxezarreta 
eremua erosteko prozesua mar-
txan jartzea izan zen. Arrazoi 
hori erabakigarria izan zen, 
adibidez, EH Bilduk abstentzio-
ra jotzeko. Gobernua urtarril 
hasieran jarri zen harremanetan 
eremuaren jabeekin: "Hitz eman 
genuen bezala familiako boze-
ramaileekin bildu ginen. Eros-
keta burutzeko borondatea era-
kutsi genuen eta mahai gainean 
jarri ziren horrelako erosketa 
bat burutzeak behar dituen az-
terketa eta tramitazio guztiak: 
eremuaren balioa justifikatzen 
duten txostenak, interesa, zer-
gatia… Erosketa oso ondo oina-
rrituta egon behar da; guztiaren 
gainetik herriarentzat izan de-

zakeen interesaren gaineko ba-
lorazio sakona eta zintzoa behar 
du ezinbestean". 

kale garbiketa, obrak eta wifia 
Udaleko pertsonal gastuez ha-
rago, diru gehien baliatuko duen 
saila izango da Obrak, Zerbitzuak, 
Mantenua eta Auzoak (OZMA). 
Batzordeburu Oscar Garciak 
aurreratu duenez, kale garbike-
tarako kontratu berria sinatuko 
da 2017an: "Gobernura heltze-
rakoan konturatu ginen auzoek 
eta beste zenbait gunek ez zituz-

tela garbiketa maiztasun duinak; 
kontratu berriarekin zerbitzua 
asko hobetzea espero dugu". 

Obren artean, aspaldian esku 
hartzerik izan ez duten zenbait 
kale berriro urbanizatzeko pro-
zesuak irekiko dira 2017an, hala 
nola, Anboto kalea, General Ga-
rro, Errebuelta kalea eta Uriba-
rri kalearen atzealdea. Horrez 
gain, urtarril amaierarako doa-
ko wifia jartzea espero dute er-
digunean, Portaloitik Garibai 
etorbideko geltokiraino. Arima-
zubin ere jarriko dute. 

Fokua, pertsonei 
begira aurten ere
2017ko aurrekontuan 550.000 euro inguru gutxiago izango du udalak eta murrizketa 
horren aurrean gobernuaren lehentasuna da herritarrendako zerbitzuak bermatzea; 
inbertsioen artean, kulturola egitasmora eta Makatzenara bideratuko da diru gehien

non jarri du fokua pSE-EEk? 
Pertsonengan. Lehen helburua 
ongizate zerbitzuak bermatzea 
izan da; ez da gure arloa, baina 
gobernukidea eskuzabal aritu 
da, eta bat etorri gara 
asmoetan. Bestalde, kontuan 
hartu behar da murrizketa 
garrantzitsua izan dugula, baina 
ez genuen nahi Arrasate berriro 
murgiltzea dinamika pasibo 
baten; herria dinamizatzeko eta 
zerbitzu hobeak eskaintzeko 
proiektuak ditugu.

zein izan da Eajrekin izan 
duzuen lan metodologia? 
Prozesu naturala izan da. gure 
artean asko hitz egin dugu, ordu 
askoko lana izan da. gai 
batzuetan, erraz ulertu dugu 
elkar; beste batzuetan, zailagoa 
izan da akordiora heltzea. hala 
ere, aurrekontu orekatua da eta 
argi dugu Arrasatek aurrera 
egingo duela martxan jarriko 
ditugun proiektuekin. Pozik 
gaude aurrekontuarekin, 
lanerako irrikaz. 

j.B.

"Pozik gaude 
aurrekontuarekin, 
lanerako irrikaz"
oscar garcia aldErdi 
sozialistako bozEraMailEa

zeintzuk dira aurrekontuaren giltzak edo lehentasunak? 
Pertsonak dira gure lehentasuna. horregatik, gizarte ongizaterako 
inbertsioa %7 igo da eta Enplegu Saila %9; langabeak eta gazteak 
kontratatzeko programa 58.000 euro handitu da, besteak beste. 
Aurrekontua kudeaketarako tresna finantzario bat da, eta, kontuan 
izanik aurrekontuaren heren bat gastu pertsonalak direla, guk 
aurkeztutako proposamenak erantzuten dio, alde batetik, arrasatearrek 
jasotzen dituzten udal zerbitzuei erantzuna emateko behar diren 
baliabideak edota diru partidak jartzera. Bestetik, Udalera sartu 
ginenetik zehaztutako proiektu edo lehentasunak gauzatzeko 

baliabideak jartzen dihardugu.  
nola landu duzue 
aurrekontua oposizioarekin?
jarrera irekiarekin eta talde 
guztiekin adostasuna bilatzeko 
asmoarekin. Eskertzen ditugu 
oposizioaren lana eta 
proposamenak. 
nola baloratzen duzue Eh 
bilduren abstentzioa?
Politikan garrantzitsua da 

malgutasuna eta ezberdinekin akordioetara iristeko borondatea 
izatea, eta, hortaz, positiboki hartu dugu Eh Bilduren abstentzioa. 
Eta baleikek eta irabazik kontra bozkatu izana?
Emendakinak landu genituen talde guztiekin, gure borondate ona 
adieraziz, eta nahiz eta aldez aurretik jakin osotasunera emendakina 
aurkeztuko zigutela eta gure aurrekontu proiektuaren aurka bozkatu, 
alderdi ezberdinek proposaturiko hainbat emendakin aurrekontuan 
txertatu genituen, ulertzen dugulako gure aurrekontua osatzeko balio 
lezakeela eta interesekoak badira kontutan hartu beharrekoak direla. 
Ezer gaineratu nahiko zenuke?
Proiektu konkretuez harago, bizikidetza eta bakea oso garrantzitsuak 
direla. Esparru konplikatua izan arren baikorrak gara etorkizunera 
begira, gure herrian ere aurrerapausoak ematen ari gara eta.

"ongizatean eta enpleguan gehiago 
inbertitu dugu, pertsona lehenetsita" 
Maria ubarretxena alkatEa

j.B.

gastuaren banaketa 
Saila edo arloa Euroak %

Pertsonal gastuak 10.275.342 %32,60

obrak, zerbitzuak, mantenua eta auzoak 6.942.907 %22,03

kultura eta euskara 3.200.672 %10,15

hondakinen kudeaketa 1.765.553 %5,60

gizarte ongizatea 1.630.701 %5,17

Berdintasuna eta garapen komunitarioa 1.438.520 %4,56

kirola 1.301.091 %4,13

Ur hornidura partzuergoa 1.000.000 %3,17

hirigintza, ingurumena eta mugikortasuna 975.190 %3,09

Enplegua 880.619 %2,79

Pertsonal eta informatika saila 765.150 %2,43

gobernu organoak 361.510 %1,15

Udaltzaingoa 260.590 %0,83

toki garapena 202.297 %0,64

ogasuna 188.469 %0,6

guztira 31.188.611* %100

ItURRIA: ARRASAtEko UDALA* Aurrekontu osoa 31.520.472 eurokoa da; 331.868 euroko aldea, 
gobernuaren arabera, udalak ordaindu beharreko mailegu bati dagokio.
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"2017ko aurrekontuak 
erakusten du, berriro ere, 
Udal gobernuak ez dituela 
Arrasateko arazoak 
ezagutzen eta ez zaizkiola 
axola. gobernua ez dabil 
herritarren beharrak 
asetzeko kudeatzen, interes 
alderdikoiak asetzeko baizik. 
Zaila egiten zaigu ulertzea 
Arrasatek ehunka langabe 
izanik, bailarako kopururik 
altuena, EAjk eta PSE-EEk 
aurrekontuko %2 erabiltzea 
enplegurako eta %10 
hirigintza arlorako. 200 
familiak baino gehiagok 
Elikagai Bankura jo behar 
dutenean, gizarte 
Zerbitzuetan %6 erabiltzea 
eta obra eta Mantenuetan 
%28... guk beste lehentasun 
batzuk identifikatzen ditugu; 
aurrekontu honek ez ditu 
arrasatearren behar 
nagusiak asetzen". 

Baleikeko igor Urizar. j.B.

"Herritarren 
beharrak ez 
ditu asetzen"

"Udal gobernuaren 
proposamenari 29 
emendakin aurkeztu 
genizkion, eta, hasiera 
baten onartzekoak baziren 
ere, zirriborroan ez ziren 
jasotzen. gainera, e-postaz 
esan ziguten emendakin 
horietako batzuk onartuko 
zirela baldin eta ez 
bagenuen kontra 
bozkatzen. hori xantaia 
egitea da, eta, horregatik, 
osotasunera aurkeztu 
genuen emendakina. 
Enplegua sustatzeak, 
gizarte zerbitzuek eta 
ingurumenak kezkatzen 
gaituzte; gobernu honek, 
berriz, erlojuaren eraikina 
eta Aprendices, gabonetako 
argiak eta patinaje pistak 
ditu lehentasun. Irabazik 
pertsonak jartzen ditu 
erdigunean; Udal gobernu 
honek, ez".  

irabaziko Juan Luis Merino. j.B.

"Pertsonak 
jartzen ditugu 
erdigunean"

Eraikinaren muntaia. Murala ez da hori izango, MuralArt-ek egingo du. UDALA

kulturola (1.250.000 euro) Erlojuaren eraikina eta Aprendices 
zaharberritu eta kultura taldeentzat "gune estrategiko" bihurtzeko 
proiektuaren barruan, Udalak jovino Martinez Sierra enpresari esleitu 
dizkio erlojuaren eraikina zaharberritzeko idazketa eta zuzendaritza 
lanak (90.500 euro); sei hilabete izango ditu Martinez Sierrak behin 
betiko proiektua zehazteko. Eraikinak Zerrajera zenaren izaera 
berreskuratuko du eta Udalak espero du obrak aurten hasten ez 
badira, obren exekuzioa 2017an adjudikatzea, behintzat. obren 
aurrekontua 3.500.000 eta 4.500.000 euro artekoa izango da. 

Makatzenako frontoia eta ingurua berritzeko lanak aurten hasiko dira. UDALA

Makatzena (300.000 euro) Frontoia eraberritzea, jolas parke estali 
bat jartzea eta aparkalekuak egokitzea da asmoa. Uda ostean hasiko 
dira obrak. Igogailua jartzeko obrak 2018an hastea espero du Udalak.

2017rako inbertsio aipagarrienak

"Udal gobernuaren 
borondate eta koordinazio 
faltak aurrekontua 
zuhurtziaz begiratzera 
behartzen gaitu. 2016an 
gertatu moduan, prozedura 
ez da batere egokia izan; 
batzordeetako aurkezpenak 
eskasak eta aurrekontuen 
memoria egoki baten falta 
ditugu adibide. horrek Udal 
gobernuak parte hartzean 
egiten duen apustu ahula 
agerian uzten du, ez ditu-eta 
udaletxeko bertako 
erabakitze esparruak behar 
bezain besteko maiztasunez 
erabiltzen. Bestalde, beste 
behin ere, borondateen 
titularrak eskaintzen dizkigu 
EAj-PSE-EEren koalizio 
gobernuak, baina ez 
konpromiso eta egikaritza. 
Izan ere, aurrekontuetan 
adierazten diren partida 
asko ez dira bete; ondorioz, 
gauzatu gabeko proiektuak 
bilakatu dira. Zentzu 
horretan, Eh Bildurekin 
akordioa egin zuen 
gobernuak Etxezarreta 
erosteko. Urtea hasia dugu 
eta arretaz jarraituko dugu 
gaia, harturiko 
konpromisoak bete daitezen. 
gobernuaren lan egiteko 
modu anbiguoak gaia 
arretaz jarraitzera behartuko 
gaitu, baita aurrekontuen 
betetze maila jarraitzen. Eh 
Bildutik gobernuaren lan 
egiteko modu ilunak, argiz 
eta gardentasunez bete nahi 
ditugulako".

EH Bilduko Eneko Barberena. j.B.

"lan egiteko 
era anbiguoa 
eta iluna dute"

Sarrerak 100 euro bakoitzeko
• 48,81 euro beste erakunde 

edo administrazio batzuen diru 
laguntza arruntetatik; horietatik 
44,56 euro Udala finantzatzeko 
Foru Fondotik.

• 48,04 euro udal zergetatik.
• 1,26 euro zorpetzearen bidez. 

hau da, mailegu berrian bidez, 
"teorian". Izan ere, Udalak ez 
du espero aurten mailegurik 
sinatu behar izatea. 

• 0,70 euro ondareak saltzetik 
edo hirigintza karga eta 
aprobetxamendutik.

• 0,46 euro inbertsioak 
finantzatzeko kapital diru 
laguntzetatik.

• 0,44 euro ondare sarreretatik.
• 0,29 euro langileen 

aurrerakinak itzultzetik eta 
beste kontzeptu batzuetatik.

irteerak 100 euro bakoitzeko
• 33,82 euro pertsonal gastuei 

aurre egiteko.
• 33,16 euro udal 

zerbitzuetarako: garbiketa, 
argiteria, lorezaintza, ludotekak 
eta gazte txokoak, kirol 
zerbitzuak...

• 15,67 euro 
transferentzietarako edo diru 
laguntzetarako.

• 13,13 euro inbertsioen 
zuzeneko exekuziorako.

• 2,44 euro beste erakunde 
batzuen inbertsioak diruz 
laguntzeko edo elkarrekin 
finantzatzeko.

• 1,05 euro banketxeekin 
hartutako konpromisoei aurre 
egiteko.

• 0,57 euro finantza aktiboak 
erosteko. 

diru sarrerak eta irteerak 100 euro bakoitzeko
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jokin bereziartua arrasatE
Udalaren eskaerei erantzunda, 
Gipuzkoako Diputazioak bi 
proiektu esanguratsu gauzatuko 
ditu aurten Arrasaten. San An-
dres auzoan kokatuta dagoen 
Lanako lotura –saihesbiderako 
edota Bedoñarako bidean dagoen 
bidegurutzea– birmoldatu eta 
biribilgune bilakatuko dute eta 
Bedoña auzorako errepidean 
eskoilera bat eraikiko dute as-
palditik ematen diren lur mu-
gimenduak egonkortzeko. Erre-
pidearen zabalera ere bost me-
trora handituko dute, bidearen 
segurtasuna bermatzeko asmoz.

Lanako bidegurutzearen gaur 
egungo konfigurazioaren ondo-
rioz mugimendu gatazkatsuak 
sortzen dira ibilgailuen zein oi-
nezkoen aldetik. Hori horrela, 
bi behar nagusi erantzutera da-
tor proiektua: "Bide segurtasuna 
eta oinezkoena bermatu nahi 
ditugu", adierazi zuen atzo egin-
dako prentsaurrekoan Bide Az-
piegituretako diputatu Aintzane 
Oiarbidek. Bestetik, Fagor Eder-

lanen planta berria San Andre-
sera datorrela jakiteak ere lehen-
tasunezko izaera eman dio gaia-
ri, Oiarbideren arabera, azpie-
gitura egokiak bermatzea enpre-
sei lehiakorragoak izaten ere 
laguntzea badelako. "Jarduera 
ekonomiko berri horrek trafikoa 
ere handitu egingo du", gainera-
tu zuen. Lanako proiektuaren 
aurrekontua da 600.000 mila euro 
pasatxokoa; horietatik 400.000 
euro inguru Diputazioak ordain-
duko du eta 200.000 euro Udalak.

bidea ireki eta eremua egonkortu
Bestalde, Bedoñarako errepide 
inguruko lur mugimendua egon-
kortu egingo da. Gaur egun, 
Bedoñako auzo alkate Jose Mari 
Unzuetak lekuan bertan nabar-
mendu zuenez, lur mugimenduak 
errepidearen galtzadari zuzenean 
eragiten dio eta arriskutsua da 
bertako auzotarrentzat. Urte 
luzez egindako eskaera bati 
erantzungo zaiolako pozik dago 
Unzueta. Eremua egonkortzeko, 
alde batetik 78 metroko luzera 

eta hamaika metroko altuera 
izango dituen eskoilera bat erai-
kiko da azpi aldean eta, beste-
tik, errepidearen gainaldean 
eusteko bi horma egingo dira. 
Bi hormek hiru metroko altue-
ra izango dute, hamahiru eta 
32 metroko luzerarekin, hurre-
nez hurren. Lan horietarako 
aurrekontua izango da ia 550.000 
eurokoa. Errepidearen zabale-
ra bost metrora handituko da, 
errepideko segurtasuna berma-
tzeko. Obrak ekainean hastea 
espero du Diputazioak. Lanako 
biribilgunerako ia sei hilabete 
beharko dira eta Bedoñako erre-
pidea ireki eta egonkortzeko 
lanek hiru hilabete iraungo 
dutela aurreikusten da.

Alkatearentzat "oso berri ona" 
da bi proiektuak Diputazioaren 
2017ko lehentasunen artean ego-
tea: "Bedoñako bide berria, ur-
tetako eskaera izan dena, behin-
goz gauzatu egingo da. Bestetik 
Lanako biribilgunea dago, gaur 
egun bidegurutze arriskutsua 
dena gune seguru bihurtzeko". 

Jose Mari Unzueta, Maria Ubarretxena, Aintzane oiarbide eta Mikel Uribetxebarria atzo, Bedoñarako errepidean. jokIn BEREZIARtUA

Lana ingurua eta bedoña, 
diputazioaren lehentasun
aldundiak ia milioi bat euroko inbertsioa egingo du aurten lanan biribilgune berria egiteko 
eta aspalditik bedoñako errepide inguruan ematen diren lur mugimenduak egonkortzeko; 
ekainean hasiko dira obrak eta espero da urte amaierarako bi proiektuak gauzatzea

12      arrasate

Diagnostikoa - Orientazioa
• 

Psikoterapia: 
umeak, gazteak eta helduak

• 
Arreta psikologikoa 
genero indarkerian

Laguntza eskolarrak
• 

Estimulazio goiztiarra
• 

Logopedia
• 

Ikasketa teknika eta ohiturak

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

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

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

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA

EITBn azpitituluak euskaraz

Zinemaldian gero eta pertsona gehiagok parte hartzen du. 
Ilusioz betetzen oi da zinemaz zinema ibilian eta pelikula bat 
baino gehiago ikusiz egun bakoitzean. Zerbait berezia egin 
duzun sentsazioak biltzen zaitu, egunerokotik at. Eta osteko 
tertulietan, aipatuena, beste hizkuntza baten 
ikus-entzutearena gailentzen da. Zinema bertsio originalean 
ikus-entzuteak zirraragarria bihurtzen baitu momentua. 
Honen harira, ideia bat datorkit: zer gertatuko litzateke 
Netflix-en beharrean, serie famatuetako bat, EITBn, 
gazteengana, bertsio originalean eta euskarazko 
azpitituluekin helduko balitz? Inork esango luke bide 
horretatik euskararen erabilera ez dela bermatzen. Baina bai 
ulermena, kostuak gutxitzea eta handiena dena, ikuslegoa 
erakartzea, baita euskaldun berriak ere. Formula perfekturik 
ez da egonen, baina frogatu ezean aukera galdu besterik ez da 
egiten. Azpitituluak.com Luistxo eta lagunen webmasterrak 
ahalbidetzen digu filmak bertsio originalean ikustea, 
euskaraz irakurriz dialogoak. Iaz jaso zuen Interneteko Argia 
saria, eta, diotenez, horrek jendea animatu eta 2016an, 
webgune honek ekarpen berri gehien ikusi dituen urtea izan 
da. Bada, beraz, ikusle potentzialik! 

nirE ustEz

itSASo erretolAtzA

Urtarrileko baserritarren azo-
karekin batera zuhaitz feria 
antolatu du Udalak biharko –Se-
ber Altube plazan, 09:00etatik 
14:00etara–. Euskal Herriko sei 
mintegi onenak etorriko dira; 
feriara joaterik ez dutenek en-
karguz ere eskatu ahalko dute: 
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 Udalatx (690 
610 822). Baserriko produktuez 
osatutako hamahiru postu egon-
go dira biharko azokan. 

Zuhaitz feria eta 
baserritarren azoka 
bihar Seber Altuben

arrasatE irratia

Zozketa interesgarriak
Kooltur Ostegunak-en Sumision 
city blues taldeak eskainiko 
duen kontzerturako eta eguba-
koitzeko Francoren bilobari 
gutuna ikuskizunerako sarrerak 
zozketatuko dira hurrengo as-
tean. Parte hartzeko: 943 25 05 
05 edo irratia@goiena.eus. 

Emakume Txokoa
Astelehenean, hilak 23, irekiko 
dira Emakume Txokoko eta Ja-
betze Eskolako ikastaroetarako 
izen-emateak. Emakume Txoko-
ko Esther Lizarralde etorriko 
da Igo autobusera! saiora; ikas-
taro interesgarrienak izango 
ditu hizpide Lizarraldek. 



Gurasoen Elkartea

Eguneroko zaintza eta zaintza zerbitzu 
integrala irailean, uztailan eta gorriz ez 
diren eskolako opor egun guztietan

Bilera informatiboak:

- Urtarrilaren 26an, 18:00etan Musakolan

- Urtarrilaren 31n, 18:00etan Bedoñaben

- Otsailaren 2an, 18:00etan Erguinen

MATRIKULAZIO 
EPEA ZABALIK
hAuR hEZkunTZAn ETA 
lEhEn hEZkunTZAn

Urtarrilaren 30etik otsailaren 10era

Bedoñabe, Alfonso VIII 1,Tel.: 943 79 20 69 • Musakola, Elkano 10, Tel.: 943 79 04 49 • Erguin, uribarri auzoa 36, Tel.: 943 79 77 74
www.arrasateherrieskola.hezkuntza.net • arrasatehe@arrasatehe.eus
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Azken urteotan Iturripetik pasa 
den kontrario gogorretako baten 
bisita izango dute domekan arra-
satearrek (11:00), lider dagoen 
Basauri izango dute-eta aurrean. 
Arrasateko taldea ez dago au-
rreko urteotako maila berean, 
baina oraindik erreferente dira 
Euskadiko Txapelketan. Bizkai-
tarrak estu hartu gura dituzte.

Ford Mugarri 
Arrasatek Basauri 
hartuko du domekan

Ezohiko ordutegian jokatuko 
du MUk bihar, zapatua, Iturri-
pen (16:00). Josu Larreategiren 
taldeak Pas Pielagos izango du 
aurrean, hain zuzen, sailkape-
naren erdian dauden bi talde 
izango dira zein baino zein 
gehiago. Burgosen 70-75 galdu 
ostean, etxean garaipena behar 
dute zuri-moreek.

EBA mailako MUk Pas 
Pielagos hartuko du 
bihar Iturripen

Xabier urzelai arrasatE
Ez da kasualitatea izan, Lauko 
Finalak Arrasatera ekartzeko 
eskaera zerbaitengatik egin zu-
ten Ointxe!-ko ordezkariek, ba-
zekiten kadete mailako neskek 
eta gazte mailako mutilek au-
rrera egiteko aukerak zituztela, 
eta kantxan erakutsi zuten hori. 

ondo sufrituta, baina aurrera 
Gazte mailako mutilek lehenen-
go finalerdia 61-60 irabazi zuten 
Loiola Indautxuren kontra. Hala, 
domekako finala geratzen zen, 
eta, ustez, kontrario gogorra 
gaindituta zegoen. Finalean, bai-
na, markagailuak erakusten ez 
badu ere (67-53), Easok hortzak 
erakutsi zituen, eta lehia pare-
katua jokatu ostean lortu zuten 
MUko ordezkariek garaipena, 
eta Euskal Ligarako txartela. 

neskek ere sari berbera 
Domekako ospakizuna, baina, 
bikoitza izan zen, kadete mai-
lako nesken taldeak ere lorpen 
berbera egin zuen eta. Hasteko, 
zapatuan, Gipuzkoako txapel-
duna (MU) eta Arabakoa (Aras-
ki) izan ziren aurrez aurre Mu-
sakolan, eta Arrasatekoek (79-45) 
nagusitasun handiz lortu zuten 
finalerako sailkatzea. 

Finalean Iñaki Ogararen tal-
deak Cafes Aitona zuen zain, 
eta ligan bi talde horien artean 
izandako partiduek erakusten 
zuten lehia estua izango zela. 
Hor ere markagailuak ez zuen 
ondo erakutsi kantxan izandako 
parekotasuna, baina, Iturripeko 
harmailek bultzatuta, mailaz 
igotzea lortu zuten.

Mondragon Unibertsitateko 
bi talde horiek asteburuan ber-
tan A1 multzoa hasiko dute. 
Horrek esan gura du EAEko 
talde onenen kontra neurtuko 
dituztela indarrak. Gazteek Elec-
tro Alavesaren kontra jokatuko 
dute bihar (12:00, Iturripe), eta 
kadeteek Easo izango dute kon-
trario (18:00, Donostia).

kadete mailako MU taldeak sudur gorriarekin ospatu zuen igoera. M.BIkUñA

gazte mailako MU taldea, finala irabazi berritan. M.BIkUñA

Lauko finalean 'dobletea' 
egin dute ointxe!-koek
"gozatzea", horixe zen joan den astean iturripen jokatutako lauko Finalean 
arrasateko taldeei eskatu zitzaiena. Eta eskatutakoa ondo bete zuten Muko kadete 
mailako neskek eta gazte mailako mutilek; Euskal ligan izango dira datorren urtean

gaztediren kontrako partiduko une bat, artxibo irudian. IMAnoL SoRIAno

lider sendo moduan hasi du 
urtea Arrasate errugbi taldeak
Funes taldearen kontra –nafarroan– erraz irabazi ostean 
bilboko unibertsitatekoen bisita izango dute bihar

X.u. arrasatE
Sendotasun handiz hasi du ARTk 
2017a, Funesi errepaso ona eman-
da (12-59). Gainera, Nafarroa 
aldera egindako bidaian Igor 
Isasik 15 jokalari izan zituen 
eskura; hau da, ordezko jokala-
ri barik egon ziren. Hala ere, 
lehenengo zatirako zuri-moreek 
zazpi puntuko abantaila zeuka-

ten (12-19) eta bigarren zatian 
Funes-ek nabarmen egin zuen 
behera (12-59). 

asteburuan bilbotarren bisita 
Asteburuan –ordua zehazteke 
dago– Bilboko Unibertsitatekoak 
izango dira Mojategin. Sailka-
penean 9. postuan daude bizkai-
tarrak. 

jose Mari baltzategi 
gaztE Mailako EntrEnatz.

"Zapatuan puntu bateko 
aldearekin irabazi genuen, eta 
finalean, berriz, oso partidu 
borobila egin genuen. gauza 
bakarra eskatu genien 
jokalariei, gozatzeko. Denbora 
asko daramate lanean, gauza 
asko ikasi dituzte, eta finalean 
garrantzitsua zen presioa alde 
batera utzi eta gozatzea".

iñaki ogara  
kadEtE Mailako EntrEnatzai.

"Denboraldiko helburu nagusia 
astero-astero hobetzen joatea 
izan da, eta Lauko Finalean 
gozatzea zen gura genuen 
gauza garrantzitsuena, eta 
lortu dugu. Cafes Aitonakoak 
urtebete nagusiagoak ziren, 
eta, hala ere, aurre egiten 
asmatu genuen, besteak beste, 
hiruko marratik asmatuta".

non egon da finalaren gakoa?

Debagoiena Txirrindularitza 
Taldeak denboraldi hasierarekin 
batera zikloturista lizentziak 
berritzeko eta bazkide berriak 
egiteko kanpaina hasi du. Ho-
rretarako, klubeko ateak zabalik 
egongo dira urtarrilaren 24an, 
25ean eta 26an (19:00-20:00), eta 
e-postaz ere egin ahal izango da 
izenematea, debagoiena.tx.k@
gmail.com helbidera idatzita. 

klubeko ateak zabalik daude 
Bestalde, zikloturista taldeak 
bazkide berriak egin gura ditu, 
eta interesa duenak Ignazio Zu-
loagan duten lokaleko ateak 
zabal-zabalik daudela adierazi 
dute (10. zenbakia, behea). Izan 
ere, bazkideek bertako instala-
zioak erabiltzeko eskubidea dute 
–gimnasioa eta guzti dute ber-
tan– eta instalazio horiek inte-
resa duen edonori erakutsi gura 
dizkiote. Horrekin batera, klub 
moduan hainbat ekimen egiten 
dituzte urtero.

Zikloturista lizentziak 
eta bazkide berriak 
egiteko deialdia
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jokin bereziartua arrasatE
AED euskara elkartearen Arra-
sate Literatur Lehiaketek 30 
urte bete dituzte aurten: "30 urte, 
Debagoienean, euskarazko lite-
ratura, irakurtzeko zaletasuna 
eta sormena sustatzen". Urteu-
rren borobila aitzakia hartuta, 
nobedade bat ere badago edizio 
berezi honetan, AEDk jakitera 
eman duenez: "Ekin Emakumeak, 
Txatxilipurdi eta AED elkarteek 
Zurekin Arrasate Euskaldunago 
kanpaina abian daukagula-eta, 
sari berezi bat emango zaio ba-
txilergotik gorakoen mailan 
Arrasate euskalduna gaia jorra-
tzen duen lanik onenari".

azken eguna: martxoaren 31 
Sari berezi horrez gain, ohiko 
hiru sailak izango ditu aurtengo 
edizioak: ipuina, poesia eta ber-
tso-paperak. Horietan librea izan-
go da aukeratu beharreko gaia. 
Lehiaketetan Debagoienean bizi, 
lan egin edo ikasten duen edo-
nork har dezake parte, eta aur-

kezten diren lanak soilik euska-
razkoak eta inoiz saritu edota 
argitaratu gabeak izan beharko 
dira. Parte hartzaile bakoitzak 
nahi beste lan aurkez dezake eta 
idazlanak tarte bikoitzez eta or-
denagailuz idatzita aurkeztu behar 
dira. Lanak lelo batez sinatu 
behar dira; bi modu daude lanak 
entregatzeko: posta elektronikoz 
(aed@aedelkartea.eus) edo  ohiko 
posta zerbitzuaren bidez (Pablo 
Uranga 4, behea. 20500 Arrasate). 

Lanak posta elektronikoz bi-
daltzea erabakitzen duenak bi 
dokumentu bidali beharko ditu; 
bi dokumentu horietako baten 
lehiaketara aurkeztutako idaz-
lana joango da, lelo batez sina-
tuta eta egilearen izenik gabe. 
Bestean, berriz, honako datu 
hauek zehaztu beharko dira: 
idazlanari jarri zaion leloa, egi-
learen izen-abizenak –bat baino 
gehiago bada, guztienak aipatu–, 
jaiotza-data, ikasturte honetan 
zein mailatan dabilen, etxeko 
helbidea eta posta elektronikoa 

zein kontakturako telefono zen-
bakia. Aldiz, postaz inprimatu-
ta entregatzea gura duenak 
idazlanaren hiru kopia aurkez-
tu beharko ditu, lelo berarekin 
sinatuta hiruak. Horrekin bate-
ra gutun azal itxi bat aurkeztu-
ko da, arestian aipatutako datu 
guztiak zehaztuz barruan. Lanak 
aurkezteko epea martxoaren 31n 

amaituko da eta lanok AEDk 
aukeratutako epaimahai batek 
baloratu ostean maiatzaren 5ean 
kaleratuko dute finalisten ze-
rrenda AEDren webgunean 

(www.aedelkartea.eus) eta toki-
ko komunikabideetan. Irabazleen 
izen abizenak, berriz, maiatzaren 
11n egingo den sari banaketa 
ekitaldian jakinaraziko dira. 

aEdren arrasate Literatur 
Lehiaketen 30. urteurrena
aurten hiru hamarkada beteko dituzte arrasate literatur lehiaketek; nobedade gisa, 
'zurekin arrasate Euskaldunago' kanpainaren barruan sari berezi bat banatuko zaio 
batxilergotik gorakoen artean 'arrasate euskalduna' gaia jorratzen duen lanik onenari

iazko saridunen talde argazkia, kulturareko areto nagusian. jokIn BEREZIARtUA

kultura arrasate      15

baserritarren azoka eta 
zuhaitz feria

Mintegiak:
Areitio, Artadi, Belar, 
Lurberry eta Udalatx

espezieak:
Fruta-arbolak, koniferoak, 
baso eta lorategiko landare 
autoktonoak, basoko fruitu 
txikiak, landare ekologikoak...

urtarrilak 21
zapatua
arrasaten. seber altube 
plazan (08:00 - 14:00)

Hasteko, gaur, egubakoitza, Lau-
robaren kontzertua izango da, 
eta segidan Kamarheroiak –Jai 
Zaleko tabernariak–. Bihar, be-
rriz, 12:00etan bertso saioa Julio 
Sotoren eta Amets Arzallusen 
eskutik. Beñat Zamalloa izango 
da gai jartzailea. Horren ostean, 
13:00etan, Arrasateko gaztiok 
euskaraz bizitzera goiaz! kan-
paina borobiltzeko, bideoklipa 
grabatuko dute. Gero, luntxa 
izango da. 18:30ean, Etxezarre-
taren eta Garroren eskutik tri-
kiti saioa izango da. Bukatzeko, 
domeka goizean pintxo-potea 
egingo dute eta arratsaldean, 
18:30ean, Albiste Kaxkarrak tal-
dearen kontzertua izango da 
(Berri Txarrak-en bertsioak).

Jai Zale tabernaren 
bigarren urteurrena 
ospatzeko asteburua

Bibliotekan literatura solasal-
diekin jarraituko dute aurten 
ere. Gaztelerazkoetan Ruben 
Angel Arias gasteiztarra aritu-
ko da koordinatzaile lanetan. 
Lehen hiruhilekoan literatura 
hegoamerikarra jorratuko dute, 
kontinente horretako hiru idaz-
leren liburu bana hartuta.

Bada, lehen saioa datorren 
eguaztenean egingo dute, urta-
rrilaren 25ean. Egun horretan, 
Samanta Schweblin idazle gaz-
tearen Distancia de rescate libu-
rua izango dute hizpide. 18:30etik 
20:30era izango da saio hori.

Hurrengo liburuak Alejo Car-
pentierren El reino de este mun-
do eta Juan Carlos Onettiren 
Los adioses izango dira.

Gaztelaniazko lehen 
literatura solasaldia, 
eguaztenean
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Mirari altube arEtxabalEta
Urrian jarri zuen abian Udalak 
parte-hartze ordenantza zehaz-
teko prozesua eta udal ordezka-
riek eta langileek, herriko el-
karte esanguratsuenetako ordez-
kariek eta herritarrek jardun 
dute horretan, Aztiker ikerguneak 
gidatuta. Orain arte egindako 
ekarpenak adostu zituzten eguaz-
tenean eta datorren asterako 
zirriborroa gertu izango dute. 

adostasunak eta eztabaidak 
Hainbat taldetan banatuta egin 
dute lan orain arte eta ekarpen 
asko jaso dituzte, baita aztertu 
ere parte-hartze ordenantza zer-
tarako behar den eta zein kasu-
tan erabili. 

Zortzi ataletan banatu dituzte 
gaiak lanerako orduan, besteak 
beste, arreta zerbitzuak eta udal 
egitura ataletan; eta gai horie-
tako batzuetan bat etorri dira 
gehienak, herritarrak informa-
tzeari dagozkien kontuetan, esa-
terako: "Gardentasunari dagoz-
kion gaietan adostasuna izan da 

nagusi:  zein informazio egon 
behar den herritarren eskura, 
webguneak zelan egon behar 
duen antolatuta… Zein eskubide 
bermatu behar dituen ordenan-
tza honek eta herritarren par-
te-hartzea osoko bilkuretan ere 

argi dago", jakinarazi du Arkaitz 
Martinez de Albenizek, Aztike-
rreko kideak. 

Desadostasun handienak, os-
tera, prozesuaren antolaketak 
eragin ditu: "Nola antolatu, quo-
rumik egon behar duen prozesua 
legitimoa izateko, udal batzordeak 
zeintzuk osatu behar duten eta 
zertarako…" Eta udal aurrekon-
tuak ere eragin du eztabaida: 
"Herritarrek zelan hartu parte 
aurrekontuan, hain zuzen ere, 
eta hor iritzi asko daude; batzuek 
diote herritarrek modu zuzenean 
erabaki beharko lituzketela par-
tida batzuk, eta beste batzuen 
ustez, lan hori politikariei edo 
udal teknikariei dagokie".

zirriborroa webgunean 
Eguaztenean adostutakoekin 
zirriborro bat egingo dute, or-
denantzaren egitura izango dena. 
Datorren astean Udalaren web-
gunean jarriko dute hori, hama-
bost egunez, herritarrek irakur 
dezaten eta ekarpen gehiago egin 
behin betikoa onartu aurretik.

Udal ordezkariak, elkarteetakoak eta herritarrak eguaztenean egindako bilera irekian. MIRARI ALtUBE

herritarren parte-hartzea  
ordenantzarekin zehaztua
parte-hartze ordenantza zehazten dabiltza azken hilabeteetan eta eguaztenean 
egindako bilera irekian adostu zituzten orain arte jasotako ekarpenak. zirriborroa 
udalaren webgunean zintzilikatuko dute hamabost egunez azken iritziak jasotzeko

Dantzatu izenarekin, eguazte-
nero elkartzen dira Jaiki elkar-
teko kideak kuartel zaharrean 
18:15etik 20:15era bitartean: "Mu-
gimenduaren bitartez behar 
duguna adierazteko eta gozatze-
ko espazio bat da", diote kideek.
Alvaro Cuero Escarzaren gida-
ritzapean dantza, mugimendua 
eta sormena lantzen dihardute, 
Aste Santura bitartean.

Bestetik, Ecstatic Dance biga-
rren saioa egingo dute otsailaren 
11n, Ibarra kiroldegian (10:00-
13:00). Oskar Estanga Ezkurdia 
DJak gidatuko du: "Musikak 
gidatutako dantzaldi askea da, 
hitzik eta sustantziarik gabeko 
gorputz bidaia, gure beharrak 
sentitu eta adierazteko, bakarka 
eta taldean jolasteko, bizitzaren 
erritmo ezberdinetatik pasatuz". 

Batean zein bestean izena ema-
teko Jaikira jo behar da: jaikiel-
kartea@yahoo.es; Facebook; eta 
943-53 43 96.

'Dantzatu' ikastaroa 
egiten dute eguazten 
guztietan Jaikikoek

San Sebastian eguna da gaur, 
urtarrilak 20, eta Aretxabaletan 
ere danbor hotsak entzungo 
dira han eta hemen, Sarriegiren 
doinuei jarraituta.

Pausoka haur eskolako umeek 
11:00etan astinduko dituzte 
danbor horiek, eskolan bertan. 
Hotz handia iragarrita dagoe-
nez baliteke barruan egitea 
ekitaldia, eta, bestelakoan, pa-

tioan izango da, urtero lez. 
Guraso eta aitaita-amama guz-
tiak gonbidatu dituzte, eta na-
gusienekin batera txikiek ere 
hartuko dute parte.

Kurtzebarri eskolako kideek, 
ostera, arratsaldean egingo dute 
ekitaldia, 15:45ean, hain zuzen 
ere. Euririk egiten ez badu He-
rriko Plazan elkartuko direla 
iragarri dute, eta bestela, Itu-
rrigorri pilotalekuan. Senideak, 
lagunak eta herritarrak elkar-
tuko dira horien inguruan, bes-
te urte batez.

Danborradak dituzte 
gaur Pausokakoek 
eta Kurtzebarrikoek

M.a. arEtxabalEta
Aretxabaleta kirol elkarteko 
bazkideak gogoan izan gura di-
tuzte domekan eta UDA Eguna 
antolatu dute ohorezko erregio-
nalak etxean jokatzen duela be-
rriro aprobetxatuta: "Bazkideak 
eskertzeko modua da, 1.000 baz-
kide inguru oso elkartu gutxik 
du eta", dio Agurtzane Elkoro 
presidenteak.  

Jokalariekin argazkiak atera-
tzeko aukera izango dute umeek, 
16:15ean. Gainera, ohiko zozke-
tarekin batera beste bi berezi 
egingo dituzte; batean, 100 eu-
roko bonua banatuko dute Belar 
Meta dendan gastatzeko, eta 
bestean, UDAko produktuekin 
osatutako sorta. UDAk Lesaka-
ko Beti Gazte izango du aurrez 
aurre, eta "bazkideen animuak 
eta berotasuna" pozik hartuko 
dituela taldeak adierazi du El-
korok.

argazkiak eskuragai 
Bestetik, UDAk iragarri du ger-
tu dituztela sail guztietako 2016-

2017 denboraldiko argazkiak. 
Iaz urrian egindako aurkezpen 
ekitaldian Ivan Valle argazki-
lari aretxabaletarrak atera zituen 
argazki horiek, eta, eskuratu 
gura izanez gero, eskaera egin 
dezakete interesatuek –argazkia, 
5 euro–. Horretarako, mezu bat 
bidali behar da UDAra –udare-
txabaletake@gmail.com– edo 
eskaera egin Ibarrako tabernan 
–orri bat bete datuekin– urta-
rrilaren 30a baino lehen.

Jokalarien aurkezpena. IMAnoL SoRIAno

'uDA eguna'-rekin bazkideak 
izango dituzte gogoan domekan

Zortzi ataletan banatuta 
egin dute lantaldeek:
• Herritartasunaren 

definizioa.
• Herritarren eskubideak.
• Elkarteen erregistroa.
• Gardentasuna eta 

informazio publikoa.
• Webgunearen edukia eta 

erabilera.
• Arreta zerbitzua.
• Parte hartzeko 

mekanismoak.
• Udal egitura.

ordenantzaren 
edukiak
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Mirari altube arEtxabalEta
Otsailaren 26an iritsiko dira 
Aratusteak, baina aretxabaletar 
asko dagoeneko hasi da jaiok 
gertatzen. Azbeko lokaleko gil-
tzak gaurtik eska daitezke Ar-
kupen eta Aratuste-domekako 
herri bazkarirako txartelak hu-
rrengo zapatuan jarriko dituzte 
salgai. 

aurten ere lokala azben
Mozorroak gertatzeko lokala 
utziko du Udalak, beste behin. 
Azbe lantegia zena erabili ahal 
izango dute herritarrek, baina 
aurten beste ate batetik sartuta; 
biribilgune alboan dauden ga-
rajeetatik, hain zuzen ere.

Giltza gaurtik aurrera eska 
daiteke Arkupeko harreran, eta 
horretarako zehaztutako arauak 
bete beharko dituzte kuadrillek: 
20 euroko fidantza jarriko dute; 
talde bakoitzak arduradun bat 
izango du eta horrek hartuko du 
giltza, datuak eman eta doku-
mentua sinatu ostean; adin txi-
kikoen ardura nagusiren batek 
izango du, eta horrek ere doku-
mentua sinatuko du; eta adin 
txikikoak lokalean daudenean 
arduradunak ere egon beharko 
du. 21:00etan itxiko dute lokala 
eta gauean ezingo da erabili.

bazkarirako txartelak 
Aratustetako herri bazkarirako 
txartelak urtarrilaren 28an, za-
patua, jarriko dituzte salgai. 
Arkupera jo beharko da eroste-
ko, 09:00etan. Bazkaria, azken 
urteetan legez, Ibarra kiroldegian 
izango da eta 600 bat lagunen-
dako egongo da lekua.

Kuadrillaka emango da izena 
eta horretarako kide bakoitzaren 
izen-abizenak idatzita eroan 
beharko dituzte, baita kuadrilla 
horren izena ere eta haren ar-
duradunaren telefono zenbakia. 
Pertsona bakoitzak kuadrilla 

bakar baten izena eman ahal 
izango du.

Helduek 17 euro ordainduko 
dute eta menua izango da hona-
ko hau: patatak errioxar erara, 
solomoa piperradarekin eta go-
xua. Umeen menua 13 euro izan-
go da, eta jateko izango dute: 
makarroiak tomate eta gaztare-
kin, hanburgesak saltsan pata-
tekin eta txokolatezko pastel-
txoak. Prezio barruan sartuta 
daude Errioxako ardo beltza, 
ardo gorria, sagardoa, freskaga-
rriak, ura eta ogia.

Horma-irudi lehiaketa 
Aratusteak iragarriko dituen 
kartela aukeratzeko lehiaketa 
deitu du Udalak, eta aurkezteko 
epea bukatuko da hilaren 31n. 
Irabazleak 200 euroko saria ja-
soko du.

Lehiaketan edozeinek har de-
zake parte eta teknika librea 
izango da. Lanak era digitalean 
edo DIN A3 batean aurkez dai-
tezke. Eta irudiak derrigorrez 
honako testu hau izango du: 
Aratusteak, Aretxabaleta 2017. 
Epaimahaia, kultura batzordeko 
kideek eta herriko hainbat per-
tsonak osatuko dute.kuadrilla mozorrotuta iazko Aratusteetako desfilean. IMAnoL SoRIAno

aratusteak gertatzeko 
motorrak berotzen
hilabete pasatxo geratzen da otsailaren 26rako, baina aretxabaletarrak hasi dira lanean. 
udalak horma-irudi lehiaketa deitu du eta azbeko lokala eskaini die, beste behin, 
mozorroak gertatzeko; herri bazkarirako txartelak urtarrilaren 28an jarriko dituzte salgai
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Baziren behin neska abentura-
zaleak eta mutil ameslariak 
ipuina kontatuko die Kontu 
Kantoi taldeak neska-mutikoei 
bihar, zapatua, 11:30ean, Udal 
liburutegian. Ipuinen bitartez 
hamaika abentura biziaraziko 
diete Aretxabaletako umeei 
Beatriz Egizabal ipuin konta-
lariak eta Zesar Marcos ma-
rrazkilariak.

Ipuin kontaketa Kontu 
Kantoi taldearekin 
bihar liburutegian

Leizarra musika eskolako me-
talezko instrumentuak (tron-
petak, tronpak…) jotzen ikas-
ten dabiltzan neska-mutikoek 
emanaldia eskainiko dute da-
torren martitzenean, urtarri-
laren 24an, 18:00etan, Arkupe 
kultur etxean. Orain arte ika-
sitakoaren berri emango diete 
senideei, lagunei eta Zaraia 
aretora gerturatzen direnei.

Metal instrumentuen 
ikasleen emanaldia 
martitzenean

M.a. arEtxabalEta
Txupina botata eta salda eskai-
nita hasi zituzten atzo ospaki-
zunak hainbat tabernatan. Pro-
tagonista, baina, musika izango 
da aste bukaera guztian, baita 
bihar egingo duten bazkaria ere.

Kalamuaren legeztatzearen 
eta normalizazioaren aldeko San 
Kanutoren jaialdia hainbat he-
rritarrek jarri zuten abian 2000. 
urtean. Eta azken urteotan os-
patu barik egon ostean berres-
kuratu egin dute. Gaur, eguba-
koitza, ere etxafuegoak botata 
ekingo diete ekitaldiei eta ilun-
tzean kontzertuak izango dira: 
Crap (Haizean, 20:00etan), Krisis 
(Ezkutun, 22:00etan) eta karao-
kea (Kixkorren, 00:00etan).

Bihar, ostera, eguerditik izan-
go dira funk, soul eta reggae 
doinuak Marley Brothers DJaren 
eskutik eta 14:30ean bazkaltzeko 
elkartuko dira Ezkutu tabernan. 

Arratsaldean, parrilla egongo 
da Aupa Hi!-k eskainita, eta 
iluntzean hasita kontzertuak 
Ezkutun bertan: Akerjembe 
(20:00), DJ Loro (00:00), Iban 
Borgas eta Iñaki Cerqueira.

Domekan, agurtzeko, dardo eta 
poker txapelketak jokatuko di-
tuzte Ezkutun, 17:00etan hasita.

San kanuto. goIEnA

San kanutoren omenezko jaiak 
17 urte bete ditu aurten
atzo hasi zituzten ospakizunak eta bihar bazkaria 
egingo dute, kontzertuak ere izango dira bi egunotan

Mirari altube arEtxabalEta
Ondo gogoan dute Oier Bernal 
gazte aretxabaletarra senideek, 
kuadrillakoek eta hura gertutik 
ezagutu zutenek, eta hura omen-
du gura dute hil zenetik urte-
bete baino gehiago pasatu de-
nean. Gasteizen izango da jaial-
dia, Jimmy Jazz aretoan, urta-
rrilaren 28an (20:00). Sarrera 
10 euro da aurretik (Aretxaba-
letan: Haizea, Izotz eta Ezkutu 
tabernatan eta Raijin Tattoo 
dendan; Gasteizen: VSD dendan 
eta Joker eta Hor Dago taber-
natan; eta Interneten: entradium.
com) eta 13 euro egunean bertan 
leihatilan. Jasotako diru guztia 
minbiziaren aurka lan egiten 
duen HCxHC (Hardcore Hits 
Cancer) elkartearendako izan-
go da, hardcore eta punkaren 
bidez minbizia dutenei laguntzen 
jarduten duen elkartea hain 
zuzen ere. "Gogorra izan da 
antolaketa lan guztia, baina 
Oierrek merezi du", dio Iker 
Bernal anaiak.

lau talderen kontzertua 
Lau taldek eskainiko dute kon-
tzertua: "Oierren bueltan ibili-
takoak dira talde horietako asko, 
lagunak eta ezagunak", dio haren 
anaiak. 13 Left to Die talde gas-
teiztarra, esaterako, Oierrek 

jardundako taldea da; bateria 
jotzen zuen han: "Anaia hil ze-
nean banandu egin ziren baina 
berriz elkartu dira". Hero Of 
The Day taldea, ostera, jaialdi-
rako bakarrik sortu dute Gas-
teizko lagun batzuek: "Metallica 
taldearen abesti bat da Hero of 
the Day eta anaiak oso gustuko 
zuenez talde hori halaxe jarri 
diote izena. Bertsioak joko di-
tuzte, sei bat kantu". Governors 
talde arrasatearra ere joango 
da: "Omenaldirako gertu agertu 
dira baina ez dute emango kon-
tzertu handi bat; anaiari keinu 
bat egin gura diote bakarrik". 
Eta kontzertua borobilduko du 
Kataluniatik etorritako Crisix 
taldeak. "Gazteak dira baina 
izugarriak. Anaiak Bartzelonan 
ezagutu zituen bateria jotzera 
ikastera joan zenean, eta etorri 
egingo dira". 20:00etatik 00:00eta-
ra izango dira kontzertuok, eta 
ondoren, DJ saioari ekingo dio-
te: "Oierren kuadrillako Asier 
Galianok eta Eder Soriak jar-
dungo dute, baita nire kuadri-
llako Txutxik ere". Musikaren 
bueltan eta lagun giroan jaialdi 
dotorea egin gura dute datorren 
astean Oier Bernal adiskidea 
gogoan dutela guztiek.

iker Bernal jaialdiaren kartela esku artean duela. MIRARI ALtUBE

Musika jaialdia oier 
bernal gaztea gogoan
orain dela urtebete hil zen aretxabaletarraren aldeko jaialdia egingo dute urtarrilaren 
28an, gasteizko Jimmy Jazz aretoan. Crisix talde kataluniarra eta governors elkartuko 
dira, besteak beste, eta jasotako dirua minbiziaren aurka jarduteko izango da

2015eko urriaren 20an hil zen 
oier Bernal, 29 urterekin, 
minbiziak jota. "Makarra handi 
bat zen", dio anaiak. "Musika 
zen haren bizitza eta metal 
doinuak izugarri gustatzen 
zitzaizkion. Musika, musika eta 
musika, eta argazkilaritza, 
horrek batzen du oier". 

Akordeoia jotzen hasi zen 
mutikotan herrian, baina laster 
pasatu zen bateriara. 
Bartzelonara joan zen hori hobeto 
ikastera eta Alfred Berengenarekin jardun zuen han, SA taldeko 
kidearekin. gasteizko 13 Left to Die taldean bateria-jolea izan zen: 
"gaixo zegoela eta tratamendua hartzen taldearekin jo nahi izan zuen 
Azkena Rock jaialdian; abesti bat jo zuen". Metalcry aldizkarian 
kolaboratzaile izan zen, argazkiak ateratzen zituen eta kronikak idatzi. 

"gogoan dut governorsek kontzertua zuela Eskoriatzan egubakoitz 
baten, eta ordurako oso makal egon arren derrigor joan gura zuen. 
gurpil aulki bat lortu nuen eramateko, baina eguaztenean hil zen".

oier Bernal. IkER BERnAL

Musikazale amorratua

Basotxo erretiratuen elkarteak 
gonbidatuta, Oñatiko Ikusi Ma-
kusi antzerki taldea gerturatu-
ko da Arkupera datorren eguaz-
tenean, hilaren 25ean, 18:00etan. 
Antzezlan bi eskainiko dituzte 
(gazteleraz): Itxarongela eta 
Eskutitza Ramoni. Umoreak 
zipriztindutako lanekin etorri-
ko dira oraingoan ere Oñatiko 
erretiratuak.

Hirugarrenez gonbidatu dute 
taldea Aretxabaletara Basotxo-
ko kideek, eta aurrekoetan lez, 
oraingoan ere Arkupeko aretoa 
bete egingo delakoan daude an-
tolatzaileak. Sarrerak bazkideen 
artean dabiltza banatzen debal-
de (bazkideko bi sarrera baka-
rrik), eta dagoeneko erdia baino 
gehiago banatu dituztela jaki-
narazi dute zuzendaritzako ki-
deek. Interesatuei gomendatu 
diete lehenbailehen pasatzeko 
Basotxoko bulegotik, 11:00etatik 
12:00etara bitartean.

Ikusi Makusi taldeak 
antzezlan bi eskainiko 
dizkie erretiratuei
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Domekan mendi irteera egingo 
da Eskoriatzatik. Herriko Plazan  
10:00etan batuta, Eskoriatza–Mar-
kiola–Eskoriatza bidea egingo 
da. Ibilbidea Mandobidetik iga-
roko da; 15 kilometroko track-a 
izan arren, gorabehera gutxikoa 
da, taldearen arabera hiru or-
dutan amaitzeko modukoa. Hau-
rrek heldu edo arduradun bate-
kin joan beharko dute.

Markiolara mendi 
irteera egingo da 
Eskoriatzatik abiatuta

imanol beloki Eskoriatza
Aresko emakumeen saskibaloi 
taldeak antolatuta, bigarren al-
diz Emakume Martxa egingo da, 
martxoaren 12an. Aurten, Es-
koriatzan hasi eta Aretxabaletan 
amaituko da.

Emakumea eta kirola indar-
tzeko eta ezagutarazteko asmoz 
egindako martxaren lehen edi-
zioak arrakasta handia izan zuen; 
izan ere, 400 lagunek baino gehia-
gok hartu zuten parte ekimenean. 
Gehienek elastiko larrosak zi-
tuzten soinean, eta aurten ere 
atera dituzte egunerako propio 
egin dituzten kamisetak. 

Lander Goikoetxea Aresko 
Saskibaloi Taldeko koordina-
tzaileak hauxe esan du: "Ema-
kumea eta kirola sustatu nahi 
ditugu ekimen honen bidez; izan 
ere, Martxoaren 8a Emakumeen 
Nazioarteko Eguna da, eta ho-
rren harira antolatu dugu aur-
ten ere martxa. Bestalde, egu-
neko gastuei aurre egiteko, 
betaurrekoak eta kamisetak 
salduko ditugu…".

betaurreko salmenta 
Antolatzaileek Emakumeen Mar-
txarako betaurreko eta kamise-
tak salduko dituzte otsailaren 
4an, Herriko Plazan, martxoaren 
12rako gastuei aurre egiteko. 
Bertsolariak, dantzariak, spea-
ker-a, DJa, omenaldia egingo 
zaienei plakak erosteko, laster-
ketako asegurua… hori guztia 
ordaintzeko izango da. "Kintta-
den Eguna egun aproposa da 
salmenta egiteko; izan ere, jen-
de asko izaten da kalean. 17:30 
inguruan, Eskolote saltzen dugun 
gunean izango gara –Zarauztarra 
taberna zenaren atarian–. Dena 
den, aldez aurretik betaurreko 
kopuruaren eskaera egin behar-
ko da, aresko.eskoriatza@gmail.
com helbidera idatzita. Hala, 

Kinttaden Eguna izanda apro-
betxatuz, aldez aurretik kinta-
daka eskatzea gura genuke, 
martxoaren 12an jende kopuru 
handia batzeko eta denok mar-
txara bertaratzeko".

Oraindik zehazten ari dira 
martxaren nondik norakoak, 
baina, iaz bezala, hainbat ekin-
tza izango dira martxaz gain, 
eta berrikuntza batzuk ere jarri 
nahi dituzte, iazko ekimena bai-
no arrakastatsuagoa izateko. 

ekintza ugari martxaz gain 
11:00etan, omenaldia egingo zaie 
Udalak zehaztuko dituen bi he-
rritarri; horren ondoren, ber-
tsolariak, dantzariak… izango 
dira eta 12:00 aldera hasiko da 
martxa Eskoriatzako Herriko 
Plazatik Aretxabaletaraino. "An-
tolaketa hasi berri dugu, baina 
aurten, martxaz gain, lasterke-
ta ere egin nahi dugu, iazko 
ekintzez gain. Trikitilariak ere 
martxa egitera eramango ditugu 
bidean zehar musika eta giroa 
jarri dezaten…". 

iaz, Areskoren Emakume Martxan Aretxabaletatik Eskoriatzara sartu berri. goIEnA

areskoren ii. Emakume 
Martxa, martxoaren 12an
Emakumea eta kirola indartzeko eta ezagutarazteko asmoz antolatutako ekimenaren 
bigarren edizioa izango da. Egunerako gastuei aurre egiteko, otsailaren 4an, 
kinttaden Egunean, betaurrekoak eta kamisetak salduko dira herriko plazan

kinttadEn EgunEan 
bEtaurrEkoak Eta 
kaMiSEtak SaLduko 
dituztE 
antoLatzaiLEEk

Santa Ana auzoan egiten ari diren lanak. I.B.

Santa Ana auzoko lanak astebe 
barru amaituko dituzte
zebra bide altxatu bat jarri eta espaloia handituko dute 
bide zati horretan, irisgarritasuna hobetzeko asmoz 

i.b Eskoriatza
Pagaldai harategiaren parean 
hasi dira mugikortasun eta iris-
garritasun lanak egiten. Zebra 
bide goratu bat jarriko da autoek 
abiadura moteldu dezaten, es-
paloia jarriko da, eta zati horre-
tan zirkulazioa aldiko norabide 
batekoa izango da hemendik 
aurrera. 

Hori horrela, lehentasuna izan-
go dute Antsoategiko biribilgu-
netik doazen autoek, eta ez Zal-
dibar aparkalekutik doazenek. 
Bestalde, espaloia zabaltzen ari 
dira Pagaldai harategiko aldean, 
eta egokitu ere egingo dute, erre-
pideari zati bat kenduta. Horiek 
dira Santa Ana auzoan egiten 
ari diren lanak, eta datorren 
asterako amaituta egotea au-
rreikusten du Udalak. Josu Ez-
kurdia Hirigintza eta Mugikor-
tasuneko batzordeburuak adie-
razi duenez, "lanen aurrekontua 
16.000 euro izango da, eta lan 

hauek egitearen arrazoia oinez-
koen mugikortasunari lehenta-
suna ematea izan da, besteak 
beste".

2016ko azaroan onartu zen 
obra egitea, eta, azaroan hasi 
behar baziren ere, atzerapenak 
izan dira, eta aurreko astean 
hasi zituzten lanak Bergarako 
Artzamendi enpresakoek.

arbiñosteko bidegurutzea 
Bestalde, Aranburuzabala eta 
Arbiñosteko bidegurutzean ere 
lanak egiten ari dira. Bere ga-
raian etxeak egin behar zituzten 
han, baina bertan behera gera-
tu ziren. "Han joango ziren etxee-
kin batera, espaloia egin behar 
zen, baina, ez direnez etxeak 
eraiki, egoera larria zegoen bi-
degurutzean. Hala, eremu hori 
behar den moduan geratzeko 
eskatu genuen, eta obra Udalak 
egin beharrean promotoreak 
gauzatuko du". 

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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imanol beloki Eskoriatza
Domeka honetan Auzokideak 
lana izan behar zen Zaldibar 
antzokian, baina, antzerki tal-
deko kide baten osasun arazoen-
gatik, Phanta Rhei antzerki 
taldeak beste antzezlan bat era-
mango du agertokira. Tira! Au-
rrera! lana, hain zuzen ere. 

Hogeita bost urtetik gora la-
nean diharduten Phanta Rhei 
taldeko kideek Corre, payasa, 
corre lanaren euskarazko mol-
daketa egin dute, eta ikuskizu-
na 17:00etan izango da, domekan, 
Zaldibarren. Sarrerak aldez au-
rretik hiru eurotan erosi dai-
tezke Manuel Muñoz kiroldegian, 
edo bibe.me webgunean. 

Familientzako lana 
Bost eta zortzi urte bitarteko 
haurrentzat zuzenduta dagoen 
arren, publiko guztientzat es-
kainitako saioa izango da. Ho-
nela adierazi du Unai Gartziak, 
Phanta Rhei taldeko kideak: 
"Komunikazioaren eta emozioen 
alde egiten dugu beti; hala, hau-

rrentzako istorio bat izan arren, 
helduengana ere ailegatu nahi 
dugu. Familiendako lanak egiten 
saiatzen gara beti…".

aktoreak txotxongiloekin
Phanta Rhei antzerki taldeak 
duela hogei urtetik txotxongi-
loen eta aktoreen arteko harre-
manaren sakontzean eta haus-
narketan egin du lan, eta Juan 
Rodriguezek zuzendutako Tira! 
Aurrera! lana ere hala egingo 
dute.

Inguruan ikusten dituzten 
gaiak taularatzen dituzte Phan-
ta Rheiko kideek. Honela adie-
razi du Unai Gartziak: "Haurren 
inguruan egin nahi dugun haus-
narketa bat da lan hau. Gaur 
egungo haurrak bakardadean 

hezten eta hazten dira, etxeetan 
sartuta. Hala, gure istorioak 
haur baten eta kalean bizi den 
gizon baten arteko harremana 
kontatuko du. Atentziorik eza 
duen haur hau kalera irtengo 
da, eta kalean bizi den gizonak 
ez du ezertan sinesten… Biak 
elkartzean, euren arteko ebolu-
zio bidaia bat kontatuko dugu".

suediarrekin elkarlanean 
Aurrez esan bezala, txotxongi-
loak eta benetako aktoreak nahas-
tuko dituzte antzerki horretan, 
baina, horrez gain, suediarren 
kolaborazioa ere izango dute 
agertokian.

Nils Personne –Sabath Hela 
Veckan taldekoa– eta Ylva Va-
rick sortzaile suediarrekin lan-
kidetzan taularatuko dute. Bost 
ikuskizun egin dituzte elkarla-
nean, eta txotxongiloak diseina-
tzeko eta soinu-banda egiteko 
ardura izan dute suediarrek. 
Hala, denek batera, abentura 
bizia sortuko dute Tira! Aurre-
ra! lanean.

Tira! Aurrera! antzezlaneko momentu bat. PhAntA RhEI

'tira! aurrera!' 
antzezlana domekan
phanta rhei antzerki taldeak egingo duen lana 'Corre, payasa, corre' antzezlanaren 
euskarazko moldaketa da. txotxongiloak eta benetako aktoreak batuko dituzte 
oholtzan, eta suediarren kolaborazioa ere izango dute

"haurrEntzako 
iStorio bat izan 
arrEn, 
hELduEngana ErE 
aiLEgatu nahi dugu"

Eskoriatza’s English Klub taldea 
sortu berri dute Eskoriatzan; 
ingelesa ikasi, mailaz igo, ira-
katsi edo momentu batez inge-
lesez hitz egin nahi duen oro-
rentzat, hain zuzen ere.

Ekimenaren bultzatzailea izan 
den Patricia Rasok adierazi du 
lagunarteko zerbait prestatu 
nahi izan dutela: "Asmoa da 
lagunartean batu eta ingelesez 

hitz egitea, eta taldetxoa osatzen 
badugu, bikain. Beste hiri ba-
tzuetan ere egiten da, eta, arra-
kasta ikusita, Eskoriatzara ekar-
tzea pentsatu dugu".

Hala, eguaztenero, 19:00etan, 
nahi duena Inkernu tabernara 
gerturatu daiteke, eta bertan 
ingelesa praktikatzeko aukera 
izango da. Bertan ingelesa da-
kitenak eta ez dakitenak batzea 
nahi dute taldea osatzen ari di-
ren antolatzaileek. Batak bes-
tearekin hitz eginez praktika-
tzeko eta dakitenek ez galtzeko.

Eguaztenetan 
ingelesa 
praktikatzeko aukera

goian, gartzia eta Pavo, eta behean, Rayo eta Saenz de Azkunaga. ESkoRIAtZA k.E

eskoriatzarrak euskal 
selekzioarekin izan dira
Marta gartzia, nerea pavo, Jokin rayo eta oier saenz 
de azkunaga areto futbol jokalariak, bide onetik

i.b Eskoriatza
Marta Gartzia eta Nerea Pavo 
areto futboleko jokalari esko-
riatzarrak 21 urtez azpiko euskal 
selekzioarekin izan dira pasa 
den aste bukaeran, Kantabrian 
jokatzen, eta Portugaleten joka-
tuko den txapelketarako sailka-
tu dira. Asteburu honetan, berriz, 
Valentziako erkidegoaren eta 
Gaztela-Mantxaren aurka joka-
tuko dute.

Nerea Pavo atezaina da, eta, 
Eskoriatzako taldean urte askoz 
egon ostean, bigarren mailako 
Ordizia taldean ari da jokatzen 
iaztik. Marta Gartzia, berriz, 

duela hiru urte sortu zen Esko-
riatzako emakumezkoen areto 
futbol taldean ari da, senior 
mailan.

kadeteak ere bai 
Bestalde, Jokin Rayo eta Oier 
Saenz de Azkunaga eskoriatza-
rrak, kadete mailan, euskal se-
lekzioarekin izan ziren Valde-
peñasko (Ciudad Real) Espai-
niako txapelketan. Extremadu-
raren, Gaztela-Mantxaren eta 
Kanariarren aurka jokatu zuten, 
baina ez zuten partidurik ira-
bazi, eta ezin izan ziren hurren-
go faserako sailkatu.
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2016an diru sarrerak %30 hazi dira gatz Museoan, 2015arekin alderatuta. goIEnA

"Azkeneko bi urteetan bikoiztu 
egin ditugu diru-sarrerak"
2016. urtea "oso ona" izan da gatz Museoarentzat, 
bisitari kopuruak eta irabaziek gora egin dute eta 

Eneko azurmendi lEintz gatzaga
Aitor Larrañaga Gatz Museoko 
arduradunak 2016aren balorazio 
positiboa egin du. "2015arekin 
alderatuta, %30 hazi dira diru
-sarrerak. Gainera, azkeneko bi 
urteetan –2014tik 2016ra bitar-
tean– bikoiztu egin dira irabaziak 
eta bisitari kopurua ere asko 
igo da. Pozik egoteko moduan 
gaude", adierazi du Larrañagak.

Hazkunde horren arrazoiak 
batez ere bi direla aitortu du 
museoko arduradunak. Batetik, 
egin den promozioa. "Promozioak 
eragin nabarmena izan du. Izan 
ere, ahalegin handia egin dugu 
bai webgunea eguneratzen, bai-
ta sare sozialetan ere". Bestalde, 
gatza salgai jarri izanak asko 
lagundu duela aitortu du La-
rrañagak. "Gerturatzen direnek, 
museoa bisitatzeaz gain, gatza 
etxera eramateko aukera dute 
eta horrek bisitari gehiago era-
kartzen ditu".

euskaraz eta gaztelaniaz 
Bisita gidatuen hizkuntzari da-
gokionez, urte osoa kontuan 
hartuta, euskaraz ematen dire-
nak zein gaztelaniaz ematen 
direnak nahiko orekatuta daude.

Astean zehar egoten diren bi-
sitak euskaraz izaten dira, gehien-
bat, eta asteburuetakoak gazte-

laniaz. Izan ere, astean zehar 
Euskal Herritik etorritako bisi-
tariak izaten dira, gehienbat, 
eta asteburuetan Estatu maila-
ko bisitariak. "Astean zehar 
ikasleak eta erretiratuak etortzen 
dira, oro har, Euskal Herri oso-
tik. Asteburuetan eta zubietan, 
aldiz, lagun kuadrillak eta fa-
miliak; Debagoienetik, EAEko 
hiriburuetatik eta Espainiako 
Estatutik etorritako bisitariak 
izaten dira. Kataluniakoak, Va-
lentziakoak eta Madrilgoak, 
gehienbat", azpimarratu du.

Asteburuetan eta astean zehar 
egoten den bisitari kopurua oso 
parekatuta dagoela adierazi du.

gatza merkaturatzea helburu 
2017ari begira, helburu nagusia 
da gatz ekoizpena kanpora be-
gira martxan jartzea, merkatu-
ratzea. "Gaur egun, museoan 
eta herriko dendan bakarrik 
dago salgai gure gatza. Baina 
orain, merkaturatu egin nahi 
dugu. Gipuzkoa mailan hasiko 
gara, ondoren Euskal Herri mai-
lan eta gero Estatu mailan", dio 
museoko arduradunak. Beraz, 
helburua da gatza ekoizteko 
behar den produkzio linea hori 
"definitiboki" martxan jartzea. 
Bestalde, 2017an bisitari kopurua 
handitzea ere beste helburu ga-
rrantzitsu bat dela dio.

bisita gidatuak 
Zapatuetan eta domeketan 
12:00etan izaten dira euskarazko 
bisitak eta 13:00etan gaztelaniaz-
koak. Astean zehar bisitatzeko, 
aurrez eskatu behar da txanda.

"gurE gatza 
MErkaturatzEa da 
2017ari bEgira 
dugun hELburu 
naguSia"

i.b Eskoriatza
1999an jaiotako kintoak Santa 
Ageda eguna heltzeko zain dau-
de, eta dagoeneko prestatzen 
hasi dira plazan egingo dituzten 
dantzak: aurreskua, banakoa, 
fandangoa eta arin-arina. Ho-
rretarako, astean bi aldiz entse-
guak egiten ari dira kultura 
etxean, plazara irtetean bikain 
egiteko.

Santa Ageda eguna otsailaren 
5ean da, domeka, eta egunean 
bertan 19:00etan plazan egingo 
dituzte dantzak, baina aurretik 
zaharren egoitzatik ere pasako 
dira, ohiturari jarraituz, egoi-
liarrei ere dantzak egiteko. Ba-
tzuk hobeto, beste batzuk tra-
ketsago, hala ari direla adiera-
zi du Ane Arrietak, aurten 
kinto izango denak: "Nik txiki-
tan dantza egin nuen eta bada-
kizkit. Batzuei pixka bat gehia-
go kostatu arren, seguru, ondo 
ikasiko dugula guztiok. Oraingoz, 
banakoa egiten ondo ikasi dugu; 
fandangoa eta arin-arina, aldiz…". 

Otsailaren 5ean dantzak egin 
ostean, 12an ere berriz egingo 
dituzte, Herriko Plazan, 19:00etan.

otsailaren 2tik 5era bitartean
Eguen arratsaldean hasiko 
dira kintoak kantu-eskean, 
pintxo-potea dela aprobetxa-
tuta. Egubakoitzean, baserriz 
baserri, ikastetxeetan-eta ibi-

liko dira. Zapatuan, Kinttada 
Egunean, kalean zehar, eta 
domekan, dantzak egingo di-
tuzte herrian zehar ibili on-
doren. 

Gogotsu daudela adierazi 
dute aurtengo kintoek, eta Kin-
ttaden Egunak sortzen duen 
giroak festa hobetzen lagun-
duko duela azpimarratu dute.

1999an jaiotako kintoak dantza entsegua hasi aurretik talde argazkian. I.B

1999an jaiotako kintoak gogotsu daude santa ageda egunean herriko plazan dantza 
egiteko, kantu-eskean aritzeko eta, nola ez, festa egiteko. hala, otsailaren 5ean eta 
otsailaren 12an 19:00etan egingo dituzten dantzak prestatzen ari dira egunotan

Urtarrilaren 23an, astelehena, 
San Blas opilak egiteko ikasta-
roa egingo da kultura etxean, 
18:00etan. Otsailaren 3an ospa-
tzen da San Blas, eta egunerako 
opilak egiten ikasi nahi duenak 
aukera izango du, bost euroren 
truke. Izena kultura etxean eman 
beharko da.

Euskal Herriko leku askotan 
omentzen dute eztarriko gaitzez 
babesten duen San Blas santua. 
Eta egun horretan ez dira falta 
kordelak eta gozokiak. Tradi-
zioak dioenez, kordelak bedein-
katuta bederatzi egunez lepoan 
ipinita egon behar du. Denbora 
hori pasatutakoan kordela erre 
eta santu honek eztarriko edo-
zein infekzioz babestuko gaitu.

San Blas opilak 
egiteko ikastaroa 
astelehenean

Eskoriatzako emakumezko sas-
kibaloi taldeko juniorrek igoera 
fasea jokatuko dute, Bera-Bera 
taldeari 61-27 irabazi ostean. 
Horrez gain, Arri BKL taldeak 
galdu egin zuen 67-28 Interna-
cional liderraren aurka, etxekoen 
onerako. Azken lau partiduak 
jarraian irabazita, pauso handia 
eman dute etxekoek, igoera fa-
serako sailkatuta. 

Talde lanean eta defentsan 
bikain aritu ziren etxekoak, eta, 
horren ondorioz, lehen hama-
rrenean 22-8ko abantaila hartu 
zuten. Partidu guztian zehar 
abantailarekin jarraitu zuten. 
Aste bukaera honetan, berriz, 
atsedena izango dute, indarrak 
hartzeko.

Eskoriatzako 
juniorrak igoera 
faserako sailkatu dira

Atxorrotxeko gaztelua. Denbo-
raren talaiatik dokumentalaren 
emanaldiak izan dira pasa den 
astean. Ordutegian nahasmena 
sortu da, eta barkamena eskatu 
nahi izan du Ibarraundik, Es-
koriatzako Udalaren izenean: 
"Ibarraundi museoak Eskoria-
tzako Udalaren izenean barka-
mena eskatu nahi dizue doku-
mentala ikustera etorri zarete-
noi, argitaratutako ordutegia-
rekin sortutako nahastea eta 
horren ondorioz sor izan die-
zazkizuegun eragozpenak dire-
la eta". Gauzak horrela, emanal-
diak ikusteko aukerarik gabe 
gelditu direnek ikusteko aukera 
izango dute Ibarraundiko ohiko 
ordutegian.

Dokumentalaren 
ordutegiarekin 
nahasmena izan da

Eskoriatzako kintoak 
motorrak berotzen
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Eskerr...               
nola zen?

Euskaltzaindiko web orrira 
sartu naiz gaur. Kontsulta 
txiki bat egitera nindoan: 
"Corpus hitza euskaraz c edo 
k-rekin izango da? Master 
madarikatua…". Kontsulta bat 
besterik ez zen, baina orduan 
web orriaren izkina batek 
begiratu nau. Beno, begiratu 
nau edo begiratu dut, ez nago 
oso ziur. 

Hortxe, izkinan, eguneko 
hitza eta hitz bilatuenen lista. 
Eguneko hitza? Sandwich, 
exotikoa, very English, very 
fashion. Ordura arte dena 
ondo, aurreko eguneko hitz 
bilatuena bijilia zela kontuan 
izanda, asuntoa, behintzat, 
betetzen zihoan. Dena ilundu 
da hitz bilatuenen listari 
begira jarri naizenean. 

Lehenengo hamar hitz 
bilatuenen artean espero ez 
nuen baina aldi berean 
harritu ez nauen hitz bat 
aurkitu dut, begira: Milesker. 
Zortzi letra, hitz bakarra eta 
ironia zakukada bat erori 
zaizkit buru gainera. Milesker, 
grazie, merçi, thank you, 
danke schön, gracias… 
hamaika hizkuntzatan dakigu 
esaten. Irribarre batekin, 
hitzez, besarkada batekin 
edota begirada batekin 
azalarazteko gai gara. Baina 
hor, bilatuenen listan 
agertzen da. Hamaika modu 
desberdinetan adierazteko gai 
garela diogu, baina, hala ere, 
esker bila gabiltza. 

MAriA
izAgA

nirE ustEz

Txirritola elkarteak abenduaren 
10erako antolatutako ikuskizu-
na zen, baina, tamalez, taldeki-
de baten osasun arazoengatik 
atzeratu egin behar izan zuten.

Ahots distiratsuekin egindako 
umore ikuskizun musikala es-
kainiko dute zapatuan, kultura 
etxean, 19:30ean. Sarrerak bost 
euroren truke eskuratu ahal 
izango dira, 17:30ean hasita.

Demode Quartet 
laukotearen 
ikuskizuna bihar

Xabi gorostidi araMaio
Azken astean botatako euri-jasa 
handiak hainbat kalte eragin 
ditu Aramaion. Denetan larrie-
na Gantzaga auzoko Pelatza ba-
serrian astelehen eguerdian 
gertatutako lur-jausia izan zen. 
Lurrak eta harriak etxea uki-
tzera heldu ziren, etxeko autoe-
tako bat tartean harrapatuta.    
Baina ez zen euriak eragindako 
ezbehar bakarra izan.                   

etxea kalterik gabe
14:00 aldera, Gasteizko suhil-
tzaileen bi teknikari baserrira 
bertaratu ziren egoera ikuska-
tzera eta ez zuten interbentzio-
rik egin behar izan.

Pilatutako hondakin eta zikin-
keriaz gain, baserriak ez zuen 
kalte material larririk jasan, 
eta harrapatuta geratutako au-
toa ere atera ahal izan zuten. 
Hala eta guztiz ere, suhiltzaileek 
emandako gomendioak jarraituz, 
bizilagunek etxebizitza uztea 
erabaki zuten segurtasun arra-
zoiengatik. 

euria baino gehiago
Ezbeharra gertatzeko faktore 
nagusietako bat euria izan da. 
Hala ere, Udaleko teknikariek 
esandakoaren arabera, Pelatza 
baserri inguruan uda partean  
pinuak bota zituzten, eta hori 
ere izan daiteke asteleheneko 
lur-jausiaren beste eragile bat. 
Pinuak botatzeko pistak egin 
dituzte. Era horretako lanak 
egitean, ura kanalizatzeko 
bideak egin arren, urak bere 
bidea topatzen du, eta 
lur-jausiak gerta daitezke", 
adierazi du Lierni Altuna 
alkateak.

"Guk pista publikoak kontro-
latzen ditugu, baina inork ez du 
kontrolatzen urak ondo hartuta 
geratu diren. Eurite handi bat 

jasan gabe ezin daiteke jakin 
lan hori benetan ondo eginda 
dagoen, eta ondoren sorpresak 
etorri daitezke", azaldu du Al-
tunak. 

Aramaioko Udala arazoa kon-
pontzeko tramite lanak errazten 
aritu da. "Baserria bi partiku-
larrena da. Hala ere, hura ku-
deatzen duen administratzailea-
rekin kontaktuan gaude, trami-
tazioak arintzeko". Gaur bertan 
hasiko dituzte konpontze lanak.  

kiroldegiko ermita hesituta
Lur-jausi horrez gain, euriak 
eragindako bestelako gertakari 
batzuk ere izan  dira Aramaion. 
Kiroldegi pareko ermitan, esa-
terako, teila batzuk jausi egin 
ziren, eta hesiarekin itxi zuen 
esparrua Udalak. Altuna alka-
teak esandakoaren arabera, Itu-
rrizuri kalean ere ur pilaketatxoa 
izan zuten, eta Ibargoia kaleko 
etxe baten ura sartu zen. Kasu 
horretan, bertatik gertu kendu-
tako pinudi baten eraginez izan 
den aztertzen ari dira. 

Jausitako lurra eta harriak baserria ukitzeraino heldu ziren. xABI goRoStIDI

Lur-jausia gantzaga 
auzoko pelatza baserrian
asteburua ezkero etengabe egindako euriteak izan dira ezbeharraren eragile 
nagusiak. hala ere, udaleko teknikariek esandakoaren arabera, uda partean pinuak 
bota zituzten bertatik gertu eta horrek lur-jausiak izateko arriskua handitu du

pinudiak 
kEntzErakoan Ez da 
Erraza izatEn urak 
ondo hartuta 
daudELa ziurtatzEa 

Urteroko batzar orokorra ospa-
tuko dute hilaren 27an Itur Zuri 
Emakume Elkarteko kideek.

Hitzordua 18:00etan da, kultu-
ra etxeko eskulan gelan. Aur-
tengo batzarreko puntu nagusia 
elkartearen etorkizuna izenekoa 
izango da. Antolatzaileek parte 
hartzearen garrantzia azpima-
rratu dute, batik bat, azken ur-
teetako asistentzia txikiagatik.

Itur Zuri Elkartearen 
etorkizuna definitzeko 
batzar erabakigarria

Korrikaren 20. edizioari begira 
batzordea antolatu dute Ara-
maion. Aurten Aramaiotik iga-
roko ez den arren, ekimena 
babesteko herrian egingo diren 
ekintzak antolatzeko lantaldea 
izango da.

Eguaztenean egin zuten lehen 
bilera, eta hamar lagun inguru 
batu ziren bertan. Arrasateko  
AEKko Oskar Elizburuk edizio 
berriaren aurkezpena egin zuen, 
eta hurrengo bilera otsailaren 
1ean egitea adostu zuten.

"Atzo batutako lagunez gain, 
badakigu herriko beste eragile 
batzuek parte hartzeko asmoa 
dutela, eskola kasu", adierazi 
du Rosa Mondragonek, Udaleko 
Euskara teknikariak.

Korrikaren inguruko 
batzordearen lehen 
bilera 

Alaiak Jubilatuen Elkartearen 
eskutik beste tailer interesgarri 
bat dator. 

Oraingoan, erlaxazio teknikak 
erabiliz zahartzaro aktiboagoa 
izateko helburua duen tailerra 
ekarriko dute Aramaiora. Psi-
kologian lizentziadun  Belen 
Martinez Sagasti izango da saio 
guztiak zuzenduko dituen aditua. 

Hiru saio
Hurrengo martitzenean hasita, 
hiru saioko tailerra izango da. 
10:30etik 12:00etara iraungo dute 
saioek eta udaletxeko osoko bil-
kura aretoan egingo dira. Ikas-
taroak plaza mugatuak izango 
ditu eta, gehienez, hamabost 
laguneko taldea izango da. 

Zahartzaro aktiboa 
lortzen laguntzeko 
erlaxazio tailerra
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Xabi gorostidi araMaio
Inoiz galdetu badiozue zuen bu-
ruari: nola ikusiko dute txoriek  
gure bailara? Bada, hona hemen 
erantzuna. 

bi helburu dituen proiektua
Arabako Foru Aldundiak pro-
bintziako herri eta hirigune 
guztiak airetik nola ikusten di-
ren irudikatzeko egitasmoa jarri 
zuen martxan agintaldi hasieran. 
Era horretan, hirigintza planak 
egitea errazagoa izango da, eta 
argazkiak Hirigintza Sailak au-
rrez zeuzkan kartografia eta 
ortoargazkiei gehituko zaizkie.

Foru erakundeak Arabako 
herritar guztien eskura jarri 
ditu kalitate handiko aireko 
argazkiak. Interesdunek www.
araba.eus atarian aurki ditza-
kete, edo baita Aramaioko Uda-
laren webguneko albisteko lo-

turatik ere. Herri bakoitzaren 
barruan, auzoka antolatuta age-
ri dira irudiak. Ondoren argaz-
ki horiei erabilpen publiko bat 
emanez gero, beharrezkoa izan-
go da Arabako Foru Aldundiaren 
egiletza aitortzea. 

bigarren fasea 
Aramaioko argazkiak bigarren 
fasekoak dira. Bertan, hamazor-
tzi udalerriren eta 87 herrigu-
neren aireko panoramikak ate-
ra dituzte. Horren aurretik, 
hamalau udalerrirekin ireki 
zuten proiektuaren lehen fasea, 
eta 32 udalerri eta 212 hirigune 
erretratatu dituzte oraingoz. 

legealdi amaierarako 
Foru Aldundiaren asmoa da  
Arabako geografia guztia osa-
tuko duen argazki bilduma le-
gealdia amaitu orduko bukatzea. 

aramaio lau 
haizetara ikusita
arabako Foru aldundiako hirigintza sailak martxan du probintziako herri eta hirigune 
guztiak airez erretratatzeko egitasmoa. herritarrei argazkiek eskura jartzeaz gain, 
hirigintza planak errazteko erreminta bilakatzea du xede proiektuak

Etxaguen auzoa Anbotoren magalean babestuta. AFA hIRIgIntZA

Uribarri auzoko elizaren ikuspegi bitxia. AFA hIRIgIntZA SAILA

oleta auzoa, errepideak erdibituta. AFA hIRIgIntZA SAILA gantzaga auzoa txori baten ikuspegitik. ARABAko FoRU ALDUnDIA hIRIgIntZA SAILA

Arexola auzoa. AFA hIRIgIntZA SAILA Barajuen, eta atzean Udalatx. AFAUntzillako eliza beste eraikinei begira. AFA hIRIgIntZA SAILA

Foru Aldundiko droneak beste ikuspegi batetik ateratako irudia. ARABAko FoRU ALDUnDIA hIRIgIntZA SAILA

Azkoaga auzoko eraikinak berdez inguratutako zelaien artean. ARABAko FoRU ALDUnDIA
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Urteroko ohiturarekin jarraituz, 
12:00etan meza izango da, dome-
kan, San Bixente ermitan. On-
doren, hotzari aurre egiteko, 
salda beroa eta luntxa izango 
dira, urdaiazpikoaren zozketa... 
Eta guztia, trikitilariek alaitu-
tako erromeriarekin. Festa egun 
ezaguna da Angiozarko Partai-
tia auzoan San Bixenteren ome-
nez egiten dutena.

Domekan ospatuko 
dute San Bixente 
Angiozarko Partaitian

julen iriondo bErgara
Harluxet hiztegi entziklopedi-
koak honela definitzen du oine-
txea: Leinu edo familia baten 
sortetxe edo jaiotetxea; leinua, 
berriz: Familia bateko belaunal-
dien segida, familia bateko au-
rrekoen edo ondorengoen multzoa. 
Ezaguna eta aspaldikoa da Patxi 
Larrañagaren herriko baserrie-
kiko interesa eta haien berri 

gehiago jakiteko eta zabaltzeko 
egindako lana –Bergarako ba-
serriak izenburupean Interneten 
du jasoa–, eta, hori abiapuntu, 
baserri horietako zenbaitek du-
ten ezaugarrian –abizen jatorri 
izatea, oinetxeak– arreta jarri 
eta liburuan batzeko lan egin 
du azkenaldian: oinetxeen eta 
mendeetan zehar hura bizitoki 
izandako leinuaren gaineko in-

formazioa eta bitxikeriak jasoko 
ditu liburuak. Gaur egun eba-
kuntza batetik errekuperatzen, 
uda parterako bere lana aurkez-
tu eta azaltzeko moduan egotea 
espero du Larrañagak.

400 baserri denera 
400 inguru dira, gaur egun, La-
rrañagak Bergaran lokalizatuta 
dituen baserriak –kasu batzue-

tan, hondakinak edo aztarnak 
baino ez dira geratzen–; horie-
tatik, 138 dira bertako familiari 
izena emandakoak –Larrañaga, 
Garitano, Agirre...–, eta, azken 
horietatik, hamar bat, mendez 
mende, belaunaldiz belaunaldi, 
abizena etxean bertan manten-
du dutenak –lehenengo edo bi-
garren abizen bezala–.

Datuen irakurketa egiten ha-
sita, hasteko: zergatik baserrien 
herena bakarrik abizen emaile? 
Honela azaltzen du Larrañagak: 
"Abizen jatorri izan ez diren 
baserri horiek gerora sortuta-
koak dira. Gerren ondorioz, 
udalek publikoak ziren lur asko 
saldu behar izan zituzten; lau 
jauntxo ziren dirua zutenak, 
batzuek administrazioan eginda, 
baina, batez ere, merkataritza-
rekin, eta Ameriketan: Bergaran, 
adibidez, hamar-hamabi familia 
ziren horietakoak, eta bakoitzak 
zituen, bota, hamar baserri. Eta 
baserriok errentan jartzen zi-
tuzten".

Hori azalpena, beraz; ze, berez, 
Euskal Herriko berezitasuna 
bada abizenak etxearen izena 
edukitzea jatorri; eta horren 
atzean dago sorlekuarekiko atxi-
kimendua eta haren garrantzia 
familiaren, leinuaren, muin be-
zala. Hain da horrela, gizon bat 
beste etxe batera ezkontzean 
bere abizena gal zezakeen etxe 
berriak, abizenak, balio –La-
rrañagak dio garai hartan oso 
kontzeptu erabilia zela– handia-
goa zuelako, eta zuzenean etxe 
berriko izena, abizena, hartu 
–emaztearena, beraz; edo, berea 
galdu gabe, berearekin eta be-
rriarekin abizen konposatua 
sortu: Elkoro-Berezibar, Elko-
ro-Barrutia...–.

Eta mendeetan zehar, gaur 
arte, abizena eman zien etxean 
mantendu diren leinuak, esanda 

bezala, hamar bat dira. Horie-
tako bat da, adibide bat jartzea-
rren, arandotarrena. Osintxuko 
Muskiritxu auzoan dago Aran-
do baserria. Larrañagak artxi-
boetan topatutako oinetxe honen 
eta bertako bizilagunen gaineko 
berri zaharrena 1555 urtekoa 
da, non aipatzen diren Martin 
de Gomezcorta de Arando eta 
Gracia de Arando senar-emaz-
teak etxe haren jabe gisa; eta 
oinetxe eta leinu honen gaineko 
azalpenean ikerlariak aipatzen 
duen azken arandotarra da Eu-
sebio, Ines Beristainekin izan-
dako seme-alaben bitartez abi-
zenak XXI. mendean sorlekuan 
jarrai zezala egin zuena.

bitxikeria ugari 
Oinetxeen eta leinuen historia-
ren testuinguruan –edo hura 
osatzeko edo sortzeko–, hainbat 
informazio eta bitxikeria jasoko 
ditu Patxi Larrañagaren libu-
ruak, garai bakoitzaren, bizi-
moduaren eta abarren berri 
eman dezaketenak. Adibidez, 
eta familiari, abizenari, garran-
tzia handia ematen zitzaion ga-
raiak izanda ere, Larrañagak 
dio deigarria dela familiako 
kideen arteko auzietarako –plei-
toetarako– zenbaterainoko joera 
zegoen: "XVI. mendetik XX.era 
denek denen kontra jotzen zuten 
auzitara, denagatik. Semeak 
aitaren kontra, herentzia kon-
diziotan ez uztearren. Edo iseka 
egitearren... Eta, egia esan, ho-
rri esker ere badago dokumen-
tazio asko, dena idatziz jasotzen 
baitzen".

Patxi Larrañagak laster argi-
taratuko duen Bergarako abize-
nak. Leinuak eta oinetxeak libu-
rua hiruko sorta bateko aurre-
nekoa izango da, A eta B hizkie-
kin hasten diren 50 abizen in-
guru jasoko dituena.

Patxi Larrañaga, Bergarako Udal Artxibategian, liburuko orriak nolakoak izango diren erakusten. jULEn IRIonDo

herriko baserrietan 
jatorria duten abizenak
patxi larrañagak prest du bergarako oinetxe eta leinuen gaineko lehen liburua izango 
duenerako materiala. azken ukituak egin eta inprentara bidaltzekotan da. hainbat 
dira baserri batean, mendeetan atzera, sortu eta leku berean segitzen duten abizenak

goiena komunitatea 
jardun / bErgara

Korrikarekin gozatzeko aukera 
izango dugu aurten, berriz ere. 
2017ko martxoaren 30ean Otxan-
diotik abiatuko da Korrika 20, 
apirilaren 9an Iruñera heltzeko. 

Hori posible izan dadin, ehunka 
pertsonak egiten dute, aurretiaz, 
hainbeste lan.

Martitzenean, 18:30ean hasita, 
egingo dugun bileran aurtengo 
edizioaren nondik norakoak eta 
gure herrian egingo direnak 

ezagutzeko aukera izango da, 
eta, horrela nahi izanez gero, 
herrirako bestelako ekitaldiak 
proposatzeko ere bai. Horrez 
gain, herrian egin beharreko 
lanak zerrendatu eta banatuko 
dira. Jakina da denok ez ditu-
gula aukera berberak gure ekar-
penak egiteko eta, horregatik, 
hain zuzen ere, etortzeak ez du 
ezertara konprometituko. Bertan 
entzundakoaren arabera eraba-
kiko duzu, gero, zeure ekarpena 
zein izan daitekeen; eta, inolako 
aukerarik izango ez bazenu ere, 

Korrika geure herrian izango 
dela ezagut eta zabal dezazun 
da gure nahia.

Korrikak hasieratik aldarri-
katu duen moduan, ekimenaren 
helburuak bete daitezen guztion 
ekarpena eta ahalegina dira 
beharrezkoak. Denon parte-har-
tzearekin lortuko dugu Euskal 
Herri euskalduna, eta guztion 
esku eta oinei esker eraman 
ahal izango dugu euskararen 
lekukoa Otxandiotik Iruñera. 
Ahalegin horretan zeure lagun-
tza estimagarria izango da.

korrika batzordearen bilera, 
martitzenean kultura etxean
Ekimenean parte hartzeko moduak askotarikoak dira, 
eta horien guztien gainean jarduteko batzarra izango da
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Maite txintxurreta bErgara
Oxirondon eguaztenero egiten 
den azoka berezia berriro ere 
hilean behin izatera pasako da. 
Hain zuzen, 2016ko urtarrilean, 
duela urtebete, hasi ziren azoka 
berezia astero egiten Azoka Ber-
garatzen proiektuaren baitan, 
ordura arte hilean behin egiten 
zenaren harrera ona ikusita. 

Azoka berezi horretan, herri-
ko baserritarren produktuak, 
pintxo-potea eta ekintza berezi-
ren bat antolatzen dituzte: tai-
lerrak, emanaldiak, hitzaldiak... 
2016. urtean azoka dinamizatze-
ko 8.770 euro erabili ditu Udalak. 
Diru horretatik 5.000 euro he-
rriko komertzioetan erabiltzeko 

bonutan banatu dituzte –esate-
rako, lehiaketa bat antolatzen 
dutenean hori izaten da saria–. 
Gainontzekoa, nagusiki, azoka-
ren bueltako ekintzak antola-
tzeko erabili dute.

Hilean behin biltzen dira azo-
kan parte hartzen dutenak, egi-
tasmoari jarraipena egiteko. 
Urte bukaeran balorazio oroko-
rra egin dute, inkestak eginez 
merkatari eta baserritarrekin. 
Hala, atera duten ondorioa izan 
da astero egiteak nolabait inda-
rra kendu diola egitasmoari. 
Hala, lehengora bueltatzea era-
baki dute, eta hilean behin egin-
go dute azoka berezia, hileko 
lehenengo eguaztenetan, hain 
justu ere. Hala, otsailaren batean 
izango da hurrena.

Merkatarien iritzia
Azokako merkatariek diote eu-
rek ere igarri dutela azkenaldian 
jende kopurua ez dela lehen 
bestekoa izan, eta eguraldiak 
eta urte sasoiak ere eragin han-
dia duela horretan. Adibidez, 
eguraldi onarekin jende gutxia-
go animatzen dela diote; bestetik, 
nabarmendu dute sasoi honetan, 
Gabon ostean, nabaritzen dute-

la jende gutxiago dabilela. Adie-
razi dute "ezinbestekoa" dela 
azokaren alde lan egitea, oro 
har herriko komertzioak herria-
rendako "bizitza" direlako.

Pintxo-potea eta postuak astero
Azokaren bueltan antolatzen 
den ekintza hileko eguazten ba-
karrean egitera pasako diren 
arren, eguazteneko azokaren 
bereizgarri diren beste bi ele-
mentuek, pintxo-poteal eta ba-
serritarren postuek, astero ego-
ten jarraituko dute.

Hala, astero herriko taberna 
bat arduratuko da azokara ger-
turatzen direnei edatekoa eta 
pintxoak eskaintzeaz, eta herri-
ko baserritarrek euren postuak 
jarriko dituzte, bertako eta sa-
soiko produktuekin. 

umeendako jardueren arrakasta 
Sabino Azkaratek, Udaleko Eko-
nomia Sustapeneko batzordebu-
ruak, azaldu du eguazteneko 
azokaren balorazioarekin ikusi 
dutela umeei zuzendutako jar-
duerak izan ohi direla arrakas-
tatsuenak eta jende gehien era-
kartzen dutenak "Eta hori sal-
mentetan islatzen da", dio.Baserritarren produktuak oxirondoko azokan. IMAnoL gALLEgo

azoka berezia atzera ere 
hilean behin egingo dute
2016ko urtarriletik aurrera astean behin egin dute eguazteneko azoka oxirondon, 
baserritarren produktuez eta pintxo-poteaz gain, ekintza bereziren bat antolatuaz. 
Maiztasun horrek indarra kendu diola baloratuta, lehengora itzultzea erabaki dute
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julen iriondo bErgara
Seminarioa argindarrez horni-
tzeko, hura eta epaitegi ondoan 
egiten ari diren transformadorea 
artean Gabonen aurretik hasi-
tako kanalizazio lanei berrekin 
egin diete aste honetan –Egube-
rrietan kaleko bizitza ez ozto-
patzeko eten zituzten–. Komenio 
kalea eta epaitegia artean lanak 
egiteko, aipatutako kalea itxi 
egin dute ibilgailuentzat –oinez-
koentzat zabalik jarraitzen du–; 
bestetik, Komenio kaleko edu-
kiontziak plazara mugitu dituz-
te, kamioiak ezingo lukeelako 
bestela hondakinak jasotzera 
sartu. Lanek iraun bitartean, 
hiru astez, luzatuko da egoera 
hau. Seminariotik epaitegirako 
kanalizazio lanak Gabika en-
presak egingo ditu, 66.404,80 
euroko aurrekontuarekin.

ipintzako harmailak 
Berrekin diete, bestalde, Ipin-
tzako harmailen lanei. Eguraldi 
txarra tarteko, ezin izan zuten, 
aurreko astean, aurreikusitako 
garaian hasi; prestaketa batzuk 
egin zituzten, dena den, eta orain-
go astean martxa normalean 
ibili dira. Azaroan Gabika en-
presak lanak bertan behera utzi 
ostean, Sasoi Eraikuntzak da 
harmailak egingo dituena. Exe-
kuzio epeak hiru hilabetekoa 
izaten jarraitzen du; beraz, ha-
siera batean otsail hasieran prest 
behar zuena apiril erdi aldera-
ko amaitzea espero da. Aurre-
kontua 152.600 euro da.

autobus geltokiko lanak 
Azkenik, Urteaga kalearen eta 
geltokiaren arteko bidegorri za-
tiaren lanak ere hasi dituzte; 
hasteko, geltokia bera berranto-
latzen ari dira, eta ondoren ha-
siko dira bidegorria egiten. Mor-
ga enpresak lau hilabete ditu 
lanak egiteko, eta aurrekontua 
144.668 euro da. Udalak azaldu 
du lanek ez dietela zerbitzuari 
eta erabiltzaileei eragingo.

autoentzat itxita egongo 
da komenio, hiru astez 
seminarioaren argindar hornidurarako kanalizazio lanek eragindako aldaketa da. 
beste alde batetik, ipintzako harmailen lanak eta autobus geltokikoak hasi dituzte: 
aurrenekoak apirilean amaitzea da asmoa, eta bigarrenak hilabete geroago

Beharrezkoa al da egunero trebatzea?

Ariketa fisikoa modurik onena da diabetesa, kantzerra eta 
heriotza goiztiarra bezalakoetarako aukerak txikiagotzeko. 
Baina, benetan, beharrezkoa al da egunero trebatzea?

Osasun arloko adituek astean 150 minutu, gutxienez, 
gomendatzen dituzte neurrizko jardueran, edo 75 minutu 
jarduera bizian. Eguneroko entrenamendu ohitura mantentzeko  
zailtasunak ditu jendeak, baina ikerketa berriek frogatu dute 
entrenamendu maiztasunak, akaso, ez duela eragiten 
pertsonaren bizitza-luzeran.

Ikerketa hauen emaitzek adierazten dute heriotza 
goiztiarraren arriskua, gutxi gorabehera, %30 murrizten dela 
astean bitan entrenatzen diren pertsonetan, eta %35 egunero 
entrenatzen direnetan. Aldi berean, ez da alde nabarmenik 
ikusten bihotzeko arriskuen murrizketan.

Ikerketa berriek gai honi buruz orain dauden gomendioak 
alda ditzakete. Oraingoz, argi dagoena da, nahiz eta aste osoa 
lanpetuta izan, asteburuan kirola egitea mesedegarria dela eta 
mundu guztiak bere errutinan barneratu beharko lukeela.

nirE ustEz

igor oiArbiDe

Familia esperientzia proiektua-
ren barnean, Ume anitz, adimen 
anitz izeneko hitzaldia eskaini-
ko du Javier Bahonek eguenean, 
hilak 26, Mariaren Lagundian. 
Tuinnovaseko zuzendaria da 
Javier Bahon.

"Gaiaren funtsa hauxe da: ikas-
leen gaitasunak lantzeko para-
digmarik baliagarrienetakoa 
adimen anitzena da. Izan ere, 
adimen ezberdinen, ikasteko era 
ezberdinen eta ikasleen gaitasun 
ezberdinen arteko lotura ezar-
tzea erraza da", azaldu dute ikas-
tetxetik.

Hitzaldia 18:00etan izango da, 
eta gazteleraz. Izena ematea ezin-
bestekoa da: 943-76 25 40 edo 
ikastola1@mlagundia.net.

'Ume anitz, adimen 
anitz', eguenean 
Mariaren Lagundian

Otsailaren 4an hasita, lau zapa-
tutan izango da zeramika taile-
rra, 10:00etatik 12:00etara; has-
tapeneko ikastaroa da, helduen-
tzat. Buztinzale Zeramika elkar-
tea da tailerraren antolatzailea 
–Udalaren laguntzarekin–, eta 
bertako kideak izango dira ira-
kasle lanak egingo dituztenak; 
Zabalotegiko zeramikako loka-
lean egingo dute tailerra. Izena 
emateko epea urtarrilaren 27ra 
artekoa da: Kultura Zerbitzuan 
edo 943-77 91 59 zenbakian eman 
behar da. Leku kopurua muga-
tua da; sei lagunendako dago: 
Bergarakoek lehentasuna izan-
go dute, eta interesatuak gehia-
go balira zozketa egingo lukete. 
25 euroko kostua du tailerrak.

Zeramika tailerrerako 
izena, hurrengo 
egubakoitza bitartean

obrak autobus geltokian. j.I.

Zigarrokinak. goIEnA

Erretzeari uzteko osasun zen-
troan egingo den ikastaroak bost 
saio izango ditu; astean saio bat, 
eguenetan, 17:30etik 19:00etara. 
Osasunarentzako kaltegarri den 
ohitura hori amaitzea nahi duen 
edonork eman dezake izena ikas-
taroan, bere medikuari edo eri-
zainari esanda. Ikastaroa doan 
da, eta urtarrilaren 26an hasiko 
da, esan bezala.

Erretzeari uzteko 
ikastaroa hasiko dute 
datorren eguenean

komenio kalea, ibilgailuentzat itxita. BERgARAko UDALA

Harmailak egiteko lanak, martitzenean. jULEn IRIonDo
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jakin badakigu gizartea aldakorra dela eta, hortaz, 
etengabe eraldatzen ari dela. hala, ikasteko moduek 
ere garapena behar dute ezinbestean. hori horrela, 
guretzat, diziplinarteko proiektuetan oinarritutako 
metodologian dago hezkuntzaren gakoa, ikasleei 
ikaskuntza eta garapen pertsonal egokia eskaintzeaz 
gain, gizartean jazotzen diren aldaketetara moldatzeko 
aukera eskaintzen baitu. 

Informazio kopuru mugagabea duen gizarte honetan, 
metodologia tradizionalak ez du laguntzen ezagutza 
eraikitzen eta ikaskuntza eredu berriak barneratzen. 
Zaharkituta dagoen eredu horren aurrean, galdera 
bat edo egoera bat planteatzea eta pentsatzen, 
bilatzen, ikertzen, antolatzen, taldean zein banaka 
aritzen, galderak egiten uztea... eta azkenean, hori 
guztia antolatzea da diziplinarteko proiektuen giltza. 
Metodologia hau integrala da, eta aldi berean sustatzen 
du oinarrizko gaitasunak, hainbat ikasgaitako edukiak 
proiektu bakar batean uztartuta, zein ikasten ikasteko 
gaitasuna.  

Ikaslea da deskribatzen ari garen metodologiaren 
protagonista, bere ikaskuntza eraikitzen duena. 

ondorioz, ikaslearen arreta bereganatzea dagokigu 
irakasleoi; sormena eta informazioaren zein edukiaren 
manipulazioa ez ezik, ezagutzaren aurkitzaile aktibo 
izateko ere eskatu behar diogu. hori horrela, ikaslearen 
ikaskuntza prozesua eta ezagutzaren eraikuntza 
gidatu behar ditu irakasleak, ikerketetan baliabideak 
zein aholkularitza eskainiz. txanponaren beste aldean, 
bere errealitatearekin lotuta praktikan jarriko dituen 
proiektuen plangintza eta ebaluazioa egiteaz arduratuko 
da ikaslea. Prozesu horretan guztian gaitasun ugari 
lantzen ditu: pentsamendu kritikoa, problemen 
ebazpena, elkarrizketa... eta askotariko komunikatzeko 
moduak. Azken finean, ikasketa funtzionalak, bizitzan 
eta gizartean modu eraginkorrean aritzeko balioko 
diotenak.

DiziplinArteko proiektuAk SAn MArtin 
Agirre herri eSkolAn

gure eskolaren helburu garrantzitsuenetariko bat da 
konpetenteak izango diren pertsonak heztea. helburu 
hori lortze bidean, ezinbestekotzat jotzen dugu 
berrikuntzaren alde egindako apustua indartzen 
jarraitzea. Esaterako, haur hezkuntzan aldez aurretik 

martxan zeuden irakas-praktika aldaketak maila 
guztietara hedatu genituen 2009. urtean. 

ordutik, diziplinarteko proiektuetan oinarritzen da 
gure hezkuntza proiektua; metodologia aktiboa 
bultzatzen dugu ikasleak eginez ikasten duela 
sinesten baitugu; gaitasunak garatzeko bidean, 
ikasleari heziketa prozesuaren protagonismoa eta 
ardura emanez.

Bidea eraikitzen jarraitu behar dugula badakigun 
arren, egindako ibilbidean ikasitakoa partekatzeari 
oso garrantzitsua deritzogu, metodologia tradizionalak 
alde batera utzi eta xxI. mendeko ikasleei era 
integralean garatzen laguntze aldera. 

Hasieran aipatutako bisiten harira, gure eskolan 
egon diren irakasle guztiek balorazio positiboa 
egin dute. Aurtengoa ez da salbuespena izan; 
eskolak egiten diharduen berrikuntzaren aldeko 
lana goraipatu dute praktika gertutik ezagutzera 
etorritako EAEko irakasleek, are gehiago, 
hezkuntza-praktika bikain gisa definitu dute.

DiziplinArteko proiektuetAn 
oinArritutAko MetoDologiAn
SAn MArtin Agirre herri eSkolA ereDu
Aurreko ikasturteetan EAEko ikastetxe desberdinetako irakasleek gure eskola 
bisitatu izan dute, Txokoen zirkulazioan oinarritutako metodologia edo Hizkuntza 
Trataera Bateratuaren kudeaketa gertutik ezagutzeko asmoz. Aurten, berriz, 
diziplinarteko proiektuetan oinarritutako metodologia izan genuen mintzagai 
urtarrilaren 17an egin ziguten bisitan eta baita ere 24an egingo den bigarrenean.

julen iriondo bErgara
Pol-Pol Mendi Taldearen 2017ko 
ohiko batzar orokorrean 2014, 
2015 eta 2016 urteetako kontuak 
aurkeztuko dituzte –19:00etan 
hasiko da batzarra, bigarren 
deialdian, Irizar jauregian–. 
Bittor Alberdi presidentearen 
itxaropena da, horiek ezagutu-
ta, San Pedroko lokalean egin 
beharreko obren bideragarri-
tasunaz jabetu eta bazkideek, 
oraingoan bai, onartuko dutela 
egoitza berria atontzeko urratsa 
egitea.

Izan ere, azaro amaieran egin-
dako ezohiko batzar orokorrean 
ere izan zuten puntu hau gai
-zerrendan. Orduan, baina, baz-

kideek ez zioten argi berderik 
eman lokal berrian obra egi-
teari: "Azken hiru urteetako 
balantzeak ez zeuden eginda. 
Guk azaldu genien bazegoela 
obra egiteko aukera, baina baz-
kideek balantzeak nahi zituzten 
aurrena. Nahi genuke orain 
baiezkoa esatea", dio presiden-
teak.

Lokalaren gaia ezohiko ba-
tzarrean jorratuko dute, ohi-
koaren ostean –19:45 hasiko da, 
bigarren deialdian–. Aukeran, 
obra osoa egitea, 97.706,17 eu-
roko aurrekontuarekin, edo, 
oraingoz, fatxada, egitura eta 
bulegoak egitea, 48.824,87 euro-
ko aurrekontuarekin. Obra osoa 

egiteko, 61.000 euroko mailegua 
ere onartu behar luke Batza-
rrak; hamar urtera litzateke, 
baina interesik gabe –partiku-
lar batek emango luke–. Batzar 
aurretik, lokala ikusteko auke-
ra izango dute bazkideek, hila-
ren 27an 19:00etatik 20:30era eta 
28an 11:00etatik 13:00etara.

zuzendaritzarako aurkeztea 
Bestalde, Pol-Pol zuzentzeko 
hautagaitzak aurkezteko ha-
mabost eguneko epea irekitzea 
ere onartuko du Batzarrak, lau 
urte bete baititu egungo zuzen-
daritzak. Alberdik berriro aur-
kezteko asmoa agertu dio Goie-
nari. 

pol-polen lokalean obra 
egiteko saiakera berria 
ohiko eta ezohiko batzar orokorrak egingo ditu mendizale taldeak urtarrilaren 30ean, 
eta zuzendaritzak atzera ere jarriko du mahai gainean san pedroko lokal berriko 
obren gaia: elkartearen kontuak ezagututa, bazkideek iritziz aldatzea espero dute

Udaberri Txapelketako nagusi 
mailako partidua jokatuko da 
gaur, 19:30ean. Harri Oterminek 
eta Aritz Rezustak Legazpiko 
pilotariak izango dituzte aurka-
ri. Domekan, berriz, 17:00etan, 
Euskal Ligako bi lehia: Ander 
Etxaniz Kureneko ordezkariaren 
kontra kadeteetan, eta Ander 
Murua eta Markel Gartzia Amu-
rriokoen kontra gazteetan.

Gaur eta domekan 
izango dira partiduak 
Udal Pilotalekuan

Aretxabaletan 0-3 irabazi eta 
kanpoan laugarren garaipena 
jarraian lortu ostean, bihar –za-
patua– etxean ariko da Bergara, 
16:00etan, sailkapenaren erdi 
aldeko Zumaiakoren kontra. 
Partidua aprobetxatuz, kromo 
trukerako deia egin du klubak. 
Lagun batek amaitu du dagoe-
neko albuma, baina aurreneko 
hirurek jasoko dute saria.

Futbol partidua eta 
kromoak trukatzeko 
aukera Agorrosinen

Aurreko astean azkenaurrekoa-
ren kantxan, oraingoan etxean 
jokotuko du sailkapenean biga-
rrenaren kontra. Atzeko postue-
kiko aldetxoa mantentzeko ga-
raipen garrantzitsua lortu zuen 
BKEk Ordizian, 52-63, eta gauza 
bera egiteko aukera du bihar 
Labegaraietan, Zarautzen kontra, 
16:30ean hasiko den norgehia-
gokan. 

Mutilen saskibaloi 
talde nagusiak 
Zarautz hartuko du

Lehen deialdia 18:30ean da, eta 
bigarrena 19:00etan, Irizar jau-
regian, hilaren 26an. Gai-zerren-
dako puntuen artean, elkarteko 
ekonomia eta administrazio 
kontuak jorratuko dituzte, las-
terketak izango dituzte hizpide, 
txirrindulari taldeak eta ziklo-
turistak ere bai, eta herrian 
egindako beste ekintza batzuei 
buruz ere jardungo dute.

Eguenean egingo du 
Lokatzak urteko 
ohiko batzar orokorra
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Gaur, egubakoitza, Izaro An-
dres musikari mallabitarrak 
kontzertua emango du, 20:00etan 
hasita, Zabalotegi aretoan. 
Bizkaitarra Om izeneko lana 
aurkeztera dator; lehendabi-
ziko diskoa, hain zuzen. Sa-
rrerak bost eurotan izango 
dira salgai emanaldia baino 
ordubete lehenago irekiko du-
ten leihatilan.

Izaroren kontzertua 
gaur iluntzean 
Zabalotegi aretoan

Domekan, hilak 22, Alfredo Gon-
zalez Chirlaquek zuzentzen duen  
Udal Bandak kontzertua eman-
go du Udal Pilotalekuan, 12:30ean. 
Hona programa: Chirlaqueren 
Ibarratik Tolosara martxa, 
Saint-Saënsen La Princesa Ama-
rilla, Gordonen Unforgettable, 
Caballeroren El dúo de la afri-
cana eta Schwarzen Terra Vul-
cania. 

Udal Bandak 
kontzertua emango 
du domekan frontoian

Maite txintxurreta bErgara
Musika munduan "mila saltsa-
tan" sartuta dago Jose Migel 
Laskurain eibartarra. Orain, 
Ramon Etxanizi erreleboa har-
tuta, Txistulari Bandako zuzen-
dari ere bada. Domeka eguerdian 
kontzertua eskaini zuten udale-
txeko arkupeetan.
domekan izan zenuen estreinako 
kontzertua txistulari bandako zu-
zendari moduan.
Urritik datorren kontua da. Or-
duan, Udalak proposamena lu-
zatu zidan, ea Txistulari Ban-
daren zuzendari izateko prest 
egongo ote nintzen. Izan ere, 
Ramon Etxanizek sanmartinetan 
hartu zuen erretiroa. Hala, Mu-
sika Eskolan txistu irakasle 
nabilenez, eta urte luzez Eibar-
ko txistulari bandan egondakoa 
naizenez, pertsona egokitzat jo 
ninduten. Orduan, egin genuena 
izan zen, lehenik, partaideak 
ezagutu, eta tarte bat hartu ge-
nuen ikusteko ea elkarrekin 
ondo funtzionatzen genuen, eta  
baietz ikusi genuen, posible zela. 
Hain zuzen, hileko domeka banatan 
egin nahi dituzue kontzertuak orain.
Bai. Asmoa da urtean zehar 
hainbat kontzertu ematea, izan 
udaletxeko arkupeetan, izan 
auzoetan... baita kalejirak eta 
bestelako ospakizunak egitea 
ere. Domekakoak balio izan zuen 

beldurra kentzeko eta herritarrei  
iniziatiba hau ezagutarazteko. 
nola joan zen kontzertua?
Ondo. Txistulariek ez dute ho-
rrelako emanaldiak egiteko ohi-
turarik, eta urduri samar zeuden 
batutako ikusle kopurua ikusi-
ta. Baina ondo joan zen. 
zein da ekimen berriaren helburua?
Entseguen eta piezen prestake-
tan errutina bat finkatzea, eta 
horren bitartez txistua ezagu-
tzera ematea. Txistuaren kultu-
ra Bergaran beti egon izan da, 
baina orain asmoa da beste buel-
ta bat ematea, gehiago nabar-

mendu dadin. Kontzertuetan 
pieza desberdinak sartzen joan-
go gara. Esaterako, hurrengo 
emanaldia Aratusteetan izango 
dugu,  eta  pieza jostalariak eta 
dibertigarriak sartuko ditugu: 
balsak, dantzaren bat... erreper-
torio arina eta eramangarria.
txistua nola dago osasunez?
Herriaren araberakoa da hori. 
Esaterako, Antzuolan tradizio 
handia dago, Gervasio Legorbu-
ruren lanari esker. Bergarako 
Musika Eskolan duela 25 urte 
eskolak ematen aritu nintzen, 
txistua bultzatzeko apustua egin 
zutelako. Urteak pasata, ikusi 
duguna izan da txistulariek ir-
teerarik ez zutela. Bada, orain 
asmoa da eskolatik maila ona-
rekin ateratzen diren neska-mu-
tilek txistua jotzeko toki bat 
izatea Txistulari Bandan. Orduan, 
esango nuke txistuaren osasuna 
ona dela, baina stand by egoeran 
dagoela. Ea indartzen dugun.
orain ere Musika eskolan irakasle 
lanetan zabiltza.
15 ikasle ditut, eta helburua da 
eurek txistuarekin disfrutatzea. 
Nik honekiko pasioa daukat, eta 
saiatzen naiz eurei transmititzen. 
zer edo zer gehitu nahi?
Udalaren, Musika Eskolaren 
zein Bandako kideen partetik 
jasotako jarrera ona eta prestu-
tasuna eskertu nahiko nuke. 

Laskurain, txistuaz eta danbolinaz. j.M.L.

"txistuaren kultura 
indartu egin nahi dugu"
jose Migel laskurain bErgarako txistulari bandako zuzEndaria
urteetan bergarako udal txistulari bandako zuzendari izandako ramon Etxanizek 
irailean hartu zuen erretiroa, eta orain, Jose Migel laskurain da zuzendari berria

Asteon, garikoitz goikoetxearen liburu aurkezpena izan da. IBAn ARAntZABAL

Animatu eta parte hartu arte 
ikastaroan eta antzerki eskolan
Jardun Euskara elkartean sorkuntzarekin lotutako 
ekintza ugari antolatu ditugu datozen egunetarako 

goiena komunitatea 
jardun Euskara Elkartea / bErgara

Gelditu barik gabiltza Jardunen 
egunotan. Aste honetan, esate-
rako, Garikoitz Goikoetxeak 
Euskara irabazteko bidean libu-
rua aurkeztu zigun. Atzo, berriz, 
haurren hezkuntzaz hausnartu 
eta ikasi genuen Ttiklikekoen 
eskutik. Bada, datozen eguneta-
rako ere hainbat hitzordu anto-
latu ditugu; arte tailerra eta 
antzerki eskolako ate irekiak 
kasu. Animatu eta parte hartu!

arte tailerra
Bihar, zapatua, Ana Abajo ber-
gararrak arte ikastaroa emango 
du gazte zein helduentzat Ba-
rrenkaleko lokalean. 11:00ak 
bueltan hasita, lehenik, teoria 
apur bat landuko dugu, eta gero, 
praktikarekin hasiko gara.

Parte hartzeko, izena eman 
behar da. Jardunen bulegoan 
egin daiteke, 605 71 24 69 telefo-

no zenbakian edota jardunkul-
tura@gmail.com helbidera idatziz. 

antzerki eskola 
Helduendako antzerki eskola 
ere jarri dugu martxan, eta otsai-
letik ekainera bitartean izango 
dira saioak. Kasu horretan ere, 
Abajo arituko da gidari. Aste-
lehenean, hilak 30, ate irekiak 
izango dira 20:30etik 22:00etara 
Errotalde jauregian. Ekimenaren 
helburua ahozkotasuna lantzea, 
euskaldunen arteko harreman 
sareak sortzea eta herriko sor-
kuntza bultzatzea dira.

Izen ematearen prezioa: 15 
euro bazkideentzat eta 17 euro 
gainontzekoentzat.

amodiozko esaldien lehiaketa 
Hilaren 26ra arte izango da Amo-
diozko Esaldien I. Lehiaketan 
parte hartzeko aukera. Esaldiak 
Whatsapp bidez bidali behar 
dira 605 71 24 69 telefonora. 

Domekan, aurtengo lehen 
kontzertua egin zuten txistulari 
Bandakoek. Urtean zehar 
hainbat emango dituzte, eta, 
harrera ona izanez gero, hilero 
bat antolatzea da asmoa.

Hurrengoa, aratusteetan
txistulari Bandak egingo duen 
hurrengo emanaldia 
Aratusteetan izango da, 
otsailaren amaieran. Txistulari Bandaren kontzertua domekan, udaletxeko arkupeetan. I. S.

txistulariak kontzertu formatuan
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Laster jasoko duzu 
debagoieneko gida osatuena!
Eskerrik asko bertan parte hartu 
duzuen bezero guztiei!
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Maider arregi antzuola
Antzuolak 1.075 emakumezko 
eta 1.085 gizonezko ditu errol-
datuta. Guztira, 2.160 biztanle-
rekin hasi du urtea –2016. urtea, 
2.177 biztanlerekin hasi zuen–. 
"Iaztik hona ez dago gorabehe-

ra handirik; 17 gutxiago bizi 
gara. Egia da orain urte batzuk 
biztanleriari dagokionez boom 
bat egon zela. Etxebizitzak ga-
resti zeudenean jende asko eto-
rri zen Antzuolara bizitzera 
inguruko herrietatik. Baina 

orain horiek ere joan dira eta 
egonkortu egin da biztanleria", 
dio Antzuolako alkate Beñardo 
Kortabarriak. 

Jaiotzei dagokienez, 15 haur 
jaio ziren 2016an eta 27 herritar 
hil ziren. 

"Biztanleria finkatuta dago; 
jaio eta hiltzen direnen kopu-
ruaren araberakoa da egun An-
tzuolako errolda. Baina kopurua 
haztea ere ondo egongo litzakee-
la uste dut. Egoera ekonomikoa 
ez da txarra eta herriko enpre-
sak ere ondo daude".

Azken urteetan egonkortu egin 
da Antzuolako biztanleria
antzuolak 2.160 biztanlerekin hasi du urtea; iaz baino 
17 gutxiagorekin. 2016an jaiotako haurrak 15 izan dira

Antzuolako Herriko Plaza. MAIDER ARREgI

Maider arregi antzuola
Antzuolako Anelkar elkarteak, 
Udalarekin eta Herri  Eskolare-
kin elkarlanean, bat egin du, 
beste urte batez, aurten XIII. 
edizioa duen Piztu Itxaropena 
kanpainarekin. Urtarrilaren 
21era bitartean elikagaiak ba-
tuko dituzte Tinduf-eko errefu-
xiatu sahararrei elikagaiak bi-
daltzeko.  

Oraingoz, Anelkarko kide Ja-
bier Etxanizek dio elikagaien 
bilketa martxa onean doala. 
"Urtero 500-600 kilo elikagai ba-
tzen dira Antzuolan. Herritarren 
erantzuna oso ona da; izan ere, 
sahararrak gurera etorri izanak 
bi hilabetez eta gurekin jolasean 
aritzeak badauka eragina he-
rrian. Gertutasun horrek eta 
euren errealitatea zein den bi-

zitzeak itxaropena pizten du 
herritarrengan", dio Etxanizek.

Hegaluzea eta sardinak oliotan, 
arroza, azukrea, pasta, lekaleak, 
helduentzako fardelak eta kon-
presak. Horiexek batzea egoki-
tu zaizkio Euskal Autonomia 
Erkidegoari. Oraindik ere guz-
tiaren beharra dagoela azpima-
rratu du Etxanizek. Hala, Herri 
Eskolan eta Amaia, Aixa eta 

Eroski dendetan dute herritarrek 
euren borondatea emateko au-
kera, bihar arte.  Iaz, esaterako, 
649 kilo elikagai batu ziren an-
tzuolarren borondateari esker. 
"Iazkoa, baina, berezia izan zen. 
Izan ere, uholdeen ondorioz, 
laguntza ekonomikoa eskatu 
genuen beste kanpaina baten 
bitartez. Helburua sahararren 
etxeak berriro eraikitzea eta 
zituzten zerbitzuak berriro mar-
txan jartzea izan zen. Gazte txo-
koa, musika eskola, herriko 
musika taldeak... askok parte 
hartu zuten kontzertu bikaina 
eskaini genuen. Denen lagun-
tzari esker, bost mila euro pa-
satxo lortu genituen Saharara 
bidaltzeko", argitu du. 

'oporrak bakean' 
Lehentasuna Oporrak Bakean 
programak dauka orain. Hala, 

Saharako haurrak gurera ekar-
tzeko kanpaina indartuko du 
Anelkarrek. Eta bultzada ema-
teko, otsailaren 4an Santa Age-
dako diru batzea helburu horre-
kin egingo duela iragarri dute. 
"Kasu honetan, asmoa da Saha-
rako haurrek osasun azterketak 
egiten jarraitzea. Familien es-
karia jaitsi egin da, baina ater-
petxeetara ekartzeko aukera 
daukagu; eurendako beharrezkoa 
da eta osasunean eragin handia 
dauka. 40 graduko beroetatik 
aldentzea garrantzitsua dute". Anelkarko Jabier Etxaniz Eroskiko elikagaien bilketa-gunean. MAIDER ARREgI

gertutasunak eraginda 
itxaropena pizten delako
abian da urtarrilaren 21era arte, zapatua, 'xiii. piztu itxaropena' kanpaina. helburua 
da saharako tinduf-eko kanpamenduetan dauden errefuxiatuei elikagaiak bidaltzea. 
herri Eskolan eta amaia, Eroski eta aixa dendetan ari dira elikagaiak batzen 

'oporrak bakEan' 
buLtzatzEko diru 
batzE bErEzia 
Egingo dutE Santa 
agEda EgunEan

Urtetik urtera erantzun ezin hobea dauka Piztu Itxaropena 
kanpainak. 52 kaxatan 649 elikagai batzea lortu zuten iaz. 
2015ean, aldiz, 40 kaxa eta 612 kilo. goraka doan joera da eta 
aurten ere 600 kiloak gainditzea espero dute Anelkarkoek. 

iaz 52 kaxa eta 649 kilo elikagai

iaz egindako elikagaien kontaketa, olaran etxean. MAIDER ARREgI



goiEnA ALDiZkARiA  2017-01-20  Egubakoitza antzuola      31

Maider arregi antzuola
Musean jokatzeko zaletasuna, 
ohitura, errotua dago Antzuolan. 
Hala ere, gutxika beheraka dola 
ohitura hori dio herriko mus 
txapelketako antolatzaile Jesus 
Kortabarria Kaxeta-k.  

Horrelako txapelketek, ordea, 
musean jokatzeko ohiturari eus-
ten laguntzen diote.  "Oraingo 
gazteen artean ohitura hori jai-
tsi, gutxitu egin dela uste dut", 
azaldu du Kaxeta-k. Baina, txa-
pelketa honek badaukala oihar-
tzuna ere azpimarratu gura izan 
du: "500 bikotetik gorak parte 
hartzen dute urtero. Jendea ani-
matzen da eta horrek musean 
egiteko zaletasuna egon bada-
goela azaleratzen du".  

Zortzi erregetara jokatzeko 
ohitura dagoela Antzuolan dio 
Kaxetak. "Egun Antzuolan bizi 
den aizpurutxoar batek ekarri 
zuen lau erregetara jokatzeko 
ohitura. Guk, ordea, beti zortzi 
erregetara jokatu izan dugu. 
Orain, txapelketako finalak beti 
lau erregetara jokatzeko ohitu-

ra dago hemen Antzuolan ere", 
argitu du  Kaxeta-k.

lehen kanporaketa 
Mox tabernan jokatu dute jada 
lehen kanporaketa. Bost bikote 
antzuolarrek hartu zuen parte 
urtarrilaren 13koan. Xabier Arre-
gik eta Igor Larreak osatutako 
bikotearen kontra kanporake-
tako final estua jokatu ostean, 
Beñardo Kortabarria Berni-k 
eta Juan Simon Arrieta Juanshi-k 
lortu zuten hilaren 29an joka-
tuko den finalerako txartela. 

kanporaketa gehiago
Gaur, egubakoitza, zapatuan eta 
domekan izango dira hurrengo 
kanporaketak. Horietan parte 
hartu dezakete lehen kanpora-

tuak izan ziren bikoteek izan 
ezik beste edonork. Kanporake-
ta bakoitzaren aurretik eman 
daiteke izena. 

Lurraldeko finala otsailaren 
25ean, zapatuan, Ibarran joka-
tuko da. Euskal Herrikoa, aldiz, 
martxoaren 25ean Anoetan jo-
katuko da.  

korrika batzordea abian da 
eguna ekintzaz janzteko
bigarren batzar irekia otsailaren 1ean egingo da, 
18:30ean, udaletxean, herriko eragileen ideiak batzeko  

M.a. antzuola
Asteon jarri da martxan Antzuo-
lako Korrika batzordea. "Herri-
ko eragileak identifikatu ditugu 
eta orain gura duguna da eure-
kin harremanetan jarri eta eu-
ren ideiak batzea eta aztertzea", 
azaldu du Euskara zinegotzi Jon 
Ugarteburuk. Izan ere, aurten 
Korrika  apirilaren 8an, zapatua,  
01:00 inguruan helduko da An-
tzuolara. Zapatu  goizaldean 
iritsiko denez, festa giroa indar-
tu gura du Korrika batzordeak 
eta "bezperatik afaria edo mu-
sika giroa" antolatzea.  

bergaratik antzuolara 
Martxoaren 30ean abiatuko da  
Korrika20. Debagoienera apiri-
laren 8an iritsiko da. Gauerdian, 
00:20 inguruan sartuko da Osin-
txutik Bergarara; Bergarako 
irteerara 00:45ean iritsiko da, 
Antzuolara 01:00etan helduko 
da eta Deskargara, berriz, 
01:30ean. Zumarragatik Goierri 
alderako bidea hartuko du os-
tean, eta 11:15ean iritsiko da 
Udanara berriro Debagoienera 
sartuta Oñatitik 11:45ean. Arra-
sateko noranzkoa hartu, eta 
Leintz Gatzagatik irtengo da.Herriko Mus txapelketako lehen kanporaketako irabazleak. jESUS koRtABARRIA

Musean jokatzeko 
ohiturari sendo eutsiz
Martxa onean abiatu da aurten ere antzuolako mus txapelketa. irabazleak gipuzkoako 
txapelketarako sailkatuko dira. lurraldeko finala otsailean ibarran jokatuko dute, eta,  
sailkatuz gero, Euskal herriko finala gipuzkoan bertan, anoetan, jokatuko dute

EuSkaL hErriko 
FinaLa gipuzkoan 
jokatuko da 
aurtEn, anoEtan, 
MartXoarEn 25Ean

Txosna batzordeak helburuak 
zehaztu ditu egindako batzarre-
tan: plurala izatea. "Askotariko 
eragileen artean antolatutakoa 
izango da eta jaietan zentratuko 
da. Hala ere, urteko beste egun 
batzuetan ekintzak egingo lira-
teke, daudenak aprobetxatuz eta 
zeudenak berpiztuz edo berriak 
sortuz".

Gaurko batzarrean, aurrez 
bilerara aurkeztutako elkarteak 
eta norbanakoak zeintzuk diren 
aurkeztuko dira. Batzordea erai-
kitzeko zein oinarri edo balio 
jarraitu behar diren aztertuko 
da. "Deialdi irekia da eta gogoz 
dagoen edozein animatzea gura 
dugu gaurko bilerara: Olaranen 
18:30ean egingo da".

Udalerriko txosna 
batzordeak bilera 
egingo du gaur

Antzuolan odola emateko eguna 
aldatu egin dute. Hala, eguene-
tan izan beharrean, eguaztene-
tara pasa dute eguna. "Odola 
eman gura duenak eguaztenetan 
eman beharko du aurrerantzean; 
hiru hilean behin egiten dugu 
Antzuolan. Hala, urtarrilaren 
25ean izango da aukera, Olaran 
etxean, 17:30ean", azaldu du Be-
goña Letek, odol emaileen el-
karteko kideak. Izan ere, egue-
netan Olaranen ekintzak izaten 
dira eta eguaztenetan aretoa 
libreago egoten dela esan dute. 

Letek gaineratu du Antzuolan 
jaitsi egin dela azken urteetan 
odola emateko joera hori, eta 
gazteei eskatu gura die anima-
tzeko: "Garrantzitsua da".

Odola emateko 
aukera datorren 
eguaztenean

kanporaketak
• Urtarrilak 20: Gailur 

tabernan, 22:30ean.

• Urtarrilak 21: Ongietorri  

jatetxean, 16:00etan

• Urtarrilak 22: Eperra 

elkartean, 16:30ean.

Finala
• Urtarrilaren 29an: Arin 

jatetxean, 16:30ean.

txapelketa

kalegoiko 
teilatuan sutea
Eguen eguerdian kalegoi kaleko 
12. atarteko etxebizitzako teilatuak 
su hartu zuen. tximiniaren 
inguruan gertatu zela sutea 
jakinarazi dute suhiltzaileek eta 
ikertzen dihardutela jatorria. hiru 
kamioi gerturatu ziren bertara eta 
berehala kontrolatu zuten. Sutea 
piztu zen unean, zorionez, inor ez 
zegoen etxean eta ez du inork 
minik hartu.

AMAIA MUnDIñAno
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Larraitz zeberio ElgEta
Ez zeuden egoera onean eta urte 
hasieran hormigoiarekin kon-
pondu dituzte Txulokua base-
rrirako eta Iturbe baserrirako 
bideak. "2016ko diru laguntzekin, 
bestalde, ura eraman dugu Men-
drakorta baserrira. Jausita dago, 
baina herritar bat jasotzeko as-
motan dabil bertan ganadua 

jartzeko", azaldu du baserritarren 
batzordeburu Sebastian Aran-
tzabalek. Lanok 16.600 euro in-
guruko aurrekontua izan dute-
la adierazi du. Foru Aldundiak 
%60 hartzen du bere gain. 

2017ko egitasmoen artean dau-
de Asentzioko eta Iturbe-Etxe-
berri baserrirako bideak kon-
pontzea. Lan horiek 5.637,97 

euroko eta 8.168,75 euroko au-
rrekontua dute, hurrenez hurren.

Hitzaldia baserritarrendako 
Nekazarien kooperatibak jaki-
narazi du hitzaldia antolatu du-
tela eguenerako, hilak 26, Amaia 
Irazustarekin. Iraunkortasuna-
ri buruz ariko da, 19:30ean, kul-
tura etxean.

Asentzioko bidea konpontzea da baserritarren batzordearen aurtengo egitasmoetako bat. L.Z.

Lanak landaguneko 
zenbait bidetan
txulokua eta iturbe baserrietarako bideak konpondu dituzte aurten baserritarren 
batzordetik. Mendrakorta baserrira, berriz, ura eraman dute. hurrengo lanak izango 
dira asentzioko eta iturbe-Etxeberri baserriko bideak konpontzea

San Sebastian eguna da gaur, 
eta, urtero moduan, Herri Es-
kolako haur danborradak biz-
pahiru pieza eskainiko dizkie 
Elgetako eta Uberako San Se-
bastian kofradiako nobleei. Nes-
ka-mutikoen saioa 12:00etan 
izango da, elizpean. Ondoren, 
nobleek meza entzungo dute eta 
urteko gorabeherak jasotzeko 
batzarra egingo dute sakristian. 
Taldeko idazkari Juan Ramon 
Irazabalek adierazi du 24 noble 
elkartuko direla aurten; 22 El-
getakoak eta bi Uberakoak. Baz-
karia, aurten, Maialde hotelean 
egingo dute. Herri Eskolako 
haur danborradak beste ema-
naldi bat egingo du gaur, 15:30ean, 
frontoi zaharrean. 

Danborrada San 
Sebastian kofradiako 
nobleendako

Domekan emango diote hasiera 
Elgetako gazteleku zerbitzuan 
Berdinen arteko harremanak 
izeneko hiru saioko formazio 
tailerrari. Lehen Hezkuntzako 
laugarren mailatik gorako nes-
ka-mutikoendako tailerra da, 
eta ate irekiak egingo dituzte 
gaztelekuan. Beraz, sarrera ire-
kia izango dute baita erabiltzai-
le ez direnek ere. Kalexka el-
karteko Mikel Zurutuzak eta 
Eneritz Errastik gidatuko dute 
saioa. Helburua da gazteekin 
batera elkarbizitza hobe batean 
eragiten duten faktoreak azter-
tzea eta lantzea emozioei garran-
tzi berezia emanez eta haiek 
identifikatzeko, ezagutzeko eta  
adierazteko teknikak landuz.

'Berdinen arteko 
harremanak' tailerra, 
etzi, gaztelekuan

L.z. ElgEta
Holokaustoko biktimak oroitze-
ko nazioarteko eguna urtarrila-
ren 27a da, eta Elgetako Udalak 
ekitaldi berezia iragarri du bi 
biktima elgetar omentzeko: To-
mas Rebollo Etxaniz eta Pascual 
Askasibar Iriondo. "Ezin dugu 
ahaztu euskaldun askok sufritu 
zutela nazien kontzentrazio ere-
muetan. Frankismoaren biktima 
izan zirenak errekuperatzen ari 
garen moduan, kontuan eduki 
behar ditugu bi biktima elgetar 
hauek ere. Azkenean, frankis-
moak eta nazismoak antzerako 

faxismoa aplikatu dute. Memo-
ria antifaxista osatzeko bidean 
urrats bat gehiago da honako 
hau", adierazi du Elgetako al-
kate Iraitz Lazkanok. "Uste dut, 
gainera, Rebolloren eta Askasi-
barren kasuak nahiko ezezagu-
nak direla herrian". 

bi biktima elgetar 
Antzina aldizkarian holokaus-
toko biktima euskaldunen ze-
rrenda argitaratu dute, abenduan. 
Horrela izan dute udaletxean 
Pascual Askasibarren kasuaren 
berri. Erregistro zibileko jaio-

tza-agiriak jasotzen du Galarra 
baserrian jaio zela, 1903an. Orain-
goz lortutako informazioaren 
arabera, Alemanian hil zen, 
Wöbbelin kontzentrazio eremuan, 
haren liberazioa baino hamabost 
egun lehenago: 1945ko apirilaren 
17an. Udal arduradunak biktima 
horren inguruko informazio 
gehiagoren bila ari dira.

Tomas Rebolloren kasua eza-
gunagoa da. 1907an jaio zen, 
Elgetan, eta 1942ko ekainaren 
28an hil zen, Austriako Mauthau-
sen-en; plaka bat dago han haren 
oroimenez. Udala Bartzelonan 
bizi den Tomas Rebollo semea-
rekin harremanetan da, eta ome-
naldi ekitaldira etortzeko gogo-
tsu dagoela esan du alkateak.

Ekitaldia urtarrilaren 27an 
egingo dute, arratsaldean. Hu-
rrengo astean emango ditu ar-
gibide gehiago Udalak.

holokaustoko bi biktima elgetar 
omenduko ditu udalak
tomas rebolloren eta pascual askasibarren omenez 
ekitaldi berezia iragarri dute hilaren 27rako

Makina bat lan dago 
landagunean eta auzolanerako 
dei egiten jarraituko dutela dio 
batzordeburuak.
baserri bideek ematen dute 
batzordean lan handiena? 
Aurrekontuaren zati handi bat 
da, bai. Udazken inguruan, 
urtero garbitzen ditugu bide 
bazterrak, eta makinen kostua 
soilik 5.100 euro inguru da.
auzolanean egiten da, 
ezta? Bai. Iaz, gainera, 
2007ko udal ordenantza bat 

aplikatzen hasi ginen. garbi 
jasota dago jabeak deituak 
izango direla auzolan egitera. 
Ezin duenak etorri ordezko bat 
jar dezake, edo, bestela, 
orduko hamar euro ordaindu. 
Zigor modura ulertu du neurria 
jendeak, baina kontzientziatu 
behar dugu Udala diruz larri 
dabilela eta auzolanarekin 
jarraitu beharko dugula bideak 
egoera txukunean nahi 
baditugu. Auzolanerako dei 
egiten jarraitzeko asmoa dugu.

L.Z.

"auzolanaren 
zentzua galdu 
egin dugu"
sebastian arantzabal 
basErritarrEn batzordEa

Txulokua baserrirako bidean berriki konpondutako zatietako bat. ELgEtAko UDALA
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L.z. ElgEta
Martxoaren 30ean Otxandiotik 
abiatuko den Korrika 20 ez da 
Elgetatik pasako. Apirilaren 8an  
gauez igaroko da Bergaratik, 
eta eguerdian Oñatitik, Arrasa-
tetik, Aretxabaletatik, Eskoria-
tzatik eta Leintz Gatzagatik. 
"Hori jakinda eskaera egin dugu 
apirilaren 1ean Erriberri eta 
Irunberri artean kokatuta da-
goen kilometro bat erosteko", 
adierazi dute Elgetako Goibeko 
Euskaltzaleen Topagunetik. Fa-
milia giroan egiteko moduko 
egun pasa proposatu gura dute 

eta elgetar guztiei zabaldu. "As-
moa da joan etorria egiteko au-
tobusa antolatzea: goizean irte-
tea, Korrika batzordeak antola-
tutako jairen batean parte har-
tzea, kilometroa egitea eta 
iluntzean Elgetara itzultzea". 
Egokitutako kilometroaren or-
dua zehaztuta dagoenean eman-
go dituzte argibide gehiago. 

Elgetako Korrika batzordea 
astelehenean elkartuko da, 
18:00etan, udaletxean. Zabalik 
dituzte ateak herritar guztiek. 
Herri Eskolatik, berriz, Korrika 
txikia egiteko asmoa agertu dute. 

goibekok korrikako kilometro 
bat erosiko du nafarroan
Elgetako korrika batzordea astelehenean, hilak 23, 
elkartuko da lehenengo aldiz 18:00etan udaletxean

L.z. ElgEta
Helduendako zazpi bat saio ditu 
eta ipuin berotikoena da arra-
kastatsuena. Elgetan ere harre-
ra ona izatea espero du. Gure 
buruari plazererako baimena 
ematen ikasi behar dugula dio.
zer dira ipuin berotikoak? 
[Barre] Hitz joko bat da jendea-
ren jakin-mina pizteko. Esaten 
dutenez, irudimena da gure sexu 
organorik indartsuena, eta hor-
tik abiatuta berotu nahiko nuke 
giroa Elgetan, eta, ahal dela, 
gorputzak ere bai. Irudimenetik, 
betiere, noski.
zein jarrerarekin joan behar du 
entzuleak saio horretara? 
Saio horretara zein beste edo-
zeinetara jarrera irekiarekin 
joatea da onena. Tarte bat har-
tuko dugu elkarrekin ondo pa-
satzeko. Ipuinak kontatzen di-
tudanean, asko gustatzen zait 
nik neuk ondo pasatzea, eta, 
noski, entzuleek nirekin ondo 
pasatzea. Hitz egingo dugu se-
xuaz, plazeraz... eta saiatuko 
gara tabuak alde batera uzten.
lotsatiek ere badute lekua saioan? 
Noski. Entzuleen artean dene-
tarik egoten da, eta norberak 
erabakitzen du non kokatu bere 
burua. Parte hartzea ez da de-
rrigorrezkoa. Lotsatiagoek jakin 
behar dute lasai egon daitezkee-
la, ez dut-eta inor agertokira 
ateratzen. Helduendako saioetan, 
jendeak atzean esertzeko joera 
du. Atzean esertzen dira beti 
eta hutsik gelditzen dira lehe-
nengo lerroak. Tira, ba, ez dago 
motiborik aurrean ez esertzeko! 
zenbat ipuin berotiko ekarriko di-
tuzu elgetara? 
Hiru bat ipuin kontatuko ditut. 
Berez, ordubeteko iraupena du 
saioak, baina gertatzen dena da 
beti luzatzen naizela. Beraz, eta 
errealistagoa izateko, kalkulatu 
behar duzue ordu eta laurdene-
ko saioa izango dela, gutxi go-
rabehera. Entzuleen parte-har-
tzeak, noski, badu bere zeriku-
sia kontu honetan.  

eta nondik ateratzen dituzu ipuinak?
Handik eta hemendik... Lehe-
nengo ipuina, esaterako, herri-
koia da; bigarrena Juan Martin 
Elexpururen Txakur zaunkak 
atean liburutik atera dut; eta 
hirugarrena, egia esan, ez da-
kit… aldizkariren batetik, ziu-
rrenik, baina ez dut gogoan. 
Berotikoak izateaz gain, badute 
beste ezaugarririk ipuin horiek?
Egia esan, saioa gorpuztu nue-
nean ez nintzen jabetu, baina 
esan didate ikuspuntu oso fe-
meninotik kontatutako ipuinak 
direla, eta horrela da. Gerora 

konturatu naiz. Magda Labarga 
narratzailearen laguntzarekin 
lotu nituen errepertorioan neuz-
kan hainbat ipuin, eta esan izan 
digute gizonak batzuetan ez di-
tugula oso leku onean uzten.  
Eta onartu behar dut emakumeak 
askoz ere toki hobean gelditzen 
garela, orokorrean. 
saio arrakastatsua da?
Hainbat proposamen dauzkat 
helduendako, eta, zalantza barik, 
hauxe da gehien eskatzen dida-
tena. Aho narrazioaren harra 
helduen artean sartzeko amu 
oso erakargarria izaten ari da.

Bego Alabazan jostailu erotikoz inguratuta. ALABAZAn

"irudimena da gure sexu 
organo indartsuena"
bego alabazan ipuin kontalaria
ipuin 'berotikoekin' dator gaur Elgetara, eta 22:30ean egingo du helduendako saioa, 
liburutegian. aurretik, umeendako bi saio egingo ditu liburuzainak (16:40 eta 17:25)

Ipuin berotikoen emanalditik abiatuta txoko tematiko berria izango 
du Elgetako udal liburutegiak. "Barikurako prest izango dut eta 
dagoen mailegu mugimenduaren arabera hamabost egunez edo 
denbora epe luzeago batez egongo da martxan", adierazi du udal 
liburuzain geaxi Ezpeletak. "Batez ere, egongo dira nobela 
erotikoak —euskaraz zein gazteleraz—, sexualitate liburu batzuk 
eda umeen sexualitatearekin lotutako edukiak".  Liburutegian 
aurretik ere eskuragarri dauden liburuak dira gehienak, baina 
txoko berezi batean kokatuak orain. Liburuen artean daude 
Kamasutra, Itzulipurdika, Krabelin beltza... Aurretik ere hainbat 
txoko tematiko gertatu dituzte liburutegian: nekazaritza txokoa, 
Euskal herriko txokoa, euskararen txokoa edo gurasoen txokoa. 

txoko tematiko 'beroa' liburutegian

itzalak! taldeko laukotea. ItZALAk!

ondarroako itzalak! taldearen 
kontzertua bihar Spaloian
Emanaldia 19:30ean da. aurretik umeen marrazki 
lehiaketako sari banaketa egingo dute antzokian

L.z. ElgEta
Zuzeneko musika emanaldi be-
rria iragarri du Spaloia kafe 
antzokiak biharko, zapatua. On-
darroako Itzalak! taldeak egingo 
du emanaldia, 19:30ean. Sarrera 
doan da.

Ondarroako laukoteak asko-
tariko bertsioak egiten ditu. 
Errepertorioan dituzte, esatera-
ko, Ken Zazpiren Haizea, Fito 
& Fitipaldis-en Que me arrastre 
el viento, Jason Mrazen I'M Yours 
eta Jarabe de Palo taldearen 
Depende. Gozatu egiten dute 
musikarekin eta une atsegin bat 
eskaini gura dute Elgetan.

Marrazki lehiaketako sariketa 
Itzalak! taldearen emanaldia 
hasi aurretik, marrazki lehia-
ketako sari banaketa egingo 
dute, bihar, antzokian. Domekan 
egin zuten lehiaketa Spaloian 
eta harrera ona izan zuen. He-
rriko neska-mutikoek 28 lan 
aurkeztu dituzte sariketara. As-
tebetez egon dira antzokiko hor-
metako batean marrazkiak ikus-
gai, eta bezeroek onena aukera-
tzeko botoa eman dute. Bihar, 
19:00etan, saritutako marrazkia 
zein den jakinaraziko dute an-
tzokiko arduradunek, eta egileak 
saria jasoko du.
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Kiroldegiko urteko bazkide 
kuota zuzenean kargatuko zaie 
helbideratuta dutenei; horre-
tarako agindua gaur emango 
dute. Helbideratu gabe dutenek 
oharra jasoko dute etxean ta-
rifak eta ordainketa bideak 
azalduz. Baja emateko, ordai-
nagiria eta bazkide txartela 
aurkeztu behar dira udal bu-
legoan. 

Zubikoako urteko 
bazkide kuotak gaur 
kobratuko dituzte

Martitzenean egin zuten kul-
tura etxean Korrikari Oñatin 
ongietorria egiteko lehen bile-
ra. Apirilaren 8an, zapatuan, 
eguerdian pasako da eta ados-
tu zuten egun hori ekitaldiz 
indartzea. Udalak Korrika Kul-
turaleko ekitaldiren bat ere 
ekarriko du Oñatira. Hurrengo 
bilera otsailaren 8an egingo 
dute.

Korrika pasako den 
egunean ekitaldiak 
egingo dira Oñatin

oihana Elortza oñati
Oinatur kooperatibako Edurne 
Urteaga joan da Madrilgo Fitur 
azokara. "Oso azoka handia da 
eta aurrez lanak eginda izaten 
ditugu. Hango eta hemengo 
agentzia asko elkartzen dira, 
eta, nortzuk doazen ikusita, 
aukeraketa bat egin eta eurekin 
bilerak lotzen ditugu. Bilera 
bat baino gehiago egin ditugu 
aurtengo ekitaldian ere", dio 
Urteagak.

zabala 
Eguaztenean goizean goiz joan 
zen Edurne Urteaga Madrilera 
eta egun hartako zein egueneko 
agenda beteak zituen. "EAEko 
agentzia batekin, Espainiako 
batekin eta turista ingelesekin 
lan egiten duen beste enpresa 
batekin egon naiz, adibidez. Eta 
Oñati erakusten saiatu naiz", 
dio oñatiarrak.

Oñati nolakoa den eta bertan 
zer dagoen ikusteko, egiteko 
edo jateko azaldu die, esate ba-
terako, azokan parte hartu du-

ten agentzia ezberdinei. "Hemen 
dauden agentzietako batzuek 
umeekin lan handia egiten dute. 
Horiendako, beraz, Arrikrutzen 
egiten ditugun espeleoabenturak 
aproposak izan daitezke. Gas-
tronomian oinarritzen diren 
enpresendako, berriz, Gomiz-
tegi eta Txokolateixia izan dai-
tezke aproposagoak", zehaztu 
du Urteagak. Bisitatzeko mo-
duko eraikinak, monumentuak, 
ere baditu Oñatik, baita ezagu-
tzeko moduko historia ere, eta 
horien berri ere eman die oña-
tiarrak Madrilen bisitatu dituen 
agentziei.

oñatin bazkaldu 
Guztira 1.500 agentzia edo tu-
rismo alorreko enpresa daude 

egunotan Fiturren, 100 herrial-
de baino gehiagotik joandakoak. 
Bakoitzaren ezaugarriak ondo 
aztertuta joan da Urteaga hara 
eta bisita luzeak egiten dituz-
tenekin saiakera berezia egin 
du. "Hemen daudenetako askok 
autobus asko betetzen dituzte. 
Horietako batzuek, baina, ego-
naldi laburrak antolatzen di-
tuzte, bizpahiru ordukoak. Oña-
ti ezagutzera etorri bai baina 
egonaldia pixka bat luzatzen 
dutenenekin ere egon gura izan 
dugu. Bazkaltzeko plana ere 
Oñatin egitea ederra izango 
litzateke eta horrelako aukerak 
ere eskaini dizkiegu", dio Ur-
teagak.  

Debagoieneko eskuorriak ere 
badituzte EAEko postuan, eta 
hango mahaitxo baten egin ditu 
bilera gehienak Urteagak. Bes-
te herri batzuetako turismo 
agentziek zer eskaintzen duten 
ikusteko tartea ere izan du. 
"Besteek zer eta nola eskaintzen 
eta norekin lan egiten duten 
ere interesatzen zaigu, noski".

Eguazten goizean joan zen Edurne Urteaga Madrilgo Fitur azokara. oInAtUR

oñati nolakoa den eta 
zer dagoen erakustera
Eguaztena ezkero Madrilen zabalik dagoen Fitur turismo azokara joan dira, beste behin, 
oñatiko oinatur kooperatibako ordezkariak. hara joan diren bidaia agentzia handiekin 
dituzte hitzorduak eginda, oñatiko monumentuak, historia eta natura erakusteko

2016an 31.232 
biSitari izan dira 
oñatin Eta %20 
atzErritarrak izan 
dira

bidebarrietan eta agustindarren 
parean jarri dituzte isun gehien
bertakoen aparkaleku gunean aparkatutako ibilgailuak 
txartel barik egotearren izan da horren arrazoi nagusia

o.E. oñati
Hilabete pasa da araututako apar-
kaleku sistema berria herrigunean 
jarri zutenetik, eta, Mugikortasun 
zinegotzi Irati Etxeberriaren esa-
netan, "oso ondo" doa. "Jendeak 
hasieratik ondo erabili du sistema 
berria, bai txandakako aparka-
lekuak eta baita bertakoenak ere".

Bigarren gune horietan, baina, 
txartelik ez duten ibilgailuak ere 
aparkatu dituzte hainbatetan eta 
udaltzainek isunak jarri dizkiete 
jabeei. "Hiru astetan oharrak 
bakarrik jarri dituzte eta Errege 
ostean hasi ziren udaltzainak 
isunak jartzen. Oraingoz, isun 
gehien jarri dituzten guneak Bi-
debarrieta kale bukaerako ber-
takoen aparkaleku gunea eta 
Dentistarenekoak dira", zehaztu 
du Etxeberriak. Bertakoendako 
espazioen seinaleak, lurreko ma-
rrak, indartu egingo dituzte da-
tozen egunetan.

Isunak 30 eurokoak dira, behar 
ez den tokian aparkatzeagatik, 
baita denbora muga pasatzeaga-
tik ere. Azkar pagatuz gero, erdia 
ordaindu beharko dira. Txanda-
kako eta bertakoen guneetako 
isunak udaletxean ordaintzen 
dira eta lur azpiko aparkalekue-
takoak bertako parkimetroetan 
ere bai. Bestalde, hilabete honetan 
Aita Madina kaleko parkimetroa 
birritan apurtu dute.

urtarrilaren 31 
Orain arte 150 herritarrek egin 
dute bertakotze txartela ateratze-
ko eskaera. Beste 24 atzera bota 
dituzte. Arrazoi nagusia izan da 

jabeek ez dutela ibilgailua euren 
bizilekuan erregistratuta, beste 
helbide batean baizik. Irati Etxe-
berriak azaldu duenez, legez egon 
behar du ibilgailuak norberaren 
bizilekuan erregistratuta. Urta-
rrilaren 31 da tramite horiek egi-
teko azken eguna.

Helburuak 
Etxeberriak azpimarratu du sis-
tema berria "helburuak betetzen" 
ari dela. "Hau da, erdiguneko 
agitazio trafikoa gutxitzea eta 
erdigunean bizi diren herritarrei 
aparkatzeko aukerak erraztea". 
Herritarrek izandako erantzuna 
"ona" izan dela uste du eta gogo-
rarazi gura izan die bertakoek 24 
orduz utz dezaketela ibilgailua 
dagokien tokian. Eta txandakako 
aparkaleku plazak eguerdietan, 
gauetan eta zapatu eguerditik 
astelehen goizera libreak direla 
azpimarratu du Etxeberriak.

Herritar bat txartela ateratzen. o.E.
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ibargarai 32 - BERgARA 
Tel.: 943 76 01 18

deskontu 
interesgarriak

gure artikulu guztietan.
Bergaran gaude!

larunbat arratsaldeetan zabalik

Miren arregi oñati
Elgoibarren jaio bazen ere, Do-
nostian bizi da duela urte asko-
tik Irene Ormazabal, Placida 
Ye-Ye DJa. Donostiako Berdin-
tasun Saileko teknikaria da lan-
bidez eta musikaria afizioz. Urte 
asko egin ditu Donostiako ta-
bernetan musika ipintzen. Orain, 
bere esperientzia eta ezagutzak  
azaltzen ditu, ikastaroetan. 
nolatan hasi zinen alor horretan? 
18 urte nituen nik Donostiako 
Etxekalte tabernan DJ batzuk 
musika ipintzen hasi zirenean. 
Bakalao musikaren garaia zen 
eta haiek ipintzen zuten guretzat 
zoragarria zen musika. Soula, 
musika beltza... Musika desber-
dina, azken finean. DJak ziren, 
baina ez zuten techno gogor hori 
ipintzen. Sirope DJ kolektibo-
koek eskaini ziguten musika 
ipintzeko aukera eta ni anima-
tu egin nintzen. 
non hasi zinen musika ipintzen? 
Garai hartan Iruñean nengoen 
ikasten eta ni Donostiako Etxe-
kalten eta Iruñeko beste taber-
na baten hasi nintzen musika 
ipintzen. Ez zen orain bezain 
erraza. Garai hartan biniloekin 
eta CDekin ipintzen genuen mu-
sika. Oso musika gutxi neukan, 
baina lagunek uzten zizkidaten 
diskoak... Eta horrela hasi nin-
tzen.
oraindik jarraitzen duzu? 
Oraindik ere egiten dut, baina 
ez lehen bezala. Orain, gehiago 
interesatzen zait nire esperien-
tzia neska gazteei transmititzea.
zein helbururekin egiten duzu? 
DJ izateak norbere buruan si-
nistea eskatzen du, jendearen 
aurrean ipini eta proposamen 
bat defendatzeko. Tailerrean 
saiatzen naiz segurtasun hori 
transmititzen. Musika gustatzen 
bazaizu, kontsumitzaile bezala 
eduki dezakezu irizpide bat eta 
askotan ematen du gizonezkoen 
irizpidea dela hobea, hori dela-
ko cannon bat eta hori delako 
onartuena. Norbere irizpideetan 

sinistea ezinbestekoa da. Gai-
nera, emakume eta feminista 
bezala konturatu nintzen nire 
musika aukeraketak mutilen 
aukeraketetatik desberdinak 
zirela eta musika asko neukala 
emakumeek egindakoa. Kontu-
ratu nintzen baita ere, musika 
ipintzen nuenean, gehiago ko-
nektatzen nuela emakumeekin 
gizonezkoekin baino. Neskek 
dantzatzen badute dena eginda 
duzu.   
emakumeek egindako musika ipin-
tzen duzu orain, bereziki? 
Hasieran inkontzienteki egiten 
nuen eta konturatu nintzen ema-
kumezkoen musika asko nuela 
esku artean. Hori ez zen kasua-
litatea, bazegoen irizpide bat.
djena ere gizonezkoen mundua 
da... 
Duda barik. DJ munduan bi 
gauza daude: batetik, musikaren 
aukeraketa, eta bestetik, alde 
teknikoa. Badaude liburuak esa-

ten dutenak DJ mundua gizo-
nezkoendako klub bat izan dela. 
Gizonezkoek ezagutza teknikoak 
transmititzen zituzten batetik 
bestera eta emakumea bazter-
tuta egon da. Nik balio gehiago 
ematen diot musikaren aukera-
ketari eta hor ere konfiantza 
behar duzu. 
Musika aukeraketaren bidez dis-
kurtso ez patriarkalak sortzen ika-
siko duzue ikastaroan. 
Ideia da musika aukeraketaren 
bitartez istorio bat kontatzea. 
Nik nahasten badut Britney 
Spears, Sabrinarekin, esaterako, 
ari naiz zentzu bat ematen ha-
siera baten beste zentzu bat duen 
abesti bati. Diskurtso bat sortzen 
dut besteen kantuekin eta agian 
hasieran zentzu bat duen abes-
tiari beste bat ematen diot.   
nola egituratuko da ikastaroa? 
Alde teorikoa landuko dugu 
lehenik, eta ikusiko dugu DJ 
munduaren bilakaera. Hausnar-
keta ere egingo dugu emakumeak 
eta musikaren inguruan. Alde 
teknikoa ere landuko dugu eta 
oinarrizko ezagutza batzuk he-
laraziko ditut. Musika ipini eta 
dantzatzera animatzen badira, 
primeran!

irene ormazabal. I.o

"norbere irizpideetan 
sinistea ezinbestekoa da"
irene orMazabal dJ-a
otsailaren 4an, dJ tailerra egingo da gaztelekuan oñatiko Jabetze Eskolak antolatuta, 
irene ormazabalen eskutik. parte hartzeko, izena eman behar da udal webgunean

"aSMoa da MuSika 
aukErakEtarEn 
bitartEz iStorio 
bat kontatzEa"

#lekaitxoka selfie lehiaketa bu-
kaerara iritsi da; izan ere, bihar 
da finalera iritsi diren hiru ar-
gazkietatik onena aukeratzeko 
azken eguna. Argazki gustukoe-
nari botoa emateko aukera dago, 
Facebooken, bihar, zapatua, 
12:00ak baino lehen. Argazki 
irabazlearen egileak Txokolai-
teixako produktuekin osatutako 
saskia irabaziko du.

'#lekaitxoka' argazki 
lehiaketako irabazlea 
aukeratzeko aukera

M.a oñati
Udalaren eguneroko jardunaren 
nondik norakoak ezagutzeko 
aukera egongo da datorren za-
patuan, hilaren 28an, 11:00etan 
hasita. Bisitan, udaletxeko gune 
desberdinak ezagutzeko aukera 
izango da; tartean, osoko bilku-
ren aretoa, alkatearen bulegoa 
eta udal artxiboa. 

Oñati dabilen herria irudi be-
rria aurkeztearekin batera, he-
rritarrak Udalaren jardunera 
hurbiltzeko asmoa agertu zuen 
Udal Gobernuak eta erabaki ho-
rren baitako ekimena izango da 

hilaren 28an udaletxean egingo 
den bisita gidatua. 

Esan bezala, goizeko hamaike-
tan izango da hitzordua, udale-
txeko arkupeetan. Mikel Biain 
alkateak eta hainbat zinegotzik 
egingo diete harrera bisitariei 
eta eurak izango dira saioa gi-
datuko dutenak. Bisitak ordu 
bete inguru iraungo du. Gehienez 
ere 15 pertsonako taldea osatuko 
da eta interesatuek tokia erre-
serbatu beharko dute hilaren 23a 
baino lehen, udaletxeko harreran 
bertan, 943 78 04 11 telefonoan 
edo partaidetza@onati.eus-en.

udala gertutik ezagutzeko, ate 
irekiera saioa urtarrilaren 28an
urtarrilaren 28an egingo da bisita, 11:00etan hasita. 
Erreserba egiteko azken eguna hilaren 23a izango da

M.a oñati
Aloña-Urbia-Oltzako larreetara 
ganadua eramateko asmoa du-
tenek horren berri eman behar-
ko dute udaletxeko bulegoetan 
urtarrilaren 31 baino lehen. Hala, 
artzain eta abeltzainek larrera-
tu gura dituzten ardi, bildots, 
behor eta behi kopuruaren berri 
eman behar diote Udalari. Herri 
lurretan eraikitako txabolen 
erabiltzaileek ere horren berri 
eman beharko dute. Bide batez, 
larreratze tasak kobratzeko kon-
tu korronte zenbakia jakinaraz-
tea ere eskatzen da. Tasei dago-

kienez, auzolanean aritzea sa-
rituko da aurten ere. Alegia, 
Udalak eta Aloabel elkarteak 
deituriko auzolanetan parte har-
tzen duten ganaduzaleek %100 
hobaria aplikatuko zaie larre-
ratze tasetan. 

2017ko larreratze kanpainaren 
inguruan Udalak zabaldu duen 
oharra ganadua Aloñara eraman 
gura dutenei zuzenduta dago, 
baina baita Artia-Txirikilale-
ku-Aitzgain inguruan larreratzen 
dituztenei ere. Kasu horretan, 
ez  da tasarik ordaindu behar. 

larreratze kanpainarako 
jakinarazpen epea luzatu dute
urtarrilaren 31 izango da larretara ganadua eramateko 
asmoa dutenek jakinarazpena egiteko azken eguna
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Behetik gora egiteko kontrario 
zuzena den –14na puntu dituzte 
bi taldeek– Salleko Renault Au-
tonervionen kantxan jokatuko 
du Natra Oñatik bihar, zapatua 
(19:30, Sestao). Hala, joan den 
asteko partiduak utzitako zapo-
re txarra ahazteko aukera ezin 
hobea dute, nahiz eta etxetik 
kanpora irabaztea ez den erraza. 

Kontrario zuzen 
Sallekoren kantxara 
Natra Oñati, bihar

Kanpoan berdintzea emaitza 
txarra ez bada ere, joan den 
astean zapore gazia utzi zuen 
Zarautzen lortutako puntuak, 
oñatiarrek eskura izan zu-
ten-eta garaipena. Zapatuan 
(15:00), ostera ere, etxetik kan-
pora jokatuko du talde oña-
tiarrak, bosgarren postuan 
dagoen Real Unionen zelaian 
(15:00).

Aloña, bost onenen 
artean dagoen Real 
Unionen zelaira 

Foru Aldundiak eta Asmoz fun-
dazioak elkarlanean antolatu 
dute on line ikastaroa, eta aste 
barruan zabaldu dute izen ema-
te epea. Lehiaketetan parte har-
tzen duten taldeen edo kirol 
ekintzetan hasi berriak direnen 
arduradun izan nahi duten per-
tsonei zuzenduriko ikastaroa da 
(eskolakirola.asmoz.org).

Eskola Kiroleko 
monitoreen 'on line' 
ikastaroa, abian

Joan den asteko kontrarioa 
ez zen ligako gogorrena, To-
losa azken postuan dago-eta, 
baina urteko lehen hitzordua 
ondo gainditu zuen talde oña-
tiarrak (31-21). Asteburukoa 
beste kontu bat da: Deustuan 
jokatuko dute. Neskek, berriz, 
kontrario zuzena izango dute: 
aurrean Pulporen bisita izan-
go dute. 

2017a bide beretik 
hasi du Izarraitz 
Muñoz taldeak

X.u. oñati
Txirrindularitza taldeetan atse-
dena zer den ez dakite. Aste 
gutxi dira ziklo-kros denboraldia 
amaitu zutela, eta 2017ko erre-
pideko denboraldia prestatzen 
dabiltza dagoeneko Aloña Men-
dikoak: "Urte positiboa izan da, 
eta taldeko gazteak ondo ibili 
dira. Guztira lau kadete eta gaz-
te mailako ordezkari bat izan 
ditugu. Egutegian lasterketa 
mordoa izan dituzte, bi laster-
keta asteburuko, eta ez genituen 
larregi kargatu gura. Azken 
batean, ziklo-krosarekin gozatzea 
zen helburu nagusia, eta eurek 
aukeratu dituzte lasterketak. 
Eta, edozelan ere, sailkapen oro-
korrean ondo ibili dira, laster-
keta askotan lan txukuna egin 
duten seinale", adierazi du Ru-
per Arkauzek. "Eta bestalde, 
herrian egindako lasterketa bo-
robila izan zen, eguraldia, zir-
kuitua... Oso pozik geratu ginen".

2017a prestatzen hasita daude 
Klubeko gazteekin hasi dira 
2017a prestatzen, eta otsailaren 
4an egingo dute aurkezpena. 
Gainean dira lasterketak.

oñatiko lasterketaren une bat. I.S.

ziklo-kros denboraldia ondo, eta 
etxeko lasterketa oso ondo
amaitu dute ziklo-kros denboraldia, eta dagoeneko hasi 
dira errepideko urtea prestatzen aloña Mendikoak

Xabier urzelai oñati
Bide erdia egin dute, Betera-
noen Futbol Txapelketak da-
goeneko sei jardunaldi jokatu 
ditu eta beste horrenbeste ge-
ratzen zaie fase erregularrari 
amaiera emateko: "Orain arte-
koarekin gustura gaude. Biga-
rren urtea da talde kopurua 
dela-eta txapelketako lehen 
zatia fase erregular moduan 
antolatzen duguna, eta emaitza 
positiboa da", adierazi du Iban 
Oruetak.

Egun Oruetak ez du sasoi 
bateko pisua antolaketa taldean, 
Anton Sierra da benetako alma 
mater-a, eta halako txapelketa 
bat antolatzeko atzean dagoen 
lana ikusita, eskertzekoa da, 
besteak beste, talde berriek 
txapelketaren dinamika erraz 
barneratu izana: "Eguaztenero 
sei taldetako ordezkariek ba-
tzarra egiten dute, gertatuta-
koak komentatzeko... Eta tal-
deen dinamika barneratuta 
dago dagoeneko. Zozketaz ego-
kitu zaie batzarkide izatea, eta 

datorren urtean beste sei au-
keratuko dituzte". Hala, talde 
horien –eta batzarretan parte 
hartzen ez dutenen– inplikazioa 
ezinbestekoa da gauzak behar 
den moduan egiteko: "Azken 
urteotan ez dugu apartekorik 
izan. Sasoi batean bai, jendea 
komeni baino gehiago berotzen 
zen berdegunean eta epaileekin 
arazoak izaten ziren. Orain, 
egoera bestelakoa da. Hau da, 
baliteke partidu konkreturen 
batean, momentuko beroaldia-
gatik haserreren bat sortzea, 
baina jendea oso kontziente da 
epaileek zelako lana egiten 
duten, ezinbestekoak dira txa-
pelketa antolatu ahal izateko, 
eta errespetua lehen baino as-
koz handiagoa da".  

epaileak boluntarioak dira 
Partiduetan epaile lanak egiten 
dituztenak boluntarioak dira, 
txapelketako kolaboratzaileak, 
azken batean: "Izugarri balo-
ratzen dugu epaileen lana, eta 
marrazain lanak, berriz, tal-
deetako ordezkariek egiten di-
tuzte.  

"koska bat gorago daude" 
Orain artekoa ikusita, badiru-
di bi talde gainontzekoak bai-
no koska bat gorago daudela, 
Albok eta Sasquatch. Albokek 
sei norgehiagoka jokatu ditu, 
eta horietako bost irabazi ditu. 
Sasquatch taldeak, berriz, jo-
katutako bostak irabazi egin 
ditu: "Hamaika jardunaldi ho-
riek jokatu ostean liga erregu-
larreko lehenengo laurek fase 
finala jokatuko dute, eta gai-
nontzekoek Kopa jokatuko dute. 
Bistakoa da txapelketa garran-
tzitsua Ligakoa dela, baina 
Kopak badu bere grazia, posi-
ble da-eta Ligan makal samar 
ibili denak ezustekoa ematea.    

iazko txapelkeko finalean, jokalari bat baloia babesten. goIEnA

bide erdia eginda, orain 
arteko balorazioa ona da
asteburuan ekingo diote beteranoen Futbol txapelketako bigarren itzuliari; beste 
edizioetan baino talde kopuru txikiagoa badago ere, antolatzaileak gustura daude 
orain artekoak eman duenarekin; oraingoz, bi talde ari dira nabarmentzen

orain artEkoa 
ikuSita, aLbok Eta 
SaSquatch koSka 
bat gorago daudE
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Eneko azurmendi oñati
Artedrama –Bizkaia–, Dejabu 
Panpin Laborategiak –Gipuz-
koa– eta Le Petit Theatre de 
Pain –Lapurdi– taldeek osatzen 
dute Francoren bilobari gutuna 
antzezlana, hiru taldeek elka-
rrekin egiten duten hirugarren 
obra, hain zuzen. 

Ximun Fuchs da antzezlanaren 
zuzendaria eta aktoreak, berriz, 
Ander Lipus, Patricia Urrutia, 
Manex Fuchs, Zoila Berastegi, 
Urko R. Pescador, Erika Olai-
zola eta Pako Revueltas dira.

Obraren oinarria frankismoa 
da, Igor Elortza gidoilarietako 
baten arabera. "Tratatzen duena 
zera da, frankismoak euskaldu-
nongan, 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", dio.

Trama "amaraun" bat dela dio 
Elortzak, Espainiako gerrako 
zein gerraosteko hainbat ger-

taerek eta gertaera horiek  gaur 
egun kokatutako ospitale batean 
batzen diren pertsonaiengan 
eragiten dituzten bizipenek osa-
tutako amaraun bat. "Zinta-dan-
tza bat da. Ardatz berean kora-
pilatzen doazen istorioak dira, 
elkarrekin askatu behar direnak", 
azaldu du.

ospitalea
Ospitale batean kokatzen da 
antzezlana, Elortzaren esanetan, 
"gaixorik dagoen jendarte baten 
metafora moduan".

Egileen arabera, hau da obra-
ren sinopsia: Iñakik hamar urte 
eta leuzemia ditu. Joxanek be-
rrogeita sei urte eta gerra zibi-
leko obus baten txatala buruan. 
Etorkizun bideragarririk ez duen 

ospitalean iragana eta oraina 
kateatzen dira Migel eta Kristi-
na medikuen ametsetan. 

Iraun beharraren gaitzak jo-
tako komunitate baten hezurren 
eta gezurren erradiografia trau-
matologikoa da Francoren bilo-
bari gutuna.

arrakasta handia
Urriaren 31n estreinatu zen an-
tzezlana, eta, geroztik, arrakas-
ta handia izaten ari da. Elortza-
ren esanetan, oso intentsua da 
obra eta ikuslea "tripatatik" 
harrapatzen du. "Etxera joan 
eta hurrengo egunean ere bu-
ruan bueltaka izaten du ikusleak 
antzezlan hau", zehaztu du.

sarrera erdiak, salduta
Esan moduan, domekan egongo 
da lan hau ikusteko aukera, 
Santa Ana antzokian, 19:30ean.

Bibe.me webgunean dago sa-
rrera erosteko aukera, 10 euro-
tan. Eskuragarri dauden sarre-
ren erdia baino gehiago saldu 
da dagoeneko.  

zabalik da oñatiko udala grant 
izeneko beka jasotzeko deialdia
oñatiko herriari ekarpena egiten dioten giza zientzien eta 
zuzenbidearen alorretako proiektuak sustatu nahi dira

E.a. oñati
Pasa den uztailean lankidetza 
hitzarmena sinatu zuten Oñati-
ko Udalak eta Lege Soziologia 
Institutuak, Oñatiko Udala Grant 
izeneko beka babesteko.

Beka horren helburua da Oña-
tiko herriari ekarpena egiten 
dioten gizarte zientzien eta zu-
zenbidearen alorretako ikerke-
ta proiektuak sustatzea.

Hori horrela, tokiko autogo-
bernuaren, hiritartasun akti-
boaren edota naziogintzaren 
alderdi sozio-juridikoak aztergai 
dituzten ikerketa proiektuak 
aurkeztu ahal izango dira.

Eskatzaileak Oñatiko Lege 
Soziologia Masterreko ikasle 
izandakoak edo une honetan 
direnak izan daitezke, edota 
Lege Soziologia Institutuarekin 
harreman estua duten ikerlariak. 
Hala, beka eskuratzeko, proiek-
tua garatu eta aurkezterakoan 
Oñatin bizitzen egotea eskatzen 
da. Ikerketa amaitutzat emateko, 
zientzia artikulu bat prestatu 
beharko da gutxienez.

4.000 euro 
Oñatiko Udala Grant beka 4.000 
eurokoa izango da eta hiru or-

dainketa fase izango ditu: lehen 
ordainketa, ekarpenaren %20, 
ikertzaileari hautatua izan dela 
jakinarazi eta hilabetera egingo 
da. Bigarrena, ekarpenaren %50, 
ikerketa lanaren garapenaren 
berri ematean –txosten baten 
bitartez– egingo da. Hirugarre-
na eta azkena, ekarpenaren %30, 
proiektua amaitzean helaraziko 
zaio ikertzaileari.

urtarrilaren 31ra arte 
Eskaerak aurkezteko azken egu-
na urtarrilaren 31 izango da, 
13:00ak baino lehen.

Eskaera onartua izateko, Lege 
Soziologia Institutuaren webgu-
neko formularioa betetzeaz gain, 
honako dokumentazio hau aur-
keztu beharko da: ikerketa 
proiektuari buruzko xehetasunak 
jasotzen dituen 2-5 orri arteko 
plana laburpena, bibliografia, 
hautagaien curriculuma eta 
behin-behineko aurrekontu eta 
kronograma.

Behin betiko proiektua irai-
laren 7a baino lehen aurkeztu 
beharko da, posta arruntez edo-
ta onati@iisj.es helbidera bidaliz. 
Institutuak izango du ikerketa 
argitaratzeko lehentasuna. 

ospitale batean kokatzen da antzezlana, modu atenporalean, orainalditik iraganera joan-etorriak eginez. F.B.g.

Frankismoaren eragina, 
iraganean eta orainean
Francoren bilobari gutuna antzezlana ikusteko aukera izango da etzi, domeka, santa 
ana antzokian, 19:30ean; frankismoak euskaldunengan –komunitate moduan– izan 
duen eragina azaleratzen da obra horretan eta sendatzeko baliabideak ematen dira

"EtXEra joan Eta 
hurrEngo EgunEan 
ErE buruan 
buELtaka izatEn du 
ikuSLEak obra hau"

Datorren asteazkenean, urtarri-
laren 25ean, Debagoieneko mu-
sika eskoletako piano ikasleek 
kontzertua eskainiko dute San-
ta Ana antzokian, 18:30ean.

Kontzertu horren helburueta-
ko batzuk dira, besteak beste, 
otsailaren 4an eta 5ean Andoai-
nen egingo den 12. piano jaialdian 
parte hartuko duten ikasleen 
prestakuntza sakontzea eta ager-
tokian trebetasuna lantzea.

Kontuan izan behar da ikasle 
batzuendako lehenengo aldia 
izango dela publiko aurrean 
azaltzen.

Oñatiko 10 piano ikaslek har-
tuko dute parte jaialdian, Ainhoa 
Galdos eta Arantzazu Saiz ira-
kasleen gidaritzapean.

Debagoieneko piano 
ikasleen kontzertua, 
urtarrilaren 25ean

Gaur, egubakoitza, hitzaldia 
izango da, 22:00etatik aurrera, 
Zer ostia gertatzen da Iruñeako 
Alde Zaharreko gaztetxearekin? 
izenburupean. Gaztetxea lortze-
ko egindako lan nekezaren on-
doren, kanporatuak izan dira 
gazteak eta hori nola bizi izan 
duten azalduko dute Iruñetik 
etorritako gazte batzuek.

Bestalde, bihar, zapatua, Lie 
Detectors taldeak kontzertua 
eskainiko du, 22:00etan. Argita-
ratu berri duten Cymbalta ize-
neko singlea aurkeztuko dute. 
Rock-and-roll, garage eta punk
-rock musika estiloak dira talde 
horren oinarria.

Horiekin batera, Crap taldeak 
ere eskainiko du kontzertua. 

Hitzaldi bat eta 
kontzertu bat aste 
bukaeran Antixenean
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Xabier urzelai arrasatE
Mondraitz taldeko lagunak ba-
dabiltza apirilaren 2an egingo 
duten Arrasate-Udalatx laster-
keta antolatzeko lanetan. Aurten 
lasterketa hainbat nobedadere-
kin dator, eta baita albiste one-
kin ere: antolatzaileak eurak 
ate joka ibili dira babesle bila, 
baina eurengana etorri denik 
ere egon da. Hori pentsaezina 
litzateke duela urte gutxi. 
eneko, badator lasterketaren hiru-
garren edizioa. 
e.u. Bai, iaz ere arrakasta handia 
izan zuen lasterketak, eta hori 
ikusita hirugarren edizioa an-
tolatzera animatu gara. 
nobedadeak izenematetik datoz. 
e.u. Iaz bi aukera eman genituen 
izenematerako, Loramendi Ki-
rolaken bidez, eta Internetez. 
Aurten dena Internetez egingo 
dugu, herrikrosa.eus atarian, 
baina ondoren, bai emango dugu 
aukera dortsalak dendan bertan 
jasotzeko.  
itxaron zerrenda ere egongo da 
izenematean. 
e.u. Halaxe da. 300 laguneko ku-
poa betetzen dugunean itxaron 
zerrenda zabalduko dugu, izan 
ere, lasterketa aurretik lesioak 
egoten dira, edo agenda arazoak... 
Hau da, izena eman duten denak 
ez dira lasterketara azaltzen, iaz 
esaterako 50 izan ziren, eta au-
kera eman gura dugu etorri 
behar ez duen horrek beste bati 
lekua egiteko.  
Poztekoa da azken urteotako ba-
besleek eman duten erantzun ona. 
e.u. Bai, lehenengo eurekin jarri 
ginen harremanetan, eta denek 
eman digute baiezkoa, lasterke-
ta babesten lagunduko digutela, 
iazko probak inpaktu positiboa 
izan zuelako eurengan. Ondoren 
mailing bat ere egin genuen, 
beste enpresei ere egitasmoa 
azalduaz, eta guregana ate jota 
etorri denik ere egon da, lagun-
tzeko interesa daukatela esanaz. 
Asko harritu gaitu horrek, eta 
neurri berean poztu, noski.  

Hori pentsaezina izango litzateke 
duela ez askora arte... 
e.u. Bai, pozgarria da. Gurea ez 
da lasterketa handia, baina ur-
tean zehar Arrasaten egiten den 
ekimen garrantzitsuetako bat 
da, beste askoren artean. Eta, 
uste dugu Arrasateko eta ingu-
ruko enpresendako interesgarria 
dela hor egotea. Horrenbestez, 
beste inork interesa izango balu, 
gure ateak zabal-zabalik daude.   
enpresek eta markek orokorrean 
geroago eta garrantzia handia ema-
ten diote horri, herri ekimenak ba-
besteari, kirolarekin lotura dutenak... 
e.u. Lehen aipatu moduan herri 
mailako lasterketa da gurea, 
badira mendi lasterketa entz 
utetsuagoak, baina gurera kan-
potik ere jendea etortzen da, eta 
badakigu halako lasterketek 
geroago eta oihartzun handiagoa 
daukatela. Hori enpresendako 
ere ona da.   

iñigo, aurreratu moduan ibilbidean 
nobedade batzuk izango dituzue.
i.a. Funtsean lasterketa ez da 
asko aldatuko, distantzia berbe-
ra izango du –21 kilometro pasa– 
eta desnibela ere antzera. Men-
di lasterkariek Udalatxeko ton-
torrera igo beharko dute, eta 
Besaidera joango dira handik. 
Baina, ibilbidea errepasatzen 
hasi gara, eta seguruenik ibil-
bide hori egiteko bidexka berri-
ren bat edo beste erabiliko dugu.   
joseba iglesiasen omenezko tarte 
kronometratuak bere horretan ja-
rraituko du.
i.a. Bai, hori ere ez dugu alda-
tuko. Arrasatearrok beti izan 
dugu Udala eta Udalatxeko gu-
rutzera arteko tartea neurtzeko 
ohitura, edo erreferentzia mo-
duan erabili izan dugu. Eta, egia 
da lasterketa barruan beti egiten 
direla denbora hobeak. Hala, 
tarte horretan denbora hartzen 
jarraituko dugu, eta sari berezia 
izango du, gainera.   
iaz topaketa bat egin zenuten las-
terketaren egunaren aurretik. 
e.u. Eta aurten ere badugu egi-
teko asmoa, aitzakia polita de-
lako taldean korrika egin eta 
ibilbidea errepasatzeko. Baina 
oraindik ez dugu eguna zehaztu.

Antolaketa taldeko Sanmigel, Aranguren, Alzola eta Urrizalki, aste barruan. x.U.

"ibilbidean aldaketa 
batzuk izango dira"
eneko urrizalki eta iñigo alzola Mondraitz taldEko kidEak
MEnDi LASTERkETAk  apirilaren 2an egingo dute arrasate-udalatx lasterketaren 
hirugarren edizioa; bihar, zapatua, gauerdian zabalduko dute izenemate epea

"pozgarria da 
babESLEEn partEtik 
Erantzun ona 
jaSotzEa; iazkoEn 
baiEzkoa dugu"

FACEBook

epeletik talde aurkezpenera
 ZikLiSMoA  Levantek eskaintzen duen epeltasunean ibili dira 
entrenatzen Murias taldeko Eneko Lizarralde eta julen Irizar, Benidormen 
izan dira-eta talde kontzentrazioan. Dagoeneko etxean daude; 
astelehenean Bilbon taldea ofizialki aurkeztuko dute.

Joan den astean Beti gazteri bost gol egin zizkion taldearen hamaikakoa. R.AZkARAtE

etxean jokatutako biak irabazi 
gura dituzte Mondrak eta uDAk
FUTBoLA  Joan den astean hasitako bidea ondo amaitu 
gura dute bi taldeek, zaleei bi garaipen eskainita

X.u. arrasatE
Mondrak eta Aretxabaletak bi-
garren astez jarraian jokatuko 
dute etxean. Joan den astean 
oso ondo ibili ziren, Iñigo Vele-
zen mutilek garaipenen siku-
teari agur esan eta 3-1 irabazi 
zioten Amaikak Bati. Mondrak, 
berriz, sasoian dagoela erakutsi 
eta errepasoa eman zion Beti 
Gazteri (5-1). 

Hain zuzen, Lesakako taldea 
izango da domekan Ibarran (16:30) 
UDAren kontra indarrak neur-
tzen. Mondrak, berriz, 2017a 
kontrako eztarrira joan zaion 
Elgoibarren –bi partiduak galdu 

dituzte– bisita izango du bihar 
Mojategin (16:30).

Aloña Mendi, berriz, bestela-
ko egoeran dago, bi partidu jo-
katuko dituzte jarraian kanpoan. 
Eta, bigarrena Irunen izango da 
zapatuan (15:00). 

bergarak liderra hartuko du 
Erregional preferentean Berga-
rak zazpi garaipen jarraian es-
kuratu ditu, eta boladari jarrai-
pena eman gura diote Zumaia-
koren lepotik (zapatua, 16:00). 
Lehen erregionalean Antzuola 
Igoera Fasean dago, eta bihar 
Irunen jokatuko dute (15:30).
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Jaitsiera postuetatik urrundu 
guran dabiltzan Iturritxo Ta-
berna Aloña Mendiko neskek 
Garaje Axiri Pulporen bisita 
izango dute bihar, zapatua, 
Zubikoan (18:00). Partidu ga-
rrantzitsua da, bi talde horiek 
ondo-ondoan daude-eta sailka-
penean, ia egoera berean; pun-
tu bakar bat gehiago dute za-
rauztarrek.

 ESkUBALoiA  Iturritxo 
Taberna Aloñak Pulpo 
hartuko du bihar

Domekan egingo dute Elgoiba-
rren –Mintxetan– Juan Muger-
za krosaren 74. edizioa, eta ber-
tan izango dira lehian ibarreko 
atleta onenak. 10:00etan hasiko 
dira gaztetxoenak, alebinak, eta 
ondoren etorriko dira gainon-
tzeko kategoriak. Maila absolu-
tuan emakumezkoak 12:30ean 
hasiko dira eta gizonezkoak 
13:10ean.

 ATLETiSMoA  Ibarreko 
hainbat atleta izango 
dira Mugerza krosean

Emakumezkoen erregional mai-
lan, Bergara da asteburuan etxean 
jokatuko duen ordezkari bakarra; 
mahoneroek sailkapenean biga-
rren dagoen Mutrikuren kontra 
neurtuko dituzte indarrak do-
mekan (16:30) Ipintzan. Norgehia-
goka zaila dute aurrean, Berga-
ra azkenaurreko postuan dago 
eta. Hala ere, joan den astean 

Arizmendi liderraren aurrean 
bergararrek erakutsi zuten edo-
nor geratzeko gai direla.    

lider jarraitzen du arizmendik  
Joan den asteko 1-1ekoarekin 
ere Arizmendik lider jarraitzen 
du, eta oraindik 7 puntuko aldea 
daukate. Domekan (15:30) Eiba-
rren jokatuko dute, eta Mondrak 
ere etxetik kanpora jokatuko 
du. Zuri-moreak bosgarren dau-
de, eta Anaitasunaren zelaira 
joango dira zapatuan (15:30).

 FUTBoLA  Bergarako 
neskek Mutrikuren 
kontra jokatuko dute 

Xabier urzelai arrasatE
Egunotan munduko eskubaloi 
jokalari onenak euren selekzioe-
kin Frantzian dabiltza lehian. 
Eta horrek atsedenaldia ekarri 
du liga gehienetara, baita Aso-
balera ere. Atseden apur bat 
hartzeko egunak dira, baina ez 
da komeni erritmoa galtzea, eta, 
horretarako, maila goreneko 
taldeak lagunartekoak jokatzen 
dabiltza. Bada, horrelako parti-
du batekin gozatzeko aukera 
izango dute ibarreko eskubaloi
-zaleek Iturripen (Zapatua, 19:00): 
"Lastima gure txapelketetan ez 
dagoela atsedenik, talde askok 
ligako partiduak izango dituzte 
ordu horretan. Dena dela, au-
kera aparta da maila goreneko 
eskubaloia etxean bertan ikus-
teko", dio Andoni Arandok.  

Iaz maila gorenera igo zen 
Bidasoa Irun eta Kantabriako 
DS Auto Gomas Sinfin taldeak 
izango dira zein baino zein gehia-
go: "Bi taldeak dabiltza mailari 
eusteko borrokan, eta, Espai-
niako selekzioan talde horieta-
ko jokalaririk ez dagoenez, esan-
go nuke jokalari gehienak eka-
rriko dituztela Iturripera".

sailkapenean 11 punturekin 
Ligako etena ondo aprobetxatu 
gurako dute bi taldeek –otsaila-
ren 4an ekingo diote ostera ere 

Asobal Ligari–,  eta ez daude 
opariak egiteko. Kantabriako 
taldea 14. postuan dago (11 pun-
tu), jokatutako 15 partiduetatik 
5 irabazita, eta gertu ditu jai-
tsiera postuak. Bidasoa Irun ez 
dago askoz ere hobeto, gipuz-

koarrek ere 11 puntu dituzte, 
garaipen bat gutxiagorekin, 
baina hiru partidu berdinduta: 
"Bidasoa Irunek, gainera, gai-
nean du Euskal Kopa, eta txa-
pelketa horretara begira pres-
taketa moduan ere ondo etorri-
ko zaie Iturripeko lehia".

ligan bidasoak irabazi zuen 
Ligako bigarren jardunaldian 
jokatu zuten bi talde horiek el-
karren kontra, Bidasoa Irunen 
kantxan, eta orduan gipuzkoa-
rrek 28-21 irabazi zuten. Ikuste-
ko dago zein egokitzen den az-
karren Iturripeko kantxara. 
Ligan, berriz, otsailaren 11n 
izango dira bi talde horiek, os-
tera ere, aurrez aurre.   

Norgehiagoka ikusteko sarre-
ra 5 euro kostako da, baina 
gazteek eta klubeko bazkideek 
doan ikusi ahal izango dute 
partidua.

Bidasoa irun taldeko ordezkariak naturhouse-n kontra jokatutako lehian. CD LogRoñES

asobaleko eskubaloirik 
onena bihar iturripen
 ESkUBALoiA  Frantzian Munduko txapelketa jokatzen dabiltzala aprobetxatuta, arrasateko 
taldeko ordezkariek lagunartekoa antolatu dute asobal mailako bi talde gonbidatuta. hala, 
19:00etan hasita bidasoa irun eta kantabriako ds auto gomas sinfin lehiatuko dira

bidaSoa irun 
taLdEak irabazi 
zuEn Ligan 
jokatutako 
partidua (28-21)

tarteka, Debagoieneko kantxetan Asobal mailako eskubaloiaz 
gozatu ahal izan dute bertako zaleek. Europako eta Munduko 
txapelketek ematen dute horretarako aukera, ligan etena egiten 
dutelako. Duela bi urte, esaterako, oñatiko Zubikoan izan ziren 
Bidasoa eta Anaitasuna. Eta 2012an helvetia Anaitasuna eta 
Balonmano huesca izan ziren aurrez aurre, ostera ere, oñatin. 
hala, hamabi urte egin behar dira atzera halako mailako partidu 
bat Iturripen jokatu zutela gogorarazteko. 

2005ean, Arizmendik antolatutako kilometroak jaiaren bueltan 
–eta Pitxi herreroren lehenengo oroimenezkoa zela 
aprobetxatuta–, Bidasoa Irun eta teka kantabria taldeen arteko 
partidua jokatu zuten Iturripen. 

bidasoaren itzulera 12 urteren ostean

MaiLari EuStEko 
borrokan dabiLtza 
bi taLdE horiEk, 
biEk ErE haMaika 
puntu batu dituztE

futbolA

ohoREZko ERREg.

real union-aloña M.

Zapatua. 15:00. gal.

Mondra-Elgoibar

Zapatua. 16:30. Mojategi.

aretxabaleta-betigazte

Domeka. 16:30. Ibarra.

ERREgIonAL PREF.

tolosa-Mondra

Zapatua. 15:30. tolosa.

ikasberri-aretxabaleta

Domeka. 15:30. Azpeitia.

bergara-zumaiako

Zapatua. 16:00. Agorrosin.

LEhEn ERREg. IgoERA

Landetxa-antzuola

Zapatua. 15:30. Irun.

EMAkUMEZkoAk

bergara-Mutriku

Domeka. 16:30. Ipintza.

Eibar-arizmendi

Domeka. 15:30. Unbe.

anaitasuna-Mondra

Zapatua. 15:30. Azkoitia.

Areto futbolA
gIPUZkoAko txAP.

Mondrate-hirukide
Zapatua. 18:00. Musak.

SEnIoR EMAkUMEZk.
ibarra-Eskoriatza
Zapatua. 16:00. Ibarra.

SASkibAloiA
EBA

Mu-pas pielagos
Zapatua. 16:00. Iturripe.

EUSkADIko BIg. MAILA
Salleko r.-natra oñati
Zapatua. 19:30. Sestao.

gIP. SEnIoR MAILA
Mu-bosteko
Domeka. 18:00. Iturripe.

gIP. BIgARREn MAILA
Soraluce bkE-zarautz
Zapatua. 16:30. Labega.

gIP. hIRUgARREn MAILA
aloña Mendi-Mu c
Zapatua. 16:00. Zubikoa.

SEnIoR EMAkUMEZko.
Eskoriatza- StL bilintx
gaur. 20:15. Manuel M.

eSkubAloiA
ASoBAL MAILA

bidasoa irun-dS auto
Zapatua. 19:00. Iturripe.

EUSkADIko gIZonEZk.
Ford Mugarri-basauri
Domeka. 11:00. Iturripe.
deusto-izarraitz M.
Zapatua. 18:00. Bilbao.

EUSkADIko EMAkUME. 

aloña Mendi-pulpo. 
Zapatua. 18:00. Zubikoa.

gIPUZkoAko SEnIoR. 

Leizaran-Soraluce bkE
Domeka. 12:00. Andoain.

gIP. BIg. SEnIoR M. 

Muñoz i.-gure auzune
Domeka. 12:00. Zubikoa.

Munttarpe-arrasate
Zapatua. 18:15. Lezo.

errugbiA

EUSkADIko txAPELkEt.

kanpanzar art-bilbo
Zapatua. 17:00. Mojategi.

pilotA
aretxabaletan:
gaur. 19:00. Bi partidu.

oñatin:
gaur. 19:00. Lau partidu. 

Zapatua. 16:15. hiru 

partidu.

bergaran:
gaur. 19:30. Partidu bat.

Eskoriatzan:
gaur. 20:00. Partidu bat.

arrasaten:
gaur. 20:00. Partidu bat.

astEburuko hitzorduak
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aitziber aranburuzabala arrasatE
Andoainen abiatu zuen Eibarko 
taldeak Maitasunari pasioa bira, 
zapatuan. Lan berriaren ezau-
garriek bultzatuta, aretoetan 
eskainiko dituzte kontzertu guz-
tiak –maiatzera bitartean–.
estreinaldiaren aurreko urduritasun 
eta beldurrak gaindituta? 
Baietz esango nuke; hala ere, 
astean gogor egingo dugu lan 
detaile guztiak ondo josteko. 
Emanaldia ondo prestatuta era-
man genuen arren, urduri hasi 
ginen, poliki-poliki joan ginen 
sartzen eta oso gustura jardun 
genuen. Bukaera oso hunkiga-
rria izan zen; ikaragarria izan 
zen areto guztia zutik, txaloka 
eta txistuka ikustea. Aste hone-
tan laino puntu baten gaude.
kantu lasaiekin osatu duzue diskoa. 
zerk bultzatuta? 
Publikoaren eskaera izan da, 
alde batetik; jende askok esan 
izan digu gure kantu lasaiekin 
bildumak egin izan dituztela. 
Era berean, guk ere bagenuen 

era puntualean zerbait ezberdi-
na egiteko gogoa. Laster 30 urte 
beteko ditugu, eta estudioko 
hamar lan baino gehiago kale-
ratu ditugu, eta horietan guz-
tietan dago kantu lasairen bat. 
Lauzpabost kanturekin disko 

labur bat egiteko asmoarekin 
hasi ginen eta hamabost bat 
sortu genituen, azkenean; hortik 
aukeraketa eginda osatu genuen 
Maitasunari pasioa.
disko ezberdina izanda, egiteko 
modua ere ezberdina izan da? 

Aitor [Gorosabel] bere kabuz 
konposatzen joaten da eta loka-
lera ekartzen ditu nahiko ondo 
zehaztuta ideiak, eta guztion 
artean egiten dizkiegu molda-
ketak gero. Oraingoan ere nahi-
ko antzerakoa izan da prozesua.
bira honetan, publikoa eserita dago, 
eta, aulkitik beste modu batera 
entzuten direnez kantuak, hitzak 
bereziki landu dituzue? 
Arreta berezia ipini diogu, duda 
barik, baina beti egiten dugun 
moduan. Abestiak lasaiagoak 
izanda, aldarrikapen gutxiago 
dituzten hitzak idaztera bultza-
tu gaituzte, akaso. Musika go-
gorrarekin hitzak ere gogorra-
goak izaten dira, normalean. 
Lan honetakoak intimoak dira 
oso, barrura begira egindakoak.
diskoko hamaika kantuak ez dira 
errepertorioa betetzeko nahikoak. 
Hogei bat kantu inguru joko 
ditugu, eta ez dira azkeneko 
diskoko guztiak izango. Presen-
tzia majoa du azkeneko lanak, 
baina aurreko lanetako abesti 
asko joko ditugu. Errepertorioa 
osatzen hasi ginenean, aurreko 
diskoetako kantu lasaiekin ze-
rrenda bat osatu genuen eta 
berrogei bat batu genituen; kan-
tu lasaiak betidanik egin ditugun 
erakuslea da hori. Ordu eta be-
rrogei minutu inguruko ema-
naldia izango da.
andoaingo emanaldia gogoan, zuen 
publikoa aldatu egin dela esango 
zenuke?
Ez genuen aldaketa handirik 
sumatu; aurrekoetan izan dena-

ren nahiko antzerakoa, esango 
nuke. Egia da kontzertua buka-
tutakoan hainbat haur etorri 
zitzaizkigula argazkiak atera-
tzeko eskatzen; orain arte jo 
izan dugun aretoetan ez dute 
adin txikikoek sartzeko auke-
rarik izaten. Bitxia izan zen, era 
berean, bukatutakoan 78 urteko 
gizonezko bat etorri zitzaidala 
kontzertua asko gustatu zitzaio-
la esatera; hura ere ez dut uste 
aretoetara joango zenik.
taularen gainean zuen jarrera edo 
egoteko modua ezberdina da? 
Une batzuetan jarrita gauden 
arren, orokorrean, ohiko itxura 
eta jarrera dugu; plazetan baino 
lasaiago, hori bai. Berritasunak  
ere badaude, baina ez nuke la-
rregi kontatu gura; une baten, 
adibidez, Aitorrek teklatua ate-
rako du, argiekin muntaia po-
lita egingo dute teknikariek....
Martxora bitartean astero kontzer-
tu bat duzue lotuta. 
Horrela da, bai; eta ari gara 
gehiago ere lotzen. Ermuan, 
Bilbon eta Iruñean izango gara, 
hurrenez hurren, eta gero eto-
rriko dira Gasteiz, Eibar.... Po-
zik gaude orain arteko harrera-
rekin, aurre-salmentak oso ondo 
doaz. Maiatzean plazetara berriz!

Xabi Bastida, Su Ta gar taldeko gitarra-jolea. SU tA gAR

"bukaera hunkigarria 
izan zuen andoaingoak"
xabi bastida su ta gar
urrian argitaratu zuten 'Maitasunari pasioa' diskoa aurkeztuko dute bihar, zapatua, 
amaia antzokian, 20:00etan. sarrerak 15 eurotan eskuragarri, 'arrasate.eus' atarian

"gurE Lan guztiEtan 
izan ditugu kantu 
LaSaiak, nahiz Eta 
azkEnEko horiEkin 
jEndEa harritu"  

Zestoako Grises taldearen indie
-rocka izan zen urtarrilaren 12an 
protagonista, eta Bergarako What 
A Band taldearen county-rocka 
nagusitu zen atzo Arrasateko 
gaztetxean. Hilabete honetako 
eskaintza borobiltzeko, Gasteiz-
ko Sumision City Blues igoko 
da taularen gainera.

Obligaciones, Joseba B. Lenoir 
Gang eta bestelako rock taldee-
tan zein blues eta jazz proiek-
tuetan ibilitako eskarmentu 
handiko musikariek osatzen 
dute boskotea, eta rock doinuak 
dituzte oinarri. Ohi duten mo-
duan, zuzeneko indartsua egin-
go dute datorren eguenean Arra-
saten, azaroan kaleratu zuten 
lan berria abiapuntu hartuta.

Sumision City Blues, 
urtarrileko azken 
Kooltur Ostegunean

a. a. bErgara
Bazkide musikari bat joan zi-
tzaien kulturgintzari buruzko 
zikloa antolatzeko proposame-
narekin. Ideia gustatu eta Pla-
zara! ekimena antolatu dute 
datorren asterako. Euskal kul-
turgintzari bultzada ematea dute 
helburu; eta, era berean, sor-
tzaileen eta ekintzaileen ahotik 
gaiaren gainean hausnartzeko 
bidea ere ematea. 

Mahai-ingurua, eguaztenean
Gotzon Barandiaran, idazlea eta 
musika arloan askotariko proiek-

tuak dituena, Anari abeslaria 
eta Leire Palacios kazetaria izan-
go dira hizlariak; azken horrek 
gidatuko du solasaldia.

Ordu eta erdi inguruan, euskal 
kulturgintzarekin lotutako adar 
askoren inguruan berba egin 
gura dute: kultura politika, mer-
katua, hedabideak, transmisioa... 
Barrenkalean dagoen Jardunen 
egoitzan egingo dute, 19:00etan. 

Musika emanaldia domekan 
Eñaut Elorrieta eta Mikel Mar-
kezena da Baga Biga Higa: Eus-
karazko musikaren transmisioa 

eta sustapena egitasmoa. Ema-
naldian, 60ko hamarkadan hasi 
eta gaur egunera bitarteko ha-
markadaz hamarkadako gain-
begiratua egiten diote, 90 minu-
tutan, euskal kantagintza berria 
deitu den horri. Zabalotegin 

eskainiko dute, domekan, 
19:00etan. 

Antolatzaileen esanetan, guz-
tiendako daude ateak zabalik. 
Zikloa ekimen puntuala da, bai-
na gehiago egiten jarraituko 
dutela aurreratu dute.

Mahai-ingurua eta 'baga biga 
emanaldia' Jardunen eskutik
gotzon barandiaran, leire palacios, anari, Enaut 
Elorrieta eta Mikel Markez gonbidatu dituzte  

Elorrieta eta Markez, Antzuolako Torresoroan, iazko abenduan. IMAnoL SoRIAno
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a.a. bErgara
Mauro Saravia argazkilariarekin 
elkarlanean egindako lanaren 
fruitua da urtarrilaren 27tik 
otsailaren 5era bitartean Aroz-
tegi aretoan erakutsiko dutena. 
"Bizirik gelditzen ziren 29 gu-

dari eta milizianoen argazki 
artistikoak eta horiek bizi izan-
dakoak jaso ditugu. Eurekin 
egon ginenetik, bederatzi hil 
egin dira dagoeneko. Zauriak 
itxi barik daude oraindik, eta, 
horregatik, faxismoaren erre-

sistenteak omentzeaz gainera,  
beste behin, egia eta justizia 
aldarrikatzea da helburua", dio 
Juan Ramon Garaik, Intxorta 
1937 Kultura Elkarteko kideak. 

bergarako bi lagun ere bai 
Toki askotakoak daude, eta bai-
ta joera politiko ezberdinetakoak 
ere: abertzaleak, komunistak, 
anarkistak, errepublikakoak eta 
sozialistak.  Bergarako bi daude 
horien artean: Loiola batailoian 
ibili ziren Ignazio Ernabide eta 
Andres Egaña.

gerra zibileko 29 miliziano eta 
gudari omentzeko erakusketa
intxorta 1937 kultura Elkarteak egin du aroztegi 
aretoan erakutsiko duten 'azken batailoia' bilduma

a. aranburuzabala arEtxabalEta
Euskal Herriko Bertsozale El-
karteak abiarazi zuen iaz Ber-
tsotruk ekimena, herri ezberdi-
netako helduen bertso eskolen 
arteko harremana sustatzeko 
asmoarekin. 

Iazkoak izan zuen harrera onak 
bultzatuta abiarazi dute bigarren 
edizioa.  27 talde ari dira, bede-
ratzi multzotan banatuta, ezau-
garri ezberdinak dituzten bertso 
saioak egiten.

aretxabaletan, bihar 
Debagoieneko, Lasarte-Oriako 
eta Larrabetzu-Mungiako bertso 
eskolen arteko topaketa egingo 
dute. "Debagoienean hainbat 
bertso eskola daude, baina talde 
bakarrean batuta gaude; hori 
horrela, Aretxabaletako, Berga-
rako eta Arrasateko bertsola-
riekin osatuko dugu biharko 
taldea. Herriko Plazan elkartu-
ko gara, 19:00etan, eta erdigu-
neko tabernetan zehar bertso
-poteoa egingo dugu gaiteroek 
lagunduta. Ondoren, Muru-alde 
elkartean afalduko dugu elka-
rrekin, bertsotan jarraitzeko 
asmoarekin. Abenduan Mungian 
elkartu ginen, eta Udaberrian 
gonbidatuko gaituzte Lasartera", 
azaldu du Martin Berrizbeitiak, 
Aretxabaletako Lekaixoka ber-
tso eskolako kideak.

'Bertsotruk' bigarren edizioaren aurkezpena. xEnPELAR DokUMEntAZIo ZEntRoA

Lagunartean bertsotan 
egiteko bi saio bitxi
'bertsotruk' egitasmoaren barruan bertso-poteoa egingo dute aretxabaletan, bihar, 
zapatua. oñatiko antixena gaztetxean, berriz, Eskoriatzako, zarauzko eta oñatiko 
bertsolarien arteko lehiaketa egingo dute, gaur, egubakoitza, 19:00etan hasita

txapelketa formatukoa izango da Antixena gaztetxean (19:00) 
gaur egingo duten saioa, eta publikoak erabakiko du zein den 
irabazlea. "Saioak bi zati izango ditu: lehenengoan, taldeka 
jardungo dute, eta talderik onena pasatuko da bigarren fasera; 
buruz buruzkoa egin beharko dute talde horretako kideek gero, eta 
hortik aterako da irabazlea. hiru talde izango dira lehian: 
oñatikoan, Bittor Zubiagirre eta Aitor tatiegi; Eskoriatzakoan 
haizea Arana eta oihana Arana; eta Zarautz-getariako Libe 
goenaga eta Ane Peñagarikano", azaldu du Urko Arregik, txinparta 
gazte taldeko kideak eta bertso saioko antolatzaileak.

Sarrera doan da eta saioaren ostean luntxa prestatuko dutela 
iragarri dute antolatzaileek.

txinparta gazte taldeak antolatuta

Euroliga Goiena Klubean!

Goiena Klubaren txokoa

BASKONIA - IZAR GORRIA PARtIduRAKO 
4 SARReRA BIKOItZ dItuGu.
Urtarrilaren 24an, 21:00etan Buesa Arenan jokatuko den partidurako.

Aretxabaletako udalari esker 
S. Encinasen / A. Bezosen bikotearen antzerkirako sarrerak ditugu.
Arkupe kultur etxean, Aretxabaletan. | urtarrilaren 27an, 20:00etan.

PARte hARtZeKO: uRtARRILAReN 23RA ARte
e-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA “ikuskizunaren izena” 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

Irabazi bi lagunendako sarrerak

GAZTAINUZKETA 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

Arrasateko udalari esker 
'Francoren bilobari gutuna' antzerkia ikusteko sarrerak ditugu.
Amaia antzokian, Arrasaten. | urtarrilaren 29an, 19:30ean.

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: uRtARRILAReN 22RA ARte
e-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA “Baskonia” 
[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

Euskara irabazle, denok irabazle!

kultura      41
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iragarki sailkatuak

1. etxebizitzak

101. SALDU
bergara.  Ubera auzoa. 
olañeta baserria eta 15 
hektareako lursaila salgai 
(pinuak eta zelaiak). 943 
76 35 09 

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
bergara edo arrasate.  
hiru logelako etxebizitza 
errentan hartu nahi dugu.
Interesatuok deitu zenba-
ki hauetara:  650 62 12 
94  edo 943 76 19 52 

oñati edo arrasate.  
Etxebizitza behar dugu 
errentan. Bi bikote gara. 
673 90 69 74  

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 eus-
kalduna behar dugu,  3 
eta 7 urteko bi ume zain-
tzeko, goizeko 8:00etatik 
9:00etara, astelehenetik 
ostiralera. 652 77 75 23 

402. ESkAERAk
arrasate edo oñati.  Per-
tsona nagusiak eta hau-
rrak zaintzen lan egingo 
nuke. Esperientziaduna. 
680 63 67 80 

arrasate.  Denetariko 
garbiketak egiten eta na-
gusiak zaintzen lan egin-
go nuke. 688 29 97 05 

debagoiena.  Emakume 
arduratsua gertu etxean 
bertan bizi izaten nagu-
siak zaintzeko. Esperien-
tzia handia daukat eta 
lege-paperak eguneratu-
ta. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 631 97 
95 58 

debagoiena.  Emakumea 
nagusiak zaintzeko gertu. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. 634 04 17 
30 

debagoiena.  Erizain la-
guntzaile titulua duen 
neska arduratsua gertu 
nagusi eta umeak zain-
tzeko eta orduka garbike-
ta lanak egiteko. 620 23 
58 15 

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

debagoiena.  Mutila na-
gusiak zaintzeko eta gar-
biketa lanetan aritzeko 
gertu. Autoa daukat. gi-
dari edo banatzaile mo-
duan ere lan egin dezaket. 
662 90 51 50 (Arjelis) 

debagoiena.  Mutila na-
gusiak zaintzeko eta gar-
biketa lanetan aritzeko 
gertu. Esperientzia daukat 
eta sukaldean ere ondo 
moldatzen naiz. Autoa 
daukat. gidari edo bana-
tzaile moduan ere lan egin 
dezaket. 647 01 74 66 
(Cristino) 

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

debagoiena.  nagusiak 
zaintzen eta laguntza 
ematen lan egingo nuke. 
Baita denetariko garbike-
tak egiten ere. Autoa dau-
kat eta esperientzia ere 
bai. 632 21 30 64 

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 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.  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 

debagoiena.  Zoruak 
leuntzen, altzariak mun-
tatzen edota atari eta 
abarrak garbitzen lan 
egingo nuke. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
685 57 54 33 

lana.  Pertsona nagusiak 
zaintzeko prest nago, or-
duka. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 618 03 
04 69 

5. irakaskuntza

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

bergara.  Lh6 mailako 
eskola partikularrak jaso-
ko nituzke. 699 85 49 58 

kontabilitatea.  kontabi-
litate ikasgaiko eskola 
partikularrak emango 
dizkidan norbait behar 
dut. 688 68 70 75 

8. denetarik

801. SALDU

egurra.  Sutarako egurra 
salgai. tximiniarako ego-
kia. 688 69 73 14 

802. ERoSI
bizikleta estatikoa.  
Egoera onean dagoen bi-
zikleta estatikoa erosiko 
nuke. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 665 75 
41 32 

sorgailua.  gasolinazko 
sorgailu elektrikoa erosi-
ko nuke. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
656 75 76 98 

803. EMAn
umeendako aulkia. Bi-
kientzako den City Mini 
haur-kotxea ematen da. 
harremanetarako telefo-
noa: 679 86 51 36

807. AURkItU
jostailua.  herri lagunak 
kalean panpinendako aul-
kitxoa aurkitu nuen urta-
rrilaren 12an. Zure bada, 
deitu zenbaki honetara: 
666 80 90 49 

Bergara
Taxi 

lizentzia
salgai.

666 55 78 48
(Aitor)

Aretxabaleta
Sukaldaria 

behar da 
tabernarako.

634 40 07 11

Banatzailea
Bergarako pertsona bat behar dugu 

etxez etxeko banaketarako. 125 cm3-ko 
motorrendako gidabaimena izan behar 
du edo gidabaimena gutxienez bi urtez.

663 02 14 05

943 25 05 05 

sailkatuak@goiEna.Eus

www.goiEna.Eus/sailkatuakk

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

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

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

ordaintzeko atalak:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 garajea saldu/Errentan. 
 lokala saldu/Errentan. 
 irakaskuntza eman. 
 Motorra saldu/alokatu. 
 animaliak/saldu. 
 denetarik/saldu.
• iragarkiak goiena paperean eta goiena.

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

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

prezio bereziak aplikatuko dira.
• Profesionalen moduluak. 
 Modulo bakarra: 22 euro (+bEz).

iragarkia jartzEko:

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

ZAPAtUA, 21

09:00 kantari 29
09:30 Platonic
10:00 korapilo
10:30 kantari 30
11:00 Debagoiena Zuzenean
11:55 Astea iruditan
12:00 hurbilean: juan Mari 

torrealdai
13:00 Debagoiena Zuzenean
13:55 Astea iruditan
14:00 Aretxabaletako 

ziklo-krosa
15:00 Debagoiena Zuzenean
15:55 Astea iruditan
16:00 Platonic
16:30 kantari 30
17:00 korapilo
17:30 Amaia Dj
18:00 Aizank!
18:30 28 klip: trikitixa
19:00 Debagoiena Zuzenean
19:55 Astea iruditan
20:00 kantari 30
20:30 Amaia Dj
21:00 Aretxabaletako 

ziklo-krosa
21:45 hurbilean: juan Mari 

torrealdai
22:35 Debagoiena Zuzenean

DoMEkA, 0

09:00 kantari 29
09:30 Platonic
10:00 korapilo
10:30 kantari 29
11:00 tripa zorri
11:30 hurbilean: juan Mari 

torrealdai
12:30 28 klip: trikitixa
13:00 Debagoiena Zuzenean
13:55 Astea iruditan
14:00 28 klip: trikitixa
14:30 Aizank!
15:00 Amaia Dj
15:30 korapilo
16:00 Platonic
16:30 kantari 30
17:00 korapilo
17:30 Amaia Dj
18:00 Aretxabaletako 

ziklo-krosa
18:40 Debagoiena Zuzenean
19:25 Astea iruditan
19:30 Amaia Dj
20:00 Debagoiena Zuzenean
20:55 Astea iruditan
21:00 hurbilean: juan Mari 

torrealdai
21:30 Amaia Dj
22:00 Debagoiena Zuzenean

EgUBAkoItZA, 20

12:00 Debagoiena Zuzenean
12:30 Bizi musika 1
13:00 Ur eta lur
13:30 Zer jan halako Baztan
14:00 Debagoiena Zuzenean
14:30 Berriak
15:00 Idemtitateak: euskara 

eta feminismoa
15:30 kantari 27
16:00 Amaia Dj
16:30 Berriak
17:00 Ur eta lur
17:30 Ikusi irratia
18:30 Berriak
19:00 kantari 28
19:20 Aretxabaletako 

ziklo-krosa
20:00 Debagoiena zuzenean
20:30 Berriak
21:00 Debagoiena zuzenean
21:30 Berriak
22:00 Amaia Dj
22:30 Debagoiena zuzenean
23:00 Berriak
23:30 Aretxabaletako 

ziklo-krosa
00:10 Berriak
00:30 Amaia Dj
01:00 Debagoiena zuzenean

arEtXabaLEtako zikLo-kroSari buruzkoak
‘Asteburuan’ Egubakoitza, 19:20

goIEnA

bidaSoak arraSatEn jokatutako partidua
‘Harmailatik’ Astelehena, 22:00

BIDASoA

astEa goiEna tElEbistan

EgUAZtEnA, 25

EgunEko aLbiStE 
garrantzitSuEnak
‘Berriak 

Eguaztena, 14:30

EgUEnA, 26

antzuoLako 
parrokiako aLtXorra
‘Debagoiena Zuzenean’ 

Eguena, 20:00

AStELEhEnA, 23

oñatiko bErtakotzE 
prograMari buruz
‘Debagoiena Zuzenean 

Astelehena, 20:00

MARtItZEnA, 24

San bLaS opiLak 
EgitEko taiLErra
‘Debagoiena Zuzenean’ 

Martitzena, 20:00

goIEnA

goIEnA tELEBIStAko 
PRogRAMAZIo oSoA: 
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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urtEurrEna

urteurreneko meza zapatuan, 2017ko urtarrilaren 21ean, 
19:00etan, oñatiko Mikel deunaren parrokian ospatuko da.

—
Zure oroimena beti izango da gure bihotzetan.

Julian biainen alarguna

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

Eladia
Azcoitia goitia

EskEr ona

bergaran, 2017ko urtarrilaren 20an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Gure ondotik joan arren, beti gure bihotzean egongo zara.

2017ko urtarrilaren 11an hil zen, 88 urte zituela.

 Felisa
Txintxurreta

Lete

EskEr ona

bergaran, 2017ko urtarrilaren 20an.

lerro hauen bidez Jose ignacio beitia gorrochateguiren 
sendiak eskerrak eman nahi dizkizuegu, 

bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan maitasuna eta elkartasuna 
erakutsi diguzuen guztioi.

2017ko urtarrilaren 12an hil zen, 67 urte zituela.

 Jose ignacio
Beitia

gorrochategui

EskEr ona

Eskoriatzan, 2017ko urtarrilaren 20an.

Goiz joan zara, ustekabean, baina zure alaitasuna beti izango da 
gurekin, betirako gure bihotzetan. Beti maiteko zaitugu, Aran!

zure familia.
—

Eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna 
adierazi diguzuen guztioi.

2017ko urtarrilaren 12an hil zen, 42 urte zituela.

 Arantzazu 
Uribe-Etxebarria Axpe

EskEr ona

bergaran, 2017ko urtarrilaren 20an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Josu oregiren alarguna    
–goian bego–

2017ko urtarrilaren 13an hil zen.

 Miren Arantzazu
goñi Auzmendi

EskEr ona

bergaran, 2017ko urtarrilaren 20an.

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

bihotz–bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko urtarrilaren 13an hil zen, gasteizen, 73 urte zituela.

Lurdes 
garcia Areizaga

oroigarria

aretxabaletan, 2017ko urtarrilaren 20an.

senarra: baltasar. seme-alabak: ane eta gorka. 
laguna: teri. guraso eta guraso-ordeak.

Zure irribarrea betirako bidelagun.
Maite zaitugu.

2016ko urtarrilaren 27an hil zen, 55 urte zituela.

Asun 
gaviria Mendoza

EskEr ona

arrasaten, 2017ko urtarrilaren 20an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Gure ondotik joan arren, beti gure bihotzean egongo zara.

Jose Mendikuteren alarguna

2017ko urtarrilaren 14an hil zen, 95 urte zituela.

Basili 
Azkarraga Sarrao

EskEr ona

bergaran, 2017ko urtarrilaren 20an.

bere emazte arantzazu aranes usandizagaren izenean, 
bihotz-bihotzez, eskerrik asko egun hauetan babesa eta 

gertutasuna adierazi, hiletara joan eta gurekin egon zareten guztioi.

2017ko urtarrilaren 14an hil zen, 60 urte zituela.

Joselu 
Arana Larrañaga

arrasate

Egubakoitza, 20 M. FCa. azkoaga
Zapatua, 21 FErnandEz
Domeka, 22 irizar
Astelehena, 23 aMEzua
Martitzena, 24 Español MoralEs
Eguaztena, 25 ruiz
Eguena, 26 EtxEbErria

bergara

Egubakoitza, 20 EstElla
Zapatua, 21 alvarEz-Mozos
Domeka, 22 alvarEz-Mozos
Astelehena, 23 urritikoEtxEa
Martitzena, 24 zabala
Eguaztena, 25 oiarbidE
Eguena, 26 EstElla

oñat i

Egubakoitza, 20 igartua
Zapatua, 21 igartua
Domeka, 22 igartua
Astelehena, 23 garatE
Martitzena, 24 garatE
Eguaztena, 25 Juldain
Eguena, 26 Juldain

gipuzkoako farmazien eskuko telefonorako 2016ko egutegia 
eskuratzeko, bidali FarMa 215800 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,7 euro + WAP deskarga, operadorearen 
arabera (www.cofgipuzkoa.com).

guardiako FarMaziak
arraSatE
RUIZ: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
EtxEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
ALBERto AZkoAgA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
M. FCA. AZkoAgA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
FERnAnDEZ: Maisu Aranbarri kalea 1 / 943 79 22 26
IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
AMEZUA: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
ESPAñoL MoRALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
bErgara
oIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
EStELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
MoZoS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
URRUtIkoEtxEA: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
oñati
AnDUAgA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
IgARtUA: kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
gARAtE: kale Barria 42 / 943 78 05 58
jULDAIn: kale Barria 6 / 943 78 11 28

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.

2. urtEurrEna

zure familia.  
oñatin, 2017ko urtarrilaren 20an.

Eskerrik asko emandako guztiagatik.
Beti gure bihotzetan.

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

Vidal
garcia Delgado

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
oñatin, 2017ko urtarrilaren 20an.
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txutxu-Mutxuak

1. Larrinon
Eguraldiagatik ibilbidea aldatu behar izan zuten, baina ez 
ziren etxean gelditu. Aterkiak zabalik zituztela egin zuten 
Aretxabaletako guraso Foroak antolatutako irteera; hemeretzi 
lagunek hartu zuten parte. Larrinoko aterpean egin zuten 
hamarretakoa, eta pilotan egin zuten. David Agirrek, gainera, 
elizako atea zabaldu eta kanpaia jotzen utzi zien umeei. otala 
Zelaitik bueltan heldu ziren etxera.

2. oñatitik apotzagara
Urtarrilaren 15ean egin zuen urteko lehen irteera Aloña 
Mendiko mendi sailak. Debagoienako ibilbide bat aukeratu 
zuten: Murugainera lehenengo eta Asentsio Mendi gero   
–argazkia han ateratakoa da–. Eskoriatzako Apotzaga auzoan 
bukatu zuten ibilbidea. Isidro San Miguelek prestatutako 
bazkariarekin berehala sartu ziren berotan. kantuan ere egin 
zuten bazkalostean.

3. antzuolarrak goienan
Antzuolako herri Eskolako hamazazpi haur, 10-11 urte arteko 
bosgarren mailako ikasleak, etorri dira astean goiena 
ezagutzera. Aldizkari bat egitea da eskolan duten proiektua 
eta kazetariek nola lan egiten duten bertatik bertara ikusi 
zuten eguaztenean. telebistako platoa, irratia, erredakzioa... 
bisitatu zituzten. talde argazkia erredakzioan atera zien 
Antzuolako berriemaile Maider Arregi kazetariak.
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kontatu, kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo eztei-ospakizunen 
batenik? kintada egin duzue eta argazkia erakutsi nahi 
zenukete? ibilaldi politen bat erakusteko baduzu? bestelako 
ospakizunen bat? kontaiguzu eta bidaliguzu argazkia!

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

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

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

jatEtXEa
oñatin jatetxea zabalduko du 
agustin otxoa-aizpuruak. 
Denetarik jateko aukera egongo da 
kanpantxo inguruko jatetxe 
horretan, baina presentzia handia 
izango dute bertakoak eta 
freskoak diren produktuek. Menu 
makrobiotikoa eta begetarianoa 
eskatzeko aukera ere egunero 
egongo da. Hasi dira lehen 
urratsak egiten eta jaien aurretik 
zabaltzea da asmoa.

ointXE!
Arrasateko ointxe! saskibaloi 
taldeak gonbidapena jaso du aste 
santuan Costa Bravan izango den 
nazioarte mailako Mic basketball 
txapelketan jokatzeko. 
gaztetxoendako txapelketa da eta 
apirilaren 13tik 16ra bitartean 
izango da, Mediterraneoan. 96 
taldek hartuko dute parte, 1.000 
jokalarik baino gehiagok, eta sei 
maila ezberdinetan jokatuko dira 
partiduak.   

FaMiLian
Familian jolas dezagun ekimena 
jarri dute martxan oñatiko 
errekaldeko herri eskolan eta oso 
pozik daude izan duen 
harrerarekin. Familia osoari 
zuzendutako ekintza da, elkarrekin 
jolasteko. gaur, urtarrilak 20, dute 
lehen saioa, 16:45ean.  

japoniEraz
japonierara itzuli dute ander 
errastik, Unibertsitateko irakasle 

bergararrak, idatzitako 
International Manufacturing 
Networks: Global Operations 
design and management izenburua 
duen liburua. Lanaren helburua 
zera da: enpresei erabakiak 
hartzen laguntzea, baita beraien 
eragiketak kanpoan definitzen eta 
diseinatzen laguntzea ere. Besteak 
beste, ingurune globaletan 
jardutean enpresek dituzten arazo 
eta erronka berriak aztertzen ditu 
egileak liburu horretan.  

intXaurrak
oñatiko uribarri auzoko zelakua 
baserrian intxaur erraldoiak jaso 
dituzte, kiwien tamainakoak. 

tErMoMEtroa
Arrasateko olarte kalean zegoen 
Multiopticas dendako 
erloju-termometroa itzali egin da. 
Astebete inguru darama geldi. 
Arrasatear askok begiratzen zuten 
horra tenperatura jakiteko, eta 
dagoeneko faltan igartzen dute.

#diotEnEz
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zorion agurrak

ElgEta
julen garmendia 
serna
Urtarrilaren 25ean, 13 
urte. Zorionak, julen. 
ondo-ondo pasatu 
eguna. Asko-asko 
maite zaitugu. 
Etxekoak.

bErgara
alaine da silva 
Moreno
Urtarrilaren 26an, 3 
urte. Zorionak etxeko 
printzesari. jada 3 
urtetxo, zein azkar hazi 
zaren! Asko maite 
zaitugu, batez ere 
kenarrek. Patxo potoloa!

 

oñati
naroa letamendi 
narraspe
Urtarrilaren 23an, 8 
urte. Zorionak, maittia! 
oso ondo pasatu zure 
urtebetetzean. jarraitu 
horrelako neska jatorra 
izaten. Muxu handi 
bat, etxekoon partetik.

arrasatE
luken ormaetxea 
artola
Urtarrilaren 23an, 11 
urte. Zorionak eta 
milaka musu, familia 
osoaren partetik. Segi 
hain jator!

Eskoriatza
ibai apraiz garcia
Urtarrilaren 22an, 9 
urte. Zorionak, 
txapeldun, etxekoen 
partetik.

Mutriku
oihan iriondo lasaga
Urtarrilaren 22an, 7 
urte. ondo-ondo 
pasatu zure egunian 
eta patxo asko 
etxekoen eta, batez 
ere, moñoñaren 
partetik! Maite zaitugu.

Eskoriatza
aimar ortiz esnaola
Urtarrilaren 21ean, 9 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Zure 
urtebetetzea 
ondo-ondo pasatzea 
opa dizugu familia 
guztiak eta, bereziki, 
Anerrek, aitatxok eta 
amatxok. 9 muxu eta 
tirakada belarritikan. 
Asko maite zaitugu!

oñati
balendin eta leire letona
Balendinek urtarrilaren 21ean, 42 urte eta Leirek 
23an, 3 urte. Zorionak eta urte askotarako, etxeko 
danon partetik. Patxo handi bana.

arEtxabalEta
uxue llodio soraluze
Urtarrilaren 15ean, 2 
urte. Zorionak, pila bat 
gura zaittuen zure 
anaien partetik, politt 
hori! Patxo bat!

angiozar
luken Pagaldai 
gomez
Urtarrilaren 21an, 10 
urte. Zorionak, gure 
txiki handia! Patxo 
zaparrada amatxoren, 
aitatxoren eta Matinen 
partetik.

arrasatE
nerea Fernandez 
jimenez
Urtarrilaren 20an, 5 
urte. Zorionak, nerea! 
ondo-ondo pasatu 
zure eguna! Patxo 
handi bat 
aitaita-amamen eta 
osaben partetik!

antzuola
Miguel Fernandez nuñez 
Urtarrilaren 14an, 66 urte. Zorionak, aita! ondo 
pasatu zure egunian, etxekoen eta, bereziki 
Ekainen, gaizkaren, Ibairen eta Bidatzen partetik. 
Muxu potolo asko!

bErgara
oier Mendizabal 
larrañaga
Urtarrilaren 11n, 5 urte. 
Zorionak, mutil handi! 
ondo pasatu eguna eta 
muxu handi bat etxeko 
guztien eta, bereziki, 
Maddiren partetik. 
Asko maite zaitugu.

bErgara
june gabilondo 
kapelastegi
Urtarrilaren 13an, 4 
urte. Zorionak, potxola! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetzea!

oñati
izar irazabal Plazaola
Urtarrilaren 10ean, 
urtetxo bat. Zorionak, 
Izar, zure lehenengo 
urtebetetzian! Familixa 
danaren eta, batez be, 
Marenen eta garaziren 
partetik. txokolatezko 
muxuak!

antzuola
Malen legorburu 
idiakez
Urtarrilaren 14an, 9 
urte. Zorionak eta 
muxu handi bat etxeko 
danen partetik, politt 
hori. ondo-ondo ibili 
zure urtebetetze 
egunean.

antzuola
lide etxezortu 
gabilondo
Urtarrilaren 8an, 8 
urte. Etxekuen 
partetik, zorionak eta 
segi orain arte bezela, 
artista! Aldapan gora, 
pausorik pauso...

arrasatE
Paula andres 
carmona
Urtarrilaren 19an, 10 
urte. Zorionak gurasoen, 
lehengusuen eta 
lehengusinen partetik. 
ondo pasatu zure eguna 
eta patxo potolo bat!

oñati
enaitz sagasta
Urtarrilaren 17an, 12 
urte. Zorionak, 
txapeldun! 
Muxu handi-handi bat, 
etxeko danon partetik.

antzuola / bErgara
ainhoa rivera iñarra
Urtarrilaren 17an, 6 urte. Zorionak eta ondo-ondo 
pasatu zure eguna, Ainho!

antzuola
eñaut eta uxue san sebastian
Urtarrilaren 19an, Uxuek 8 urte eta 21ean, Eñautek 
6. ondo-ondo pasatu zuen urtebetetze eguna. 
Muxu potolo bat, etxekoen partetik!

oñati
Haizea eta aner lizarralde garcia
Urtarrilaren 16an, 3 urte. Zorionak, polittok! oso 
ondo pasatu zuen urtebetetze eguna. Muxu handi 
bana, familia osuaren partetik.

antzuola
irati diosdado 
lizarazu
Urtarrilaren 16an, 6 
urte. Zorionak, 
printzesi! oso ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
muxu pila bat, familia 
osoaren partetik!

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

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

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

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

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

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.
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egubAkoitzA 20
ELgEta San Sebastian eguna
herri Eskolako haur hezkuntzako 
neska-mutikoek seigarren mailako 
ikasleen laguntzarekin danborrada 
eskainiko diete Elgetako nobleen 
kofradiako kideei.
Parrokian, 12:00etan. 

ELgEta ipuinen ordua
16:40ean 5 urteko gelatik 
aurrerakoendako, eta 17:25ean, 2 
urteko gelakoetatik 5 urteko 
gelakoendako. Euskaraz eta doan.
Liburutegian, aipatutako orduetan. 

oñati 'banaketa, galera eta 
dolua' hitzaldia
Ikastolako arduradun pedagogikoa 
izango da hizlaria. haurdun dauden 
gurasoendako eta 0-1 urteko 
haurren gurasoendako.
Ikastolako aretoan, 17:00etan. 

oñati 'kidetzeko sena: 
lagunarteko harremanak, lotura 
eta haustura...' 
Rafael Cristobalek egingo die berba 
2 eta 3 urteko haurren gurasoei.
Ikastolako aretoan, 17:00etan.

antzuoLa Marrazki eta 
margolan erakusketa
Itziar Murgizu bergararrak arkatzez, 
akuarelaz eta akrilikoz egindako 
lanak ikusgai. gaur, egubakoitza, 
zabalduko dute erakusketa Aitz 
garbi tabernan.
Aipatutako lekuan, otsailaren 3ra 
arte. 

oñati herri arteko bertso saioa
Eskoriatzako, Zarautz-getariako eta 
oñatiko bertsolariek parte hartuko 
dute. Entzuleak izango dira 
epaimahaiko kide. 
Gaztetxean, 19:00etan. 

antzuoLa Elkarretaratzea 
Ez Dot Moztuko Bizarra taldeak 
deitu du Sara Majarenas presoaren 
alabak jasandako erasoa salatzeko.
Zurrategin,19:00etan. 

oñati iruñeko alde zaharreko 
gaztetxeaz berbetan
Zer ostia gertatzen da Iruñeako alde 
zaharreko gaztetxearekin? delako 
berbaldia egingo dute hango 

hainbat kidek. Ekitaldia irekia da 
herritar guztiendako.
Gaztetxean, 22:00etan.

arraSatE Wood Strings taldea
kontzertua egingo du.
Arlutz tabernan, 22:00etan. 

ELgEta 'ipuin berotikoak'
Elgetako udal liburutegian 
helduendako 'Ipuin Berotikoak' 
izeneko aho-narrazioa egingo du 
Bego Alabazanek. Euskaraz. 
Sarrera, doan.
Liburutegian, 22:30ean.

arraSatE iker Lauroba eta 
Leire Leturia
jai Zale tabernaren bigarren 
urteurreneko kontzertua.
Jai Zalen, 22:30ean.

antzuoLa Euskal herriko mus 
txapelketa
Bigarren kanporaketa. 
Gailur tabernan, 22:30ean.

arraSatE Sal Strummer & 
Friends
Doako emanaldia. 
Osorik tabernan, 22:30ean.

zApAtuA 21
arraSatE zuhaitz feria 
Sei mintegi egongo dira, hirugarren 
zapatuko baserritarren azokarekin 
batera. 
Seber Altuben, 08:00etan. 

arEtXabaLEta 'baziren behin 
neska abenturazaleak eta mutil 
ameslariak' ipuin kontaketa
kontu kantoi taldekoek umeendako 
saioa egingo dute.
Liburutegian, 11:30ean. 

oñati aratusteetako entseguak
otsailaren 25eko Aratuste 
herrikoiko entsegua.
Errekaldeko lokalean, 12:00etan.

antzuoLa Euskal herriko mus 
txapelketa
hirugarren kanporaketa. 
Ongietorri jatetxean, 16:00etan.

ESkoriatza Esaldi lehiaketa
Musika txokoan mural bat egin nahi 
da eta Euskara eta Musika gaiak 

bateratzen dituen esaldia 
aukeratuko dute.
Gaztelekuan, 16:30ean.

arraSatE 'arrasateko 
kronikak'
harristiren esperientziak.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

arEtXabaLEta 'gaztehotsa 
12-14'
ostean, afari-merienda.
Gaztelekuan, 18:00etan.
 
arEtXabaLEta bertso-truk 
topaketa
Bertso eskolen arteko harremanak 
sortzeko helburua duen ekimena. 
Bergarako, Aretxabaletako, 
Eskoriatzako, Arrasateko, Mungiako 
eta Lasarteko bertso eskolak. 
Herriko Plazan, 19:00etan. 

ELgEta Marrazki lehiaketako 
sari banaketa
herritarrek, boto bidez, aukeratu 
dituzte lanik onenak.
Spaloian, 19:00etan. 

ELgEta itzalak taldea
Sarrera doan.
Spaloian, 19:30ean.

araMaio demode quartet
Ahots distiratsuekin egindako 
umore ikuskizuna. Sarrerak, bost 
euro.
Kultura etxean, 19:30ean.

arraSatE Su ta gar
Maitasunari pasioa diskoaren 
aurkezpen kontzertua. Sarrerak, 
hamabost euro.
Amaia antzokian, 20:00etan.

oñati Lie detectors eta crap 
taldeak
Rock-and-roll, garage eta psikodelia 
doinuak nagusi. Lie Detectorsek 
Cymbalta diskoa aurkeztuko du.
Gaztetxean, 22:00etan. 

DoMekA 22
ESkoriatza Mendi irteera
Eskoriatza-Markiola-Eskoriatza 
ibilaldia egingo dute. haurrak heldu 
batekin joan behar du. 
Herriko Plazan, 10:00etan. 

oñati San anton 
ermandadearen batzarra
Urteko batzar orokorra egingo du. 
Parrokian, 12:00etan. 

bErgara San bizente jaiak 
12:00etan meza. ondoren, salda 
beroa, luntxa, urdaiazpikoaren 
zozketa eta erromeria trikitilariekin. 
Partaitti auzoan, 12:00etan. 

bErgara udal Musika banda
Doako emanaldia.
Frontoian, 12:30ean.

ELgEta 'berdinen arteko 
harremanak'
Mikel Zurutuzak eta Eneritz Errastik 
tailerra gidatuko dute laugarren 
mailatik gorakoendako.
Gaztelekuan, 16:00etan.

antzuoLa Euskal herriko mus 
txapelketa
Laugarren kanporaketa. 
Eperra elkartean, 16:30ean.

arraSatE 'Familiarekin 
jolasean'
0-8 urte bitarteko haurrendako eta 
euren gurasoendako jolasak.
Okendoko ludotekan, 17:00etan. 

ESkoriatza 'tira! aurrera!'
Bost urtetik gorako gaztetxoendako. 
Sarrerak, hiru euro.
Zaldibarren, 17:00etan.

arraSatE Mahai-jolasak
txapelketa egingo dute.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

arEtXabaLEta pelikula
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:00etan.

arraSatE 'udazkena Euskal 
herrian' erakusketa
Lanak salgai egongo dira 50 
eurotan. Batutako dirua 
Aspanogirendako izango da. 
Kulturaten, hilaren 28ra arte.

oñati'Francoren bilobari 
gutuna'
Artedramak, Le Petit theatrek eta 
Dejavu Papin Laborategiak 
elkarrekin egindako antzezlana. 
Sarrerak, hamar euro.
Santa Anan, 19:30ean. 

AStelehenA 23
ESkoriatza San blas opilak 
egiteko ikastaroa
Izen-ematea itxita. 
Kultura etxean, 18:00etan. 

oñati dominikar Errepublika 
argazkietan
tania juanen erakusketan azukre 
industriaren inguruan sorturiko 
Bateye izeneko landa 
komunitateetan biztanleek bizi 
duten errealitatea islatzen da 
Kultura etxean.

MArtitzenA 24
dEbagoiEna plastiko bilketa
Batuko den plastiko mota: siloa 
estaltzeko, belar boletarako, 

agenda

iManol soriano

bErgara izaroren kontzertua
Om delako diskoa aurkeztuko du Izaro Andres musikariak. hamahiru kantu 
sartu ditu kantariak. Sarrerak, bost euro.
Gaur, egubakoitza, Zabalotegin, 20:00etan. 
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berotegietarako eta ortuan lurra 
estaltzeko erabiltzen den plastiko 
beltza eta berotegietako plastiko 
zuria. herririk herri zehaztutako 
lekuetan utzi behar da.
Aipatutako lekuetan. 
 
arEtXabaLEta Metal 
emanaldia
Leizarra musika eskolakoen saioa.
Arkupen, 18:00etan. 

oñati 'nire seme-alabak ez du 
jostailurik uzten'
haur hezkuntzako eta Lehen 
hezkuntzako lehenengo eta 
bigarren mailetako gurasoendako.
Euskaldunberri gelan, 18:15ean.

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 azpikogona, eta 
txotxongiloak.
Arkupen, hilaren 30era arte.

ELgEta bazkidetza eta federatu 
txartelak
kantsatzeke mendi taldeak 
2017rako tramiteak egingo ditu 
urtarrileko martitzenetan.
Kultura etxean, 19:00etan. 

oñati aratusteetako entseguak
otsailaren 25eko Aratuste 
herrikoiko entsegua.
Errekaldeko lokalean, 20:00etan.
 

eguAztenA 25
arEtXabaLEta 'itxaron 
gela' eta 'Eskutitza ramoni' 
antzezlanak
oñatiko Ikusi Makusi erretiratu 
taldekoen emanaldi bikoitza.
Kultura etxean, 18:00etan.

arraSatE adimen emozionalaz 
berbetan
Familia psikologo Sara Sanabriak 
gidatuko du hitzaldia. Adimen 
emozionala zer den, nola ikasi 
daitekeen emozioak kontrolatzen, 
gatazkak noiz agertzen diren eta 
daudenean zer egin... eta beste 
hainbat arlo landuko dituzte.
Kulturaten, 18:00etan.

arraSatE Literatura solasaldia
Literatura Latinoamericana delako 
zikloa hasiko dute. Samanta 
Schweblin idazlearen Distancia de 
rescate liburuarekin egingo dute 
gaztelerazko lehen saioa.
Kulturaten, 18:30ean.

oñati 'tertulixan' euskaraz
Unai Villenaren Hauts haietatik 
liburuaz berba egingo dute Danele 
Sarriugarterekin.
Liburutegian, 18:30ean.

eguenA 26
bErgara 'ume anitz, adimen 
anitz' hitzaldia
Mariaren Lagundia Ikastolak Familia 
Esperientzia  delako proiektuko 
berbaldia, gazteleraz. javier Bahon 
izango da hizlaria. 
Mariaren Lagundian, 18:00etan.

ESkoriatza ipuin kontaketa
Bost urtetik gorakoendako ipuinak 
kontatuko ditu Maite Francok, 
euskaraz. 
Liburutegian, 18:00etan.

bErgara 'ume anitz, adimen 
anitz' hitzaldia
Mariaren Lagundia Ikastolak Familia 
Esperientzia  delako proiektuko 
berbaldia, gazteleraz. javier Bahon 
izango da hizlaria. 
Mariaren Lagundian, 18:00etan.

arraSatE ate irekiak 
ludoteketan
3-12 urte bitarteko bazkide ez diren 
haurrek ludotekaz gozatzeko aukera 
izango dute Usaetxen, Santa 
Marinan eta okendon. 
Aipatutako ludoteketan, 18:00etan.

oñati 'ostegun kontalariak'
6-10 urte arteko 
neska-mutikoendako saioa. 
Liburutegian, 18:00etan. 

arraSatE Sumision city blues 
taldea
Blues, folk, country eta rock 
doinuetan maisuki mugitzen den 
talde gasteiztarrak Hay un plan 
trazado desde arriba que se 
llama…Sumision City Blues diskoa 
aurkeztuko du. Sarrerak, bost euro. 
Gaztetxean, 22:00etan. 

antonio zabala

aMaia antzokia

AMAIA AntZokIA

rogue one
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

peppa pig
Domeka: 17:00.

oñati

kULtURA EtxEA

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

ribbit
Zapatua: 17:00.
Domeka: 12:00, 
17:00.

arEtXabaLEta

ARkUPE

El ciudadano 
ilustre
Egubakoitza: 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

Mascotas
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

Eibar

CoLISEo

contratiempo
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

Vuelta a casa de 
mi madre
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

belleza oculta
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

AntZokIA

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

axel, el pequeño 
gran heroe
Domeka: 17:00.

gaStEiz

BoULEVARD

Los del tunel
Egubakoitzetik 
eguenera: 18:45, 
20:45, 22:45.
Zapatua eta 
domeka: 16:45.

XXX: reactivated
Egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 15:45, 
17:55, 20:05, 
22:15.

Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 20:05, 
22:15.

XXX: reactivated 
3d
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 17:55.

La ciudad de las 
estrellas
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:35, 22:10.

¿tenia que ser 
el?
Egubakoitza eta 
domekatik 
eguenera: 16:00, 
18:15, 20:30, 
22:45.
Zapatua: 20:30, 
22:45.

contratiempo
Egubakoitza, 
zapatua eta 
astelehenetik 
eguenera: 20:30, 
22:40.
Domeka: 19:30, 
21:40.

passengers
Egubakoitza: 19:30, 
21:50.
Zapatutik eguenera: 
17:10, 19:30, 
21:50.

Villaviciosa de al 
laldo 
Egubakoitza eta 
domeka: 20:25, 
22:25.
Zapatua: 16:00.
Astelehenetik 
eguenera: 18:25, 
20:25.

¡canta!
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
18:20, 19:10.
Zapatua eta 
domeka: 16:10.

rogue one
Egubakoitzetik 
eguenera: 21:20.

assassins creed
Egubakoitzetik 
eguenera: 22:00.

Vaiana
Egubakoitzetik 
domekara: 15:45, 
18:05.

hasta el ultimo 
hombre
Astelehena eta 
eguaztena: 22:25.

FLoRIDA

La ciudad de las 
estrellas
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:20, 
20:00, 22:30.

La tortuga roja
Egubakoitza: 16:30.
Zapatua eta 

domeka: 12:00, 
16:30.
Astelehenetik 
eguenera: 22:30.

Los inocentes
Egubakoitzetik 
domekara: 18:00, 
20:15.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

contratiempo
Egubakoitzetik 
domekara: 19:30, 
22:30.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 20:00. 

comancheria
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:20, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

Frantz
Egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
20:15.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

Figuras ocultas
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Los del tunel
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
20:35, 22:30.

Astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
20:00.

toni Erdman
Egubakoitzetik 
domekara: 18:20, 
21:15.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
20:00.

Loving
Egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
20:00, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
20:00.

Silencio
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
21:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00.

proyecto Lazaro
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 22:30.

¡canta!
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Monster truck
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Vaiana
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

zinEMa

kRItIkA

toni Erdmann 
zuz.: Maren Ade. Herr.: xxxx (2000). aktoreak: Peter Simonischek, Sandra hüller, Lucy Russell. 

Familiako loturak berreskuratzen

gaur heltzen da zinemetara 
Donostiako Zinemaldian ikusi 
genuen Toni Erdmann. Zinema 
kritikariek FIPRESCI saria eman 
zioten urteko film aipagarrienari 
eta Europako sarietan ere bost 
sari jaso zituen. Alemaniaren 
eta Austriaren arteko ekoizpena 
da.  Aita baten eta alaba baten 
arteko harremanak dira 
istorioaren ardatz nagusia. 
Alabak Errumanian lan egiten 
du, enpresa handi batean. Aita 
Alemaniatik joango da alaba 
ikustera. Ez du alaba pozik 
ikusten. Buru-belarri murgilduta 
dago lanean eta jasaten duen 
presioa oso handia da. hori 
ikusita, aita alabaren bizitzan 
sartuko da, bien arteko 
harremana berpiztu guran, eta, 
alabak bizitzako norabidea 
zuzendu dezan. 

Maren Ade, zuzendaria izateaz 
gain, filmaren gidoilaria da. 

Aukeratu duen generoa 
sentimenduzko komedia da. 
komediako zatietan baino hobeto 
moldatzen da pertsonaien 
sentimenduak azaltzen. Aitak, 
alabari laguntzeko, pertsonaia 
bat sortzen du, eta eszena 
batzuei grazia falta zaie. 
Bestalde, agian, pelikula 
luzeegia da.  

Filmak, azken herenean, 
gorantz egiten du. Zati horretan 
komedia eta alde dramatikoa  
bateratzen dira modu egokian. 
Aktoreak ondo daude, baina, 
azpimarratzekoa da Sandra 
hulleren interpretazio bikaina.  
Ezin hobeto aditzera ematen du 
pertsonaiaren nahasketa 
emozionala.

Cultural rEsuEna



zu hEMEn zaudE

2017-01-20 Egubakoitza

'Wifi free wifi'

Aterpetxera iritsi, eta beti 
zegoen norbait hitz egiteko 
prest. Nongoa zinen jakiteko 
irrikaz. Nondik zentozen. 
Nora zindoazen. Ea nahi al 
zenuen te bero bat, galdetzen 
zizuten. Hori lehen zen.

Abenturak kontatzen 
zizkizuten. Bertako berri 
eman. Gauza bera egiten 
zenuen zuk. Bidaiari edo 
mendizaleak libururik ez 
bazuen esku artean. Horrek 
esan nahi baitzuen okupatuta 
zegoela. Hori lehen zen. 

Munduko edozein tokitan 
gertatzen zen. Irlandan zein 
Indian. Nikaraguan zein 
Euskal Herrian. Mendi puntan, 
berdin. Horrela zen lehen. 

Orain, iristen zara 
aterpetxera, eta zaila da hitz 
egiteko prest dagoen norbait 
aurkitzea. Gehienei bost 
nondik zatozen. Nora zoazen. 
Ez dute te beroaren aitzakia 
behar hizketan jarduteko. 

Orain, badaukate abenturak 
zeini kontatu. Internetez. 
Bertako berri ere sarean dute. 
Bidaiari edo mendizaleak 
mobila edo tableta izango du 
esku artean. Eta horrek esan 
nahiko du okupatuta dagoela. 
Ia inoiz ez da momentu ona 
izango hitz egiteko. 

Orain, wifirik gabeko 
aterpetxeak topatzea ia 
ezinezkoa da. Munduko 
edozein tokitan. Baita mendi 
puntan ere. 

Ez dela berdina wifi free eta 
free wifi.

azkEn bErba

iDoiA etxeberriA

Eneko azurmendi dEbagoiEna
Jakiberri proiektuaren helburu 
nagusia da urrirako martxan 
izatea euskal janari lasterra eta 
osasungarria ekoizten duen en-
presa bat.

Horretarako, proposamen eta 
ideia desberdinak jasotzen ari 
da lantaldea, bide ezberdinak 
erabiliz. Zehazki, hiru dira pro-
posamenak jasotzeko erabiltzen 

ari diren bideak edo lan-lerroak, 
Aitor Orobengoa Isea koopera-
tibako kidearen arabera.

Lehenik, lehiaketa bat dago, 
edozeinek parte hartu eta bere 
proposamen edo kontzeptua aur-
keztu dezakeena. Martxoaren 
amaierara arte egongo da inda-
rrean lehiaketa. "30 prototipo 
ezberdin jaso ditugu dagoeneko", 
adierazi du Orobengoak.

Bigarrenik, azkeneko 10 ur-
teetan pintxo lehiaketa ezberdi-
netan sari gehien jaso dituzten 
lau sukaldari aukeratu ditu 
lantaldeak. "Hauei proposatu 
diegu kontratu bat, euren kabuz 
prototipo edo kontzeptuak ga-
ratu ditzaten. Bakoitzak lauz-
pabost proposamen ekarriko 
dizkigu idatziz eta gure oniritzia 
jasotzen badute, bakoitzaren 

prototipo bat egingo lukete, diru 
kantitate baten truke.

Azkenik, Basque Culinary Cen-
ter-ek aukeratutako bost sukal-
dari daude, "etorkizun handikoak 
izan daitezkeenak". Haiei ere 
gauza bera eskatu die lantaldeak. 
"Sukaldari hauek, dagoeneko, 
beren jatetxeak dituztenak dira, 
profesionalak direnak, baina 
oraindik ez direnak iritsi euskal 
sukaldari handi horien izena 
edukitzera", dio Orobengoak.

Hiru bide hauetatik jasotako 
prototipo guztiak batu egingo 
dira eta dastatze publiko bat 
egingo da, Basque Culinary Cen-
ter-en, Donostian. "Agian, beste 
bat Debagoienean ere egingo 
dugu, uda inguruan, baina ez 
daukagu ezer zehaztuta".

ondoren, bi pauso 
Dastatzearen ostean, bi pauso 
geratuko lirateke egiteko. Bate-
tik, prototipoen hobekuntza. 
"Prototipoa merkaturatzeko ho-
betu egin behar da, benetan izan 
dadin euskalduna, benetan las-
terra eta benetan osasuntsua. 
Hori ekainetik aurrera egingo 
dugu", onartu du Orobengoak.

Azkenengo urratsa euskal ja-
nari lasterra eta osasuntsua 
lantzen duen enpresa bat sortzea 
izango litzateke. "Enpresa hori 
martxan jartzeko plangintza bat 
behar da, hau da, produktu ho-
riek non egingo diren, nola sal-
duko diren, salmenta eredua 
zein izango den, ze salneurritan 
salduko diren, eta abar". 

Gaur egun, sei enpresa ari 
dira proiektu horretan lanean. 
Hala ere, beste sei enpresek ere 
nahi dute parte hartu. "Hori da 
nahi duguna, ahalik eta enpre-
sa gehienek parte hartzea, aha-
lik eta irekiena izatea".

oraindik proposamenak eta kontzeptuak jasotzen ari dira. Urrirako enpresa martxan izatea aurreikusten dute. jAkIBERRI

"30 prototipo ezberdin 
jaso ditugu dagoeneko" 
Jakiberri proiektua aurrera doa eta, hiru lan-lerro desberdinen bitartez, euskal janari 
lasterra eta osasungarria lortzeko lanean dihardu lantaldeak; prototipo ezberdinak 
jasotzea da aurreneko pausoa, ondoren horiek garatu eta merkaturatu ahal izateko

bukatzEko


