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Maialen Santos aRRaSatE
Joan den eguenetik eguazten 
honetara arte, 237 koronabirus 
kasu positibo berri baieztatu 
dituzte Debagoienean, aurreko 
astean baino 22 gehiago –215 
izan ziren–. Bailarako herri 
guztietan izan dituzte positiboak 
azken astean, eta Arrasate izan 
da gehien baieztatu dituena: 117. 
Halere, azken astean baino he-
meretzi kasu gutxiago dira ho-
riek, eta egunotan baheketa 
masiboa egiten dihardute herri 
horretan. Aretxabaletan 39 kasu 
baieztatu dituzte joan den egue-
netik eguazten honetara; horie-
tako gehienak, GSR Debagoiena 
adinekoen egoitzan. 

Azpimarratzekoa da Bergarak 
1.000 kutsatuen langa gainditu 
duela azken egunetan, eta Es-
koriatzak, aldiz, 200ekoa. Horre-
taz gain, Osasun Sailaren sema-
foroaren sisteman, herri gorrien 
zerrendara batu da Aretxabale-
ta –Arrasate ere hor dago–, eta 
laranjaz jarraitzen dute Oñatik 
eta Bergarak. Gauzak horrela, 
gaurtik itxita daude Eskoriatza-
ko eta Aretxabaletako tabernak.

Debagoieneko Ospitaleari da-
gokionez, atzora arte hiru per-
tsona daude koronabirusaren 
ondorioz ingresatuta.

gaboNak

NEURRIAK GEHIAGO 
ZORROZTU AHAL 
IZANGO DITUZTE 
ERKIDEGOEK
Iñigo Urkullu lehendakariak 
eguaztenean iragarri zuen azken 
asteetako egoera epidemiologi-
koak hobera egin ez duela iku-
sita Gabonen aurretik neurriak 
gogortzea "aukera bat" dela. Hain 
justu, gaur bertan bilduko da 
LABI Aholku Batzordea eraba-

kiak hartu eta Gabonei begira 
ezarritako neurriak errepasa-
tzeko. Urtarrilaren 11n ziren 
bilera hori egitekoak, baina 
datuen bilakaera ikusita eraba-
ki dute aurreratzea.

Egun berean, eguaztenean, 
bildu zen Espainiako Gobernu-
ko Osasun Ministerioa erkide-
goetako ordezkariekin, eta horren 
ostean iragarri zuen Salvador 
Illa Osasun ministroak Gabonei 
begira ezarritako neurriak go-
gortzeko aukera izango dutela 
erkidegoek, "tokiko egoera epi-
demiologikoaren arabera". Hala 
egitekotan, Gabonetako ospaki-
zunetan hamar lagun baino 
gutxiago elkartzeko erabakia 
har dezakete erkidegoek. Beste-
tik, erkidegoen arteko mugikor-
tasuna gehiago mugatzeko au-
kera ere izango dute. Azkenik, 
abenduaren 24an eta 31n 01:30era 
arte atzeratu daitekeen etxera-
tze-agindua aurreratzeko bai-
mena ere badute. Edozelan ere, 
ministroak azaldu zuen aurten-
go Gabonetarako mezua "argia" 
dela: etxean geratzea, alegia.

Ildo horretatik, zehaztu zuen 
azken asteetan erkidego batzue-
tan intzidentzia-tasak behera 
egin duela, baina beherakada 
hori nabarmen "moteldu" dela. 
Beste lurralde batzuetan, aldiz, 
goraka egin dute zenbatutako 
kasu positibo berriek.

aDiNEkoEN Egoitzak

ARETXABALETAKO 
ADINEKOEN EGOITZAN 
53 EGOILIAR ETA 24 
LANGILE KUTSATUTA
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
aditzera emandako datuen ara-
bera, egun bakarrean, martitze-
nean, 35 kutsatu berri erregis-
tratu zituzten Aretxabaletako 

Azken asteetako joera 
hautsiz, gora egin dute 
positiboek eskualdean
azken astean, 237 kutsatu hauteman dituzte bailaran, aurrekoan baino 22 gehiago. 
Establezimenduek itxita egon beharko dute, gaurtik, aretxabaletan eta Eskoriatzan. 
arrasateko baheketa gaur amaitzen da, eta parte hartzera deitu dituzte herritarrak

IGOR EZKIBEL
oRLY tabERNa, aREtXabaLEta

"Taberna ireki orduko 
behartu naute ixtera"

"Tabernak itxita izanda, datuek 
okerrera egiten jarraitu dute; 
beraz, argi dago errua ez dela 
ostalariena. Astelehenean ireki 
nuen taberna, horrek dakarren 
gastuekin, eta guztia martxan 
jarri orduko berriro behartu 
naute ixtera. Azken egunetako 
kutsatuak zaharren egoitzan 
hauteman dituzte; beraz, ez dut 
ulertzen zergatik itxi behar 
ditugun tabernak. Ez naiz errua 
eurei botatzen ari, agintariek 
jarraitzen dituzten irizpideei 
baizik. Hau jakingo banu, itxita 
mantenduko nuke taberna". 

AITOR ETXAGIBEL 
MoNtE tabERNa, aRRaSatE

"Oso urte txarra izan da, 
eta larritzen hasita nago"

"Arrasateko azken egunetako 
intzidentzia-tasa ikusita, uste 
dut urtarril amaierara arte ez 
dudala taberna zabaltzerik 
izango. Larritzen hasita nago; 
izan ere, orain eta martxoan 
tabernak itxita izan ditugu, 
baina gainontzeko hilabeteak 
ere oso txarrak izan dira; ez da 
mugimendu handirik egon. 
Herriko jai garrantzitsuak 
ospatu ez izanak ere eragin dit. 
Bestalde, Gabonak izaten dira 
urteko sasoi onena, fakturazio 
altuena izaten dudana, baina 
aurten, ezin aprobetxatu".

DUNI OLABARRIA
PoL PoL tabERNa, bERgaRa

"Taberna irekitzeak dirua 
galtzea esan gura du"

"Tabernak irekitzeko baimena 
izan arren, itxita jarraitzeko 
erabakia hartu nuen, uste 
dudalako tabernak irekitzea 
dirua galtzea dela, ez dabilelako 
jenderik. Hori gutxi balitz, 
taberna irekiko banu, langileak 
ERTEtik atera beharko nituzke, 
eta, beraz, diru-sarrerak urriak 
izanda ere soldatak ordaindu. 
Gainera, ateak berriz ixtekotan 
ezingo lirateke berriro ERTEra 
sartu; eta hori oso arriskatua 
dela uste dut. Ateak itxita izan 
arren, gastu finkoak ordaintzen 
jarraitzen dut".

Bailarako ostalari askok itxita dituzte tabernak
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GSR Debagoiena adinekoen 
egoitzan. Eguaztenera arteko 
datuen arabera, 53 ziren egoitza 
hartan kutsatutako egoiliarrak, 
azken orduetan bat sendatu eta 
beste bat hil eta gero. Langileei 
dagokienez, egun berera arte, 
24 ziren kutsatutakoak egoitza 
horretan. Eskoriatzako Jose 
Aranan, bestetik, kasu aktibo 
bakarra zuten eguaztenean, gai-
nontzeko bost kutsatuek gaixo-
tasuna gainditu dute eta. 

Aita Menni ospitalean, bestal-
de, zortzi koronabirus kasu ak-
tibo dituzte eguenera arte: lau-
na psikiatria legaleko unitatean 
eta Aranzazu 1ean. Bestetik, 
Benito Menni unitatean kutsa-
tuta zeuden 35 egoiliarrek gain-
ditu dute gaixotasuna. Azkenik,  
Aita Menni egoitza-unitatean 
pertsona batek jarraitzen du 
birusak kutsatuta. 

aRRaSatEko baHEkEta

GAUR AMAITUKO DEN 
BAHEKETAN PARTE 
HARTZEKO DEI EGIN 
DUTE OSPITALETIK
Astelehenaz geroztik eta gaur 
arte baheketa masiboa egiten 
dihardute Debagoieneko Ospi-
taleko kanpo kontsulten eraiki-
nean. Herri horretan egiten 
duten bigarren baheketa da, eta 
6 urtetik gorako arrasatear eta 
aramaioar guztiak daude PCR 
proba egitera deituta: 22.000 eta 
1.500 lagun, hurrenez hurren. 
Deitutakoen artean, 5.500 ikasle 
inguru ere badaude, tartean, 
bertakoak ez izan arren Arra-
saten ikasten dutenak. 

Debagoieneko ESItik adierazi 
dute baheketaren helburua dela 
Debagoieneko "komunitate-trans-
misioa geldiaraztea", eta horre-
tan ari dira lanean 30 profesio-
nal baino gehiago. 

Eguen goizera arte, 16.707 per-
tsonak zuten hitzordua hartuta 
astelehenetik egubakoitzera 
proba egiteko; horietako  gehie-
nek dagoeneko egin dute PCRa, 
eta besteek datozen orduetan 
egingo dute. "Azpimarratu nahi 
dugu bigarren olatu honetan 
intzidentzia handiena 10 eta 40 
urte bitartekoen artean egon 
dela, eta, hain zuzen ere, adin-
tarte horretan ari gara parte-
hartze gutxien izaten. Beraz, 
herritarrei dei egin nahi diegu 
gurekin harremanetan jartzeko", 
zehaztu dute ospitaletik. Horre-
tarako, Arrasateko Osasun Zen-

trora (943 03 52 50) edo Osarean-
ekora (900 20 30 50) dei daiteke.

oStaLaRitza

ARETXABALETAKO ETA 
ESKORIATZAKO 
TABERNAK ITXITA 
DAUDE, GAURTIK
Azken asteetan, Debagoieneko 
zenbait herritan egin dituzte 
ostalarien protestak, sektoreak 
bizi duen egoera zaila kalera 
atera eta dirulaguntza zuzenak 
eskatzeko. Horren harira, joan 
den egubakoitzean bilera egin 
zuten Arrasateko ostalariek eta 
Udalak, eta dirulaguntza zuzenak 
adostu zituzten. Hala, Arrasa-
teko Udalak 1.000 eta 1.400 euro 
arteko laguntzak emango dizkie 
hilero herriko 90 taberna eta 
jatetxeri, itxita dauden bitartean. 
Hori ez ezik, herri horretako 75 
lokalek eta 300 langilek osatzen 
duten Arrasateko Ostalariak 
taldea sortu dute, pandemiaren 
hasieratik jasan duten "ezine-
gonari aurre egiteko". 

Aretxabaletako eta Eskoria-
tzako ostalaritza-establezimen-
duek itxita egon beharko dute, 
gaurtik, eguenean intzidentzia-
tasa 718,51koa eta 516,61ekoa 
zelako, hurrenez hurren. Osta-
laritza itxita izan beharko di-
tuzten herrien zerrenda atzo 
eguneratu zuen Osasun Sailak, 
eta bailaran bi herri horiek batu 
dira Arrasate eta Aramaio da-
goeneko sartuta dauden zerren-
da horretara. 

Positibo kasuak

Positiboak  
aste honetan

Positiboak 
aurreko astean

Positibo 
metatuak

Positiboak mila 
biztanleko

Arrasate 117 136 1.882 85,32

Bergara 42 22 1.008 67,18

Aretxabaleta 39 12 371 52,27

Oñati 20 17 542 47,73

Eskoriatza 9 12 203 49,94

Aramaio 6 8 72 47,81

Antzuola 2 1 143 64,97

Elgeta 1 6 47 41,26

Gatzaga 1 1 4 16,00

GUZTIRA 237 215 4.272 66,05

OHARRA: EGUAZTENERA ARTEKO DATUAK ITURRIA: OSASUN SAILA

ELGETA 
614,57

BERGARA 
426,55

ANTZUOLA 
136,30

OÑATI 
325,85

ARRASATE 
1.146,98

ARAMAIO 
929,61

ESKORIATZA 
516,61

LEINTZ 
GATZAGA 
800,00

ARETXABALETA 
718,51

Bailarako herrien intzidentzia tasa
DATUEN ITURRIA: EUSKO JAURLARITZA

14 EGUNEKO TASA
100.000 biztanleko

• >=500

• 300-499 

• 60-299

• < 60
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Jone Olabarria aRRaSatE
Gabon eta jaiegunei begira hon-
dakinen bilketa zerbitzuan al-
daketak iragarri ditu Debagoie-
neko Mankomunitateko honda-
kinen kudeaketa bulegoak. Sasoi 
honetan sortzen den hondakinen 
kopurua "nabarmen" igotzen 
dela kontuan hartuta, "batez ere 
otorduetan sorturiko organikoa 
eta baita paper-kartoi eta plas-
tikozko bilgarriak", Mankomu-
nitateak hainbat gomendio he-
larazi nahi izan dizkie herrita-
rrei: "Hondakinak murrizte 
aldera, erabilera bakarreko 
materialak ekidin eta kudeake-
ta arduratsua egin, hondakinak 
berezi, eta gai bakoitza dagokion 
atalean bota".

Gogorarazi dute edukiontzien 
eta esekitokien kanpoaldean 
hondakinik ezin dela utzi, "kaleak 
txukun mantentzea guztion ar-
dura baita". Gabonetan soilik 
ez, baina azpimarratu dute or-
ganikoa poltsa konpostagarrian 
edo poltsarik gabe zuzenean bota 
behar dela.

Traste zaharren bilketa 
Eguenak izan ohi dira traste 
zaharrak biltzeko egunak bai-
larako herri guztietan, Arrasa-
ten eta Bergaran izan ezik. Ga-
bon jaiei begira, eguaztenetan, 
hilak 23 eta 30, jasoko dituzte 
traste zaharrak Aretxabaletan, 
Eskoriatzan, Elgetan, Leintz 
Gatzagan, Antzuolan eta Oñatin, 
ohiko ordutegian. Traste zaha-
rrak kalera atera aurretik, 943 
71 19 38 erantzungailuan mezua 
utzi behar da abisua ematen. 
Bergaran eta Arrasaten ohiko 
bilketa egunak bere horretan 
mantenduko dira, martitzenetan.

Partikularrak eta garbigunea
Oñatin, abenduaren 24an eta 
31n ez da gauean bilketa zerbi-

tzurik izango. Egun horietan, 
13:00etarako atera beharko dira 
hondakinak. Gainerako herrie-
tan normaltasunez mantenduko 
da zerbitzua.

Garbiguneak zabalik egongo 
dira abenduaren 24an eta 31n, 
baina goizeko zerbitzua soilik 
eskainiko dute, 09:00etatik 
13:30era. Abenduaren 25ean, 
urtarrilaren 1ean eta urtarrila-
ren 6an, itxita egongo dira. Gar-
bigune ibiltariari dagokienez, 
abenduaren 24an Arrasaten 
izango da, hilaren 31n Oñatin 
eta urtarrilaren 5ean Eskoriatzan. 
Denetan ere, 14:00ak arte eskai-
niko du zerbitzua.

Industrialdeetako bilketa zer-
bitzuaren kasuan, Debagoiene-
ko enpresei bilketa zerbitzuan 
izango diren aldaketen berri 
eman zaiela jakinarazi du De-
bagoieneko Mankomunitateko 
hondakin zerbitzuak, posta elek-
troniko bidez. Mezurik jaso ez 
dutenek argibideak jasotzeko 
943 50 47 21 telefonora deitu de-
zaketela azaldu dute.

Hondakinak batzeko edukiontziak Bergarako kale batean, aste honetan. J.O.

Aldaketak hondakinen 
bilketan Gabonetarako
bergaran eta arrasaten izan ezik, gabon egunei begira eguaztenetan jasoko dira 
traste zaharrak bailarako herrietan. oñatiren kasuan, hilaren 24an eta 31n eguerdian 
egingo da ohiko hondakin bilketa. garbiguneak goizez arituko dira, baita ibiltariak ere

"GABON SASOIAN 
NABARMEN IGOTZEN 
DA ZABOR KOPURUA; 
BATEZ ERE, ORGANIKO 
ETA BILGARRIEKIN"

J.O. aRRaSatE
Tokikom sariak eman zituen 
atzo, bosgarren urtez jarraian, 
Toki Komunikabideen Batera-
guneak. Sarion helburua da 
"toki komunikabideetan egiten 
den eta, sarritan, ezkutuan ge-
ratzen den kazetaritza lana 
aldarrikatu eta gizarteratzea". 
Urtero  bezala, komunikazioa-
ren munduko adituek osatuta-
ko epaimahai batek hiru sari 
eman zituen, azken urtean eus-
karazko toki komunikabideetan 
argitaratutako lanik onenak 
aitortzeko.

Bukaera, "irekia" 
Horien artean dago, hain zuzen, 
Puntua aldizkariko Suizidioa 
azala. Guaixe aldizkariaren Mo-
zorratu zaitez gurekin eta Maxi-
xatzen aldizkariaren Auzoa 
arnas azalekin batera izan zen 
finalista, eta epaimahaiak Pun-
tua-ren azalari eman dio sari 
nagusia. Epaimahaikideek na-
barmendu dutenez, "oso elemen-
tu gutxirekin eta era egokian 
konbinatuz, asko transmititzen 
eta iradokitzen duen azala da". 
Gaineratu dutenez, "ideia ona 
izateaz gain, exekuzioa ere bi-
kaina da, eta emaitza oso doto-
rea, bolumenen konposizio ore-
katuarekin, eta soiltasuna era-
biliz dramatismoa gehitzeko".

Era berean, Puntua-ko disei-
nuaren arduradun Iñaki Iturbek 
adierazi du ezaugarri aipaga-
rriena dela "gaia zein den era-
kusten duela", baina, hala ere, 
"bukaera irekia" lagatzen duela: 

"Ez dakigu pertsona horrek zer 
egingo duen; izan ere, ikusten 
dugun pertsona horrek aukera 
du, oraindik, buelta eman eta 
atzera egiteko".

Ezohiko sari banaketa
Aurten, saio berezi bat ekoiztu 
dute sari banaketara begira, 
atzo 19:00etan hainbat toki ko-
munikabidetan ikusgai izan 
zena. Puntua-z gain, Anboto-ren 
Zaldibar erreportaje bereziak 
jaso zuen edukirik onenaren 
saria, eta Baleikek eta Erlo Te-
lebistak ekoiztutako Marea 
errotaren arrastoaren bila erre-
portajeak eraman zuen ikus-
entzunezko onenaren saria. 
Aurten lehenengoz banatu duten 
eta herritarren botoen bidez 
aukeratu den Komunitatearen 
sarian, Aiurri aldizkariaren 
#Bertsovid19 ikus-entzunezkoa 
izan da garaile.

Saria irabazi duen Suizidioa azala. 

'Puntua'-ren 'Suizidioa' azala, 
Tokikom sarietako azalik onena
"Elementu gutxirekin asko iradokitzen duen azala" dela 
azpimarratu du epaimahaiak, "exekuzio bikaina" duena

Bergarako, Tolosako eta Bea-
saingo etxebizitzetan emakumeak 
sexualki esplotatzen zituen sare 
bateko kideak atxilotu ditu Po-
lizia Nazionalak. Jakinarazi 
dutenez, prostituzioan abusuzko 
baldintzetan jardutera behartzen 
zituzten emakumeak. Sexu es-
plotazioa, proxenetismoa, estu-
pefazienteen trafikoa eta kapital-
zuriketa leporatzen zaizkie.

Zortzi atxilotu 
Bergaran, emakumeen 
sexu esplotazioagatik

Bateragune auzia berriz ere 
epaitzeko erabakiaren aurka  
eta Euskal Herriak "konponbidea 
eta demokrazia" behar duela 
aldarrikatuz, sindikatu, eragile 
sozial eta alderdi politiko ugarik 
egindako deira batu dira baila-
rako udalerriak ere. Biharko, 
zapatua,  eguerdirako deitu di-
tuzte mobilizazioak, Euskal 
Herriko herrietan, 12:00etan.

Mobilizazioak, bihar, 
herrietan, Bateragune 
auzia dela eta



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Konfinamendu zorrotzean telebistako pelikula eta serie 
ugari ikusi eta gero gehien eskertu dudan gauzetako bat da 
berriz ere esertzea antzokietako eserlekuetan. 
Seminarixoko ikusle ohikoa naiz, baina are gehiago orain, 
lekuz aldatzeko aukerak asko murriztu baitira. Horri 
esker, hurbilekoa, bertakoa, gehiago estimatu ahal izan 
dut.

Ezusteko bat Kepa Errasti aretxabaletarraren Fadoak 
entzuten zituen gizona antzerkia ikustea izan zen. Berak 
idatzitako obra horretan, interpretazio eta kantu 
erakustaldia egiten du. Erlauntza-ren bertsio 
zinematografikoa ere ikusi nuen, aspaldian ikusi dudan 
komediarik onenetakoa; aurkezpenean jakin nuen 
jatorrizko gidoia Keparena ere badela –jenioa!–. 
Zuzendaria, Mireia Gabilondo, Bergarakoa da, eta 
Zinemaldiko ikusle sutsu sentitu ginen estreinaldira hiru 
aktorerekin etorri zenean. Kixi Altunak ere aurkeztu zuen 
Zinemaldirako lan bat Bergaran.

Beste gertaera zoragarri 
bat Akelarre-ren 
estreinaldia ikustea izan 
zen June Nogueirasen 
eskutik. Ia mila 
hautagairen artean bere 
papererako aukeratua 
izan zen aktore gazte 
bergararra. Garai 

txarrean estreinatu den filma da, baina ziur nago telebista-
plataformetan ibilbide luzea izango duela.

HBO plataforman, hain zuzen, azpimarratzekoa da Mikel 
Laskurain aktore bergararraren lan bikaina. Patria 
telesailean paper gogorra egin du, baina, nire ustez, 
Bergarako antzerki mugimenduaren historia bizia den 
artista hau kontsakratu egin da. Jon Olivares osintxuarra 
beste belaunaldi batean kokatuta dago, baina telesail 
honetan ere aparteko papera egin du. Oraindik ez dut ikusi 
Altsasu telesailean, baina jarraituko dut.

Hurbileko izar gehiago badaude: Aitor Luna eta Ion 
Gonzalez abizen ezberdineko anaiak. Ez dira herrikideak 
bakarrik, auzokideak ere badira. Oso proiektu 
garrantzitsuetan ikusten ditugu, eta irrikan nago Ionek 
Érase una vez… Euskadi filmean egindako lana ikusteko, 
Arrasaten eta Bergaran filmatutakoa. 

Hurbilago ezin.

Hurbileko izarrak

zabaLik

VALEN MOÑUX

MIREIA GABILONDO, 
JUNE NOGUEIRAS, 
MIKEL LASKURAIN, 
JON OLIVARES... IZAR 
ASKO DAUDE HERRIAN

Madrilen euskaraz

ARANTXA URRETABIZKAIA
'ttaP'-EN aRgitaRatu

Madrilen bizi nintzela, duela 
ez hainbeste, kalean, terraza 
batean, metroan, beste 
norbaitekin euskaraz ari 
nintzela, galdera bitxiak egin 
izan dizkidate. Modu 
adeitsuan, suerte hori izan 
baitut.

¿Habla usted armenio?, 
¿habla usted ruso?, ¿habla 
usted turco? 

Eta antzeko beste    
hainbat. 

Hasieran, grazia egiten 
zidan, hau bitxikeria. 

Ondoren, haserre pittin bat: 
alderantziz izan beharko 
luke, Madrilen norbait 

hizkuntza ezezagun bat 
erabiltzen entzun –ez 
ingelesa, ez alemana, ez 
frantsesa– eta armeniarrari 
edo errusiarrari euskaraz ari 
ote zen galdetu. 

Azkenean, ulertu nuen 
euskaldunok ere bagenuela 
erantzukizunik ezjakintasun 
horretan. 

Sarritan antzematen digute 
jatorria gaztelaniaz ari 
garenean –hori bai, 
pentsatzen dute guk azentua 
dugula eta beraien hizkera 
neutroa dela–, baina ez    
dute apenas euskararik 
entzun.

Vasco ugari Madrilen, 
baina euskaldun gutxi, eta, 
gainera, gugandik heltzen 
zaizkien mezuak ia beti dira 

gazteleraz; 
politikariengandik, batez ere. 

Edonork entzun ditu 
katalanak katalanez 
mintzatzen, baina gurea ez 
dute entzun, besteak beste 
Legebiltzarrean debekatua 
dagoelako. 

Ikasienek ezagutzen dute 
gure idazleren bat, baina 
itzulpenaren bitartez, eta 
gure abeslariak ez dituzte 
apenas entzuten.

Hain erraz jotzen dugu 
gaztelaniara, hain gara 
adeitsuak beste hizkuntzekin. 

Eta hain alferrikako 
iruditzen zaie norberaren 
hizkuntzaren erabilera, 
txikikeriarik txikiena, 
Konstituzio santuak besterik 
badio ere.

HaNDik Eta HEMENDik

ALEX UGALDE

MaRRazkiz
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Karmele Uribesalgo oÑati
Astintzen dinamikaren baitan, 
klima larrialdiari buruzko 
hitzaldia egin zuen Iñaki 
Petxarroman kazetariak 
martitzenean Oñatin.
Klimari dagokionez, zer 
egoeratan gaude? 
Egoera larrian gaude. Nazio 
Batuen Erakundeak esan du 
klima larrialdia iragarri 
beharko litzatekeela mundu 
osoan. Tenperatura 1,2 gradu 
igo da industria aurreko 
arotik, eta, besteak beste, 
aldatzen ari dira euriaren 
parametroak. Larrialdi 
egoeran gaude, eta ez 
klimaren aldaketaren aldetik 
bakarrik, baita ekologiari 
dagokionez ere; sekulako 
galerak ditugu 
bioaniztasunean.
Zerk eragin du egungo egoerara 
iristea? 
Faktore asko izan dira, baina 
nik uste dut gehienbat izan 
dela indarrean izan dugun 
sistema ekonomikoa. Izan ere, 
erregai fosilen erabileran 
oinarritu du bere hazkundea, 

eta isurketak areagotu egin 
dira. Zientziak iragarrita 
zeukan egoera hau, gutxienez 
duela 50 urte. Negazionismo 
klimatikoaren adarra izan 
dira erregai fosilen 
industriako kideak, agintari 

politiko asko, baita hedabide 
batzuk ere.
Orain arteko erritmoan jarraituta, 
egoerak ez du hobera egingo. 
Ez bada aldaketarik egiten, 
NBEk egindako txosten batek 
dio hiru eta lau gradu 

bitarteko berotze baten 
aurrean egon gaitezkeela. Nik 
uste dut doiketa batzuk 
gertatzen ari direla trantsizio 
ekologikoa hasita dagoelako, 
baina ez dakit noraino iritsiko 
garen. Aurten, %7 jaitsi dira 
CO2 isurketak, baina begira 
zer-nolako urtea izan dugun; 
mugikortasuna asko gutxitu 
da, eta hori kontuan izanda 
kopurua txikia da. Izan ere, 
eskatzen digute urtero 
portzentaje hori jaisteko 
hemendik mende erdira 
karbono neutraltasunean egon 
ahal izateko. Horretarako, 
aldaketak egin behar dira 
sektore guztietan, eta horrek 
dakarren iraultza teknologiko 
eta industriala sekulakoa da. 
Hori egin ezean, gero eta 
hondamendi gehiago 
gertatuko dira. 
Komentatu duzu egoera doitzen 
doala, baina bide luzea egongo 
da egiteko.
Oso bide luzea. Bizpahiru 
hamarkada pasatu ditugu 
kasik ezer egin gabe. Doitze 
batean gaude, baina hori 
duela hamarkada batzuk hasi 
izan balitz, askoz ere egoera 
hobean egongo ginen. Orain, 
gauzak azkar egin behar 
ditugu, korrika eta presaka, 
eta ez dakigu garaiz iritsiko 
garen. Aldaketak behar dira; 
izan ere, klimaren joera 
berotzea da.

Zer aldaketa egin beharko 
lirateke? 
Ekoizpen sistema aldatu 
behar da, baita kontsumo 
modua ere; jaitsi egin behar 
dugu daramagun erritmoa. 
Horrez gain, natura 
errespetatzen ahalegindu 
behar dugu. Oihanik gabe ari 
gara gelditzen, deforestazioa 
ikaragarria da, eta atmosferak 
eta ozeanoak CO2a gordetzeko 
daukaten gaitasuna kasik 
agortu dugu. Batzuek diote 
kapitalismo berdearen 
bitartez lortu daitekeela 
isurketak murriztea, Green 
New Deal itun berde berriaren 
bidez. Hala ere, niri oso zaila 
iruditzen zait modu horretara 
egitea. Uste dut paradigma 
aldaketa bat behar dugula.
Herritarren kontzientzian eragitea 
garrantzitsua izango da.
Inportantea da, bai. Jendeak 
aldaketarako giltzak ditu; ez 
guztiak, baina batzuk 
badituzte. Giltza horiek 
aktibatzea garrantzitsua da 
beste batzuk aktibatu 
daitezen. Esango nuke azken 
urteetan herritarren aldetik 
kontzientziazio bat gertatzen 
ari dela. Kontu hau denon 
ardura da, baina batzuena are 
gehiago. Horiek mugiarazteko 
herritarren aktibazioa 
beharrezkoa da; bestela, 
gertatuko diren aldaketak 
antzuagoak izango dira eta.

Iñaki Petxarroman, Ezezagunerako bidaia liburuaren egilea. GORKA RUBIO/FOKU

"Aldaketak behar dira; 
klimaren joera berotzea da"
IÑAKI PETXARROMAN kazEtaRia

bERbagai

AGAKOk 30 urte, 
liburu bat eta 
bideo bat aterata
Arrasateko Gazte 
Alternatiboen Kofradia 
Organizatuak (AGAKO) 30 
urte beteko ditu 2021eko 
apirilean. Urteurren borobil 
horren harira, liburu bat eta 
bideo bat ekoizten dabiltza, 
eta horietan, herrian egon 
diren hiru gaztetxeen 
ibilbideak jasoko dituzte: 
Gurea zinemakoa, ospitale 
zaharrekoa eta Uarkapekoa. 
Urteurrenerako bukatuta 
egongo dira bideoa eta 
liburua. Bultzagileek 
aurreratu dutenez, "beste 
sorpresa batzuk" ere izango 
dira ospakizunetarako.

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Gaurko egunez, orain dela hamar urte, Oñatiko San Martingo 
belardi lokaztuan jokatu zen ziklo-kros txapelketa. 1953an 
Munduko Txapelketaren lekuko izan zen toki berean eta 1966an 
azkenekoz lasterketa bat egin zuten toki berean. Gaur egun 
euskal txirrindularitzako izen ezagun diren Alex Aranburu 
ezkiotarrak eta Mikel Aristi bergararrak irabazi zuten kadete eta 
gazte mailetan. Ikusmin handia sortu zuen lasterketak.

Aranburu eta 
Aristi nabarmen 
ziklo-krosean

2010-12-18

Hau bE baDogu!

Traol erabilienen artean egon 
da asteon #olentzero, Europa 
mailan. Izan ere, Espainiako 
ultraeskuinak hauspotu egin 
du "Olentzerok umeak 
euskaraz egitera" behartzen 
dituela:

@Josuarraiz: "PAI, 
Halloween eta Santa Klaus 
bultzatzen eta ospatzen 
ditugu gure tradizioak maite 
ditugulako. D eredua eta 
Olentzero  errefusatzen 
ditugu baskoen inposizioak 
direlako".

@negukobaratza: "Utzi 
olentzero bakean, ala Errege 
Magoak Juan Karlos eta Sofia 
direla esango diegu zuen 
seme-alabei".

Olentzero, 'trending 
topic' Europan
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Garapen endogenoaz hitz 
egiten dugunean, tokiko 
eskualde edo komunitate 
baten barne-gaitasunak 
sustatu nahi dituen garapen-
eredu batez ari gara, gizartea 
eta bere ekonomia barrutik 
kanpora indartzeko 
erabiltzeaz gain, denboran 
zehar sostengarria eta 
iraunkorra den garapen 
ereduaz, hain zuzen ere. 

Garrantzitsua da 
azpimarratzea garapen 
endogenoan alderdi 
ekonomikoa garrantzitsua 
dela, baina komunitatearen 
eta gizabanakoaren garapen 
integralak hartzen du 
garrantzi handiagoa: esparru 
moralean, kulturalean, 
sozialean, politikoan eta 
teknologikoan.

Dagoeneko jakina denez 
D2030 ekimena eskualdearen 
eraldaketa eta dinamika 
kolaboratiboa sustatzeko 
sortu da, lurraldearen 
garapen komunitarioan 
sakonduz, 2050. urterako 
adimentsua, inklusiboa eta 
klimatikoki neutroa izango 
den eskualdea bisio gisa 
duela.

Hainbat prototipo martxan 
Bisio horretako posizioak –
lanaren etorkizuna, energia, 
elikadura sistemak, 
hezkuntza, komunitatearen 
parte hartzea…– eta 
azpiposizioak –
enpleagarritasuna, 
ekosistemen transformazioa, 
energia eredua…– finkatu 
ondoren, hauek elikatu eta 
euren artean elkarrekintzan 
arituko diren prototipoen 
portfolioa onartu da. Orotara, 
eta hasiera batean, 14 
prototipo bultzatzeko 
finantzazio aukerak, 
bidelaguntza eta elkarlan 
markoa sustatuko ditu 
D2030ak.

D2030 proiektuaren baitan 
aktibatu den prototipo 
bakoitza prest dago, garapen 
endogenoaren logikaren 
baitan, bakoitzaren ezagutza 
partikular hori plataformako 

kide diren beste kideen 
eskura jartzeko, guztien 
hazkunderako/garapenerako 
borondatezko ezagutza, 
ikastea eta esperientziaren 
transferentzia helburu 
hartuta. Horrek norbanakoen 
gaitasunak indartzea, 
zabaltzea, integratzea eta 
garatzea dakar, eta, ondorioz, 
diziplina anitzeko lantaldeak 
modu naturalean eratzea.

Komunitatea protagonista 
Garapen eredu edo ikuspegi 
tradizionalean, gizartea/
komunitatea garapenaren 
objektu izan ohi da. D2030ek 
sustatu nahi duen garapen 
ereduan, aldiz, komunitate 
bat bere ingurunearekin 
harmonian hedatzea –
garatzea– da helburua; hau 
da, hedapen hori komunitate 
horretako kide diren gizaki 
guztien hedapena bermatzean 
datzala ulertzea. Alde 
horretatik, gizartea/
komunitatea garapen-objektu 
izatetik garapen-subjektu 
izatera igaroko da.

Aldaketa sistemikoa
D2030en baitan ireki berri 
den prototipazio fase berri 
honetan eta erronka 
konplexuek ezaugarritzen 
duten garaiotan, eremu eta 
eragile anitzen arteko 
lankidetza markoa 
eraikitzea eta 
identifikatutako erronkak 
sakon ezagututa bakoitzari 
erpin ezberdinetatik 
eragiteko aukerak irekitzea 
gakoa izango da. 

Prototipo hauetako 
bakoitzak bere helburu eta 
balio propioa izateaz 
gainera, prozesu honetan, 
eskualdea eta bere aukera 
zein erronkak sakonago 
ezagutu eta eraldaketa 
sistemikoaz ikasteko 
dinamikak eraikitzea ere 
baditugu helburu.

Ikerketa-ekintza 
Horretarako, ikerketa-
ekintza izango da 
lehenetsiko dugun 
metodoa. Baina zer da 
ikerketa-ekintza 

prototipazio fase baten 
ikuspuntutik?

Ikerketa-ekintza gizarte-
egoeretan parte hartzen 
dutenek abiarazitako 
azterketa introspektibo 
kolektibo bat da, beren gizarte 
praktiken arrazionaltasuna 
eta justizia –bere kontzepzio 
zabalenean– hobetzeko 
helburua duena, bai eta 
praktika horiek eta horiek 
gertatzen diren egoerak 
ulertzeko modua ere.

Funtsean, ikerketa-
ekintzaren hiru ezaugarri 
garrantzitsuenak hauek dira: 
izaera parte-hartzailea, haren 
bultzada demokratikoa eta 
gizarte-zientzietan aldi berean 
ezagutzari egiten dion 
ekarpena. Hain zuzen ere, 
paradigma kritiko-
proposatzailean kokatzen den 
metodologia da, eta, 
aztertutako gaikako kezkak 
dituzten pertsonen parte-
hartzea eskatzen du. Horrela, 
inplikatutako eragileak 
errealitatearen gaineko 
ezagutza eta esku-hartzea 

eraikitzeko prozesuaren 
protagonista bihurtzen dira.

Prototipoen garapenean ere 
ikerketa-ekintzak planteatzen 
duen paradigma –ezaugarri, 
prozesu eta metodologia– hori 
jarraitzea izango da helburua, 
bertako erronka eta aukerei 
buruz jasotako ikasketa 
eskualdearen eraldaketaren 
mesedetan jartzeko.

Loturak bilatzea gakoa 
Bestalde, eskualdearen 
eraldaketa sakona 
bultzatzeko, prototipoen zein 
eskualdeko beste eragileen 
eta dinamiken arteko 
interkonexioa bilatuko da, 
portfolioaren parte diren 
eragileen arteko elkarlana 
eta sinergiak sustatuz, eta 
eskualdeko beste eragile eta 
dinamikak ere 
portfolioarekin konektatuz, 
eraldaketa inpaktu altuagoa 
lortu ahal izateko.

Sortzen dugun 
pentsamendu, sentimendu 
eta ekintza bakoitza gure 
errealitatea eraldatzen ari 
dela konturatu eta 
kontzientzia hartu behar 
dugu. Gustatzen ez zaiguna 
eraldatzeko konpromisoa 
behar da, eta 
konprometitzeko, ekintza 
ezinbestekoa da. Ez dugu 
erronka makala. 

Garapen endogenoa eta ikerketa-ekintza

D2030: iRitzia

IOSU LIZARRALDE / MoNDRagoN uNibERtSitatEko iRakaSLEa Eta SaioLaNEko Eta DEbagoiENa2030-Eko kiDEa

ERRONKEI ERPIN 
EZBERDINETATIK 
ERAGITEKO AUKERAK 
IREKITZEA GAKOA 
IZANGO DA

PiXabaY / gMk

GARAPEN 
ENDOGENOAN 
GIZABANAKOAREN 
GARAPEN INTEGRALAK 
DU GARRANTZIA

GUSTATZEN EZ 
ZAIGUNA ALDATZEKO, 
EZINBESTEKOAK DIRA 
KONPROMISOA ETA 
EKINTZA
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Bilbotik eta Baionatik 
Elmako etorbidera, 
etorri bidera!

ILLART AZKARATE ITURBE ETA  
GARAZI AZKARATE ARRIZABALAGA 
aRRaSatEko SaRE

aRRaSatE

Azken urteetan, 
Bilbon eta Baionan 
antolatu den 
mobilizazioa bereziki 
garrantzitsua izan da; 
bertan, 100.000 
herritar inguru batu 
izan gara presoen eta 
iheslarien auziari 
aterabidea ematea 
aldarrikatu eta 

elkarbizitzaren eta 
bakearen alde 
urratsak egiteko.

Aurtengo ezohiko 
egoera dela eta, 
urtarrilaren 9an 
ezingo gara Bilbon eta 
Baionan elkartu. 
Horren ordez, bertan 
urtez urte batu 
garenok gure herri eta 
auzoetan elkartuko 
gara.

Urte garrantzitsu 
baten aurrean gaudela 
uste dugu. Salbuespen 
legediaren amaieraren 
aldeko gehiengo 
politiko, sindikal, 

instituzional eta 
sozialari, espetxe 
politikan Espainian 
zein Frantzian ematen 
diren aldaketak 
gehitu zaizkio. 
Oraindik aurretik 
bide luzea izan arren, 
egindako urratsak 
aintzat hartuta, 
Euskal Herritik bide 
horri bultzada ematea 
ezinbestekoa dela uste 
dugu. Hori horrela, 
benetan  garrantzitsua 
deritzogu urtarrilaren 
9an Arrasatetik 
Bilbora joan izan 
garen guztiok, eta 

gehiago, Arrasaten 
elkartzeari.

Arrasaten, 
arratsaldeko bostetan 
bi zutabe irtengo dira: 
bat, Zigarrolako San 
Isidrotik; eta bestea, 
Arimazubitik.  Bi 
zutabeak Gipuzkoa 
etorbidean elkartuko 
dira, eta 17:30ean 
bertan entzungo dugu 
Euskal Herri osoan 
batera irakurriko den 
idatzia.

Horrez gain, 
mobilizazio hauetan 
jaso izan dugun 
laguntza ekonomikoa 

ezinbestekoa izan  
da dispertsioak 
sortzen dituen gastuei 
aurre egiteko. 
Arrasaten autobus 
txartel sinboliko 
batzuk aterako ditugu, 
5 eurotan, herritarron 
elkartasun 
ekonomikoa jasotzeko. 
Ea zenbat autobus 
betetzeko gai  
garen! 

Salbuespen legedia 
amaitzeko, presoen 
etxeratzean urratsak 
egiteko, urtarrilaren 
9an etorri bidera, 
Elmako etorbidera.

GARBIÑE UBEDA

HauXE bai JENERoa!

Salaketa-gutuna
Eskertza-gutuna
Eskari-gutuna

Erantzun-gutuna
Aldarrikapen-gutuna

Kexa-gutuna

idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). GOIENAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. Gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. Gutuna helarazteko bideak: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Abenduaren 10ean Udalak eta 
ostalariek egin zuten bileran 
hainbat dirulaguntza adostu 
zituzten, "elkarlanean", Maria 
Ubarretxena alkateak azpima-
rratu duenez, eta ostalarien 
jarrera azpimarratu eta eskertu 
egin du, era berean. "Haien egoe-
ra oso zaila den arren, oso ondo 
hartu gintuzten, eta elkarlanean 
dirulaguntza batzuk adostu di-
tugu. Laguntza zuzenak izango 
dira, itxita dauden ostalaritza 
negozioendako. Hala, hilabeteko 
dirulaguntza bat jasoko dute 
itxita pasatzen duten hilabete 
bakoitzeko", gaineratu du.

Modu horretan, hilabetero 
laguntza bana jasoko dute itxi-
ta dauden ostalaritzako nego-
zioek, eta hiru laguntza egongo 
dira: langile bat eta hiru artean 
dituzten negozioendako laguntza 
1.000 eurokoa izango da; lau eta 
sei langileko artekoendako, 1.200 
eurokoa; eta sei langiletik gora-
koendako, 1.400 eurokoa.

90 taberna eta jatetxe
Alkateak nabarmendu duenez, 
90 taberna eta jatetxe inguruk 
jasoko dituzte dirulaguntza ho-
riek eta 300.000 euro inguruko 
partida izango da, momentuz. 
Halaber, urtarriletik aurrera 
banatuko diren arren, azaroko 

ordainketak egingo dira lehe-
nengo. Bestalde, 2021eko udal 
aurrekontuak ere aintzat har-
tuko ditu dirulaguntza horiek, 
eta ez dago zehaztuta noiz arte 
iraungo duen. "Elkarlanean ja-
rraipen bilerak egingo ditugu 
sektorearekin, eta Gabonak pasa 
ostean, urtarrilean, berriro el-
kartuko gara, neurri hauei ja-
rraipena emateko", dio alkateak. 

"Urgentziazko laguntza" horiek 
tramite administratibo bat pasa 
beharko dute lehenik, eta, beraz, 
ostalariek oraindik ezin dute 
eskaera egin.

Bestelako laguntzak ere bai
2020an, establezimenduek kale-
ko terrazetan zerbitzua emateko 
egin dituzten inbertsioetarako 
dirulaguntzak ere eman ditu 
Udalak, eta urtarriletik aurrera 
beste deialdi bat zabalduko due-
la aurreratu du. "Era berean, 
2021ean ere hobariak izango dira 
ur eta zabor tasetan eta terrazen 
kuotan, eta terrazen azalerak 
handitu egingo dira".

"Laguntzak berandu datoz"
EH Bilduk, laguntzak begi onez 
ikusi arren, Gobernuak gehia-

go egin zezakeela uste du. "Kre-
dituak eta alokairuak ordain-
tzeko dirurik ez da emango, 
likidezia aldetik formularik ez 
da planteatu eta diru kantitatea 
handiagoa izan zitekeen". Era 

berean, diote apirilean hiru 
orriko txostena aurkeztu ziote-
la Gobernuari: "Kaltetuak ar-
tatzeko informazio, aholkula-
ritza eta laguntza bulego bat 
sortzea proposatu genuen".

Ezkiña taberna, eramateko janaria zerbitzatzeko bakarrik zabalik. E.A.

Udalak dirulaguntzak 
emango dizkie ostalariei
100.000 biztanleko tasa 500etik gorakoa den bitartean, ezin izango dute zabaldu eta 
gobernuak azaldu du "oso kontziente" dela sektoreak bizi duen egoeraz; hala, 1.000 
eta 1.400 euro arteko laguntzak emango dizkie hilero, langile kopuruaren arabera

Abenduaren 21ean (11:00-14:00), 
22an (11:00-14:00 eta 16:00-20:00), 
23an (11:00-14:00) eta 24an (11:00-
14:00) izango da azoka, Biteri 
plazako karpan. "Azoka honetan 
artisau-artikulu asko daude, 
hala nola txotxongiloak, bitxiak, 
ilustrazioak, osagarriak, deko-
razioa, zeramika, ehungintza 
eta beste gauza asko", azaldu 
dute taldeko kideek.

Lau eguneko artisau 
azoka, Eskuartean 
taldearen eskutik

Txartela eguneratu eta moder-
nizatu egin du San Felipe El-
karlaguntzak, eta, txartel berria 
eskuratzeko, hitzordua eskatu 
beharko da aurrez, 943 77 30 22 
telefonora deituta. "Era berean, 
jakinarazten da urteko kuotari 
dagokion ordainagiria, orain 
arte martxoan bidaltzen zena, 
datorren urtetik aurrera urta-
rrilean bidaliko dela", diote.

Dagoeneko eskuratu 
daiteke San Felipeko 
txartel eguneratua

Herriko 75 lokalek eta 300 langilek osatzen duten Arrasateko 
Ostalariak taldea sortu dute: "Pandemiaren hasieratik jasan dugun 
ezinegonari aurre egiteko". Taldearen helburua, kideen esanetan, 
Arrasateko ostalaritzak dituen beharrak identifikatzea eta asetzea 
izango da: "Gure partez inork egingo ez duela ikusi dugu eta". Era 
berean, adierazi dute ostalarien eguneroko beharrak 
defendatzeko, administrazioarekin elkarlana ziurtatzeko eta 
herriko talde, komertzio eta elkarteekin kolaboratzeko egingo 
dutela lan, eta herritarrei eskerrak eman gura izan dizkiete, 
"bihotzez", adierazitako babesagatik.

Pozik azaldu dira Udalarekin egindako lehen bilerarekin. 
"Aspalditik marjinatuta eta abandonatuta sentitu izan gara kolore 
guztietako politikarien zein udal teknikarien aldetik. Diskriminatuta 
sentitu izan gara beste sektoreekin alderatuz. Hala ere, orain 
arteko egoera aldatu daitekeelakoan gaude. Lehenengo pausoa 
eman dugu, baina, oraindik ere, bide luzea dago aurretik", diote.

Azaldu dutenez, hainbat konpromiso adostu zituzten, 
elkarlanean, urtarrilean martxan jarriko diren bileretan lantzeko, 
hala nola "COVID-19 garaiak jarraitzen duen bitartean ostalari 
guztiek erraztasunak izatea terraza jartzeko, orain martxan diren 
terrazetan eginiko inbertsioetarako laguntzek luzapena izatea 
2021ean ere eta terraza ordenantza egokia sortzea".

Arrasateko Ostalariak sortu dute

Aurreko egubakoitzean ostalariek egindako prentsa agerraldia. E.A.
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Bixer eta berandu

Estudiantetan, Bilbotik Arrasatera etozen autobusak San 
Frantzisko auzoko geltokittik urteten zien. Bilbon aste dana 
eginddako askok egubakoitzian hartzen gauen etxerako 
autobusa. Oindion akorduen dauket, halako egubakoitz baten, 
geltoki sarreran pegautako papelien irakurrittakue: Autobuses 
mañana y tarde eta aldemenien beste papel baten euskarara 
itzulitte, Autobusak bihar eta berandu.

Pandemiako atzeneko hillabete honeittan buruen ate joka euki 
dot gaztetako pasadizuoi. Agerixen geldittu da oso gatxa dala 
gaixotasun gogor honi aurre egittie eta sarrittan takarraran 
hamaika neurri hartu bihar izan dittuauela. Hala eta guztiz be, 
esan biharra dauket baillarako herrixon erantzune oso 
desberdiñe izan dala, eta batzuk beste batzuk baiño hobeto 
moldatu diela.

Geurien, Arrasaten, Udala oso motel ibilli da konponbidiak 
emuteko orduen eta ez dittu ondo kudeatu bere esku dauzen 
baliabidiak. Espero deigun, ba, hemetik aurrera, laguntzak  
bixer eta berandu baiño, goixez eta atsaldez emungo dittuala.

NiRE uStEz

GAIZKA ERAÑA

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Urtarrilaren 2tik 4ra, askotari-
ko ekintzak egingo dituzte bi 
egitarau horien baitan: ipuin 
kontaketak, jolasak, irteerak, 
esperimentazio txokoak, ginka-
nak, tailerrak eta bestelakoak 
(Egitarau osoa Goiena.eus web-
gunean dago ikusgai).

Sarrerak, informazio-puntuan
Ekintzetan parte hartzeko, sa-
rrera eskuratu beharko da aurrez, 
kalean jarriko duten informazio-
puntuan. Prezioa euro bat da, 
ekintzako eta pertsonako. Aben-
duaren 21ean, 22an eta 23an, 
Seber Altuben egongo da infor-
mazio-puntua, 12:00etatik 
14:00etara; eta hilaren 28an, 29an 
eta 30ean, Biteri plazan, 18:00eta-
tik 20:00etara. Sarrerak mugatuak 
izango dira, eta, agortzen doazen 
heinean, Txatxilipurdiko sare 
sozialen bitartez jakinaraziko 
diete herritarrei. Edozelan ere, 
ekintzaren egunean oraindik 
saldu gabeko sarrerak badaude 

momentuan bertan eskuratzeko 
aukera egongo dela aurreratu 
dute. Horrez gain, familia zaur-
garriek hiru ekintzatan parte 
hartzeko aukera izango dute 
euro bat ordainduta.

Ekintzak, Uarkapetik kanpo
Aurten, ekintzak Uarkape pilo-
talekuan izan beharrean, besteak 
beste, herriko kaleetan, gazte-
txean, ludoteketan, gazte txo-
koetan eta Biteri plazako karpan 
egingo dituzte. Horrez gain, 
osasun neurriak bermatze alde-
ra, talde txikietan izango dira 
ekintzak, eta parte-hartzaile 
kopurua mugatuta egongo da. 
Hala ere, azaldu dutenez, hain-
bat txanda antolatzen ahalegin-
duko dira, "pertsona gehiagok 
parte hartu ahal izateko".

Azkenik, hainbat neurri har-
tuko dituzte, guztien segurtasu-
na bermatzeko, eta parte-har-
tzaile guztien konpromisoa 
beharrezkoa izango dela azpi-
marratu dute.

Martitzenean egin zuten prentsa agerraldia, ekintzen berri emateko. K.U.

Txatxilipurdiren eskutik, 
Txikilandia eta GazteEkin
txatxilipurdik bi egitarau antolatu ditu urtarrilaren 2tik 4ra: haur eta familientzako 
txikilandia, batetik, eta 9 urtetik aurrerakoek gozatzeko gazteEkin, bestetik. Ekintzetan 
parte hartzeko, aurrez sarrerak erosi beharko dira, euro batean, informazio puntuan



12      ARRASATE Egubakoitza  2020-12-18  GOIENA ALDIZKARIA

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Normalean, urrian hasten dute 
denboraldia, baina pandemia 
dela-eta atzerapenarekin ekin 
diote sasoiari aurten. "Lehenik, 
bi partidu atzeratu zituzten, eta, 
hastera gindoazenean, beste hiru 

partidu atzeratu zituzten", adie-
razi du Jon Zabala entrenatzai-
leak. Hala, abenduaren 6an ekin 
zioten denboraldiari. Lehenen-
go partidua launa berdindu 
zuten eta bigarrenean, berriz, 
erraz irabazi zioten Uxoa tal-

deari: 8-2. "Araian jokatu genuen 
lehenengoa, Zirauntza taldearen 
kontra. 1-3 eta 2-4 irabazten joan 
ginen, eta irabazi genezakeen, 
baina nahiago dut lortutako 
puntua positiboki baloratu. Lau 
punturekin, hasiera ona egin 

dugu eta sentsazioak ere onak 
dira", azaldu du Zabalak.

Talde osatua eta zabala
Aurten, gainera, talde osoagoa 
eta zabalagoa daukatela azpi-
marratu du entrenatzaileak. 
"Hiru jokalari deialditik kanpo 
geratzen dira astero. Niretzako 
ez da erraza aukeraketa egitea, 
baina uste dut taldearendako 
ona dela hori. Iaz, gutxiago ginen, 
eta lesioak zirela-eta bigarren 
taldetik jokalariak igotzen aritu 
ginen. Horrek eragina du behe-
ko taldean ere. Horregatik, aur-
ten, pozik gaude, talde osoagoa 
izateaz gain, lehiakortasun han-
diagoa ere badagoelako. Bestal-
de, jokalari gazteak eta betera-
noak ditugu taldean, eta fusio 
hori ere oso inportantea da, 
oreka edukitzeko". Era berean, 
"ilusioz" eta "denboraldi ona 
egiteko gogoz" dago Zabala en-
trenatzaile lanetan bizi izaten 
ari den bigarren aldi honetan.

Igoera fasea jokatzea helburu
Arrasatearren lehenengo helbu-
rua igoera faserako sailkatzea 
da. "Bi multzotan banatuta gau-
de: batean, Bizkaiko zortzi talde 
daude; eta bestean, Gipuzkoako 
eta Arabako taldeak. Multzo 
bakoitzeko lehenengo laurak 
sailkatzen dira igoera faserako. 
Nik uste dut talde ona dauka-
gula eta helburua lortzeko gai 
garela; hau da, lehenengo lauren 
artean sailkatzea. Behin hori 
lortuta, ikusiko dugu noraino 
hel gaitezkeen".

Babesle guztiei eskerrak
Aurten, Etxoste eta Taupa ta-
bernak eta Okoretegi kafetegia 
dira babesle nagusiak, eta baita 
beste hainbat ere: Iluntz taber-
na, Ingou, Kabuena baserria, 
Goxoa, Bar Nuevo, Azul ile-
apaindegia eta Josu kafetegia. 
"Eskerrak eman nahi dizkiegu 
emandako babesagatik, babesle 
barik ezinezkoa izango litzateke-
eta taldea aurrera eramatea".

Goierri aurkari zuzenaren aurka
Domekan, 11:00etan, Zumarragan, 
Goierri taldearen kontra joka-
tuko dute, berez lehen jardunal-
dia izan beharko litzatekeena. 
"Atzeratutako partiduak ditugu 
orain. Aurkari zuzena da Goie-
rri, haiek ere lehenengo lau 
postuetan sailkatzea dute-eta 
helburu. Beraz, partidu gogorra 
eta zaila izango da, baina emai-
tza ona lortzera joango gara".

Mondrateko jokalariak eta Jon Zabala entrenatzailea, asteon, Musakolako kantxan. E.A.

Taldea indartuta, 
helburu argiekin
atzerapenarekin, baina ekin dio 2020-2021 denboraldiari Mondratek, eta, lehenengo 
bi partiduetan lau puntu eskuratuta, "sentsazio onekin" dago taldea, igoera faserako 
sailkatzeko helburuari begira; aurten, gainera, talde osatuagoa dute arrasatearrek

IBAN GALEANO 
atEzaiNa

"Erronka moduan hartu 
dut, taldeari ahalik eta 
gehien laguntzeko asmoz. 
Gazteen erritmoa hartzen 
saiatuko naiz, nahiz eta 
zaila izan; ea denboraldi 
txukuna egiten dugun".

JOKIN ZEZIAGA 
JokaLaRia

"Esperientzia handiko 
jokalariak ditugu taldean, 
eta haiengandik ikasi gura 
dut, ahalik eta gehien 
hobetzeko. Mailaz igotzeko 
lehian egotea espero dut, 
hori da helburua".

CHRISTIAN GALAN 
JokaLaRia

"UDAn futbolean aritu 
ostean, areto-futbolarekiko 
ilusioa piztu zait berriz eta 
Mondratera itzuli naiz. 
Taldekideek animatu 
ninduten bueltatzera, eta 
oso gustura ari naiz orain".

EROS CHINARRO 
JokaLaRia

"Pozik nago, ilusio handia 
egiten dit lehen taldearekin 
jokatzeko aukera izateak. 
Taldekideek esperientzia 
handia dute Euskal Ligan 
eta haiengandik asko 
daukat ikasteko oraindik".

Lau taldekide 
batu dira aurten
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Hasier Larrea aRRaSatE
Punk-rock talde batek diskoa 
argitaratzen duenean zuzenekoak 
izaten ditu jomugan, eta Perla-
tarena ez da salbuespena. Joan 
den martxorako gertu zeukaten 
hamaika abestiz osatutako lan 
berria, baita aurkezpen kontzer-
tua ere, baina pandemiak gauzak 
"pentsatu bezala" egitea galara-
zi zien. Emanaldiak atzeratu 
egin zituzten; ez, ordea, abestien 
banaketa: kaleko presentzia gal-
duta, Interneten elkarbanatu 
zuten disko osoa, lagunekin 
etxetik grabatutako bideoklip 
eta guzti. Garai hartan, bateria-
jole berriaren bila zebiltzan Ane 
Garai eta Maialen Oleaga talde-
buruak, eta Mario Cruz elorria-

rrarekin egin zuten topo.  "2020ak 
eman digun onena izan da Ma-
rio, momentuz", diote Garaik 
eta Oleagak, eta jadanik hasiak 
dira hirurak batera konposatzen. 

"Barruan dutena" ateratzeko 
Sortzeko orduan "ezer konkre-
turik" bilatzen ez dutela adiera-
zi dute Perlatako ordezkariek. 
Aitzitik, disko bakoitzak "bere 
momentua" daukala defendatzen 
dute: "Gure lanetako abestiek, 
askotan, ez dute elkarren artean 
zerikusirik, baina tokia egiten 
diegu nahi dutenean eta nahi 
duten moduan ateratzeko, hori 
da gure filosofia". 

Era berean, argi daukate eurak 
bakarrik ez doazela inora, eta 

"orain inoiz baino inportantea-
goa" dela kulturatik elikatzen 
diren pertsona guztien lana eta 
konpromisoa. Ahotsenea egitas-
moa jarri dute adibide gisa: 
"Egoera arraro honetara mol-
datzen jakin dute, egitarau in-
dartsu bat osatuz". Santamase-
tako Komisiñuaren inguruan 
ere antzera mintzatu dira, an-
tolatzaileen lana "eskertzekoa" 
dela esatea ahaztu gabe. 

Aulkiak eta maskarak gustu-
ko ez dituzten arren, jo dituzten 
kontzertuetan "asko" disfrutatu 
dutela ez dute ukatzen. Hala ere, 
gogoa dute lehengo berotasuna 
berreskuratzeko: "Kultur espa-
zioak beharrezkoak ditugu; Bi-
teri plazan ikusiko dugu elkar".

Hirukotea, aurreko egubakoitzean Iruñeko Totem aretoan eskainitako kontzertuan. 'FOKUA.EUS'

'Duguna esateko' diskoa 
aurkeztuko du Perlatak
gaur, arratsaldeko zazpietan, konfinamenduan argitaratutako abesti berriak eskainiko 
dizkie Perlata hirukoteak arrasatearrei, biteriko karpan, santamasetako egitarauaren 
baitan. kontzertua ikusi nahi duenak ordubete lehenago egon beharko du karpan

Santamasetako egitarauaren 
eskutik, kulturaz gozatzeko arra-
tsaldea izango da zapatukoa. 
19:00etan, punta-puntako ber-
tsolariak egongo dira Amaia 
antzokian; tartean, Ane Zuazu-
biskar arrasatearra, Uxue Al-
berdi, Beñat Gaztelumendi eta 
Aitor Sarriegirekin batera. Ber-
tso saioa AEDk antolatu du eta 
Saroi Jauregik jarriko ditu gaiak.

Ordubete lehenago, gaztetxeko 
emanaldiak hasiko dira, Fito 
Skins bikotearen eta Sukena 
hirukotearen abestiekin. Gitarra 
akustikoak eta ahotsak izango 
dira, beraz, nagusiki entzungo 
direnak. Fito Skins azkenaldian 
nahiko aktibo dabil eta inguru-
ko talde ezagunen bertsioak 
eskaintzen ditu, Sukena taldeak 
bezala. Azken horiek oñatiarrak 
dira, eta, herrikideekin egiten 
duten bezala, gaztetxera hurbil-
tzen direnak kantuan jartzen 
saiatuko dira. 

Bertso saioa Amaian 
eta doinu akustikoak 
gaztetxean, bihar

Orkestrak hari-instrumentuen 
kontzertua eskainiko du gaur 
San Frantzisko elizan joko du arrasate Musikaleko 
orkestrak haize-instrumenturik gabeko emanaldia

H.L. aRRaSatE
Seber Altubeko elizak ez zuen 
jaso azaroan Santa Zeziliaren 
omenez bandak egin ohi duen 
urteroko kontzertua, baina hu-
tsune hori betetzeko saiakera 
egingo du, bandaren ordez, Arra-
sate Musikaleko orkestrak gaur, 
19:30ean hasita. 

Segurtasun distantziak erres-
petatzeko, haize-instrumentuak 
jotzen dituzten musikariak ez 
dira oholtzara igoko; soilik ha-
ri-instrumentuak jotzen dituz-
tenek izango dute tokia, 30ek, 
eta 95 ikusle baino ezingo dira 
gerturatu. Arrasate Musikaleko 
bazkideen artean banatu dira 
sarrera gehienak, baina oraindik 
badago eskuratzeko aukera.

Estilo askotariko errepertorioa 
egongo da entzungai Iker Ola-
zabalek zuzenduko duen ema-
naldian: concerto grosso eta se-
renata bana, lau kantu alaiz 

osatutako suitea eta Carlos 
Gardel argentinarraren Por una 
cabeza eta El día que me quieras 
tango ezagunak, zehatz esanda. 

Abenduaren 26an, berriz, Big 
Bandaren hamabost partaidek 
eskainiko dute kontzertua, Amaia 
antzokian, Ibai-arteren eskutik. 
Doako sarrerak agortzear daude 
eta merkatarien elkarte horren 
webgunean eskura daitezke. 

COVID-19a, oztopo 
Hainbat eragozpen jarri dizkie 
koronabirusak urte osoan zehar 
Arrasate Musikaleko partaideei. 
Orkestrak lehen hiruhilekoan 
eskaini ohi duen zarzuela ez zen 
egin, eta musikari baten positi-
boagatik zenbait kidek konfina-
tu behar izan zuten bi astez. 

Bandak, gainera, La Mercede-
ko eraikinean entseatu du azken 
asteetan, beste bi entsegu loka-
lak txiki gelditu zaizkiolako.
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Ekintzaz beteta egongo dira Ga-
bon egunak. Bestelako Gabonak 
izango diren honetan, adin tar-
te guztiei bideratutako egitaraua 
antolatu dute.

"Orain arte, umeei antolatu-
tako ekintzak egin izan dira 
Gabonetan; baina aurten, era-
baki dugu gazteei ere euren 
tartetxoa eskaintzea", azaldu du 
Kultura teknikari Itsaso Aspia-
zuk. Hori kontuan hartuta, 12 
urtetik gorakoentzako tailerrak 
egingo dituzte, "eurendako era-
kargarriak" izango direnak.

Kirol eta arte eskaintza  
Egoerara egokitutako tailerrak 
izango dira: plaza kopurua mu-
gatua izango da eta indarrean 
dauden segurtasun neurriak 
errespetatu beharko dira. Gai-
nera, tailerrak aire librean egi-
tea lehenetsiko dute.

Nabarmendu behar da aben-
duaren 26rako aurreikusita ze-
goen celograffiti tailerra bertan 
behera utzi behar izan dutela.

Abenduaren 29an, martitzena, 
kangoo jumping tailerra egingo 
dute, kiroldegian. Hanketan oi-
netako berezi batzuk jantzita 
jauzika koreografia ezberdinak 
egitea da kangoo jumping dela-
koa. 17:00etan izango da eta 
izena eman beharko da, aben-
duaren 22rako, udaletxean: "Gai-
nera, izena ematerakoan esan 
beharko du bakoitzak ze oine-
tako zenbaki duen eta zenbat 
pisatzen duen; horren arabera, 

pertsona bakoitzarendako ego-
kienak diren oinetako bereziak 
ekarriko ditu Jostari enpresak".

Urtarrilaren 4an, slackline 
tailerra egingo dute, parkean, 
17:00etan. Orelatu elkarteak 
izango du tailerra antolatzeko 
ardura: zuhaitz batetik bestera 
zinta bat jarri eta zinta gainean 
oreka lortzea izango da helburua. 
Gazteen abileziak agerian jarri-
ko dituen ekintza izango da. 
Abenduaren 29a baino lehen 
eman beharko da izena slackli-
ne tailerrean parte hartzeko.

Aipatutako hiru tailerrak 12 
urtetik gorakoei zuzendutakoak 
izango dira eta plaza mugatuak 
izango dira.

Txikienendako eskaintza 
Ohiko Gabonak izango ez diren 
arren, ohiko egitarauan jaso 
izan diren beste hainbat ekintzak 
ere izango dute lekua aurten. 

Etxeko txikienei zuzendutako 
ekintzen kasuan, urtero antola-
tu izan dituzten ekintzekin au-
rrera egitea erabaki dute. Hiru 
ekintza egongo dira: ipuin kon-
talaria, puzgarriak eta antzerkia.

Umeendako bi tailer antolatu 
dituzte: abenduaren 28an Olen-
tzero egiten ikasiko dute, kul-
tura etxean, 12:00etan. 4 urtetik 
gorako haurrendako izango da, 
eta izena eman beharko da lu-
dotekan abenduaren 22a baino 
lehen; bigarren tailerrean Ga-
bonetako apaingarriak egingo 
dituzte. Kultura etxean izango 
da, abenduaren 30ean, 12:00etan. 

4 urtetik gorakoendako, eta lu-
dotekan eman beharko da izena 
abenduaren 22a baino lehen. 

Abenduaren 29an, umeei zu-
zendutako antzerkia eskainiko 
dute kultura etxean: Oparia. 
17:00etan izango da. Abenduaren 
31n, eguena, Ixabel Agirresaro-
be ipuin kontalaria izango da 
kultura etxean. Bi saio eskaini-
ko ditu: 11:30ean, 3 eta 5 urte 
bitarteko umeendako; eta 
12:30ean, 6 urtetik gorakoenda-
ko. 2021eko urtarrilaren 4an, 
puzgarriak jarriko dituzte ki-
roldegian, txikienen gozamene-
rako. 16:30ean izango dute hi-
tzordua. 

Trikiti eskolakoen emanaldia 
Trikiti eskolako ikasleek ema-
naldia eskainiko dute abendua-
ren 23an, eguaztena, 19:00etan, 
kultura etxean. Sarrera 3 euro 
izango da.

Olentzero umeei opariak banatzen. ARTXIBOKO IRUDIA

Guztiek gozatzeko 
eskaintza egongo da 
ezohiko Gabonetan

ABENDUAREN 23AN, 
TRIKITI ESKOLAKOEK 
EMANALDIA 
ESKAINIKO DUTE 
KULTURA ETXEAN

'KANGOO JUMPING'-A 
EGITEKO, OINETAKO 
ZENBAKIA ETA 
NORBERAREN PISUA 
ESAN BEHAR DIRA

12 urtetik gorakoei zuzendutako bi tailer egingo dituzte; horrez gain, etxeko txikienek 
antzerkiaz, ipuinez eta puzgarriez gozatzeko aukera izango dute. trikiti eskolako 
ikasleek, bestalde, emanaldia eskainiko dute eguaztenean, 3 euroren truke

Gaur, barikua, egingo dute Gabonetako bertso saioa, kultura 
etxean. Lau bertsolari ibiliko dira kantuan: Aitor Ugarte, Oihana 
Iguaran, Aitor Sarriegi eta Xabi Igoa. Gai-jartzaile lanetan 
Aramaioko bertso eskolakoak ibiliko dira. Eskarmentu handiko 
bertsolariak eta gazteak, denak batuko dira oholtzaren gainean 
gaurko bertso saioan. Aitor Sarriegi beasaindarra izango da saioko 
beteranoena; ondoan izango du Oihana Iguaran Villabona-Amasako 
bertsolaria. Etxeko bertsolariek ere izango dute tokia: Xabi Igoak 
eta Aitor Ugartek abestuko dute kultura etxeko oholtzan.

Saioa 19:00etan izango da eta sarrerak aurrez erreserbatu 
beharko dira, Internet bitartez. Entradium.com atarian eskuratu 
beharko dira sarrerak: Internet bitartez erreserbak egingo dira; 
izan ere, ordaindu leihatilan bertan egin beharko da – 5 euro–, 
momentuan. Azkenaldian egin izan diren kultur ekitaldietan 
moduan, antolatzaileek ezarritako arauak jarraitu beharko dira 
segurtasunari dagokionez.

Kultura etxeko edukiera mugatuta dagoela kontuan hartuta, 
azkeneko bertso saiorako sarrera guztiak berehala agortu ziren; 
hala, Kultura Saileko ordezkariek adierazi dute gaurko bertso 
saiorako oraindik geratzen direla sarrerak –lerro hauek 
idazterakoan, bazeuden sarrerak–.

Bertso saioa: sarrerak erreserbatu

San Martin Eskolako Guraso Elkarteak antolatu ohi du abenduaren 
24an egiten den kalejira eta ondoren Sastiñan egin ohi den 
Olentzeroren eta Mari Domingiren ekitaldia. Aurten, baina, osasun 
egoera ikusita, erabaki dute ez dutela horrelakorik antolatuko. 
Hala ere, badute asmoa zerbait egiteko, eta azkeneko egun 
hauetan horretan lanean ibiliko dira.

Beharbada, etxeko txikienek izango dute Olentzeroren eta Mari 
Domingiren berri. Izan ere, Euskal Herriko ikazkin ezagunena 
teknologia berrietan trebatu dela dirudi eta horiek baliatuz 
Aramaioko haurrei mezu bat bidali nahi die. Hain zuzen, bai 
gurasoak eta baita etxeko txikienak ere adi egoteko eskatu dute 
San Martin Eskolako Guraso Elkarteko kideek. 

Olentzero mezuarekin etorriko da?
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
"Lapurtutako" argazkiak izango 
dira biharko proiekzioan era-
kutsiko dituen gehienak; herri-
tarrei Aramaion bertan eginda-
koak. Urteroko hitzordu bilaka-
tu da Mendikuteren argazki 
proiekzioa. Herritarrek ondo 
baino hobeto ezagutzen dute 
Mendikutek zuri-beltzeko argaz-
kiekiko duen maitasuna. 
18:00etan izango da saioa, kul-
tura etxean.
Zer eskainiko duzu biharko proiek-
zioan? 
Nik egindako argazkiak eraku-
tsiko ditut. Argazkien bilduma 
bat osatzen dut eta musikarekin 
lagunduta proiekzioa osatzen 
dut. Garai batean, proiekzioa 
tabernetan ere egiten nuen, bai-
na orain ezin da horrelakorik 
egin.
Herrian egindako argazkiak izango 
dira, eta herritarrei egindakoak? 
Bai, aramaioarrak izango dira 
argazkietako protagonistak. 
2019an egindako argazkiak izan-
go dira. Proiekzioak 24 bat mi-
nutu iraungo du.
"Lapurtutako" argazkiak direla 
diozu. Non egindakoak dira? 
Dagoeneko herritarrek ezagutzen 
naute eta badakite zer argazki 
mota egiten dudan. Proiekzioko 
argazki asko dira lapurtutakoak; 
hau da, ekitaldietan edo beste-
lako ekintzaren batean herrita-
rrei ateratako argazkiak. Horrez 
gain, badaude herrian zehar, 
auzoetan egindako argazkiak: 
izan daitezke auzo lanean da-
biltzanei egindakoak, paseoan 
dabiltzanei egindakoak...
Musikak lagundutako proiekzioa 
izango da? 
Bai, hala da. Musikak lagundu-
ko die argazkiei.
2010ean hasi zenuen lehenengo 
saioa eta ordutik ez duzu hutsik 
egin. 
Urtero egiten dut, eta, esan be-
zala, 2010ean hasi nintzen. Aur-
tengo urtea berezia izan da, 
baina, hala ere, ibili naiz ar-

gazkiak egiten eta espero dut 
datorren urtean ere proiekzioa 
egitea.
Hala ere, konfinamendu garaian 
egin zenuen muntaia txiki bat. 
Bai, konfinatuta egon ginenean 
egin nituen argazki batzuk eta 
horiekin muntaia berezi bat egin 
nuen. Ikus daitezke herriko ka-
leak hutsik, jendea balkoietan, 
jendea dendara erosketa egitera 
doala... Egindako muntaia Uda-
laren webgunean jarri genuen 
eta esan behar da arrakasta 
handia izan zuela.
2021ean ere egongo da, hortaz, 
beste proiekzio bat? 
Bai; ahaleginduko gara zerbait 
egiten. Egia da aurtengo urtean 
ez dela ekitaldirik, jairik edo 
bestelako ekintzarik egon, baina, 
hala ere, esan bezala, ibili naiz 
argazkiak egiten, eta horiek 
guztiak batu eta zerbait egingo 
dugula uste dut.

Zure argazkiak zuri-beltzean egin-
dakoak izaten dira. Zergatik duzu 
gustuko ezaugarri hori? 
Niretako zuzenagoak izaten dira 
zuri-beltzeko argazkiak. Garran-
tzia ematen zaio momentuari, 
argia non dagoen... Begirada 
eramaten duzu esan nahi duzun 
horretara, eta ez horrenbeste 
koloreek esan nahi dutenera. 
Ez diezu arretarik jartzen jan-
tzien koloreei, margoei... Ga-
rrantzia ematen diozu esan nahi 
duzun horri.
Argazkilari moduan hori da zure 
ezaugarria? 
Bai, esango nuke baietz, eta he-
men, Aramaion, badakite nire 
ezaugarria zein den.
Ze adinetako jendea joaten da 
proiekzioa ikustera? 
Denetarik etortzen dira; izan 
ere, argazkietan adin guztietako 
jendea agertzen da. 
Aurten, kultura etxean izango da 
saioa, eta edukiera mugatuarekin. 
Bai, segurtasun neurriak bete 
beharko dira. Esan didate kul-
tura etxean 80 lagunendako 
tokia dagoela; baina, egia esan, 
proiekzioetara ez da horrenbes-
te jende etortzen. Espero dut 
jendea etortzea eta argazkiak 
gustuko izatea.

Argazkilaria, kamera eskuetan duela. ARTXIBOA

"Zuri-beltzeko argazkiak 
zuzenagoak dira"
ALEX MENDIKUTE  aRgazkiLaRia
'aramaixoarrak' argazki proiekzioa eskainiko du alex Mendikute argazkilariak bihar, 
kultura etxean. 2019an herritarrei egindako argazkien bilduma erakutsiko du

"AURTEN ERE IBILI 
NAIZ ARGAZKIAK 
EGITEN ETA ESPERO 
DUT 2021EAN ERE 
PROIEKZIOA EGITEA"

Urtea umorez amaitzeko, meme 
lehiaketa egingo dute
abenduaren 29a baino lehen bidali beharko dira 
sortutako memeak 'itxasokultura@gorbeialdea.eus'-era

A.E. aRaMaio
Aramaioko Udalak meme lehia-
keta antolatu du. 2020a umorez 
amaitzeko modu egokia izango 
da. 12 urtetik gorakoei zuzen-
dutako lehiaketa izango da. 
Parte hartzeko aramaioarra izan 
beharko da, ezinbestean.

Hiru kategoriatan banatuko 
dute lehiaketa: A multzoan, 12 
eta 15 urte bitartekoak egongo 
dira; B multzoan, 16 urtetik 18 
urtera bitartekoak; eta C mul-
tzoan, 19 urtetik gorakoak.

Gaia librea izango da 
Interneteko kulturan, memea 
umorezko mezu sinplea da, za-
balkuntza handi eta azkarrekoa, 
eta oinarrian, gehienetan, irudi 
bat izaten du. 

Lehiaketara aurkezteko era-
biliko den irudia norberarena 
edo beste nonbaiten eskuratua 
izan daiteke. Memea sortzeko 

gaia librea izango da, eta irudi 
bakarra edo sekuentzia bakarra 
osatzen duen irudi bat baino 
gehiago izan dezake. Ez dituzte 
onartuko pertsonaren askata-
sunaren eta duintasunaren aur-
kako mezuak.

Sariak: 50 euro kategoriako 
Sortutako memeak bidaltzeko 
epea abenduaren 29an amaituko 
da. Posta elektronikoz bidali 
beharko dira, itxasokultura@
gorbeialdea.eus helbidera.

Mezu horretan, sortuta lanaz 
gain, parte hartzailearen izen-
abizenak, jaiotza-data eta kon-
takturako telefono zenbaki bat 
ere jarri beharko dira.

Kategoria bakoitzeko sari ba-
karra egongo da: 50 euro bana-
tuko dituzte kategoriako. Lehia-
keta antolatzeko laguntza Vital 
Fundaziotik jaso du Aramaioko 
Udalak.

Obrak musika gelan. ESKOLA

San Martin eskolan obretan 
dihardute azken asteetan. Izan 
ere, musika gela handitu egingo 
dute –musika gela eta ondoko 
biltegia batuta–, eta, modu ho-
rretan, erabilera askotariko gela 
bat egokituko dute. Lanek hila-
bete inguru iraungo dute. Aipa-
tutako lanak egiteko Eusko 
Jaurlaritzaren laguntza izango 
du Aramaioko Udalak.

Obrak hasi dituzte 
San Martin eskolako 
musika gelan

Irakurle klub feministak dagoe-
neko aukeratu du urtarrileko 
liburua: Mari-mutil handi baten 
bluesa irakurri beharko dute, 
eta ondoren aztertu. Urtarrilaren 
18an izango da hurrengo sola-
saldia.

Interesa dutenek liburua mai-
leguan eskatu ahal izango dute 
liburutegian; gainera, hurrengo 
solasaldietarako ere sistema 

bera erabiltzeko aukera izango 
dute; hau da, mailegua. 

Mari-mutil handi baten bluesa 
Leslie Feinberg aktibistak ida-
tzitako eleberria da, 1993an –ja-
torrizko izenburua: Stone Butch 
Blues–. 1970eko hamarkadako 
AEBetan kokatzen da nobela, 
eta Jess Goldberg pertsonaiaren 
bizitza agertzen da. Genero iden-
titatea da gai nagusia, eta ele-
berrian agertzen da, besteak 
beste, garai hartan AEBetan 
LGBT+ jendearen kontra zegoen 
errepresio bortitza.

'Mari-mutil handi 
baten bluesa' 
aztergai urtarrilean
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Egun bakarrean egingo da aur-
tengo Neguko Azoka; bihar, 
zapatua, hain zuzen ere. Egun 
osoan izango dira postuak za-
balik, honako ordutegi honetan: 
11:00etatik 15:00etara eta 17:00eta-
tik 20:00etara. Herriko Plazan 
beharrean bi kaletan banatuko 
dituzte postu horiek: Duranan 
eta Mitarten. "Formatu berrian 
pentsatu behar izan dugu, ezohi-
ko egoera honek behartuta. Era 
berean, uste dugu aukera bat 
dela azoka erdiko kaleetara za-
baltzeko", adierazi du Ainhoa 
Cabero zinegotziak. Segurtasun 
neurriak bete eta pilaketarik ez 
egotea bermatu gura dute alda-
ketarekin. 

Gabonen atarian izanik, Olen-
tzero eta Mari Domingi ere ber-
tan izango dira; horien irudiak 

Herriko Plazako erakusleihotik 
kalera eroango dituzte, neska-
mutikoek idatzitako gutunak 
bertan utzi ahal izateko.

Herrian kontsumitzea helburu 
Aretxabaletako ekoizleek eta 
artisauek ekoiztutako produk-
tuen eta herriko merkataritzaren 
erakusleiho izan gura du, beste 
behin, Neguko Azokak. "Ea Are-
txabaletan bertan kontsumitzeak 
duen garrantziaz jabetzen garen 
guztiok. Gainera, artista mordoa 
ditugu gure herrian", azaldu du 
Caberok.

Askotariko eskaintzak izango 
direla aurreratu du; besteak bes-
te, postuetan izango dituzte larrua, 
zilarra, pintura-lanak, ilerako 
osagarriak eta arropa; baita ja-
teko produktu batzuk ere: gazta, 
urdaiazpikoa eta eztia, esaterako.

Hona hemen azokan parte 
hartuko dutenak: Hanka beltz, 
Kiloka, Belar Meta, Tak, Txi-
larra, Amaia ume denda, Iban 
Urreta, Nerea Maskariano, Lara 
Gonzalez, Amaia Otadui, Izaro 
Sanchez, Maria Zubillaga, Eloi-
sa Arribas, Ariane Unanue, 
Itsaso Aldai, Miriam Carretero, 
Almila Shop, Mari Gonzalez, 
Idoia Elexpuru, Lur Pagoaga, 
Lara Garcia eta Mari Luz Oso-
rio. UDAko kideak ere izango 
dira, urtero legez, eta Zaporeak 
GKEk dirua batzeko ateratako 
materiala ere jarriko dute sal-
gai. 

Postuendako karpak jarriko 
dituzte, batetik, eta, bestetik, 
merkatariek erakusmahaiak 
aterako dituzte saltokien aurre-
ra. Herritarren joan-etorrieta-
rako ibilbide bat zehaztuko dute.

Herriko artisau, ekoizle eta merkatari batzuk Durana kalean. MIRARI ALTUBE

Berritasunekin dator 
seigarren Neguko Azoka
Herriko 24 artisau, ekoizle eta merkatari elkartuko dira bihar, zapatua, Durana eta 
Mitarte kaleetan, eta goizez eta arratsaldez izango dituzte postuak zabalik. gainera, 
umeek olentzerori eta Mari Domingiri idatzitako gutunak utzi ahal izango dituzte

Gaztelekuaren pleguen gaineko 
Udal Gobernuaren argibideak
Erabilitako irizpideak ekonomikoak izan direla argi utzi 
dute, eta beste zerbitzu batzuetan ere erabiliko dituzte

M.A. aREtXabaLEta
Gaztelekuaren zerbitzuaren es-
leipen pleguei EH Bilduk joan 
den astean egindako "kritikari" 
erantzun gura izan dio Udal 
Gobernuak. Argitu du erabili-
tako irizpideak beste zerbitzu 
batzuetan ere erabiliko dituzte-
la: "Lehenik eta behin, esan 
beharra daukagu ez garela gaz-
teleku zerbitzuaren balorazioa-
rekin sartuko, halabeharrez 
tokatu baita irizpide berriekin 
lehen lizitazioa izatea. Aurrera-
tu genezake kiroldegiko kasuan, 
hurrengo lizitazioa izango dena, 
irizpide bera erabiliko dugula".

Irizpide horien helburua eko-
nomikoa dela ere argi utzi gura 
izan dute: "Garbi esaten dugu 
ematen ez diren zerbitzuak ez 
ordaintzea dela helburua. Beha-
rrezko deritzogu, batez ere, 
aurten bezala, diru sarrera mu-
rrizketa sakonak jasaten dire-
nean. Ez genuke nahi, eta ez 
dugu uste gertatuko denik, 
baina martxoko murrizketak 
berriz ezarriko balira udal eko-
nomia babesteko neurriak ezar-
tzen ari gara".

Ukatu egin dute Udal Gober-
nuak  ETT baten antzik duenik 
edo lehen eta bigarren mailako 

langileak daudenik, EH Bilduk 
"leporatu" bezala: "EH Bilduri 
galdetu nahi genioke ea zein 
den langile hauen eta adminis-
traziorako lan egiten ez duen 
gehiengoak jasango lukeen kal-
tean aldea. Nor da langileen 
artean lehentasunak jartzen 
dituena? Non geratzen dira %80ko 
soldatarekin lanean segitzen 
duten kooperatibako kideak? 
Non langabeziara joan direnak? 
Edo egoera berberean ERTEan 
daudenak? Zergatik dira gutxia-
go? Ez dezagun ahaztu horiek 
direla administrazioak lan egin 
ahal izateko aberastasuna sortzen 
dutenak. Zein langile defendatzen 
du EH Bilduk?".

Azken urteetako kudeaketa 
"bikaina" izan delako Udalaren 
egoera "ona" dela adierazi dute, 
eta horregatik aurten gai izan 
direla "estutasunik gabe" aurre-
ra egiteko, behar handiena du-
tenei zerbitzuak "indartzeko" eta 
kaltetuenei dirulaguntzak bide-
ratzeko. "Ikuspegi ankerra behar 
da benetan ostalaritzaren diru-
laguntzak gai honekin nahaste-
ko, nahiko lukete antzeko egoe-
ra bat izatea. Zuek atera kontuak 
nor den lehen eta bigarren mai-
lan sailkatzen dituena langileak".

Atxagazte gaztelekuak hainbat 
ekintza antolatu ditu Gabon 
sasoirako, 12 eta 16 urte arteko 
nerabeendako. Izena emateko 
epea zabalik dago –azken eguna 
abenduaren 20a, domeka, izan-
go da– eta horretarako honako 
telefono zenbaki honetara deitu 
behar da: 688 84 38 15.

Abenduaren 26tik 30era bitar-
tean Gabon konkis izeneko jar-
duera izango dute lehen ziklo-
koek, 12 eta 14 urte artekoek. 
Eta urtarrilaren 4an eta 5ean 
ere ateak zabalik izango dituz-
tela iragarri dute bertako kideek. 
Bigarren ziklokoek, 14 eta 16 
urte artekoek, eurek erabakita-
ko ekintzak egiteko aukera izan-
go dute bi egun horietan.

Neguko ekintzak 
antolatu dituzte 
gaztelekuan

LUR PAGOAGA 
EkoizLEa

"Baserriko produktuak ekarriko 
ditut: gazta, txorizoa, 
intxaurrak… Gogorra izaten 
dabil urtea, eta aprobetxatu 
egingo dut azoka hau".

MARIA ZUBILLAGA 
aRtiSaua

"Oihalez egindako produktuak 
izango ditut: diademak, 
umeendako kontuak, 
poltsak… Nik neuk eskuz 
egindakoa da guztia".

Erakusleiho dotoreenek 
sariak izango dituzte aurten 
ere eta horietako bat 
herritarrek aukeratu ahal 
izango dute, hilaren 16tik 
23ra bitartean botoa 
emanda –horien artean 50 
euroko bonua zozketatuko 
dute–. Abenduaren 28an 
banatuko dituzte sariak.

Erakusleiho 
lehiaketa

Liburu aurkezpena
Oihana Arana Cardenal 
eskoriatzarrak Portuak lehen 
liburua aurkeztuko du, Ane 
Zuazubiskar kazetariak lagun 
eginda. Gaur, egubakoitza, 
izango da, Arkupen (19:00).

Organo kontzertua
Aitor Olea organo-jotzaileak 
emanaldia eskainiko du bihar, 
zapatua, parrokian (20:00). 
Gabon ukituko kantuak joko 
ditu, besteak beste.

'Esnatu naiz' kabareta
Dantza eta musika batzen 
dituen show-arekin izango da 
Andoni Mutiloa domekan 
(19:00), Arkupen. Identitatea 
eta sexualitatea landuko ditu, 
besteak beste.

oHaRRak
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Adinekoei errespetua gai har-
tuta, idazlan lehiaketa deitu 
zuen Aretxabaleta Lagunkoia 
taldeak martxo inguruan, eta 
Kurtzebarri institutuko 140 ikas-
lek baino gehiagok hartu zuten 
parte. Astelehenean banatu zi-
tuzten sariak, eta 22 ikaslek jaso 
zuten aipamena; sari nagusia 
Larraitz Lasarendako izan zen, 
bigarrena Arantzazu Blazque-
zendako eta hirugarrena, Maia 
Etxebarriarendako. 

Konfinamenduan idatzitakoak 
"Pertsonen arteko errespetua 
eta maitasuna oso garrantzitsuak 
dira guretako", azaldu zien Are-
txabaleta Lagunkoiako kide 
Pedro Etxebarriak Arkupe kul-
tur etxeko aretoan elkartutako 
gaztetxoei. Otsail inguruan joan 
ziren talde horretako hainbat 
kide institutura, zelan jorratzen 
duten hori ezagutzera: "Elkar-
bizitzari dagozkion hainbat gai 
lantzen ditugu, adinekoena ez 
izan arren zehazki, eta horren 
berri eman genien", dio Juan 
Carlos Pascual Pasku zuzenda-
riak. "Pozik" entzun zituzten 
azalpenak, eta hortik abiatuta 
elkarlanari ekin zioten: "Konfi-
namendua iritsi zen orduan. Eta 
mugarria izan zen hura; izan 
ere, erabaki zen idazlan lehia-

keta deitzea, ikasleek etxean 
zeuden bitartean egin zezaten".  

Aukeraketa lan "zaila" 
Adineko baten lekuan jarri eta 
haren egunerokoa kontatu dute 
idazlanetan. 140 baino gehiago 
jaso zituzten eta sekulako lana 
izan dute horiek guztiak iraku-
rri eta onenak hautatzen. "Lan 
zaila", Etxebarriak onartu zue-
nez: "Zoragarria izan da. Lan 
ederrak izan dira eta 22 auke-
ratzea ere kosta egin zaigu. Lehen 
saria irakurtzean batek baino 
gehiagok negar egin du".

Balioa eman taldeari
Aretxabaleta herri oraindik eta 
atseginagoa eta erosoagoa izan 
dadin dihardu lanean Aretxa-
baleta Lagunkoiak, eta Karme-
le Uribarri Ongizate zinegotziak 
balioa eman zion horri ikasleen 
aurrean: "Interesgarria da, adi-
nekoak eurak direlako protago-
nistak, batetik, eta ikuspuntu 
integrala dutelako, bestetik". 
Eta horiekin elkarlanean jarrai-
tzeko asmoa agertu zuen: "Pozik 
gaude ekimen horrekin, eta, 
hala, jarraituko dugu haien lana 
sustatzen". 

Hiru irabazleak eta eskolako, Udaleko eta Aretxabaleta Lagunkoiako ordezkariak. M.A.

Adinekoei errespetua 
lantzen nerabeekin
aretxabaleta Lagunkoiak deitutako idazlan lehiaketan hartu dute parte kurtzebarri 
institutuko ikasleek. astelehenean banatu zizkieten sariak lan onenak idatzitako 22 
gaztetxoei, eta antolatzaileak "oso gustura" agertu dira emaitzarekin 

Ostalariak laguntza zuzenekin 
lagundu gura ditu Udalak
ostalaritza zerbitzu bakoitzari 300 euro emango dizkio 
eta 600 euro lantaldeko langile autonomo bakoitzeko

M.A. aREtXabaLEta
Herriko ostalariak oso kezkatu-
ta daude bizi duten egoerarekin. 
Askok zabaldu zituzten ateak 
zapatuan, baina gaur berriz itxi 
beharrean izan dira, azken ha-
malau egunetako intzidentzia 
tasa 500etik gora duelako Are-
txabaletak. Udala kezka horren 
jakitun da; izan ere, ostalariek 
manifestazioa egin zuten aza-
roaren 27an, eta ondoren, bilera 
alkatearekin, abenduaren 7an. 
Horiek guztiak jakinik, ezohiko 
dirulaguntza lerro bat abian 
jartzea erabaki du.

60.000 euroko partida 
Eguaztenean egindako Gobernu 
batzordean onartu zuten lagun-
tza lerro hori. "Ostalaritzako 
enpleguari eta jarduerari eusten 
laguntzea eta sektorearen itxie-
rak eragindako galerak arintzea 
izango du helburu", adierazi du 
Unai Elkoro alkateak. 

60.000 euroko partida bat da 
onartu dutena, eta honela bana-
tuko dute diru hori: establezi-
mendu bakoitzak 300 euroko 
zenbateko finkoa; langile auto-
nomo bakoitzeko, 600 euro; eta 
soldatapeko langile bakoitzeko, 
azaroari dagokion Gizarte Segu-
rantzako kuotaren kostua, 600 
euroko mugarekin. "Lanpostuak 
mantentzea da guretzat garran-
tzitsuena, eta, horregatik, lan-
gile kopuruaren arabera banatzea 
dirua erabaki dugu", dio Elkorok.

Laguntzak Gipuzkoako Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu ondo-
ren jarriko dira indarrean, eta 

abenduaren 31 bitartean egin 
ahal izango dituzte eskaerak 
ostalariek.

Terrazak eta zaborra 
Udalak beste neurri batzuk ere 
hartuta ditu ostalaritzari lagun-
tzeko; terrazen tasak, esaterako, 
aurten bezala datorren urte osoan 
ere ez dituzte kobratuko. Gai-
nera, 2021eko aurrekontuetan 
terrazak egokitzeko inbertsioei 
laguntzeko dirulaguntza lerro 
bat sartzea aurreikusi dute. 

Bestetik, zaborraren tasa or-
daintzetik salbuetsita egongo 
dira 2020ko laugarren hiruhile-
koan. Horretarako, ordenantza 
fiskalak aldatuko dituzte hu-
rrengo osoko bilkuran. 2021ean, 
ostera, tasa horren hiruhileko 
ordainagiriaren %50 ordaindu-
ko dute. Ura, ostera, kontsumoa-
ren arabera ordaintzen dabiltza. 

Laguntzeko borondatea Udalak
Igor Ezkibel ostalaria gustura 
agertu da Udalaren erantzuna-
rekin: "Beti egon da gertu osta-
lariokin batera laguntzak ados-
teko eta laguntzeko borondatea 
erakutsi du. Baina laguntzak 
dira; eta horiekin ez gara iristen 
ditugun zorrak ordaintzera". 
Kontu honetan Udalak zenbate-
ko ardura duen ere zalantza 
dauka, murrizketak Espainiako 
Gobernuak eta Jaurlaritzak 
agintzen dituzte eta. Gaineratu 
du egoera "oso txarrean" dagoe-
la herriko ostalaritza: "Zorpetzen 
gabiltza, jakin barik bihar ne-
gozioa izango dugun edo ez".
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Duela bi hilabete inguru Marin auzoko kanposantura bidean 
egindako harri-lubetan lur-jausia izan berri da. Bertatik egunero 
pasatzen direnek "arrisku handia" dagoela adierazi dute.

IRATXE ARRESE

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo  688 69 00 07.

Lur-jausia Marin 
auzoko harri-lubetan

I.B. ESkoRiatza
Eskoriatzako Udalak, 2020ko 
azaroaren 18ko alkate erabakiz, 
COVID-19ak sortutako krisi eko-
nomiko eta sozialaren eraginpean 
dauden enpresei laguntzeko bi 
dirulaguntza argitaratu zituen. 
Batetik, higiene eta babes neu-
rriak ezartzeko dirulaguntzak; 
eta, bestetik, enpleguari eusteko 
hogei langile baino gutxiagoko 
enpresentzako dirulaguntzak.

Iragarkiak publikatu zirenean 
dirulaguntza eskaerak aurkez-
teko epea 2020ko abenduaren 
11n bukatzea erabaki bazen ere, 

alkateak abenduaren 4an har-
tutako erabaki bitartez eskaera 
epea luzatzea erabaki du; hori 
horrela, aipatutako bi dirula-
guntzak eskatzeko epea 2021eko 
urtarrilaren 14ra arte izango da. 

Informazio gehiago jaso eta 
dirulaguntzak eskatzeko bete 
beharreko oinarriak eta eskae-
ra orria eskuratu nahi dituenak 
Eskoriatzako udal webgunera 
jo dezake. Hain zuzen ere, es-
kabideak eta agiriak Eskoria-
tzako udaletxean bertan edo 
egoitza elektronikoan aurkeztu 
beharko dira.

Enpresentzako dirulaguntzak 
eskatzeko epea luzatu egin dute
urtarrilaren 14ra arte luzatu dute pandemiak sortutako 
ondorioei aurre egiteko bi dirulaguntzak eskatzeko epea

Imanol Beloki ESkoRiatza
Musikak izango du protagonis-
mo handien gaurko hitzordutik 
hasi eta urtea bukatu aurretik  
Eskoriatzan izango direnetan. 
Gaur, esaterako, ez da musika 
zuzenean entzuteko aukera 
izango, baina Enrique Villarreal 
El Drogas musikari nafarrari 
buruzko dokumentala izango 
da ikusgai Zaldibarren. Hala, 
Barricada rock taldean eginda-
ko 30 urteen gaineko errepasoa 
ezagutu ahal izango dute ber-
taratzen direnek. 19:00etan 
izango da proiekzioa, eta doku-
mentala ikusi nahi dutenek 
gonbidapena eska dezakete; 
Whatsappez (650 49 51 66) eska-
tu beharko dira sarrerak. Ba-
natzen ez dituzten gonbidapenak, 
berriz, leihatilan jarriko dituz-
te salgai, dokumentala hasi 
baino ordu erdi lehenago.

Musika bandaren saioa 
Zapatuan, aldiz, musika esko-
lako bandak kontzertua eskai-
niko du Manuel Muñoz kirol-
degian, 19:30ean. Kasu horretan 
ere, gonbidapena beharko da 
hitzordura joateko. Horretara-
ko, hain zuzen, musika esko-
lara joan edo telefonoz deitu 
beharko da, gonbidapenak es-
kuratzeko. Besteak beste, High-
lights from Harry Potter, Return 

of the Crusaders eta Shut up 
and dance piezak entzuteko 
aukera izango da.

Gaurko eta biharko saio haue-
kin batera, martitzenean, Ipa-
rraldetik etorritako Pauline & 
Juliette musikari gazteek mu-

sika emanaldi goxoa eskainiko 
dute Zaldibar antzokian. Bi ar-
tistek Veloma lan berriko kantak 
aurkeztuko dituzte.

Xabier Lete gogoan 
Xabier Leteren heriotzaren 10. 
urteurrena gogoratzeko emanal-
dia eskainiko du Jon Sarasuak. 
Leteren ibilbidearen interpre-
tazio pertsonal bat taularatuko 
du, Leteren kantagintza labur-
biltzen duten hamabi kanta 
interpretatuz.  Hitza eta kantua 
nahastuko ditu, gitarrarekin eta 
pianoarekin jantzita.

Pauline & Juliette, Iparraldeko musikari gazteak. PAULINE & JULIETTE

Gabonetako kultura 
egitarauan, musika ardatz
zaldibar antzokian eta Manuel Muñoz kiroldegian zenbait hitzordu antolatu dituzte 
gaur hasi eta urtarrila bitartean. batez ere, musikak izango du protagonismoa, eta 
guztietarako gonbidapena beharko da –zehaztasun gehiago, udal webgunean–

GONBIDAPENA 
BEHARKO DA 
GABONETAKO 
KULTURA HITZORDU 
GUZTIETARAKO

Gabonetako kultura egitarauko 
hitzorduetara joan nahi duenak 
gonbidapena eskatu beharko du, 
Whatsappez: 650 49 51 66. 
Banatzen ez diren 
gonbidapenak, aldiz, leihatilan 
jarriko dira salgai, emanaldia 
hasi aurretik.

Abenduak 18
• 'El Drogas' dokumentala 

19:00etan, Zaldibar antzokian.

Abenduak 19
• Musika eskolako bandaren 

Gabonetako kontzertua
19:30ean, Manuel Muñoz 

kiroldegian.

Abenduak 22
• Pauline & Juliette musikari 

gazteen kontzertua
19:00etan, Zaldibar antzokian.

Abenduak 26

• Xabier Leteren heriotzaren 
X. urteurreneko kontzertua

19:00etan, Zaldibar antzokian

Abenduak 28
• Tor magoa
18:30ean, Zaldibar antzokian.

Urtarrilak 3
• Ganbara abesbatza
19:00etan, Manuel Muñoz 

kiroldegian.

Gabonetako kultura egitaraua
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Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
COVID-19ak herrian izandako 
eraginaz eta herritarren lagun-
tzeko prestutasunaz, aurrera 
begira dituzten proiektuez… 
aritu zen berbetan Eugenio Otsoa 
Leintz Gatzagako alkatea, mar-
titzenean, Goiena telebistan.

"Pandemia iritsi eta zazpi hi-
labete aguantatu genuen lehe-
nengo kasua etorri arte. Hala 
ere, kutsatu gutxi izan ditugu, 
eta 65 urtetik gorako inor ez da 
kutsatu. Horiei laguntzeko, gai-
nera, Gatzitzen plataforma ere 
badugu, Whatsapp bitartez fun-
tzionatzen duena, eta adinekoek 
beharra badute laguntzeko prest 
egoten da jendea, leku batetik 
bestera autoz eramateko, eros-
ketak egiteko…". 

"Kalte handia" arlo ekonomikoan
Udalean, bestalde, arlo ekono-
mikoan eragin handia izan du 
COVID-19ak. "Diru sarrera gu-
txiago izan ditugu. Aldunditik 
jasotzen dugunaren %20 kentzea, 
esate baterako. Horrez gain, 
ehiztariengandik urtero jasotzen 
ditugun 47.000 euroak erdian 
geratu zaizkigu, eta, beste herri 
guztietan moduan, laguntzak 
eman behar dira, baina geldi 
dauden aktibitateei; hau da, 
errentak ez kobratzea… Horre-
kin batera, ia ekintza guztiak 
bertan behera utzi genituen; 
hala ere, guraso taldeak herria 
koloreztatu zuen loreontzi ba-
tzuekin, ibilbide batzuk egin 
ditugu… Eta, aste honetan, Men-
di Asteaz ari gara". 

Turismoan eragina 
Soran Etxea itxi izana, Gaztai-
nuzketa mendi-etxeetako jabe 
berrien proiektu berriaz, bizi-
kleta elektrikoen alokairu zer-
bitzuaz, Labideaz eta Gatz Mu-
seoko berrikuntzez ere mintza-
tu da Otsoa: "Soran Etxea itxi 
izanak hutsunea eragin du. Ea 
zortea dugun eta norbaitek har-
tzen duen. Mendi-etxeetan, be-

rriz, dinamika berri batekin ari 
dira, ea hemendik aurrera zor-
te hobea daukaten. Labideak, 
bestalde, arrakasta handia dau-
ka; denda moduan funtzionatzen 
du, taberna moduan, herritarrak 
elkartzeko gunea ere bada… 
Guk GG Galerias Gatzaga dei-
tzen diogu, aktibitate handia 
duelako. Gainera, bertan, Ga-
tzEbike zerbitzua ezarri dute. 
Herriko inork ez du alokatu 
bizikleta elektrikorik, baina 
harrera ona izan du eta aurre-
ra begira funtzionatuko duela 
uste dut. Gatz Museoan, berriz, 
ermita berritu genuen, ikus-
entzunezkoak egin eta ekintzak 
gauzatzeko eremu berri bat 
izatearekin asko irabaziko dugu. 
Horren harira, aipamena egin 
nahiko nioke museoaren histo-
riaren bueltan ikus-entzunezkoa 
egin zuen Luis Ugartebururi, 
egindako lan politagatik".

Orain arte Gatz Museoa eraman 
dutenek euren ibilbidea amai-
tuta, museoaren kudeaketa eta 
gatz produkzioa eta bere komer-
tzializazioa esleitzeko lizitazioa 
ireki du Udalak: "Museoa era-
matearekin batera, beste zenbait 
ardura izango dira, denbora 
gehiagorako izango dena. Sal-
menta, berriz, handitu guran 
ari gara. Añanakoekin batera 
eusko labela ateratzeko bidean 
gaude, eta horrek bultzada eman-
go digu. Urtean 300 kilo gatz 
inguru produzitzen ditugu, ez 
dago gaizki".

Aurrera begirako lanak
Egokitu egin dute autobus gel-
tokiaren goiko eremua eta alde 
bietarako noranzkoan jarri dute 
geralekua, ingurua argiztatuta. 
Horretarako, 47.000 euroko in-
bertsioa egin du Diputazioak.  
"Autobus zerbitzua hobetzeaz 
batera, aurrera begira, Dorleta 
Santutegirako errepidea kon-
pondu gura genuke, eta Arla-
bango bidean dagoen zoruaren 
egoeraz hitz egin. Arlabanen, 
gainera, jende askok zabor uga-
ri botatzen du errepide bazte-
rrera, eta zabortegi inkontrola-
tu bihurtzen ari da ingurua".

Eugenio Otsoa, Leintz Gatzagako alkatea, martitzenean, Goienako platoan. I.B.

Zakarrez beteta daude 
Arlabango bazterrak
Dorleta Santutegira bideko errepidean dagoen zuloa konpontzea gura du gatzagako 
udalak. Horrekin batera, arlabango zoruaren egoeraz Foru aldundiarekin hitz egin, 
eta errepide horretan zakarrak ez botatzeko eskaera egin du Eugenio otsoa alkateak

65 URTETIK GORAKO 
INOR EZ DA KUTSATU; 
HERRITARREN 
LAGUNTZAK ERAGIN 
DU HORRETAN 

Udaberrian Gaztekonkis-en, Apotzagan proba batean. ESKORIATZAKO GAZTELEKUA

Neguko ekintzen barruan, 
'Gabon konkis' gaztelekuan
Whatsappez eman beharko dute izena nerabeek, eta 
horretarako azken eguna abenduaren 20a izango da

I.B. ESkoRiatza
Gaztelekuak Gabon konkis egi-
tasmoa antolatu du herriko ne-
rabeentzat. DBH-1eko eta DBH-
2ko gazteei zuzenduta, abendua-
ren 26an hasiko dira eta aben-
duaren 29an amaituko dute. 
Bigarren ziklokoentzat, aldiz, 
hau da, DBH-3 eta DBH-4 mai-
letako gazteentzat, bestelako 
ekintzak antolatuko dituzte 
abenduaren 30erako eta urta-
rrilaren 4rako eta 5erako.

Gabon konkis-erako izen-ema-
tea zabalik dago eta parte hartu 
gura dutenek abenduaren 20aren 
aurretik 688 84 38 21 telefono 

zenbakira whatsapp-a bidali 
beharko dute.

Gazteekin erabakitako ekintzak 
Gabon konkis-en, herriko txoko 
ezberdinetan egingo dituzte pro-
bak eta taldeka arituko dira: 
"Eguneko hiru edo lau orduko 
ekintzak prestatuko ditugu; hala 
ere, izena ematen duen talde 
kopuruaren araberakoa izango 
da hori. Bigarren zikloko nera-
beentzat, aldiz, bestelako ekintzak 
egingo ditugu, beraiekin batera 
zehaztuko ditugunak", adierazi 
du Miren Zubillagak, Eskoria-
tzako gaztelekuko hezitzaileak.

I.B. ESkoRiatza
Eskuz egingo dituzte buruarinak, 
abenduaren 29an, frontoian egin-
go den tailerrean parte hartzen 
duten gaztetxoek. Izenak dioen 
bezala, buruhandiak dira, baina 
arinak, pisurik gabekoak. 

Hori horrela, 17:00etatik 
19:00etara bitartean izango da 
aukera buruarinak egiteko, eta 
izen-ematea abenduaren 23ra 
arte dago irekita. Horretarako, 
gazteria@eskoriatza.eus helbide 
elektronikora idatzi edo 943 71 
46 88 telefono zenbakira deitu 
beharko da.

Segurtasun distantziak ber-
matzeko frontoian egingo dela 
ikastaroa adierazi du Eskoria-
tzako Udalak, eta antolatzaileek 
eramango dute material guztia. 
Haur bakoitzak buruarin eredu 
bat aukeratu beharko du izena 
ematerakoan, eta, nork berea 
amaitzen duenean, etxera era-
mango du beretzat.

Hala ere, 4 eta 9 urte bitarteko 
haurrek heldu batekin lagun-
duta joan beharko dute burua-
rina egiten laguntzeko. Prezioa 
buruarin bakoitzeko, berriz, 
bost eurokoa izango da.

Buruarinak egiteko tailerra 
antolatu dute hilaren 29rako
Joseba iñurrategi pilotalekuan izango den ikastaroa 4 
eta 12 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago
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MAIDER ARREGI aNtzuoLa
Antzuolako Udalak basogintza 
jasangarriaren aldeko apustua 
egin du, eta erronka nahiz ere-
du berriei heltzeko prest dago. 
Ion Aranguren Nekazaritza eta 
Ingurumen zinegotziak dio ber-
tako basoa sustatuta eta pinua-
rekiko oreka mantenduta, baso-
oreka bilatzearen aldeko bidea 
jorratu gura dutela.
Zein da Antzuolako basogintzaren 
egoera, gaur-gaurkoz? 
Antzuolako baso-lur jabetzaren 
%90 pribatua da. Insignis pinu 
asko dago landatuta, eta, banda 
marroiaren gaitza sartzean, egu-
rraren balioa asko jaitsi da. 
Kultibo bakarra izatean, gaitza-
ren hedapena zabalagoa izatea 
eta ia herri osoa kaltetzea eka-
rri du, eta basoendako oso kal-
tegarria da. 
Belaunaldi aldaketa ere arazoa da? 
Gazteei basogintzarekiko ilusioa 
piztu behar zaie eredu berrien 
bitartez. Guztia eztabaidatzeko 
dago; Antzuolan badugu, gaine-
ra, beste arazo bat: goi-tentsioko 
linearena. Gorlatik Deskarga-
raino 100 metroko zabaleran 
dagoen basoa botata baitago. 
Guztia hartu behar dugu kontuan 
eredu berri bat lantzeko. Orain-
dik ikasten ari gara, ez dago-eta 
garbi zein espeziek duen etor-
kizuna gaitz berrien aurrean. 

Bertako basogintzaren aldeko apus-
tua egin duzue? 
Bai; bertako egurraren aldekoak 
eta basoa bertako espeziekin 
egiten uztearen aldekoak gara. 
Basoa entresaka bidez ondo 
zaintzea genuke asmo. 

Kooperatiba sortzearen eredua 
duzue buruan.
Bai; baso-lurren kudeaketa el-
karlanean egitea da gure ideia. 
Lur-jabe asko daude partzela 
txikiekin, eta horrek kudeatze-
ko orduan zailtasunak eragiten 
dizkie baserritarrei. Hala, koo-
peratiba sortuz gero, kudeaketa 
bateratua izango lukete norbera 
parte izanez. Denborak esango 
du bertako basoa oinarri duen 
eredu mota honek zein emaitza 
ekarriko duen. Oraindik ere, 
ikasten, eztabaidatzen eta azter-
tzen ari gara. 

Ion Aranguren, Nekazaritza eta Ingurumen zinegotzia. MAIDER ARREGI

"Bertako basoa oinarri 
duen eredua nahi dugu"
ION ARANGUREN NEkazaRitza Eta iNguRuMEN ziNEgotzia
banda marroiaren gaitzak basogintzaren eredua mahai gainean jarri du. Hori dela 
eta, bertakoa den basogintza jasangarriaren aldeko apustua egin udalak

"KOOPERATIBA 
SORTUTA, BASO-
LURREN KUDEAKETA 
ELKARLANEAN EGITEA 
DA GURE IDEIA"

Bizikletak garbitzeko gunearen erabilera okerra salatu gura 
izan du herritar batek. Bertan pintura zuria dago botata eta 
gune hori ez dela horretarako gogorarazi gura izan du.

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo  688 69 00 07.

Pintura, bizikletak 
garbitzeko gunean

Antiguako zebra-bideko galtzada-harria kendu egingo dute. VALEN MOÑUX

Hainbat asfaltatze-lan egingo 
dituzte datorren eguenean 
30.000 euroko aurrekontua du obrak eta herriguneko 
hiru gunetan egingo dituzte errepideko asfaltatze-lanak

Maider Arregi aNtzuoLa
Herriko hainbat auzotako erre-
pideetan konponketa-lanak egin-
go dituzte datorren astean ha-
sita –eguraldiak aukera emango 
balu, behinik behin–. Hala, 
Beheko auzoan, Antiguan eta 
udal biltegiaren aurrealdean 
egingo dituzte lan horiek. Obrak 
pare bat egun iraungo duela 
adierazi du Valen Moñux udal 
aparejadoreak. "Datorren egue-
nean dira hastekoak asfalto 
lanak egiten. Asmoa da bi egu-
nean egitea, baina dena egural-
diaren arabera izaten da. Obra 
handiena Beheko auzoan dago. 

Izan ere, Beheko auzoko 5. zen-
bakiaren eta errekaren artean 
galtzada-harria dago. Kendu 
egingo dute, eta asfaltoa jarri 
bertan. Lurpeko aparkalekuen 
sarrera ere konponduko dute. 
Antiguan dagoen zebra-bidean 
antzerako lana egingo dute: gal-
tzada-harria kendu eta asfaltoa 
bota. Udal biltegi aurrea ere 
konponduko dute", kontatu du 
Valen Moñuxek.

Orsak egingo ditu asfaltatze 
lanak; seinaleen pintaketa lanak, 
berriz, Paskinek. Biak Gipuz-
koakoak. Aurrekontu osoa 30.000 
euro ingurukoa da. 

Basogintzaren egoeraz eta 
erronkez hausnartzeko, 
solasaldia egingo dute gaur, 
18:00etan, Torresoroan. 
"Aramaioko Errez Kooperatibak 
darabilen ereduaz jardungo du, 
eta Aritz Kortabarriak banda 
marroiaren hedapenaz egindako 
ikerketa azalduko du. Eredu bat 
lantzeko, baina, gure nagusiei 
entzun eta haien esperientziaz 
baliatu nahiko genuke". Uzarraga auzoko basoa. MAIDER ARREGI

Basogintzaren erronkak hizpide, gaur
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GABONAK 2020
+ SANTAMASAK

Txoronpia, Txoronpio, Olentzero,  
Mari Domingi, Bizarzuri, Erregeak... 

modu berezian aurten 
• 

Gabonetako elkartasun jaialdia  
zaharren egoitzetan

• 
Santamasak: baserritarren azoka eta 

karpa Gabonetako jaiegunetarako

IBAI ZABALA
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Karmele Uribesalgo aRRaSatE
Aurtengo Gabonak ezohikoak 
izango dira. Tradizio bilakatu 
diren hainbat ekintza bertan 
behera gelditu behar izan dira 
COVID-19aren pandemiaren 
eraginez. Izan ere, aurten, hila-
ren 24an ez da posible izango 
etxez etxe edo, besterik gabe, 
kalean kantuan aritzea. Bazka-
ri eta afarietako bilerak ere 
mugatuak izango dira, eta ka-
leko ekintza asko ezin izan dira 
antolatu. Olentzeroren eta Mari 
Domingiren bisitei ere eragingo 
die egungo osasun egoerak, bai-

ta Errege Magoen desfileei ere. 
Dena den, ahaleginduko dira 
haurrekin harremanetan egoten, 
betiere, neurriak hartuta, aur-
tengoan ere inor opari barik 
gelditu ez dadin. 

Arrasaten Olentzero eta Mari 
Domingirentzako gutunak jaso 
ohi dituzten Txoronpio eta Txo-
ronpia aurreratu egin dira. Nor-
malean, abenduaren 24an ger-
turatzen dira arrasatearrengana, 
baina aurten, egoera dela eta, 
martitzen eta eguazten honetan, 
hilaren 15ean eta 16an, herriko 
ikastetxeetara joan dira. Horre-

la egin diete bisita Arrasateko 
haurrei, eta jaso dituzte jada 
umeen eskaerak. Horrez gain, 
abenduan 24an, Olentzero herrian 
zehar ibiliko da, 20:00etan, "ze-
rua argituko duen arte".

Gutunak eta postontzia
Bergaran, berriz, ez dira kalera 
aterako eta ez da euren harre-
rarik egongo, baina jasoko di-
tuzte herritarren eskakizunak. 
Udaletxeko atarian daude Olen-
tzeroren eta Mari Domingiren 
panpinak, eta nahi duenak ber-
tan utzi ditzake eskutitzak. Gai-

nera, 2011 eta 2019. urteen artean 
jaiotako haurrek Olentzeroren 
eta Mari Domingiren gutuna 
jasoko dute etxean.

Oñatin ere egongo da poston-
tzi berezi bat, ilusioa manten-
tzeko eta eskaerak egiteko. La-
zarraga parkearen sarreran jarri 
duten egurrezko etxolan dago 
Olentzerok eta Mari Domingik 
jasoko dituzten gutunak uzteko 
tokia. 09:30etik 19:00etara egon-
go da zabalik etxola, hilaren 24ra 
arte. Kalera, ordea, ez dira ate-
rako; aurten ez dira herriko 
plazan egongo abenduaren 24an, 

ezta aurretik egin ohi den kale-
jiran ere. Jende pilaketarik ez 
egoteko erabaki dute ekitaldi 
hori bertan behera uztea.

Aretxabaletan ere ez da egon-
go Olentzeroren eta Mari Do-
mingiren desfilerik. Hala ere, 
10 urtetik beherako neska-mu-
tiko guztiek gutuna jasoko dute 
haien partetik. Gainera, ezuste-
koren bat ere izango dute umeek. 
Eguaztenean hasi ziren eskutitz 
horiek Aretxabaletako haurren 
etxeetara iristen, eta abenduaren 
23ra bitartean jasoko dituzte. 
Gainera, postontzi bat jarri dute 

Txoronpio eta Txoronpia, Arrasateko ikastetxe batean, gutunak jasotzen. IBAI ZABALA

Moldatu egin dituzte 
bisitak Olentzerok, Mari 
Domingik eta Erregeek
Egoera dela eta, olentzerok, Mari Domingik eta Errege Magoek ezingo dituzte ohiko 
harrerak eta desfileak egin. Dena den, topatu dute herritarrengana gerturatzeko era 
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Arkupe kultura etxean, Gabo-
netako pertsonaia horiei gutunak 
bidali ahal izateko. 

Olentzeroren etxea 
Eskoriatzan, abenduaren 24an, 
Olentzero eta Mari Domingi ez 
dira urtero moduan kalez kale 
ibiliko, eta laguntzaileek ez di-
tuzte goizean plazan eskutitzak 
jasoko. Hala ere, Ibarraundi 
museoa Olentzeroren etxea ba-
litz bezala atondu dute. Ikatza 
egiteko txondorra ikusgai egon-
go da, baita Mari Domingiren 
ortua ere. Dena den, ez dira 

bakarrik egongo; aukera egongo 
da euskal mitologiako beste per-
tsonaia batzuk ere ezagutzeko. 
Besteak beste, Basajaun, galtza-
gorriak, Tartalo eta Anbotoko 
Mari izango dira. Horrez gain, 
museoaren sarreran saski bat 
jarriko dute, Olentzerorentzako 
eta Mari Domingirentzako gu-
tunak uzteko.

Astelehena ezkero dago zaba-
lik Ibarraundi museoan presta-
tu duten etxea, eta abenduaren 
23ra arte egongo da bisitatzeko 
aukera. Gaur arte, herriko ikas-
tetxeetako haurrek goizez egin 

dituzte bisitak, baina bestela 
ere izango da bertara gertura-
tzeko beta. Gaur, egubakoitza, 
15:00etatik 19:00etara egongo da 
zabalik. Bihartik eguaztenera, 
berriz, 10:00etatik 13:00etara eta  
15:00etatik 19:00etara. Bisita 
egiteko, beharrezkoa izango da 
hitzordua hartzea. Horretarako 
hiru modu daude: kultura@es-
koriatza.eus helbidera idatzita, 
943 71 46 88 telefonora deituta 
edo Whatsapp bidez, 650 49 51 
66 zenbakian. Bisita bakoitzak 
15 minutuko iraupena izango 
du eta gehienez sei laguneko 
taldeetan sartuko dira herrita-
rrak. Haurrek, derrigorrez, hel-
du batekin joan beharko dute 
eta Udaletik eskatu dute, ahal 
dela, haurrentzako karrotxorik 
ez eramateko.

Horrez gain, erakusketaren 
inguruko ipuin bat idatzi du 
Miren Diaz de Gereñu eskoria-

tzarrak. Eskoriatzako Udaleko 
webgunean deskargatu daiteke, 
eta liburutegian hainbat ale 
daude, maileguan hartu ahal 
izateko.

Antzuolara, ordea, kamioi ba-
ten gainean iritsiko dira Olen-
tzero eta Mari Domingi. Aben-
duaren 24an, 09:30ean, Beheko 
auzotik hasita, auzoz auzo joan-
go dira herritarrak agurtzen. 
Hori dela eta, balkoietatik adi 
egoteko eskatu diete antzuolarrei. 

Panpina lehiaketa
Elgetan, berezitasun moduan,  
Olentzero eta Mari Domingi 
panpina lehiaketa egingo dute. 
Edozein material eta itxurarekin 
egin daitezke panpinok. Lanak 
aurkezteko eguna datorren mar-
titzena izango da, hilak 22, Es-
paloia kafe antzokian, 16:00eta-
tik 18:00etara. Sariak egongo 
dira: lehenengoa, 80 eurokoa; 
bigarrena, 60 eurokoa; eta hiru-
garrena, 40koa. Gainera, aur-
keztutako lanak erakusgai ja-
rriko dituzte.

Horretaz aparte, hurrengo 
egunean, abenduaren 23an, Olen-
tzeroren eta Mari Domingiren 
etorrera egingo dute Espaloian. 

Aurten ez dira Intxortatik jai-
tsiko, eta zuzenean kafe antzo-
kira joango dira. 16:00etatik 
19:00rak arte egongo dira bertan. 
Adinaren arabera ordu tarte bat 
izango dute haurrek Espaloira 
gerturatu, Olentzero eta Mari 
Domingi ikusi eta gutuna uzte-
ko. Gonbidapena izatea beha-
rrezkoa izango da. Elgetako ume 
guztiek jasoko dute horrelako 
bat etxean, eta bertan zehaztuko 
diete zer ordutan joatea dagokien. 

Aramaion zerbait egin daite-
keen aztertzen ari dira, eta Leintz 
Gatzagan ez dago aurreikusita 
gisa horretako ekitaldirik. 

Erregeak ere, moldaketekin
Olentzerori eta Mari Domingiri 
ez ezik, Errege Magoei ere era-
gin die pandemiak, eta moldatu 
egin behar izan dute euren ur-
teroko bisita. Arrasaten, esate-
rako, Biteriko plazako karpan 
egingo diete harrera umeei, 
urtarrilaren 5ean, 18:00etatik 
20:00etara. Bergaran ere ez da 
desfilerik egingo. Edozelan ere, 
Meltxorrek, Gasparrek eta Bal-
tasarrek agurra bidaliko diete, 
sare sozialen bitartez, Bergara-
ko ume guztiei.

ESKORIATZAKO 
IBARRAUNDI MUSEOA 
OLENTZEROREN ETXEA 
BALITZ BEZALA 
ATONDU DUTE 

Mari Domingi, Eskoriatzako Ibarraundi museoko erakusketan. IMANOL BELOKI
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Jone Olabarria aRRaSatE
Pandemiak eragin berezia izan 
du adineko pertsonen egoitzetan 
eta askok hilabeteak eman di-
tuzte etxekoen bisitarik jaso 
gabe. Gabonei begira ere hainbat 
izango dira aurten egoitzatik 
ezin irtenda jarraituko duten 
egoiliarrak. "Bakardade horri 
aurre egiteko" eta "musikak 
berriz ere elkartzeko" asmoare-
kin abiarazi duten "kontzertu 
berezia" da azken asteetan Mun-
dukide Fundazioaren ekimenez 
Kulturaten grabatzen  eta lantzen 
aritu direna: "Gabonek elkarta-
sunaren eta alaitasunaren sin-
bolo izaten jarraitzea nahi dugu. 
Horregatik, hainbat pertsonaren 
eta erakunderen lan altruistaren 
bidez, Eguberrietako kontzertu 
solidarioa antolatu dugu".

Hain zuzen ere, hainbat era-
kunde eta elkarte dira helburu 
solidarioarekin parte hartzera 
animatu direnak: Arrasate Mu-
sikal, Goikobalu Abesbatza, 
Arrasateko Udala, Mondragon 
Taldea, Fair Saturday, Harreman 
ONGD Arrasate, Gipuzkoako 
Foru Aldundia, GSR kooperati-
ba eta Mundukide Fundazioa 
bera ere.

Helburu solidarioekin 
Mundukide Fundazioko ordez-
kariek azaldu dutenez, "pertso-
nen arteko maitasuna, elkarta-
suna eta itxaro-pena sustatzeko 
gai izango den" emanaldi bere-
zia bi asmo nagusirekin jaio 
zen. Adineko pertsonei gizar-
tearen "elkartasuna eta esker-
ona" erakusteaz gain, beste asmo 
bat ere baduela azaldu du Mun-
dukideko zuzendariak, Josu 
Urrutiak: "Kontzertuaren biga-
rren helburu solidarioa hegoal-
deko herrialdeetako pertsonak 
gogoan izatea da, haientzat 
pandemia ez delako arazorik 
garrantzitsuena; gatazka, des-
plazamendu, gose, gaixotasun 
eta bestelako arazoen zerrenda 
luze bati gehitutako beste zail-
tasun bat baizik... Horregatik, 
ezin ditugu ahaztu. Haien itxa-
ropena ez da txertoa, gure el-
kartasuna baizik".

Eguberrietarako prestatutako 
klipak, musika soilik ez, mun-
du osoko testigantzak batzen 
ditu, adinekoek prestatuta eta 
egoiliarrei zuzenduta: "Gipuz-
koako egoiliarrek mezuak gra-
batu dituzte, egoitza guztietan 
zehar zabaltzeko. Munduan zehar 

Azken asteetan aritu dira emanaldiaren oinarri musikala eta irudiak grabatzen; adibidez, Kulturaten. MUNDUKIDE

Gipuzkoako egoiliarrei 
elkartasuna helarazteko 
kontzertu berezia, prest
'Elkartasuna ezin da gelditu' lelopean, hilaren 24an eskainiko dute. "adinekoei 
elkartasuna bidali" eta "lankidetza programei laguntza eskaintzea" da helburua
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dauden Mundukideko koope-
ranteek ere euren hitzak hela-
raziko dituzte, hainbat proiek-
tutan parte hartzen duten la-
gunekin batera".

Egoitzetan, baita online ere
Kontzertua adinekoen egoitza 
eta zentroetan, erretiratuen 
etxeetan, eguneko zentroetan 
eta osasun mentaleko egoitzetan 
bizi diren edo parte hartzen 
duten pertsona guztiei zuzen-
duta dago. Izan ere, aitortu dute 
hasiera batean Arrasateko egoi-
tzetara bideratzea aurreikusten 

zuten arren, azkenean Gipuzkoa 
osoko egoiliarrek izango dute-
la kontzertuaz "gozatzeko"  au-
kera. "Behin grabaketa bukatu 
eta prozesu osoa eginda, Arra-
satetik eta ingurutik harago 
zabaltzeko aproposa zela ikusi 
genuen, eta, Gipuzkoako Foru 
Aldundia tarteko, bere menpe-
ko egoitza guztietan ikusi ahal 
izango da".

Hala ere, aukeratutako egoi-
tzetan kontzertua online eta 
doan emateaz gain, publiko 
orokorrak  norberak nahi duen 
ekarpenaren  truke ikusi ahal 

izango du kontzertua. Hain 
zuzen ere, emanaldia online 
emango da mundukide.fsnext.
org web helbidearen bidez, 
abenduaren 24an, 11:00etan 
eta 18:00etan; eta abenduaren 
25etik aurrera, berriz, edonoiz 
ikusi ahal izango da sarean.

Gorengo mailako musikariak
Ekimenera batu diren artisten 
artean dauden Eñaut Elorrie-
ta, Idoia Asurmendi aramaioa-
rra, Pedro Muñoz, Goikobalu 
abesbatza eta Mundukideren 
orkestra sinfonikoa. 

Musikarien gidaritza Fer-
nando Velazquezen lana izan 
da. Getxoztarrak esperientzia 
zabala du gidaritzan eta kon-
posizioan; eta horren adibide 
garbia da azkeneko urteetan 
jasotako aitortza: 2017an, ja-
torrizko musika onenaren Goya 
saria irabazi zuen, Un monstruo 
viene a verme filmaren musi-
kari esker. Filmen soinu ban-
detan soilik ez, Euskadiko 
Orkestra Sinfonikoa, Madrilgo 
Erkidegoko Orkestra eta abes-
batza, London Metropolitan 
Orchestra eta Budapesteko 
Irratiko Orkestra Sinfonikoa 
zuzendu ditu, besteak beste.

Askotariko doinuak entzungai
Gabonetarako prestatutako 
kontzertuak hainbat musika 
estilo eta doinu batuko ditu, 
hala nola We wish you a merry 
chistmas Mari Carmen Egu-
rrolaren eskutik, Cançao da 
terra Pedro Muñozek interpre-
tatua, Mendigoizalearena Eñaut 
Elorrietaren bidez eta Idoia 
Asurmendiren Viejo refranero.

Emanaldirako bereziki era-
tutako Mundukide orkestra 
sinfonikoa osatu duten musi-

kariak lau orduz aritu ziren 
Kulturaten, emanaldian eskai-
niko dituzten abestiei doinu 
eta oinarria jarriz. Horri aho-
tsa jartzeko lan egin duten 
gainerako taldeek eta abesla-
riek euren kontura jarri di-
tuzte ahotsak, ostean graba-
tuta.

'Fair Saturday'-ren baitan
Gabonetarako prestatutako 
kontzertuak bat egingo du 
Fair Saturday kultur mobili-
zazioarekin. "Fenomenoa aza-
ro amaieran agertu zen, eta 
mundu osoko artistek eta kul-
tur erakundeek parte hartzen 
dute, ekitaldiaren bidez hau-
tatutako proiektu sozialei la-
guntzeko". Fair Saturday mu-
gimenduak proiekzio artisti-
koak sortzeko plataforma 
teknologikoa jarriko du Ga-
bonetako kontzertuaren anto-
latzaileen eskura. Programa 
ikusi ezin eta Mundukideri 
ekarpena egin nahi izanez 
gero, Bizum eta kontu korron-
teak erabili ahal direla gogo-
rarazi dute. Informazioa gehia-
go eskura dago ekimenaren 
webgunean.

Goikobalu abesbatzako kideak, Eguberriko kontzertu bereziari ahotsa jartzeko entseguan. MUNDUKIDE
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Seber Altubeko merkatutik 
pasatzen denak ezagutuko du 
Askasibar baserriko Rakel 
Perez de Arenaza barazki 
saltzailea. Beti agertzen da 
hileroko zitara, eta, santamas 
azoka tokatzen denean, bere 
lurretik ereindako barazki 
koloretsuz apaintzen du 
postua. Kolore nahasketa 
deigarri horiengatik lortu du, 
hein batean, edizio ugaritan, 
iaz barne, santamas feriako 
saltoki onenaren saria 
eskuratzea.

Santamas eguna urtero 
"ilusioz" itxaroten duela aipatu 
du Perez de Arenazak; are 
gehiago, jaiaren bilakaera 
nolakoa izan den gogoratzen 
duenean: "Txikiak ginenean, 
desagertuta zegoen santamas 
azoka, baina batzuk 
errekuperatu nahian hasi ziren. 
Lehen, gainera, nire auzoan, 

Meatzerrekan, ospatzen zen, 
gertaera batzuen ondorioz 
kalera eramateko erabakia 
hartu zuten arte". 

Urtea bezala, uzta "arraroa"
"Eguraldi-aldaketa bortitzek" 
ortuko jaki ugari hondatu 
dituela esan du ekoizleak. 
Edozelan ere, jendeak hileroko 
azokari "harrera ona" egin 
diola uste du: "Azoka-
egunetako eguraldi onak 
herritarrak erakarri ditu".

GOIENA

"Herritarrak azoka-egun arrunta 
balitz bezala portatzea nahi dugu"
RAKEL PEREZ DE ARENAZA NEkazaRitza-EkoizLEa

Hasier Larrea aRRaSatE
"Azoka egingo da zapatu honetan, 
baina ez du santamasekin inon-
go loturarik izango", adierazi 
du, argi eta garbi, Nerea Laz-
piurrek, Arrasateko Udaleko 
Tokiko Garapen Saileko tekni-
kariak. Bihar Seber Altube pla-
zan egongo den merkatu irekia 
urteko beste edozein hilabetetan 
aurki daitekeena bezalakoa izan-
go dela baieztatzeko mintzatu 
da gisa horretan, "jendeak ez 
dezan pentsa santamas feria 
egiten ari garenik". 

Horrek ez du esan nahi herri-
tarrek produktu fresko ugari 
aurkituko ez dituztenik bertan. 
Aitzitik, sendabelarrak, sasoiko 

barazkiak, gaztak, pastelak, kon-
tserbak, egurrezko artisau la-
nak... egongo dira salgai, baina, 
Lazpiurrek gaineratu duenez, 
"talo arteko txorizorik ez da 
egongo, ezta baserritar jantzi-
tako ekoizlerik ere".

Hala ere, izango du biharkoak 
gainontzeko hileroko azokek ez 
duten bereizgarririk, soilik san-
tamasetan kalera jaisten diren 
herriko ekoizleei postua jartze-
ko gonbidapena egin die-eta 
Udalak. Gauzak horrela, 19 sal-
tokiri egingo zaie tokia Seber 
Altube plazan; normalean egon 
ohi dena baino eskaintza han-
diagoa egongo da, ondorioz, 
hileko hirugarren asteko azokan.

Gozogileak, "modan" 
Bitxikeria modura, azken hila-
beteetan tokiko produktuak 
sustatzeko egitasmora "herriko 
lau gozogile" batu direla aipatu 
du Lazpiurrek. Saltzaile berriak 
arrasatearren aldetik "erantzun 
ona" jasotzen ari direla gehitu 
du Udaleko teknikariak: "Eros-
ketei erreparatuta, pentsatzekoa 
da herritarrei asko gustatzen 
zaizkiela jaki azukredunak". 

Lau gozogile horien artean 
Oubsal izeneko marokoarra dago, 
bere herrialdean egiten diren 
gozoak gerturatzen dituena. 
Glutenik gabeko ogiak eta pas-
telak ere egongo dira erosgai, 
Errastikua jatetxekoen eskutik.

Zapatukoa, santamas 
kutsurik gabeko azoka
Hileko hirugarren asteari dagokion merkatu "arrunta" plazaratuko dute bihar 
baserritarrek Seber altuben. Pilaketak saihesteko, hilero egon ohi diren ekoizleak 
bakarrik azalduko dira, santamasetan postua jarri ohi duen herrikideren bat salbu



Merkatu azokara jaisten da 
ostiralero, amarekin eta 
arrebarekin batera, Bedoña 
auzoko Artazubiaga baserrian 
bizi den Felix Etxagibel 
nekazaria. Erretiratu zenetik 
denbora gehiago eskaintzen 
dio baratze ekologikoari, baita 
basoan hezten dituen txerriei 
ere. Baserrian egindako lanak 
kaleko jendearen erantzuna 
jasotzen duela adierazi du, eta 
bezeroei "eskerrik onena" zor 
diela gaineratu. Haren 
esanetan, "ondo" saltzen dira 
baserritik eroaten dituen 
barazkiak, intxaurrak, 
odolosteak, txorizoak eta ogiak. 

Santamas feria lehen 
sektorearentzat "bozgorailu 
txiki bat" dela uste du 
bedoñarrak. Biharkoa badaki 
ez dela horren ordezkapena 
izango; hala eta guztiz ere, 
jaiegunez euren "produktuak 

dastatzeko aukera emango dio 
jendeari". 

Ekoizle gehiagoren beharra
Baserritarren egungo egoerak 
kezka eragiten dio nekazariari, 
uste duelako ingurua 
mantentzeko eta kaletarren 
beharrak asetzeko "hobe" dela 
baserritar gehiago egotea. 

Bestalde, Internet bidezko 
erosketen gorakadak tokiko 
ekoizleei "onurarik" eragiten 
ez diela nabarmendu du.

FELIX ETXAGIBEL

"Jendeak ematen digun indarra da 
guretzat aurrera egiteko erregaia"  
FELIX ETXAGIBEL NEKAZARITZA EKOIZLEA

Bedoñako Ainara Abasolok ere 
santamasetan aparteko giroa 
egoten dela ez du ukatzen. 
Aurtengo azoka "guztiz 
desberdina" izango dela argi 
dauka, nahiz eta espero duen 
baserritar azokarekin "herria 
zertxobait alaitzea". 

Hileroko azokari eskaintza 
berezia gehitzen dio Abasolok: 
glutenik gabeko jaki gozo eta 
ekologikoak. Bere semea eta 
bera zeliakoak direlako hasi 
zen halako janariak eskuz 
egiten. "Elaborazioa eta 
emaitza, biak" gustatu 
zitzaizkionez, ingurukoei euren 
iritzia emateko eskatu zien, 
eta, haiei ere gustatu 
zitzaienez, bezeroei eskaintzea 
erabaki zuen: "Jende askok 
ditu arazoak glutenarekin, eta 
komertzio handietako 
produktuak ez dira ekologikoak 
bezain osasuntsuak. Ondorioz, 

nik egiten ditudan gozoek 
harrera ona izaten dute 
herritarren artean; batez ere, 
batatazko donutsek. Horiek 
saltzen dira gehien.

Azukrea, azukrearekin
Kikara industrialak ortuko 
barazki eta frutekin 
ordezkatzen ditu Errastikua 
jatetxeko ugazabak: "Kalabaza, 
kalabazin, datil, platano edo 
batatarekin eransten diet 
gozoei behar duten azukrea". 

AINARA ABASOLO

"Glutenik gabeko gozoak egiten 
ditut; jendeari gustatzen zaizkio"
AINARA ABASOLO ERRASTIKUA JATETXEA

Bikotea 2017an hasi zen 
Larraunen (Nafarroa) ogia 
egitetik bizitzen. Aipamen 
bereziaren saria jaso dute 
azken hiru edizioetan, 
baina aurten Leitzako 
azokan egongo dira: 
"Hurrengo urtean 
santamas azokan izango 
gara, ikusiko dugu elkar!".

ITZIAR EGIDAZU

"Aurten ez 
zaigu joatea 
tokatzen"
ITZIAR EGIDAZU ETA 
ARATZ ZUBELDIA
OKINAK
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Iturriak itxita 
udaberrira arte
Negua iristear dela-eta tenperatura 
baxuak jada heldu dira bailarara. 
Horregatik, herriko iturriak itxi 
egingo dituzte, izozteen ondorioz 
matxurak saihesteko asmoz. 
Kalebarrengo eta Ondarreko 
iturriek, ordea, zabalik jarraituko 
dute, eta matxurak konpontzen 
saiatuko dela adierazi du Udalak, 
herritarrentzako kaleratutako 
oharrean.

MAIDER ARREGI

Maider Arregi aNtzuoLa
Pandemia egoeragatik, Arrola 
mendizale taldeak Lizargaraten 
urtero legez egin ohi duen urte 
berriko ongietorria bertan behe-
ra uztea erabaki du. "Osasun 
egoerak eta jarritako neurriek 
hala eskatuta, aurten ezin izan-
go dugu ospatu eta banatu tra-
dizio handikoa den salda eta 
txistorra Lizargaraten", aitortu 
dute Arrolako kideek. 

Federazio txartelak 
Bestetik, Arrolak jakinarazi du 
federatzeko txartela eskuratu 
daitekeela jada. "Urtero bezala, 
federatzeko epea zabalik dago 
abenduaren 23ra arte. Federa-
tzeko asmoa daukanak informa-
zioa eskatu dezake, mezua ida-
tzita arrolamt@gmail.com hel-
bidera. Eskaera jaso bezain 
pronto, federatzeko aukera ez-
berdinak bidaliko zaizkie inte-

resa duten herritarrei", argitu 
dute. Aurrez aurre hitzorduak 
hartzeko egun bat ere jarriko 
dutela gaineratu dute, eta egun 
hori abenduaren 21a, astelehena, 
izango da, 18:30etik 19:30era bi-
tartean, Arrolaren Olarango 
bulegoan.

1985eko urtarrilean Argilekun. ARROLA

Urte berriko ongietorria bertan 
behera uztea erabaki du Arrolak 
arrola taldeak urte berriari ongietorria egiteko duen 
tradizioa eten du osasun krisiak; ez da saldarik izango 

Maider Arregi aNtzuoLa
COVID-19aren egoerak eraginda 
ziurgabetasun handiko aurre-
kontuak izango direla 2021ekoak 
aurreratu dio GOIENAri Beñar-
do Kortabarria Antzuolako al-
kateak. "Pandemia dela-eta ez 
dakigu hemendik hiru hilabe-
tera nola egongo garen, egoera 
zein izango den eta gure egune-
rokotasunak zein bilakaera 
izango duen. Horregatik, segur-
tasunez eta malgutasunez joka-
tzearen alde egin dugu. Gainera, 
gastu eta oreka arauak ez dira 
aplikatuko 2021ean. Hala, gera-
kina edozein unetan erabiltzeko 
aukera izango dugu. Aurtengoa 
nola bukatzen den likidazioa 
martxoan jakingo dugu, baina 
575.000-600.000 euro inguru izan-
go ditugu erabiltzeko aukerare-
kin. Foru Funtsetik %15 gutxia-
go jasoko dugu, eta guztia har-
tu behar dugu kontuan". 

2021ean zorrik ez du izango 
Antzuolako Udalak eta horrek 
ere eragingo du udal kontuak 
osasuntsuagoak izatea. "Gastu 

arauetan ere asko eragingo du 
zorrik ez izateak. Zorpetzeko 
aukera izango genuke, horren 
beharra egongo balitz, noski. 
Gauzak gertatu ahala hartuko 
ditugu erabakiak", argitu du 
alkateak.

Inbertsio nagusiak 
Plan orokorrak 250.000 euro in-
guruko aurrekontua du eta lau 
urtean egingo da. 2021ean, 90.000 
euro bideratuko ditu Udal Go-
bernuak. "Herriko lur guztiak 
definituko ditugu eta lau urteko 
epean gauzatu, antolamenduak 
izan ditzakeen aldaketak kontuan 
hartuz. Plegua eginda dago, eta 
behin aurrekontuak onartuta 
lehiaketara aterako dugu urte 
hasieran".

Erabilera askotariko Olaran 
etxeko lanak 2021ean egingo dira 
eta 180.000 euroko aurrekontua 
dute. "Igogailua jarriko dugu 
eta beste areto handi bat izango 
du, komunak ere berrituko dira 
eta margotu egingo da".

Egingo diren bestelako lanen 
artean hilerriko lanak daude 
–24.000 euro–. "Kolunbarioan 
apal berriak jarriko dira eta 
hezurtegiko lanak ere egingo 
dira. Baserrietara ura eramate-
ko auzolanean egingo den azken 
fasea burutuko dugu; baita Na-
rruola-testigantza proiektua ere". 

Udalak energia berriztagarrien 
aldeko apustua egina dauka, eta, 
gaur egun martxan duen azter-
ketaren emaitza jakitean, herri-
ko argiteria sarea berritzea 
posible den erabakiko du. 

Bestalde, COVID-19ak eragin-
dako kalteak arintzeko beste 
30.000 euro ere bideratuko dira. 
Eta jolasguneen egoera eta Erre-
kalde auzoa duintzeko prozesua 
2021ean gauzatuko du Gobernu 
taldeak, eragileekin elkarlanean. 

Erabilera askotariko Olaran etxearen aurrealdea. MAIDER ARREGI

Malgutasun handiko 
aurrekontuak 2021erako
2.700.000 euro inguruko aurrekontua du esku artean antzuolako udalak. inbertsioen 
diru partida handiena olaran etxeko obrak eta herriko plan orokorrak eroango dute. 
ogasun batzordean aztertu ostean, hilaren 29ko osoko bilkurara eroango dute

2021EAN JARRIKO DA 
ABIAN LAU URTERAKO 
PLAN OROKORRA; 
90.000 EURO 
BIDERATUKO DIRA

Egoera kontuan izanda, Gabo-
netako saskia ez zozketatzea 
erabaki du AKEk. "Guretzako 
diru iturri ona izan arren, aur-
ten bizi dugun egoerarengatik 
ez dugu Gabonetako saskirik 
kaleratuko", azaldu du Ibon Ge-
zalagak. Bestalde, Eztalako al-
dagela berrien inaugurazio 
ekitaldiaren data atzeratu egin 
dute, eta ez da bihar egingo.

Gabonetako saskirik 
ez du kaleratuko 
AKEk aurten Elkarretaratzea

Bateragune auziaren aurka 
elkarretaratzea bihar, 
12:00etan, plazan.

'Erlauntza' filma
Hilaren 19an eta 20an. 
Sarrerak, aldez aurretik.

Bertso saioa
Urtarrilaren 16an egingo da, 
Torresoroan, 18:00etan; 
sarrera aurrez erosi behar da.

oHaRRak
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Olentzero ez da bakarrik etorri-
ko; izan ere, Mari Domingi on-
doan izango du aurten. Elgetako 
neska-mutikoekin elkartu nahi 
zuten biek ala biek, eta bete 
beharreko neurriak nola bete 
luzaro aztertu ostean jakinara-
zi dute baietz, Elgetan izango 
direla eguaztenean. Ez ditugu 
Intxortatik jaisten ikusiko, ez 
dira plazan ilara luzeak egingo. 
Horren ordez, Espaloia kafe an-
tzokian elkartuko dira ikazkina 
eta haren laguna neska-muti-
koekin. "Zuzenean Espaloira 
joango gara", jakinarazi dute. 

Gonbidapenarekin eta 16:00etan 
Adinaren araberako txandetan 
eta talde txikietan sartuko dira 
neska-mutikoak Olentzerorekin 
eta Mari Domingirekin egotera, 
16:00 eta 18:00 artean. Eta umeen 
gutunak jasoko dituzte. Poston-
tzi handi bat izango dute horre-
tarako; izan ere, propio presta-
tu dute seigarren mailako neska-
mutikoek.

Beharrezkoa izango da ekital-
dian zehar segurtasun neurriak 
betetzea. Hala, neska-mutikoek 
egunotan jasoko dute gonbidapen 
bana etxeko postontzian. Adi 
bertan datozen argibideei! Olen-
tzerorekin eta Mari Domingire-
kin elkartzeko orduarekin ba-

tera etorriko baitira bete beha-
rreko segurtasun eta higiene 
neurriak.

Bezperan, Gabon kantak 
Herri Eskolara ere joango dira, 
aurten, Olentzero eta Mari Do-
mingi. Gabonetako oporrak 
hartzeko egunean izango da,  
martitzenean. 

Eskola egun berezia izango 
da, nahiz eta ezingo dituzten 
egin urteroko ekintzak. "Aurten, 
egoerara egokitu behar izan 
ditugu Gabonetako ekintzak, 
eta pena handia dugu, baina ez 

dugu plazan urtero egiten dugun 
azoka egiterik izango. Buelta 
asko eman dizkiogu kontuari, 
baina jende pilaketak ekidin 
behar dira, eta azokarekin ezin-
go dugu hori saihestu", azaldu 
du zuzendaritzak. "Udalarekin 
batera adostu dugu azokarik ez 
egitea. Horren ordez, 09:00etatik 
10:30era kantura irtengo dira 
eskolako umeak. Taldeka irten-
go dira, eta herriko hainbat 
gunetan pare bat kantu abestu-
ko ditu talde bakoitzak. Biziki-
detza talde egonkorrak manten-
duko ditugu, eta abestu ostean 

eskolara itzuliko dira, bertan 
ditugun gainerako ekintzekin 
jarraitzeko. Helburua da herrian 
giro pixka bat sortzea". Neska-
mutikoak baserritar jantzita 
joatea eskatuko diete familiei: 
"Ezingo ditugu familiak ekin-
tzetara gonbidatu. Ulertzea es-
pero dugu".

Opariak eskolara  
Ikaskideekin txoripan-a jateko 
eguna izango da abenduaren 
22a. Horretaz gain, Olentzero 
eta Mari Domingi ere bisitan 
izango dira eskolan. "Taldeka 
antolatu ditugu ordutegiak, eta 
hemen ere bizikidetza talde 
egonkorrak mantenduz joango 
dira umeak Olentzerorekin eta 
Mari Domingirekin elkartzen". 
Kantuan egin, berriketa apur 
bat egin eta opariak jasoko di-
tuzte umeek. "Eguraldi ona bada, 
kanpoko espazioak erabiliko 

ditugu, eta, eguraldi txarra bada, 
eskolako ganbara". Eskolan ere 
argi dute beste modu batekoak 
izango direla aurten Gabonak. 
"Egoerara moldatu behar dugu, 
eta kasu honetan ere ezingo 
ditugu gurasoak gonbidatu, bai-
na grabatuko ditugu irudi batzuk 
eta bideoak bidaliko ditugu, 
gero, familietara", azaldu du 
Libe Iñurrigarro zuzendariak.

Ikastetxeko sarreran ipinitako 
Olentzeroren eta Mari Domin-
giren panpinek ere ezaugarri 
bereziak dituzten aurten. Mas-
kara dute bai batak bai besteak, 
eta distantzia dago bien artean. 

Olentzero, iaz, Elgetako udaletxeko arkupean. L.Z.L.

Antzokira datoz Mari 
Domingi eta Olentzero
Hutsik egin gabe, eguaztenean, abenduak 23, izango dira Elgetan. Pandemia egoera 
dela-eta gonbidapenarekin eta taldeka elkartuko dira herriko neska-mutikoak haiekin. 
adi, etxeko postontzietara bidaliko dituzte-eta gonbidapenak laster!

ESKOLAKO BISITAN EZ 
EZIK, ESPALOIKO 
EKITALDIAN ERE 
IZANGO DA AURTEN 
MARI DOMINGI

Itxita egon da tarte batez, eta 
epe horretan Arrasatera jo behar 
izan dute elgetarrek. Debagoie-
neko Ospitaleko arduradunak 
hilaren 4an batzartu ziren Ber-
garako, Antzuolako eta Elgeta-
ko alkateekin. Azaldu zieten 
pertsonala birkokatu beharrak 
eragin zuela murrizketa, eta 
abenduaren 21etik aurrera berriz 
zabalduko dutela zerbitzua.

Astelehenetik zabalik 
Bergarako gaueko 
larrialdi zerbitzua

Zeruak dituen 
mila koloreak
Goiena komunitatea 
Nerea Villa / ELgEta

Zeru ikusgarriak ikusi ditugu 
egunotan. Zeru urdinak, moreak, 
gorriak... izan ditugu. Martitzeneko 
egunsentia, esaterako, berezia izan 
zen eta herritar batek baino 
gehiagok partekatu ditu argazkiak 
sare sozialetan. Zalantzarik gabe, 
zerura begira egoteko egunsentiak 
eta ilunabarrak izan ditugu.

NEREA VILLA ARANTZETA

Udalak Olentzero eta Mari Domingi panpinen lehiaketa antolatu du 
aurten. Martitzenean, abenduak 22, aurkeztu beharko dira, kafe 
antzokian, 16:00ak eta 18:00ak artean, eta erakusgai ipiniko 
dituzte. Hiru sari daude eskuragarri: 80, 60 eta 40 euro.

Gabonetako panpina lehiaketa

Olentzeroren eta Mari Domingiren panpinak, eskolan. ELGETAKO HERRI ESKOLA

Bateragune auzia
Zapatuan Bateragunekoen 
alde mobilizatzera deitu dute 
Elgetan ere. Elkarretaratzea 
12:00etan izango da, plazan, 
Demokrazia lelopean.

Garraio zerbitzu berria
Eibar-Elgeta-Eibar zerbitzu 
berria dago martxan. 
Asteburuko egunetan 18:30ean 
abiatzen da Eibartik, eta 
18:50ean Elgetatik.

oHaRRak
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Debagoieneko Mankomunitate-
tik esan dute Gabonetan alda-
ketak egongo direla hondakinen 
bilketa zerbitzuan. Bi asteotan, 
eguaztenetan atera beharko dira 
traste zaharrak, ez eguenetan. 
Hala, abenduaren 23an eta 30ean 
emango dute zerbitzua. Ohiko 
ordutegian atera beharko dira 
tamaina handiko hondakinak, 
aurrez 943 71 19 38 erantzungai-

luan mezua utzi ondoren. Ba-
serriko plastikoen bilketa, berriz, 
hilaren 22an egingo dute. Kasu 
honetan ere aurrez deitu behar 
da, zerbitzua eskatu eta honda-
kinak nora atera adosteko.  Te-
lefonoa da 943 76 25 47. Zerbitzu 
honek balio du ateratzeko siloa 
estaltzeko erabiltzen den plas-
tiko beltza, belar boletan era-
biltzen den plastiko beltza, be-
rotegietan eta ortuan lurra es-
taltzeko erabiltzen den plastiko 
beltza eta berotegietako plasti-
ko zuria.

Bi astez eguaztena 
izango da trasteak 
botatzeko eguna  

Udazkeneko iluntzeak gaira aurkeztutako argazkia. ESTI ASKASIBAR

Esti Askasibarrek irabazi du 
azaroko argazki lehiaketa
urtea amaitu aurretik Elgetako komertzioetan 
erabiltzeko 50 euroko erosketa bonua eskuratu du

L.Z.L. ELgEta
Lau gai ipini zituzten lehiake-
tarako –Elgetan bizi, Udazkene-
ko iluntzeak, Irribarrea eta 
Kultura–, eta Esti Askasibar 
elgetarrak bidalitako argazki 
sorta izan da saritua. "Beti gus-
tatu izan zait argazkilaritza, eta 
horrekin batera mendia. Lehia-
keta deitu aurretik ateratakoak 
dira lau argazkietatik bi", azal-
du du. "Ilunabar batean ikusi 
nuen ze argi polita zegoen Baz-
tarrikatik Anbotora begira, eta 
hurrengo egunean joan ginen 
umeekin argazkiak ateratzera. 

Kultura eta Elgetan bizi gaieta-
rako propio atera nituen argaz-
kiak". Askasibarrek ez du ar-
gazki kamerarik. Mugikorrare-
kin ateratako argazkiak dira. 
"Eskolan ikasi nuen argazkila-
ritza apur bat, eta gustatuko 
litzaidake ikastaroren bat egitea, 
baina kamera eskatzen dute, eta 
ez dut, oraingoz". Eskerrak eman 
ditu ekintza antolatzeagatik. 
"Udalari eskertu nahi diot ha-
lako ekintzak antolatzea. Asko-
tan, ez dute gugandik erantzun 
handirik jasotzen, baina esker-
tzen dira halakoak". 

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Liburutegiak gonbidatuta izan 
zen Elgetan ipuin kontalari biz-
kaitarra, eta neska-mutikoen 
artean irakurzaletasuna susta-
tzeko hainbat gako eman zituen. 
Besteak beste, umeen adinaren 
eta zaletasunen araberako ipuin 
edo liburu aukeraketa egiteko 
gomendioak eman zituen. "6 bat 
urterekin hasten dira neska-
mutikoak irakurtzen, eta asko 
zaindu beharreko etapa da hori. 
Irakurtzen dakitela pentsatuta 
beraien kabura uzten ditugu, 
sarri, eta hor galdu daiteke au-
rreko urteetan gurasoekiko zein 
liburuekiko lortutako giro goxo 
eta atsegina. Horri gehitzen 
badiogu irakurketak adin ho-
rretan eskatzen duen esfortzua 
eta gehiengoarendako eskolako 
lan bihurtzen dela, bada, nire 
ustez, etapa horretan galtzen 
ditugu irakurle asko. Irakurza-
letasuna bultzatzeko nire go-
mendioa da neska-mutikoekin 
irakurtzeko eta, baita ere, kon-
tatzen jarraitzeko". 

Jolaserako tartea hartu 
Liburu asko daude: testurik 
gabekoak, testuarekin eta iru-
diekin, testuarekin bakarrik... 
"Sarri, irudiek presentzia handia 
dute, eta testuarekin bakarrik 
geratzea da liburuaren zati han-
di bat galtzea. Irudiak hitzetan 
jartzea oso ariketa interesgarria 
da. Eta kontuan hartu liburua, 
txikienendako, jostailu bat ere 
badela. Gogorrak dira, kolore-
tsuak, neurri jakin batzueta-
koak… Ume batek ipuinekin 
dorre handia bat egin nahi badu, 
ba, oso ondo!". 

Jolaserako tartea ere hartzea 
gomendatzen du ipuin kontala-
riak. "Gauza seriotzat dugu ira-
kurtzea, baina umorea da gehien 
erakartzen gaituena, eta jolasa 

da ikasteko modurik eraginko-
rrenetako bat", gogorarazten du.

Libururik gabe kontatzea ere 
oso interesgarria dela azpima-
rratzen du. "Halakoetan umeek 
beraien irudiak sortu behar 
dituzte, eta irudimena lantzeko 
ariketa oso garrantzitsua da. 
Bestetik, egia da liburuek lana 
errazten dutela kontatzeko or-
duan; izan ere, bertan dago dena. 
Baina horrek badu bere tranpa, 
ezin baikara gidoitik atera. Kon-
talaria lotuta dago, nolabait". 

Liburu sorta luzea eroan zuen 
kontalariak eta hainbat bilduma 
eta idazle gomendatu zituen.

Beste tailer bat astelehenean 
Gurasoei zuzendua, helburua 
izango da pandemia garaiotan 
ezinbesteko egin diren erremin-
ta digitalen inguruko azalpen 
teorikoa ematea: Google kontuak, 
Classroom, Drive, Gmail, bideo-
deiak... Saioa 17:30ean izango 
da, eta beharrezkoa da aurrez 
izena ematea. Online jarraitze-
ko aukera ere egongo da. 

Bego Alabazan, eguaztenean liburutegian egindako tailerra gidatzen. L.Z.L.

Irakurzaletasuna 
sustatzeko hainbat gako
"Haur txikiei ipuinak kontatzeko ohitura handia dugu, baina irakurtzen ikasten 
dutenean alde batera uzten ditugu horrelakoak, eta hori akats handia dela uste dut", 
azaldu zuen bego alabazan ipuin kontalariak, eguaztenean, liburutegian

"UMEEI IPUINAK 
KONTATZEN JARRAITU 
BEHAR DUGU, ETA 
EUREKIN IRAKURRI 
BEHAR DUGU"

Irribarrea gaira aurkeztutako argazkia. ESTI ASKASIBAR
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Martxan da Seminarixoa.eus, 
Udalak kultura ekimenen ku-
deaketarako sortu duen plata-
forma berria. Udaleko ordezka-
rien arabera, "nortasun propioa" 
emango dio herriko kultura 
eskaintzari, eta ekitaldiak ku-
deatzeko gaitasuna  hobetu 
egingo du; izan ere, Udaleko 
ordezkarien arabera, orain arte 
erabiltzen zen zerbitzuak baino 
"gaitasun handiagoa" izango 
du. Kultura Zerbitzuarendako 
buruhauste batzuk sortu izan 
ditu zerbitzu zaharrak, eta ho-
rregatik ere badator aldaketa. 

Gainera, Seminarixoa aretoa-
rekin lotutako informazio guz-
tia ere jaso da atari berrian: 
"Aretoaren ezaugarri guztiak 
jasota daude bertan eta progra-
matuta dauden ekitaldi guztien 
gaineko informazioa ere badago. 
Ikuskizun zehatz baten gainean 
informatzeaz gain, sarrerak 
erosteko aukera dauka erabil-
tzaileak", adierazi du Kultura 
teknikari Edurne Kortak. 

"Gertutasun handiagoa" 
Sarrerak eskuratzeko zerbitzua 
hobetzera dator Seminarixoa.
eus eta Kultura Zerbitzuko ar-
duradunek diote "hilabete asko-
tako" lana dagoela atzean. Udal 
ordezkari zein teknikariak "po-

zik" daude emaitzarekin, hainbat 
abantaila ekarriko dituelako eta 
herritarrei "zerbitzu osoagoa" 
eman ahal izango dietelako au-
rrerantzean. Besteak beste, Uda-
laren eta herritarren arteko 
gertutasuna ahalbidetuko duela 
deritzo Kultura zinegotzi Kris-
tina Markinak: "Udalari, baina 
bereziki herritarrei begira, ger-
tutasun handiagoa ekarriko du 
zerbitzu berriak. Herritarren 
zaletasunak eta lehentasunak 
identifikatzeko aukera emango 
digu, gero herritarrei eskaintza 
zabalagoa ere eskaintzeko. Uste 

dut alde horretatik aurrerapau-
so handia ekarriko duela zerbi-
tzu berriak".  

Herritarrek, komisiorik ez 
Eta badago beste aldaketa esan-
guratsu bat, Markinak gogora 
ekarri duenez: "Egia da herri-
tarrek hainbat alditan erakutsi 
izan digutela kezka edo haserrea 
komisioen kontuarengatik. 
Orain, plataforma berri honekin, 
lortuko duguna da sarreren 
salmentaren kudeaketa osoa 
guk egitea, eta, beraz, herrita-
rrek sarrera erosterakoan ez 

dute inongo gainkosturik or-
daindu behar izango".

Harpidetzeko aukera
Aipatutako abantailez gain, Uda-
lari fidelizazio kanpaina egiteko 
aukera ere emango dio atari 
berriak. "Herritar bakoitzak 
harpidetzeko aukera izango du, 
eta, horren arabera, herritarren 
gustuak hobetu ezagutzeko au-
kera izango dugu", dio Kortak. 
Kontuan hartu behar da, adibi-
dez, sarrerak behin eskuratuta, 
ezingo dela sarrera aldatu ezta 
dirua bueltan eskatu ere. 

Ikusleak emanaldia hasi baino 
15 minutu lehenago sartu ahal 
izango dira aretora eta ikusleei 
eskatzen zaie emanaldiak iraun 
bitartean erloju, mugikor eta 
beste dispositiboak isilarazteko.

Sarrerak salgai, hilaren 23tik 
Seminarixoa.eus ataria dagoe-
neko erabilgarri dago, eta ikus-
gai daude urtarrilean Bergaran 
protagonista izango diren kul-
tura hitzorduak. Hori bai, orain-
dik ezin da sarrerarik erosi; 
abenduaren 23an aktibatuko 
dute aukera hori. Online bidez-
ko erosketarako egin beharreko 
urratsak honako hauek izango 
dira: gustuko ekitaldia aukera-
tu, bete beharreko datuak bete, 
eserlekua aukeratu eta txarte-
larekin ordaindu. Online sal-
mentak ahalbideratzen du sa-
rrera inprimatzea edo mugiko-
rrean deskargatzea, gero Semi-
narixoko sarreran erakusteko. 

Hori bai, orain arte moduan, 
Seminarixoko leihatilan ere 
eskuratu ahalko dira sarrerak. 
Txarteldegian, sarrerak ema-
naldi egunean edota beste edo-
zeinetan ikuskizuna hasi baino 
ordu bete lehenago erosi ahal-
ko dira; eguenero, 18:00etatik 
20:00etara. 

Erabiltzaile bat Seminarixoa.eus webgune berria kontsultatzen. JOKIN BEREZIARTUA

'Seminarixoa.eus' abian: 
kultura, komisiorik gabe  
Webgune berriari esker sarreren salmentaren kudeaketa osoa udalaren esku geratuko 
da eta, besteak beste, herritarrek ez dute gainkosturik ordaindu beharko sarreretan; 
abenduaren 23tik aurrera jarriko dira salgai sarrerak online, urtarrileko emanaldietarako

Aurten 20 urte bete ditu Berga-
rako Erraldoi Taldeak baina 
COVID-19ak ez die ezer ospatze-
rik utzi: "Ezin izan ditugu gure 
dantzak eta musika herriarekin 
partekatu, eta 20. urteurreneko 
ospakizunak 2021era atzeratuko 
ditugu". Eta erraldoiak berriro 
kalean dantzan ikusi bitartean, 
Kataluniatik inportatu duten 
ideia bat aurkeztuko dute etzi, 
domeka: Elhuyar anaien panpi-
na ebakigarriak jarriko dituzte 
salgai, hamar eurotan, Irala 
kalean –12:00etatik 14:00etara–; 
panpinok Kataluniako aditu 
batek diseinatu ditu. Aurkezpe-
na baliatuko dute konfinamen-
du sasoiko umeendako marraz-
ki lehiaketako sariak banatzeko.

Elhuyar anaien 
panpina ebakigarriak 
salgai domekan Iralan

Pandemiaren ondorioz ohikoa 
baino murritzagoa izango da 
Napar Feria. Bihar, abenduak 
19, egingo da, San Antonioko 
plazatxoan, 11:00etatik 14:30era. 
Zazpi postu izango dira eta pro-
duktuen artean erosgai egongo 
dira gazta, askotariko hestebe-
teak, kontserbak, gozoak, txoko-
latea eta patea. Hainbat herri-
tarrek ohitura dute Gabonei 
begirako erosketa batzuk Napar 
Ferian egiteko, eta, hain zuzen, 
saltzaileek eskatu dutelako, an-
tolatzaileek azokari eutsi diote. 
"Zalantzak genituen azoka egin 
edo ez, baina saltzaileen nahia 
ikusita martxan jarri ginen", dio 
Gabiria San Antonio Gure Ame-
tsa elkarteko Patxi Uribesalgok. 

Napar Feria: zazpi 
postu egongo dira 
bihar San Antonion
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Euskal presoek bizi duten "egoe-
ra latza" salatu eta haien etxe-
ratzea eskatzeko hainbat ekintza 
antolatu ditu Gure Artera Sarek 
Gabonetarako. COVID-19ak aurrez 
gogorra izaten zen espetxealdia 
are gogorrago egiten duela adie-
razi dute: "Horren adibide da 
aita, ama edo biak espetxean 
dituzten hainbat eta hainbat ume 
motxiladun bizitzen ari diren 
egoera, gurasoak ikusi eta be-
sarkatu gabe dagoeneko bedera-
tzi hilabetetik gora baitarama-
tzate. Urruntze politikari COVID
-19a gehitzean, gaixotasunaren 
aurrean zaurgarriak diren seni-
deek ezin dute bidaiarik egin". 
Diote bi horiek "adibide soilak" 
direla, "salbuespeneko espetxe 
politika" horri pandemia gehi-
tzerakoan "egoera mingarriak" 
handitzen doazela iritzita. 

Lau data mobilizazioetarako 
Gabonetako mobilizazioetarako 
lau data zehaztu dituzte, bere-
ziki: abenduaren 24a, abendua-
ren 29a, abenduaren 31 eta  
urtarrilaren 9a. Abenduaren 
24an, Olentzerorekin eta Mari 
Domingirekin kantuan egingo 

dute euskal presoen alde, San 
Martin plazan (13:00): "Olentze-
ro eta Mari Domingirekin eus-
kal preso politikoen aldeko 
kantu batzuk abestuko ditugu". 

Abenduaren 29an, Burgosko 
auzia. Iraultza eta bizi! liburua-
ren aurkezpena egingo dute kar-
tzela zaharrean eta Seminarixoan, 
Mikel Antzaren eta Adur Larrea-
ren eskutik. Edukiera kontuak 
direla-eta aldez aurretik eskura-
tu behar dira sarrerak: Jardun 
euskara elkartean abenduaren 
22ra arte; eta abenduaren 22an, 
Seminarixoko leihatilan, Arrano 
eta Pol-Pol tabernetan, eta Gure 
Arterako kideei eskatuta. Jar-
dunekin eta Angiolillo liburute-

giarekin elkarlanean antolatu 
dute aurkezpena: "Antolatzen 
ditugun ekimenetan beti saiatzen 
gara herriko talde eta eragileekin 
elkarlanean aritzen". 

Manifestazioa, eta Brigade Loco 
Abenduaren 31n, "mosaiko erral-
doia" egingo dute, Izan Bidea 
ekimenaren bereizgarria den 
gezia irudikatuta, eta sei gune-
tan bildu gura dituzte herrita-
rrak: San Martin plaza, Muni-
be, Ariznoa, Telesforo Monzon, 
Errekalde-Irazabal eta Madale-
na. "Sei eremu, sei ildo eta sei 
aldarrikapen: gaixoak, adine-
koak, haur motxiladunak, zigor 
bikoitzak, urrunketa eta ema-
kumeak", diote. Ekitaldi txiki 
bat ere egingo dute Ariznoa 
plazan, bertso eta guzti. 

Bilbon egin ohi den manifes-
tazioaren ordez, Bergaran ma-
nifestazioa egingo dute eta 500 
lagun elkartzeko helburua zehaz-
tu dute, Bilbora urtero joan ohi 
den bergararren kopurua; semi-
narioko patioan bukatuko da 
manifestazioa, Brigade Locoren 
kontzertuarekin: "Guztion bul-
tzadaz soilik lortuko dugu. Izan 
zaitez zu ere bidearen parte".Gure Artera Sareko ordezkarien agerraldia, asteon, Irizar jauregian. MAIALEN SANTOS

Birusari egokituta ere, 
presoen aldeko aldarria
Euskal presoak etxeratzeko izan bidea ekimenaren barruan, hainbat mobilizazio antolatu 
ditu gure artera Sarek gabonei begira; urtero bilbon egin ohi den manifestazioaren 
ordez, egun horretan bergaran 500 herritar elkartzeko erronka ere zehaztu dute
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DANOBATGROUP

Saria, euskaraz hausnartzearren
Danobatgroup taldeak Euskararen Egunaren bueltan antolatu ohi duen 
lehiaketako irabazleak dira goiko bi protagonistak: "Danobatgroupek 
euskararen erabileran eragiteko konpromiso irmoa du. Gizartera zabaldutako 
lehiaketan, euskararen inguruan hausnarketa bat egin behar zen, eta aurten, 
Jaione Arangurenek eta Irune Lopezek eskuratu dituzte Errigorako saskiak". 

Kirol jarduerak, Zoom aplikazioaren bidez
Urtarriletik aurrera, kirol ikastaroak streaming-etik emango di-
tuzte Agorrosinen, eta bihar, hilak 19, doako saioak egingo dituz-
te, herritarrek zerbitzu berria ezagutu dezaten. Izen-ematea zaba-
lik dago: www.bergarakirola.eus edo 943 77 70 95. 

BKE: Gabonetako inoizko zozketarik bereziena
Gabonetako saskia Depor taberna ondoko erakusleihoan dago 
ikusgai. Honako hauek dira sariak: lehen saria, otarre erraldoia 
eta iPada; bigarrena, patinete elektrikoa; hirugarrena, B The 
Travel Brand opari-txartela; laugarrena, telebista; eta bosgarrena, 
BKEko materiala. Bestalde, iragarri dute 2021eko egutegia Udal 
Artxiboko argazki zaharrez osatuko dutela, egoerak behartuta. 

oHaRRak

Herritar baten 
kexa, etxe atariko 
zikinkeriagatik
Burdinate inguruan bizi den 
herritar batek ondoko 
argazkia bidali du, domeka 
goizean etxe atarian topatu 
zuen zikinkeria salatzeko: 
"Eskerrik asko zapatu 
iluntzean bertan ibili ziren 
gazte taldeei, eta agur bat 
auzoa zeharo lagata daukan 
Udaleko garbiketa zerbitzuari".

GOIENA

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI?
berriak@goiena.eus
edo  688 69 00 07.

Jokin Bereziartua bERgaRa
Gabonetako kontzertua egiteko 
aukerarik ez izateak utziko duen 
hutsunea, hein batean bada ere,  
betetzeko asmoz dator Urretxutik 
mundura ikuskizuna Bergarara. 
Bihar, abenduak 19, izango da 
emanaldia, Seminarixoan (19:00). 

Duela 200 urte Urretxun jaio-
tako Jose Maria Iparragirre 
musikagilearen omenez Urre-
txuko Udalak Gorka Hermosa 
musikari urretxuarrari enkar-
gatutako Urretxutik mundura 
obra handia da proiektu honen 
muina. Iparragirreren melodia 
ezagunenen orkestrazioa eta 
haren obrak fusionatu ditu Her-
mosak; Hermosarekin batera, 
Jon Maia bertsolari urretxuarra 
eta Lau Haizeetara ahots lauko-
tea izango dira, besteak beste.   

Seminarixora egokituta 
Marije Ugalde bergararra da, 
hain zuzen, Lau Haizeetara tal-
deko sopranoa, eta dio "oso pozik 
eta sekulako ilusioz" dagoela 
halako obra bat bere herrian 

interpretatzeko aukera izango 
duelako: "Oso berezia da nireta-
ko, ilusio handiz igoko naiz ager-
tokira. Donostiako estreinaldia 
formatu handian egin genuen, 
orkestra txiki batekin eta abes-
batza handi batekin. Orduan, 
bakarlari aritu nintzen beste hiru 
abeslariekin batera [Isabel Lacar, 
Xabier Barriola eta Pablo Azpei-
tia]; Seminarixoan, ordea, ez da 
orkestrarik eta korurik izango, 
eta bakarlariok kantatu beharko 
dugu abesbatzaren partea ere".    

Ugalde: "Oso obra berezia da" 
Atzean abesbatzarik ez izatea 
erronka handiagoa dela aitortu 
du Ugaldek, eta Iparragirreren 
pieza horiek abesteko zailak 
direla ere badio: "Erronka han-

dia izango da, obra konplexua 
delako. Hala ere, entzuleak be-
rehala igarriko du Iparragirre-
ren abestiak direla". Ugalderi 
bereziki gustatzen zaion obra 
da: "Hermosaren akordeoiak 
protagonismo handia dauka, 
eta, ni ere akordeoi-jolea naize-
nez, asko gustatzen zait hori. 
Horri gehitu behar badiogu Ipa-
rragirreren abestiak direla eta 
umetan etxean entzundako abes-
tiak ekartzen dizkidala gogora... 
Oso obra berezia da niretzat".

Seminarixoko akustika ez da 
onena, Ugalderen ustez: "Abes-
teko nahiko lehorra da eta en-
tzuleengana behar den moduan 
heltzeko ahotsa anplifikatzeko 
bitartekoak beharko ditugu; 
eskolako emanaldietan ere egin 
izan dugu".  

Bigarren emanaldia
Urretxutik mundura ikuskizuna 
Donostiako Trinitate plazan 
irailaren 12an estreinatu ostean, 
hurrengo emanaldia izango da 
Seminarixokoa, bihar (19:00).

Marije Ugalde soprano bergararra, Isabel Lacar eta Xabier Barriolarekin batera, Donostiako Trinitate plazako estreinaldian. EITB

Iparragirreren ondareaz 
gozatzen, eta gozarazten
'urretxutik mundura' ikuskizuna helduko da bihar Seminarixora (19:00), duela 200 urte 
urretxun jaiotako Jose Maria iparragirre omentzea helburu duena; gorka Hermosaren 
lana du oinarri obrak eta, tartean, Marije ugalde soprano bergararrak hartuko du parte

DONOSTIAN AURKEZTU 
ZUTEN, IRAILAREN 
12AN, ETA BIGARREN 
EMANALDIA IZANGO 
DA BIHARKOA 
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Oihana Elortza oÑati
Gabonak ohitura sasoia izaten 
da. Oraindik oso errotuta dauden 
ohiturak errepikatzen dira ur-
tero data horietan. Horietako 
batzuk, baina, badute euren 
xarma edo sorpresa puntua, 
gertatu egiten dira aurrez inork 
ezer ez jakin arren. Horietako 
hiru dira Aloñako gurutzean 
jartzen duten argia eta Olakua-
ko eta Udanako jaiotzak. Urte-
roko hiru misterio horien his-
toria laburra dator lerrootan.

aNJEL MaRi aRaNguREN 
OLAKUAKO JAIOTZA

"Donostian erositako 
irudiak jartzen ditugu 
urmaeleko jaiotzan"
Olakuako San Andres koope-
ratibako zuzendaritzan sartu 
zenetik jartzen du urtero-urte-
ro jaiotza Olakuako urmaelean 
Anjel Mari Arangurenek, due-
la 30 bat urtetik hona: "Gu zu-
zendaritzan izan ginenean hasi 
ginen auzoko jaiak egiten eta 
jaiotza jartzen. Harrezkero, ez 
dut hutsik egin. Rafael Zubia 
Moño eta biok ibili gara urtee-
tan; berak ekarri izan du urte-
ro menditik, adibidez, belarra. 
Baina utzi egin du, eta aurten 
kide berria topatu beharko dut. 
Ez da lan handia izaten, baina 
laguntzaile bat behar dut irudiak 
urmaelera sartzeko eta bakoi-
tza bere tokian jartzeko. Ilusio 
handiarekin egiten dudan lan 
bat da hori".

Donostian erosi zituzten Ola-
kuako jaiotzan jartzen dituzten 
irudiak. Jaiotza jartzeko euska-
rriak Arangurenek egindakoak 
dira: "Udalari eskatu nion hor-
migoizko bloke bat jartzeko 
urmaelean. Zulo bat egin nion 
hari eta hantxe sartzen dut jaio-

tzari eusten dion oinarria. Ka-
pela ere geuk egindakoa da. 
Egurrezko bat egin nuen nik 
aspaldi, baina pisu handia zuen, 
hondatu ere egin zen denbora-
rekin, eta aluminiozko batekin 
ordezkatu genuen. Irudi guztiak 
ondo lotuta egoten dira, birritan 
lapurtu dizkigute eta. Argia ere 
jartzen dugu, irudiak ikus dai-
tezen". Normalean, Gabon gaua-
ren aurreko zapatuan jartzen 
dute; beraz, baliteke bihar ber-
tan jaiotza jartzen aritzea.

JoSE LuiS aRzuaga 
UDANAKO JAIOTZA

"Arotza naiz, eta neuk 
ilusioz egindakoak 
dira irudiak"
Legazpiarra da Jose Luis Ar-
zuaga. Udana aldera korrika 
joaten zen aldiro jaiotza jartze-
ko toki apropos bila ibiltzen 
zen, baina ezin aurkitu, korri-
ka Udanan behera jarraitzea 
erabaki eta hustuta dagoen 
enbor hori ikusi zuen arte; hi-
rugarren errebueltan, Oñatitik 
igota. "Jaiotza egitea buruan 
nuen, eta tokia ikusi nuenean 
lanean hasi nintzen. Arotza 
naiz lanbidez, eta erraz egin 
nituen irudiak. Harrezkero, 
urtero jartzen dut, 2005etik. 
Urte batean markatuta ikusi 
nituen ondoko zuhaitzak, bota-
tzeko asmoa zuten seinale, eta 
beldurtu egin nintzen pixka 
bat. Baina hau ez zuten bota, 
eta toki berean jartzen jarraitzen 
dut", dio, pozik, legazpiarrak.

Abenduko zubian jartzeko eta 
urtarrilaren 6an kentzeko ohi-
tura du Arzuagak. Hilaren 7an 
jarri zuen aurtengoa, semeak 
lagunduta. Hurrengo asteburu-
rako, baina, falta ziren irudiak, 
lapurtu egin zituzten. "Aurretik, 

beste bi urtetan ere eraman 
zituzten. Oraingoan ere pena 
hartu dut, bai, baina handiagoa 
da neuk jartzeko izaten dudan 
ilusioa, eta asko pozten nau 
jendeari entzuteak konturatu 
direla aurten ere norbaitek ja-
rri duela jaiotza Udanako erre-
pide ertz horretan. Horregatik, 
berriz ere jarriko dut aurten", 
dio, zintzo, Arzuagak.

PEDRo zabaLa 
ARGIA ALOÑAKO GURUTZEAN

"Azken 26 urte 
hauetan ez du hutsik 
egin Aloñako argiak"
Mendizalea da Pedro Zabala. 
Gogoan du lehen, Gabon gauean, 
nola Aloñara joaten ziren eta 
kantuan ere egiten zuten. Or-
durako bazegoan jaiotza bat 
han, eta argi bat ere jartzen 
zuten, baina argi hura ez zen 
kaletik ikusten eta itzali ere 
askotan itzaltzen zen. "Ez dakit 
nork eta noiz jarritakoa izango 
zen orduko jaiotza, baina her-
doilduta zegoen, hondatuta. 
Pentsatzen hasi, eta lehengo 
ohitura hura etorri zitzaidan 
burura, argiarena, eta lagune-
kin komentatu eta argia jartzea 
pentsatu genuen, Oñatitik ikus-
teko moduan. Bateria amaitzean, 
berriz igo eta berriro kargatu 
edo aldatzen genuen. Baina urte 
gutxi egin genituen horrela. 
Duela 26 urte, Patxi Irizar Ele-
zarrek esan zidan berak lagun-
duko zidala argi indartsu bat 
eta behar bezalako bateria lor-
tzen. Horrela, berak prestatu 
zuen kaxa bat, hainbat bateria 
dituena barruan, Cegasakoak; 
zirkuitua ere egin zuen. Harrez-
kero, argi eta kutxa bera jartzen 
dugu tontorrean, ez du inoiz 
hutsik egin urte hauetan guz-

tietan", dio Pedro Zabala oña-
tiarrak.

Azken 26 urte hauetan Zabalak 
jartzen du argi ekipo hori Aloña-
ko gurutzean; motxilan erama-
ten du, semeak lagunduta. "Ga-
bon gaueko bezperako egunetan 
joaten gara, eguraldiaren ara-
bera, eta Errege Eguna pasata 
kentzen dugu. Ilusio eta gogo 
bereziarekin jartzen dut, gusta-
tzen zaidan ohitura bat da, eta, 
ahal dudan heinean, jartzen 
jarraituko dut; aurten ere badut 
asmoa", dio Zabalak.

Argiaren ondoan jaiotza bat 
ere jartzen dute. Lehen zeuden 
herdoildutako irudi haiek ken-
du egin zituzten, etxera ekarri, 

berriz txukundu eta berriro 
jarri. Urte osoan egoten zen hori 
jarrita, baina, duela urte pare 
bat, beste zerbait okurritu zi-
tzaien Pedro Zabalari eta Jose 
Mari Narrasperi. "Urtero Gabo-
netan jarri eta kendu egiteko 
moduko jaiotza egitea pentsatu 
genuen. Lapiko herdoilgaitz bat 
hartu, eta haren barruan egin 
nuen jaiotza; margotu, berriz, 
Pistolo-k. Orain, horixe jartzen 
dugu; hilabetez egoten da guru-
tzearen hesian jarrita, abendua-
ren erdialdetik urtarrilaren 
erdialdera arte. Dagoeneko ja-
rrita dago, martitzenean joan 
nintzen jartzera", azaldu du 
Narraspek.

Pedro Zabala, Aloñan jartzen duen argirako behar dituen gailuekin. O.E.

Jose Luis Arzuaga, Udanan jarri duen jaiotzaren ondoan. O.E.

Anjel Mari Aranguren, Olakua auzoan jartzen duten jaiotzako irudi batekin. O.E.

Euren ohiturak betetzen 
jarraitzen dute Gabon 
sasoian, "ilusioarekin" 
aloñako gurutzean urtero gabon sasoian argia nork pizten duen eta olakuako 
urmaeleko eta udanako jaiotzak nortzuek jartzen dituzten jakiteko asmoz, hiru 
herritar horiekin egin du topo goiENak. "ilusioz" bizi dute ohitura hirurek
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'Imagine'

Pasa den astean, Kontzepzio egunean, 40 urte bete ziren John 
Lennon hil zutela. Seguruenez, Lennonen abestirik ospetsuena 
Imagine izango da. Nork ez du ezagutzen? Hala ere, erreparatu
diozue abestiaren letrari? Beno, zuetako askok bai, seguru. 
Gogora dezagun zer proposatzen digun: mugarik, erlijiorik, 
desberdintasunik eta jabetza pribaturik gabeko mundu batekin 
amets egitera gonbidatzen gaitu.

Bestalde, zenbatetan erabili da ekitaldiak, aurkezpenak, une 
hunkigarriak, eta abar girotzeko? Eta horietako zenbatetan 
ikusi ditugu guztiz kontrakoa pentsatzen duten politikariak eta 
pertsonak, oro har, hunkituta abestiarekin? Erreparatuko ote 
zioten letrari? Hitz potoloak dira, hori bai, musika suabe eta 
ahots gozoarekin esanda guztia. Batzuetan, batzuentzat, formak 
edukiei gailentzen zaizkie.

Ameslaria naizela esan dezakezue, baina badut beste 
hausnarketa bat ere: gauzak gozo esanda urrutirago iristen ote 
dira?

Zuek ere imajinatu, amets egin, ondo bukatu eta hobeto hasi!

NiRE uStEz

MIEL GURIDI

NAGORE GOÑI

Kirolari buruzko mahai ingurua
Pandemiak kirolean izandako eraginaz mintzatu dira, lasai, kirolean 
eskarmentu handia duten hainbat herritar, Aratz Losada gidari dutela: 
Antton Inza, Asier Osinaga, Nerea Uriarte, Maite Anton, Jokin Atxaga, Rosa 
Mondragon, Joseba Azkarate, Josune Odriozola eta Saioa Varela. Ekitaldia 
gaur, egubakoitza, ikus daiteke osorik, Goiena telebistan, 22:00etan.

Oihana Elortza oÑati
Sdenka Huaranca Vaca Cortes 
(Bolivia, 1964) duela sei urte 
etorri zen Oñatira, hamar urte 
Madrilen eman ostean. Berdin-
tasun Kontseiluko kide da.  
Nola heldu zinen Oñatira? 
Hemengo neska bat ezagutu nuen 
Bolivian, feminismoaren bueltan 
aritu ginen biok, eta feminis-
moari esker nago hemen.
Eta zer moduz zaude hemen? 
Oso ondo. Bolivian ere herri 
batean bizi nintzen, eta herrie-
tan elkarren arteko zaintza han-
diagoa da. Madrilen, esaterako, 
ez duzu bizilaguna ezagutzen. 
Feminista naiz ni, eta, Madrilen 
ere mugimendu horretan aritu 
arren, hemen herriko eta talde-
ko parte naizela sentitzen dut.
Nolakoa izan da integrazioa? 
Ez da zaila izan, egia esan. Oña-
tiar baten eskutik iritsi nintzen 
eta hemen talde ezberdinetan 
sartu naiz, jendea ezagutu dut 
eta herrian integratu naiz. Adi-
bidez, Caritas elkartean hasi 
nintzen eta emakume emigran-
teekin batera hasi nintzen lanean. 
Auzokon euskara ikasteko eta 
beste ekintza batzuk egiteko 
aukera izan dut. Udal liburute-
gira ere joaten naiz eta hango 
liburu irakurketa saioetan par-
te hartu, adibidez. Hor ezagutu 
ditut herriko talde feministak, 
eta eurekin batera dihardut orain.
Talde asko daude Oñatin migra-
tzaileekin lanean. 
Bai; bakoitzak esparru ezberdi-
na lantzen du, gainera, eta oso 
lagungarria da hori. ElkarZa-
balen, adibidez, lanaz hitz egiten 
dugu asko eta guztion artean 
eztabaidatzen eta erabakitzen 
dugu nork duen lana izateko 
lehentasuna. Auzokon herriko 
integrazioa lantzen da: geure 
argazkiak atera ditugu eta era-
kusketa jarri, adibidez, planak 
egin, hizkuntzara gerturatu... 
Eta horiek besteko garrantzitsua 
da Berdintasun Kontseilua. Ede-
rra da hori. Guztiondako berdi-

nak izango diren politikak lan-
tzeko eta orain artekoak alda-
tzeko gunea da, erakundeekin 
batera lan egiteko espazioa. Oso 
garrantzitsua da kanpotik gato-
zenok ahotsa izatea herriko 
erakunde lokalean.
Zer moduzkoa izan da oñatiarren 
erantzuna? 
Jende zabala dela esango nuke. 
Hasieran, begira gelditzen dira, 
baina gero, ireki egiten dira, 
familian bezala nago ni hemen. 
Kanpotik datozenekin hitz egi-
tean, denek diote harrera onena 
hemen, Oñatin, izan dutela.
Zein da migratzailearen profila? 
Emakumea da. Euren seme-ala-
bak jaioterrian utzita etorri dira 
emakume asko. Lan egin gura 
dute, eta, askotan, iruzur egiten 
diete. Esaterako, izen ospetsuko 
enpresak formakuntzak eskain-
tzen dizkiete, baina baliorik ez 
duten ikastaroak izaten dira. 

Antzerakoa gertatzen da asegu-
ruekin ere: hilero ordainarazi 
bai, baina ez dute esandako 
zerbitzua eskaintzen. Bestalde, 
topatzen dituzten lan gehienak 
etxe barruko lanak dira, zaintza 
arlokoak asko; justu, ezkutuan 
gelditzen den lan esparru batean 
aritzen dira.
Migratzaileen artean badago bata-
sunik?  
Bai; arazoei aurre egiten lagun-
tzen diogu elkarri, bai.
Zein da borroka? 
Politikak aldatu behar dira. 
Orain, gainera, pandemia egoe-
ra honetan, inoiz baino argiago 
gelditu da zaintza oso garran-
tzitsua dela, adibidez, eta zain-
tza, kontziliazio edo dependentzia 
politikak aztertzeko aukera 
bistan gelditu da. Migratzaileak 
ez dira arazo, aukera bazik. 
Egoera ikusaraztea da arratsalde-
ko jaialdiaren helburua? 
Hori da. 17:30ean, mural bat 
egiten hasiko gara plazan; mu-
sikarako tartea ere egongo da. 
Manifestu bat prestatu dugu 
guztion artean, eta horixe ira-
kurriko dugu. Migrazioa giza-
tiarra eta segurua izateko orain-
dik asko falta dela aldarrikatu-
ko dugu testu horrekin.

Sdenka Huaranca, martitzen goizean, Oñatin. O.E.

"Migratzaileak ez dira 
arazo, aukera baizik"
SDENKA HUARANCA MigRatzaiLEa
Migranteen nazioarteko eguna da gaur eta Hotz oñati, auzoko, txipistin, CEaR, 
aCESMa, Elkarzabal eta Cáritas elkarteek elkarrekin antolatu dute iluntzeko ekitaldia 

"PANDEMIA EGOERAN 
ARGI IKUSI DA 
HAINBAT POLITIKA 
AZTERTU BEHARRA; 
ZAINTZA, ADIBIDEZ"
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Xabier Urzelai bERgaRa
Manu Diaz (Bergara, 1965) buru 
duen Garai berriak plataforma 
arduratuko da datozen lau ur-
teotan Gipuzkoako Futbol Fe-
derazioa zuzentzeaz. Astelehe-
nean egin zituzten hauteskun-
deetan 58-51 irabazi zuten, eta 
kargua, berez, gaur hartuko 
badu ere, atzo Txerloia futbol 
zelaian estreinatu zen bergara-
rra; izan ere, Anaitasunako 
presidenteak egindako gonbida-
pena onartu eta harmailetan 
ikusi behar zuen Kopako kan-
poraketa. Gaurtik aurrera izan-
go du benetako lana.
Aurreikusten zenuten astelehene-
ko emaitza? 
Guretako egoera zaila zen; izan 
ere, teknikarien estamentuko 
bozketan boto asko galdu geni-
tuen. Eta, egoera horri buelta 
emateko, klub askoren babesa 
behar genuen. Horretarako, aste 
hauetan 25 laguneko lantaldea 
ibili gara batera eta bestera, 
Gipuzkoako klub guztietako 
ordezkariekin batzartu eta 
proiektua azaltzen. Hala, sen-
tsazio ona geneukan, baina ba-
genekien irabazten bagenuen 
alde txikiarekin izango zela.
Zergatik jaso duzue kluben babesa? 
Batetik, gure programagatik. 
Proiektu berria eta bateragarria 
da, klubekin batera egindakoa; 
eta, bestetik, klub askok hasie-
ratik esan ziguten gurekin zeu-
dela, azken urte luzeetako bi-
lakaera aldatu gura zutela. Eta 
Reala konbentzitu izana ere oso 
garrantzitsua izan da.
Kanpaina luzea izan da... 
Luzea, eta pertsonalki oso go-
gorra. Garbi daukat hurrengo 
hauteskundeak ezin direla ho-
rrelakoak izan. Norbaitek lau 
urte barru ni ordezkatu nahi 
banau, bidea askoz ere garbia-
goa izango da. Dena dela, egon 
dira gauza onak, jende mordoa 
ezagutu dut, eta ikusi dugu Gi-
puzkoako klub txiki askotan 
zelako gauza apartak egiten 
dituen jendeak.
Debagoiena ez da izan, bereziki, 
zuen plataformak babes gehien 
jaso duen tokia. Eragina izango du 
horrek?
Ez. Azken batean, egoera histo-
riko batetik gentozen, klub askok 
urteak egin dituzte Larrearen 
ondoan, eta Larreak berak as-
paldi izendatu zituen ordezkari 
batzuk bailarako klubetan. Eta, 
normala den moduan, kide horiek 
fidelak izan dira Larrearekin. 
Baina garrantzitsuak klubak 

dira; pertsonak joan eta etorri 
egiten gara, eta gure ardura izan 
behar da klubetako jendearekin 
harreman ona izatea. Debagoie-
neko klubak oso kontuan ditut 
nik, eta seguru nago berehala 
egingo dutela Garai berriak 
proiektuarekin bat.
Esandako moduan, aurrera begira 
jartzea tokatzen da. 
Amaitu dira zerrendak, amaitu 
da gure alde ze klub zeuden 
zenbatzearena, eta zeintzuk 
zeuden kontran. Lan egiteko 
ordua da, denekin eta denen-
dako. Gipuzkoako futbolak se-
kulako osasuna dauka, baina 
ondo bideratu eta koordinatu 
behar da dena. Ez dago aitza-
kiarik eta ez dugu inori ezer 
aurpegiratzerik. 
Zertan igarriko da Gipuzkoako 
futbolera garai berriak datozela? 
Bereziki, hurbiltasunean iga-
rriko da. Gu futbol zelaietan 
hazi den jendea gara eta bertan 
jarraituko dugu; hau da, aste 
bukaeraro egongo gara klube-
tako ordezkariekin, dituzten 
ardurak partekatzeko... Hori 
izan behar da gure ezaugarri 
nagusia, gertutasuna. Horrekin 
batera, arlo soziala asko ardu-
ratzen nauen kontua da, eta 
uste dut Federazio moduan 

beste presentzia bat izan behar 
dugula gizartean, futbol egoki-
tua zabaltzen, emakumezkoen 
futbola indartzen.
Zeintzuk dira orain momentuan 
Gipuzkoako futbolaren indargune 
eta ahulguneak? 
Kopuru aldetik pozik egoteko 
moduko datuak ditugu eta za-
letasun handia dago. Bistan 
dago gazteek kirola egin nahi 
dutela, pilota, saskibaloia... Eta 
horren barruan futbolak esparru 
zabala dauka. Bestetik, klubak 
geroago eta hobeto egituratuta 
daude, eta harrobiekin lanean 
dabiltzanak formakuntza jaso 
duten pertsonak dira. Baina 
energia hori zuzendu egin behar 
da, eta futbol-zaleak ez diren 
horien aurrean gure irudia ho-
betu beharra dugu, gure kirolak 
izen txarra du eta. Bestalde, 
Gipuzkoako kluben artean, eta 
bereziki jokalari gazteen fitxa-
ketek sortzen dituzten ezinego-
nen aurrean, jardunbide egokien 
protokoloa sortu nahi dugu, 
errespetuzko jarrera eta joka-
bideak egon daitezen. 
Alde horretatik, batzuetan, klubek 
euren zilborrari begiratzeari utzi 
beharko liokete, eta beste batzue-
kin indarrak batu. Leintz Arizmen-
di da horren adibide egokia. 
Hala da, baina, horretarako, 
nahiak eta beharrak aztertu 
behar dira. Egia da emakumez-
koen futbolean behar handiagoa 
egoten dela indarrak batzeko, 
eta, esaterako, bailaran beti 
egon da harreman ona emaku-
mezkoen futbolean. Hor gehia-
go sakondu behar da, eta, diodan 
moduan, klub bakoitzak ikusi 
behar du momentuan ze behar 
dituen. Bere garaian, esaterako, 
Bergara ez zen Leintz Arizmen-
di proiektuan sartu, klubean 
emakumezko mordoa genitue-
lako, eta bereziki mugikortasun 
arrazoiengatik guretako zailagoa 
zelako horra batzea, gure kon-
tura taldeak sortzea baino. Bai-
na momentu bakoitzean hartu 
beharreko erabakiak dira, eta, 
egoki ikusten bada, aurrera.
Euskal selekzioaren ofizialtasuna-
ren alde urratsa egin dute aste 
barruan. FIFAk eta UEFAk badute 
eskari ofiziala. Horren aurrean, zein 
izango da Gipuzkoako Federazioa-
ren jarrera?
Jarrera aktiboa izango dugu, 
gizartearen gehiengo handi ba-
ten nahia da eta klubetan ere 
babesten den ekimena da. Ofi-
zialtasunaren alde egin duten 
urratsa txalotzen dugu.

"JOKALARI GAZTEEN 
FITXAKETEKIN 
JARDUNBIDE EGOKIEN 
PROTOKOLOA LANDU 
NAHI DUGU"

"Denendako  
lan egiteko  
ordua da, ezer 
aurpegiratu barik"
MANU DIAZ giPuzkoako FutboL FEDERazioko PRESiDENtEa
bergarakoak gaur, egubakoitza, hartuko du kargua. Dio ez dutela ezer aurpegiratzeko, 
amaitu dela kanpaina, eta guztiondako eta guztiekin lanean hasteko ordua dela

Manu Diaz, eguaztenean, Agorrosingo harmailetan. XABIER URZELAI
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X.U. aRRaSatE
Gipuzkoako Triatloi Federazioa 
zuzentzen jarraituko du Iban 
Perezek beste lau urtez. 2016an 
Federazioari "buelta bat" emate-
ko helburuarekin hasi zen lanean, 
eta oñatiarrak onartu du azken 
urte honek gauza gutxirako au-
kera eman duela: "Zuzendaritza-
ra iritsi ginenean, lehenengo 
lana izan zen klubekin hartu-
emanetan jartzea, zein zen kon-
taktu egokia, ze egoeratan zeuden 
jakin... Eta, horrekin batera, 
Federazioari beste irudi bat ema-
ten saiatu ginen, sare sozialetan 
presentzia izaten hasi... Ondoren, 
gazteekin hasi ginen lanean, eta 
hor, Ibon Romero triatletarekin 

egin genuen topo. Eibarko triat-
leta gazteak entrenatzaile titulua 
dauka, eta, gurekin lanean has-
teko gertu zegoela ikusita, haren 
eskutik hasi ginen gazteekin 
lanean; eskola mailako kirolean 
ere eskumena daukagunez, hor 
hasi ginen lanean".

Alde horretatik, bai Antxin-
txikak eta bai Oñatiko Triatloi 
Taldeak harrobian jarri dute 
indarra, eta azken urteotan triat-
loi txikiak antolatu izan dituzte, 
gaztetxoei kirol jarduera hori 
ezagutarazteko: "Hor zelai han-
dia dugu lantzeko. Kadete mai-
lan –15 urterekin– da posible 
triatloian federatzea, eta adin 
horretarako gazteak triatloira 

iristeko oso garrantzitsua da 
lehenago kirol jarduera hori 
probatu izana".

Eta hor, azken urteotan Fede-
razioak antolatu izan dituen 
teknifikazio saioek harrera oso 
ona izan dute: "Klubek asko 
eskertu dituzte halako ekimenak. 
Gure sentsazioa beti da gehiago 
egin beharko genituzkeela, ez 
direla nahikoa, baina egindako 
horiek oso ondo baloratu dituz-
te klubek". 

Goia jo duen kirol jarduera da? 
Euskal Herrian duatloiak eta 
triatloiak kirol jarduera moduan 
goia jo duen ala ez ere komen-
tatu du Perezek: "Kirolarien 
fitxa kopuruak datu objektiboa 
dira, hor daude, eta ez dute go-
rakadarik erakusten. Eta, las-
terketei dagokienez ere, tarteka 
azaltzen da berriren bat, baina 
Debako eta Pasaiako antolatzai-
leek, esaterako, herriko laster-
keta antolatzeari utzi berri dio-
te. Alde horretatik, geraldi bat 
izan dugula esango nuke, baina, 
kontrara, esango nuke kirolarien 
mailan, eta antolatzen diren 
lasterketei dagokienez, kalitatean 
koska bat gora egin dela".Iban Perez. X.U.

Beste lau urtez triatloia 
sustatzeko lanean
 TRIATLOIA  iban Perez oñatiarrak beste lau urte egingo ditu gipuzkoako Federazioaren 
zuzendaritzan. klubetatik gertuago egoteko helburuarekin jarraitzen du, eta pandemia 
egoerak baldintzatu duen azken urte hau ahalik eta ondoen gainditzea gura du

Denboraldi zaila dabil izaten 
kirolariendako, baina, pandemia 
egoeran egonda ere, Arrasateko 
Dragoi gimnasia taldeko Nahia 
Irazolak, Izaskun Garciak eta 
Uxue Azkuenek Espainiako Ae-
robik Txapelketa prestatu dute, 
eta asteburuan izango dute hi-
tzordua, Valentzian. Bihar, za-
patua, lehiatuko dira, Valentzia-
ko Colonial Sport zentro nazio-
nalean.

 AEROBIKA  Espainiako 
Txapelketara doaz 
'dragoiak'

Talde argazkia. ARRASATE DRAGOI



40    KULTURA Egubakoitza  2020-12-18  GOIENA ALDIZKARIA

Josu Bilbao oÑati
Rock musikak Oñatin utzi duen 
aztarna liburu batean bildu du 
Iñigo Biain Berraondo kazetari 
eta musikari oñatiarrak. Horre-
la, 60ko hamarkadatik abiatuz 
eta ia 60 urteko bidaia eginez, 
herriko rock taldeen historia, 
anekdotak eta herrian egin diren 
ekitaldiak batu ditu, besteak 
beste, Alanbre-hotsa eta jazbana 
liburuan. Oñatiko Udalak Erei-
ten argitaletxearekin elkarlanean 
argitaratu du liburua, Jerardo 
Elortza bildumaren baitan.
Nolakoa izan da liburua argitara-
tzerainoko prozesua?
Egia esan, orain dela hamabost 
urte inguru hasi ginen hainbat 
belaunalditako zenbait lagun 
egitasmo honekin. Baina bilera 
haiek ez zuten segidarik izan, 
eta neure kabuz jarraitu nuen 
datuak biltzen eta artxibatzen, 
Alanbre-hotsa eta jazbana gau-
zatu arte.
Alanbre-hotsa eta jazbana. Nondik 
dator liburuaren izenburua?
Lehen bilera haietan finkatu 
genuen gitarra elektrikoak eta 
bateria ezinbestekoak zirela 
talde bat rock esparruan koka-
tu ahal izateko, eta nik horri 
eutsi nion liburuari izenburua 
jartzeko orduan. Izan ere, gure 
etxean aitak beti deitu izan dio 
alanbre-hotsa gitarra elektrikoen 

soinuari, eta jazbana aitaita 
Antoniori entzun nion lehenbi-
zikoz, guk bateria esaten diogun 
instrumentua izendatzeko.
60ko hamarkadatik 2020ra arte, 
Oñatitik irten barik, 60 urte ingu-
ruko bidaia egiten duzu liburuan... 
Bai, hala da. Lehen taldea, Los 
Culpables, 1965ean sortu zen, 
eta liburuan jasotzen ditudan 
azkenak 2019an sortuak dira, 
eta aurten lanak kaleratu dituz-
tenak: Larru Beltzak, Mila Modu, 
Tilikum... 55 urteko bidaia biltzen 
da liburuan, garai bakoitza bere 
berezitasunekin.
Izan ere, taldeak garaiko egoeraren 
bueltan kokatzeko, momentuan 
momentuko testuingurua ere azal-
tzen duzu liburuan, ezta? 
Ahalegindu naiz garai bakoitze-
ko testuingurua azaltzen, baina 
lupa 60-70-80ko hamarkadetan 
jarri dut, bereziki, hainbat arra-
zoirengatik. Batetik, urte haie-
tako protagonista gehienak 
oraindik bizi direlako, eta haien 
testigantzak orain jaso beharra 
zegoelako. Gainera, garai haie-

tako egoera soziopolitikoa oso 
bestelakoa zen: diktadura, tran-
tsizioa, gainbehera ekonomikoa, 
punkaren eztanda… Gaur egun-
go belaunaldiei garai haiek 
azaltzea beharrezkoa iruditzen 
zait.
Rock taldeen uzta aparta egon da 
Oñatin. Izan ere, 120 proiektutik 
gora jaso dituzu liburuan. Zergatik 
izan da mugimendua hain bizia 
Oñatin? 
Musikarako zaletasun handia 
egon da Oñatin betidanik. Roc-
kari dagokionez, uste dut era-
bakigarria izan zela Udalak 80ko 
hamarkadaren erdialdera mu-
sikariei lagatako Herri Eskola-
ko sotoa, gero erROCKalde ize-
nez ezagutuko genuena. Soto 
umel hartatik sortu eta pasa 
ziren dozenaka talde, duela hiru 
urte lokal guztiak Eltzia eraiki-
nera pasa ziren arte. Beraz, 
prekarioa izanda ere, gutxienez, 
entseatzeko txoko bat izan dute 
taldeek Oñatin azken 35 urte 
hauetan.
Taldeez gain, herrian egindako 
ekitaldi batzuk ere aipatzen dituzu 
liburuan. Baten bat azpimarratuko 
zenuke?
Asko izan dira jaialdi bereziak, 
baina, batzuk esatearren, aipa-
tuko nituzke 1983ko apirileko 
punk jaialdi aitzindaria –izan 
zuen oihartzunagatik, eta herri 

osoa hankaz gora jarri zuelako–, 
1998ko jaialdi zapatista –Chia-
pasera traktore bat bidaltzeko 
antolatu zena– eta Show Business 
taldeari laguntza emateko egin 
zen Lapurrek ez dute rock'n'rolla 
isilduko! jaialdia –furgonetatik 
musika-material ugari lapurtu 
zieten–.
Interes handia piztu du liburuak 
herrian. Oñatiko lagun asko daude, 
azkenean, liburuan nola edo hala, 
ezta?

Nolabait esateko, obra korala 
da, herriko izen asko baitira 
protagonista liburuan. Ez dut 
musikari kopuru zehatza zen-
batu, baina 400dik gora izango 
dira liburuan biltzen direnak. 
Eta hori, Oñati bezalako herri 
batean, oso kopuru handia da. 
Eta, noski, horrek sortzen dituen 
espektatibak ere handiak dira, 
guztiok baitugu lagun edo seni-
tartekoren bat talde batean jotzen 
duena.
Jerardo Elortza bildumako hiruga-
rren liburua da hau. Lehena ere zuk 
idatzi zenuen. Erabat ezberdinak 
izango ziren biak egiteko proze-
suak…
Erabat. Izan ere, Jerardo Elor-
tzarekin berbetan hutsetik abia-
tutako liburua izan zen, ordu 
askotako elkarrizketen fruitua; 
Alanbre-hotsa eta jazbana, aldiz, 
sintesi-ariketa handia izan da, 
argitaratu ahal nuena baino 
askoz material gehiago neuka-
lako pilatuta. Izan ere, taldeen-
gandik jaso dudan erantzuna 
itzela izan da, eta jaso dudan 
material kopurua ikaragarria. 
Eskerrak hemendik guztiei!

Iñigo Biain Berraondo. GOIENA

"400dik gora musikari 
oñatiar daude liburuan"
IÑIGO BIAIN BERRAONDO kazEtaRia Eta MuSikaRia
'alanbre-hotsa eta jazbana' lana kaleratu berri du iñigo biain berraondok. azken 60 
urteetako oñatiko rockaren historia bildu du oñatiarrak anekdotaz beteriko liburuan

"1983KO APIRILEKO 
PUNK JAIALDI 
AITZINDARIAK 
HANKAZ GORA JARRI 
ZUEN HERRI OSOA"

Bihar, 12:00etan, 
aurkeztuko dute liburua, 
Oñatiko kultura etxean, eta 
hitzaldirako sarrera guztiak 
agortu dira dagoeneko. 
Alanbre-hotsa eta jazbana 
liburuaren aurkezpenaren 
ostean egongo da salgai 
herriko liburu-denda eta 
ohiko tokietan.

Aurkezpena, 
kultura etxean
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Karmele Uribesalgo aREtXabaLEta
Karmele Igartua sorkuntza lehia-
ketaren hamargarren aldiko sari 
banaketa egin zuten zapatuan 
Aretxabaletako Arkupe kultura 
etxean, eta Juan Jose Pellejero 
izan zen irabazlea. Ondoko al-
dagelan izeneko lana aurkeztu 
zuen iruindarrak. Lagun baten 
semeak jasandako bullying ka-
sua hartu zuen abiapuntu testua 
idazteko orduan: "Gogaitzen eta 
haserrarazten nauen gai bat da, 
eta horregatik aukeratu nuen 
gai moduan".

Guztira, hamasei lan aurkez-
tu dituzte aurtengo sariketara, 
eta Pellejerok aitortu du "ika-
ragarrizko ezustea" izan dela 
saria irabaztea. Itziar Gomezek, 
Pako Aristik eta Iñaki Zumaldek 
osatu dute epaimahaia, eta, azal-
du dutenez, parte hartzaileek 
oso maila ona erakutsi dute. 
Aristik zehaztu du azken era-
bakia hartu aurretik zazpi lan 
aukeratu zituztela. Gaineratu 
du Pellejeroren narrazioa ira-
kurtzea "plazer handia" izan 
dela, "duen hizkuntza mailaga-
tik, tentsioari eusteko modua-
gatik eta narrazio teknikan 
erakusten duen trebeziagatik". 
Epaimahaian izan den Gomezek 
ere Pellejeroren lanaren kalita-
tea azpimarratu du: "Lan ira-
bazleak badu distira berezi bat 

bai hiztegi aldetik, baita ausart 
idazteagatik eta gaurkotasun 
handiko estiloa erabiltzeagatik 
ere". Sari banaketan, epaimahai-
kideez gain, Idazle Eskolako 
kideak, Karmele Igartuaren 
senideak eta Aretxabaletako 
Udaleko ordezkariak izan ziren.

Pellejero ikasketaz nekazaritza 
ingeniaria da, eta enpresa mun-
duan aritu da lanean. Iaz hasi 
zen Idazle Eskolan, eta lehenen-
goz aurkeztu da Karmele Igartua 
sariketara. Iruindarrak adiera-
zi du irabazi izanak gehiago 
idaztera animatuko duela. Bere 

lana idazten.com webgunean 
egongo da irakurgai.

Lehiaketa "berezia" 
Duela bost urtetik babesten du 
lehiaketa Aretxabaletako Udalak. 
Ainhoa Cabero Kultura zinego-
tziak adierazi duenez, "berezia" 
da sariketa, herritar baten ome-
nez delako eta Euskal Herri eta 
bailara mailan lortu duelako 
bere izena. Igartua bera ere izan 
zuten gogoan: Idazle Eskolako 
kideek eta aretxabaletarraren 
ingurukoek haren hainbat testu 
irakurri zituzten.

Sari banaketaren irudi bat; irabazlea, Pellejero, erdian. TXOMIN MADINA

Iruñera joan da Karmele 
Igartua lehiaketako saria
Juan Jose Pellejero nafarrak irabazi du karmele igartua sorkuntza lehiaketaren  
hamargarren aldia, 'ondoko aldagelan' izeneko lanarekin. Hamasei narrazio aurkeztu 
dituzte sariketara, eta, epaimahaikideek adierazi dutenez, "oso maila ona" egon da

K.U. aRRaSatE
Domeka gauerdira arte dago 
zabalik 32. Jokin Zaitegi sarike-
tan parte hartzeko epea. Suedia-
ko Akademiak Louise Glück 
poeta estatubatuarrari eman dio 
aurten Literaturako Nobel saria, 

eta idazle horren The Wild Iris 
poema-liburua itzuli beharko 
du Arrasateko kulturgile eta 
itzultzailea omentzeko lehiake-
taren aurtengo irabazleak. 

AED elkarteak antolatzen du 
sariketa, Elkar argitaletxearekin 

lankidetzan eta Arrasateko Uda-
laren eta Laboral Kutxaren la-
guntzarekin.

Antolatzaileek proposatutako 
lagina euskaratu beharko dute 
parte hartu nahi dutenek, eta 
egindako lana aed@aedelkartea.
eus helbidera bidali. Irabazleak 
1.500 euroko saria irabaziko du 
liburua itzultzeko; diruren erdia 
jakinarazpena egitean jasoko 
du eta beste erdia, lana entre-
gatu ostean. 2021eko irailaren 
31 baino lehen amaitu beharko 
du itzulpena.

Jokin Zaitegi sariketara 
aurkezteko azken egunak
Domekan amaituko da Louise glück poetaren 'the Wild 
iris' liburua itzultzeko proposamenak egiteko epea
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ZAPATUA, 19

09:00 Kantari Aretxabaleta 5

09:30 Kantari Aretxabaleta 4

10:00 Kantari Aretxabaleta 6

10:30 Erreportajea: Euskara

11:00 Harira: Leintz-Gatzaga

11:30 Tokikom sariak 2020

12:00 Hemen Debagoiena

13:00 Lehen lerrotik: 
Abarlotz Olano

13:30 Elkarrizkettap: Jon 
Plazaola 

14:00 Hemen Debagoiena

15:00 Mahaingurua: Oñatiko 
kirola pandemia 
garaian 

16:30 Harira: Leintz-Gatzaga

17:00 Hemen Debagoiena

18:00 Hitzaldia: IKTak eta 
aisialdi birtuala

19:30 Erreportajea: Euskara

20:00 Elkarrizkettap: Jon 
Plazaola 

20:30 Tokikom sariak 2020

21:00 Mahaingurua: Oñatiko 
kirola pandemia 
garaian 

22:30 Hemen Debagoiena

23:30 Ahotsenea: Mila Modu

DOMEKA, 20

08:00 Tokikom sariak 2020

08:30 Harmailatik

09:00 Txantxariak

09:30 Kantari Aretxabaleta 4

10:00 Kantari Aretxabaleta 5

10:30 Kantari Aretxabaleta 6

11:00 Hemen Debagoiena

12:00 Hitzaldia: IKTak eta 
aisialdi birtuala

13:30 Erreportajea: Euskara

14:00 Elkarrizkettap: Jon 
Plazaola

14:30 Astearen errepasoa

15:30 Hemen Debagoiena

16:30 Kantari Aretxabaleta 5

17:00 Kantari Aretxabaleta 4

17:30 Harmailatik

18:00 Mahaingurua: Oñatiko 
kirola pandemia 
garaian

19:30 Tokikom sariak 2020

20:00 Hitzaldia: IKTak eta 
aisialdi birtuala

21:30 Elkarrizkettap: Jon 
Plazaola

22:00 Astearen errepasoa

23:00 Ahotsenea: Mila Modu

23:30 Erreportajea: Euskara

EGUBAKOITZA, 18

09:00 Kantari Aretxabaleta 1

09:30 Kantari Aretxabaleta 4

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Eskulanak etxetik

11:30 Erreportajea: 
Ekonomia

12:00 Hemen Debagoiena

13:00 Harmailatik

14:00 Hemen Debagoiena

15:00 Albisteak

15:30 Tokikom sariak 2020

16:00 Albisteak

16:30 Elkarrizkettap: Jon 
Plazaola

17:00 Albisteak

17:30 Adinberri 4

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Ahotsenea: Mila Modu

19:30 Tokikom sariak 2020

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Elkarrizkettap: Jon 
Plazaola

21:30 Erreportajea: Euskara

22:00 Mahaingurua: Oñatiko 
kirola pandemia 
garaian

23:30 Erreportajea: Euskara

'EUSKARA ETA EUSKALGINTZA' ERREPORTAJEA
‘Goiena: 20 urte, 20 albiste’ Egubakoitza, 21:30 eta 23:30

GOIENA

'OÑATIKO KIROLA PANDEMIA GARAIAN' HITZALDIA
‘Bereziak’ Egubakoitza, 22:00

ARATZ LOSADA

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUAZTENA, 23

MIREN DOBARANI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30/23:30

EGUAZTENA, 23

GABONEN INGURUKO 
SAIO BEREZIA
‘Hemen Debagoiena’ 

18:00/20:00/22:00

ZAPATUA, 19

IMANOL ITUIÑO 
MAGOARI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

18:00

ASTELEHENA, 21

KIROL ALBISTEAK
‘Harmailatik’ 

21:30/23:30

GOIENA

GOIENA TELEBISTAKO 
PROGRAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

104. ERRENTAN HARTU
Arrasate. Kaixo! Arrasa-
teko familia gara eta 
etxebizitza bila gabiltza. 
Erdigunean bada hobeto. 
Eskerrik asko! 688 71 09 
54 edo 675 98 96 17 

Oñati. Oñatin etxebizitza 
bila nabil, bi edo hiru lo-
gelarekin. Eskerrik asko! 
679 62 69 64 (Jon) 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Bergara. Umeak goizetan 
zaintzeko eta eskolara 
eramateko zaintzaile 
euskaldun baten bila 
gabiltza. 618 79 47 48 

Ordenagailuz idatzi. 
Liburu bat eskuz idatzi dut 
eta ordenagailuz idatziko 
didan norbaiten bila nabil, 
Bergaran. 688 66 38 54 

402. ESKAERAK
Aretxabaleta edo ingu-
ruak. Mutila adinekoak 
zaintzeko eskaintzen da, 
orduka. 642 98 98 06 

Arrasate eta inguruak. 
Gauetan nagusiak zain-
duko nituzke. Legezko 
agiriak eta soziosanitario 
titulazioa dauzkat. Inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 642 41 72 62 

Arrasate. 10:00etatik 
14:00etara bitartean na-
gusiak edota laguntza 
behar duten gaixoak 
zainduko nituzke. Baita 
orduka ere. Esperientzia 
dut eta titulazioak: sozio-
sanitario, dependentzia 
duten pertsonen lagun-
tzaile eta elikagaiekin lan 
egitekoa. 631 03 23 45 

Arrasate. Garbiketak 
egiten jarduteko gertu 
n a g o ,  1 2 : 3 0 a k  e t a 
15:00ak artean. Baita 
pertsonen zaintzarako, 
sukaldean aritzeko, arro-
pa lisatzeko eta abarre-
tarako. Soziosanitario 
titulua daukat. Astelehe-
netik ostiralera. 602 32 
06 58 

Arrasate. Neska gertu 
arratsaldetan nagusiak 
zaintzeko edota etxe gar-
biketak egiteko. Titula-
zioarekin. 688 81 08 63 

Arrasate. Umeak zain-
tzeko prest nago. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 688 76 12 18 

Bergara eta inguruak. 
Bergarako neska euskal-
duna, Haur Hezkuntzako 
goi mailako zikloarekin 
eta Haur Hezkuntzako 
gradua egiten, haurrak 
zaindu edota etxeko la-
netan laguntza emateko 
gertu. Haurrak zaintzen 
esperientzia daukat. As-
telehen, asteazken eta 
ostiralak 14:00tik aurrera. 
Asteartetan eta ostegu-
netan 14:00-17:00ak 
arte. Aste bukaeretan eta 
jai egunetan ere prest. 
634 85 42 11 (Andrea) 

Bergara. Garbiketa lane-
tan aritzeko prest nago: 
etxeak, bulegoak eta 
abar. Baita pertsona na-
gusiak edota umeak 
zaintzeko ere. 610 34 97 
88 

Bergara. Soziosanitario 
titulua daukat eta arra-
tsaldez edota asteburutan 
lan egingo nuke pertsona 
nagusiak zaintzen. 656 
74 78 43 

Debagoiena. Atari, elkar-
te, lantegi eta abarrak 
garbitzen lan egingo 
nuke. 645 72 92 87 

Debagoiena. Beharrezko 
agiriak dituen emaku-
mezkoa, orduka, astean 
zehar, eta asteburutan lan 
egiteko prest, pertsona 
nagusiak zein haurrak 
zaintzeko edota garbike-
ta lanak egiteko. 643 59 
7 6 06 (Consuelo) 

Debagoiena. Esperien-
tzia duen mutila nagusiak 
zaintzeko, garbiketak 
egiteko edota zerbitzari 
izateko gertu. Orduka eta 
etxean bertan bizi izaten. 
638 85 43 36 

Debagoiena. Esperien-
tzia duen neska nagusiak 
zaintzeko, garbiketak 
egiteko edota zerbitzari 
izateko gertu. Orduka eta 
etxean bertan bizi izaten. 
654 11 15 14 

Debagoiena. Etxe garbi-
ketak eta zaintza lanak 
egingo nituzke, orduka 
edo egunean zehar. 632 
39 87 73 

Debagoiena. Etxeko lan-
gile moduan jarduteko 
gertu: garbiketak zein 
zaintza lanak. Gauak os-
pitalean egiteko ere ger-
tu. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 722 45 
58 75 

Debagoiena. Mutila ger-
tu nagusiak zaindu eta 
garb ike tak  eg i teko . 
Etxean bertan bizi izaten 
edo orduka. Soziosanita-
rio titulua daukat. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 643 73 62 36 

Debagoiena. Mutila ger-
tu nagusiak zaindu eta 
laguntzeko. Autoa daukat. 
Ordutegi aldetik, prestu-
tasun osoa. 639 96 71 03 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zainduko ni-
tuzke, etxean bertan bizi 
izaten edo orduka. Inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 643 29 75 77 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 688 77 34 95 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko edota atari eta 
abarrak zaintzeko gertu 
nago. Orduka edo baita 
gauetan ere. Euskal su-
kaldaritzan esperientzia 
daukat eta legezko agiri 
guztiak. 631 95 04 42 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak 
egiteko gertu nago, baita 
orduka ere. 639 02 00 81 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen, bulegoak gar-
bitzen, eraikuntzan edo-
ta joskintzan lan egingo 
nuke. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 688 66 
84 39 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua eta legezko 
agiriak dituena, gertu 
orduka zein asteburuetan 
lan egiteko. Pertsona 
nagusiak zaintzeko zein 
garbiketa lanak egiteko. 
666 07 42 98 (Claudia) 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua zaintza laneta-
rako gertu: etxean bertan 
bizi izaten, orduka, aste-
buruak edota gauak. In-
teresatuok deitu zenbaki 
honetara: 637 12 15 95 

Debagoiena. Orduka, 
garbiketa lanetan edo 
ume eta pertsona nagu-
sien zaintzan lan egin 
nahi dut. 617 86 30 82 

Debagoiena. Pertsona 
arduratsua gertu umeak 
eta nagusiak zaintzeko, 
zerbitzari lanetarako edo-
ta garbiketak egiteko. 
Autoa daukat. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 648 92 02 49 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen eta 
garbiketa lanetan espe-
rientzia handia duen 
emakumea naiz. Lan 
egiteko prest nago. Inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 637 79 31 92 

Elgeta eta inguruak. 
Emakume arduratsua 
gertu etxeko lanetarako, 
nagusien eta umeen zain-
tzarako, atari garbiketa-
rako eta abar. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 659 03 56 12 

Eskoriatza, Aretxabale-
ta, Arrasate eta ingu-
ruak. Mutil gazte langilea 
naiz, edozein lanerako 

prest, etxeetan, baserrie-
tan, negozioetan, garbi-
ketan, nekazaritzan,. . Ilea 
mozten ere badakit. Or-
duka zein asteburuetan 
lan egiteko gertu. Pres-
tutasun osoa. Deitu 632 
07 32 72 edo 631 67 51 
01 telefono zenbakietara.

Umeak zaindu Berga-
ran. Bergarako neska 
gazte euskalduna goize-
tan haurrak zaindu edo 
eskolara eramateko prest. 
Deitu edo Whatsapp bidez 
idatzi: 663 70 01 15 

6. MOTORRA

602. EROSI
Land Rover bila nabil. 
Land Rover Defenderra 
behar dut baserrirako. 
Berdin dio zein egoeratan 
dagoen: IAT gabe, matxu-
ratuta, kolpearekin. Inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 623 17 95 37 

7. ANIMALIAK

703. EMAN
Arrasate. Hiru hilabete 
dituen katakumea ematen 

da opari. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
642 72 69 10 

Hiru katakume. Baserri-
ko hiru katakume ematen 
dira opari, bi hilabetere-
kin. Interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 610 31 
02 61 

8. DENETARIK

805. TRUKATU
Euskara-arabiera tru-
kea. Arabiera irakatsiko 
didan pertsona baten bila 
nabil. Trukean euskara 
irakatsiko nioke. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 688 77 59 31 

807. AURKITU
Giltzak Aramaion. Ara-
maion, Santikurtz eta 
Orixol inguruan, giltza 
sorta bat aurkitu dugu. 
Giltza horien artean Ci-
troen etxeko auto baten 
giltza bat dago, eta beste 
giltzen artean batek buru 
beltza du. Guztira hamar 
bat giltza daude. Norbai-
tenak badira, deitu tele-
fono zenbaki honetara: 
630 42 48 41 

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: 20 euro
 18 euro goiena klubeko bazkideentzat 

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

prezio bereziak aplikatuko dira.
• Profesionalen moduluak. 
 Modulo bakarra: 25 euro (+bEz).

IRAGARKIA JARTZEKO:
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Patxi Aranzabal Iturrino. 

Bergaran, hilaren 11n. 84 urte.

Juan Heiz Ortiz.  

Bergaran, abenduaren 11n. 85 urte.

Eduardo Jimenez Lafuente.  

Arrasaten, hilaren 12an. 87 urte.

Eugenio Lazkanoiturburu Campos.   

Oñatin, hilaren 13an. 90 urte.

Ana M. Elizondo Gauna.  

Arrasaten, hilaren 14an. 81 urte.

Sor M.Antonia Mendizabal Arrizabalaga.   

Oñatin, abenduaren 14an. 103 urte.

Pedro Heriz Ormaetxea.   

Aretxabaletan, abenduaren 15ean. 85 urte. 

Jose Ignacio Zubizarreta Abasolo.  

Arrasaten, abenduaren 15ean. 75 urte.

Eusebio Arietaleaniz Ciarsolo. 

 Bergaran, abenduaren 15ean. 91 urte.

Antonio Vicente Perez De Abajo.  

Arrasaten, abenduaren 16an. 86 urte.

Josefa Mesa Espejo.  

Arrasaten, abenduaren 16an. 90 urte.

Julian Fernandez Rosuero.  

Arrasaten, abenduaren 16an. 65 urte.

Emilia Nieto Ramos.  

Arrasaten, abenduaren 16an. 88 urte.

Juanita Barrena Ugarte.  

Oñatin, abenduaren 16an. 88 urte.

M. Carmen Viteri Aranburuzabala.  

Eskoriatzan, abenduaren 16an. 76 urte.

HiLDAKOAK

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 18 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Zapatua, 19 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Domeka, 20 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Astelehena, 21 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Martitzena, 22 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Eguaztena, 23 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Eguena, 24 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 18 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Zapatua, 19 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Domeka, 20 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Astelehena, 21 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Martitzena, 22 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Eguaztena, 23 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Eguena, 24 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 18 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Zapatua, 19 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Domeka, 20 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Astelehena, 21 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 22 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Eguaztena, 23 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguena, 24 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16

arrasate  g a u e z  e g u n e r o

(22:00etatik 09:00etara)
2020ko abenduaren 31ra arte:
ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 

/ 943 77 16 30

bergara  g a u e z  e g u n e r o

(22:00etatik 09:00etara)
2020 osoan:
ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 

63

Gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
COF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play eta  
App Store dendetan.

guARDiAKO FARMAziAK

ESKER ONA

 Bergaran, 2020ko abenduaren 18an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Pilar Ruiz de Azuaren alarguna

2020ko azaroaren 7an hil zen, 90 urte zituela.

 Jose 
Labaka Gantxegi 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Antzuolan, 2020ko abenduaren 18an. 

Lehen urteurreneko meza abenduaren 20an, 
domekan, 11:00etan, izango da  

Antzuolako Errukizko Amaren elizan.

2019ko abenduaren 15ean hil zen, 82 urte zituela.

 Eugenio 
Larrañaga Bolinaga 

ESKER ONA

 Bergaran, 2020ko abenduaren 18an. 

Eskerrik asko une zail hauetan gurekin egon zaretenoi. 
Bihotz-bihotzez besarkada bero bat.

2020ko azaroaren 15ean hil zen, 58 urte zituela.

 Martin 
Juaristi Etxeberria 

ESKER ONA

 Bergaran, 2020ko abenduaren 18an. 

Emaztea: Juana Telleria. Seme-alabak: iñaki eta Lexuri gallastegi, 
Lorea (†), Ainhoa eta Egoitz Nieto. Anai-arrebak, ezkon anai-arrebak, 

ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.

Familiak jasotako dolumin eta maitasun keinu guztiak eskertu nahi dizkizue. 
Egungo egoera ikusita, agurra senide artean egingo da 

eta meza aurrerago zehaztuko da.

Beti gure bihotzean.

-goian bego-

2020ko abenduaren 15ean hil zen, 91 urte zituela.

 Eusebio
Arietaleaniz Ciarsolo 

ESKELAK JARTZEKO: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 Hileta egunean eskela goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker ona goiena 

Paperean eta goiena.eus-en: 176 € /     

goiena Klubeko bazkideendako 156 €

 Eskela mota guztiak goiena Paperean + goiena.eus-en: 

 155 € / goiena Klubeko bazkideendako 137 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.

ASTE BARRUAN, BAITA ERE:

ARRASATE goiena: Otalora Lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 

BERGARA Jardun: Errotalde (kultura etxean). 943 76 08 19. 

OÑATI Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65.

ELGETA ugari: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98.

ANTZUOLA itzar liburu-denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.

ESKER ONA

 Oharra: Antonio Vicente senitartean agurtua izango da. 
Arrasaten, 2020ko abenduaren 18an. 

2020ko abenduaren 16an hil zen, 86 urte zituela.

Antonio Vicente 
Perez De Abajo 

Nahiz eta gure artetik urrutira joan,
beti izango zaitugu urrean,

gure bihotzetan.

Familiak jasotako dolumin eta maitasun keinu guztiak eskertu nahi dizkizue 
eta bere oroimenez azken agurreko hileta elizkizuna egoerak ahalbidetzen 

duenean ospatuko dela jakinarazten dizue. 

iturbide egoitzako langileei eskerrak eman nahi dizkizuegu 
gure senideari eskainitako arreta eta maitasunagatik.
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tXutXu-MutXuak
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3. EITBren maratoiarekin bat
Ez negar egin, gu elkarrekin kantatu dute 
Aretxabaletako Areantzako hainbat lagunek. 
Gorkak, Iratik, Peiok, Gorkak, Idurrek, Maddik, 
Julenek, Maiane, Martinek eta Beñatek. 

6. Jostailu berria zaharraren truke
Ume mordoa egon zen Txatxilipurdiren truke 
azokan, Arrasaten, txartela eskuetan, aurrez 
utzitako jostailu baten truke beste bat 
hartzen. Eta tailerretan parte hartu zuten.

2. Arrasateko Gabonetako karpan
Ekhiñe Casadok eta Bloom taldeak lepo bete 
zuten Biteriko karpa. Gabonetako lehen 
emanaldia egin zuten, eta herritarrak kultura 
"gosez" daudela ikusi ahal izan zen.

5. Txoronpiorekin eta Txoronpiarekin
Arrasateko ikastetxeetara egin zuten bisita, 
Olentzerorendako gutunak jasotzeko. Umeak 
pozarren egon ziren euren dantzak ikusten; 
argazkiko Olarteko ikasleak, adibidez.

1. Ikasitakoa erakusten
Arrasateko Trikitixa Eskolakoek bikain jardun 
zuten etxekoen eta lagunen aurrean. Euskal 
abestien bertsioak jo zituzten, eta Lore 
Gazteak taldekoen laguntza izan zuten.

4. 'Lizarrusti' argazkia, onena
Felix Urrutiak irabazi du Udazkeneko Argazki 
Lehiaketa Arrasaten. Bigarrena Iker 
Aizkorberen Dirudiena dirudi lana izan da; eta 
Iurgi Indaren Elgetatik hirugarrena.

2
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zoRioN aguRRak

aRRaSatE
Paki Chaves
Abenduaren 12an, 55 
urte. Zorionak, Paki! 
Oso ondo pasatu zure 
egunean, guapa! Muxu 
asko 'Distrito 33'-ko 
bizilagunen partetik. 

aRRaSatE
Yara Moto Muñoz
Abenduaren 14an, 14 
urte. Zorionak, Yara! 
Super ondo pasatu 
gaur, guapa! Muxu pila 
bat, 'Distrito 33'-ko 
bizilagunen partetik!

aREtXabaLEta 
Gari eta Oihan Hernandez Urzelai
Abenduaren 20an, 10 urte. Zorionak, Gari Eta 
Oihan! Ederto ospatu zuen urtebetetze eguna eta 
patxo handi bat, etxeko danon partetik!

oÑati 
Gari eta Jon Azpiazu
Garik 8 urte, abenduaren 14an eta Jonek 4 urte, 
urtarrilaren 10ean. Zorionak, bikote, etxeko guztion 
partetik. Eta muxu potolo-potolo bat!

aRRaSatE
Julen Zugasti Santos
Abenduaren 15ean, 7 
urte. Zorionak 
familiaren partetik!

oÑati
Irati Urtzelai Errasti eta Ekain Azpiazu Urtzelai
Abenduaren 14an Iratik, urtebetetzea eta 
abenduaren 15ean, Ekainek 6 urte. 
Zorionak eta muxu handi bana, etxeko denon 
partetik.

bERgaRa
Aratz Aperribai 
Mujika
Abenduaren 14an, 8 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna. 
Patxo potolo asko, 
danon partetik.

aRRaSatE
Sara Goñi Ayani
Abenduaren 14an, 6 
urte. Zorionak, polita! 
Muxu handi bat zure 
familiaren partetik. 
Oso oso ondo ospatu 
zure eguna! Asko 
maite zaitugu.

bERgaRa
Mikel Basauri Davila
Abenduaren 14an, 2 
urte. Zorionak etxeko 
gure terremoto txikiari! 
Muxu pila bat.

bERgaRa
Nahia Lagoma Casas
Abenduaren 18an, 3 
urte. Zorionak eta 
patxo handi bat 
gurasoen, aitaita-
amamen, izeba-
osaben eta lehengusu 
Ametsen partetik!

aRRaSatE
Maddi Bereziartua 
Zabala
Abenduaren 16an, 
urtebete. Zure 
irribarreaz kutsatzen 
jarraitzeko irrikaz 
gaudelako... 
Zorionak, Maddi!

LEgazPi
Enara Cabello Davila
Abenduaren 17an, 5 
urte. Zorionak eta 
patxo handi bat 
Arrasateko 
aitaita-amamen eta 
izeba-osaben partetik. 
Ea laster ikusten 
garen!

aRRaSatE
Urko Baz Eskibel
Abenduaren 17an, 3 
urte. Zorionak, Urko! 
Segi beti hain alaia 
izaten. Patxo handi 
bat, familia osoaren 
partetik eta jaso 
besarkada estu-estu 
bat, Abu Dhabitik!

oÑati
Iraide Orueta Olalde
Abenduaren 15ean, 
urtebete. Zorionak, 
Iraide! Etxeko txikiñak 
urtebete! Patxo 
pila-pila bat, familixa 
osuaren partetik!

bERgaRa
Unai Diaz Davila
Abenduaren 15ean, 6 
urte. Zorionak 
etxekoen partetik, 
muxu handi bat, 
txapeldun!

aNtzuoLa
Maddi Iturbe Gabiria
Abenduaren 21ean, 10 
urte. Zorionak, Maddi, 
zure urtebetetze 
egunean! Noaren eta 
etxeko guztion 
partetik. Ondo ospatu 
eta muxu potolo bat.

aREtXabaLEta
Danel Lizarazu 
Altube
Abenduaren 22an, 5 
urte. Zorionak, Danel, 
bost urte! Maite 
zaitugu! Patxo handi 
bat aitatxoren, 
amatxoren eta familia 
osoaren partetik!

oÑati
Ekhi Urzelai Ugarte
Abenduaren 20an, 5 
urte. Zorionak, artista! 
Ondo-ondo pasatuko 
dogu zure urtebetetze 
eguna, seguru! Patxo 
potolo bat, familixa 
danaren partetik!

bERgaRa
Amaia Alegre eta Mikel Mendiaraz
Abenduaren 20an, urtebetetzea. 
Zorionak, bikote! Ondo pasatu eguna eta zorionak 
Osintxukuen partetik be bai!

oÑati
Izar Zulueta Igartua
Abenduaren 18an, 2 
urte. Zorionak, 
printzesa! 
Bi urte ja; ze handi! 
Ondo pasatu eguna eta 
patxo potolo bat, 
etxeko danon partetik!

bERgaRa
Jare Olabarria Sanz
Abenduaren 18an, 
urtebete. Zorionak, 
maittia, zure lehenengo 
urtebetetzean! 
Segi beti bezain alai! 
Besarkada handi eta 
estu bat, etxekoen 
partetik!

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

Internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu 
eta https://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 argitaratuko ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.
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EGUBAKOITZA 18
ESKORIATZA Marrazki lehiaketa
Gaur da marrazkiak egiteko azken 
eguna.
Ludotekan, 16:45ean. 

OÑATI Gabonetako erakusleiho 
lehiaketa: sari banaketa
Saria eskura emango diete. 
Oñatin, 17:30ean. 

OÑATI Migratzaileen 
nazioarteko eguna
17:30ean, mural parte-hartzailea; 
eta 18:00etan, elkarretaratzea.
Foruen plazan, 17:30ean. 

BERGARA 'Olentzero kuttun' 
ikuskizuna
Olentzeroren eta Miruren 
emanaldia, 3-8 urte artekoendako. 
Sarrerak, lau euro.
Seminarixoan, 18:00etan. 

BERGARA 'Euskararen aztarnak 
antzinako epigrafian' hitzaldia
Heriotzarako erromatar ohiturak 
Soriako Tierras Altas eskualdean 
erakusketaren komisario Eduardo 
Alfarok egingo du berba, gazteleraz.
Laboratoriumen, 18:00etan.  

ANTZUOLA 'Basogintzaren 
geroa. Egungo erronkak eta 
eredu berriak' hitzaldia
Aritz Kortabarriak, Iñaki Etxebestek 
eta Markel Arriolabengoak egingo 
dute berba.
Torresoroan, 18:00etan.  

ARETXABALETA 'Portuak' 
liburuaren aurkezpena
Ateak 18:30ean zabalduko dituzte.
Arkupen, 19:00etan. 

ARRASATE Perlata taldea
Gabonetako karpan. Debalde, 
edukiera mugatuarekin.
Biteri plazan, 19:00etan. 

ESKORIATZA 'El Drogas' 
dokumentala
Natxo Leuzaren lana. 
Zaldibar antzokian, 19:00etan. 

ARRASATE Arrasate Musikaleko 
Orkestra eta Arkaitz Mendoza
Edukiera mugatuarekin.
San Frantzisko elizan, 19:30ean. 

OÑATI 'Kartzelako bizipenak' 
solasaldia
Kartzelan egondako hainbat 
pertsonak euren bizipenei buruz 
egingo dute berba.
Gaztetxean, 20:00etan. 

ZAPATUA 19
LEINTZ GATZAGA 'Gatza 360 
gradu' ibilaldia
08:30ean, 20 kilometroko ibilaldia 
helduendako; eta 10:00etan, 
gaztetxoendako. 
San Migel plazan, 08:30ean. 

OÑATI Gebarako kondeen 
panpinak salgai
Oñatz taldearen eskutik, Katalinaren 
eta Iñigoren panpinak, 30 eurotan.
Foruen plazan, 09:00etan. 

ARRASATE Baserritarren azoka
Barazkiak, ogia, eztia eta sasoiko 
beste hainbat produktu.
Seber Altuben, 09:00etan. 

ARRASATE Artisau azoka
Gabonetako opariak erosteko 
aukera.
Biteri plazan, 10:00etan. 

ARETXABALETA Neguko azoka
Herriko artisauen eta merkatarien 
produktuak erosteko aukera. 29 
postu egongo dira.
Durana eta Mitarte kaleetan, 
11:00etatik aurrera. 

OÑATI 'Lux' kontzertua
Ganbara Faktoriako Hots 
abesbatzaren emanaldia.
San Migel parrokian, 12:00etan. 

OÑATI 'Alanbre-hotsa eta 
jazbana' liburuaren aurkezpena 
-sarrerak agortuta-
Oñatiko rockaren historia batzen 
duen liburua, Iñigo Biainek eginda.
Zinema aretoan, 12:00etan. 

ARRASATE Fito Skins eta 
Sukena taldeak
Debalde, edukiera mugatuarekin.
Gaztetxean, 18:00etan.

BERGARA Zeramika erakusketa: 
gaur da azken eguna
Buztinzale elkarteko kideen lanak.
Aroztegin, 18:00etan. 

BERGARA 'Lagun zaharrak eta 
doinu berriak' bertso saioa
Enaitz Alustiza, Patxi Aiastui, Mikel 
Mendiaratz, Iraitz Artola, Markel 
Laskurain, Unai Arantzabal, Jon 
Altuna eta Garikoitz Lopez Muniain. 
Kartzela zaharrean, 18:00etan. 

ARRASATE Bertso saioa
Uxue Alberdi, Beñat Gaztelumendi, 
Aitor Sarriegi eta Ane Zuazubiskar. 
Amaia antzokian, 19:00etan.

BERGARA 'Urretxutik mundura. 
Iparragirreri omenaldia' 
emanaldia
Gorka Hermosak, Jon Maiak, Lau 
Haizetara taldeak eta Ahots 
laukoteak Iparragirreren musika 
gaurkotuko dute. Sarrerak, zortzi 
euro.
Seminarixoan, 19:00etan. 

ESKORIATZA Bandaren 
kontzertua
Beheko Errota musika eskolako 
bandaren emanaldia.
Manuel Muñoz kiroldegian, 
19:30ean.

ARETXABALETA Organo 
kontzertua
Aitor Olea organistaren eskutik.
Parrokian, 20:00etan. 

DOMEKA 20
OÑATI Artisau azoka
Herriko artisauen Gabonetako 
azoka.
Merkatu plazan, 10:00etan. 

ARRASATE Artisau azoka
Gabonetako opariak erosteko.
Biteri plazan, 10:00etan.

ESKORIATZA 'Olentzeroren 
etxea' erakusketa
Ordua hartzeko: 943-71 46 88 edo 
kultura@eskoriatza.eus.
Ibarraundin, 10:00etan.

BERGARA 'Heriotzarako 
erromatar ohiturak Soriako 
Tierras Altasen' erakusketa: 
Gaur da bilduma ikusteko azken 
eguna. Burdin Aroan hilarritan 
egiten ziren inskripzioak 
interpretatzeko aukera.
Seminarixoan, 11:00etan.

OÑATI '20.000 legoa itsaspeko 
zaborretan' antzezlana
Julio Verneren nobelan oinarrituta. 
Sarrerak, 3,5 euro.
Santa Anan, 17:00etan. 

ARETXABALETA 'Esnatu naiz' 
kabareta
Andoni Mutiloaren ikuskizuna. 
Arkupen, 19:00etan. 

ARRASATE Arrasateko gaitariak 
eta Garinband
Arrostaitz Dantza Taldearen 
parte-hartzearekin.
Biteri plazan, 19:00etan. 

ASTELEHENA 21
ARRASATE Eskuartean azoka
Gabonetako opariak erosteko: 
11:00-14:00 eta 16:00-20:00.
Biteri plazan.

ARETXABALETA 'Eskuen hitzak' 
erakusketa
Itzal Zubillagaren erretratuak 
ikusgai, hilaren 30era arte. 
Guztietan eskuak dira protagonista.
Arkupen, 11:00etan.

OÑATI Olentzeroren eta Mari 
Domingiren postontzia
Olentzerorendako gutunak 
lagatzeko gunea.
Foruen plazan, 11:00etan. 

OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan.

ARRASATE Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Herriko Plazan, 12:00etan.

ANTZUOLA Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Herriko Plazan, 12:00etan. 

ELGETA 'Etxeko lan digitalak' 
ikastaroa
Ikastaroa online jarraitu ahal izango 
da.
Liburutegian, 17:30ean. 

ARRASATE 'Emakumeak euskal 
dantzetan: gezur baten historia' 
hitzaldia
Oier Araolaza Arrietak egingo du 
berba. Edukiera mugatua.
Kulturate, 18:30ean. 

MARTITZENA 22
ARRASATE Eskuartean azoka
Gabonetako opariak erosteko: 
11:00-14:00 eta 16:00-20:00.
Biteri plazan.

OÑATI Olentzeroren eta Mari 
Domingiren postontzia
Olentzerorendako gutunak 
lagatzeko gunea.
Foruen plazan, 11:00etan. 

ESKORIATZA Pauline & Juliette 
kontzertuan
Bi ahots eta bi gitarra. Veloma 
diskoa aurkeztuko du bikoteak. 
Zaldibar antzokian, 19:00etan. 

AGENDA
EMAGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

gaNSo & Cia

ARRASATE 'Panoli' kabareta –sarrerak agortuta–
Zirku ikuskizunen parodia egiten duen emanaldia egingo dute Gorka Gansok 
eta Cecilia Paganinik. 45 minutuko kale ikuskizuna da, testurik bakoa, zirkua 
eta clown-a bateratuta. 
Bihar, zapatua, Biteri plazan, 18:00etan 
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EGUAZTENA 23
ARRASATE Eskuartean azoka
Gabonetako opariak erosteko: 
11:00-14:00.
Biteri plazan.

OÑATI Olentzeroren eta Mari 
Domingiren postontzia
Olentzerorendako gutunak 
lagatzeko gunea.
Foruen plazan, 11:00etan.

ARRASATE Izaroren kontzertua 
-sarrerak agortuta-
Limones en invierno diskoa 
aurkeztuko du, emanaldi bikoitzean.
Amaia antzokian, 16:00etan eta 
19:00etan. 

ARRASATE 'Su epeletan' ipuin 
kontaketa
Umeendako saioa, Gabonetako 
karpan. Debalde, edukiera 
mugatuarekin.
Biteri plazan, 17:00etan. 

BERGARA Eguaztenetako azoka
Herriko baserritarren garaiko 
produktuak erosteko aukera.
Oxirondon, 18:00etan.

BERGARA 'El demonio de las 
armas' pelikula
1950ean Joseph H. Lewisek 
zuzendutako pelikula. Zinemaon 
zineklub taldeko kide Antonio 
Zabalak eta Ugutz Basaurik 
aurkeztuko dute pelikula. Sarrerak, 
hiru euro.
Seminarixoan, 18:30ean. 

EGUENA 24
ANTZUOLA Olentzero eta Mari 
Domingi, auzorik auzo
Kamioi batean egingo dute kalejira, 
herritarrak agurtuz.
Auzoetan eta kaleetan, 09:30ean.

OÑATI Olentzeroren eta Mari 
Domingiren postontzia
Olentzerorendako gutunak 
lagatzeko gunea. Gaur da azken 
eguna.
Foruen plazan, 11:00etan. 

ARRASATE Olentzero, kaleetan 
eta auzoetan
Ostean, 20:00etan, Arrasateko 
zerua argituko du.
Kaleetan eta auzoetan, 17:00etan. 

OÑATI Musika bandaren 
emanaldia
Gabonetako emanaldia.
Foruen plazan, 18:30ean.

ZAPATUA 26
ANTZUOLA San Esteban krosa
Egun osoan zehar eta errelebotan 
egingo dute herritarrek krosa.
Herriko Plazan, 11:00etatik 
20:00etara arte.

ARRASATE Ekintzak 
gaztetxoendako
Irekia, 12-17 urte arteko herritar 
guztiendako.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etaik 20:00etara.

OÑATI Hatortxu Rock 
telematikoa
Gaztetxean elkarrekin ikusteko dei 
egin dute. Soinu ekipoa 
konektatutako dute, ongi entzuteko.
Gaztetxean, 18:00etan.

BERGARA 'Kottondarrak' 
antzezlana
5 urtetik gorakoendako lana. 
Sarrerak, lau euro.
Seminarixoan, 18:00etan.

BERGARA Beart-en erakusketa
Urtarrilaren 3ra arte ikusgai.
Aroztegin, 18:00etan.

ARETXABALETA 'Losers' 
antzezlana
Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola 
aktoreekin. Sarrerak, lau euro.
Arkupen, 19:00etan.

ARRASATE Assata taldea
Gabonetako karpan. Debalde, 
edukiera mugatuarekin.
Biteri plazan, 19:00etan.

ARRASATE Arrasate Big 
Bandaren emanaldia
Gabonetako emanaldia. Debalde, 
edukiera mugatuarekin.
Amaia antzokian, 19:00etan.

ESKORIATZA Xabier Leteren 
heriotzaren X. urteurrena 
gogoan
Leteren kantagintza laburbiltzen 
duten hamabi kanta interpretatuko 
ditu Jon Sarasuak, gitarra eta piano 
doinuekin. Gonbidapenarekin.
Zaldibar antzokian, 19:00etan.

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

El año que 
dejamos de 
jugar
Domeka eta 
astelehena: 19:00.

El jinete del 
dragon
Domeka: 16:00.

BERGARA

SEMINARIXOA

Hil kanpaiak
Domeka eta 
astelehena: 18:30.

Trolls 2
Domeka: 16:00.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Madame Curie
Egubakoitzetik 
astelehenera: 
19:00,

Erase una vez
Zapatua eta 
domeka: 16:30.

EIBAR

COLISEO

La primera 
Navidad
Zapatua eta 
domeka: 16:00, 
19:00.
Astelehena: 19:00.

Nieva en 
Benidorm
Zapatua eta 
domeka: 16:00, 
19:00.
Astelehena: 18:30.

ANTZOKIA

Las cronicas de 
Fabulandia
Zapatua eta 
domeka: 16:00.

Hasta el cielo
Zapatuatik 
astelehenera: 
18:30.

GASTEIZ

GORBEIA

Trolls 2
Egubakoitzetik 
martitzenera, 
domeka izan ezik: 
17:05.Domeka: 
12:00, 17:05.

Las brujas de 
Roal Dahl
Egubakoitzetik 
martitzenera, 
domeka izan ezik: 
16:45.
Domeka: 12:00, 
16:45.

Erase una vez...
Domeka: 12:00.

El jinete del 
dragon
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:55.
Domeka: 12:00, 
16:55.

El guerra con mi 
abuelo
Egubakoitzetik 
martitzenera, 
domeka izan ezik: 
16:55, 19:20.
Domeka: 12:00, 
16:55, 19:20.

El verano que 
vivimos
Egubakoitzetik 
martitzenera: 
18:55.

Rocca cambia el 
mundo
Domeka: 12:00.

La primera 
Navidad
Egubakoitzetik 
martitzenera, 
domeka izan ezik: 
17:15.
Domeka: 12:00, 
17:15.

Para toda la vida
Egubakoitzetik 
domekara: 19:20.
Astelehena eta 
martitzena: 16:55.

Otra vuelta de 
tuerca
Egubakoitzetik 
martitzenera: 
19:20.

Wendy
Egubakoitzetik 
martitzenera, 
domeka izan 

ezik: 19:00.
Domeka: 12:00, 
19:00.

Nieva en 
Benidorm
Egubakoitzetik 
martitzenera: 
19:00.

La leccion de 
aleman
Egubakoitzetik 
martitzenera: 
18:50.

Wonder 
woman 1984
Egubakoitzetik 
domekara: 
16:25, 17:45.
Egubakoitzetik 
martitzenera, 
domeka izan 
ezik: 18:25.
Domeka: 12:00, 
18:25.

Las cronicas 
de Fabulandia
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:40.
Domeka: 12:00, 
16:40.

Hasta el cielo
Egubakoitzetik 
martitzenera: 
17:00, 18:55.

A media voz
Egubakoitzetik 
martitzenera: 
17:10.

FLORIDA

Trolls 2
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Stardog eta 
Turbocat
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Baby
Egubakoitzetik 
martitzenera: 
19:10.

El jinete del 
dragon
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

En guerra con 
mi abuelo
Egubakoitza eta 
martitzena: 17:00.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
17:00.

El verano que 
vivimos
Egubakoitzetik 
martitzenera: 
19:00.

My mexical 
Bretzel
Egubakoitzetik 
martitzenera, 
domeka izan ezik: 
19:40.
Domeka: 19:50.

Wendy
Egubakoitza, 
astelehena eta 
martitzena: 17:00.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
17:00.

Nieva en 
Benidorm
Egubakoitzeik 
domekara: 16:40, 
19:00.
Astelehena: 19:00.
Martitzena: 16:20.

El arte de volver
Egubakoitzetik 
martitzenera: 
17:00.

El inconveniente
Egubakoitza, 
astelehena eta 
martitzena: 19:30.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
19:30.

Las cronicas de 
Fabulandia
Egubakoitza eta 
martitzena: 16:45.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:45.

Wonder woman
Egubakoitza eta 
martitzena: 16:35, 
18:25.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16.35, 18:25.
Astelehena: 16:35.

Martin Eden
Egubakoitza, 
zapatua eta 
martitzena: 17:10, 
18:50.
Domeka: 18:50.
Astelehena: 17:10.

ziNEMa
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Euskal kultura

Euskal kultura da aurten 
jipoi latza jaso duen 
sektoreetako bat. 
Latzenetakoa. Kultura 
sektore ekonomikoa izateaz 
gain, gauza asko gehiago da. 
Jende asko mugitzen du 
gurean. Lanpostu asko daude 
kultura-ekoizpenen eta 
emanaldien atzean. Ikusten 
duguna baino eragin 
handiagoa dauka. Eta kultura 
hori baino asko gehiago ere 
bada. Kultura aisialdia da. 
Sormena da. Kritikotasuna 
da. Formazioa da. Hezi egiten 
gaitu. Eta gurean, euskal 
kultura euskara da, 
identitatea da, nortasuna da. 
Euskal kulturak herri egiten 
gaitu.

Bultzada berezia eman 
behar diogu euskal kulturari 
oraingoan. Sortzaile txikiei, 
beraien ekoizpenak kalean, 
taulatu txikietan, gune 
alternatiboetan eskaini ohi 
dituztenei, bereziki. 
Kulturarik gabe guztiok 
galtzen dugu eta kulturarekin 
guztiok irabazi.

Zenbait udal –nirea kasu– 
ari dira ahalegin berezia 
egiten, eta sumatzen eta 
eskertzen da. Herritarrok ere 
erantzuten ari gara. Herri 
mugimendua ere ari da bere 
alea jartzen. Areagotu egin 
beharko genuke guztion 
ekarpena. Batzuena antolatzen 
eta besteona kontsumitzen. Ea 
guztion artean euskal kultura 
eta gu geu indartzea lortzen 
dugun.

azkEN bERba

AGURNE BARRUSO

Karmele Uribesalgo aNtzuoLa
Qatarren bizi da, joan den ur-
teko urria ezkero, Ikerne Rodri-
gez antzuolarra. Podologo bila 
zebiltzan osasun publikoko Ha-
mad Medical Corporation ospi-
talean, eta Rodrigezek sare so-
zialen bitartez izan zuen horren 
berri. Bere burua lanpostua 
eskuratzeko aurkeztu, eta lana 
lortu zuen Qatarko hiriburuan, 
Dohan. Urtebete pasatxo darama 
han, eta askotariko pazienteak 
izan ditu azken hilabeteetan. 
Besteak beste, Liverpool futbol 
taldeko hainbat jokalari artatu 
zituen, FIFAren Kluben arteko 
Munduko Kopa jokatzera joan 
zirenean. Horrez gain, Rodrige-
zek azaldu du "oso ohikoa" dela 
euren kontsultan emirraren 
familiako kideak edo jekeak 
izatea. "Hemen pasatzen diren 
gauzak surrealistak dira", aitor-
tu du antzuolarrak.

Esperientzia berria izan zen 
Rodrigezentzat Liverpool talde-
ko jokalariak bere paziente iza-
tea. Adibidez, Roberto Firmino-
rekin eta Joe Gomezekin aritu 
zen podologo lanetan. Min har-
tuta zeudela eta, euren hotelera 
joateko eskatu zieten Rodrigezi 
eta beste hainbat osasun langi-
leri. Azaldu duenez, segurtasun 

neurri zorrotzak jarraitu behar 
izan zituzten, baina tratua "oso 
gertukoa" izan zela adierazi du, 
eta, ondorioz, "eroso" egon zela. 
"Liverpooleko jokalariekin egon 
ostean, Firminok gola sartu zuen 
partidu batean, eta txantxa uga-

ri egin genituen horren harira", 
aipatu du.

Hasieran arraroa egin bazi-
tzaion ere, kontatu duenez, 
"nahiko ohituta" dago jende 
ezagunarekin lan egitera: "Eus-
kal Herrian ez bezala, hemen 

emirrak eta jekeek osasun pu-
blikoa erabili ohi dute". Antzuo-
larrak azpimarratu du "pazien-
te garrantzitsu" bezala iristen 
direla, eta euren erizainak iza-
ten dituztela batzuetan. "Hala 
ere, ia egunero ikusten ditugu 
horrelakoak, eta ez dira diferen-
teak guretzat", nabarmendu du. 

Rodrigezen hitzetan, desber-
dina da Euskal Herriko eta Qa-
tarko osasun publikoa: "Hemen 
dirua daukate eta baliabideak 
daude; egon izan naiz beste toki 
batzuetako departamentu ber-
dinean eta egoera ez zen hemen-
goak bezalakoa", nabarmendu 
du. Horrez gain, COVID-19aren 
pandemian, esaterako, Rodrige-
zen esanetan, ez dute norbera 
babesteko ekipamendu faltarik 
izan eta ospitaleak ez dira bete-
ta egon. "Guk ez dugu horrela-
korik bizi izan", adierazi du.

Qatarren jarraitzeko asmoa
"Oso gustura" dago Rodrigez 
Qatarren, eta Euskal Herrian 
ez dituen aukera batzuk dauzka 
han: "Podologoek zaila daukagun 
arlo publikoan lan egiteko; nor-
malean, pribatuan aritzen gara. 
Eta, alde horretatik, aldaketa 
handia izan da niretzat". Hiru 
urterako sinatu zuen kontratua, 
eta 2022ra arte, gutxienez, Asia-
ko herrialde horretan gelditzeko 
asmoa dauka antzuolarrak.

Gainera, futboleko Munduko 
Kopa jokatuko dute urte horre-
tan Qatarren. Hori dela eta, 
kontatu du prestaketa lanetan 
dabiltzala jada. "Hemen eraiki-
tzen dituzten azpiegiturak ez 
dira normalak, eta jendea behar 
da horretarako". Bertan izango 
da Rodrigez, eta, beharra baldin 
badago, berriz artatuko ditu 
futbol izarrak.

Rodrigez, bere lantoki den Hamad Medical Corporation ospitaleko sarreran. I.R.

Futbol izarrak, jekeak 
eta emirra, paziente
urtebete pasa darama ikerne Rodrigez antzuolarrak Qatarren podologo lanetan. 
Hamad Medical Corporation ospitale publikoan dago, eta, besteak beste, Liverpool 
futbol taldeko jokalariak artatu ditu. Jekeak eta emirraren familiakoak ere joaten dira

bukatzEko

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka
www.pefc.es
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