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Asian, Ekialdean eta Afrikan 
lantegi berriak zabalduko dituzte
Fagor Cnaren fakturazioa ia hirukoiztu egingo dela 
aurreikusi dute, eta lantaldea 200 langilerekin handitu

u.M. dEbagoiEna
Kataluniako CNA Group kon-
painiako presidente Jorge Par-
ladek iragarri du taldeak hiru 
lantegi berri irekiko dituela atze-
rrian datozen hilabeteetan. Ekial-
de Hurbilean, Magreben eta Txi-
nan zabalduko ditu, zehazki, 
planta berri horiek. Europa Press 
agentziak jakinarazi duen mo-
duan, gainera, horietako lantegi 
batean, gutxienez, urtea bukatu 
aurretik hasiko dira lanean. 

Enpresa horiek mistoak eta 
bertako bazkideekin osatutakoak 
izango dira; helburua da kostuak 
merkatu, eta Txinako eta Tur-
kiako etxetresna elektrikoen fa-
brikatzaile handienekin lehiatzea. 

Fagor marka lider 
Era berean, taldearen beraren 
handitze honekin lortu gura 
dute krisiaren aurretik Fagor 
markak –orain Edesa Indus-

trial– etxetresnen alorrean Es-
painiako merkatuan zeukan 
lidergoa –Bosch markaren atze-
tik– berreskuratzea, edo lider 
nagusi bilakatzea, taldeak adie-
razi duenez.

euskadiko produkzioa arrasaten
CNAGroup-ek atzerrian duen 
produkzioa handitzeko asmoaz 
gainera, Parladek iragarri du 
Euskadin duen produkzio guztia 
Arrasateko instalazioetan kon-
tzentratzeko asmoa dutela.

2014ko urrian hartu zuen CNAk 
(Cata) Fagor Etxetresnen nego-
zioa. 2015ean Edesa Industrial 
izena hartu zuen. Duela bi urte 
450 langile zituen Arrasate, Ber-
gara, Eskoriatza eta Basauriko 
lantegietan banatuta. Horietatik, 
53 lagun kaleratu egin zituen 
iazko abendura bitartean. Gaur 
egun, 477 langile ditu eta bost 
urtean 700 izatea aurreikusi du.

Debagoieneko Mankomunitatea 
osatzen duten zortzi udalerrietan 
–Aramaio kanpoan geratzen da–, 
edukiontzi urdinetan, atez ate, 
dendetan zein industriarekin 
lotutako azpiegituretan eta gar-
biguneetan jasotako papera eta 
kartoia saltzeko zerbitzua kon-
tratatu gura du Mankomunita-
teak. 1.750.000 euroko aurrekon-
tua du horretarako –BEZ barik– 

eta adjudikazioa prozedura 
irekiz eta presazko tramitazioaz 
egingo dutela jakinarazi du. 
Hain zuzen, preziorik onena 
egiten duen eskaintza da balo-
raziorako erabiliko duten iriz-
pidea –hori bai, behin betiko 
bermea eskaini beharko du li-
zitazioa eskuratzen duenak–.

Urtebeterako kontratua es-
kaintzen du Mankomunitateak, 
baina urtero luzatzeko aukera 
ere ematen du; asko jota, beste 
zazpi urterako luzapena izango 
da, edozelan ere.  

Paper eta kartoi 
salmenta lizitaziora, 
Makomunitateak

Oñatiar talde batek ekitaldiak 
antolatu ditu datozen bi zapa-
tuetarako, "Altsasuko herriari 
elkartasuna adierazteko" asmoa-
rekin. Hain zuzen ere, bihar, 
zapatua, 09:00etan elkartasun 
martxa egingo dute Oñatiko 
Orkatzategi, Aloña eta Arranoaitz 
tontorretara, Foruen plazatik 
abiatuta. Eta bihar zortzi, 
11:30ean, Altsasukoen testigan-

tzak jasoko dituzte, kultura 
etxean; eta 19:30ean, berriz, kon-
tzertua izango da, Arrasateko 
Dirty Brothers eta Beasaingo 
The Sinners taldeekin; kasu 
horretan, gaztetxean. 

"Hiru hilabete igaro dira Altsa-
suk pairatu behar izan duen mun-
taia poliziala martxan jarri zene-
tik. Ordutik, ondorio latzak jasan 
behar izan dituzte bertako herri-
tarrek: hiru gazte atxilotuta, bes-
te batzuk inputatuta eta herriaren 
irudia erabat kaltetuta", espli-
katu dute antolatzaileek. 

Altsasuko herriari 
elkartasuna adierazi 
guran, ekimenak

ubane Madera dEbagoiEna
Maiatzean obrak bukatu eta 
ekainean tailer okupazionala 
inauguratu. Asmo horrekin, 
datorren astean abiaraziko di-
tuzte Caritasek Kataide indus-
trialdean erosi duen 1.000 m2-ko 
pabiloia egokitzeko prestatze 
lanak. "Aurten dira 50 urte Gi-
puzkoan Caritas sortu zela eta 
kanpainan ari dira, Kursaalen 
ere egon zen ekitaldi erraldoi 
bat. Baina kanpaina amaitu nahi 
dute tailerraren inaugurazioa-
rekin. Eta hemen sortuko den 
ekintza sozialaren eredua beste 
bailaretan ere ezarri nahi dute", 
esplikatu du Horazio Argaratek, 
Arrasateko parrokoak. 

600.000 euroko inbertsioa 
Caritasen tailer okupazionala 
bi solairutan banatuko dute –bi-
garren solairua espazioaren er-
dira iristen da–. Goian laguntza 
sozialak egokituko dituzte: jan-
gela, sukaldea… Sarrera ondoko 
bulegoetan, berriz, eskolak ema-
teko tokiak; beheko solairuaren 
atzeko aldean komunak eta al-
dagelak, eta gainontzeko guztia 
tailerrerako esparrua izango da, 
panel mugikorrekin banatuta, 
esplikatu du Fernando Laspiu-
rrek, proiektuan lanean dihar-
duen boluntarioak. 80 bat lagun 
artatu gura dituzte Kataiden.

Egokitzapen obra Alaya Tal-
deak egingo du –Bergara-Arra-
sate–, 300.000 euro inguruko 
aurrekontuarekin. Pabiloia 
erosteko, berriz, beste horren-
besteko inbertsioa egin du Ca-
ritasek. Guztira bada, 600.000 
euroko inbertsioa egin behar 
dute proiektua aurrera atera-
tzeko. Eta langile bat ere kon-
tratatu dute, lanean badabilena: 
Agurne Juldain arrasatearra.

elay, JMa eta koopera 
Izan ere, tailerrak martxan di-
tuzte dagoeneko: "Bergaran  
–lehenagotik– eta Mesedeetako 

ikastetxean orain. Gertatu dena 
da obra atzeratzen doala, baina 
hemengo lantegiekin akordioak 
eginda daude eta lana ematen 
hasita daude, Antzuolako Elay, 
Arrasateko JMA eta Koopera", 
esan du Arrasateko parrokoak. 

Lan industrialaz gainera, biga-
rren eskuko jostailuen tratamen-
dua –Bizkaitik ekarritakoak– eta 
Arrasateko mojei edo Caritasi 
ematen dioten jantzien sailkape-
naz ere arduratzen dira Carita-
sek artatzen dituen atzerritarrak. 

kataideko 20. pabilioia egokituko dute, astorek erabili izan duena. ubane madeera

Tailer okupazionala 
egokitzeko obrak hastear 
tramite administratiboek eraginda, atzeratu egin dira Caritasek arrasateko kataide 
industrialdean sortuko duen tailer okupazionala egokitzeko obrak. datorren astean 
egingo dituzte obretarako prestatze lanak eta maiatzaren 31rako bukatu gura dituzte

atzerritar gehienak modu behartsuan datoz. egoera irregularrean 
egonda, horien arteko multzo handi batek ez du ez zereginik, ezta 
nondik ezer irabazi ere: ez dute lanerako baimenik, formaziorik… eta 
urteak ematen dituzte egoera horretan, arrasateko parroko Horazio 
argaratek azpimarratu duen moduan. Horri aurre egiteko sortu gura du 
debagoieneko caritasek tailer okupazionala. Hala, tailerretako lana 
"entrenamendu" modura erabiliko dute: "Hemengo diziplinak, 
obligazioak… bereganatu egin behar dituzte. eta horretarako irakatsi 
egin behar diegu. Zela lan egiten den hemen, ikus dezatela gai direla, 
baita ere, beste edozein langilek moduan lan egiteko (…) nahi dugu 
egingo duten lana benetan industrial arloan egiten den mailakoa izatea: 
epeak bete, kalitatez lan egin… oso-oso entrenamendu ona da, gero 
benetako tailerretan aurkituko dutenarekin konparatzeko. ordu batzuk 
beteko dituzte horretan, baina hori formazioarekin osatuko da", dio 
argaratek.  azken horretan, hizkuntzak, informatika, elektrizitatearen 
gutxieneko ezagutzak eta eguneroko bizimoduarekin lotutako zereginak 
erakutsiko dizkiete. "eta gazte talde batekin gabiltza antolatu nahian 
aisialdiko ekintzak edo gure herrietan berez dauden aisialdiko 
ekintzetan parte hartzea bultzatzeko. integrazioa lantzeko. orain arte 
urtean birritan egin ditugu halakoak eta hilean behin, gutxienez, halako 
zerbait egin edo bultzatu nahiko genuke", gaineratu du argaratek.

"entrenamendu" modura
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J.B. oÑati
Aurten bosgarren urtez egingo 
duten Lasterbidean lasterketa 
Oñatin izango da ekainaren 4an. 
Korrika ez ezik, patin gaineko 
ibilbidea ere prestatu dute Oña-
tiko antolatzaileek. 

Antolatzaileen esanetan, "hel-
burua, ahalik eta jende gehien 
batzea" izango da. Izen-ematea 
otsailaren 2an ireki zuten eta 
ekainaren 2ra arte egongo da 
zabalik, 12 euroren truke. Gai-
nera, lasterketetan parte har-

tzeko izena emateaz gainera, 
herri bazkarirako ere eman 
daiteke izena, 15 euroren truke 
–bazkari begetarianoa ere au-
kera daiteke–. 

"Euskal errepresaliatu politi-
koen eta beraien gertukoen es-
kubideen aldeko elkartasun 
adierazpen zintzoa egiteko" sor-
tu zen orain bost urte Lasterbi-
dean lasterketa. Antolatzaileek 
azaldu duten moduan, "ehunka 
dira beren etxetik urrun bizi 
diren euskal herritarrak, espe-
txean, ihesean, edota deserrian".

Hain zuzen ere, "beraien eta 
euren senideen eskubideak urra-
tuta" jarraitzen dutela diote an-
tolatzaileek: "Oraindik ere egoe-
ra larria bizi dugu eta gure el-
kartasun urrats honen bidez ere 
egoera gogor hau gainditzen 
lagundu nahi dugu".

Hiru ibilbide
Korrikalariek bi ibilbide izango 
dituzte aukeran: 8,3 kilometroko 
luzea edo 2,9 kilometroko labu-
rra. Aurrenak ibilbide "benetan 
erakargarria" eskainiko du, an-

tolatzaileen esanetan, herriko 
kaleetan aritzeaz gain, Oñatiko 
hainbat auzo zeharkatuko bai-
titu: San Martin, Murgia, Ola-
barta... Ibilbide motza herri 
erdigunean egingo da, eta Erre-
kalderako igoera izango da zir-
kuituaren puntu gorenena. 

Gainera, patinen lasterketako 
ibilbideak 9,2 kilometro izango 
ditu eta "patinatzaileak ez dira 
herri barruko mugetatik irten-
go". Hiru ibilbideetan, herriko 
plaza izango da abiapuntu eta 
amaiera gunea.

Lasterbidean lasterketan izena 
emateko epea, zabalik
oñatin egingo dute, ekainaren 4an, "euskal 
errepresaliatuen eskubideen aldeko nazio lasterketa"

Josu Bilbao dEbagoiEna
Kaleratzeak Stop plataformare-
kin kolaboratzen ibiltzen diren 
hainbat abokatuk hitzaldi infor-
matiboa egingo dute, gaur, Kul-
turaten, 18:30ean. Europar Ba-
tasuneko Justizia Auzitegiak 
abenduaren 21ean zoru klausu-
len eta hipoteka gastuen gainean 
hartutako erabakiak kontsumi-
tzaileei zer ondorio ekarriko 

dizkien azalduko dituzte, besteak 
beste. Izan ere, EBko Justizia 
Auzitegiak zoru klausula balio-
gabea den erabakietan kontsu-
mitzaileei diru guztia bueltatu 
beharko zaiela esan dio Espai-
niako Auzitegi Gorenari senten-
tzia baten bidez.

Hitzaldia eskainiko duen abo-
katu bat Jose Mari Erauskin 
izango da: "Europatik datorrenak 

zoru klausulekin zerikusia du. 
Batez ere, Espainiako Auzitegi 
Gorenak interpretazio oker bat 
egin zuelako, behin zoru klau-
sulak baliogabeak zirela eraba-
ki zuenean efektuak mugatu 
zituelako. Hau da, epaileak klau-
sula bat gehiegizkoa den edo ez 
interpretatu dezake, bere iriz-
pidearen araberakoa delako, eta 
horren gainean ezin daiteke ezer 

esan. Epaile batentzat baliogabea 
izan daiteke edo ez. Hala ere, 
baliogabea dela esaten duen 
unetik aurrera datozen ondo-
rioak ez daude bere nahiaren 
mende, baizik eta legeak ezartzen 
ditu. Beraz, ezin daiteke esan 
aldi berean klausula bat gehie-
gizkoa dela baina bakarrik zati 
bat itzuliko dela. Horrek ez du 
zentzurik. Gehiegizkoa da edo 
ez. Ez bada ez zaio ezer itzuliko 
kontsumitzaileari, eta baldin 
bada, guztia bueltatuko zaio".

informazioa, gakoa
Erauskinen ustez, hipoteka bat 
dutenak justiziak hartu dituen 
azken erabakien inguruan in-
formatuta egotea ezinbestekoa 
da: "Garrantzitsua da informa-
tuta egotea. Hitzaldian, adibidez, 
egungo egoera berria azalduko 
dugu eta ondoren Espainiako 
gobernuak egin duena ere bai. 
Izan ere, Espainiako erresumak 
bankuak lagundu ditu berriro, 
ez hanka ez buru ez duen dekre-
tu baten bidez. Gogoratu behar 
dugu, hasieran, Auzitegi Gorenak 
txarto egin zuela diruaren buel-
tatzea ez zuenean onartu. Bertan 
fiskala ere bazegoen eta ez zuen 
diru kopuru guztiaren itzultzea 
defendatu. Kontua Europara 
heldu zen, eta sententzia 2016ko 
abenduan ezagutzera eman zuten. 
Baina jendeak jakin behar due-
na prozedura horretan Espai-
niako erresumak bi estatu-abo-
katu bidali zituela da. Eta abo-
katu horiek dirua ez bueltatzea 
defendatu zutela".

arrasateko erdigunetik ikusten den etxe multzoa. Josu bilbao

Zoru klausulen 
baliogabetzea hizpide
debagoieneko kaleratzeak stop plataformak hitzaldi informatiboa antolatu du gaurko, 
zoru klausulen eta hipoteken gastuen gainean. besteak beste, Europar batasuneko 
Justizia auzitegiak hartutako azken erabakiaren ondorioak azalduko dituzte bertan

EpailE BakoiTZak, 
BErE aSkaTaSunEan, 
Zoru klauSula BaT 
gEhiEgiZkoa dEn Edo 
EZ EraBaki dEZakE

kaleratzeak stop-eko 
abokatuetako bat da Jose 
mari erauskin.
Zoru klausulen diru 
guztia itzuliko zaie 
kaltetuei? 
epaileak klausula bat 
gehiegizkoa dela 
erabakitzen badu, 
ondorioak legeak 
markatzen ditu, eta 
gehiegizko klausula hori 
inoiz ez dela existitu ulertu 
behar dugu, ez dagoela 
jarrita, eta, beraz, sortu 
dituen ondorio guztiak 
bueltatu behar dira. beraz, 
diru guztia itzuli beharko 
zaie, ez bakarrik kopuru 
horren zati bat.
klausulak baliogabeak 
diren edo ez epaileek 
erabakiko dute? 
Hori da. ebko Justizia 
epaitegiak ez du esan zoru 
klausulak berez 
baliogabeak direnik. albiste 
hori gaizki saldu zela 
esango nuke.

Goiena

"kaltetuei diru 
guztia itzuli 
beharko zaie"
Jose Mari erauskin 
abokatua
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Xabi gorostidi bErgara
Giro lasaia eta barne liskarrik 
gabekoa izan zen nagusi Ezker 
Anitza-IU-ren bederatzigarren 
batzarrean.

Isabel Salud koordinatzaile 
karguan berretsi zuten, %95 
kontsentsuarekin, eta ardura 
hori partekatuko du Espainiako 
Kongresuan duen diputatu kar-
guarekin. Madrilgo Parlamen-
tuan eserlekua duen debagoien-
dar bakarra da hura.   
kontsentsua eta giro lasaia izan 
ziren nagusi barakaldon egin ze-
nuten bederatzigarren batzarrean. 
zeintzuk izan ziren hartutako era-
baki garrantzitsuenak? 
Proposamen guztiak %91 eta 
%94 arteko babes mailarekin 
onartu ziren; beraz, kontsentsu 
maila oso handia izan zen. Har-
tutako erabakien artean, koor-
dinatzaile nagusi berretsi nin-
duten karguan; aho batez, gai-
nera. 2012tik hona izan dugun 
balantzea oso positiboa izan da 
eta horrek ere asko laguntzen 
du. Madrazoren eta konpainia-
ren garaiak gainditu ditugu, eta 
gaur egun instituzio guztietan 
daukagu ordezkaritza: udaletan, 
batzar orokorretan, Eusko Jaur-
laritzan, baita Espainiako Kon-
gresuan ere. Hori, alderdi ins-
tituzionalean, baina kalean 
presentzia edukitzea da gure 
lehentasuna. Alderdi horretan, 
borroka eta gatazka sozialak 
jarraitzen ditugu erakunde eta 
sindikatuekin elkarlanean. Gure 
izaera ezkertiar purua duela 
bost urte baino definituago da-
goela esango nuke.  
kontsentsu giro horrekin errazagoa 
da lan egitea, ezta? 
Guretzako, batasun hori fun-
tsezko elementua da. Guk bloke 
politiko-sozial izena jartzen dio-
gu. Irabazi, Alternativa Repu-
blicana eta Equorekin egin ge-
nuen bere garaian. Podemosek 
orduan ez zuen gurekin bat egin    
nahi izan, baina azken hautes-
kundeetan indarrak batu ditugu. 

Hauteskundeetara begira indar 
metaketak egitea erreza da, bai-
na benetako erronka batasun 
hori eguneroko bizitzako gataz-
ketan islatzea da. Zentzu horre-
tan, asko daukagu oraindik 
egiteko. 
batasuna helburu estrategikotzat 
jarrita, begi onez ikusi al duzue 
batzarrean Podemosekin batera 
indarrak batzeko estrategia? 
Hala da, balorazioa erabat po-
sitiboa izan da. Indarrak batzean 
elkarrekin lan egiten ikasi dugu, 
eta hori gero udaletara ere he-
datu daiteke. Akordioetara hel-
tzea lortu dugu, eta hori garran-
tzitsua da. 
Vistalegre ii batzarraren atarian 
gaude. nola ikusten duzu zure tal-
dekide direnen arteko ika-mikak  
egunero albiste izatea?
Nik kongresuan egiten dut lan, 
eta bertan dagoen lan giroan ez 
da zatiketa giro hori igartzen, 

eta Eusko Jaurlaritzarako lan 
esparruan ere ez dago horren 
arrastorik. Erakunde bakoitzak 
bere prozedurak ditu eta erres-
petatu egin behar dira. Baina, 
nire uste apalean, gizarteari 
begira proiektatu den zatiketa 
irudi horrek ez du laguntzen. 
Ezkerra zatituta eta ahulduta 
dagoela ematen du aditzera, eta 
hori ez da ona. Barne arazoak 
era apalagoan konpontzearen 
aldekoa naiz. Gustatuko litzai-
dake Vistalegreko batzarraren 
ondoren gauzak lasaiago har-
tzeko eta tirabirak hobeto bide-
ratzeko gai izatea. 
batzarrean azpimarratutako gaie-
tako bat kapitalismoaren eta neo-
liberalismoaren aurkako blokea 
eraikitzeko beharra izan zen. Psoe-
ren eta Podemosen barne liskarrek 
ez dute lan hori errazten, ezta? 
Guretzako, ezkerra batzea da 
bide bakarra, ez dago besterik.  
Podemos eta sozialistak aipatu 
dituzu, baina EH Bildurekin ere 
behar berak ditugu. Gure bene-
tako etsaia sistema kapitalista 
da. Herriko komertzioek zein 
enpresa txikiek ondo ezagutzen 
duten etsaia da. Gizarte bezala 
kontzientzia hartu behar dugu, 
horren aurka lan egiteko. 

isabel Salud, Bergarako Udaletxe parean, martitzenean. xabi Gorostidi

"Era apalagoan landu 
behar dira barne arazoak"
isabel salud EzkEr anitza-iu koordinatzailEa nagusia
urtarrilaren 28an egin zuen ix. batzarra Ezker anitza-iuk, barakaldon, eta %95eko 
babesarekin berretsi zuten bergararra koordinatzaile nagusi kargurako

"gurE aldErdiarEn 
iZaEra EZkErTiar 
purua duEla BoST 
urTE Baino 
dEfiniTuago dago"

Ekimenaren bultzatzaileak gipuzkoako Foru aldundiaren egoitzan. euspot

Euskal spotik onenaren atzetik, 
aniztasuna ipar hartuta 
Euspot lehiaketaren seigarren edizioan, berdintasunaren 
eta integrazioaren aldeko spot onena sarituko dute

X.g. dEbagoiEna
Eguaztenean aurkeztu zuten, 
Donostian, Euspot lehiaketaren 
seigarren edizioa. Euskara ar-
datz hartuta, sormena eta pu-
blizitatea uztartuko dituzte, 
beste behin, jada Euskadi mai-
lan erreferente bilakatu den 
lehiaketan.

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Donostian duen egoitzan egin 
zuten aurkezpen ekitaldia, eki-
menaren sustatzaileen presentzia 
nabariarekin. Bertan izan ziren 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Hizkuntza Berdintasuneko zu-
zendari Mikel Irizar, Aretxaba-
letako alkate Unai Elkoro, Mon-
dragon Unibertsitateko ordez-
kari Goio Arana, Arizmendi 
Ikastolako komunikazio ardu-
radun Edurne Balzategi eta Ar-
temaneko zuzendari Arantzazu 
Lagunilla. 

'aniztasunak aberasten gaitu' 
Horixe da aurtengo edizioak 
izango duen leloa. Aurkeztu 
beharreko iragarkiek aniztasu-
naren alde edo edozein diskri-
minazio motaren aurka haus-
nartzeko helburua izan behar 
dute. 

Norbera ezberdina eta errepi-
kaezina den heinean, aniztasu-
na altxorra dela helarazten aha-
legindu beharko dute parte 
hartzaileek. 

Hauek izango dira lantzeko 
proposatu dituzten gaiak: auke-
ra berdintasuna, aniztasuna, 
diskriminaziorik eza, elkarbizi-
tza, gizarte-kohesioa, giza esku-
bideak eta elkarkidetasuna.  

Gai nagusia kontuan hartuta, 
etorkin zein gaixoen bizitza 
errazteko eta haien integrazioa 
sustatzeko lan egiten duten era-
kundeen ordezkariak ere izan 
ziren aurkezpen ekitaldian. Bes-
teak beste, Afagi, Banaiz, Baga-
ra, EHGAM, Jatorkin, Emaus, 
Crhysallis eta Gureak taldeeta-
ko ordezkariak izan ziren eki-
menari babesa adierazten. 

Musikak ere bere lekutxoa 
izan zuen, Mikel Laurobaren 
eskutik. Abesteaz gain, sahara-
rrentzat eta alzheimerra paira-
tzen duten gaixoentzat eta fami-
lientzat hitzak izan zituen kan-
taldian.  

berrikuntza ugari aurten
Urtetik urtera berrikuntzek le-
kua izaten dute Euspoten, eta 
aurtengo edizioa nobedadez jo-
sita dator. 

Batetik, webgune berria pres-
tatu  dute seigarren ekitaldira-
ko (www.euspot.eus). Bestetik, 
Debagoieneko Arizmendi Ikas-
tolak antolatzen duen BHklip 
saria Euspot barruan txertatu-
ko da. Fitxaketa berri honekin 
orain arteko gazteen saria BH-
klip saria izatera pasako da, eta 
nerabeen artean berdintasuna-
ren eta aniztasunaren aldeko 
balioak lantzeko aukera eskai-
niko du. 

azken edizioa, arrakastatsu
Azken edizioan Euskal Herri 
osoko 35 lan aurkeztu ziren guz-
tira, eta lau eguneko epean 2.000 
bototik gora jaso ziren lan gus-
tukoenak aukeratzeko. 
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Maite Txintxurreta bErgara
Elorregiko biribilgunean da-
goen autobus geltokian komun 
publikoak jartzearen alde dau-
de erabiltzaileetako asko, eta 
dagoeneko hasi dira eskaera 
hori egiteko tramiteak.

Elorregin komun publikoak 
jartzeko proposamena herritar 
batek egin zion, lehenik, Oña-
tiko Udalari. Izan ere, oñatia-
rrak izan ohi dira geltoki hori 
gehien erabiltzen dutenak. Hain 
zuzen ere, geltoki horretan, 
Bergara aldera zein Arrasate-
ko norabidean doazen edo no-
rabide horietatik datozen hain-
bat autobus lineek dute gera-
lekua. 

Hala, autobus aldaketa egi-
teko zain dauden pertsonek 
erabili ahal izango lituzkete 
komunok, baita ondotik pasa-
tzen den bidegorriko erabil-
tzaile ugariek ere.

eskaera, auzoaren izenean
Jesus Osa Elorregiko auzo al-
katea da, eta hark hiru herrita-

ra bidali zuen komun publikoak 
jartzeko eskari formala: Oñati-
ra, Bergarara eta Arrasatera, 
auzoa hiruren erdian dagoelako.

Hain zuzen ere, Udaletan aur-
keztutako eskari hori Elorregi-
ko auzo alkatearen izenean eta 
auzo horretako elkarteko presi-

dentearen izenean sinatu dute. 
Andoni Larrañaga da auzo el-
karte horretako egungo presi-
dentea.  

Besteak beste, Oñatiko Udalak 
eskari hori Gipuzkoako Foru 
Aldundira bideratu duela jaki-
narazi du. 

Hori horrela, Gipuzkoako 
Foru Aldundiarekin harrema-
netan jarrita, bertatik konfir-
matu dute Elorregi auzoan 
komun publikoak jartzeko es-
kari hori jaso dutela dagoene-
ko, eta hura aztertzen dihar-
dutela orain. 

ingurua txukuntzeko nahia
Bestalde, geltokiaren atzealdean, 
bidegorriaren alboan, txopo 
zuhaitz ugari dago, eta auzota-
rren nahia da inguru hori txu-
kuntzea, alkatearen esanetan. 
Izan ere, geroz eta zikinkeria 
handiagoa ikusten dute bertan. 

Elorregiko autobus geltokia. amaia txintxurreta

Elorregin komunak 
jartzea eskatu dute
Hainbat herritarrek adierazitako nahiari eutsiz, autobus geltokiaren alboan komun 
publikoak jartzeko eskaera bat bideratu dute gipuzkoako Foru aldundira, autobus 
bidaiariendako zein bidegorriko erabiltzaileendako onuragarria izango delakoan

rosa arnaiz

"asko ibiltzen naiz paseoan 
bertan, eta oso ondo deritzot. 
egin dezaketen gauzarik onena 
da, hemen jende asko ibiltzen 
delako egunero".

luis Migel lazPiur

"autobus geltokia dagoenez, 
beharrezkoa da. autobusa eta 
bidegorria, biak erabiltzen 
ditut. tunel inguruan zikinkeria 
ikusten da batzuetan".

J.B/M.T. dEbagoiEna
Sindikatuak maiatzean ospatu-
ko duen IX. Kongresura begira, 
biltzar aurreko prozedura zein 
izango den azaldu zuen LABek 
Bergaran. Besteak beste, "es-
kualdeko deialdiak, aurkezpen 
bilkurak, eztabaida bilkurak, 
emendakinak aurkezteko pro-
zedura eta biltzarkideak auke-
ratzeko prozedura".

Gainera, Garbiñe Aranburuk 
ponentzia politiko sindikalaren 
eta antolakuntza ponentziaren 
aurkezpena egin zuen. "Erabaki 

nagusiak azaldu eta egondako 
zalantzak argitzeko tarte bat 
emanez amaitu zen bilkura", 
sindikatuak azaldu duenez.

"LAB sindikatuak esku artean 
duen proiektuarekin, eskaintza 
berritua eramango du IX. Kon-
gresura. Eredu sindikala bir-
pentsatzeko erronka baten au-
rrean, orain arteko ibilbidea 
oinarri hartuta, aldaketa gau-
zatzeko erabakiak hartzea izan-
go da fase honetan izango duen 
erronka", azaldu du Debagoie-
neko LABek.

LAB sindikatuak batzarra egin 
du Bergaran, kongresura begira
maiatzeko hitzorduaren harira, biltzar aurreko prozedura 
zein izango den azaldu dute irizar jauregian

Maite Txintxurreta dEbagoiEna
Joan den asteburuan eta orain-
goan, Durangoko Landako gu-
nean Berdeago azoka egiten 
dihardute. Euskal ingurumen 
iraunkortasun azoka da honako 
hau, eta, hitzaldiak edota taile-
rrak antolatzeaz gain, arlo ho-
rietan lanean diharduten enpre-
sek standak jartzen dituzte. Bada, 
Debagoieneko ordezkariak ere 
badaude horien artean. 

Ekitermik, Ion Leihoak eta 
Alet Taldea dira ordezkariok. 
Lehenengoa Arrasateko koope-

ratiba bat da, eta efizientzia 
energetikoaren arloan dihardu. 
Ion Leihoaken, berriz, alumi-
niozko arotzeria egiten dute. 
Alet Taldeari dagokionez, ener-
gia fotovoltaikoa, termikoa eta 
geotermia lantzen du.

Horiek joan den asteburuan 
izan dira Durangon. Oraingo 
astean ere izango da bailarako 
ordezkaririk. Izan ere, Josu Olea-
ga arrasatearra Tazebaez enpre-
saren ordezkaria egongo da; era 
berean, azoka antolatzen dihar-
duen taldea da.

Debagoieneko hainbat ordezkari 
Durangoko Berdeago azokan
ingurumen iraunkortasun azokan standa jarri dute 
bailarako hiru enpresak joan den aste bukaeran

M.T. bErgara
Bergarako Pol-Pol tabernan des-
fibriladorea jarri dute, Be+Safe 
Almas Industries enpresakoa, 
eta tabernako kideek hura era-
biltzeko formazioa jaso dute. 
Helburua da inork bihotzeko 
arazoren bat izanez gero horri 
erantzuteko baliabideak izatea: 
"Lehenengo bost minutuak dira 
garrantzitsuenak eta anbulan-
tzien azkartasuna ez da beti 
zehatza izaten", jakinarazi dute 
Be+Safeko ordezkariek. Desfi-
briladorea izateko obligaziorik 
ez du tabernak, baina Dunixi 
Olabarria jabeak, arazo publikoa 
dela jakinik, bizkor erantzuteko 
baliabideak izan gura ditu.

Desfibriladorea jarri 
dute Bergarako 
Pol-Pol tabernan

beharrezko ikusten duzu komuna?

Martina roque

"oso ondo iruditzen zait; 
arrasatetik Zubillagarako bidea 
egiten dut ia egunero, eta 
faltan igarri dut behin baino 
gehiagotan".

Jose Mari larrañaga

"nik uste dut beharrezko 
zerbait dela. askotan ikusten 
dut jendea bere beharrak 
bazterretan egiten. konponbide 
bat izan daiteke".
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iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

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

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

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

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

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

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

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

debagoieneko 
greMioak

Josu Bilbao arrasatE
Gizarte Ekonomiaren Mundu 
Mailako Fororako Bilboko hau-
tagaitza babestu eta gero, Arra-
satek "parte hartze garrantzitsu 
eta aktiboa" izango du 2018an 
Bizkaiko hiriburuan egingo di-
ren jardunaldietan, Udalak azal-
du duenaren arabera.

Martitzenean Bilboko Euskal-
duna jauregian egin zuten au-
rreneko bilera, eta bertan izan 
ziren, besteak beste, Maria Uba-
rretxena Arrasateko alkatea eta 
Marga Garmendia Enplegu tek-
nikaria.

Lehen bileran, foroa antola-
tuko duen organoa eratu dute 
eta antolakuntza horren baitan 

parte hartuko duten instituzio 
eta eragileak zehaztu dira. Ho-
nela, foroa antolatuko duen 
organoa eratu da eta eragile 
hauek izango dira: Hego Korea-
ko Foroko idazkari nagusia, 
Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko 
Foru Aldundia, Bilboko Udala, 
Arrasateko Udala, Euskadiko 
Kooperatiben Konfederazioa, 
ASLE –Euskadiko Lan Sozieta-
teak–, Euskal Herriko Lan Ba-
bestuaren Elkartea, Gizartera-
tzeko eta Laneratzeko Euska-
diko Enpresen Elkartea, REAS 
ekonomia alternatibo eta soli-
darioaren sarea eta Sareen Sa-
rea, Euskadiko hirugarren sek-
tore soziala.

ekitaldiak arrasaten
Arrasatek "parte hartze garran-
tzitsu eta aktiboa" izango du 
foroaren baitan eta "hainbat 
ekitaldi Arrasaten egiteko au-
kera" aurreikusi du Udalak: 
“Arrasatek Gizarte Ekonomiaren 
aldeko konpromiso instituzional 
eta politiko sendoa izan du be-
tidanik eta gure eredu bereiz-
garria ezagutzera emateko au-
kera ezin hobea da datorren 
urtean egingo den foroa”.arrasateko Udaleko ordezkariak, ekonomia foroko lehen batzarrean. arrasateko udala

Eskualdeko ordezkaritza 
ekonomia foroko bileran
2018an bilbon egingo dute gizarte Ekonomiaren mundu mailako iV. Foroa eta 
dagoeneko prestaketa lanetan dihardute. arrasateko udalak, besteak beste, balioan 
jarri du herriak duen "garrantzia, bereziki kooperatibismoari dagokionez"

Shanghai New International 
Expo Centre izeneko aretoan 
stand bat izango du Aretxaba-
letako Copreci kooperatibak. 
Zifra ikusgarriak ditu bere bai-
tan etxetresna elektrikoen alo-
rrean Txinako azokarik handie-
na den Appliance and Electronics 
World Expo (AWE) 2017 izeneko 
ekimenak. Guztira, 600 partaide 
inguru produktuak erakusten 
eta 150.000 bisitari baino gehia-
go haiek ikusten egongo dira 
100.000 metro karratuko espazio 
ikusgarrian.

Copreciren moduan, esaterako, 
azoka berean izango dira Haier, 
Samsung, LG, Sharp, Bosch, 
Siemens, Panasonic, Hitachi, 
Whirlpool, Sanyo, Electrolux 
edota Daewoo moduko marka 
entzutetsuak. 

AWE 2017 azoka martxoaren 
9tik 11ra egingo da. IFA eta CES 
azokekin batera, hura da mun-
duan garrantzitsuena, etxetres-
nen alorrean. Txinako azokaren 
kasuan, dagoeneko 20 urte pasa 
daramatzate hura egiten.

Copreci, etxetresna 
elektrikoen Txinako 
azokarik handienean
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Urkulluren jitea

Jon otEro UriBArrEn
arrasatE

Gure lehendakariak errana 
du, oraintsu: sinesten omen 
du Euskadi Espainiari 
atxikitzeko aukeraz, 
borondatez. Norbaitek 
interpretazio okerrak atera 
ditzake Ondo Vascan esan 
duenaren gainean.

Argi gera bedi EAJ 
abertzaleen eskuina dela, 
baina abertzalea, azken baten. 
Moderatua edo ez, guda bizi 
izan zuen bere garaian.

Barregura ematen didate 
inkesta askok. Ze egunkarik 
ateratzen dituen arabera, 
diote Euskadin hainbat direla 
independentziaren aldekoak. 
Betiere, oso beheranzko 
emaitzekin egia dena baino.

Araban, Bizkaian eta 
Gipuzkoan %60k bozkatu dute 
abertzale, eta beste hainbatek 
Elkarrekin Podemosi eman 
diote botoa, erabakitzeko 
eskubidearen alde.

Abertzaleak, batzuk 
erradikalki eta beste batzuk 
moderatuki, baina denak 
independentziaren aldekoak 
dira.

Beraz, lur zati honetan 
independentziaren alde 
garenak gehiengoa gara: %60, 
hain zuzen.

Galdetu Urkullu jaunari ea 
kontsideratzen den 
espainiarra, eta aurpegira 
esango dizu ezetz. Norbaiti 
zalantzak geratzen zaizkio?

Onartzen dugula Euskadiren 
balizko ezetz bat 
independentziari? Bai, bere 
borondatea hori bada.

Baina non dago 
erreferendum hori?

Gaur egun, %60 gara, hori 
da egia. Hori da demokrazia, 
eta ez inkestak.

Nazional-flamenkismoa

MAnEx AgirrE
Https://goo.gl/1tzFl6

Joan zaigu Jon Azpillaga, 
gizon elegante hori, eta bere 

heriotza ezagutu ondorengo 
egunek berrekarri dizkigute 
orain hamarraldi batzuetako 
oihartzunak. Gaur egun 
"sortzaile" kategoria 
gorrotagarri samarra 
darabilgu ahoz aho, eta 
izendapen horri oraingook 
baino justizia handiagoa egin 
zioten Lopategik eta 
Azpillagak, Jon biek, 
diktaduraren mamupean 
plazaz plaza ibili zirenean. 
Sortzen, ez soilik hitz neurtua; 
kultur sistema bat, garai 
berrietarako bide bat, herri 
bat (transzendental jartzea 
merezi du).

Grazia eta dena egiten du 
jakiteak Azpillagari sei 
hilabetez bertsotan egitea 
debekatu ziotela. 
Demokraziaren seme-alabon 
ikuspegi kontua izango da; 
gaur egun ez zaigu halakorik 
egin daitekeenik buruan 
sartzen, ez behintzat hain 
modu agerikoan. Goi-karguek 
beste bide sibilinoago batzuk 
dituzte errepresio 

kulturalerako edo, azken 
finean gauza bera dena, 
errepresio politikorako.

Debekua ez zen beste bide 
zuhurrago bat erabili zuen 
frankismoak berak, intentzio 
osoz, flamenkoarekin. Kasua 
ezaguna eta paradigmatikoa 
da. 

Tradizionalki 
Andaluziarekin lotutako 
folkloreaz jabetu eta espainiar 
identitatearen sinbolo 
eztabaidaezin bihurtu zuen. 
Batasun nazionala eta 
turismoa sustatzeko baliabide 
eraginkorra izan zen urte 
luzez, "nazional-flamenkismo" 
etiketa jasotzeraino. 

60. hamarkadaren 
erdialdetik aurrera hasi zen 
iraultze-mugimendua, 
Morente, Lola eta Manuel, 
Jose Menese eta beste 
hainbaten eskutik. 

Errebindikazioa letretan eta 
formetan, erregimenari 
oposizioa eta gitarraz 
lagundutako koplari kutsu 
kitsch-a erauzteko gogoa.

Orain, diskurtso ofizialak 
adierazpide artistikoak (eta 
okurritzen zaion beste edozer 
gauza, komeni zaiola uste 
badu) despolitizatu behar 
direla behin eta berriz 
errepikatzen duen egunotan, 
ez dago gaizki atzera begiratu 
eta apropiazio kulturalak gaur 
egun baino disimulu 
gutxiagorekin egiten ziren 
garaiak berraztertzea.

Arabako kirola, modan!

MikEL ArAntzABAL
Eibar

Alavesek egin du! Errege 
Kopako finalean da.

Baskonia, ligan ondo eta 
Euroligan ere tamainan.

Argi dago Arabako kirola 
modan eta osasuntsu dagoela, 
eta horretan erru handia 
dauka Josean Kerejetak: 
ukitzen duen guztia urre 
bihurtzen du.

Gustura irakurriko nuke 
hari egindako elkarrizketa 
bat... Puntua-n, adibidez.

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

amodio-gutuna
eskertza-gutuna
eskari-gutuna

erantzun-gutuna
aldarrikapen-gutuna

kexa-gutuna

idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!
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eusko 
Jaurlaritzak  
diruz 
lagundutako 
aldizkaria

laguntzailEak

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

argitaratzailea 
goiena komunikazio taldea 
kooperatiba Elkartea
otalora lizentziaduna 31 
20500 arrasatE

lehendakaria aitor izagirre.
zuzendari nagusia 
iban arantzabal.

eduki zuzendaria 
Eneko azkarate.
erredaktore burua 
ubane madera.

erredakzio batzordea 
Eneko azkarate, ubane madera, 
monika belastegi, mirari altube.
zuzendari komertziala 
mireia larrañaga.
administrazio zuzendaria 
agurtzane gaintzarain.

diseinu arduraduna 
iñaki iturbe.
Hizkuntza arduraduna 
sergio azkarate.
Harpidetza eta banaketa 
arduraduna marta leturia.

sailetako arduradunak 
xabi urtzelai (kirola), aitziber 
aranburuzabala (kultura), 
leire kortabarria (Ekonomia).

Maketazioa 
imanol soriano, aitor lagoma.
Publizitatea 
amaia mundiñano, 
ziortza martin, imanol Elortza, 
Jokin uribeetxeberria.
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Zorionez, edo tamalez, urte asko egin ditut futbolaren 
munduan; oraindik ere, beste era batean, baina mundu 
honetan jarraitzen dut. Bai, futbolaren mundu honetan, 
bai, errealitatetik at dagoen mundua baita kasu 
gehienetan.

Atezain, jokalari, entrenatzaile, marrazain, epaile, 
zelaiko delegatu, elkarte bateko arduradun, jarraitzaile, 
laguntzaile… uste dut futbola ia ikuspegi guztietatik bizi 
izan eta ikusi dudala. 

Ez naiz futbolari edo futbolero sutsua izan. 
Futbolean jolastea eta jokatzea asko gustatu izan zait eta 

ikustea ere atsegin dut, baina bizipen horiek muturrera 
inoiz eraman gabe.

Ez dut ezer berririk kontatuko, baina denborarekin 
entzundako hainbat eta hainbat esaldiren esanahia azaldu 
nahiko nuke, betiere, nire subjektibotasunetik, pertsona 
bakoitzak bere ulertzeko modua dauka eta:

"¡Eres un paquete!"; edonork edonori esandakoa, 
normalean, nork bere 
frustrazio edo gabeziak 
ezkutatzeko edo babesteko.

"¡Esa la meto hasta yo!"; 
jokalari ohiek sarri 
erabilitakoa, baita inoiz 
jokatu ez dutenek ere. 
Ziurrenik, ez ziren 
jokalari apartak izango…

"Galdu egin dogu, baina nik ondo jolastu dot"; 
talde-lanaren esanahia ahaztuta dauka. Garrantzitsuena 
bera da.

"Eske arbitrua gure kontra zauen"; eskusa bila dabil, 
irabazteko edozer egiteko gai da. Errua, beti, besteena da.

"Para ser chicas, juegan bien, ¿no?"; parekotasun edo 
berdintasun hitzen esanahiak ez dakizki.

"¡Árbitro, cabrón!"; esaldi guztien erregina. Orokorrean, 
biraoa aldatuz joaten da. Barneko amorrazioa 
deskargatzeko eta norberaren txarrena ateratzeko 
erabiltzen da.

Nik ere, noizbait, erabili izan ditut esaldiok. Gaur egun, 
berriz, ez. 

Talde kirol aparta eta balio itzelak ditu futbolak, baina 
inguruak nazkagarri bihurrarazi dezake momentu motz 
baten. Geu gara futbola aparta edo nazkagarri bihur 
genezakeen faktore printzipala.

"¡Árbitro, cabrón!"

zabalik

Urtzi AMiAno

fuTBolEan JolaSTEa 
ETa JokaTZEa aSko 
guSTaTu iZan ZaiT 
ETa ikuSTEa ErE 
aTSEgin duT gUAsA

dEbagoiEna

Bueno, denbora kontua zen. 
Seguruenik, Whatsappek 
hurrengo eguneraketa 
erabiliko du geolokalizazioa 
sartzeko. Eta ez dut uste 
zalaparta handirik sortuko 
denik; izan ere, aukera egongo 
da, hala nahi izanez gero, 
aukera hori ezeztatzeko; 
hortaz, nahi duenak erabiliko 
du eta nahi ez duenak, ez.

Ez dakit, ba... ahoa betetzen 
zaigu pribatutasuna eta 
halakoak defendatzen, baina 

gero eta argiago dago aspaldi 
galdu genituela horrelakoak.

Hurrengo pausoa zein 
izango den ikusteko dago, 
baina sare sozialen gurpila 
etengabe ari da mugitzen, eta 
ez dago gelditzerik.

Gureak egin du, egin zuen, 
aspaldi.

wAtching ovEr ME
arrasatE

Hori, hori, zain gaitzatela. 
Jakin dezatela non gauden 
momentu oro. CSI-koak pozik 
egongo dira.

Azkenaldian, Whatsappeko 
mezuak agertu izan dira 
komunikabideetan; 
epaiketetan-eta erabiltzen 
dira. Eta lasai asko botatzen 
dituzte albistegietan eta.

Zeinen onurarako izango 
den hau guztiau? Segurtasun 
indarrentzat. Testuaz gain, 
hemendik aurrera, pertsona 
bakoitza momentu bakoitzean 
non egon den jakin ahal 
izango dute, eta guk zera 
egingo dugu: irentsi. Guztia 
irensten dugun moduan. 
Euren menpe gaude.

zEuk Esana

hurrEngo ZEnBakian: panga JaTEa oSaSunarEndako onuragarria da? 
iritzia emateko posta elektronikoa: berriak@goiena.eus / Webgunea: goiena.eus.

Whatsapp taldeetan daudenek aukera izango dute taldeko 
kideak non dauden jakiteko, geolokalizazioaren bidez
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Muralean 
marraztutako 
arratoia
GOIENA aldizkariaren 714. 
zenbakian, argazkian agertzen 
den Arrasateko murala 
txalotu zuen irakurle batek, 
dekorazio "berritzaile" iritzita. 
Orain, berriz, mural horren 
harira, Olarteko ikasgeletan 
diharduten hainbat 
neska-mutikoren gurasoek 
kexua helarazi dute. 
Esplikatu dute muralean 
marraztuta dagoen arratoi 
erraldoiak beldurra eragiten 
diela umeei. 

Goiena

gora Eta bEHEra

Mireia Bikuña oÑati
Oñatiarra da eta Euskal 
Eskubaloi Federazioko 
presidente kargurako berretsi 
dute. Bigarren agintaldia 
beteko du eta garbi ditu 
hurrengo lau urteetarako 
helburuak: formazioa eta sare 
sozialak indartzea.
euskal eskubaloi Federazioko 
presidente berretsi zaituzte. 
zorionak! 
Eskerrik asko! Hori zen gure 
helburua. Zortzi urtez egotea 
federazioan. Hortaz, helburua 
bete dugula esango nuke.
lehen agintaldiari dagokionez, ze 
balorazio egiten duzu? 
Aurreikusitako asmoen %80 
bete ditugula esango nuke. 
Bukatu barik geratu diren 
horiek hauteskundeetara 
aurkeztutako proiektuan 
sartu ditugu.
bereziki pozik zaude formazioari 
eman diozuen bultzadarekin. 
Kirol elkarteen eskaera zen 
formazioari indarra ematea. 
Euskadiko titulazioa atera 
ahal izateko ikastaroak egin 
ditugu, baita nazional mailako 

titulua ateratzeko ikastaroa 
ere. Titulazio hori duten 
entrenatzaile oso gutxi daude 
eta beharrezkoak dira taldeak 
aurrera eramateko. 39 ikasle 
egon ziren, eta 35 
euskaldunak ziren.

epaileen formazioan ere 
badiharduzue lanean. 
Bereziki, epaileen kalitatea 
hobetu gura dugu. Epaileak 
egon badaude. Lau urteotan 
zazpi bikote igora dira 
nazional mailara, eta hori 

seinale ona da. Formazioa 
euren maila hobetzeko 
bideratzen dugu. Formazioa 
eta partiduak zuzentzea dira 
maila hobetzeko bideak.
beste lau urte dituzue aurretik, 
beste hainbat helburu betetzeko. 
adibidez? 
Sare sozialak. Hori da gure 
erronka nagusietako bat. 
Kirol elkarteek asko 
erabiltzen dituzte eta gu geu 
behartzen gaituzte bide 
horretara. Informazio iturri 
azkarrak dira. Hortaz, 
pertsona bat ipini beharko 
dugu horretara, buru-belarri.   
Garai berriak datoz eta gu 
ezin gara atzean geratu arlo 
horretan. 
boluntarioekin egiten duzu lan. 
Hala da. Bestela, ezinezkoa 
litzateke. Diru apur bat 
kobratzen dute, baina euren 
lanbideetatik kanpo egiten 
duten lana da.
nolakoa da euskal eskubaloiaren 
egungo panorama?
Ona. Asko hobetu da egoera 
azken 35 urteetan.
eta bailarakoa?
Lan handia egiten da. 
Indartsuen Oñatiko 
eskubaloia dago. Akaso, 
tradizio handia izan duelako 
beti. Arrasaten lan handia 
egiten dabiltza talde berriak 
osatzeko, eta Bergaran beste 
horrenbeste. Txalogarria da 
egiten duten lana. 

ruiz de Cenzano, Oñatiko kiroldegian, astelehenean. mireia bikuña

"Formazioa eta sare sozialak 
indartzea dira helburuak"
Jose Manuel ruiz de Cenzano Euskal Eskubaloi FEdErazioko prEsidEntEa

protagonista

Leire Martin 
gaztetxoari 
laguntza
Kirola eta elkartasuna 
uztartzen dituen Bergarako 
Igam taldeak ekimen berezia 
prestatzen dihardu ekainaren 
17rako. Mendi zeharkaldia 
egingo dute Donostiatik 
Bergarara, helburu baten 
alde: muskulu-atrofia espinala 
duen Leire Martin gaztetxo 
bergararrari eta gaixotasun 
hori dutenak batzen dituen 
elkarteari -Fundame- diruz 
laguntzea. Kamiseta bereziak 
aterako dituzte, zozketak 
antolatu eta egunera begira: 
umeentzako jolasak, afaria, 
pilota partiduak, musika 
jaialdia…

iturri onEtik

Hau bE badogu!

Gasteizko taldeak Errege 
Kopako finalerako txartela 
lortu du, lehen aldiz historian. 
Partida irrati bidez ematen, 
besteak beste, Haritz 
Gallastegi elgetarra izan zen:

@Hgallas: "Festa hau da! 
Zorionak @Alaves!"

@Alaves_eus: "Eskerrik asko 
gure ilusioa partekatu duzuen 
guztioi! Orain, amesten 
jarraitu dezagun 
#GoazenGlorioso"

Alaves, Errege Kopako 
finalerako sailkatuta

Euskadi mailan, baina, batez 
ere, Bilbon, autoak eta 
furgonetak alokatzen dituen 
Beste Alde enpresak 
Aretxabaletako turismoari 
buruzko txio bat jarri du aste 
honetan:

@BesteAlde: "#Turismoa 
#Euskadi #Mendia 
#Aretxabaleta-ko mendien 
artean goza ezazu Urkuluko 
urtegia edota Kurtzebarri 
moduko paisaia naturalekin" 
(itzulita).

Aretxabaletako turismo 
eskaintza Twitterren ere

Garoñako zentral nuklearra 
berriro zabaltzeko baimena 
eman zuen Segurtasun 
Nuklearreko Kontseiluak 
eguaztenean, eta sare 
sozialetan hainbat herritarrek 
desadostasuna adierazi dute 
#GaroñaEz eta 
#GaroñaiItxiBetiko traolak 
erabilita. Gainera, atzo, 
Frantziako Flamanville hirian 
dagoen zentral nuklearrean 
izandako leherketa ere jaso 
dute sarean. 

Garoña 'trending topic' 
izan da Estatuan
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Jokin Bereziartua arrasatE
Gero eta etorkin gehiago dituen 
herria da Arrasate eta horrek, 
aurreiritziez harago, herria abe-
rasten duela uste du Udalak. 
Horregatik, aspaldi hasi ziren 
atzerritarrak herrian integra-
tzeko eta formatzeko protoko-
loarekin lanean. 2011tik 2015era 
arteko agintaldian jarri zen 
martxan ekimena eta Udal Go-
bernu berriak lekukoa hartu du 
protokolo horren garapenean, 
oposizioaren oniritziarekin. 

Izan ere, udalbatzak 2016ko 
urriaren 25eko osoko bilkuran 
onartu zen gaia aho batez eta 
astelehenean protokoloa aurkez-
teko prentsaurrekoa egin zuten 
udaletxean bertan. Udaleko tal-
de guztien presentziarekin egin 
zuten agerraldia, alderdi sozia-
lista izan ezik. Protokoloaren 
egileak dira Deiane Bidaurreta, 
Oihana Irazu eta Tamara Perez 

–gaur egun Aniztasun teknika-
ria da Udalean–. Hasiera baten, 
Arrasateko teknikariei eta po-
litikariei harrera egiteko balia-
bide bat eskaintzeko sortu zen, 
baina helburu nagusia da elkar-
bizitza egoki bat bultzatzea. 

erroldatzea baino askoz gehiago
Elkar ezagutzetik elkarri aitor-
tzarainoko pausoa eman beha-
rra dagoela uste du Udalak. 
Izan ere, aniztasuna zehar-le-
rroko gaia izanik, Udala bere 
osotasunean, herriko eragileak 
eta herritar guztiak inplikatu 
nahi dituzte harrera prozesuan; 

etorkinari harrera egitea he-
rrian erroldatzea baino askoz 
gehiago dela uste dute. "Harre-
ra prozesu bat da, non hasie-
ratik bizilagun berriari herri-
tar izaera onartu behar zaion, 
eta subjektu aktibo bilakatu. 
Momentu horretatik aurrera 
biziko duen prozesu pertsonal 
bat izango litzateke. Bide ho-
rretan, Udalaz gain, herriko 
eragile eta herritarrek izuga-
rrizko garrantzia dute, elkar 
ezagutzari eta elkar aitortzari 
esker bizikidetza lor dadin", 
adierazi zuen Ongizate zinego-
tzi Amaia Azpiazuk. 

Azpiazuk gaineratu zuen etor-
kinendako oso erabaki garran-
tzitsua izaten dela emigratzea-
rena eta ez direla, hain zuzen 
ere, turismoa egitera etortzen: 
"Bizi baldintzak hobetzera etor-
tzen dira, behartuta. Eurekin 
tratatzean, konturatzen zara 

askok atzean duten istorioa oso 
gogorra izaten dela". 

Herritar guztien erantzukizuna 
Horrekin batera, Ongizate zine-
gotziak azpimarratu zuen herri-
tar guztiona dela erantzukizuna: 
"Hemen dauden bitartean etor-
kinek esfortzu bat egin beharko 
dute integratzeko baina gu, he-
rritar bezala, haiengana hurbil-
du behar gara. Esfortzu berezi 
bat egin beharra dugu". Proto-
koloari jarraipen bat egiteko 
konpromisoa ere hartu du Uda-
lak. "Jarraipenerako koordina-
zio batzorde bat sortu da. Bertan 
Udaleko Sail guztietako tekni-
kariek hartuko dute parte ba-
tzorde horretan eta helburuak 
izango dira harrera modu egokian 
egiten dela bermatzea eta aniz-
tasunaren ikuspegia zerbitzue-
tan eta programetan txertatzen 
dela ziurtatzea", adierazi zuen 
Aniztasun teknikari Tamara 
Perezek. 

bazetik hasitako prozesua 
Harrera prozesua erroldatik 
hasiko litzateke. BAZen errol-
datu ostean, etorkinari udal 
baliabideen gida banatuko zaio 
euskaraz eta bigarren hizkuntza 
baten. Zergatik euskaraz? Sus-

tatzaileek kohesiorako tresna 
garrantzitsu moduan ulertzen 
dutelako. Gida hori arabieraz, 
urdueraz, ingelesez eta gaztele-
raz irakur daiteke. Horrez gain, 
Topagunearen oinarrizko hiz-
tegia ere banatuko zaio eta, az-
kenik, harrera zerbitzura bide-
ratuko da. 

ekin elkartea, ezinbesteko pieza
Harrera zerbitzu hori Ekin Ema-
kumeak Elkarteak kudeatzen 
du, bertan "denbora luzea" ema-
ten dute Udal baliabideak eta 
zerbitzuak "ganoraz" azaltzen. 
"Hainbat urtetan aniztasunaren 
eta integrazioaren gaia lantzen 
ari den elkartea da, eskarmentu 
handikoa gaian", dio Perezek. 
Bertan askotariko formazio ekin-
tzak gauzatzen dituzte, esatera-
ko, Euskal Herriko kulturaren 
ezaugarriak ezagutzeko saio bat. 
Gero, Ekinetik beste elkarte 
batzuetara edo Udaleko sail 
zehatz batera bideratzen dira.

etorkina, gaztea nagusiki 
Arrasateko aniztasunaren adie-
razle da 2017ko urtarrilaren 1ean 
1.444 etorkin zeudela erroldatu-
ta. Goiko taulan ikus daitekee-
nez, marokoarrak eta pakistan-
darrak dira nagusi, eta horien 
artean gizonezko gehixeago 
etortzen da emakumezkoak bai-
no. Hala ere, orokorrean, gizon 
eta emakume kopuru antzekoa 
dator. Adinari dagokionez, Arra-
satera datorren etorkina gaztea 
da nagusiki; adin tarte nagusia 
30 eta 40 urte artekoa da.  

Encinas (EH Bildu), Merino (irabazi), Urizar (Baleike), artola (EH Bildu), azpiazu (EaJ) eta Tamara Perez (aniztasun teknikaria). J.b.

Etorkina bertako 
sentiarazi guran

1.444 ETorkin daudE 
ErroldaTuTa ETa 
adin TarTE naguSia 
30 ETa 40 urTE 
arTEkoa da

proTokoloarEn 
hElBuru naguSia 
ETorkinEkin 
ElkarBiZiTZa Egokia 
BulTZaTZEa da

udalak asteon aurkeztu du atzerritarrak herrian integratzeko harrera protokoloa; 
aurreiritziez harago aniztasuna aberasgarria dela uste dute alderdi guztiek, txostena aho 
batez onartu zen-eta iazko urrian: "Haiengana hurbiltzeko esfortzu bat egin behar dugu"

2017an, 1.444 etorkin erroldatuta
Jatorria* Emakumezkoak gizonezkoak guztira

maroko 126 142 268

pakistan 70 162 232

kolonbia 63 46 109

portugal 40 60 100

aljeria 40 39 79

Honduras 62 14 76

bolivia 42 22 64

mauritania 22 24 46

dominikar errepublika 24 22 46

sahara 25 15 40

txina 17 19 36

*etorkinen artean biZtanle GeHien dituZten leHen Hamaika Herrialdeak, espainiatik kanpo

iturria: arrasateko udala
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IRTEERA BEREZIA ARRASATETIK

KAnARIA HAndIRA BIdAIA 
2017Ko mARTxoAREn 8TIK 20RA

Olarte kalea 14, behea  •  943 79 28 88
Halconq99@halcon-viajes.es

12 gau eta 13 egun
Autobusean irteera Arrasatetik
Mantenu osoa: ura eta ardoa otorduetan barne
Beverly park 3*** Hotela

Jokin Bereziartua arrasatE
Cespa enpresarekin kale garbi-
keta zerbitzuaren kontratua 
apirilean amaitzen denez, kon-
tratu hori berritzeaz gain, "hain-
bat hobekuntza" egitea erabaki 
du Udal Gobernuak eta horre-
tarako esleipen prozedura ire-
kitzea onartu zuen udalbatzak 
martitzeneko osoko bilkuran. 

Zerbitzu berriaren kontratua 
arautuko duten pleguak onartu 
ziren; hori bai, gobernuaren (EAJ 
eta PSE-EE) aldeko botoekin egin 
zuen aurrera proposamenak, 
oposizioko talde guztiek (EH 

Bildu, Baleike eta Irabazi) kontra 
bozkatu ostean. Hobekuntza na-
barmenenen artean honako hauek 
daude: pertsonal eta makinaria 
gehiago kontratatzeko baliabi-
deak jartzea, markesinak eta 
autobus geltokiak garbitu eta 
garbi mantentzea –aurreko kon-
tratuan ez zen halakorik egiten–, 
autoendako garbigunea eta hi-
ri-altzariak garbi mantentzea eta 
pasabide zein arkupe estaliak 
garbitzeko maiztasuna areagotzea 
–kexak izan dira txiza usaina 
dela-eta–. Orokorrean garbike-
tarako maiztasunak areagotu 

egingo dira, fokua bereziki au-
zoetan jarrita. Izan ere, orain 
arte astean behin egiten da gar-
biketa eta aurrerantzean astean 
hiru alditan egingo da. 

arratoientzat neurri bereziak  
Plegu berrietan eginbehar be-
rriak aurreikusten dira baina 
badago kontratu berritik kanpo 
geratuko den orain arteko be-
tebehar bat: arratoien aurkako 
borroka. "Arratoiekin arazoa 
daukagu, hainbat kexa jaso di-
tugu udaletxean horren inguruan. 
Ez geunden gustura zerbitzu 

hori kale garbiketarekin batera 
egitearekin eta erabaki dugu 
kanpoan utzi eta arratoien ara-
zoa era espezializatu baten kon-
pontzen saiatzea", dio Maria 
Ubarretxena alkateak. 

lau urterako, eta luzagarria
Obrak, Zerbitzuak, Mantenua 
eta Auzoak (OZMA) batzordeko 
buru Oscar Garcia ere ziur dago 
onartu berri diren pleguek zer-
bitzu hobea eskainiko dutela: 
"Gure obligazioa da herritar 
guztiei bermatzea kaleak garbi 
egotea, toki guztietara heltzea. 
Gainera, uste dugu zerbitzu be-
rria ez dela garestiagoa izango". 
Zerbitzuaren urteroko aurre-
kontua da 1.550.000 euro (BEZa 
barne) eta lau urteko kontratua 
aurreikusten da, urte bateko 
beste bi epez luza daitekeena.

oposizioa, udalekotzearen alde 
Oposizioko talde guztiek aurka 
bozkatu zuten, zerbitzua udale-
kotzearen aldekoak direlako oro 
har. EH Bilduk, esaterako, bi 
eskaera egin zituen: "Batetik, 
azterketa bat egitea eskatzen 
dugu udal langileekin, betiere 
kanpoko enpresa bat kontratatu 
barik. Ez genuen prisarik, egin 
zitekeen hurrengo hilabeteetan 
zehar jakiteko zerbitzua udale-
kotzeak ze kostu eta eragin izan-
go zituen. Oñatiko esperientzia 
gertu daukagu eta gainera haus-
narketa horretan laguntzeko 
prest zeuden. Bestetik, epearen 
kontua dago; azterketa hori egin 
ostean erabaki bat hartu behar 
badugu norabide baten edo os-
tean, agian komenigarria zen 
lehiaketa motzago bat plantea-
tzea", uste du Eneko Barberenak.

Baleikek ere zerbitzu hori  Uda-
lak bere gain hartzea eskatu du 
batzordeetan: "Azterketa bat 
eskatu genuen baina Oscar Gar-

cia orri erdiko zirriborro batekin 
etorri zitzaigun, lau zenbakirekin 
eta gai honek merezi duen az-
terketa sakon barik", azaldu du 
Igor Urizarrek. Amaitzeko, oi-
narrizko zerbitzu publikoak uda-
lekotzea duintasun politikoaren 
sinonimo da Irabazirentzat eta 
hiru arrazoi eman zituzten bil-
kuran hori azaltzeko: "Hasteko, 
zerbitzua udalekotzea garestiagoa 
dela behin eta berriz esaten ba-
digute ere, udalak dirua aurrez-
tuko lukeela uste dugu. Bigarre-
nik, zerbitzuaren kalitatea na-
barmen hobea izango da eta 
hirugarrenik, zerbitzu hori es-
kainiko duten langileen baldin-
tzak ere nabarmen hobetuko 
dira", deritzo Juan Luis Merinok.

Parte hartzea eta gardentasuna
Mozioek ere eztabaida eragin 
zuten osoko bilkuran. EH Bilduk 
etxegabetzeen kontra –Debagoie-
neko Kaleratzeak Stop platafor-
mako Salva Gonzalezek hartu 
zuen hitza– eta Irabazik Saha-
rako herriaren aitortzaren alde 
–Debagoienean bizi den Saha-
rako komunitateko Saleh Salek-ek 
defendatu zuen mozioa– zein 
pobrezia energetikoaren aurka 
aurkeztutakoak aho batez onar-
tu ziren. Aldiz, Baleikek udal 
kudeaketa gardenaren eta he-
rritarren parte hartze zuzena 
sustatzeko mozioak ez ziren 
onartu. Eztabaida sutsuak izan 
ziren bi gai horietan. 

goiena telebistan, gaur (22:00)
Osoko bilkura luzea eta eztabai-
daz jositakoa izan zen martitze-
nekoa; kale garbiketa zerbitzuak 
eta Baleikeren mozioek eragin 
zuten eztabaida gehien. Bilkura 
bertatik bertara jarraitzen izan 
zen Goiena telebista eta gaur, 
egubakoitza, osorik emitituko 
da, 22:00etan hasita.  

kale garbiketa zerbitzuaren gaineko bozketa: EaJ (8) eta PSE-EE alde (3); EH Bildu (7), Baleike (2) eta irabazi (1) aurka. Jokin bereZiartua

kale garbiketa zerbitzu 
berria eta "hobetua" 
udal gobernuaren ekimenez, udalbatzak kale garbiketa berria esleitzeko pleguak onartu 
zituen, urteroko 1.550.000 euroko aurrekontuarekin (bEza barne); oposizioak kontra 
bozkatu zuen, zerbitzua udalak bere gain hartzeko azterketa eskatzearekin batera
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arrasatE irratia

'Oskara' eta Kooltur  
Kukai dantza taldekoak Igo au-
tobusera! saioan izango ditugu 
datorren astean, otsailaren  18an 
Amaian (19:30) eskainiko duten 
Oskara ikuskizunaren gainean 
berba egiteko. Gainera, hurren-
go Kooltur Ostegunean Beheko 
Larraine antzerki taldeak Atte 
hil aurretik obra taularatuko 
du. Bi ikuskizunetarako sarre-
rak nahi? Deitu edo idatzi: 943 
25 05 05 edo irratia@goiena.eus. 

Haur eta nerabeak jolasean. txatxilipurdi

30 gaztek parte hartu dute 
Arrasateko ludoteka ibiltarian
bihar, berriro elkartzeko aukera izango dute gazteek, 
10:30ean, musakolako gazte txokoaren atarian

goiena komunitatea 
txatxilipurdi
arrasatE

Ekintza ezberdinez betetako 
aste bukaera igaro zuten, Txa-
txilipurdik gidatutako ludoteka 
ibiltariaren barruan, Arrasate-
ko hainbat gaztek. Hasiera ba-
tean zortzi laguneko taldearekin 
zer egin adostu genuen arren, 
poliki-poliki haur eta nerabeak 
gerturatzen hasi ziren, eta bu-
kaerarako 30 parte hartzaile 
animatu ziren. Talde anitza 
izan zen, gainera, generoari eta 
adin tarteri dagokionez. Hala 
ere, 8 urtetik 12 urtera bitarte-
ko gazteak izan ziren gehiengoa. 
Helduei dagokienez, bakarra 
animatu zen eta datozen aste-
buruetan gehiago animatzea 
espero dugu. Izan ere, oso abe-
rasgarria da helduak ere jolasean 
eta euskaraz egiten entzutea 
haur eta nerabe hauendako.

Iragan aste bukaeran, hainbat 
ekintza eraman zituzten aurre-
ra gazteek; besteak beste, mural 
iragarle bat egitea, mahai-jolasak 
eta ping-pong eta billarreko 
saioak. Gainera, kanpo espa-
zioan, patineteekin eta baloi 
eserian jolasteko aukera ere 
izan zuten. Denen artean ados-
tutako ekintza arrakastatsuena, 
hain zuzen ere, napolitanak egi-
tea izan zen. Aurretik erosketen 
zerrenda egin, auzoko komer-
tzioetara erosketa egitera joan 
eta napolitanak egin ostean, 
gustura jan zituzten.

Aste bukaera honetara begira, 
proposamen batzuk luzatu zi-
tuzten haur eta nerabeek; besteak 
beste, pizzak egitea, skate par-
kera joatea edota  jolas erraldoiak 
egitea. Egunean bertan, anima-
tzen diren guztiekin, ekintza 
hauek aurrera eraman edo ez, 
adostuko dute.

Arrasateko Udaleko Gazteria 
Sailak Valdezcarayra eski irtee-
ra antolatu du, 12-17 urte arteko 
nerabeei zuzenduta. Irteera mar-
txoaren 4an izango da, eta Arra-
satetik goizeko sei eta erdietan 
irtengo dira. Izena eman daite-
ke Gazte Bulegoan, gazte txo-
koetan, Txatxilipurdin edo www.
arrasate.eus webgunean, otsai-
laren 26a baino lehen.

Valdezcarayra eski 
irteera antolatu du 
Gazte Bulegoak

Josu Bilbao arrasatE
Martxa onean doaz Munarko 
eta Zaldibarko haur parkeak 
berritzeko lanak. Dagoeneko bi 
parkeetan zeuden egitura zaha-
rrak kendu dituzte eta berriak 
jartzen hasi dira. Udalaren ara-
bera, "uda aurretik" bukatuta 
egon beharko lukete, baina lehe-
nago bukatuko dituztela dirudi.

Bi jolas parkeak eraberritzeko 
lanak 61.038,45 euroko aurre-
kontuarekin esleitu dizkio Arra-
sateko Udalak Sumalim enpre-
sari. Izan ere, Udalaren helbu-
ruetako bat "herriko haurrei 
aisialdi eta jolas gune eta auke-
ra berriak eskaintzea" da, eta, 
horretarako, "aipatutako parkeak 
egungo behar eta garaietara 
egokitu behar dira".

"bizi eta dinamikoak" 
Sumalim enpresak egin ditu 
jolas parkeak eraberritzeko 
proiektuak, eta aurrekoekin 
alderatuta berritasun ugari izan-
go dituzte. Munar parkearen 
egitura metalezkoa izango da, 
eta, besteak beste, txirristak, 
malgukiak, kulunkak, dorre bat 
eta lurreko jolasak izango ditu. 

Zaldibarko parkearen egitura, 
bestalde, egurrezkoa izango da, 
"inguruarekin modu egokian 
uztartu dadin", Sumalim enpre-
sak proposatu duenaren arabe-
ra. "Jolas aukera ugari izango 
ditu, eta berritasun nagusia 
tirolina izango da", enpresaren 
arabera. Izan ere, Udalak iragan 
urtean abian jarri zuen "ideia 
lehiaketan tirolina izan zen hau-
rrek egindako eskaera nagusia".

beste bi parke estali
Gorostizako eta Makatzena au-
zoko haur parkeak, gainera, 
estali egingo ditu Udalak. Ma-
katzenako jolas parkeko lanak 
urteko bigarren seihilekoan 
hastea aurreikusten dute. "Es-
ku-hartze integral bat beharrez-
koa den gunea da, dudarik gabe; 
beraz, abenduan egin zen bota-

zioak oinarritzat hartuta proiek-
tua idazten ari gara. Frontoia 
berriro frontoi bihurtuko da, 
eta umeendako parke estali bat 
eta ibilgailuentzako parking 
bat ere egingo da, gune hau 

auzoaren bihotza balitz bezala 
bilakatuz" azpimarratu du Obrak 
Zerbitzuak, Mantenua eta Au-
zoak batzordeko buru Oscar 
Garciak.

Gainera, Udalak "Biteri eta 
Itxaropena plazako parkeetarako 
diru partida bat sartu du", Maria 
Ubarretxena Arrasateko alkateak 
azaldu duen moduan. Parke ho-
riek "obra garrantzitsuago bat" 
behar dutela eta horretarako 
"proiektu bat" egin behar dela 
gaineratu du alkateak.

zaldibarko haur parkean langileak lanean. Josu bilbao

aurrera doaz jolas 
parkeetako lanak
zaldibarko eta munarko haur parkeak eraberritzen dabil arrasateko udala. lanak aste 
honetan hasi dituzte, eta dagoeneko egitura zaharrak kendu dituzte eta berriak 
jartzen hasi dira. udalak "uda baino lehen" bukatuta egotea aurreikusten du

Munarko haur parkean, lanak. Jokin bereZiartua

Bi JolaS parkEak 
EraBErriTZEko 
aurrEkonTua 
61.038,45 Eurokoa 
iZango da
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Jokin Bereziartua arrasatE
Santa Ageda bezperak irudi ede-
rrak utzi zituen Arrasaten ere. 
Zapatua izanik, aste barruan 
baino abesbatzako kide, lagun-
tzaile eta poltsero gehiago el-
kartu ziren batzerako eta egu-
raldi iragarpenak txarrak bazi-
ren ere, arratsaldera arte apenas 
egin zuen euririk. Hori bai, 

bazkaldu ondoren aterkien ba-
besean egin behar izan zuten 
eskea. Goizeko zortzietan hasi 
eta 21:00ak arte hainbat eta hain-
bat kantaldi egin zituzten, ba-
serri auzoetatik hasi eta Herri-
ko Plazan amaitzeraino. Lante-
gi gehienak eta ikastetxeak 
itxita zeudenez, goizean ospita-
lera eta Biteri plazako azokara 

joan ziren eta egunean zehar 
ohikoa baino komertzio eta ta-
berna gehiagotan egin zituzten 
geldialdiak. Kantaldien artean 
14:00 aldera udaletxeko eskaile-
retan eskainitakoa nabarmendu 
beharra dago; udaletxea txiki 
geratu zen eta hainbat herritar 
kanpoan geratu behar izan ziren 
goi mailako ahotsen erakustal-

diaz gozatzeko. "Jende ezberdin 
asko elkartzen gara abesbatzan 
eta entseguak egiteko ez dugu 
aukera handirik izaten. Askok 
urteak daramatzagu beti berdi-
na abesten eta beraz, alzheime-
rrik ez dagoen bitartean behin-
tzat, berez irteten da. Gainera, 
egunean zehar horrenbeste al-
ditan abesten dugu modu natu-
ralean ondo irteten direla kan-
taldiak", dio abesbatzako zuzen-
dari Iñaki Maidaganek.

Udaletxeko emanaldiaren os-
tean pozik zegoen Maidagan: 
"Oso gustura egon gara. Ederra 
izan da ikustea udaletxea jendez 
gainezka". Maria Ubarretxena 
alkateak ere bertatik bertara 
jarraitu zuen saioa: "Zapatua 
izanik ere erabaki genuen uda-
letxea irekitzea Santa Ageda 
abesbatzarentzat. Udaletxeak 
eskaintzen duen akustika lagun, 
ederra izan da emanaldia; jende 
asko gerturatu da, gainera". 

belaunaldi berriei zabalik 
Abesti ezagunenak dioen beza-
la, ohitura zaharrak berritzeko 
asmoz irten ziren eta esan dai-
teke aspaldiko usadioa gaur 
egun errotuta dagoela herrian. 
Hori bai, abesbatzako kideen 
artean ardura badago belaunal-
di berriei begira: "Gazteak hur-
biltzea gurako genuke baina 
ukaezina da garai bateko kan-
turako zaletasunik ez dagoela 
gaur egun. Giro ona izaten dugu 
eta abestiak, hiru edo lau aho-
tsera abestuak izan arren, ez 

dira ikasteko zailak. Hainbat 
alditan errepikatzen ditugu eta 
datorrenari ez zaio zaila izango 
neurria hartzea. Argi dagoena 
da ateak edonori ditugula za-
balik; azken helburua behar 
dutenei laguntzea da", gainera-
tu du zuzendariak.

Jasotako dirua, zehazteke
Urtero moduan, aurten bilduta-
ko diru guztia Caritasera bide-
ratuko dute. Garai baten janaria 
eta edaria batzen ziren bereziki, 
eta koroak ospitale zaharrera 
bideratzen zuen zati handiena. 

Gaur egun, baina, dirua jaso-
tzen da bereziki –jasotako jakiak 
eta edariak egunean bertan era-
biltzen dituzte hamaiketakora-
ko– eta herriko enpresengana 
jotzen dute aldez aurretik Cari-
tasen kontu korronte zenbakira 
(2095 5055 56 1066568303) trans-
ferentzia egin dezaten. 2016an 
5.639 euro batu zituzten: horie-
tatik 3.000 euro bideratu ziren 
seme-alabak dituzten eta lan 
barik dauden familiei laguntze-
ko; 2.000 euro etxe alokairueta-
rako eta 639 euro eskolako jan-
geletarako. 2017an jasotako diru 
kopurua 2018ko urtarril amaie-
ran emango dute aditzera. 

Santa ageda abesbatzak joan den zapatuan udaletxean eskainitako kantaldia; herritar asko hurbildu ziren. imanol soriano

Berritzeaz gain, errotu 
egin da ohitura zaharra
santa ageda bezpera bereziki jendetsua izan da aurten zapatuan tokatu delako, eta 
horren adierazle izan zen eguerdiko emanaldirako udaletxea txiki geratu zela; 
antolatzaileek espero dute Caritasera bideratutako dirua urteroko antzekoa izatea

gaZTEEk lEkukoa 
harTZEa gura du 
aBESBaTZak: "aTEak 
irEkiTa diTugu 
EdonorEnTZaT"

Europa gerran dago! Jihada 
ate joka dugu, ezpata 
okerrak, turbante beltzak, 
danbor-hotsa hegoaldeko 
zerumugatik... 
Basamortutik irtendako 
barbaroek gure askatasun 
eta demokrazia lohigabea 
bortxatu nahi dute!

Imajinatzen ditut guri 
begira Rodrigo errege 
bisigodoa Guadaleten, 
harrituta; Konstantinopla 
setiatuko biztanleak zur eta 
lur; Vienako defendatzaileak 
gure aurpegira barrezka; 
Lepantoko marinelak sinetsi 
ezinik... Izan ere, Europa 

kristau tradizionala 
orduantxe egon zen benetan 
islamdar inperioen menpe 
erortzeko zorian; 711, 1453, 
1529, 1571... kalifa edo 
sultanaren armada 
musulmanak Europaren 
bihotzean aurrera 
zihoazenean. Imajinatzen 
ditut mehatxu horiei aurre 
egin zietenak orain, gaztelu 
bilakatutako Europa honetako 
biztanle alienatuoi begira, 
erdi barrezka, erdi 
higuinduta.

Hor gabiltza, kaleak 
poliziaz beterik, gure 
komunikazioak zainduta, 

kameraz inguraturik, 
hesiak eraikiz, inoizko 
aurrekontu potoloenak 
armagintzara bideratuz, eta 
inoiz baino beldur 
gehiagorekin.

Arrasate ere ez da 
libratzen, dagokion eskalan; 
kaleetan kamerak jarriko 
omen dituzte laster, eraikin 
publikoak zaintzeko edo; 
ertzainak kalean ibiliko 
dira patruilatzen; 
udaltzainei pistolak emango 
dizkiegu... eta hala ere, 
inoiz baino beldurtuago 
biziko gara. Langile 
beldurtua otzanagoa baita.

Arrasateko europar kakatiok

JosU zUgAsti

nirE ustEz

arrasateko udala

gidabaimena euskaraz: 400 euro
2009an martxan jarri zenetik "nabarmen" igo da gidabaimenaren 
azterketa teorikoa euskaraz ateratzen dutenen kopurua; hamabost izatetik 
61 izatera pasatu dira eta egun herriko autoeskola guztiek eskaintzen dute 
zerbitzu hori. udalak 400 euroko saria zozketatu du eta igor Galdosi tokatu 
zaio: euskara zinegotzi Juan ramon mendietak eman dio saria, asteon. 
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Joan den astean Bergaran egin-
dako Eskola Arteko A mailako 
txapelketan Dragoi taldekoek 
lan txukuna egin zuten. Esa-
terako, Gazteen B mailan Lei-
re Elizaranek, Maite Iraetak, 
Maialen Diazek eta Haizea 
Uzarragak lehen postua lortu 
zuten. Emaitza onak eskuratu-
ta, dagoeneko hasi dira bigarren 
fasea prestatzen.

Dragoikoak pozik 
Bergaran egindako 
txapelketarekin

Arrasateko Udalak Musakola-
ko kiroldegiko zerbitzua hobe-
tzeko asmoz beste pauso bat 
eman nahi izan du. Hala, Mu-
sakolako kiroldegian gimna-
sioko aholkularia egongo da, 
Edorta Bolinaga. Erabiltzaileen 
zalantzak argituko ditu, entre-
namendu planak egingo ditu 
eta makinen mantentze-lanez 
arduratuko da.

Gimnasioko 
aholkulari berria 
dago kiroldegian

Joan den astean atseden hartu 
eta gero, eta azkeneko jardunal-
dian Elorrioren kontra lortuta-
ko garaipenak emandako poz-
tasunarekin, hartuko du Arra-
sate Rugby Taldeak Hernani 
bihar, zapatua, Mojategin (16:30). 
Isasiren mutilek ligako lehenen-
go fase honetan nagusitasun 
handiz agintzen jarraitzen dute 
txapelketan.

Hernaniren bisita 
izango du Arrasateko 
errugbi taldeak bihar

Azken bi partiduak etxetik kan-
pora jokatu ostean, lider dagoen 
Mondratek (38 puntu) Ventanas 
ISU Leihoak (26 puntu) taldea-
ren kontra jokatuko du bihar 
(18:00, Musakola). Duela hama-
bost egun    Lauburu taldearen 
kontra galdu ostean, arrasatea-
rrek joan den astean Power 
Rangersen kontra  zuzendu 
zuten bidea.

Lider dagoen 
Mondratek ISU 
Leihoak hartuko du

Xabier urzelai arrasatE
Beste behin, Arrasateko atletak 
protagonista izan dira Euskadi-
ko Txapelketan; izan ere, Malen 
Ruiz de Azuak urrezko bi domi-
na lortu ditu, Iñigo Uribarrenek 
zilarrezko domina bat eta Jo-
nathan Perezek brontzezko do-
mina.

Ruiz de Azuak 4,05 metroko 
markarekin lortu zuen urrezko 

dominetako bat, eta bestea ho-
rren ezagun ez duen modalitatean 
eskuratu zuen, salto hirukoitzean 
(11,81). Hain zuzen, modalitate 
horretan espezialista den Iñigo 
Uribarrenek zilarrezko domina-
rekin konformatu behar izan 
zuen (15,29). Eta azkenik, Jo-
nathan Perezek brontzea jantzi 
zuen pertika saltoan, 4,30 me-
troko saltoa eginda. 

espainiako txapelketara 
Asteburuan, berriz, Madrilen 
jokatuko den Espainiako Etor-
kizuneko Kirolarien Pista Esta-
liko Txapelketan parte hartuko 
dute Malen Ruiz de Azuak eta 
Istar Dapenak. Biek domina 
lortzeko aukerak izango dituzte 
pertika-jauzian. 

Beste atleta asko Anoetan izan-
go dira, txapelketa absolutuan.

Malen ruiz de azua, iaz, Espainiako pista estaliko txapelketara joateko bezperan, anoetan. i.beloki

urrezko bi domina 
irabazita, Espainiakora
Joan den asteburuan, anoetako pista Estalian jokatu duten Euskadiko txapelketa 
absolutuan malen ruiz de azuak urrezko bi domina lortu ditu; asteburuan Espainiako 
Etorkizuneko kirolarien txapelketan izango da, madrilen, istar dapenarekin batera

X.u. arrasatE
Duela bi aste, MUko entrena-
tzaile Josu Larreategik aurre-
ratu zuen –Easoren kontra par-
tidu lehiatua jokatu eta azken 
minutuetan galdu ostean– euren 
benetako kontrarioak beste ba-
tzuk direla. Eta joan den astean 
kontrario zuzen horietako baten 
kontra garaipen garrantzitsua 
lortu zuten, etxetik kanpora, 
gainera. 

Tolosa atzealdeko postuetan 
dagoen taldea da, eta, hala ere, 
tolosarrak menderatzea ez zen 
batere erraza izan (66-68), kate-
goria honetan normala den mo-
duan. Hala, arrasatearrek liga-
ko seigarren garaipena eskura-
tu zuten. Bada, asteburuan 
barkatu ezin den beste partidu 
horietako bat dute, zazpigarre-
na irabazteko aukera ederra, 
azken sailkatua dator-eta Itu-
rripera.

Venta de bañosen bisita 
Bai edo bai irabazi behar diren 
partidu horietakoa izango da 
biharkoa, eta askotan horiek 
izaten dira zailenak, presioak 
mesede beharrean kalte egiten 
duelako. Venta de Bañosek par-
tidu bakarra irabazi du aurten.

andoni aranzabal baloiarekin. i.s.

Mondragon Unibertsiateak 
azken sailkatua hartuko du
tolosaren kontra etxetik kanpora irabazi ostean, muk 
irabazi beharreko beste partidu bat izango du bihar

euskadiko txapelketan, 60 
metroko proban, ibai 
Fernandezek gripeak jota hartu 
zuen parte, eta arrasatekoa 
zazpigarren sailkatu zen (7.12).

Carrascal, errekuperatuta
eguneko albiste ona eneko 
carrascalek eman zuen, badirudi 
lesiotik ondo errekuperatu dela. 
Hala, asteburuan Gipuzkoako 
txapelketan izango dira. ibai Fernandez, ezkerretik lehena, 60 metroko lasterketan. a.atletiko

gripeari aurre egiteko, 60 metroko lasterketa
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Martxoaren 3an Berri Txarrak 
taldeak bira amaierako kontzer-
tua emango du Madrilgo La Ri-
viera aretoan. 

Arrasateko hainbat kuadrillak 
euren kabuz erosi zituzten sa-
rrerak, eta, azkenean, jende de-
zente zirela ikusita, autobusa 
antolatzea erabaki dute. Orain-
goz, 25 pertsona inguru elkartu 
dira autobuserako, baina, oso 
garesti ez ateratzeko, gutxienez, 
40 pertsonako taldea osatu nahi 
dute. 40 pertsona joanez gero, 
30 euro inguru irtengo litzaieke 
joan-etorriko bidaia.

Apuntatzeko azken eguna hi-
laren 15a da eta izena emateko 
btxmadril@gmail.com helbidera 
idaztea nahikoa da.

Berri Txarrak 
Madrilera ikustera 
joateko autobusa

Antzerkiaz gozatu ahal izango 
da hurrengo Kooltur Ostegunak 
egitasmoaren barruan, gazte-
txean, 22:00etan. Beheko Larrai-
ne konpainiarena da Atte hil 
aurretik, Miren Tirapuk antzez-
tutakoa eta idatzitakoa, Maika 
Etxekoparren zuzendaritzapean.

Bertan ikusi ahal izango da 
Maxusek bere biloba Aneri gaue-
ro ipuin bera kontatzen ziola. 
Bi hilabete pasako dira, ordea, 
historio hori azkenekoz entzun 
zuenetik. Aratusteak gainean 
dira berriz, eta, urtero bezala, 
Erremosenea baserriko harate-
gira joango da Ane jaiak ospa-
tzera; han agerian utziko dute 
amonak kontatzen zion ipuinak 
ezkutuan zeraman esanahia.

'Atte hil aurretik' 
antzezlana hurrengo 
Kooltur eguenean

a.a. / a. T. arrasatE
Psychobilly estiloa lantzen du 
eta punketik zein beste estilo 
amorratu batzuetatik edaten du 
Arrasateko eta Aretxabaletako 
musikariek osatzen duten Sc-
reamers and Sinners taldeak. 
Are gehiago, saxoa eta harmo-
nika ere batzen dituzte beraien 
eskaintzan. Taldearen estreina-
ko Demon tales diskoak harrera 
oso ona izan zuen eta Europako 
hainbat jaialditan aritu ziren. 
Orain, The revenge of... El Sa-
camantecas diskoa kaleratu be-
rri dute, Mad Sin eta Ghostma-
ker taldeetako Andy Laaf ale-
maniarrak ekoiztua.

kalean da disko berria
Lau urteko ibilbidearen ostean, 
gaur egun laukote formatua 
daramate, eta hamabi kantuz 
osatutako lana argitaratu berri 
dute. Hasieratik, gehienbat, in-
gelesez abestu izan dituzte kan-
tuak, egiten duten musika esti-
loa hizkuntza horrekin lotzen 
dutelako, eta disko berriko sei 
abesti dituzte ingelesez, euska-
razko bi kantu sartu dituzte eta 
gaztelerazko lau. Kantu horien 
artean, bertsio bakarra sartu 
dute, RIP taldearen Ahógate 
kantu ezagunarena.

Etxean grabatu dute diskoa; 
Arrasaten hasi ziren, Shot! es-
tudioan, eta Aretxabaletan bu-
katu dute grabazioa, taldeko 
Karlos Lopez Karlote-k daukan 
NekroSounds estudioan. Hala 
ere, Berlingo Andy Laaf ekoiz-
learen gomendioak izan dituzte, 
eta, taldekideendako haren lana 
“lagungarria, gogorra, baina oso 
lagungarria” izan da, Jagoba 
Domingo taldekidearen hitzetan. 
Biniloan eta CD formatuan ka-
leratu dute lana, Belgikako Drun-
kabilly zigilupean.

zapatuan arrasaten izango dira 
Arrasaten bihar, zapatua, aur-
keztuko du taldeak lan berria, 
gaztetxean, 22:30ean, eta egin-

dako lana jendaurrean erakus-
teko gogoz daude taldekideak. 
Etxekoekin batera, Moonshine 
Stalkers taldeak jardungo du, 
Euskal Herrian egingo duen 
emanaldi bakarrean. Londresko 
hirukoteak Last day on earth 

diskoa aurkeztuko du eta psycho-
billya uztartuko dute twist eta 
rocking garaikidearekin.

Gaur, egubakoitza, Mutrikuko 
gaztetxean izango dira, 22:30ean, 
eta etzi, Deustuan, Satelite T 
tabernan joko dute, 13:00etan.

Screamers and Sinners taldeko kideak. koldo orue

lan berriarekin dator 
Screamers and Sinners
'the revenge of... El sacamantecas' izena dauka argitaratu berri duten bigarren 
diskoak; asteburuan hiru kontzertu emango dituzte, eta etxean izango da bigarrena, 
zapatuan, 22:30ean, gaztetxean. disko berria jendaurrean aurkezteko gogoz daude

crap taldeak izen bereko ep berria kaleratu du, eta perlata taldea, 
berriz, Nondik hasi lehenengo diskoa amaitzen ari da.

crap taldea arrasateko hiru musikarik eta aretxabaletar batek 
osatzen dute: borja perezek (baxua eta koruak), ander azkaratek 
(gitarra eta ahotsa), iker azkarragak (gitarra) eta aitor barbadillok 
(bateria). lau kantu jasotzen dituen lana salgai dago arrasateko 
dat eta taupa tabernetan eta internet bitartez doan deskarga 
daiteke Bandcamp.com webgunetik. Hurrengo zuzenekoa hilaren 
17an emango dute Zornotzako Ziztada Gunean, 20:00etan, beste 
bi talderekin batera. uda inguruan berriro sartuko dira estudiora 
zortzi kantuko disko berria grabatzera.

perlata taldeko kide guztiak dira arrasatekoak eta hauek 
osatzen dute: maialen oleagak (baxua eta ahotsa), Jaione 
martinezek (biolina eta gitarra), ane Garaik (gitarra eta ahotsa) eta 
ander morenok (bateria). betidanik musikarekiko zaletasuna izan 
duten lagunak elkartu dira eta rock-and-rolla lantzen dute, beste 
hainbat estilorekin batera. lana berrizko lorenzo records 
estudioan grabatu dute bi asteburutan eta zortzi kantu jasoko dira;  
sei euskaraz eta bi ingelesez. orain, diskoaren diseinua amaitzen 
ari dira eta espero dute diskoa hilabete barru argitaratzea eta 
aurrerago zuzenekoak egiten jarraitzea, lan berria ezagutarazteko.

Crap eta Perlata ere disko berriekin

amaia Txintxurreta arrasatE
Esperientzia berrian murgildu-
ta dago Doke antzerki taldeko 
zuzendari Vene Herrero. Urta-
rrilaren 20an estreinatu zuten, 
Bilbon, La casa de Bernarda 
Alba antzezlana, Ribera de Deus-
to 47ko 6. pabiloian. Herrerok 
Bernarda Alba pertsonaiari ema-
ten dio bizia eta dio pertsonaia 
"gogorra" dela, baina harekin 
"disfrutatzeko pribilegioa" dau-
kala egunero. Itziar Lazkano 
zuzendariak proposatu zion pa-
per hori egiteko, eta Herrerok 
"opari" bat bezala hartu zuen: 
"Nire bizitza profesionala Ma-
drili lotuta egon da eta duela 
urtebete inguru erabaki nuen 
berriro hona bueltatzea. Arra-
saten Dokekoekin jarraitzen dut, 
eta orain, Bernarda Albaren per-
tsonaiari bizia ere ematen diot 
Bilbon; zer gehiago eska dezaket?", 
dio. Gaineratu du 1986an joan 
zela Madrilera interpretazioa 
ikastera, baina Arrasateko ins-
titutuan piztu zitzaiola interesa 
antzerkiarekiko eta interpreta-
zioarekiko, hain justu ere, orain 
Bilbon antzezten ari den La casa 
de Bernarda Alba obraren ira-
kurketa dramatizatua egiten ari 
zirela.

Antzezlanean talde ona osatu 
du Karmen Pardo, Idoia Mero-
dio, Nagore Navarro, Leire Orbe, 
Yannick Bergara, Aiora Sedano 
eta Olatz Gamboarekin batera.

otsaileko asteburu guztietan 
Emanaldiak astebururo dituzte 
hilabete honetan; egubakoitzetan 
eta zapatuetan 20:00etan eta do-
meketan 19:00etan. "Harrera oso 
ona izaten ari da antzezlana. 
Emanaldi bakoitzean sentitzen 
dugu nola ikus-entzuleek gure-
kin bidaiatzen duten. Antzer-
kiaren magia da hori", adierazi 
du pozez protagonistak.

Vene Herrero. p6 antZerki laborateGia

Dokeko zuzendari vene herrero, 
'La casa de Bernarda Alba'-n
bilbon antzezten ari diren obraren antzezletako bat da 
arrasatearra eta astebururo dituzte emanaldiak
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Mirari altube arEtxabalEta
Herrian euskara sustatzea hel-
buru nagusi duen Loramendi 
elkartea osasuntsu dago. Atzo, 
eguena, horren gainean jardu-
teko elkartu ziren elkartearen 
bueltan diharduten hainbat la-
gun; besteak beste, zuzendari-
tzako kideak, langileak eta ko-
laboratzaileak.

521 bazkide 
Zortzi lagunek osatzen duen zu-
zendaritza taldeak gidatzen du 
Loramendi gaur egun. Horrekin 
batera, bederatzi lagunek era 
bateko edo besteko lanak egiten 
dituzte –begiraleak, diruzaina, 
teknikaria…– eta hain zuzen ere 
bederatzi dira elkarteak garatzen 
dituen proiektuak hiru batzor-
detan banatuta: aisialdiko proiek-
tuen batzordea, kultura batzordea 
eta toponimia batzordea. "Horie-
kin batera borondatez lan egiten 

dutenak daude, eta urtean zehar 
60 bat lagunek euren aletxoa jar-
tzen dute jarduera batean edo 
bestean", diote Loramendiko ki-
deek. Diruz laguntzen duten baz-
kideak ostera, 521 dira, eta elkar-
teak antolatutako ekintzetara 
gerturatzen direnak 1.200 inguru. 

beinketik loramendira 
Beinke kultur elkartea izan zen 
Loramendiren aitzindari, 1986an 
hainbat herritarrek sortua. Kul-
turaren bidea hartu zuen horrek 
baina laster sortu ziren hainbat 
azpitalde, besteak beste, sentsi-
bilizazio taldea, haurren taldea 
–gerora Ortzadar aisialdi taldea 
izango zena–, euskaldun berrien 
taldea eta Tril emakume taldea.

Herriko Loramendi ikastola 
publiko izatera pasatu zen 1993an 
eta haren ondasunak euskararen 
normalizazioaren alde lanean 
zihardutenei uztea erabaki zu-

ten. Orduan hain zuzen bat egin 
zuten Loramendi ikastolak eta 
Beinke kultur elkarteak eta sor-
tu zen Loramendi euskara el-
kartea. 

Herritarrek ateak zabalik 
Loramendiren erronketako bat 
da herritarrak elkartearen in-
guruko ekintzetara gerturatzea. 
Honela dio Iñigo Iñurrategi pre-
sidenteak: "Euskara bultzatu 
eta indartu herritarrok egiten 
dugu, erabiliaz, euskaraz eginez, 
eta, beraz, edo lortzen dugu he-
rritarrekin bat egitea edo alpe-
rreko lanean ariko gara". Eta 
gaineratu du: "Jendeak jakin 
behar du elkarteko ateak ireki-
ta dauzkatela, edozein proiek-
tutan ekarpenak egiteko, ideiak 
emateko, ekimenak proposatze-
ko... Zenbat eta ekarpen gehia-
go jaso, orduan eta aberatsagoa 
izango da elkartearen lana".

iaz egindako talo ikastaroko parte-hartzaileak, besteak beste, ikasleak eta Tril emakume elkarteko kideak. loramendi elkartea

Euskara helburu 
egunero lanean 
Euskara sustatzea aretxabaletan helburu nagusia izanik dihardu lanean loramendi 
elkarteak ia 25 urtez; hainbat eratako bederatzi proiektu ditu abian gaur egun eta 
gogotsu dabiltza lanean. gero eta herritar gehiago elkartzea du orain erronken artean

iristu gazte taldea
iazko udan eratutako gazte 
taldea da. Horren helburua 
da gazteak euskalgintzara 
gerturatzea eta euren 
ekimenez antolatzea 
ekintzak; horren adibide 
dira euskararen 
nazioarteko eguna, san 
migel jaietako tonbola…

kultura
elkarteko bazkideek 
osatutako batzordearen 
helburua da euskarazko 
kultur eskaintza antolatzea 
(ikastaroak, musika…). 
literatura lehiaketak 
antolatzeaz ere arduratzen da 
eta herritarren parte-hartzea 
bultzatzea du helburu.

Toponimia
bazkide talde batek osatzen 
du eta herriko txokoen datu 
toponimikoak eta 
historikoak biltzen dituzte, 
gero liburuxkan jasotzeko; 
baita txango bat egin ere. 
urkuluren historiaren 
gaineko kontuak jasotzeko 
asmoa dute orain.

elkartearen 
jarduera 
orokorrak

gazte zoro
lehen Hezkuntzako 5. eta 
6. mailetako umeei 
zuzendutako aisialdi 
zerbitzua da, adin horretan 
dagoen hutsunea 
betetzeko. egubakoitzetan 
eta domekatan elkartzen 
dira udaletxe zaharrean 
euskararen erabilera sustatuz.

udalekuak
opor garaiko aisialdirako 
zerbitzua da, jolasaren 
esparruan ere euskararen 
presentzia bermatzeko. eta 
horrekin batera beste lerro 
batzuk lantzen dira: inklusioa 
eta aniztasuna, premia 
bereziak, kulturartekotasuna 
eta hezkidetza.

ludoteka
3 eta 12 urte arteko umeei 
zuzendutako jolaserako eta 
harremanetarako zerbitzua 
da eta loramendik kudeatzen 
du azken urteotan. aste 
barruan egunero elkartzen 
dira Gernika plazako egoitzan 
eta jarduera bereziak eta 
irteerak ere egiten dituzte.

aisialdira 
bideratutako 
jarduerak
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M.a. arEtxabalEta
Udalak Aralar kalean dituen 
lokalak –tanatorioa egitekoak 
ziren lokalak– enpresa ekime-
netara bideratuko dituzte. Hala 
adostu du Debagoieneko Man-
komunitatearekin eta ekintzai-
le berriek enpresak kokatu 
ahal izango dituzte han.

enpresa ekimenetarako zentroa 
Mankomunitateko Garapen 
Agentziak ekintzaile berriei 
zuzendutako zenbait zerbitzu 
ditu, besteak beste, prestakun-
tza ikastaroak eta bideragarri-
tasun proiektuak. "Ekintzaile 
berriek enpresak kokatzeko 
izaten zituzten zailtasunak iku-
sita, Garapen Agentziak EZZ 
–Enpresa Ekimenetarako Zen-
troa– sortu zuen. Zentroaren 
helburua ekintzaile berriek 
behin behineko kokapena iza-
tea da", jakinarazi du Aretxa-
baletako alkate eta Mankomu-
nitateko presidente den Unai 
Elkorok. 

Gaur egun, zentroak hamasei 
lokal ditu Arrasaten, Manko-
munitatearen egoitzan hain 
zuzen ere. Hitzarmen horren 

ondorioz,  EEZk beste sei lokal 
izango ditu Aretxabaletako 
Aralar kalean. "Ekintzaileek 
edo enpresa promotoreek lokal 
horiek gehienez hiru urtez era-
biltzeko eskubidea izaten dute; 
lehen bultzadatxoa izan ohi da, 
enpresa abian jarri bitartean", 
dio Elkorok.

Martxoan erabiltzeko 
Lokal berri horien kudeaketa 
Garapen Agentziako teknikari 
baten esku egongo dela iraga-
rri du alkateak. Lokalaren ego-
kitzapen eta txukuntze lanak 
otsailean egingo dituzte eta 
martxorako erabiltzeko moduan 
egongo dira.

aralar kalean Udalak duen lokala. m.a.

Ekintzaile berriendako 
lokalak aralar kalean
debagoieneko mankomunitatearekin adostu du udalak sei lokal egokitzea ekintzaile 
berrien enpresak kokatzeko. Hiru urtetan erabili ahal izango dituzte horiek eta 
arrasaten dauden hamaseiekin osatu egingo dute garapen agentziaren eskaintza

Hona guztioi kalte egiten digun 
arazo bat. Eta guztion artean 
konpondu beharrekoa. Nork ez 
du txakur kaka bat zapaldu 
azken urte honetan? Mota 
guztietakoak aurki ditzakegu: 
handiak, diarreikoak, 
sakabanatuak, ilunak, 
usaintsuak… baina deskuiduan 
zapalduz gero, denok 
haserretzen gera. Suertea 
ematen duela dioenik ere bada!

Bizikidetzaren neurgailu 
egokia da hau, eta, nire ustez, 

gehiagora doa kaka kopurua, 
ze uste duzu zuk? Txakurren 
jabe batzuk, gutxienak seguru 
aski, ez omen daude 
bizikidetzaren alde.

Baina denoi dagokigu arazoa 
konpontzen saiatzea. Udal 
batzuek hartu dituzte neurriak: 
txakurren DNA erregistratu, 
multak jarri, poltsatxoak 
ematen dituzten kutxak jarri 
kalean… norberekoak ere ikusi 
ditut iniziatiba hartzen: 
kaleetan topatutako kaka 

puskak fosforitoz margotu, 
banderillatxoak jarri kaka 
bakoitzari… edo kaka 
mokordoari argazkia atera eta 
Twitterrera igo! (#tolosaKakari 
traola bisitatu!).

Beste ideiarik? Arazoaren 
muinera joanda, txakur jabea 
zaren hori, mesedez, jaso zure 
txakurraren kakak! Eta 
besteok, txakur bat eginetan 
topatzen baduzue, jakinarazi 
jabeari modu onean, askotan 
despisteak jota egon ohi baita…

Txakur kaken inbasioa

oiEr ArAnzABAL

nirE ustEz

auzoko
Hainbat jatorritako lagunek 
osatutako taldea da eta 
helburua da kultura errealitate 
horiek ezagutu eta elkarbizitza 
eraikitzea, komunikaziorako 
tresna euskara izanik. 
eraginkorra izateko hori 
herritarren parte hartzea 
ezinbestekotzat jo dute.

Barriketan
euskaraz ikasten dabiltzan 
helduei bideratutako 
proiektua da, praktika 
oinarri izanda euskara 
maila hobetzeko. euskaraz 
jarduten duten lagunekin 
astean ordubetez elkartzen 
dira horiek eta irteerak ere 
egiten dituzte gero.

hizkuntza errefortzuak
Hizkuntzaren ezagutza eta 
erabilera indartzera 
bideratutako proiektua da, 
euskaraz jarduteko 
zailtasunak dituzten lehen 
Hezkuntzako umeekin 
egiten dute lan. saio 
ludikoak egiten dituzte bi 
begiraleren laguntzarekin.

euskararen 
erabilera 
sustatzea

loramendiren bueltan 
lanean zabiltzatenok 
elkartu zarete egun 
batez, zertarako? 
loramendiren bueltan 
lanean ari garenok bilduko 
gara: zuzendaritzako 
kideak, proiektuetako 
langileak eta batzordeetako 
partaideak. proiektu asko 
dira eta elkartekideen 
arteko harremana eta 
proiektuen ezagutza 
indartzea beharrezkoa da: 
bakoitzaren erronkak, 
arazoak, indarguneak… 
Gure artean ideiak elkar 
trukatu, beharrak adostu 
eta proiektuen arteko lotura 
eta elkarlan posibleak 
aztertuko ditugu.
Zelako osasuna du 
elkarteak? 
ona, mugimendu handia 
dago egunero gure 
elkartean, proiektu guztiak 
martxan daude eta gauza 
interesgarriak egiten dira. 
Gainera, erronka berriei 
heltzeko garaia ere bada 
eta gogotsu gaude.
Zeintzuk dira orain 
erronkak? 
Herritarren kontzientzian 
eragin eta euskara 
bultzatzeko ekimen 
berritzaileak sortzea. 
Horretarako, batetik, 
loramendiko ekimenetan 
bazkideen inplikazioa 
handitzea eta, bestetik, 
herriko euskaltzaleekin, 
norbanako zein elkarteekin, 
lankidetza sare dinamiko 
bat osatzea ezinbestekoa 
dela uste dugu. 

Goiena

"gogotsu gaude 
erronka berriei 
heltzeko"
iñigo iñurrategi 
prEsidEntEa
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Mirari altube arEtxabalEta
Lara Gonzalez aretxabaletarrak 
egindako kartelak iragarriko 
ditu aurtengo Aratusteak. Zortzi 
aurkeztu ziren lehiaketara eta 
Kultura zinegotzi Joxe Migel 
Uribarren pozik agertu da: "Bes-
te urte batzuetan baino kopuru 
handiagoa jaso dugu eta maila 
altukoak izan dira, gainera; nahi-
koa lan izan du epaimahaiak 
bat aukeratzen".

Otsailaren 26ean iritsiko dira 
Aratusteak, eta herriko kuadri-
llak lan eta lan dabiltza azken 
asteotan: "Izugarrizko lana egi-
ten dihardute, eta emaitza be-
netan polita izango da", jakina-
razi du Uribarrenek.

txapel txinek hamar urte 
Aratusteak iragartzera Txapel 
Txin etorriko da otsailaren 18an. 
Hamar urte beteko ditu aurten 
eta ezustekoak iragarri dituzte: 
umeendako Txapel Txin txiki 
bat, adibidez; Txintxin izango 
da hori. Eguerdian, kalejira egin-
go dute trikitilariekin, eta ondo-
ren, kuadrillen arteko ginkana. 
17:30ean, Birloque taldeak giro-
tuko ditu herriko bazterrak eta 
gero, torrada lehiaketa izango 
da. Txapel Txinek 19:00etan ira-
garriko ditu Aratusteak. Ostean, 
txistor-mokadutxoa eskainiko 
dute sagardoarekin, eta torradak 
dastatzeko aukera ere egongo 
da. Eta Avitxin DJak musikare-
kin girotuko du plaza ekitaldia.

aratuste aste bukaera 
Otsailaren 24an, Aratusteak be-
rotzen joateko, Leizarra musika 
eskolakoek jaialdia egingo dute 
Herriko Plazan –eguraldi txarra 
bada, pilotalekuan–. Egun han-
dia, baina, Aratuste-domeka da. 
Kuadrillek girotuko dute goiza 
eta bazkaltzeko Ibarra kirolde-
gian elkartuko dira: "650 lagun 
izango dira; gutxi gorabehera, 
Aretxabaletako biztanleriaren 
%8. Txartel guztiak ordu pare 
batean saldu ziren eta badakigu 

leku barik geratu zirela hainbat, 
baina herrian ez dugu beste 
lekurik", jakinarazi du Uriba-
rrenek. Aratuste-martitzenean, 
ostera, ikastetxeetako neska-mu-
tikoak izango dira protagonista.

Kultura Saileko kideek Karna-
balen Lagunak taldea eskertu gura 
izan dute egiten dabilen lanagatik, 
baita txistu taldea, musika eskola, 
ikastetxeak, guraso elkarteak eta 
Santa Ageda neska-mutilak.

kultura Saileko ordezkariak aratusteen gaineko erakusketan, arkupen. mirari altube

Badatoz Txapel Txin 
eguna eta aratusteak
Hamargarren urteurrena ospatuko du txapel txinek otsailaren 18an eta laguntxo 
batekin etorriko dela iragarri du: txintxin; aratusteak iragarriko dituzte biek ala biek. 
bitartean, herriko kuadrillak eta udala buru-belarri dabiltza mozorro festa gertatzen

hamar urte beteko ditu 
aurten Txapel Txinek; 
berezia izango da? 
Zalantza barik; hamar urte dira 
Zelabaixota, azpigarri eta 
oraindik lanean ari diren 
hainbat kuadrilla lanean hasi 
zirela. Jaiak indarra hartu du 
eta sorpresak egongo dira 
datorren zapatuan. txapel 
txinen kondaira hasi besterik 
ez da egin!
laguntxo batekin zatoz, 
gainera… 
bai, haurdun nago eta laster 
munduratuko dut txintxin! 
umeen lagun handia izango da. 
artaxoako ospitalean jaioko da 

eta datorren astean izango 
duzue haren berri…
umeengana joan ohi zara 
ikastetxeetara; aurten? 
bai, basabeazpitik eta 
kurtzebarritik pasatzeko 
asmoa dut! baita ludotekatik 
ere! oso ondo pasatzen dut 
herriko txikiekin egunez eta 
helduekin gauez!
Badatoz aratusteak; zer 
esango zenieke herritarrei? 
lotsak etxean utzi eta balkoiak 
eta kaleak kolorez betetzeko! 
Goizean gosari on bat egin eta 
kalera ondo pasatzera irteteko! 
eta ligatzeko aukerarik baldin 
badaukate, ba… ligatzeko! 

m.a.

"Haurdun nago 
eta txintxin 
ekarriko dut"
tXaPel tXin 
aratustEEn iragarlEa

Otsailaren 1ean udalbatzak onar-
tutako 2017ko udal aurrekontua 
herritarrei aurkeztu gura diete 
orain. Datorren eguaztenean, 
otsailaren 15ean, 18:00etan, Ar-
kupeko bigarren solairuko are-
toan emango dituzte azalpenak 
eta diru-kontuen gaineko nondik 
norakoak. Herritar guztiak dau-
dela gonbidatuta iragarri dute 
udal ordezkariek.

Udal aurrekontua 
aurkeztuko diete 
herritarrei eguaztenean

Musikaz gidatutako dantzaldi 
askea da Ecstatic dance, eta Os-
kar Estangak gidatuko du zapa-
tuko saioa, 10:00etatik 13:00eta-
ra bitartean, Ibarra kiroldegian. 
Izena eman nahi dutenek jai-
kielkartea@yahoo.es helbidera 
idatzi edo 688 81 96 65 telefono-
ra dei egin dezakete. Prezioa: 
langileentzat 10 euro da eta lan-
gabeentzat, 7 euro.

Zapatuan 'Ecstatic 
dance' saioa izango 
da Ibarra kiroldegian

amaia txintxurreta

kintoen dantzak domekero
aretxabaletako 1998ko kintoak hiru egunez herriko hainbat txoko, taberna 
eta ikastetxetan eta baserriz baserri santa ageda eskean aritu ostean, 
dantzak egin zituzten pasa den domekan, Herriko plazan. Hala ere, 
inauterietara arte –otsailaren 26ra arte–, domekero elkartuko dira plazan 
dantzak egiteko, 19:00etan.

i.B arEtxabalEta
Diru-bilketako administrarien 
lan-poltsa osatzeko deialdia arau-
tzeko hainbat oinarri bete behar 
dira, eta lan-poltsa lehiaketa-o-
posizioaren bidez osatuko da.

Lanpostuak hainbat eginkizun 
ditu: udal zerga guztien egune-
raketa, kobratzea, ordainketa 
guztien jarraipena egitea. Zere-
gin hauek betetzeko beharrez-
koak diren jakinarazpenak egin-
go ditu, diru-bilketa exekutiboa 
barne, zergekin aipatu berri 
diren zereginak tasekin eta pre-
zio publikoekin bete beharko 

ditu, besteak beste. Horrez gai-
nera, hainbat baldintza bete 
beharko ditu lehiaketara aur-
kezten denak –Aretxabaletako 
udal webgunean ikusgai–.

bost egun erreklamatzeko
Onartuen eta kanporatuen behin
-behineko zerrenda udaletxeko 
iragarki-taulan eta www.aretxa-
baleta.eus webgunean jarriko 
da ikusgai. Udalak bost eguneko 
epea emango du erreklamazioak 
egiteko. Lan-poltsan parte har-
tzeko eskaerak egiteko epea gaur, 
otsailaren 10ean, bukatuko da.

Diru-bilketarako administrarien 
lan-poltsa osatzeko deialdia
lan-poltsan parte hartzeko eskaerak egiteko epea 
otsailaren 10ean, gaur, egubakoitza bukatuko da
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imanol Beloki Eskoriatza
Eskoriatzako Bolibar auzoko 
Mikel eta Jon Ortueta anaiak 
urrian hasi ziren Arientzako 
kanpai-jole eskolan kanpaiak 
jotzen ikasten. 13 eta 18 urteko 
bi gazteak oso pozik daude orain 
arte ikasi dutenarekin, eta, hain 
zuzen ere, ikasten jarraitzea 
espero dute. 

Mikel Ortueta anaia nagusiak 
azaldu du aspalditik ikasi nahi 
zuen zerbait zela, eta Arientza-
ko kanpai eskolan esperientzia 
ederra izan duela azaldu du. 
"Beti gustatu izan zaidan zerbait 
izan da kanpaiak jotzearen artea. 
Kanpaien inguruko gauzak es-
ploratzea asko gustatu izan zait 
betidanik, eta jakin-mina piztu 
zitzaidan. Aspalditik nuen ikas-
teko gogoa eta anaiarekin bate-
ra izena eman nuen Arientzako 
kanpai-jole eskolan. Uste dut 
gorde beharrekoa den ondare 
bat dela, eta, gainera, gustukoa 
izanda, ezin hobeto".

Hala, urritik hona, asko ikasi 
dute bi anaiek, eta kanpaiak 

jotzeak ez duela zailtasunik adie-
razi du Mikelek.

garrantzitsuena, gogoa izatea 
"Kanpaiak jotzeko modu asko 
daude, errepikak jo behar dira… 
eta ikasteko asko dudan arren, 
orain artekoa erraza egin zait. 
Hasieran, DVD baten bitartez 
hainbat pauso ikasi ditut, eta, 
horrez gain, oinarrian, prakti-
katzea dela garrantzitsuena az-
pimarratuko nuke, eta horretan 
ere ari naiz".

Egubakoitzetan entseatzen 
dute, eta auzoz auzo zein herriz 
herri ibili gura duela azaldu du 
Ortuetak.

auzoan jotzeko irrikaz 
Normalean, auzoko eta herriko 
jaietan jotzen da, eta bi anaiek 
horretarako asmoa dute. "Ni 
Bolibarkoa naiz eta irailaren 
29an izaten dira jaiak auzoan, 
sanmigelak. Aurten, eguen baten 
izango dira, eta geroago ospa-
tuko dugu, baina esan beharra 
daukat eguna heltzeko gogoz 

nagoela. Izan ere, kanpaiak joko 
ditut bertan". 

Bolibarren dagoeneko jo dugu, 
eta Joxe Migel Zubiak urtero 
jotzeko eskatu digu. Hark meza 
ematearekin eta kanpaiak jo-
tzearekin nahikoa lan du, eta, 
niri aukera emanda, oso gustu-
ra joango naiz eskatzen didan 
guztietan auzoko kanpaiak jo-
tzera".

Mikel Ortueta kanpai-jolea Eskoriatzako San Pedro elizako kanpaiarekin. i.b

Bolibarko ortueta anaiak, 
kanpaiak jotzen ikasten
mikel eta Jon ortueta urrian hasi ziren arientzako kanpai-jole eskolan, eta oso 
gustura ari dira. 13 eta 18 urteko bi gazteek kanpaien gaineko jakin-mina dute, eta 
beti jotzeko prest daudela azaldu du anaia zaharrenak, mikelek

Eskoriatzatik leintz gatzagara bidean dagoen Santa Columba baseliza. i.b

Amaitu dituzte santa columba 
baseliza egonkortzeko lanak
Ezkilaren oinarrizko zutabea oker dagoenez, errepidera 
jausteko arriskua dago, eta indartu egin dute 

i.B Eskoriatza
Gastanaidi baserri ondoan dago 
Santa Columba baseliza, Esko-
riatzatik Leintz Gatzagara doan 
errepide alboan. Dokumentuen 
arabera, 1556an existitzen zen 
erreferentzia dago, eta, errepi-
dera jausteko arriskua zegoe-
la-eta, segurtasuna bermatzeko 
konponketa-lan batzuk egin di-
tuzte egunotan.

Pasa den egubakoitzean hasi 
ziren baselizako ezkilaren oina-
rrizko zutabea sendotzen, eta 
astelehenean amaitu zituzten 
lanak. Hala ere, teilatua barru-
ra sartuta dago aspalditik, eta 
bertako bizilagunek ez dakite 
guztiz konponduko duten edo 
ez. Honela azaldu du Juan Kar-
los Bengoa bizilagunak: "Kanpaia 
duen ezkila okertuta dago, eta 
bere egunean matxoi bat jarri 
zioten, baina arriskua du. Ho-
rregatik, bizilagunok arazoaren 
berri eman genion Udalari, eta 

apezpikutza berehala jarri da 
martxan. Orain, arriskua ken-
tzeko egur batzuk jarri dituzte 
zutabeari eusteko, baina ez da-
kigu zer egingo duten hemendik 
aurrera…".

zer egingo den, erabakitzeke 
Orain, zer egingo duten erabaki 
beharko da: baseliza bota, kon-
pondu... Hala ere, sendotu den 
zutabeaz gain, sabaia ere barru-
rantz dago sartuta, eta konpon-
keta handia egin beharko litza-
teke; izan ere, teilatua handi 
samarra da. "Hormak ondo dau-
de, baina Diputazioak eta apez-
pikutzak erabaki beharko dute 
zer egin. Bestalde, Eskoriatzan 
maila ezberdineko ondareak 
daude zerrendatuta ondare kul-
tural; hau oinarrizko babesekoa 
da, eta ez dakit zein garrantzi 
emango dioten… Oraingoz, behin-
tzat, errepidean sor daitekeen 
arriskua ekidin dute". 

ESKORIATZAN
AUKERA

Etxebizitza salgai 
San Juan kalean. 140 m2

Sukaldea, egongela 
eta 3 logela 

Bista paregabeak 
Atxorrotxera, Kurtzebarrira 

eta Asensiora.

Ganbara etxebizitza 
gainean, 80 m2, gela 
egiteko aukerarekin.

616 41 71 05
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Zapatuan, Nabarraldek eta Her-
nani Errotuz elkarteak egindako 
Atxorrotxeko gaztelua. Denbora-
ren talaiatik dokumentala ikus-
teko aukera izango da Ibarraun-
din, 12:30ean. Hala ere, orain arte 
izandako erakusketa ikusteko 
aukerarik ez da egongo; izan ere 
aurkitutako piezak, jasota daude, 
eta dokumentala ikusteko baka-
rrik izango da hitzordua. 

Zapatuan 'Atxorrotxeko 
gaztelua. Denboraren 
talaiatik' dokumentala

Martxoaren 11n, Astigarragako 
Etxeberria sagardotegira irtee-
ra egingo dute hainbat eskoria-
tzarrek eta aretxabaletarrek. 
Izen-ematea Eskoriatzako Inker-
nu tabernan edo Aretxabaletako 
Urbaltz tabernan egin beharko 
da, eta, hain zuzen ere, bertan 
izena ematean hamar euroko 
fiantza jarri beharko da.

Guztira, 40 euro ordaindu 
beharko dira sagardotegia eta 
autobusa ordaintzeko –fidantza-
ko hamarrak barne–, eta hau 
izango da egunerako plana: 
10:45ean autobusa Eskoriatzan 
eta 11:00etan Aretxabaletan. De-
nak jaso eta Astigarragan bertan 
goizeko poteoa egingo dute. On-
doren, bazkaria Etxeberria sa-
gardotegian 14:30ean izango da 
eta amaitzean, 18:00 aldera, Her-
nanira joango dira denak festa-
ra. Bueltarako autobusa, berriz, 
00:00etan izango da.

Guztira, 55 pertsonarendako 
lekua dago autobusean, eta orain-
dik lekua dagoenez izena ema-
teko aukera dago.

Sagardotegira irteera 
antolatu dute 
martxorako

Otsailaren 19an, domekan, Lan-
tzeko dantzak ikasteko saioa 
egingo da Joseba Iñurrategi pi-
lotalekuan. Dantzak dakizkiten 
herritarrak batuko dira bertan, 
ez dakiten eskoriatzarrei ira-
kasteko, eta, hala, otsailaren 
23an izango den Urdelardero 
egunean, 18:30 aldera, Herriko 
Plazan egingo dituzte ikasitako 
dantzak.

Inauterietarako 
dantzak ikasteko 
saioa egingo da

imanol Beloki Eskoriatza
Eskoriatzako Olazar Jubilatu 
Elkarteak 632 bazkide ditu; eta 
horietatik 72 pertsona 85 urtetik 
gorakoak dira. Dagoeneko 30 
urte ditu elkarteak, urtez urte 
hainbat aldaketa izan dira, eta 
lan horretan batzordeko kideak 
aritu dira urtez urte elkartea 
indartzen. Martxoaren 15ean 
batzar orokorra egingo dute, eta 
batzordea osatzen duten zortzi 
pertsonatik lau, gaur egun pre-
sidentea den Jose Mari Kortazar 
barne, aldatu egingo dira.

Ekintza ugari egiten dituzte 
urtean zehar, eta hainbat sai-
letan sailkatzen dituzte elkar-
teko kideek. Beharrezkotzat 
hartzen dituztenak: bidaiak; 
egun batekoak, urtean lau egi-
ten dituztenak, eta astebete, 
hamar egunen bueltan egiten 
dituztenak, urtean bi direnak. 
Hitzaldiak eta karta txapelke-
tak. Horrez gain, azken hiru 
urteetan, memoria tailerra, 
zahartze aktiboa eta Hiri La-
gunkoiak bezalako ekintza be-

rrien aldeko apustua egin dute 
berrikuntza moduan. Azkenik, 
jubilatu elkarteko sukaldea ere 
kontuan hartzen dute, bertan 
merienda, bazkari eta afariak 
egiteko erabiltzen dutena. 

garai berrietara egokituz
Jose Mari Kortazar elkarteko 
presidenteak zegozkion hiru 
urteak eginda, presidente kargua 
utziko du, eta esperientzia ede-
rra izan dela adierazi du: "Azken 
hiru urteetan betiko dinamika-
rekin jarraitu dugu, baina, egu-
nerokoaz gain, gauza berriak 
egitearen aldeko apustua egin 
dugu. Izan ere, elkarte guztien 
eta generazio guztien moduan, 
guk ere aldatzen joan behar dugu, 
garai berrietara egokituz".

Hala ere, berritasunak inte-
gratu arren, urteko plangintza-
ren barruan "oso gustuko" di-
tuzten ekintzak egiten jarraitu 
behar dela azpimarratu du Kor-
tazarrek: "Beharrezkotzat hartzen 
ditugun ekintzak ez ditugu baz-
tertu behar, guri gehien gusta-

tzen zaizkigunak direla esan 
dezakegu, baina sozialki pilak 
jarri behar ditugu, gehiago in-
plikatuz…".

aste honetan, karta-jokoa 
Mahai-jokoen txapelketa egin 
dute aste honetan Olazar Jubi-
latu Elkarteko kideek, mus, tute 
eta briska karta-jokoetara joka-
tuta. Joko bakoitzean lehenengo 
geratzen direnek afaria iraba-
ziko dute Labetxe tabernan, eta 
eskualdeko txapelketarako sail-
katuko dira. Bertan garaipena 
lortzen badute, Donostian joka-
tuko den finalerako sailkatuko 
dira eta sariren bat edo beste 
jasoko dute.

udaberrian lanzarotera 
Udaberrian egingo duten bidaia 
programatuta dute dagoeneko. 
Lanzarotera joango dira bede-
ratzi gau eta hamar egunerako, 
eta, guztiz zehaztuta ez dagoen 
arren, 50-60 lagun inguru joan-
go direla aurreikusten du Kor-
tazarrek.

Olazar Jubilatu Elkarteko kideak mahai-joko txapelketan labetxe tabernan. imanol beloki

garai berrietara 
egokitzeko asmoarekin
olazar Jubilatu Elkarteak batzar orokorra egingo du martxoaren 15ean juntako 
kideen aldaketa egiteko. Horrez gain, betiko dinamikarekin jarraitzeaz batera, gauza 
berriak egitearen aldeko apustua egin nahi dute, arlo sozialean gehiago inplikatuta

Jose mari kortazar hiru 
urtez izan da olazar 
Jubilatu elkarteko juntako 
presidentea. orain, aldatu 
egingo dituzte junta 
osatzen duten zortzitik lau 
kide, hura barne. 
Ze moduzko 
esperientzia izan da? 
"egindako lanarekin 
gustura geratu naiz. 
aberasgarria izan da 
esperientzia, eta talde-lana 
ondo egin dugulakoan 
nago, nahiz eta akatsak 
egin. Jendearen erantzuna 
ere ezin hobea izan da, eta 
azpimarratu beharra dago 
talde ezberdina baina 
osatua izan dela. orain, 
talde berria etorriko da eta 
guk baino hobeto egingo 
dute, seguru".
azken urteetan 
berrikuntza asko egin 
dituzue, gainera? 
urtean zehar egiten 
ditugun bidaiak, karta 
jokoak… beti egin behar 
ditugu, jubilatuok oso 
gustuko ditugunak, eta 
egiten jarraitu. baina gai 
sozialetan ere gehiago 
sartu behar dugu. 
esaterako, Hiri Lagunkoiak 
ekimenarekin aritu gara 
eta berrikuntza positiboa 
dela uste dut.
hemendik aurrera, zer? 
presidentea izan arren, 
taldean egin dugu lan. 
orain datozenek bide 
beretik jarraitzea nahiko 
nuke, eta laguntza gura 
badute prest egongo naiz 
horretarako.

i.b

"gai sozialak 
gehiago landu 
behar ditugu"
Jose Mari kortazar 
ElkartEko prEsidEntEa
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i.B Eskoriatza
Igor Meltxor (Ortuella, Bizkaia, 
1978) analista politikoa, iker-
tzailea eta idazlea da, eta atzo, 
eguena, Kazetari kanaia proiek-
tuaren berri ematen izan zen 
Eskoriatzan.
zer da Kazetari kanaia proiektua? 
Komunikabide digital bat da 
elperiodistacanalla.net izenekoa. 
Proiektu honen ardatz nagusia 
ikerkuntza da, baina memoria 
historikoa, analisi politiko-eko-
nomikoa lantzen dugu… Maiatza 
ezkero dago martxan.
zergatik lantzen duzu kazetaritza 
mota hori? zergatik aukeratu duzu? 
Ikerkuntzako kazetaritza da; 
Pepe Rei elkarteko kideak gara, 
ez da erraza, baina ikerkuntza 
mota batzuk egin beharra da-
goela uste dugu. Liburuak ere 
atera ditugu; esaterako, Bidegi 
auziaren gainekoa…
Proiektuan zu bakarrik? 
Ni proiektuaren zuzendaria naiz,  
baina hamalau pertsona daude 
sartuta.
ze babes dauka?
Proiektu independentea da, eta 
haren babesa harpidetzak dira. 
Hainbat hitzaldi egiten ditugu, 
eta bertan azaltzen dugu harpi-
detzak nola funtzionatzen duen. 

Urtero 60 euroko kuota jartzen 
dugu, eta, horren barnean, web 
orria librea da eta martxotik 
aurrera izango den aldizkari 
digitala ere jarriko dugu hilero. 
Horrez gain, liburuen prezioen 
%40ko deskontua ere izango 
dute harpidedunek.
nola gauzatu, ze formatu, ze bide-
tan? 
Liburuen, webgunearen, aldiz-
kari digitalaren eta hitzaldien 
bidez. Euskal Herrian izaten 
gara, bereziki, baina baita kan-
poan ere. Pasa den urtean, 91 
hitzaldi egin genituen.

igor Meltxor. JotabeurtZi.Wordpress

"ikerkuntza mota batzuk egin 
beharra dagoela uste dut"
igor MeltXor kazEtaria
'kazetari kanaia' proiektuaren berri ematen Eskoriatzan

imanol soriano

santa Ageda dantzak bikain
pasa den domekan euria ez zen aitzakia izan eskoriatzako Herriko plazan 
santa ageda neska-mutilen dantzak ikusteko; izan ere, herritar ugari 
bertaratu zen. lau eguneko festaren ondoren, oso ondo egin zituzten 
dantzak, eta ez zitzaien asteburuko nekea batere igarri. domeka honetan, 
berriz egingo dituzte dantzak, plazan, 19:00etan.

Eneko azurmendi lEintz gatzaga
Eguazten arratsaldean egin zuen 
lehen bilera Leintz Gatzagako 
Korrika batzordeak Aitor Jua-
risti Korrikako Debagoieneko 
koordinatzailearekin.

Hainbat gauza zehaztu zituz-
ten, Korrika laguntzaileak, kar-
telak non jarri eta arropak sal-
gai noiz jarri, besteak beste. 
Bestalde, herriko batzordeak 

Juaristiri eman zion Korrika 
pasatzen den egunean, apirilaren 
8an, egingo diren ekintzen berri.

Korrika laguntzaileak izateko 
20 bat gutun-azal banatu zituen 
Juaristik, herriko komertzio eta 
eragileei banatzeko.

Hiru kartel jarriko dituzte: 
udaletxean, pilotalekuko atzeko 
paretan eta San Martingo zubian, 
hain zuzen. Arropak salgai jar-

tzeko eskaera martxoaren 11rako 
egin zen, Emakumeen Eguna 
dela eta.

Ekintzei dagokienez, bi dira 
nagusiak: 12:00 aldera, Korrika 
Txikia egingo da; eta gauean, 
berriz, bertso afaria, Onintza 
Enbeita eta Jon Maia bertsola-
riekin.

Hurrengo batzarra otsailaren 
22an egingo dute, Labidean.

leintz gatzagako korrika batzordeko kideak, lehenengo bileraren ostean, labidean. eneko aZurmendi

Bertso afaria eta korrika 
Txikia, ekintza nagusiak
leintz gatzagako korrika batzordeak eguaztenean egin zuen lehenengo bilera, 20. 
edizioaren gaineko ekintzak eta beste hainbat kontu zehazten joateko; apirilaren 8ko 
bertso afarian onintza Enbeita eta Jon maia bertsolariak izango dira gonbidatuak

kilo bat angula zozketatuko dira 
aurten ere; bizirik dauden 
angulak, hain zuzen.

dagoeneko tradizio bilakatu 
den zozketa da angulena. izan 
ere, duela urte batzuk, korrika 
ekimenari laguntzeko eta 
gastuei aurre egiteko sortu zen 
eta orain, urtero egiten da.

900 bat txartel daude salgai, 
2 eurotan, eta otsailaren 25ean 
izango da zozketa, labidean. 2015eko txatelak eta angulak. mirari altube

angula zozketa otsailaren 25ean
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imanol soriano

santa Ageda eskean gogotsu
azken hiru eguenetan prestaketa lanak egin ondoren, zapatuan eztarriari 
astindutxoa emateko eguna izan zen aramaion. laugarren urtez jarraian 
eskutik emanda aritu ziren bertso eskola, bizente Goikoetxea eta 
papargorri abesbatzak eta trikiti taldea. aldi berean, herriko auzoetan ere 
ibili ziren kantuan eta eskean.

Mindfullness eta arkanasketa 
kontzientea familian izenburua 
du Guraso Elkarteak antolatu 
duen ikastaroak. 

Aste honetako martitzenean 
egin zuten lehen saioa, eta bes-
te bi gehiago egingo dituzte hu-
rrengo bi asteetan. Ikastaroa 
eskolan egingo da, eta norbera-
ren burua hobeto ezagutzeko 
helburua izango du. 

Guraso Elkartearen 
eskutik Mindfullness 
ikastaroa 

Madril hiria sakon ezagutzeko 
irtenaldi interesgarria antolatu 
du Alaiak elkarteak.

Maiatzaren 7tik 13ra bitartean 
egingo dute bidaia, eta izen ema-
tea apirilaren 5a baino lehen 
egin beharko da. Irteerak 370 
euroko prezioa du eta, hain zu-
zen, beharrezkoa izango da diru 
ekarpena eginda izatea izena 
eman aurretik.  

Alaiak Elkarteak 
Madrilera astebeteko 
irtenaldia egingo du

Herritarrenganako komunikazio 
planaren barruan, Udalak Flickr 
kontua sortu du, aramaioar guz-
tiekin argazkiak elkarbanatzeko 
asmoarekin.

Hiru argazki galeria igo dituz-
te jada: 2016ko argazki lehiake-
takoak, Euskararen Eguneko 
argazki herri lasterketakoak eta 
Santa Ageda bezperakoak. 

Helbide honetan ikus daitezke 
galeria horiek: www.flickr.com/
photos/147263284@N05/albums.

zinea zapatuetan
Zapatu honetan eta hurrengoan 
zinema proiezkzioak egingo di-
tuzte Kultura Etxean, gaueko 
bederatzietan. Bihar, RAMS 
filmaren txanda izango da. 

Udalak argazki 
bildumak jarriko ditu 
Flickr kontuan

Korrika Aramaiotik pasako ez 
den arren, herrian eratutako 
Korrika batzordeak kilometro 
bat diruz laguntzea adostu zuen. 

Aurtengo edizioa Otxandiotik 
abiatuko da, arratsaldeko bos-
tetan, eta Legutiora iristeko 
kilometro baten faltan hartuko 
du lekukoa Aramaiok. Kilome-
troa Udalak diruz lagundu duen 
arren, herritar guztiek parte 
har dezakete.

Jaialdia aramaion
Herriko talde ezberdinen parte 
hartzearekin jaialdia egingo da 
kiroldegian. Martxoaren 31n 
egitea aurreikusten da, eta ber-
tsoak eta abesbatzen kantaldiak 
ez dira faltako.  

Korrika hasiko den 
egunerako kilometro 
bat hartu du Udalak

Xabi gorostidi aramaio
2017ko Arabako Bertsolari Txa-
pelketaren fase finalak pasa den 
domekan egin zuen lehen urra-
tsa Langraizko lehen finalau-
rrekoarekin, eta Aramaioko 
bertsolariek maila txukuna era-
kutsi zuten. Domekan 17:30ean  
jokatuko da bigarren finalau-
rrekoa, Zigoitiko Kultura Etxean.

seitik hiru aramaioarrak
Oholtza gainera igoko diren sei 
bertsolarien erdiak aramaioa-
rrak izango dira. Bertan izango 
dira Xabi Igoa, Andere Arriola-
bengoa eta Iker Agirre, Iñaki 
Viñaspre, Jagoba Apaolaza eta 
Serapio Gomezekin batera.  

Igoa azken edizioko finalista 
da, eta honela ikusten du bere 
burua domekara begira: "Ondo 
nago. Bertso Eskolan egindako 
prestaketa lana hor dago, eta 
prest nagoela uste dut. Gainera, 
oholtza gainean jende ezaguna 
edukiko dut eta horrela erosoa-
go sentituko naiz. Lagungarria 
da albokoa ezagutzea, batez ere, 
ofiziotan aritzeko". 

Andere Arriolabengoak lasai-
tasunez begiratzen dio Zigoitiko 
saioari. "Azken edizioan ez nuen 
parte hartu; beraz, aurtengoan 
ez daukat ezer galtzeko.  Ez dut 
nire burua presionatzen eta ber-
tsotan aritzeaz gozatzeko asmoz 
noa. Bertso Eskolan aritzen ga-
ren lau kide igoko gara oholtza-
ra; izan ere, Iñaki Viñaspre 
aramaioarra ez izan arren, gu-
rekin aritzen da. Horrenbestez, 
lagunartean abestea ere polita 
izango da". 

Iker Agirre ere presiorik gabe 
aurkeztuko da Zigoitian. "Ez 
daukat espektatiba handirik 
txapelketari dagokionez. Ez dut 
finalera heltzea helburu bezala 
hartzen; beraz, lasai nago. Ber-
tsotan ondo egin eta gozatzea 
da nahi dudana". Alboan izango 
dituen bertsolariei buruz zera 
adierazi du: "Lagun artean, bi-
zitzako beste alderdietan bezala, 

gauzak errazago eta hobeto ate-
ratzen dira. 

agirre eta abarrategi fin
Kanporaketa fasean lan dotorea 
egin zuten herriko bertsolariek, 
eta bide beretik hasi zuten aur-
tengo txapelketa Manex Agirrek 
eta Peru Abarrategik. 

Felipe Zelaieta, Zigor Enbeita, 
Rikardo G. de Durana eta Asier 
Rubio izan zituzten aurkari Lan-
graizen egindako saioan. Ohol-
tzara igo ziren sei bertsolarie-
tatik, Manex Agirrek lortu zuen 
puntuazio altuena (229 puntu) 
eta Peru Abarrategik, aldiz, hi-
rugarrena (222,5). 

Lehen finalaurrekoa hasi au-
rretik, duela bi urteko sentsazio 
onak urrun sentitzen zituela 
aitortu zuen Agirrek, baina, 
domekako saioaren ondoren, 
gertuago sentitzen hasteko ai-
tzakiarik ez zaio falta. "Lehen 

ariketetan eroso sentitu nintzen. 
Ondoren, bakarka egindako la-
narekin ez nintzen gustura ge-
ratu, eta arantza moduko bate-
kin amaitu nuen saioa. Hala 
ere, lasaitua hartu nuen pun-
tuazio altuena jaso nuela jaki-
terakoan", azaldu du Agirrek. 
Kontrarioei dagokienez, Rikar-
do G. de Durana oso seguru eta 
irmo ikusi zuela adierazi, eta 
Peruk egindako saio serioa ere 
nabarmendu du.

Peru Abarrategiren kasuan, 
saioa benetan pozik amaitu zue-
la aitortu du. "Agurrean oso 
urduri jarri nintzen. Zuri antzean 
geratu nintzen eta ia doinua 
ahaztu zitzaidan. Baina saioa 
aurrera joan ahala segurtasuna 
hartzen joan nintzen, eta gus-
tura amaitu nuen egindako la-
narekin".

bertso saioa gaur Marixekan
Xabi Igoa eztarria berotuta hel-
duko da Zigoitiko finalaurreko-
ra, gaur Marixekan kantuan 
arituko baita, 20:30ean hasiko 
den bertso saioan. 

Arabako Bertsozaleen Elkar-
teak antolatu du, eta Aroa Zu-
bizarreta, Peru Amorrortu eta 
Xabier Antia izango ditu alboan. 

langraizko bide beretik 
jarraitzera, Zigoitira
aurtengo arabako txapelketan lehen aldiz abestuko dute domekan andere 
arriolabengoak, iker agirrek eta xabi igoak. pasa den domekan peru abarrategik eta 
manex agirrek langraizen erakutsitako maila onari jarraipena ematen saiatuko dira

oholTZara igoko 
dirEn SEi 
BErTSolariETaTik 
hiru araMaioarrak 
iZango dira

arriolabengoa, agirre eta igoa, debuta egiteko prest. Goiena
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Iraultza 
kontzeptua

Kontzeptu potolo orok 
interpretazio desberdinak 
izaten dituela erakutsi digu 
historiak. Bakoitzaren 
subjektibotasunaren errua 
edo bertutea izan daiteke 
honen ekintzaile.

Adibide argia dugu, gaur, 
iraultza kontzeptua. Aurreko 
mendeetan debate 
teoriko-praktiko aberatsa jaso 
du hitz honek, kontzienteki 
baloraturiko analisi 
ezberdinak plazaratuz. Baina 
egun, solasaldi horiek 
kamiseta edota abesti 
"borrokalarietan" itsatsirik 
gelditu dira, iraultzak de facto 
dakarren praktikotasuna 
aireak eraman izan balu 
bezala.

Ezin liteke ulertu iraultza, 
nire ustez, honek duen logika 
historikotik kanpo. Historian 
zehar emandako derrigorrezko 
fasea izan da, gizarte 
esklabista eta feudala 
gainditzeko beharrezkoa. 
Baina iraultza hauek ez dira 
kasualitatez ematen, 
momentuko kontzientzia 
idealista bat garatuz edo, 
sistema konkretu batean 
sorturiko kontraesanek 
bideratzen dute mugimendu 
hau.

Beraz, saia gaitezen, 
behintzat, berezkoa duen 
logika historikotik ez 
ateratzen. Nonbaitetik atera 
behar bada, kamisetetatik 
atera dezakegu, ez baitu 
inongo zentzurik.

nirE ustEz

sABin ArAnBUrU

Xabi gorostidi aramaio
26 urte izan arren munduko 
txoko ugaritan lanean eta ikas-
ten aritutakoa da. Flock izeneko 
enpresa bat sortu du, eta asegu-
ru-enpresentzat interesgarria 
izan daitekeen proiektu garran-
tzitsu bat du esku artean. 
noiztik zaude londresen eta nola-
tan heldu zinen hara? 
Leku askotan bizi izan naiz az-
kenaldian. Erasmus programa-
ren bidez Frantziara joan nintzen, 
eta, ondoren, Italian finkatzea 
erabaki nuen, autoen munduan 
lan egiteko, eta, azkenean, Ale-
manian bukatu nuen Audi en-
presarentzat lan egiten.
interrail bidaia bat bezala, baina 
lan munduan? 
Hala da. Hor daukazu elkarriz-
ketaren titularra. [Barre] 
zenbat denbora egin zenuen audin? 
Urte erdi egin nuen han, eta 
horri esker hasi nintzen mugi-
kortasunarekin lotutako jakin-
tzan espezializatzen; hain zuzen, 
connected vehicle kontzeptuare-
kin zerikusia zuten gaietan. Eta 
gaur egun droneen inguruan 
daukadan proiektua kontzeptu 
horrekin oso lotuta dago.
eta nola amaitu duzu londresen? 
Audin denboratxoa pasa eta gero 
erabaki nuen hori ez zela nire-
tzat, eta beste zerbait behar nue-
la. Beraz, Londresera etorri 
nintzen master bat egitera. Ku-
riosoa da, berez, Londresen, New 
Yorken eta Tokyon egiten den 
masterra delako. Beraz, interrail 
2.0 dela esan daiteke. Bi urteko 
masterra zen. Lehenengo urtea 
New York eta Tokio artean eta 
azkena, Londresen. Azkenean, 
asko bidaiatu ostean, Londresen 
geratzea erabaki nuen.  
eta masterra amaitzean zeri heldu 
zenion? 
Masterrean bertan proiektu bat 
garatu nuen ikaskide batzuekin, 
eta egitasmo horri jarraipena 
emateko enpresa bat sortu ge-
nuen, Farewill izenekoa. Inter-
net bidez testamentuak egiteko 

zerbitzua eskaintzen du,  farewell 
(agurra) eta will (borondate, 
testamentu) hitzen arteko joko-
tik datorkio izena. Gaur egun 
martxan jarraitzen du, baina 
nik ez dut bertan lanik egiten, 
nahiz eta akzioduna izan. 
deigarria egiten zait, ideia bat, en-
presa bat, sistema hori. ekintzaile 
izatearen esentzia da, azken finean? 
Benetan berritzailea den zerbait 
egin nahi baduzu, konturatzen 
zara oso zaila dela estruktura-
tuta dagoen enpresa zuhur batean 
horrek lekua izatea. Garrantzi-
tsuena proiektu horretan 
%100ean sinisten duen eta era-
bat inplikatuta dagoen talde 
baten lan egitea da, eta, horre-
tarako, txikitasuna abantaila 
bat da kasu askotan. 
txikitasuna aipatu duzu. ekintzai-
leen bideragarritasunaren klabee-
tako bat ideia espezifikoak eta 
konkretuak izatea da? 

Baietz uste dut. Ideiak behar 
bat ase behar du, eta hori zen-
bat eta zehatzagoa izan, orduan 
eta hobeto. Ekintzaileen artean 
asko entzuten da ideia %10 dela 
eta exekuzioa, aldiz, %90. Eta, 
hein handi batean, horrela dela 
uste dut. Ekin handia behar da 
egunetik egunera ideiatik ha-
rago joateko, eta, horren ondo-
ren, ideia bideragarri izateko 
jende askorengana jo behar duzu, 
hori saltzeko, finantziazioa lor-
tzeko...
enpresa propioa sortzearen alde 
eginda, finantziazioa lortzea al da 
prozesurik zailena? 
Beste batzuentzat ez da zailena 
izango, baina, finantzetan aditua 
ez naizenez, baietz esango nizu-
ke. Enpresan dirua sartzen duen 
orok errentagarritasuna du hel-
buru, etekin bat atera behar du 
bertatik. Nire kasuan, data en-
presaren errentagarritasuna 
lantzea derrigorrezkoa izan da 
nire hasierako ideia erroman-
tiko hori aurrera ateratzeko. 
Ezin zara unifazeta izan, eta 
beharrezkoa da prozesu osoaren 
ikuspegi globala izatea. 
Flock enpresari dagokionez, zertan 
datza? zein bidetatik heldu zinen 
produktuaren ideia garbi izatera? 

Ideia garbi izatea baino gehiago, 
ideiaren alderdi batzuk garbi 
nituelarik hasi zen guztia. Mas-
terra egiten ari nintzela dronee-
kin lotutako proiektutxo bat 
egin nuen. Etorkizuneko garraio 
sisteman hazteko aukera asko 
zituen garraiobidea izan zite-
keela ikusteak erakarri ninduen.  
Egunero milioika bidalketa egi-
ten dituzten DHL edo Amazon 
bezalako enpresentzat aukera 
handia da. Etorkizunera joan 
gabe, gaur egun, Amazonek 350 
langileko laborategi bat du Erre-
suma Batuan egunero droneekin 
probak egiten.
eta zein izan zen merkatu horretan 
ikusi zenuen zirrikitua? 
Droneak erabiltzen aditua ez 
bazara, hegaldi amateurren arris-
ku maila altua izaten da. Beraz,  
arriskua neurtzeko Big Data 
sistema bat garatzearen alde 
egin nuen. Hegaldia hasi aurre-
tik arrisku hauek neurtuko di-
tuen neurgailu bat: zenbat jen-
de dagoen inguruan, zenbateko 
trafikoa dagoen, zenbat eraikin 
eta zuhaitz dauden, ea kablerik 
dagoen, zein eguraldi dagoen... 
horrekin guztiorrekin, 0tik 10era-
ko arrisku metrika bat egiteko.  
eta zein zen publiko objektiboa? 
Hasieran, erabiltzaileei zuzen-
dutako produktua zen, baina 
konturatu ginen hauek ez zute-
la ordainduko hori neurtzearren. 
Eurentzako euren hegaldiak 
nahiko seguruak dira. Beraz, 
buruari bueltaka jarri ginen, 
eta aurkitu genuen zerbitzu ho-
rrengatik ordaintzeko prest ze-
goen segmentua: aseguru-etxeak. 
droneekin dabilen ororentzat beha-
rrezkoa da asegurua izatea, ezta? 
Hala da. Urte osorako aseguruak 
izaten dira, eta, nahiko produk-
tu berriak direnez, ez dute mal-
gutasun handirik eskaintzen. 
Berdin balio du dronea erabiltzen 
aditua denarentzat zein hasibe-
rria denarentzat. Berdin urtean 
100 hegaldi egiten dituenarentzat  
zein urtean behin erabiltzen 
duenarentzat. Gure aplikazioa-
rekin hegaldi solteak asegura-
tzeko aukera eskaintzen diegu 
aseguru-enpresei. Horrez gain, 
aseguru-etxeentzat, erabiltzaileek 
hegan hasi aurretik euren arris-
kuak ondo ezagutzea klabea da 
hegaldien arrisku probabilitatea 
jaisteko eta errentagarritasuna 
handitzeko. Legediaren eta arris-
kuen ezagutzarekin lotutako 
jakintza hedatzeko ere balio du, 
eta hori interesgarria da gober-
nuentzat. 

antton Peña, lan bulegoan, ordenagailu aurrean. antton peña

"ideia %10 da eta 
exekuzioa, aldiz, %90"
antton Peña EkintzailEa
londresen ekintzaile dabil aramaioarra, arrakastatsu. aseguru enpresei zuzenduta 
dagoen droneen segurtasunari buruzko aplikazio bat da haren apustu berria

"EraBilTZailEEi 
ZuZEnduTa diSEinaTu 
arrEn, aSEguru 
ETXEak BilakaTu 
dira gurE BEZEroak"

Herri dantzak gustuko bai bai-
na hauek dantzatzen ez dakite-
nek aukera polita izango dute 
Aramaion. 

Lagun Artean dantza taldeak 
ikastaroa antolatu du barikue-
tarako, Kultura Etxean. Duela 
astebete hasi ziren bospasei la-
guneko taldearekin eta animatu 
nahi dutenentzat ateak zabalik 
dituzte, 17:45etik 18:30era.

Plaza dantzak egiten 
hasteko ikastaroak 
egubakoitzetan
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Julen iriondo bErgara
Martitzena ezkero daude Aroz-
tegi aretoan jarrita Udalaren 
Ideia Lehiaketara aurkeztu di-
tuzten hemeretzi proposamenak; 
zortzi dira umeen kategoriakoak, 
eta hamaika helduenekoak. 
Lehiaketak badu epaimahaia, 
baina herritarrek ere aukera 
ditzakete gustukoenak –batzuen 
eta besteen iritziak hartuko di-
tuzte kontuan azken ebazpene-
rako–. 2017ko udal aurrekontuak 
100.000 euro ditu lehiaketara 
aurkeztutako ideia onenak gau-
zatzeko; horrez gain, ideia horiek 
aurkeztu dituztenentzat ere izan-

go dira sariak, eta iritzia ematen 
duten herritarrentzat ere bai. 

Askotarikoak dira lehiaketara 
aurkeztutako proposamenak, 
eta, edukia baloratua izateko 
zain, kopuruarekin gustura ge-
ratu da Udala: "Nik uste dut 
kopuru ona dela. Proposamen 
bakoitzaren atzetik lan bat dago, 
eta horrek esan nahi du egileek 
pentsatu dutela nola ikusi nahi-
ko luketen herria hemendik urte 
batzuetara eta zer egin dezake-
ten horretarako, eta aberasgarria 
da hori", zioen alkateak.

Proposamenak aurkeztuta, 
gainerako herritarren txanda 
da orain. Aroztegi aretoan ber-
tan, behin erakusketan jarrita-
ko proposamenak ezagutu eta 
gero, domekara arte dago gus-
tukoenak aukeratzeko aukera 
–bi, kategoria bakoitzean–; Uda-
laren webgunean, berriz, hu-
rrengo eguaztenera arte eman 
daiteke iritzia. 

Herritarrek erabakitakoak eta 
epaimahaiaren iritziak, bakoi-
tzak %50eko pisua izango du 
lehiaketaren azken ebazpenean, 
eta, berdinketaren bat gertatuko 
balitz, herritarren irizpidea lehe-
netsiko litzateke. Epaimahaia 
Udaleko hautetsi, langile eta 
teknikariz –proposatutako ideien 
alorretakoak– egongo da osatu-
ta. Hilaren 15ean jakinaraziko 
dute irabazleak zeintzuk diren, 
eta astebetera egingo dute sari 
banaketa.

Udalaren esku egongo dira 
hurrengo urratsak; proposame-
nen bideragarritasunaren ara-
bera, aukera denak dira posible: 
bakarra edo gehiago gauzatzeko 
lanean hastea; osorik ez izanda 
ere, proposamenen baten faseren 
bat martxan jartzea; edo batere 
ez egitea. Dirua egon badago 
gordeta, 2017ko udal aurrekon-
tuak 100.000 euro baititu Ideia 
Lehiaketako proposamenen bat 
edo batzuk aurrera eramateko. 
Bideragarritasuna da gakoa, 
alkatearen esanetan: "Tekniko-
ki posible izatea; gizartearen 
babesa izatea, eta hori bozketa 
hauetan ikusiko dugu; eta eko-
nomikoki ere jasangarria izan 
dadila".

Gero euren proposamena gau-
zatu edo ez, babes handiena lor-
tzen dutenek askotariko sariak 
eskuratuko dituzte; iritzia ema-
ten duten herritarrentzat, berriz, 
herriko komertziotarako bonuak 
–150 eta 100 euroko baliodunak– 
eta Agorrosinerako urte osora-
ko bonua daude.

ideiak aukeran 
aroztegi aretoan 
domekara arte daude ikusgai udalaren ideia lehiaketara aurkeztu dituzten hemeretzi 
proposamenak. Herritarrek kategoria bakoitzeko –umeena eta helduena– biren alde 
bozkatu dezakete –webgunean ere bai–. 100.000 euro daude ideiok gauzatzeko

Basoa aranerrekan. maite txintxurreta

aranerrekako basoa bertako 
baso naturala berreskuratzea, 
boluan gertatutakoa moduko 
lur-jausien aurka, besteak beste.

arrizuri kalea. maite txintxurreta

arrizuri kalea malda handiak 
eragin ohi dituen oinezkoen 
erorketak eta irristatzeak 
saihesteko proposamena.

Hamaika izan dira, denera, 18 
urtetik gorakoek ideia 
lehiaketara aurkeztutako 
proposamenak. Gaur egungo 
baliabideak edo azpiegiturak 
egokitzeko dira batzuk, aukera 
edo zerbitzu berriak sortzeko 
beste batzuk, eta 
ingurumenarekin eta 
ospakizunekin lotutakoak ere 
badira. bakoitzaren pintzeladak 
dira ondoren datozenak; 
zehaztasunak, aroztegin eta 
udalaren webgunean.

alacanteko azpiegitura. Goiena

kioskoaren ordez Espoloian 
ez dezala lehengoaren egitura 
izan, baizik maskor akustiko edo 
agertoki ere bai. atzerago joatea.

Ozaeta jauregia. maite txintxurreta

informazio panelak aberastu 
Herriko ondarearen berri 
zabalago emateko, qr bidezko 
sistema erabili.

goiko estazioko bidea. m. txintxurreta

goiko estazioa espazioa 
zaindu, garbitu eta txukundu. 
umeentzat jolasgunea sortu eta 
ekintzak antolatu.

Oñatiko ortuen gunea. Goiena

ortu publikoak norbere 
kontsumora bideratutako lursail 
txikiak, elikadura osasuntsua eta 
bizimodu aktiboa sustatuz.

Tavex zegoen orubea. m. txintxurreta

askotariko parkea tavex 
egondako orubean, paseorako 
eta jolaserako guneekin, ortu 
komunitario batekin...

dbizi. donostia muGikortasuna

Bizikleta alokairu sistema 
bizikletaren erabilera sustatzeko. 
Guneak bizikletekin herriko 
hainbat puntutan, alokatzeko.

Bergara. udal artxiboa / Juan idiGoras

hiribilduaren 750. urtemuga 
bergararen urteurren hori 
2018an izango dela-eta, hori 
ospatzeko kultura ekintzak.

ibilgailuak bidean. maite txintxurreta

autoa partekatzea irabazi 
asmorik gabeko web orri 
kooperatibo bat, autoa 
partekatzeko helburuarekin.

Saihesbidea San Martzial bidetik. m.t.

Saihesbidera irteera san 
martzialerako bideko zubi 
ingurutik elorregirantz, irteera 
nagusiko zirkulazioa arintzeko.

Helduek aurkeztutako proposamenak
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Amua • Anezka • Gracian • Igarza • Iratxo 
Jo´ka • Junbiju • Laket • Mirari • Subijai • Xuxu

BERGARAKO FRONTOIAN
AZKEN PREZIOAK!!

Bergaran bizi, herrian erosi, denok irabazi

otsailak 18, 
larunbata

10:00etatik 14:30era 
17:30etik 20:00etara

18 urtera artekoek zortzi proposamen egin dituzte ideia 
lehiaketan. Horietatik hiruk zerikusia dute agorrosingo kanpoko 
igerilekuarekin, era batera edo bestera: kanpoko igerilekua 
handitzea eta hobetzea proposatzen du batek; horrekin batera, 
udan uretako ekintzak antolatzeko begiraleak kontratatzea beste 
batek; eta kultur ekintzak antolatzea hirugarrenak –kontzertuak, 
antzezlanak...–.

Horiekin batera, askotariko ideiak jaso dituzte lehiaketan parte 
hartu duten gazteenen aldetik: komedia eskola bat sortu eta hilean 
behin komiko ezagun bat gonbidatzea; herrigunetik aparte jolas 
parke handi bat egitea, gazteentzako abentura parkea tartean; 
etxegabeentzat aterpea eraikitzea, umeentzako gimnasio batekin 
eta helduendako beste batekin; uretako abentura parkea egitea; 
eta farolak konpontzea eta argi gutxi dagoen lekuetan berriak 
jartzea.

umeen eta gaztetxoen ideiak

Farolak Espoloian. Julen iriondo

J.i. bErgara
Cuaderno de cultura científica 
eta Zientzia kaiera blogetan egin-
go ditu ekarpenak Laboratoriu-
mek. Elkarlan honi esker, mu-
seoak berak ere "hedapen zaba-
lagoa" izango du; EHUren Kul-
tura Zientifikorako Katedrak 
urtero milioi bat erabiltzailetik 
gora izaten ditu bere blogetan.

Elkarlanaren lehen pausoak 
eman dituzte dagoeneko; 2016ko 
urrian Zientzialari bideo sortan 
parte hartu zuen Laboratoriu-
mek –zientziakaiera.eus–. Bes-
talde, Cuaderno de cultura cientí-
fica blogeko lehen idatzia urta-
rrilaren 15ean argitaratu zuten, 
eta Zientzia kaiera-n hurrengo 
egunetan argitaratuko dute.

Blog bakoitzeko kolaborazioak 
ezaugarri propioak izango ditu. 
Zientzia kaiera-n Laboratorium 
museoko zientzia bildumako 
aleetan oinarritutako dibulga-
zioa egingo dute: pieza jakin bat 
aitzakia izango da, eta pieza 
ezagutzeaz gain, zientziaren arlo 
bat, printzipio bat edota pertso-
naia bat hobeto ezagutzeko era-
biliko dute. Cuaderno de cultura 
científica-n Bergarako Errege 
Seminarioa izango da ardatza 
zientziaren inguruko istorio bat 
kontatzeko. Zientziaren historiak 
pisu berezia izango du.

EhUren 
katedrarekin 
elkarlana 
Laboratoriumek
kultura zientifikoa 
hedatzea helburu duten bi 
blogetan ekarpenak 
egingo ditu hilero

Martitzeneko saioa. maite txintxurreta

Kafe baten bueltan, zaintza eta 
hazkuntza lanen gaineko haus-
narketan jardun zuten marti-
tzenean askotariko adinetako 
hainbat emakumek Dixula ta-
bernan, Martxanterek deituta. 
Lanok aitorpen ekonomiko eta 
sozial handiagoa beharko ote 
luketen izan zuten hizpide, bes-
teak beste. Antolatzaileak gus-
tura geratu ziren erantzunarekin.

Martxanterak, 
emakumeen arteko 
sareak sortzen 

Padel pistako estalkia. berGarako udala

Aurreko egubakoitz gaueko hai-
zeak kalteak eragin zituen Ago-
rrosingo padel pistan. Estalpeak 
zati bat galdu zuen, eta ardura-
dunek erabaki zuten instalazioa 
ixtea. Oraindik ez dute konpon-
du, baina euria eginez gero ere 
ur askorik sartuko ez litzate-
keela-eta –ertz batetik bakarrik–, 
ohartarazpena eginda, berriz 
jarri dute erabilgarri pista.

Padel pista 
erabilgarri dago 
berriz ere

Apirilaren 8an, zapatua, izan-
go da aurtengo Erramu Zapa-
tuko feria, eta dagoeneko za-
baldu dute bertan parte hartu 
nahi dutenentzat izen-emate 
epea. "Feriaren antolaketa ho-
betzeko asmotan", Udalaren 
webgunean –www.bergara.
eus– zintzilikatu duten inpri-
maki bat bete beharko da. Bi 
aukera eskaintzen dira: bate-

tik, elikagaien postua jartzea; 
edota, bestetik, artisautza pos-
tua. 

Izena emateko azken eguna 
martxoaren 1a izango da, eta 
izena emandakoek hil horre-
tako 14a baino lehen posta 
elektronikoan mezu bat jasoko 
dute onartuak izan diren edo 
ez esanez. Zalantzarik edo gal-
derarik izanez gero, Bergara-
ko Udaleko Kultura Zerbitzu-
ra joan edo 943-77 91 59 telefo-
no zenbakira deitu dezakete 
interesa dutenek.

Erramu Zapatuko 
feriarako izen-ematea 
zabalik dago

kanpoko igerilekua, udako egun jendetsu batean. Goiena
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Maite Txintxurreta bErgara
Boluan urtarrilaren 16an gerta-
tutako luiziaren ondorioz akti-
batu zuten larrialdi egoera amai-
tutzat eman zuten martitzenean. 
Era berean, lur-jausiaren ondo-
rioz etxetik kanpo zeuden bi 
familia etxera itzuli ahal izan 
dira aste honetan.

Ezbeharra gertatu ostean lehen 
txosten tekniko bat egin zuten 
adituek, eta, horri jarraituta, 
zenbait neurri hartu zituzten. 
Hala, asteotan luiziaren ingurua 
garbitzen aritu dira, eta eguba-
koitzean bukatu zituzten lan 
horiek. Aurrerantzean gerta dai-
tezkeen lur erorketak saihestu 
eta ura blokeatzeko, panel bere-
zi batzuk jarri dituzte. Horren 
ostean egindako bigarren txos-
tenak ahalbidetu zuen larrialdi 
egoera bertan behera lagatzea.

Uneoroko jarraipena egiteko 
protokolo bat martxan dutela 
argitu du Udalak.

Etxeetara bueltatu diren fa-
miliak 57. atariko bigarren pi-
sukoak eta 61. atarikoak dira.

59. atariko eskailerak oso kal-
tetuta zeudela pentsatzen zuten 
arren, egunotan ikusi ahal izan 
dute eskailera bera ez dagoela 
apurtuta. Hala, aste honetan 
hasi dira atariko konponketekin. 

59. atariaren egoera
Hain zuzen, aste honetan peritua 
sartu da atari kaltetuenean, ber-
tako etxebizitzak ikustera. Bi-
garren pisukoetan martitzenean 
sartu ahal izan zen, eta lehenen-
gokoetan, berriz, atzo.

Bigarren pisuko bizilagunek 
diote euren etxeetan ez dagoela 
kalte nabarmenik. Kaltetuenak 
lehenengokoak dira. Lehenengo 
pisuko etxebizitza horien artean, 
bazen bat joan den astean artean 
ur asko zeukana. Orain, baina, 
lokatza bakarrik gelditzen da, 
suhiltzaileek ura atera baitute.

Atariari dagokionez, eskaile-
ran, maldaren aldeko paretan 
dagoen zuloa da nabarmentzekoa. 
Luiziak pareta apurtu zuen, eta 
bertatik sartu ziren ura, lokatza, 
harriak eta enborrak.

Horrez gain, lokatz dezente 
zegoen eskaileretan, eta langi-
leek hori erretiratzen dihardu-
te. Bestalde, eskaileren barandak 
ere apurtuta zeuden.

azterketa geologikoa maldan 
Orain, azterketa geologikoa abia-
tuko dute maldari nola eutsi 
dakiokeen ikusteko. Horretara-
ko hilabete inguru beharko du-
tela aurreikusi dute.

trenbidea itxita
Udalak gogorarazi du goiko tren-
bidea itxita egongo dela, orain-
goz, Boluan, luiziak kaltetutako 
gunean, hain zuzen ere, segur-
tasuna mantentze aldera. Eta ez 
dakite noiz zabaldu ahal izango 
duten.

diru laguntza udalak
Bestalde, 2017ko udal aurrekon-
tuan oposizioaren proposame-
netarako aurreikusita zeuden 
80.000 euroak Boluko beharre-
tara bideratzea erabaki dute 
alderdi politikoek, adostasunez.

59. atariko lehenengo pisuko etxebizitzarik kaltetuena, barrutik. m.t.

Bukatutzat eman dute 
larrialdi egoera Boluan
martitzenean izan zen hori, eta horrek ahalbidetu du etxetik kanpo zeuden familietako 
bi euren etxebizitzetara itzultzea. bestalde, maldako emergentziazko lehen lanak 
bukatuta, 59. atarian konponketa lanekin hasi ahal izan dira aste honetan

Maider Osa, nerea Madariaga eta Maite agirre. m.t.

ohiko hitzorduak ez dira falta 
izango Bergarako Aratusteetan
airez taldeko kideek egindako kartelak irabazi du 
lehiaketa, eta horrekin iragarriko dituzte jaiok

Maite Txintxurreta bErgara
Urtero legez, aurten ere Aratus-
teak iragartzeko kartela auke-
ratzeko lehiaketa abiatu zuen 
Udalak, eta dagoeneko badu 
irabazlea. Airez taldeko kideek 
egin dute; zehazki, Maite Aran-
zabalek, Sara Martinezek, Xabi 
Lukek, Irati Alberdik eta Nerea 
Madariagak. 

Azken horrek kartela egitearen 
nondik norakoak azaldu ditu: 
"Beste lan batzuetan ari ginela, 
bat-batean okurritu zitzaigun 
lehiaketarako kartel bat egitea. 
Orduan, eskura genituen mate-
rial batzuk elkartu eta argazki 
bat atera genien. Ondoren, di-
gitalizatu egin genuen eta tes-
tua-eta gehitu genion. Globoak, 
gomak edota adar bat agertzen 
dira kartelean". Herritarren 82 
boto lortu ditu kartelak.

Hitzordu nagusiak
Aratusteak ofizialki Eguen Gi-
zenean hasten diren arren, lehe-
nago, martitzenean (otsailak 21), 
sasoi honetan tipikoak diren 
torradak eta pellak egiteko ikas-
taroa egingo dute San Antonio-
ko Gure Ametsa elkartean.

Eguen Gizenean sorgin dantza 
izango da, iluntzean, erdigune-
ko kaleetan, musikaz lagunduta, 
lehoi, hezle eta guzti.

Hurrengo egunean, berriz, 
egubakoitza, Udal Pilotalekuan 
ohiko aratuste kontzertua izan-
go da, Bergarako Udal Musika 
Bandaren eta Orkestra Sinfoni-
koaren eskutik. Bergara-Cai Non 
Stop izenburupean, gaia bidaia 
bat izango dela aurreratu dute, 

baina gehiago jakin nahi duenak 
kontzertura joan beharko du. 

Aratusteetako zapatua ere egun 
handia izango da. Hala, besteak 
beste, eguerdian mozorro baz-
karia izango da Aranzadi ikas-
tolako gimnasioan, herriko pro-
duktuekin egindako menuarekin, 
berogailuarekin eta musikaz 
girotuta.

Arratsaldean, berriz, ohi be-
zala, Pirritx, Porrotx eta Mari-
motots pailazo ezagunen bi ema-
naldi izango dira frontoian. 
Euren ikuskizun berriarekin 
datoz oraingoan, Tipi-Tapa, Ko-
rrika! izenekoa.

Iluntzean, erraldoi, kiliki eta 
buruhandien kalejira izango da, 
eta ondoren erromeria, plazan.

Bukatzeko, martitzena izango 
da azken eguna, eta egun horre-
tan, musika eskolako gazte ban-
daren kalejira eta batukada 
herrikoia izango dira arratsal-
dean. Iluntzean, berriz, DJ festa 
Gauargi taldearen eskutik.

sarrerak
Aratuste-kontzerturako eta pai-
lazoen emanaldirako sarrerak 
aurrez erosteko aukera izango 
da otsailaren 13tik aurrera Ku-
txabanken webgunean eta Za-
balotegi aretoan. Dena den, egu-
nean bertan ere irekiko dituzte 
leihatilak. Mozorro-bazkarirako 
txartelak, berriz, dagoeneko sal-
gai daude Pol-Pol eta Ariznoa 
tabernetan.

Udalak herritarrak animatu 
nahi izan ditu mozorrotzera eta 
antolatutako hitzorduetan par-
te hartzera.
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Maite Txintxurreta bErgara
Soraluce lau t'erdiko txapelke-
tako bigarren jaialdia jokatu 
zuten martitzen iluntzean Udal 
Pilotalekuan. Lehen partidua 
izan zen ikusmira handiena sor-
tu zuena, herriko seme Josu Ze-
zeagak jokatu baitzuen. Partidu 
ona egin zuen arren, ezin izan 
zion Oskar Lerena errioxarrari 
irabazi herrikideen aurrean, eta 
22-18 bukatu zen norgehiagoka.

Hala, Zezeagarendako dagoe-
neko bukatu da Bergarako txa-
pelketa, eta, "ilusio bereziarekin" 
prestatu duen arren, datozkion 
beste txapelketetak gertatu behar-
ko ditu orain.

Etxeko pilotaria hasi zen ira-
bazten, baina, gero, Lerenak 
aurre hartu zuen markagailuan, 
eta hala mantendu zen partidu 
osoan, puntu gutxiko aldearekin 
bada ere. Zezeagak joko ona egin 
zuen arren, sakeekin min han-
dia egin zion errioxarrak; izan 
ere, zazpi tanto sakez egin zituen.

Nagusien mailan, berriz, Ene-
ko Labakaren eta Iraitz Zubiza-
rretaren arteko partidua jokatu 
zen, eta 22-13 irabaztea lortu 
zuen Labakak. Erraz irabazi 
zion, gainera, eta argi geratu 
zen Zubizarreta baino maila 
hobean dagoela Labaka.

Datorren martitzenean (otsai-
lak 14) final-laurdenetako beste 
bi partidu jokatuko dituzte. Pro-
mes mailan, Ivan Garcia-Elola, 
eta nagusietan, berriz, Xabi San-
txo-Alain Prieto.

Pilota elkarteko Reyes Azkoi-
tia pozik azaldu da orain arteko 
partiduek eman dutenarekin eta 
herritarren erantzunarekin, eta 
hala jarraitzea espero du.

asteburuko partiduak 
Bestalde, gaur, egubakoitza, hiru 
pilota partidu izango dira Udal 
Pilotalekuan, 19:00etan hasita. 
Alebinetan: Bergara-Ilunpe; in-
fantilen bigarren mailan: Ber-
gara-Legazpi; eta nagusien mai-
lan: Bergara-Eskoriatza.

Josu zezeaga martitzeneko partiduan. m.t.

Zezeaga, lau t'erdiko 
txapelketatik kanpo
soraluce txapelketaren final-laurdenetako promes mailako partiduan, Josu zezeaga 
herriko pilotariak galdu egin zuen oskar lerenaren kontra; lehiaketatik kanpo geratu 
da. nagusietan, berriz, Eneko labakak 22-13 irabazi zion iraitz zubizarretari

Xabat irazola. Goiena

Maite Txintxurreta bErgara
Soraluce BKEk Zast Zarautz 
liderra hartuko du bihar, zapa-
tua, Labegaraietan (16:00). Bo-
lada onean daude bergararrak
nola ikusten duzue zapatukoa? 
Partidu zaila izango da, denak 
bezala, baina, azken bost parti-
duak irabazita, bolada onean 
gaude eta konfiantza daukagu. 
denboraldi hasieran baino hobeto 
zaudete orain. 
Hori da. Ondoegi ere ez ginen 
hasi, eta, gure helburua mailaz 
igotzea zen arren, hasieran ba-
zirudien jaitsi egingo ginela. 
Baina gero, dinamika onean 
sartu ginen, hobeto entrenatzen 
dugu orain, eta hobeto gabiltza. 
Gainera, bolada hori etxean 
apurtzeak min handia egingo 
liguke, eta, horregatik, oso ga-
rrantzitsua da motibatuta ate-
ratzea kantxara. 
Joanekoan 19 puntuko aldearekin 
galdu zenuten. errebantxa hartze-
ko aukera ona duzue orain.
Bai. Markagailuak horrela isla-
tzen ez duen arren, egia esan, 
partidu hura nahiko parekatua 
izan zen, baina haiek etxean 
jokatzen zuten, abantaila hori 
zuten. Orain, guk jokatuko dugu 
etxean, eta hori aprobetxatzen 
ahaleginduko gara. Horregatik, 
zaleak animatu nahi ditugu par-
tidura etor daitezen.

"Min handia 
emango liguke 
etxean bolada 
ona hausteak"
Xabat irazola 
soraluCE bkE-ko 
Jokalaria Eta 
EntrEnatzailEa

Asteburuan Azkoitian jokatu 
dute Euskadiko senior mailako 
karate txapelketa. Bada, Shoto-
kan taldeko bergararrak fin ibi-
li dira, eta emaitza onak lortu 
dituzte. Hala, kumitean, nor 
bere pisu kategorian, Joseba 
Perez txapeldunorde izan da, 
Iker Osinagak ere bigarren egin 
du eta Iñaki Karasatorrek lau-
garren postua eskuratu du.

Herriko karatekek 
emaitza onak lortu 
dituzte Euskadikoan

Lokatza ziklismo eskolak bi no-
bedade dakartza 2017rako. Aur-
ten kadete taldea izango dute 
-azken bi urteetan kategoria hau 
hutsik egon da jende faltagatik-, 
sei txirrindulariz osatua. Bes-
tetik, iazko lasterketak manten-
du egingo dituzte eta bat gehia-
go izango dute: emakumezkoen 
San Martzialera kronoigoera, 
San Martzial egunean.

Kadete taldea eta San 
Martzialera igoera, 
Lokatzaren nobedade

Futboleko gizonezkoen lehen 
taldeak Tolosaren aurka joka-
tuko du etxean bihar, zapatua, 
16:30ean. Bergararrak lider dira 
momentu honetan, eta denbo-
raldi honetan oraindik inor ez 
zaie gailendu etxean. Bada, joe-
ra hori mantentzen ahalegindu-
ko dira bihar. Tolosa seigarren 
postuan dago eta 17 puntuko 
aldea dago bi taldeen artean.    

Mahoneroek Tolosa 
hartuko dute 
Agorrosingo zelaian

Beteranoek otsailaren 19an Deba 
eta Zumaia arteko ibilbidea egin-
go dute, goizez. Bulegoan eman 
daiteke izena, 15 euro ordain-
duta. Bestalde, otsailaren 28ra 
arte erosi daitezke martxoaren 
19an Pol-Polen urteurrena os-
patzeko egingo duten bazkari-
rako txartelak (35 euro), toki 
hauetan: bulegoan, Gracianen, 
Lazkanon eta Pol-Pol tabernan.

Pol-Polen irteera eta 
urteurrena ospatzeko 
herri bazkaria

Josu Zezeaga bergararrak 
martitzenean jokatu zuen lau 
t'erdiko txapelketako lehen 
partidua, oscar lerenaren 
aurka. 22-18 galdu zuen 
norgehiagoka, eta lehiaketatik 
kanpo geratu da.
Ezin izan duzu garaipena 
eskuratu zure herrian. 
bai, pena da, ahaleginak egin 
ditut, baina ez da posible izan. 
Hasieran, ni joan naiz aurretik, 
baina gero, aurre hartu dit, eta 
gero, ezin izan diot buelta 
eman. partidua ez da oso polita 
izan, baina, behintzat, 
ahaleginak eginda, etxera.
alde handirik ez dizu atera 
momentu batean ere, baina 
atzetik ibili zara.
bai, aurre hartu didan 
momentutik aurrera, denbora 
guztian joan naiz bi edo hiru 
puntu atzetik markagailuan; 
alde handirik gabe, baina 
atzetik. ezin izan diot buelta 

eman, baina lana ondo eginda, 
gutxienez. 
Zale bergararren bultzada 
igarri duzu? 
bai, beti da polita herriaren 
aurrean jokatzea, eta, jendea 
partidura hurbiltzen bada, oso 
gustura jokatzen da horrela.
Zuretzako bukatu da 
txapelketa, beraz.
ilusioz prestatu dut txapelketa,  
aurrera segitzeko asmotan, 
baina, bueno, orain, beste 
txapelketa batzuk prestatu 
beharko ditut.

m.t.

"ilusioz prestatu dut txapelketa, 
baina ez da posible izan"
Josu zezeaga pilotari bErgararra
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Behin bakarrik munduan

Festara, gu ere bai, atera ginen San Sebastian eguna ospatzera. 
Kalerik kale, gerria mugituz, Anoetan pasatako hotza umore 
onez ahaztu genuen.  

Aldi berean, Atlantikoaren beste aldeko danbor hotsak 
munduaren alaitasuna kolakan jartzen hasiak ziren. 
Amerikarrek aukeratu duten gizon ilehori, handiki eta 
harroputzak kargua hartu zuen egunetik lortu du guztion arreta 
bereganatu eta kezka sortaraztea. Debekuen eta harresien 
garaietara itzuliz, historiako pasarte ilunenetako kontuak 
ekarri dizkigu gogora. 

Nik oso argi daukat. Hartuko dituen erabaki asko kaltegarriak 
izango dira guztiontzat, bai, baina ez du lortuko alaitasunarekin 
amaitzea. Aberatsago edo pobreago,  alboan ditudanen, lagun 
zein ezagunen, zoriontasuna izango da nire bizipozaren iturri. 
Benetan balio duen aberastasuna, dudarik gabe.

Beti bezala, presaka eta astirik gabe gaurkoan ere... 
Cadizerako maleta prestatzeko daukat oraindik ere! Izango dugu 
elkarren berri, beti pozez, beti alai!

nirE ustEz

iosU ELortzA

goiena komunitatea 
Jardun / bErgara

Asko izan dira aurtengo edizioan 
jasotako amodiozko gutun eta 
esaldiak; hain justu ere, 82 gutun 
eta 41 esaldi. Lehiaketako sari 
banaketa datorren martitzenean, 
otsailak 14, 19:00etan izango da, 
Irizar jauregian –informazio 
gehiago, Goiena aldizkariko 40. 
orrialdean–.

Amodiozko gutun eta 
esaldien lehiaketako 
sari banaketa

Txapa Irratiaren jaia 22:30ean 
hasiko da. Inoren Ero Ni talde-
koek landutako egituradun eu-
ren kantuak ekarriko dituzte. 
Fly Shitekoek, bestalde, etxean 
joko dute taldearen 20. urtemu-
gako biraren barruan. 90eko 
hamarkada erdialdean sortu eta 
indarrean jarraitzen duen euskal 
hardcore talde apurretakoa da. 
5 euro balioko ditu sarrerak.  

Fly Shit eta Inoren 
Ero Ni taldeak, bihar 
kartzela zaharrean

J.i. bErgara
Bihar –zapatua–, 20:00etan, da 
lehenengo emanaldia. 8 euroren 
truke egongo da Zabalotegin 
Eromen Produkzioak konpai-
niaren Sweeney izeneko antzez-
lana ikusteko aukera. Helduen-
tzako saioa da.

Benjamin Barker izeneko pro-
tagonistaren gainekoa da an-
tzezlana: "Hamabost urtez kar-
tzelan egon ondoren, bere he-
rrira itzultzen da bere familiaren 
bila. Inork ezagutu ez dezan, 
Sweeney Todd izenarekin itzul-
tzen da. Baina bertan topatuko 

duena ez da atzean utzi zuen 
bizitza". Aktore pilatxo batek 
dihardute antzezlan honetan, 
Amancay Gaztañagaren zuzen-
daritzapean.

Domekan, berriz, 18:00etan 
hasiko da, toki berean, Txalo 
taldearen Magia lapurra antzez-
lana; kasu honetan, haurrei zu-
zenduta, eta 4 euroko sarrera-
rekin: "Dorleta neska gazteak 
magiarako zaletasun handia du 
eta, bere ilusioa betetzeko asmoz, 
casting batera aurkeztuko da, 
mago laguntzaile izateko proba-
ra, alegia".

helduentzako antzezlan bat eta 
umeentzat beste bat asteburuan
Eromen konpainiak 'sweeney' izeneko lana taularatuko 
du, eta txalok, berriz, 'magia lapurra', zabalotegin

Julen iriondo bErgara
Aurreko urtean besteko prota-
gonismorik ez, baina aurten ere 
izango du presentzia Bergarak 
Opus Liricaren opera emanki-
zunean; 40 laguneko abesbatza-
ko kide izango dira Marije Ugal-
de, Nere Ibarra, Karlos Etxaniz 
eta Edurne Laskurain. 

Denera 200 parte-hartzaile izan-
go dituen Carmen lanaren en-
tseguak abenduan hasi zituzten, 
eta bi emankizunetan taulara-
tuko dute orain asteburuan, 
gaur –egubakoitza– 20:00etan 
eta domekan 19:00etan.

Ordezkaritza bergararra go-
gotsu dago azken asteetan pres-
tatutakoa jendaurrean erakus-
teko, hainbat arrazoigatik. Ba-
tetik, Georges Bizeten obra 
goi-mailakoa eta ezaguna delako, 
eta askok dakizkiten doinuak 
jasotzen dituelako: "Carmen ope-
ra oso-oso polita da. Bospasei 
abesti ditu edozeinek ezagutzen 
dituenak, eta hori ez da hain 
ohikoa. Hori erakargarria da 
jendearendako, eta guretzako 

ere kantuan gehiago disfruta-
tzeko aukera, hain dira ezagunak 
eta politak kantu horiek!", dio 
Karlos Etxanizek.

Antzerako iritzikoa da Marije 
Ugalde. Eurak, aurrez, obrak 
eman dezakeenarekiko "oso iru-
dipen onarekin" doazela dio, 
publikoaren erantzunaren zain: 
"Opera batzuk erreferente dira 
eta denek ezagutzen dituzte, eta 
Carmen da horietako bat. Denek 
ezagutzen duten musika da, beti 
entzun izan ditugun hainbat 
abesti dituena, eta orain hori 
kantatzeko aukera edukitzea 
gustagarria da".

Emanaldietarako gogoz egote-
ko beste arrazoietako batzuk 
dira abesbatzak protagonismo 
berezia duela obra honetan eta 

aurreko esperientzietatik oroi-
tzapen onak dituztela: "Obra 
denek dituzte euren berezitasu-
nak. Nik azken hiru operetan 
hartu dut parte, eta oso-oso gus-
tura", zioen Etxanizek; Ugaldek, 
berriz: "Abesbatzak protagonis-
mo handia du obra honetan, 
beste batzuetan baino handiagoa, 
eta eskatzen du abesbatza po-
tente bat, horregatik gara 40 
abesbatzan bakarrik". 

Munduko Carmen onenetakoa 
Obrako protagonista nagusiak 
kanpokoak dira: Don Jose-rena 
egiten duena, Eduardo Sandoval 
murtziarra; eta Carmen, Maria 
Jose Montiel madrildarra, per-
tsonaia hori egiten "munduko 
onenetako bat", Marije Ugalde-
ren arabera.

Opus Lirica taldearen seiga-
rren muntaia da oraingoa, Bi-
zeten jatorrizko lanaren bertsio 
modernoa. Emanaldietarako 
sarrerak salgai daude Kursaalen 
webgunean, 18 eta 75 euro arte-
ko salneurriekin.

laskurain eta Etxaniz zutik, eta Ugalde eta ibarra belauniko. karlos etxaniZ

Bergararrak, aurten ere, 
opus liricaren obran
'Carmen' opera taularatuko dute gaur eta domekan donostiako kursaalen, eta bertan 
parte hartuko dutenen artean dira marije ugalde, nere ibarra eta karlos Etxaniz, baita 
bergarako musika Eskolako ikaslea den Edurne laskurain eibartarra ere

BErgararrEk 
aBESBaTZan 
aBESTuko duTE; 
proTagoniSMo 
BErEZia du oBran



arrasateko 
osoko bilkura
goiena telebista
egubakoitza, otsailak 10, 22:00etan

zu hemen zaude
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Antzuolako emakume langileak 
ikusarazteko erakusketa
gaur egungo eta antzinako emakume langileen gaineko 
erakusketa antolatu du gizarte zerbitzu sailak

M.a. antzuola
Martxoaren 8aren bueltan, An-
tzuolako emakumea lanean gaia 
oinarri hartuta, erakusketa an-
tolatzen dihardu Gizarte Zerbi-
tzu Sailak. Helburua da Antzuo-
lako emakumea lanean ari dela 
–etxean edo kanpoan– erakusten 
duten argazkiak batzea. Herri-
tarrei dei berezia egin gura zaie 
parte hartzeko eta erakusketa 
osatzen laguntzeko. Argazkiak 
udaletxera eraman daitezke otsai-
laren 17a baino lehen. Momen-

tuan eskaneatu eta originala 
itzuliko zaie.

nolako argazkiak 
Emakumea lanean jasotzen duen 
edozein argazkik balio du. "Hau 
da, gaur egungoak edo lehen-
goak, etxean edo kanpoan ager-
tu daiteke, zenbat eta lanbide 
edo arlo desberdin gehiagoko 
argazkiak jaso, adin eta belau-
naldi desberdin gehiago azaldu, 
orduan eta hobeto", azaldu du  
Gizarte Zerbitzuak. 

Jabier etxaniZ

saharako haurrei laguntzeko

Maider arregi antzuola
EH Bilduren eta EAJren aldeko 
botoei esker onartu zen neka-
zaritza lurren arau subsidia-
rioaren aldaketarako hasierako 
onespena. Izan ere, gaur egun, 
Antzuolako baserrien arteko 
distantziak oso murriztaileak 
direla azaldu zuen EH Bilduko 
Ion Iturbe zinegotziak eta dis-
tantzia hori malguagoa izatea 
gura dutela gaineratu zuen. 
"Gertatu dira zenbait kasu An-
tzuolan non jendeak iniziatiba 
hartu duen abeltzaintzako proiek-
tu batzuk martxan jartzeko, 
baina bertan behera geratu di-
renak. Izan ere, Udalak zeukan 
baserri lurren arteko distantzia 
araudia oso murriztailea zen. 
Ondorioz, zenbait herritarrek  
ezin zuten euren proiektua au-
rrera eraman. Arau horien al-
daketa egitea proposatu dugu 
eta gaurko osoko bilkuran onar-
tua izan da. Hau da, herriko 
espezifikazioak kendu eta arau 
orokorrari aipamena egitea pro-
posatu dugu".

Hala, herritarren proiektuak 
bideratu eta oztopatu ez daite-
zen, nekazaritza lurren arau 
malguagoaren aldeko apustua 
egin dute hasierako onespena 
onartuta. 

Parte hartzerako bilgunea 
Osoko bilkuran bertan onartu 
zen Gipuzkoako Diputazioaren 
eta Antzuolako Udalaren arteko 
parte hartze programan atxiki-
tzea. Luis Javier Telleria jeltza-
leak azaldu zuen programa ho-
nen helburua foro bat sortzea 
dela eta Diputazioaren eta uda-
len arteko bitartekari lanak 
erraztea eta arintzea. "Bilgune 
bat, topaleku bat sortzea da fun-
tsa. Izan ere, Gipuzkoako uda-
letxe askotako zinegotziak une 

oro Aldundira joaten dira ha-
rremanak sortu nahian edo he-
rrietarako askotariko proiektuen 
gaineko diru laguntzak lortu 
guran. Modu horretan eta ha-
rremanetarako bilgune bat sor-
tuz gero, bidaiak murriztu eta 
arinduko lirateke harremanak 
sortuz". 

Beñardo Kortabarria alkateak 
parte hartzea EH Bilduren oi-
narri nagusia dela gogorarazi 
zuen: "Parte hartzea da EH Bil-
duren oinarri nagusienetako 
bat. Herriarendako herriarekin 
gobernatzen dugu; berez, ondo 
iruditzen zaigu denondako an-
tzerakoa izango den Gipuzkoa 
mailako marko bat". Baina EH 
Bildu kritiko ere azaldu zen: 
"Iruditzen zaigu goitik behera 
etorri den zerbait dela. Azken 
unera arte udalekin ez da asko 
kontatu. Praktikan, gainera, 
parte hartzearen gaineko diru 
laguntzak beheraka joan direla 
ere ohartu gara". Ideia hau  orain-
dik zehaztu gabeko ekimena 
dela ere azaldu zuten.

Udal ordezkariak martitzeneko ohiko osoko bilkura. maider arreGi

nekazaritza lurren 
araudia aldatuko dute
martitzenean egin zen antzuolako udaleko otsaileko ohiko osoko bilkura. bertan, 
nekazaritza lurren arau subsidiarioen aldaketa eta diputazioak proposatutako parte 
hartze programaren atxikipena onartu ziren EH bilduren eta EaJren botoei esker 

aBElTZainTZarako 
ZEnBaiT proiEkTu 
aurrEra EraMan 
ahalko dira BEhin  
araudia aldaTuTa

goiena komunitatea / anelkar / antzuola

euriari aurre eginez ahotsak berotu ditugu santa ageda bezperan. 60  
lagun inguruk, tartean gaztetxo dezentek, herriko kaleetan barrena koplak 
abesteko ohitura mantendu dugu. 795 euro jaso ditugu eta oporretan 
saharako haurrak gurera ekartzeko izango da. mila esker!

Haginlaria den emakume antzuolarra. antZuolako udala
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Euskararen arnasguneen taile-
rra  egingo du Uemak otsailaren 
14an, martitzena, 18:30ean, Ola-
ran etxean. Izan ere, Antzuola-
ko herria arnasgune identifika-
tua dauka Uemak. Bada, Udale-
ko Euskara Sailak gazteen eus-
kara erabilera indartzeko aha-
legin berezia egiten dihardu, 
Antzuolak euskararen arnasgu-
ne izaten jarrai dezan.

Arnasguneen tailerra 
egingo du Uemak 
martitzenean

Maider arregi antzuola
Herrian kirola sustatzeko asmoz 
antolatu dute, lehenengoz, bizi-
kleta festa. "Kirol hitzarmenen 
helburuetako bat herrian kiro-
la sustatuko duten ekintzak an-
tolatzea da. Hau kontuan har-
tuta, Bergarako Lokatza elkar-
tearen iniziatiba bat izen da 
ekintza hau Antzuolara ekartzea. 
Elkartea ezagutzera eman eta 

Antzuolako haurren artean bi-
zikleta mundua sustatzea, alegia", 
kontatu du Kirol zinegotzi Ga-
razi Larreak. 

Bizikleta festa bihar 16:00etan 
hasiko da eskolako patioan.  
"Ginkana ezberdinak egongo 
dira, 2 urtetik gorako haurren-
tzat. Lokatzakoek, gainera, gaz-
tetxoen tamainara egokitutako 
errepideko bizikletak ekarriko 

dituzte, proba ditzaten. Haurren-
gan txirrindularitza zaletasuna 
piztea gura dugu". Norberak 
kaskoa eta motorra edo bizikle-
ta eraman beharko du. 

txirrindularitza sustatu  
Bergaran urteak daramatza Lo-
katza elkarteak bizikleta zale-
tasuna sustatzeko ekimenak 
antolatzen. Antzuolan ere gaz-
tetxoei kirol hau ezagutzera 
ematea du helburu. Baita elkar-
tea bera  ere: "Gaztetxoak mo-
tibatu daitezen, bailarako txi-
rrindulari profesionalak gonbi-
datu ditugu. Hala, Eneko Liza-
rralde bergararra etorriko da. 
Eta, nola ez, antzuolarra den 
Mikel Arregi ere bertan izango 
da. Aritz Kortabarria herrita-
rrak, ordea, Iparraldean laster-
keta dauka eta ezingo du parte 
hartu", azaldu du Lokatzako  
Jon Unamunok". "Gura dutenek, 
gainera, Lokatzan izena emate-
ko aukera ere izango dute".

Otsailaren 18an Bergaran egin-
go dute bizikleta festa.

Bergaran iaz lokatzak antolatutako bizikleta festa. Goiena

Bizikleta zaletasuna 
sustatzeko ekimena
lehenengoz egingo dute antzuolan bizikleta festa. Helburua da herriko txikitxoen 
artean txirrindularitza sustatzea eta herritarren artean kirola egitearen aldeko apustua 
sendotzea. izena egunean bertan emateko aukera izango dute antzuolarrek

Mugikortasun eta Lurralde An-
tolaketa diputatu Marisol Gar-
mendiak Antzuolako bidegorriaz 
eta plan orokorraz jardungo du. 
Garmendia diputatuaren sola-
saldia otsailaren 16an  izango 
da –ordua zehazteke– Olaran 
etxean. Herritarren zalantzak 
argitzera eta informazioa ema-
tera etorriko da, besteak beste, 
Mugikortasun diputatua.

Mugikortasun diputatu 
Marisol Garmendiaren 
hitzaldia eguenean

M. a. antzuola
Aratuste-domeka otsailaren 26an 
ospatuko da. Aurten, gainera, 
bigarrenez, mozorro festa egin-
go da bazkalostean.

10:00etan Oinarin taldeko dan-
tzariek eta herritarrek kalejira 
egingo dute. Bi talde ibiliko dira: 
bat plazan gora eta bestea plazan 
behera. Talde batek sorgin dan-
tza egingo du. Talde horrekin 
batera ibiliko dira Hartza, Txi-
minoa eta Hezitzailea –Tximinoa 
Antzuolan soilik irteten den 
pertsonaia da–. 12:30ean, saio 
nagusia egingo da plazan eta 
Antzuolako Aratuste dantzak 
izango dira ikusgai.

bazkaria pilotalekuan 
14:30ean bazkaria egingo da pi-
lotalekuan eta txartelak salgai 
daude udaletxean eta liburute-
gian otsailaren 17ra bitartean.   
Bi menu daude aukeran. Lehe-

na 16 eurokoa: entsalada mistoa, 
paella tradizionala oilaskoarekin 
eta goxua –Bergarako gozotegiek 
egindako postrea– eta kafea eta 
likoreak. Bigarren menua, 12 
eurokoa: paella tradizionala eta 
goxua. Bazkariko mahai eta 
jarlekuak bazkaltiarren artean 
muntatu eta jaso behar dira   
–muntaia egiteko, 11:30ean pi-
lotalekuan–. Bazkaltzeko, txar-
tela eskatuko da; beraz, bazkal-
tiar bakoitzak txartel bat izan 
beharko du. Txartel barik ezin-
go da pilotalekuan sartu.

Mozorroak eta txaranga 
16:30ean mozorro jaia eta txa-
ranga saioa egingo dira. Mozo-
rro festan nahi duenak har de-
zake parte eta nahi duena egin 
dezake: desfilea, koreografia… 
Talde onenarentzako saria egon-
go da. Musika txarangak jarriko 
du, giroa borobilduta.

Aurten ere mozorro desfilea 
egingo da Aratuste-domekan
aratusteetako herri bazkarira joateko txartelak salgai 
daude udaletxean eta liburutegian otsailaren 17ra arte

lokatza elkarteak zapatuan,  
otsailak 11, egunean bertan 
eskolako patioan jarriko duen 
mahaian eman ahalko dute 
parte hartzaileek izena. 15:30 
aldera zabalduko dute 
izen-ematea.  2 urtetik 
gorakoek izango dute aukera 
bizikleta festan parte hartzeko. 
Gogoratu etxetik eraman 
beharko duela norberak bere 
kaskoa eta bizikleta edo motoa. izen-emate mahaia. Goiena

izen-ematea, eskolan  

LARREA

TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

MUJ IKA
HARATEGIA

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34
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larraitz Zeberio ElgEta
Martitzen goizean berehala za-
baldu zuen arrandegia Guiller-
mo Burgoa ondarrutarrak. Ondo 
prestatutako ibilgailua dauka. 
Udaletxe aurrean aparkatu, ur 
iturrira konektatu, eta aldeeta-
ko batean duen estalkia gora 
igotzea nahikoa izan zuen sal-
menta postua martxan jartzeko. 
Urtarrilean itxi zuen arrandegia 
Amagoia Irazabalek, eta, aurre-
rantzean, astean behin ekarriko 
du Burgoak arrain freskoa he-
rrira. "Plazan izango gara mar-
titzenetan 09:00etatik 13:00etara, 
gutxi gorabehera. Ez dugu haz-
tegiko jenerorik ibiltzen, eta 
Ondarroako portuan sartzen 
den arraina ekarriko dugu, ga-
raikoa eta freskoa", azaldu du 
Burgoak. Legatza, lupia, oilarra, 
zapoa, mihi-arraina, izokina, 
bakailaoa, txibiak... ekarri zituen 
martitzenean. "Harrera polita 
izan dugu gaur, baina uste dut 
jende gehiago ere etorriko dela. 
Batzuek ez zekiten etortzekoak 

ginela", azaldu du arrain sal-
tzaileak. Burgoaren esanetan, 
herri txikietan asko estimatzen 
dute zerbitzua. "Astelehenetan 
eta barikuetan Berriatuan izaten 
gara, eguaztenetan Berastegin 
eta eguenetan ostalaritza asko 
izaten dugu. Koinatua eta biok 

ibiltzen gara, eta herri txikietan 
oso pozik hartzen dute zerbitzua". 
Lehenengo eguna izateagatik 
prezioetan eskaintza bereziak 
egin dituen galdetuta, ezetz esan 
du arrain saltzaileak. "Prezio 
egokiak jartzea garrantzitsua 
da. Bezeroak ez dira inozoak".    

Martitzenetan arrain 
freskoa ondarroatik
aurrerantzean guillermo burgoa arrain saltzailea astean behin etorriko da Elgetara. 
gustura dago herritarrek martitzen goizean egindako harrerarekin. Ezaguna da 
herrian; urte askotan ekarri izan du arraina kontxi bolinagaren arrandegira

guillerMo burgoa
arrain saltzailEa

"pozik gaude. Harrera ona egin 
digute elgetarrek. ezagunak gara 
herrian. lehenago ere arrain 
asko ekarri izan dugu bertako 
arrandegira".

ana roYuela           
HErritarra Eta bEzEroa

"asko gustatu zait ekarri duen 
arraina. prezioak ere onak dira. 
Gainera, ondo prestatuta ikusten 
ditut. legatza erosi dut herritik 
irten beharrik izan gabe".

aleX arantzabal  
HErritarra Eta bEzEroa

"Zerbitzu garrantzitsua da eta 
Guillermo elgetar askorendako 
da ezaguna. arrandegi oso ona 
da eta ekarri duen jeneroa oso 
ona iruditu zait".

arantza arrieta         
HErritarra Eta bEzEroa

"Hutsune handia zegoen herrian 
eta primeran dator zerbitzua. 
arrain ona ekarri du eta prezio 
onean. aspalditik ezagutzen dut, 
oso gizon langilea da".

Udala hasita dago 2017ko Ferixa 
Nagusiko jaien antolaketarekin. 
Eguaztenean egin zuten jaietako 
musika taldeak aukeratzeko 
batzorde irekia. Bertan adostu 
zuten En Tol Sarmiento, DJ Bull 
eta Trikizio ekartzea. Bariku-
rako ekarri nahi dituzte Elge-
tara En Tol Sarmiento eta DJ 
Bull. Arabako ska-rock taldea 
da lehenengoa, eta DJ Bull –Jon 
Gotzon Ugalde– musika jartzai-
le aski ezaguna da Debagoienean. 
Trikizio taldea, berriz, eguene-
rako aurreikusten dute. Folk, 
rock eta ska estiloetan diharduen 
musika taldea da. Zapatuko ema-
naldia zehazteko dago. Jai ba-
tzordeak jakinarazi du hainbat 
aukera daudela aztertzeko.

En Tol Sarmiento, DJ 
Bull eta Trikizio, 
oraingoz, jaietarako

arrandegi ibiltaria, martitzen goizean, Elgetako Mendizaleen plazan. l.Z.

l.Z. ElgEta
Gipuzkoako Foru Aldundia ari 
da Pagatza industrialdearen 
sarrera nagusiaren parean lanak 
egiten. Elorrioko errepidetik 
datozen ibilgailuen abiadura 
murriztea da helburu nagusia. 
Iraitz Lazkano alkateak azaldu 
duenez, Elgetako Udalak orain 
dela urte eta erdi egin zuen pun-
tu horretan segurtasun neurriak 
hartzeko eskaera. Industrialdean 
sartu gura duten kamioiek, ba-
tzuetan, alderik alde gurutzatu 
behar dute errepidea, eta oinez-
koendako ere ez da leku segurua. 

Industrialdeak bi gune ditu eta 
errepideak zeharkatzen du. "Gaur 
egun dagoen biribilgune erdi 
hori biribilgune egiteko eskae-
ra egin genuen. Foru Aldundiak 
ez du proposamena ontzat har-
tu eta alternatiba da bi irlatxo 
egitea eta oinezkoendako pasa-
bidea babestea",  esan du Laz-
kanok. Lanek ez dute luze joko. 
Eguraldia asko petraltzen ez 
bada, aurreikuspena da hurren-
go aste erdirako lanak amaitu-
ta egotea. 

Lazkanok azaldu du irlatxoek 
ez dutela koskarik izango; hau 
da, ertzek txikitik handira egin-
go dutela era progresiboan. "Bi-
ribilgune erdi horretan egun 
daudenen modukoak izango dira 
ertzak ibilgailuen gurpilak ez 
kaltetzeko, baina, bai edo bai, 
abiadura murriztu egin beharko 
da puntu horretan". lanak industrialdeko sarreran. l.Z.

ibilgailuen abiadura murrizteko 
lanak Pagatza industrialdean 
bi irlatxo egiten ari dira Elorrioko errepidetik datozen 
ibilgailuen abiadura murrizteko helburuarekin

Gaztelekua
Zapatuan, 16:30ean, grafiti 
tailerra egingo dute Oier 
Peñagarikanorekin. Domekan, 
berriz,  Berdinen arteko 
harremanak tailerreko azken 
saioa dago. Ate irekiak dira.

Korrika batzordea
Martitzenean, hilak 14, batzar 
irekia, udaletxean, 19:00etan.

Podologoa
Erretiratuendako kontsulta 
hilaren 16an izango da. 
Txanda hartzeko: 943 768 077.

Errekreazioa
Apirilaren 23ko fronteko 
errekreaziorako boluntarioak 
behar dira. Zabalik da 
izen-ematea ohiko tokietan.

oHarrak
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Eneko azurmendi ElgEta
Ostailaren 18an, zapatua, Men-
di mendia Racing jaia egingo 
da Elgetan, "herrian giro ona 
sortzeaz gain, gure kirol hau  
ezagutarazi eta 2017ko denbo-
raldiko gastuari aurre egiteko 
laguntza bat lortzeko" helburua-
rekin, Asier Unzetabarrenetxea 
pilotuetako baten esanetan. Az-
ken honekin batera, Mikel Be-
retxinaga eta Oskar Sarasua ari 
dira auto munduan.

Martxoaren 5ean hasiko dute 
denboraldia, Gabiriako rallys-
printean. Aurten, gainera, hiru 
pilotuak kategoria berean lehia-
tuko dira, R4 taldean. "Iaz kate-
goria ezberdinetan aritu ginen, 
baina aurten antzeko autoak 
ditugu hirurok eta kategoria 
berean ariko gara, lehia polita 
izango dugu", adierazi du Unze-
tabarrenetxeak. Kategoria ho-
rretan, pilotuaren esanetan, 
aldaketarik jasan gabeko autoek 
hartzen dute parte. "Ezin dira 
ez motorra ezta autoko beste 
hainbat pieza ere aldatu. Behin 

aldatuta, beste kategoria baten 
lehiatu behar izaten da".

Autoei dagokienez, Unzetaba-
rrenetxeak BMW e30 325i bat 
dauka; Beretxinagak, BMW e36 
325i bat; eta Sarasuak, berriz, 
Opel Astra GSI bat.

lasterketa guztiak, ezin 
Unzetabarrenetxearen esanetan, 
denboraldian zehar 38 lasterke-
ta inguru izaten dira eta guztie-
tan parte hartzea ezinezkoa da 
haientzat. "Oso garestia da den-
boraldiko lasterketa guztietan 
parte hartzea, diru asko gastatzen 
da", adierazi du. Beraz, ahal 
duten eta gustukoen duten las-
terketetan parte hartzen dute. 
"Debagoien mailan, parte hartzen 
dugun lasterketak Gorlako Igoe-

ra, Udanako Igoera, Udalako 
Igoera eta Aramaioko rallys-
printa dira. Horiez gain, beste 
lasterketa batzuetan ere hartzen 
dugu parte".

Hiru pilotuek kopilotuak ere 
badituzte. Unzetabarrenetxea-
rena Ibon anaia da. Beretxina-
garena, Omer Garcia bergararra 
eta Sarasuarena, berriz, Koldo 
Olartua. "Igoeretan pilotua ba-
karrik joaten da. Baina rallyan 
eta rallysprintean kopilotuaren 
laguntza behar izaten du", zehaz-
tu du Unzetabarrenetxeak.

bazkarirako sarrerak salgai 
Egun osoko egitaraua antolatu 
dute datorren zapaturako. Tar-
tean, hiru autoen erakusketa, 
triki-poteoa, DJ Elvis Cainoren 
emanaldia eta bazkaria. 

Bazkaria herriko kiroldegian 
izango da, baba-jana, eta 16 euro 
balioko du. Izena emateko az-
keneko eguna otsailaren 14a da, 
martitzena, eta, horretarako, 
honako telefono honetara deitu 
beharko da: 608 67 64 42. 

Hiru pilotuak, kopilotuekin. asier unZetabarrenetxea

herriko pilotuen aldeko 
festa datorren zapatuan
asier unzetabarrenetxea, mikel beretxinaga eta oskar sarasua hiru pilotu elgetar 
dira; martxoaren 5ean hasiko dute denboraldia, eta, gastuei aurre egiteko laguntza 
lortzeaz gain, kirol hau ezagutaraztea eta herrian giro polita sortzea gura dute

hErriko hiru 
piloTuak kaTEgoria 
BErEan ariTuko 
dira aurTEn: r4 
TaldEan

E.a. ElgEta
Otsailaren 15ean, 22an eta mar-
txoaren 1ean, bina orduko hiru 
saio eskainiko ditu, 18:30etik 
20:30era bitartean.
zer landuko da tailer honetan? 
Ipuinak kontatzen ikasteko tai-
lerra izango da, ariketa prakti-
koetan oinarrituta, batez ere. 
Ipuinen aukeraketa, lanketa eta 
kontatzea bera landuko dira, 
ahozkotasunari begira, betiere.
ze profiletako jendea joaten da 
mota honetako ikastaroetara? 
Oro har, nahiko harrera ona 
izaten dute eta mota guztietako 
jendea joaten da. Etxean haurrei 
kontatzeko modua pixka bat 
hobetu nahi duen jendea; ikus-
le kopuru handiago baten aurrean 
ipuinak kontatu nahi dituen 
jendea; jendaurrean ipuinak 
kontatzeko asmo berezirik ez 
duena baina ahozkotasuna ho-
betu nahi duena, eta abar. Hala 
ere, gurasoak eta irakasleak 
nabarmentzen direla esango 
nuke, eskolan eta etxean haurrei 
ipuinak kontatzeko.
oro har, euskarazko ahozkotasuna 
hobetu nahi duen oro dago gonbi-
datuta, beraz? 
Hala da. Kontuan izanda tailerra 
euskaraz dela, norberak ikusi 

behar du. Ni ohituta nago ho-
rrelako jendearekin aritzen; 
beraz, ez dago arazorik alde ho-
rretatik, giro ona egoten da.
denbora asko daramazu honetan? 
zer zailtasun dauka? 
2011n hasi nintzen eta dirudiena 
baino askoz zailagoa da, ondo 
landu beharreko teknika bat.
ze mezu helaraziko zenieke elge-
tarrei tailerrean parte hartzeko? 
Gai honekiko interesa badau-
kate, etor daitezela, guztion ar-
tean tarte atsegina pasatuko 
dugulako, aurrera begirako gako 
batzuk eskainiz.

Eneko Haritza. HaritZa.eus

"ipuinen aukeraketa, lanketa 
eta kontaketa landuko ditugu"
eneko Haritza ipuin kontalaria
kontalaritza tailerra eskainiko du herriko liburutegian

E.a. ElgEta
Creedence Clearwater Revival, 
The Beatles, Queen, Rolling Sto-
nes, Led Zeppelin eta beste hain-
bat talde klasikoren bertsio 
akustikoak eskainiko dituzte 
Jon Gurrutxagak eta Patxi Za-
baletak bihar, zapatua, 19:30ean, 
Spaloia antzokian. "Abesti guz-
tiak ingelesez dira. Azkenaldian, 
Su Ta Gar taldearen Itxaropena 
ere jotzen ari gara, baina gai-
nontzekoak ingelesezko abestiak 
dira", azaldu du Zabaletak. 

Emanaldiari dagokionez, "as-
paldiko" abestiak izan arren, 

umeekin joateko ere gomenda-
garria dela adierazi du Zabaletak. 
"Gainera, Jonen ahotsa benetan 
ederra da, guztiz entzungarria. 
Abesti rockeroak moldaketa akus-
tikoan entzutea gauza bikaina 
dela iruditzen zait", dio.

Zabaletak gitarra jotzen du 
eta Gurrutxagak abestu. "Abes-
tiaren arabera, biok jotzen dugu 
gitarra edo nik bakarrik, eta 
batzuetan koru batzuk ere egiten 
dizkiot", dio Zabaletak. Ukele-
learekin ere jo izan dute.

Ordu eta erdi inguruko ema-
naldia izango da biharkoa.

rock-and-roll klasikoaren bertsio 
akustikoak, Bikustik-en eskutik
Jon gurrutxagak eta patxi zabaletak osatutako bikoteak 
kantu ezagunen bertsioak eskainiko ditu bihar spaloian 
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Gaur, egubakoitza, egingo dute 
otsailerako odol ateratzea. 
17:00etatik 19:00etara izango da 
MUk Oñatin duen Enpresagintza 
Fakultatean. Euskadiko Odol 
Emaileen elkarteak, gainera, 
deialdi berezia egin du emaileak 
odola ematera joan daitezen, 
eguraldi txarrak eta sasoiko 
infekzio birikoek jaitsi egin du-
telako azken ateratzeen kopurua.

Otsaileko odol 
ateratzea gaur da 
MUko fakultatean 

Nagusiendako espeleoabentura 
irteera antolatu dute Arrikrutz 
koban zapaturako. Ohiko bisitan 
ikusten ez diren hainbat galeria 
ezagutzeko aukera eskaintzen 
duen irteera gidatu berezia izan-
go da. Tartean, Arrikrutzeko es-
zentrika ikusiko da. 09:30an ha-
siko da bisita, baina plazak mu-
gatuak dira eta komeni da izena 
aurrez ematea: 943 08 20 00.

Nagusiendako bisita 
gidatu berezia 
zapatuan Arrikrutzen

astelehenean jarri zuten martxan zerbitzua, aurkeztu eta berehala. e.a.

Erosketak eramaten ditu etxera 
kalean dabilen auto elektrikoak 
Edermobilityservices eta sd logistica enpresen arteko 
proiektua da eta hiru hilabetez egongo da martxan

Eneko azurmendi oÑati
Astelehenean jarri zuten martxan 
EderMobilituServixes eta SD 
Logistica enpresen artean aurre-
ra eramandako proiektua; auto 
elektrikoa erabiliz, herriko ko-
mertzioetan erositako produktuak 
etxean jasotzeko aukera eskain-
tzen du. 

Herriko 20 komertziok dagoe-
neko baiezkoa eman diote zerbi-
tzu hori erabiltzeari eta kopurua 
handitzea da sustatzaileen asmoa; 
bilerak egingo dituzte dendarie-
kin, proiektua azaltzeko. Egune-
rokoan erosten diren produktuen 
komertzioak dira izena eman 
duten gehienak –harategiak, fru-
ta dendak...–. Hala ere, beste 
negozio mota batzuk ere badau-
de. "Adibidez, lore dendak eta 
dekorazio dendak ere badaude. 
Gure helburua da, hasiera baten, 
behintzat, Oñatin dauden komer-
tzio gehienak ukitu eta, interesa 
badaukate, proiektuan sartzea", 

adierazi du Igor Ezpeletak, 
EderMobilityServices-eko proiek-
tu arduradunak. Zerbitzuaren 
ordutegia da: 11:00etatik 14:30era 
eta 17:00etatik 20:00etara.

Proba 
Hiru hilabetez egongo da mar-
txan zerbitzua, bideragarria den 
edo ez aztertzeko. "Gure helbu-
rua da hiru hilabete hauetan 
aztertzea ea egokiak diren autoa, 
tamaina, ordutegia, prezioak, 
materiala, eta abar. Hori dena 
aztertu gura dugu", dio Ezpele-
tak. Horrez gain, "teknikoki 
posible den, enplegua sortzea 
posible den, bolumena dagoen, 
herritarrek erabiltzen duten eta 
komertzioei interesatzen zaien" 
ere aztertu gura dute proiektua-
ren sustatzaileek.

Oñatin jarri dute martxan, 
baina beste herri batzuetara 
zabaltzeko asmoa dute, hiru 
hilabeteko proba gaindituz gero.

oihana Elortza oÑati
Kilometroak festa egunera be-
gira, lehen proba egingo dute 
etzi, domekan: Kilometroak Txi-
kia. Asmoa da irailaren 24an 
egingo den Kilometroak jairako 
prestatzen dabiltzan ibilbidea 
proban jartzea.

Ibilbidea Txantxiku Ikastolan 
hasiko da, 11:00etan egingo den 
zinta mozketarekin, eta  Aloña-
ren magalean barneratuko da 
gero: Bidebarrietatik Santa Lu-
tziara igoko dira, gero San Mar-
tinetik eta Kale Barritik jaitsi 
eta Foruen plazan amaitzeko. 
Ibilbidea osatzeko ordu eta erdi 
beharko dutela aurreikusten 
dute antolatzaileek. "Ez da izan-
go irailaren 24ko ibilbide ber-
dina. Hark sei kilometro eta erdi 
inguru izango ditu eta domeka-
koak bi gutxiago, gutxi gora-
behera", azaldu du Malen Ugar-
tek, Kilometroak 2017ko koor-
dinatzaileak.

 Ibilbidea herritar guztiek egi-
teko modukoa izatea gura dute 
antolatzaileek eta horregatik, 

Trauti elkarteko kideak ere gon-
bidatu dituzte, ibilbidea proba-
tzeko eta mugikortasun zailta-
sunak dituztenendako egokia 
den edo ez frogatzeko.

bertakoak 
Guztira hamasei talde daude 
Kilometroak festa antolatzeko. 
Horietako bat zirkuituarena da, 
baina ibilbidea beste talde ba-
tzuekin batera zehaztu dute: 
trafikoa, ikuskizunak, erronka, 
protokoloa eta muntaia taldeak.

Domekako irteera alaia izan-
go dela ere aurreratu du Malen 
Ugartek: "Herritar guztiak dau-
de gonbidatuta, noski, eta eure-
kin batera egingo dute ibilbidea 
txistulariek, erraldoiek eta dan-
tzariek ere". Kilometroetako 

jantziekin joateko gonbidapena 
egin die Ugartek herritarrei. 
"Jaiko jantziekin joan gura due-
nak, oso ondo. Guk zapiak janz-
tera animatuko ditugu. Lekai-
xoka zapi berdeak, alegia".

Ibilbidearen bukaerarako ekin-
tzak ere antolatuta dituzte. Fo-
ruen plazan jolasak egongo dira 
ume eta gaztetxoendako eta ta-
berna edo txosna bat ere jarriko 
dute. "Jatekoak eta edatekoak 
egongo dira salgai txosna ho-
rretan; sagardoa, txakolina, txo-
rizoak edo gazta, adibidez. Pro-
duktu guztiak izango dira ber-
takoak, herrikoak", zehaztu du 
koordinatzaileak.  

Martxoan 
Domekako ekitaldiaren ondoren, 
Inauterietakoa etorriko da. "Or-
durako ere herri osora zabaldu-
ko ekintza antolatu dugu eta 
martxoko egitaraua ere erabat 
lotuta dugu. Oso indartsua izan-
go da datorren hilabetea, ekin-
tza asko egongo dira", aurrera-
tu du Malen Ugartek.

Etziko irteerara lekaixoka zapi berdeekin joatea animatu gura dituzte herritarrak antolatzaileek. m.a.

kilometroetako ibilbidea 
probatuko dute domekan
11:00etan izango da zinta mozketa txantxiku ikastola aurrean eta irailaren 24an 
egingo den zirkuituaren zati bat egingo dute. ibilbidea guztiendako egokia izatea gura 
dute antolatzaileek eta trauti elkartekoak ere joango dira etziko irteerara

irailarEn 24ko 
iBilBidEak 6,5 
kiloMETro iZango 
diTu, ETa ETZikoak Bi 
guTXiago
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oihana Elortza oÑati
Biodibertsitatea da aurtengo 
Ingurumen Jardunaldietan lan-
duko duten gaia. Ikastetxeetan 
ere hori ari dira jorratzen aur-
ten, Agenda 21 programaren 
barruan, eta horregatik auke-
ratu du natur eskolak gai hori. 
"Biodibertsitatea, baina, ez da 
naturan espezie asko egotea 
bakarrik. Espezieen arteko ha-
rremanak edo oreka ere bada. 
Adibidez, okilak enborretan 
egiten dituen habiak, zuloak, 
beste animalia batzuek ere apro-
betxatzen, erabiltzen dituzte; 
muxarrek, esaterako. Hori da 
biodibertsitatea zer den ikuste-
ko adibide garbi bat, eta, horre-
gatik, gaiaz beraz gain, okila 
izango da aurtengo jardunaldie-
tako beste ardatza", azaldu du 
natur eskolako Idoia Bollarrek.

zazpitik bost 
Euskal Herrian zazpi okil mota 
bizi dira egun eta horietako bost 

atzeman eta ikusi dituzte Oñatin. 
"Mendira edo herri inguruetako 
berdeguneetara joanez gero ikus 
daitezke okilak. Ez dut esan gura 
joaten garen aldiro ikusiko ditu-
gunik, baina ikustea ez dela arra-

roa bai. Olapotoko hariztian, 
esaterako, ikusten dira. Eta bai-
ta entzun ere, mokoarekin egurra 
zulatzen", dio Bollarrek.

Antolatu dituzten ekintzen ar-
tean, irteera bat egingo dute oki-
lak ikustera. Martxoaren azke-
neko asteburuan izango da eta 
joan gura duenak izena eman 
behar du aurretik natur eskolara 
deituta, telefono zenbaki honeta-
ra: 943 71 64 04.

Datorren eguenetik martxoaren 
5a arte kultura etxean zabalik 
egongo den erakusketan ere iku-
siko dira okilak. Haien gaineko 
informazioa jasoko duten panelak 
egongo dira, baita okilen irudiak 
ere. Aurten ere bisita gidatu be-
reziak egingo dituzte ikastetxee-
tako ikasleekin. Baita nagusiekin 
ere. "Joan den urtean eurek es-
katu ziguten egitea. Bi egin ge-
nituen eta arrakasta izan zuten. 
Pozik gelditu ginen guztiok. Ho-
rregatik, aurten ere egingo ditu-
gu", aurreratu du Idoia Bollarrek.

Zuhaitz azoka eta landaketa ere 
egingo dituzte aurten. Hitzaldie-
tan, berriz, Oñatira behin baino 
gehiagotan etorri diren hizlariak 
eta jardunaldiak lehenengo aldiz 
ikusiko dituztenak. Hitzaldi guz-
tiak kultura etxean izango dira.

Okil mota ezberdinak ikusiko dira eguenean zabalduko duten erakusketan. Flickr

Biodibertsitatea eta 
okila ardatz bi astez
otsailaren 15ean hasiko dira oñatiko natur Eskolak antolatutako aurtengo ingurumen 
Jardunaldiak, eta, aurreko urteetan bezala, hitzaldiak, filmak, erakusketa eta irteera 
antolatu dituzte. zineklubeko eta aloñako lagunak elkarteko kideek ere bat egin dute

herribusa, san 
Martineraino
astelehenetik aurrera, san martin 
auzoraino helduko da herribusa. a 
lineak txandaka egingo ditu elkar 
Hezi-eroski eta san martin 
geltokiak; ordu batean batera 
joango da eta hurrengoan bestera. 
elkar Hezi-eroskira igoko ez den 
orduetan, arantzazuko amako 
biribilgunean geldituko da, 
erabiltzaileek bi gune horiek 
gertuago izan ditzaten. o.e.

Txaloka ludoteka ibiltaria Ola-
kua auzora joango da bihar, 
zapatua, goizean. Pizza tailerra 
eta jolas erraldoiak egingo di-
tuzte han 3 eta 10 urte bitarte-
ko ume guztiendako. Olakuako 
dorrearen ondora eramango 
dituzte beharrezko osagai guz-
tiak eta umeekin jolas egingo 
dute begiraleek 10 :30etik 
13:30era.

Ludoteka ibiltaria 
Olakua auzora doa 
bihar goizean

Pago Uso elkarteak euli-arran-
tza ikastaroa antolatu du. Otsai-
laren 26an izango da, baina 
aurretik eman behar da izena. 
Alzu dendara joanda edo hara 
deituta eman behar da izena 
eta azkar egitea komeni da, 
plazak mugatuak dira eta. Ez 
da beharrezkoa ikastarora ma-
teriala eramatea, baina eroan 
daiteke.

Euli-arrantza 
ikastaroa antolatu du 
Pago Uso elkarteak

Bi oñatiar iisJk aurten egingo 
dituen mintegi eta ikastaroetan
mintegietako bat miren maniasek koordinatuko du eta 
goretti madinak udako ikastaroa gidatuko du

o.E. oÑati 
Apirilean hasiko dira Oñatiko 
Lege Soziologiako Nazioarteko 
Erakundean 2017ko mintegiak. 
Hamabost egingo dituzte guzti-
ra, eta, beste behin, nazioarteko 
koordinatzaileak eta parte-har-
tzaileak etorriko dira Oñatira.

Mintegietako bat Miren Ma-
niasek koordinatuko du, Lucero 
Ibarrarekin batera. Kultur es-
kubideak eta aniztasuna izango 
da mintegi horren gai nagusia. 
EHUko udako ikastaroen babe-
sean antolatu duten udako ikas-
taroan, berriz, Goretti Madinak 
parte hartuko du. Abokatutza 
lokala eta globala aztertuko di-
tuzte ikastaro horretan, eta lo-
kalari buruzko gidari lanak 
egingo ditu Madinak. 

Aurtengo mintegi gehienak 
zuzenbidea eta gizartea elkartzen 
diren eremukoak izango dira; 
adibidez: preso ohien eskubideak 

birgizarteratzean, immigrazioa-
ren kriminalizazioa, generoa 
eta feminismoaren ikuspegia 
eta klinika juridikoa. "Koordi-
natzaileak eta parte-hartzaileak 
munduko herrialde ezberdine-
tatik etortzen dira. Proposame-
nak egiten dituzte eta patrona-
tuak onartzen ditu. Aurten, 
esaterako, 40tik hamabost onar-
tu ditu", dio Jose Ramon Ben-
goetxeak, EHUko irakasle eta 
patronatuko kideak. Euskal He-
rritik gero eta proposamen gehia-
go jasotzen dituzte. 

ezaguna 
Bengoetxearen esanetan, horrek 
esan gura du Oñati mundu osoan 
dela ezaguna: "Oñatiko erakun-
dea munduan kokatuta dagoela 
esan gura du horrek, ezaguna 
dela. Zuzenbide eta gizarte gaie-
tako munduko ikerlari guztiek, 
edo ia guztiek, ezagutzen dutela". 

otsailak 15
• 19:00 Biodibertsitatea, 

kopuru aniztasuna baino 
zerbait gehiago hitzaldia.

otsailak 21
• 19:00 Okilak; basoko arotzen 

inguruko biodibertsitatea, 
hitzaldia.

otsailak 22
• 19:00 Bosques viejos de 

Europa. ¿Existen?, hitzaldia

otsailak 23
• 20:00 La tortuga roja, 

zineklubean

Martxoak 1
• 19:00 La caza mayor: euforia 

poblacional y problemas de 
gestión, hitzaldia

Martxoak 2
• 20:00 Mañana, zineklubean.

Martxoak 3
• 19:00 Ekofeminismoa; 

deconstruir para construir 
alternativas, hitzaldia

Martxoak 4
• 09:00 Zuhaitz azoka, Foruen 

plazan

Martxoak 5
• 10:00 Zuhaitz eguna, Foruen 

plazan

Martxoak 12
• 10:00 Zuhaitz landatzea, 

unaimendin

Martxoak 25-26
• 10:00 irteera

egitaraua
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Txintxurreta, Murgiondo eta Umerez. xabi urZelai

hiru oñatiar izango dira aurten 
txirrindularitzan amateurretan
Julen umerezek bigarren urtea izango du eta Ekaitz 
txintxurreta eta xabi murgiondo aurten hasiko dira

E.a. oÑati
Hiru txirrindulari oñatiar ariko 
dira aurtengo denboraldian ama-
teur mailan. Umerez eta Mur-
giondo Ampo taldean ariko dira 
eta Txintxurreta, berriz, Deba-
barrena taldean.

Umerezek bigarren denboral-
dia hasiko du aurten. Hala ere, 
belauneko arazoak direla eta, 
geroago hasi beharko du den-
boraldia. "Iaz ebakuntza egin 
zidaten meniskoan, baina ez 
zitzaidan ondo jarri. Orain arte, 
ahal dudan moduan entrenatu 
naiz, baina orain ebakuntza egin 
berri didate, eta, uda parterako 
lehiatzeko moduan egoten ba-
naiz, albiste ona izango da", 
azaldu du.

Murgiondo gogotsu dago erron-
ka berriari aurre egiteko, betie-
re, maila honi dion errespetua 
nabarmenduz: "Jendea beste 
maila batean dago, eta lehiatze-
ko modua ere oso ezberdina da. 

Beraz, ikusiko dugu taldekideei 
laguntzeko eta lasterketak amai-
tzeko gai naizen, hori izango da 
helburua", onartu du.

Azkenik, Txintxurretak ere 
denboraldia hasteko gogoz da-
goela azpimarratu du: "Hasie-
rako asmoa da lehenengo las-
terketetan kategoria berrira 
ohitzea, erritmora egokitzea eta, 
batez ere, ikastea. Hortik aurre-
ra, ikusiko dugu noraino iris-
teko gaitasuna daukadan. Kate-
goria serioa da amateurra, mai-
la handia dago, baina gogotsu 
nago", dio Txintxurretak.

garazi erostarbe, junior mailan 
Emakumezkoetan, Garazi Eros-
tarbe oñatiarrak junior maila-
rako jauzia egingo du aurtengo 
denboraldian, eta Gipuzkoa-Ogi 
Barri taldearekin ariko da.

Iazko denboraldian, Caja Ru-
ral taldean izan zen Erostarbe, 
kadete mailan.

Eskubaloian, Aloña Mendiko 
kadete mailako nesken A taldeak 
eta mutilen taldeak Euskal Li-
gara igotzeko fasea jokatuko 
dute asteburu honetan. Neskek 
Zumaian jokatuko dute eta mu-
tilek Tolosan.

Bakoitzean, lau taldek jokatu-
ko dute fasea eta horietatik bik 
lortuko dute Euskal Ligara igo-
tzea. Neskei dagokienez, Pulpo, 

Usurbil eta Urdaibai izango dira 
Aloña Mendiren aurkariak. Pul-
poren aurkakoa gaur, egubakoi-
tza, izango da, 19:00etan. Usur-
bilen aurkakoa bihar 17:30ean 
eta azkena, Urdaibairen aurka-
koa, domekan 11:30ean.

Mutiletan, berriz, Barakaldo, 
Tolosa eta Elgoibar. Lehenengo 
partiduan Barakaldo hartuko 
dute, gaur, 19:30ean. Bihar, To-
losari egin beharko diote aurre, 
12:00etan eta domekan, berriz, 
Elgoibarren aurka jokatuko dute 
oñatiarrek, 10:30ean.

Kadete mailako bi 
taldeak Euskal Ligara 
igotzeko fasean

Eneko azurmendi oÑati
Arrazoi berak eraman zituen 
biak futbol epaile izatera. "Guz-
tiok ez dugu futbolari onak iza-
teko zortea, eta, azken finean, 
epaile lana ere futbolaren parte 
da", dio Gomesek. Martin fut-
bolari hasi zen, Aloña Mendi 
taldean. "Baina ez nuen askorik 
jokatzen eta epaile izatea era-
baki nuen", berretsi du.

Martinek 16 urte ditu, eta, 
esan bezala, urtebete darama 
epaile. Oraindik ikasten ari da. 
"Proba moduan ari naiz eta orain 
kategoria txikiak komeni zaizkit, 
partidu errazagoak direlako". 
Azterketa teorikoa gainditu du 
eta orain futbol zelaietan ari da 
jartzen praktikan arlo praktikoa. 
"Ikusiko dugu proba gainditzen 
dudan eta noraino heltzen nai-
zen. Baina gogotsu nago eta pro-
gresio bat edukitzea gustatuko 
litzaidake", onartu du.  

Gomesek 22 urte ditu eta zor-
tzi urte daramatza epaile. Beraz, 
eskarmentu handiagoa dauka.  
"Zenbat eta urte gehiago eraman 

honetan, orduan eta ezagunagoa 
zara, gehiago ezagutzen zaituz-
te eta badakite zure lan egiteko 
modua zein den. Horrenbestez, 
zuregana errazago jotzen dute", 
azpimarratu du. Edozelan ere, 
mota guztietako partiduak iza-
ten direla dio eta lekuak ere 
eragina daukala nabarmendu 
du. "Denetarik dago. Zelai ba-
tzuetan oso gustura eta lasai 
arbitratzen duzu, eta beste ba-
tzuetan, berriz, edozein eraba-
ki hartzen duzula, gainera etor-
tzen zaizkizu".

Biak ados daude, epaitzeko 
orduan, jokalarien gurasoak 
izaten direla okerrenak. "Uste 
dute haien semea edo alaba lehen 
mailako jokalaria dela eta edo-
zein erabaki hartuta ere, beti 

edukitzen dute zerbait esateko", 
azaldu du Gomesek. Martinek 
gaineratu du beti ezin dela ira-
bazi eta guraso askok hori ez 
dutela kontuan hartzen.  

Aintzat hartu behar da erre-
gional mailara arte, bakarrik 
arbitratzen dutela epaileek. "Ma-
rrazain gabe arbitratzen dugu 
eta faktore oso garrantzitsua da 
hori. Jokoz kanpo izan dela es-
katzen digute askotan, edota 
baloia marratik irten dela, bai-
na guk ezin izaten dugu guztia 
ikusi, oso zaila da eta batzuetan 
sentsazioengatik hartzen dituzu 
erabakiak", azaldu du Gomesek.

teknologia futbolean 
Azkenik, teknologia berriak 
futbolean aplikatzea izan dute 
hizpide. "Telebistarekin, mundu 
guztiak daki huts egin duzula, 
baina zuk ez. Alde horretatik, 
teknologia berriek laguntza han-
dia eman diezagukete epaileoi. 
Hala ere, modu egokia aurkitu 
beharko litzateke jokoa askorik 
ez mozteko", dio Gomesek.

intz gomes eta kirian Martin epaile oñatiarrak, azkoagain futbol zelaian. mireia bikuña

intz gomes eta kirian 
Martin, bi epaile oñatiar
gomesek zortzi urte daramatza futbol epaile lanetan eta erregional lehenengo 
mailara arte arbitratzeko gaitasuna du, bere fitxagatik; martin, berriz, hasiberria da, 
eta, oraindik urtebete daraman arren, gogotsu dago mundu honetan jarraitzeko 

Biak adoS daudE 
EpaiTZErako orduan 
JokalariEn 
guraSoak iZaTEn 
dirEla okErrEnak
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Miren arregi oÑati
Bertsoarekin lotutako bi hitzor-
du egingo dira etzi, domeka, 
Gaztelekuan. Lehenengoa 
17:00etan izango da, VIII. bertso  
paper lehiaketako sari banake-
ta, hain zuzen ere, eta ondoren 
egingo da, 19:00etan, Kafkaren 
aulkia ikuskizuna. Uxue Alber-
di eta Andoni Egaña bertsolariak 
eta Pello Ramirez musikaria 
arituko dira. Eurekin izango da 
taula gainean, Maider Arregi 
oñatiarra. 

bertso paper kopuruak, gora 
Guztira 129 lan aurkeztu dira 
aurtengo bertso paper lehiake-
tara. Oñatiko hiru ikastetxeeta-
ko ikasleek hartu dute parte 
lehiaketan. Lehen Hezkuntzako 
ikasleek 99 lan aurkeztu dituzte, 
eta Derrigorrezko Bigarren Hez-
kuntzan eta Batxilergoan 30. 
Lehen Hezkuntzakoen alorrean 
bost lan saritu ditu epaimahaiak; 
DBHko eta Batxilergoko ikasleen 
artean, berriz, hiru. Azken ka-
tegoria honetan, hiru sariez gain, 

aipamen bereziaren saria ematea 
onetsi du epaimahaiak. 

aurtengo sarituen izenak 
Esan bezala, bost lan saritu ditu 
epaimahaiak Lehen Hezkuntza-
ko ikasleen artean. Hauek dira 
sarituak: Maider Molinero Larrea; 
Hegoa Larrea Negeruela; Lide 
Arregi Markuleta; Garazi Uriar-
te Arregi eta Nahia Blazquez 
Zelaia. 

DBHko eta Batxilegoko ikasleen 
kasuan, hauek dira sarituak: 
Bittor Zubiagirre Anduaga; Aitor 
Tatiegi Loidi eta Haritz Olaeta 
Barruso. Saririk gabe gelditu 
arren aipamen berezia egin dio-
te Malen Osa Ansaren lanari. 
Aipatu guztiek ikasmateriala eta 
herriko artisauen produktuak 

jasoko dituzte sari gisa. Gainera, 
aurten, berrikuntza gisa, parte 
hartzaile guztiek eskuratuko 
dute sari txiki bat. Uxue Alber-
di bertsolariak hartuko du par-
te sari banaketan. 

'kafkaren aulkia', ondoren 
Horren ondoren, 19:00etan, Uxue 
Alberdi bertsolariaren Kafkaren 
aulkia izeneko proiektuaren 
emankizuna egingo da. Proiek-
tuak bertsoa, musika eta olerkia 
uztartzen ditu bere baitan. Gaz-
telekuko taula gainean arituko 
dira Uxue Alberdi eta Andoni 
Egaña bertsolariak, eta Pello 
Ramirez musikaria –horiek 
proiektuko protagonistak–, eta 
Maider Arregi oñatiarra, idaz-
learen paperean. Hain zuzen 
ere, idazleak osatuko du ikus-
kizunaren ardatz izango den 
kontakizuna. Bertsolariek idaz-
leak proposaturiko pertsonaia 
literarioen ahotik zein euren 
ahots propiotik kantatuko dute, 
"narrazioari koloreak, atmosfe-
rak eta kanpo-begiradak gehituz".   

Uxue alberdi eta andoni Egaña, ikuskizunean. Goiena

Bertsoarekin lotuta, bi 
hitzordu gaztelekuan
Viii. bertso paper lehiaketako sari banaketa egingo da domekan, 17:00etan, eta uxue 
alberdi bertsolariak hartuko du parte; 19:00etan egingo da hark sortutako 'kafkaren 
aulkia' ikuskizuna, alberdi, andoni Egaña, pello ramirez eta maider arregirekin

guZTira 129 lan 
aurkEZTu dira 
aurTEngo BErTSo 
papEr lEhiakETara, 
iaZ Baino gEhiago

Txinparta 1 taldeak bihar, za-
patua, egingo du herriarteko 
txapelketako lehen saioa. Oiar-
tzungo Martzeliña taldearen 
kontra izango da, 20:30ean, Oi-
narri elkartean. Afari formatuan 
egingo dute saioa. Talde hau 
Urretxu-Zumarragakoen aurka 
lehiatuko da hurrengo, eta Txin-
parta 2 Zizurkil-Asteasukoen 
kontra. 

Txinparta 1 taldea 
Oinarri elkartean 
lehiatuko da bihar 

Sala de espera eta Carta a Ramón 
antzezlanak eskainiko dituzte 
Ikusi Makusi taldeko aktoreek 
zapatuan, 19:00etan, Santa Ana 
antzokian. Batuko den dirua 
Maliko Togo herriko ikasleen 
elikadura ziurtatzeko proiektu-
ra bideratuko dute. Martitzenean, 
bestalde, elkartasunari buruzko 
hitzaldia egingo du parrokoak 
Pake Lekun, 17:30ean.

Malirako izango da 
Ikusi Makusikoen 
antzerkian batutakoa

Sharon Stoner taldea zuzenean gaztelekuan 2013ko otsailean jotzen. imanol soriano

Aspaldiko partez, zuzenean joko du 
onatin sharon stoner-ek, bihar
antixena gaztetxean da kontzertua. gaur, egubakoitza, 
Joseba b. lenoir eta norman taldeek joko dute

oihana Elortza oÑati
2013an hasi zuen geldialdia Sha-
ron Stoner taldeak, baina kideek 
garbi zuten ez zela betiko izan-
go. "Bueltatzeko prest gaudela 
ikusi dugunean, ez dugu zalan-
tzarik izan. Bitartean, hala ere, 
beste proiektu batzuetan ibili 
gara", dio Egoitz Olaldek.

Bost kontzertu dituzte buruan; 
horietako hiru, lotuta. "Gustura 
gaude eta hori da inportantea, 
bizirik gaudela", dio Iñigo Iba-
rrondok. Lehenengo emanaldia  
urtarrilaren 29an egin zuten, 
Donostiako Bukowkski tabernan. 
"Oso ondo joan zen. Gustura jo 
genuen", dio Ibarrondok. Bihar-
ko kontzertuan Gasteizko lagun 
batzuk izango dituzte ondoan. 
"Tutam Come On proiektua dute. 
Lagunak dira eta musika aldetik 
ere gertukoak. Bigarren disko-
ko kontzertuak prestatzen ari 
zirenean deitu ziguten eurekin 

batera jotzeko. Kontzertu baka-
rra egin ordez gehiago egitea 
proposatu genien", azaldu du 
Iñigo Ibarrondok. "Kalean bat 
baino gehiago etorri zait esaten 
entzun duela Sharon Stoner buel-
tan dela eta kontzertura joango 
dela. Oso pozgarria izan da hori 
entzutea", dio Olaldek.

Ibarrondok esan duen moduan, 
oraindik ez dute abesti berririk 
zuzenean jotzeko moduan, eta 
kantu zaharrak joko dituzte. 
Ernaik antolatu du biharko kon-
tzertua; 21:30ean hasiko da. Sa-
rrera bost euro da. Beste talde 
batek Anestesiaren bertsioak 
joko ditu.

beste bi 
Gaur, egubakoitza, bestalde, 
beste bi taldek joko dute Anti-
xena gaztetxean, 22:00etan: Jo-
seba B. Lenoir eta Norman-ek, 
hain zuzen ere.
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Xabier urzelai arrasatE
Hirugarren urtea egingo du Eus-
kadi Basque Country Muriasek 
errepidean, eta hiru urte haue-
tan Jon Odriozola (Oñati 1970) 
ibili da gurdi horretatik tiraka. 
"Betikoa kontatzeaz" nekatzen 
hasita dagoela aitortu du, eta 
politikariek eskatzen dioten 
pazientziak mugak dituela an-
tzematen zaio. Valentziako Itzu-
lia amaitu eta etxerako bidean 
Donostian egin behar izan du 
geldialdia, bulegoetan ere lana 
dagoelako. Lan erabakigarria.  

Mallorcan hasi zenuten urtea, eta 
Valentziatik itzuli berri zarete. gus-
tura taldeak izandako hasierarekin? 
Bai, oso pozik. Valentziako Itzu-
lian sekulako maila egon da. 
Talde onenekin lehiatu gara, 
eta podiuma zapaldu dugu, gai-

nera; mendiko sariarekin, tar-
teko helmugekin... Ihesaldietan 
sartu gara... Eta, gainera, Gari-
koitz Bravo onenekin borroka-
tu da.
elkarrizketa hasi aurretik aipatu 
duzu espainiako Vuelta txiki bat 
izan dela Valentziako itzulia. 
Azken urteotan txirrindularitza 
asko aldatu da. Lehen, taldeek 
lasai hasten zuten urtea, baina 
orain, denak urtarriletik dabil-
tza topera. Pentsa zelako taldeak 
egon diren, Sky, BMC, Movistar... 
Pentsa, Quintanak irabazi du! 

Eta gu hor egon gara borrokan, 
Cofidis, Direct Energy eta Caja 
Rural moduko taldeen aurretik. 
Hori garrantzitsua da guretako, 
eta erakusten du bide onetik 
gabiltzala.    
Pozgarria izango da Continental 
Pro mailako taldeak atzean uztea. 
Guk ere dagoeneko maila ho-
rretan egon beharko genuke, 
etxeko lasterketan parte hartzen 
[Euskal Herriko Itzulia], Espai-
niako Vueltan... Eta apurka-a-
purka Tourrera begira lan egin. 
Uste dut proiektua ondo landu-
ta dagoela, bulegoetako lana ere 
oso aurreratuta dagoela, baina 
orain behar duguna da jendea-
ren berotasuna, guztiona.    
eta, zaleak, kazetariak, konturatzen 
gara lorpen horiek zenbat balio 
duten?
Ez dakit zergatik, baina kosta 
egiten da hona iristea. Mundu-
ko lasterketa onenetan gaude, 
ziklista onenekin lehiatzen gara, 
telebistak zuzenean ematen ditu 
lasterketa asko, hor dago Eu-
rosport... Baina etxean ez digu-
te halako jarraipenik egiten. 
Eta pena da; izan ere, Euskal 
Herriko lurralde guztiak batzen 
dituen benetako euskal proiek-
tua gara, baina guk ezin dugu 
gehiago egin. Euskadiren izena 
daramagu soinean, maillotetan, 
autoetan... Baina bultzada behar 
dugu.    
urtarril amaieran aurkeztu zenuten 
taldea, bilbon. eta garai bateko 
euskaltel-euskadik egiten zituen 
aurkezpenen itxura hartu nion; 
talde handi itxura eman zenuten.
Hori zen helburua. Babesleak 
izan ziren, garai bateko txapel-
dunak, instituzioetako ordezka-
riak... Denak daude proiektua-
rekin ados. Baina hirugarren 
urtea daramagu hemen, eta 
beste pauso bat emateko ordua 
da.
talde profesionaltzat zaituztete.
Eta zera esaten dut nik, hau ez 
dela talde profesional bat, hau 
herri proiektu bat dela, eta, gai-
nera, euskal selekzio bat. Gurea 
da aukera bakarra munduko 
talde onenen kontra lehiatzeko, 
eta, behin hau ulertuta, uste dut 
erraza izango litzatekeela gauzak 

zelan egin behar ditugun denon 
artean adostea.     
tourra aipatu duzu lehen; hainba-
tetan elkartu zarete antolatzailee-
kin.
Bai, hiru bat bider bai, eta oso 
batzar emankorrak izan dira. 
Frantzian jendearen errespetua 
lortu dugu, baita Tourreko an-
tolatzaileena ere. Gainera, eurek 
euskal zaleak errekuperatu gura 
dituzte, Pirinioak ikurrinez be-
teta ikusi.    
gurera etorrita, taldea debagoien-
darrez josita daukazue: bergararrak, 
oñatiarrak, aretxabaletarrak...
Hori ere polita da, kanpora joan 
lehiatzera eta ondoan konfian-
tzazko jendea daukazula ikustea, 
etxeko jendea.    
etxeko ziklistak, eneko lizarralde 
eta Julen irizar, lokatzako harro-
bikoak biak. zelan ikuste dituzu?
Enekorendako hirugarren urtea 
da taldean, eta exijentzia maila 
igo egin da. Baina gauza politak 
lortu ditu. Egia da zorteak biz-
karra eman diola, iaz gaixorik 
ibili zen, erorikoa izan berri 
du... Baina hor egoteko maila 
badu, eta izango du aukera era-
kusteko. Egia esan, konfiantza 
handia dut Enekorengan, nire-
kin egon da amateur mailatik 
eta daukana erakusteko zorte 
apur bat baino ez du behar.    
Julen irizar iritsi berria da.
Bai, sorpresa pozgarri horieta-
ko bat izan da. Gaztea, ilusioa-
rekin, baina, horrekin batera, 
maila polita duela erakutsita. 
Profesional mailan lekua izate-
ko gaitasuna ikusten diot. Egia 
da gazte horiek gurea moduko 
proiektuei esker irits daitezkee-
la horra, baina iristea ez da 
nahikoa, Euskadi-Murias beza-
lako proiektuak behar dituzte 
jarraipena izan dezaten.    
Joan den zapatuan egin zuten aloña 
Mendikoek taldeen aurkezpena. 
euren, lokatza ziklismo eskolakoen, 
dorletako amakoen lanari esker 
iristen dira ziklistak horraino.
Eta jasotzen dutena baino la-
guntza handiagoa jaso beharko 
lukete; hori guztia proiektuan 
jasota daukagu. Aurreko batean, 
asko gustatu zitzaidan Aloña 
Mendiko gazte mailako ziklista 
batek esan zuena. Ondo ibili da 
aurten, eta kazetariak galdetu 
zion ea etorkizunean non egon 
gurako zukeen, Sky taldean... 
Eta zera erantzun zuen: "Sky? 
Ez, nik Euskadi-Muriasen egon 
gura dut". Bada, halako detaile 
txikiek ematen dute lanean ja-
rraitzeko indarra. 

Jon Odriozola, astelehenean, goienan, erredakzioan. iaGoba dominGo

"hurrEngo pauSoak 
EuSkal hErriko 
iTZulian Edo 
vuElTan lEhiaTZEa 
iZan BEhar du"

"TaldEak urTE 
haSiEraTik haSTEn 
dira TopEra, ETa 
onEnEkin Borrokan 
Egon gara"

"proiektuak 
berandu baino 
lehen behar du 
azken bultzada"
Jon odriozola Euskadi basquE Country murias taldEko zuzEndaria
mallorcan eta Valentzian, bi lasterketa horietan hasi du muriasek urtea, eta baita 
ondo hasi ere; oñatikoaren ardura, baina, ez dago errepideko lanean bakarrik
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fUtBoLA

oHoreZko erreG.

ostadar-Mondra
domeka. 10:30. lasarte.
aloña Mendi-aretxab.
domeka. 16:30. azkoaga.

erreGional preF.

Mondra-intxurre
Zapatua. 16:00. mojategi.
aretxabaleta-idiazabal
Zapatua. 15:45. ibarra.
Bergara-Tolosa
Zapatua. 16:30. agorros.

leHen erreG. iGoera

antzuola-Touring
Zapatua. 16:00. estala.

ArEto fUtBoLA

euskadiko txapelke.

Mallabia-aretx.uda
domeka. 17:00. Zaldibar.
Eskoriatza-gasteiz
Zapatua. 17:50. eskoria.

GipuZkoako txap.

Mondrate-vent. iSu
Zapatua. 18:00. musako.

sAskiBALoiA

eba

Mu-venta de Baños
Zapatua. 18:30. iturripe.

euskadiko biG. maila

goierri-natra oñati
Gaur. 20:15. urretxu.

GipuZk. senior maila

Mu-dkS
domeka. 18:00. iturripe.

Gip. biGarren maila

Soraluce BkE-Zarautz
Zapatua. 16:00. bergara.

EskUBALoiA

euskadiko GiZoneZk.

izarraitz M.-Muskiz
Zapatua. 18:00. azkoaga.

donibane-f. Mugarri
Zapatua. 18:00. doniban.

euskadiko emakume. 

Basauri-aloña Mendi 
domeka. 12:15. basauri.

GipuZkoako senior. 

Saieko-Soraluce BkE
domeka. 12:00. donosti.

ErrUgBiA

euskadiko GiZoneZk.

arT-hernani
Zapatua. 16:30. mojategi.

PiLotA
aretxabaletan:
Gaur. 19:00. Hiru partidu.
oñatin:
Gaur. 18:30. bost partidu. 
Zapatua. 16:15. bi 
partidu.
arrasaten:
Gaur. 20:00. partidu bat.
Bergaran:
Gaur. 19:10. Hiru partidu.

astEburuko Hitzorduak

Xabier urzelai arrasatE
Bigarren astez jarraian ibarre-
koen arteko derbia izango da 
Ohorezko Erregional Mailan, 
baina oraingoan oñatiarrak (18 
puntu) eta aretxabaletarrak (34 
puntu) izango dira protagonista. 
Lehenengo itzulian, Ibarran, 
Aretxabaletak ez zuen kontra-
riorik izan, erraz irabazi zioten 
Aloña Mendiri (3-0); Oñatikoa 
egiteke zegoen taldea zen, eta 
Iñigo Velezen Aretxabaletak 
ondo aprobetxatu zuen hori. 
Baina ordutik hona –eta, batez 
ere, etxean–, Gotzon Urzelairen 
taldea askoz ere lehiakorrago 
bilakatu da, eta Aretxabaleta 
aldean kontuan izango dute hori. 

Bada, ikusteko dago derbiak 
zer emango duen, hiru porroten 
ostean oñatiarrek garaipena 
behar dutelako –ikusteko dago 
Mojategiko kolpetik ondo erre-
kuperatzen diren– eta Aretxa-
baletak ere ezin duelako barka-
tzen jarraitu, ligako erreferen-
teetako bat izaten jarraitu gura 
badute, behintzat.

Mondrak lasarten jokatuko du
Elgoibarren eta Ordiziaren kon-
tra garaipenik lortu ezinda egon 
ostean, Mondrak (37 puntu) in 
extremis irabazi zuen joan den 
astean Mojategin (1-0, 92. mi-
nutuan). Bigarren itzulia hasi 

dutenetik, Zubiaren mutilak 
jabetu dira orain garaipen ba-
koitza izugarri borrokatu behar-
ko dutela, lehen itzulian ez 
bezala, talde asko atzean sar-
tuko direlako. Eta itxura guztien 
arabera, domekan (10:30) La-
sarte Orian Ostadarren kontra 
jokatuko duten partidua hala-
koxea izango da. 

bergarak tolosaren bisita  
Mahoneroak geldiezin daude. 
Azken hamar partiduetatik be-
deratzi irabazi dituzte, eta bes-
tea berdindu. Hala, bistan dago 

kategoria txiki geratu zaiela, 
eta datorren urtean ibarreko 
gainontzeko taldeekin egongo 
direla, deskalabrurik ez badago. 
Bihar, zapatua, seigarren dagoen 
Tolosaren bisita izango dute 
(16:30, Agorrosin).

antzuolak bostetik lau irabazi
Antzuola ere ederto dabil igoe-
ra fasean, jokatutako bost par-
tiduetatik lau irabazita. Multzo-
ko liderrak dira –hamar taldek 
osatzen dute multzoa– eta bihar 
zortzigarren dagoen Touring 
izango da Estalan (16:00).  

zaitegi eta irizar, 2013-2014 denboraldian, azkoagainen. Goiena

derbia orain ere, beste 
protagonista batzuekin
FUTBOla  aloña mendik joan den astean mojategin azken minutuan jasotako kolpea 
ahaztu gura du aretxabaletaren kontura (domeka, 16:30, azkoagain). udakoek ez 
dituzte gauzak erraztuko, ordiziaren kontra ez zuten-eta gura moduko partidurik egin

aurkezpen amaieran egindako talde erretratua, amateurrekin batera. Goiena

Errepidean izango dituen ziklistak 
aurkeztu ditu Aloña Mendik
zikliSMOa  taldeak erakustearekin batera 2017an 
antolatuko dituzten lasterketen berri ere eman zuten

X.u. arrasatE
Aloña Mendik Etxe-Aundi jate-
txearen kanpoaldean egindako 
ekitaldian aurkeztu zituen erre-
pidean izango dituen 24 txirrin-
dulariak. Aurkezpenean, Ruper 
Arkauzek itxura serioa hartu 
zien taldeetako kideei: "Deigarria 
iruditu zait ekitaldiaren serio-
tasuna, talde serioa dugu aurten". 

Seriotasun hori errepidera 
eraman beharko dute gero, eta 
lasterketa asko izango dituzte 
horretarako. Alebin mailan bost 
ziklista izango dituzte, infantil 
mailan zortzi, kadete mailan sei 

eta gazte mailan bost. Garbi 
izanda Aloña Mendikoen helbu-
ru nagusia formazioa dela: "Gaz-
teei bizikletan ibiltzen, laster-
ketetan ibiltzen eta kirol hone-
kin gozatzen irakastea da". 

Bestalde, Oñatin egingo dituz-
ten lasterketen berri eman zuten. 
Bost izango dira guztira. Mar-
txoaren 18an maila eskolarreko 
lasterketa izango da, ekainaren 
11n Olakua Proba –kadeteak–, 
uztailaren 22an Arantzazuko 
Igoera –gazte mailakoak–, irai-
laren 2an San Migel proba eta 
irailaren 16an San Migel proba.

emakumezkoen erregional 
mailako azken jardunaldia 
mondrak eta arizmendik 
derbiarekin agurtu zuten. 
arizmendikoek zergatik diren 
lider erakutsi zuten, baina 
arrasatearrek ez zuten partidua 
oparitu (2-3).

Hala, arizmendik igoera fasea 
jokatuko du, eta bergarak eta 
mondrak kopa. asteburuan 
atsedena izango dute derbi amaieran talde erretratuarekin agurtu zuten liga bi taldeek. r.aZkarate

arizmendi igoera fasera, Mondra eta bergara kopara
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aitziber aranburuzabala bErgara
"Ez dira urteak alferrik pasatu. 
Hasieran, postaz bidaltzen zi-
tuzten; orain, ia guztiak e-mai-
lez. Lehen edizioetan eskuz ida-
tzitako ugari ziren; orain, bat 
edo beste. Urteotako gutunei 
maitasuna darie, ezinezkoa edo 
zaila gehienetan, baina esperan-
tza eta ametsak ez dira falta. 
Sentimendu ugari, gehienez, bi 
foliotan. Bergarakoaren arras-
toari segituz beste herri batzue-
tan antzeko lehiaketak antolatzen 
hasi ziren; poztu egiten gaitu", 
dio Migel Angel Elkoroberezi-
barrek, Jardun elkarteko kideak. 

Gustura dira harrerarekin: 82 
gutun eta 41 amodiozko esaldi 
jaso dituzte.

irabazlea, kostaldetik idatzita 
Jon Gurrutxagak, Maite Fran-
kok, Maite Larburuk eta Patxi 
Zubizarretak -iazko irabazlea- 

osatu dute aurten epaimahaia. 
"Denetik irakurri dugu; lan be-
netan txukunak, baina, akaso, 
umore eta sentsualtasun gehia-
go eskertuko genuke", dio Zu-
bizarretak, eta zera gaineratu 
du: "Asko harritu gaitu irabaz-
learen gaztetasunak; bikain ida-
tzita dago, heldutasunez. Gain-
beheran dagoen arrantzale herri 
batetik idatzitakoa da, egunero-
kotasun grisa, amodio herdoildu 
eta fosilizatu baten deskribape-
na; despedida moduko bat da. 
Oso atmosferikoa, poetikoa, 
intimoa eta sujerentziaz betea".

Kostaldekoa izanik espazio eta 
giro horretan kokatzeko gogoa 
zuela kontatu du Eider Perezek. 
"Begi bistan nuen paisaiarekin 
jolastu nahi nuen. Oso idazkera 
bisuala dela uste dut; ez zen 
zaila izan buruan nuen eszena 
hori orrira eramatea. Gogoz eta 
eroso idatzi nuen. Funtsean, 
gutunaren hartzaileari "maite 
zaitut" esaten dio idazleak , eta, 
era berean, aitorpen hori onar-
tu, eta badoala jakinarazi".

bigarrena, bi zatitan banatuta
Zubizarretaren esanetan, biak 
paretsu nabarmentzea iruditu 
zitzaien egokiena. "Oso antzekoak 
dira: Iñigo Legorbururena Txi-
rritaren garaiko bertsolarien 
girokoa da, gipuzkera ederrean 
idatzita; Ane Labakarena, berriz,  
amodio baten nostalgia bertso 
dotorean emana. Homosexuali-
tateak zeharkatuak biak ere. Sari 

banaketako irakurketan, askok 
elkarren osagarritzat joko ditu".  

Bergarako onenaren saria es-
kuratuko duen Elena Lakarena 
ere nabarmentzeko modukoa 
dela dio: "Bigarren irakurketan 
aberatsago; literatur keinuz be-
tea iruditu zaigu, nahiz eta gaur 
egungo harreman birtualen gi-
roan kokatuta egon. Gainera, 
lehiaketa honi erreferentzia 
egiten dio". Urteurrena modu 
berezian ospatu gura zuen La-
kak: "Eskutitzak denbora horren 
erreferente izan behar zuela 
pentsatu nuen. Euskaran eta, 
orokorrean, gizartean gauzak 
zenbat aldatu diren pentsatzen 
jardun nuen. Idazten 25 urteko 
pertsona bat jarri dut; eta hura 
jaio zen urtean -lehiaketaren 
urte berean- Jardunen lehen  
irabazleari idazten dio".   

gaztea eta esaldia 
Amama zenari idatzi dio Izar 
Odriozolak, gazteen sariaren 
irabazleak: "Haren zantzu ez-
berdinak ikertu ditut lore baten 
egituran oinarrituz. Nire senti-
menduak papera ekarrita, agur 
duin bat eman nahi nion".

Maria Lopezek, berriz, potto-
kekiko duten maitasunaz, aita-
rentzako idatzita zuen esaldia; 
moldatu, eta bidali egin zuen.  

Maitane arizabaleta, Maite Franko, Maite larburu, Patxi zubizarreta eta Migel angel Elkoroberezibar. Jardun

Maitasunari 
idazten, 25 urte

iraBaZlEarEn 
gaZTETaSuna ETa 
Egindako lanarEn 
hElduTaSuna 
naBarMEndu duTE

bergarako Jardun euskara elkarteak 1993an abiarazi zuen amodiozko gutun 
lehiaketa. Harrezkero, 2.732 gutun jaso dituzte; horietatik 82, aurten. otsailaren 
14an, martitzena, irizar jauregian, 19:00etan egingo dute sari-banaketa ekitaldia

2002ko udaberrian.
ehunka arrain gorri hilik agertu dira gaur itsas-azal urdinean. 

mareak ohi baino abiadura handiagoan egin du behera eta, 
harrigarriki, hego haizea dario aspaldi itzali zen portuari. kaiko 
lehorrean arrantza sare metatuak arrain-hezurrez josirik aurkitu 
dituzte, mendi garailetako itsas izakien fosilak dirudite. irratiak ez du 
gertaeraren inguruko azalpenik eman, eta zeru ederra iragarri du 
ilunsentirako.

kontserba laten fabrikak ateak itxi ditu. kiebra jo du. orain 
aluminiozko milaka lata koipetsu daude zabalik, tontor gris erraldoi 
bat dago fabrikako atean. eta baxurako ontzien herdoila ur-azpian, 
ez da ikusten, baina ezkutuan dagoena ez ikusiagatik ere antzeman 
daiteke. (...)

(...) Gutun hau ez da distopia bat eta ez dut fikziorik esan. ez da 
marinel zaharren inguruko poema bat edo botilaratutako maitasun 
kantu bat. sabelean badut esmeralda koloreko ozeano bat eta bi 
arrain. eta itsaskirria dabil aspalditik. ikusi dut begi atzean duzun 
akuarioa eta nabari ditut zure azal azpian ezkatak lasaieran. masailak, 
animalia-sena, edo korrontea... baina berriz murgildu gara ur 
abisaletan. nork ukatu dizu maitatzea? nik maite zaitut. (...). maite 
zaitut, baina banoa itsasoz bestaldera. banoa, baina maite zaitut. 
maite zaitut eta banoa. sabeleko ozeanoa baretu arte hustu eta bi 
arrain geratu zaizkit lehorrean. Gutun hau ez da distopia bat eta ez dut 
fikziorik esan. banoa. ba omen dira arrain gehiago itsasoan. (...)

(...) aspaldian ikusi gabeko zeru ederrena izan da gaurko ilunsentia.
 
eider Perez

gutun irabazlea: 'bi arrain'

gutunak
• lehenengo saria eider 

perez 21 urteko 
pasaia-trintxerpeko 
gazteak jasoko du Bi 
arrain lanarengatik. 

• Bigarren saria (erdia) 
iñigo legorburu Hernanin 
bizi den errenteriarrak 
idatzi du Beste laurogei... 
ustian lana.

• Bigarren saria (erdia) 
lasarte-oriako ane 
labakak eskuratuko du 
Gabon polita lanarekin.

• Bergarako onena 
bergaran bizi den elena 
laka eibartarrari emango 
diote. 

• gazte saria izar 
odriozolak (bergara, 
1999) eskuratuko du.

Esaldia
• 'laztan, xuxurla: gure 

lotura; maitale, 
adiskide: elkarrekin 
libre! maria lopez 
(ibarra, 1992).

aurtengo 
lehiaketako 
irabazleak
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goiena klubeko otsaileko zozketa!

Otarrea
Bidezko merkataritzako produktuak.  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Otarrea

Sarrerak
Arrikrutz kobak bisitatzeko, sarrerak.
Parte hartzeko sariaren izena:  
 Arrikrutz

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

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

Aretxabaletako Udalari esker 
M. A. Marin eta A. Boiraren bakarrizketarako sarrerak ditugu.
zaraia aretoan, Aretxabaletan. | Otsailaren 17an, 20:00etan

Arrasateko Udalari esker
'Oskara' dantza ikuskizunerako sarrerak ditugu.
Amaia antzokian, Arrasaten. | Otsailaren 18an, 19:30ean.

Spaloia kafe Antzokiari esker 
Etsaiakeroak, Sugoi eta Space Jam-erako sarrerak ditugu.
Spaloia kafe Antzokian, elgetan. | Otsailaren 17an, 22:00etan

pArte hArtzekO:
e-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA “ikuskizunaren izena” 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

irabazi bi lagunendako sarrerak

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

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

Goiena Klubaren txokoa

irabazi bi lagunendako otordua
GURE AMETSA JATETXEARI ESKER
begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

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

Euskara irabazle, denok irabazle!

Liburu sorta
- Urpekariak (Fermin etxegoien)
- Lepoan hartu (John Andueza)
- Azken txorakikeriak (kike Amonarriz) 
Parte hartzeko sariaren izena: Liburu sorta

CD sorta
- txapelpunk (punkaren semeak)
- Governors (Su garaian)
- Labrit (zortzi) 
Parte hartzeko sariaren izena: CD sorta

aitziber aranburuzabala arrasatE
Hirugarren denboraldia estrei-
natuko du otsailaren 22an Goie-
na telebistako Galdegazte saioak. 
Eskualdeko udalek, ikastetxeek 
eta Goienak elkarrekin landu 
duten egitasmoa da.

Jokin Bereziartua Goienako 
kazetariak aurkeztuko du, baina 
Debagoieneko hamar ikastetxe-
tako 14 eta 18 urte bitarteko 
ikasleek izango dute, bereziki, 
elkarrizketaren ardura.

ikastetxeetatik platora 
30 minutu iraungo duen saio 
bakoitzean, ikasleek aukeratu 
duten pertsonaia ezagun bat 
gonbidatuko dute. Hori horrela, 
besteak beste, Txerra Bolinaga 
-RIP taldeko kidea-, Aitziber 
Garmendia aktorea eta Miren 
Amuriza bertsolaria izango dira 
aurtengo eskaintzan.

Saioak grabatu aurretik, Be-
reziartuaren bi ikastaro jasotzen 
dituzte ikasleek: ikastetxeetan 
egiten dutena, telebistako elka-

rrizketa bat prestatzeko oina-
rrizko gomendioen gainekoa; 
eta Goiena telebistako egoitzan 
egiten dutena. "Bigarren den-
boraldian heldu nion Galdegaz-
te-ri, eta esperientzia ederra 
izan zen. Ikastaroak oso ondo 
joan ziren iaz, eta aurten ere 
ikasleek, oro har, interes handiz 
jarraitzen dituzte ematen diz-
kiedan oinarrizko gomendioak. 

Produkzio lanak ez dira errazak 
izaten, guztion agendak batera-
tzea zaila izan ohi delako; hala 
ere, emaitza ikusita, merezi duen 
lana da. Gonbidatuek ere, oro 
har, gustura hartzen dute pro-
posamena. Nerabeen zalantzak 
gustura erantzuten dituzte eta 
formatua atsegina zaie", dio 
Jokin Bereziartuak, Galdegaz-
te-ko aurkezleak.

ikasleak telebistako 
kazetarien rolean sartuta 
otsailaren 22an eskainiko dute 'galdegazte' saioaren atal berria goiena telebistan. 
maiatzera bitartean, eguaztenetan, debagoieneko hamar ikastetxetako 14 eta 18 urte 
bitarteko ikasleek Euskal Herriko pertsonaia ezagunak elkarrizketatuko dituzte

a. a. arrasatE
Ilusioz heldu dio donostiarrak 
Bob Dylanen kantuak itzultzeko 
aukera emango dion erronkari.
kirola ere haren soinu bandarekin 
egiten omen duzu, orain. 
[Barre]. Halaxe da, bai. Girotzen 
hasita nago, eta erosita daukat 
Dylanen kantuak ingelesez eta 
gazteleraz jasotzen dituen libu-
rua ere. Hasi naiz lehenengo 
zirriborroak han idazten.
dylan-zalea zara?  Horregatik aur-
keztu zinen lehiaketara? 
Haren musikaren entzulea naiz, 
bai, baina ez naiz zale amorra-

tua. Itzuli beharreko kantu ba-
tzuk ezagutzen ditut; hala ere, 
aurrerantzean bihurtuko naiz 
adituago. Ez naiz itzultzailea; 
lagun batek eman zidan deial-
diaren berri. Pizgarria izan zen 
niretako, badaukadalako nire 
musika taldeendako kantari 
anglosaxoien hitzak euskarara 
ekartzeko joera. Gustuko ditut 
sormen lanak, eta pozik nago!
ze punturaino dira parekideak eus-
kara eta ingelesa? 
Euskara hizkuntza melodikoa 
dela eta gauzak modu askotara 
adierazteko aukera ematen due-

la iruditzen zait. Asko maite 
ditut bi hizkuntzak; eroso nago.
aholkularirik baduzu gertu? 
Euskararekiko ditudan zalantzak 
pisu-kide batekin argitzen ditut;  
era berean, musikari lagunekin 
ere partekatzeko asmoa dut, bai.

"Lan asko dut irailera bitartean, 
baina ilusio handiz nago"
gartXot unsain Jokin zaitEgi bEkarEn irabazlEa
abenduan argitaratuko du Elkar argitaletxeak liburua

gartxot Unsain letona. G. u.

aurkezlea eta arrasateko institutuko ikasleak Txerra Bolinagarekin. mireia bikuña

kultura      41
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1. etXebizitzak

101. saldu
bergara. 180 metro koa-
droko duplexa salgai san 
martin agirre plazan. 639 
03 43 58 

bergara. ubera auzoa. 
olañeta baserria eta 15 
hektareako lursaila salgai 
(pinuak eta zelaiak). 943 
76 35 09 edo 677 21 46 82 

102. erosi
bergara. bergaran hiru 
logela, igogailua, garajea 
eta trastelekua dauzkan 
etxebizitza erosiko nuke, 
erdialdean. 653 29 37 04 

etxebizitza erosi. bi edo 
hiru logelako etxebizitza 
erosiko nuke. etxabean 
edo lehen solairuan. 
Gehienez 50.000 euro 
ordainduko nituzke. 677 
52 33 75 

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

eskoriatza. etxebizitza 
guztiz jantzia ematen da 
errentan eduardo Goro-
sarri enparantzan. sukal-
dea, bi bainugela, egon-
gela eta hiru logela. Ga-
rajearekin. 605 77 51 65

104. errentan Hartu
arrasate. etxebizitza har-
tuko genuke errentan. 
kontaktuan jartzeko deitu 
telefono honetara: 651 90 
40 10 

arrasate. etxebizitza har-
tuko nuke errentan. bi edo 
hiru logelakoa. Harrema-
netarako: 603 29 94 29 

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

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

debagoiena. bikote baten 
etxebizitza behar du 
errentan. estudio batekin 
ere nahikoa izango genu-
ke. Gehienez 300 euro 
ordain dezakegu hilean. 
631 41 38 92 

oñati edo arrasate. etxe-
bizitza behar dugu erren-
tan. bi bikote gara. 673 
90 69 74 

4. lana

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

arrasate. mutila gertu 
zaintza lanetan orduka 
aritzeko. 632 08 57 69 

debagoiena.  neska ger-
tu nagusiak zaintzeko. 
erreferentzia onak eta 
dokumentazioa egunera-
tuta daukat. 631 48 82 58 

debagoiena. emakume 
arduratsua, erreferentzia 
onak dituena, nagusiak 
zaintzeko gertu. lege pa-
perak eguneratuta dauz-
kat. 600 21 25 16 

debagoiena. emakumea 
prest etxeko lanak edo 
garbiketa lanak egin edo 
pertsona helduak zaintze-
ko. 632 69 12 42 

debagoiena. emakumez-
koa prest pertsona nagu-
siak zaintzeko gauez edo 
etxean bertan bizi izanda. 
632 51 85 01 

debagoiena. esperientzia 
duen pertsona arduratsua 
nagusiak zaintzeko eta 
garbiketa lanak egiteko 
gertu. ordutegi arazo ba-
rik. 632 83 32 44 

debagoiena. etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la lan egingo nuke. 632 
00 32 94 

debagoiena. etxean ber-
tan bizi izaten edo egun 
osoz lan egingo nuke 
zaintza lanetan. erreferen-
tzia onak dauzkat. 631 28 
02 98 edo 632 89 09 42 

debagoiena. etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka 
lan egingo nuke. Harrema-
netarako: 602 13 93 96 

debagoiena. etxeko lan-
gile moduan, garbiketak 
egiten, arropa konponke-
tak egiten, dendan eta 
abarren lan egiteko gertu 
nago. 678 13 59 14 

debagoiena. Garbiketak 
egiten, ume zein nagusiak 
zaintzen edo sukalde la-
guntzaile moduan lan 
egingo nuke. Harremane-
tarako: 663 40 92 67 

debagoiena. Gizona ger-
tu nagusiak zaindu, lagun-
tza eman eta abarretara-
ko. etxean bertan bizi 
izaten, egunez edota or-
duka. 634 09 55 46 

debagoiena. Gizona na-
gusiak eta umeak zain-
tzeko gertu. urtetako 
esperientzia dut eta ikas-
ketak ere bai. autoa dau-
kat. astean zehar orduka, 
gauetan edota asteburue-
tan. 603 29 29 52 

debagoiena. Gizonezkoa 
prest garbiketa lanak egin 
edo pertsona helduak 
zaintzeko. 631 01 86 67 

debagoiena. Goizetan lan 
egingo nuke garbiketan 
eta nagusiak zaintzen. 
denbora luzeko esperien-
tzia eta erreferentzia onak 
dauzkat. 697 74 94 86 

debagoiena. mutila ger-
tu nekazaritza eta baserri 
lanak egiteko, nagusiak 
zaintzeko edo bestelako 
edozein lanetarako. 648 
60 71 36 

debagoiena. mutila lane-
rako gertu. esperientzia 
dut lantegian, katean, 
biltegian, denetariko gar-
biketak egiten edota zain-
tza lanetan. berehala 
hasiko nintzateke. 679 60 
08 48 

debagoiena. mutila na-
gusiak zaintzeko eta gar-
biketa lanetan aritzeko 
gertu. autoa daukat. Gi-
dari edo banatzaile mo-
duan ere lan egin dezaket. 
647 01 74 66 (cristino) 

debagoiena. mutila na-
gusiak zaintzeko eta gar-
biketa lanetan aritzeko 
gertu. autoa daukat. Gi-
dari edo banatzaile mo-

duan ere lan egin dezaket. 
662 90 51 50 (arjelis) 

debagoiena. nagusiak 
etxean zein ospitalean 
zaintzen lan egingo nuke. 
baita margotzen, zoruak 
leuntzen eta bernizatzen 
ere. supermerkatuan ere 
aritu izan naiz. Harrema-
netarako: 665 53 03 18 

debagoiena. nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 
lan egingo nuke. espe-
rientzia dut. 659 57 93 89 

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

debagoiena. neska ar-
duratsua gertu denetariko 
garbiketak egiteko eta 
ume zein nagusiak zain-
tzeko. autoa daukat. 602 
12 18 27 (sandra) 

debagoiena. neska ger-
tu 12:00etatik 19:00etara 

artean nagusiak zaintze-
ko. baita domeka eta 
jaiegunetan ere. Harrema-
netarako: 646 10 21 66 

debagoiena. pertsona 
nagusiak zaintzen lan es-
karmentua daukan gizo-
nezkoa, etxean bertan edo 
orduka lan egiteko prest. 
666 60 68 65 

debagoiena. taberna, 
etxe, baserri eta abarren 
garbiketarako prest nago. 
autoa daukat. Harrema-
netarako: 632 77 35 38 

debagoiena. Zaintza 
lanetan edo garbiketan 
lan egingo nuke. orduka, 
egun osoz zein etxean 
bertan bizi izaten. Ha-
rremanetarako: 638 85 
43 36 

debagoiena. Zaintza la-
netan edo garbiketan lan 
egingo nuke. orduka, 
egun osoz zein etxean 
bertan bizi izaten. baita 
zerbitzari lanetan ere. 654 
11 15 14 

debagoiena. Zoruak leun-
tzen, altzariak muntatzen 
edota atari eta abarrak 
garbitzen lan egingo nuke. 
685 57 54 33 

oñati. emakume euskal-
duna pertsona nagusiak 
eta haurrak zaintzeko 
prest. baita garbiketa la-
nak egiteko ere. esperien-
tzia handiarekin. autoa 
daukat. 627 18 04 35 edo 
943 08 23 99 

8. denetarik

804. Hartu
loreontziak. erabili gabe 
edota traban dituzun lo-
reontziak jasoko nituzke, 
bai arrasaten, aramaion, 
aretxabaletan edo esko-
riatzan. 630 43 31 17 

806. Galdu
eraztuna. ezkontzako eraz-
tuna galdu dut. urre zuri eta 
horikoa da. barruan 4-6-16 
eta exania jartzen du. sari-
tuko da. 652 77 13 77 

943 25 05 05 

sailkatuak@goiEna.Eus

WWW.goiEna.Eus/sailkatuakk

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

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

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

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

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

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

iragarkia JarTZEko:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Martzial	Agirre	(Espoloia),	84	m2,	4	logela,	trastelekua	eta	garajea	barne.	235.000€.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	PREZIO	JAITSIERA
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Igogailua.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	2	komun,	trastelekua.	120.000€.
•	 Zubiaurre,	77	m2,	2	log,	terraza,	trastelekua	eta	garajea.	145.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubieta,	90	m2,	3	logela,	ez	du	obrarik	behar.	80.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Barrenkale,	55	m2,	2	logela.	Bizitzera	sartzeko.	85.000€.
•	 Martoko,	77	m2,	2	logela,	igogailua.	Ez	du	obrarik	behar.	95.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Barrenkale,	75	m2,	3	logela.	Ez	du	obrarik		behar.	70.000€.
•	 Martoko,	70	m2.	2	log,	igogailua,	trastelekua,	ez	du	obrarik		behar.	108.000€.
•	 Aranerreka,	90	m2,	3	log,	igogailua,	trastelekua	eta	garaje	itxia.	175.000€.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.	
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Urteaga,	92	m2,	3	logela,	terraza	40	m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28	m2ko	terraza.	350.000€.	
•	 Zubiaurre,	86	m2,	3	log,	trastelekua	eta	garajea	barne.	100.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berritua,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	berritua.	Ez	du	obra	beharrik.	145.000€.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	153.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000€.
•	 Zubieta,	125	m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera	192.000€.
•	 San	Antonio,	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000€.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	98.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	PREZIO	JAITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	60	m2,	2	logela.	Lasaia	eta	eguzkitsua.	100.000€.	AUKERA	ONA.

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

oSinTXU: 
•	 Osintxu,	92	m2.	3	logela,	igogailua,	garajea.	Eraikuntza	berrian.	165.000€.
•	 Osintxu,	55	m2.	Ganbara	55m2,	lursailarekin.	BERRITZEKO.	40.000€.
•	 Osintxu,	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRITZEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu,	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.

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

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

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

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
bergaran, 2017ko otsailaren 10ean.

urteurreneko meza domekan izango da, otsailaren 12an, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

—
Gurekin egon zara, gurekin zaude
eta gurekin betirako egongo zara.

(beistegi baserrikoa) 
prudentzio belategiren alarguna

2016ko urtarrilaren 22an hil zen, 91 urte zituela.

 Maria
Salegi Unzueta

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
bergaran, 2017ko otsailaren 10ean.

urteurreneko meza domekan izango da, otsailaren 12an, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

—
Zure irudia, hitzak eta maitasuna

gurekin ditugu beti.
Urrun egon arren, alboan zaitugu.

(askatsu baserrikoa)

2016ko otsailaren 25ean hil zen, 90 urte zituela.

 Jose angel
larrañaga Belategi

mEza

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
aramaion, 2017ko otsailaren 10ean.

Haren aldeko hileta-elizkizuna domekan izango da, otsailaren 12an, 
13:00etan, barajuen auzoko Jasokundeko amaren parroki elizan.

2017ko otsailaren 5ean hil zen, gasteizen, 91 urte zituela.

Eusebio
arriolabengoa Mendizabal

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

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

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

Goiena: irakurriena Debagoienean.
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oroigarria

basabeko familixia.
aretxabaletan, 2017ko otsailaren 10ean. 

Sortu dozu gure artian txoko bat
atsegina, goxua ta jatorra.

Hutsune ein da oin, ze gogorra!
Baina zuk emundakua izengo da

gugan haziko dan altxorra.

Eskerrik asko, Ibon.

2017ko otsailaren 4an hil zen, 42 urte zituela.

 ibon
Viteri zubia

oroigarria

arrasaten, 2017ko otsailaren 10ean.

aitorren lagunak.

2017ko otsailaren 6an hil zen, 61 urte zituela.

 Marije
lezeta ibabe

EskEr ona

arrasaten, 2017ko otsailaren 10ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Gure ondotik joan arren, beti gure bihotzean egongo zara.

2017ko otsailaren 2an hil zen, 82 urte zituela.

 dolores
Varga Perez

oroigarria

atxabaltako kuadrillia.
aretxabaletan, 2017ko otsailaren 10ean.

Bidelagun ezin hobian babesian
maitxasunez beteta fan zara.

Gure bihotzetan betirako, Viteri.

2017ko otsailaren 4an hil zen, 42 urte zituela.

 ibon
Viteri zubia

oroigarria

zure kuadrillia.
Eskoriatzan, 2017ko otsailaren 10ean.

Eskerrik asko elkarrekin
bizi izan ditxugun

momentu berezi eta
ahaztezinengaitxik.

Gure bihotzetan
egongo zara beti.

2017ko otsailaren 4an hil zen, 42 urte zituela.

 ibon
Viteri zubia

Eskoriatzan, 2017ko otsailaren 10ean.

Eskerrik asko egun hauetan gure ondoan izan zareten guztioi, 
zuen gertutasun eta babesak asko lagundu digu.

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko otsailaren 4an hil zen, 42 urte zituela.

 ibon
Viteri zubia

EskEr onaEskEr ona

arrasaten, 2017ko otsailaren 10ean.

Egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
eta gurekin egon zareten guztioi eskerrik asko

bihotz-bihotzez, familiaren izenean.

2017ko otsailaren 6an hil zen, 61 urte zituela.

 Marije
lezeta ibabe

EskEr ona

 bergaran, 2017ko otsailaren 10ean.

Eskerrik asko etxekoen izenean egun hauetan 
babesa eta gertutasuna adierazi, 

hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi

2017ko urtarrilaren 28an hil zen, 71 urte zituela.

angel garitano 
astigarraga

oroigarria

 antzuolan, 2017ko otsailaren 10ean.

Gure ondotik joan zara,
baina betiko izango zaitugu gure bihotzetan.

2016ko otsailaren 7an hil zen, 50 urte zituela.

Jose antonio 
Cid Freitas

oroigarria

anai-arrebak eta bilobak.
arrasaten, 2017ko otsailaren 10ean.

Iluntasunean argi izpia aurkitzen lagundu diguzu.
Orain zu izango zara gure bidea argiztatuko duen izarra.

2017ko otsailaren 6an hil zen, 61 urte zituela.

 Marije 
lezeta ibabe

oroigarria

belaxeko zure lankide eta lagunak.
arrasaten, 2017ko otsailaren 10ean.

Ez zaitugu inoiz ahaztuko,
ez zaitugu inoiz galduko,
gure bihotz barrenean

eramango zaitugu betiko.

2017ko otsailaren 6an hil zen, 61 urte zituela.

 Marije 
lezeta ibabe

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire 
lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. Azken agurrean 

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.
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txutxu-mutxuak

2. San Blas jaiak Buruñaon
san blas jaiak ospatu dituzte 
bergarako buruñao auzoan, otsailaren 
3aren bueltan. moises azpiazu dantza 
taldeko 60 umek eta gaztetxok 
elkartean egin behar izan zituzten 
dantzak, euriagatik.

1. kanariarrak Bergaran
kanaria Handiko las palmas hiriburuko 
Felo monzon Grau bassas institutuko 
ikasleak laboratorium museoa eta 
herriko erdigune historikoa bisitatzen 
izan dira hilaren 4an. batxilergoko 
zientzietako ikasleak dira.

4. Marrazkia Tinduferaino
Hilaren 25ean donostiatik tindufeko 
kanpamenduetara (aljeria) bidaiatuko 
duen kamioi batek kurtzebarriko naroa 
Fernandez de arroiabe ikasleak 
egindako marrazkia eramango du, 
grafitigile talde batek margotuta.

3. 53 urte batera
bergarako pablo rodriguezek eta emili 
sanchok bien urtebetetzea eta ezkondu 
zireneko 53. urteurrena ospatu dute. 
Zorionak bikote! yune, nayara, Vega, 
unai,  aimar eta gainerako senideen 
partetik.

5. gernikako arbolak 100 urte
mendeurrena bete zuen otsailaren 2an 
oñatiko Gernikako arbolak eta askok 
hartu zuten parte 3an egindako 
ospakizunean. 100 kandela piztu 
zituzten eta Jabier bikuñak egindako 
oroigarria jarri zuten, besteak beste.

1

2

4

5

3

ETXEra
antzuolako neska bat aebetatik 
kanadara zihoan baina hegazkina 
hartu aurretik, bueltan bidali dute 
etxera, bisa kadukatuta, iraungita 
zuelako. Hori jakinarazi aurretik, 
baina, lau orduko galdera 
zaparrada jasan behar izan zuen.

anTZuolan
emakumeen birako etapa bat 
antzuolan hasi eta bukatuko da. 
maiatzaren 19an izango da. 

Puntako txirrindulariek 
zeharkatuko dituzte bailarako 
errepideak egun horretan. 
antzuolan, gainera, bizikletez, 
maillotez eta trofeoez gain, 
bestelako ekintzak ere egongo 
dira. Festa giroa izango da nagusi 
eta musika, adibidez, ez da 
faltako.    

kiliManJaron
duela 20 urte, 66 urterekin, igo 
zuen tanzaniako kilimanjaro 

mendia Jaxinto lizarralde 
oñatiarrak. donostiako espedizio 
talde batekin joan zen. duela hiru 
bat aste etbko Gailurra programan 
agertu zen oñatiarra, ekintza hori 
eta aizkorrira zenbatetan joan den 
azalduz. bada, kilimanjarora 
berarekin batera igotako gazte 
batek hori ikusi, eta zur eta lur 
gelditu zen lizarralde mendi 
puntan ikusita. 20 urte zituen 
orduan mutil donostiar horrek. 
oñatiarra telebistan ikusi eta 

harremanetan jarri zen harekin, 
telefonoz, hunkituta.

holokauSToa
Holokaustoaren biktima izan zen 
pedro Joxe axpe sagasta 
bergararrari omenaldia egiteko 
eskatu dio intxorta 1937 kultura 
elkarteak bergarako alkateari, 
elena leteri. omenaldia egiteko 
unerik egokiena maiatza izango 
dela esan diote eta prest agertu 
dira hori antolatzen laguntzeko. 

alkatea ados agertu da bilerak 
egiteko gai horren gainean berba 
egiteko. 

'ouTlET'-a
datorren hileko lehen asteburuan 
egingo dute neguko arropen 
outlet-a oñatin, martxoaren 3an 
eta 4an, txandak antolatuta. 
inauteriak pasa eta gero egitea 
erabaki dute. Gainera, litekeena 
da debagoieneko beste herrietan 
ere egun beretan egitea. 

#diotEnEz
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zorion agurrak

arEtxabalEta
izaro Maskariano 
de san Justo
otsailaren 15ean, 5 
urte. Zorionak, 
printzesa. primeran 
pasatu zure eguna. 
asko maite zaitugun 
guztien partetik. aitatxo, 
amatxo eta aner.

bErgara
uxue bernal Varela
otsailaren 16an, 9 
urte. Zorionak, maittia, 
familiako guztien 
partetik. asko maite 
zaitugu.

oÑati
beñat larrea 
negeruela
otsailaren 12an, 5 
urte. Zorionak zuri, 
zorionak beti... 
ondo-ondo pasatu 
eguna. patxo handi 
bat, etxeko danon 
partetik.

arrasatE
inesa ugalde
otsailaren 12an, 21 
urte. Zorionak zure 
anaia maitearen 
partetik.

arEtxabalEta
Manex arriaran 
oianguren
otsailaren 12an, 7 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
ondo-ondo ospatukou 
bazkari eta txokolatada 
handi batekin! 
Zorionak familia 
danaren partetik!

arrasatE
izadi orobengoa zabala eta ane urbina 
orobengoa
otsailaren 12an, anek 4 urte eta 14an, izadik 5 
urte. Zorionak, printzesak! ondo-ondo pasatu zuen 
egunean. muxu handi bana familia guztiaren eta, 
bereziki, Haizearen eta intzaren partetik.

arEtxabalEta
nerea olmedo eta Malen gartziaetxabe
nereak otsailaren 12an, 35 urte eta malenek 
otsailaren 14an, 5 urte. ondo-ondo pasatu zuen 
eguna. marrubizko mila muxu, familiako danen 
partetik.

arrasatE
nerea losa Herrera
otsailaren 7an, 13 
urte. Zorionak, nerea! 
ondo pasatu zure 
egunean. mila musu 
familia osoaren eta, 
bereziki, alazneren eta 
aitorren partetik. aupa, 
txapelduna!

oÑati
auritz aranburu 
sologaistoa
otsailaren 1ean, 13 
urte. Zorionak, 
txapeldun! ondo 
pasatu zure eguna. 
muxu potolo bat 
etxekoen partetik.

oÑati
Jorge eta aner
anerrek otsailaren 11n, 3 urtetxo eta aitatxok 
otsailaren 12an, 37 urte! Zorionak! bixon urtiak 
ospatuku bazkari goxo batekin, patxo bat aimarren, 
amatxoren eta familixa danaren partetik.

arrasatE
garazi bragado 
alvarez
otsailaren 7an, 3 urte. 
Zorionak, politt hori! 
oso ondo pasatu zure 
eguna, etxekoon 
partetik.

arEtxabalEta
ibai urkia berezibar
otsailaren 1ean, 5 
urte. Zorionak, ibaitxo! 
ondo pasatu zure 
urtebetetzea familiako 
guztiekin.

bErgara
ane elkoroberezibar 
rivas
otsailaren 11n, 10 
urte. Zorionak, 
printzesa! ondo pasatu 
zure urtebetetzea. 
muxu erraldoi bat, 
etxekoen partetik.

oÑati
naroa legazpia 
larrea
otsailaren 7an, 9 urte. 
Zorionak, naroa! muxu 
handi-handi bat etxeko 
danon partetik eta 
ondo pasatu zure 
egunean!

oÑati
Maren irazabal 
Plazaola
urtarrilaren 31n, 12 
urte. Zorionak, maren, 
etxeko danon eta, 
batez be, Garaziren eta 
izarren partetik. ondo 
pasatu merendolan. 
txokolatezko muxuak.

oÑati
Jokin elorza soares
urtarrilaren 28an, 2 
urte. Zorionak etxeko 
guztien partetik! muxu 
erraldoi bat, txikitxo!

arrasatE
izaro urkitza Perez
otsailaren 6an, 10 urte. Zorionak, printzesa, familia 
osoaren eta, batez ere, lehengusu youness eta 
nabilen partetik. ondo pasatu zure eguna.

arrasatE
Xabi eta oxel
otsailaren 7an, xabik 6 urte eta otsailaren 10ean, 
oxelek 4 urte! segi oin arte moruen gure bizitza 
betetzen! patxo handi bat, etxekoen partetik!

bErgara
June gonzalez 
Fernandez
otsailaren 6an, 4 urte. 
Zorionak, maitia! 4 
urte jada. pa handia 
etxeko guztion 
partetik.

arEtxabalEta
Jokin Jausoro 
zubizarreta
otsailaren 6an, 3 urte. 
Zorionak, Jokin! ondo 
pasatu zure 
urtebetetze egunean! 
patxo handi bat, 
etxeko danon partetik!

arEtxabalEta
agate etxeberria 
zabala
otsailaren 6an, 2 urte. 
Zorionak, printsesita! 
Honezkero bi urte! 
muxu handi bat etxeko 
danon eta, bereziki, 
inarren partetik!

arEtxabalEta
intza eraña larrea
otsailaren 6an, 3 urte. 
Zorionak, intza! 3 urte! 
Ze handi ein zaren! 
patxo handi bat danon 
partetik!

oÑati
Markel Pinedo 
santos
otsailaren 11n, 
urtebete. Zorionak, 
markel! muxu handi 
bat familia osoaren 
eta, bereziki, alexen 
eta Jakesen partetik.

bErgara
Jon aranzabal 
elkoroberezibar
otsailaren 8an, Jonek 
bi urte. Zorionak! patxo 
handi bat aitita eta 
amamen, osaba-izeben 
eta lehengusuen 
partetik.

arrasatE
izadi bellido
otsailaren 8an, 7 urte. 
Zorionak, izadi! ondo 
pasatu zure egunean, 
familia osoaren 
partetik!

bErgara
beñat garitano 
garmendia
otsailaren 9an, 6 urte. 
Zorionak, politt hori! 
ondo pasatu zure 
urtebetze eguna eta 
patxo potolo bat, 
etxeko danon partetik.

arrasatE
eneko oruna 
rodriguez
otsailaren 8an, 13 
urte. Zorionak, 
txapeldun! ondo 
pasatu zure 
urtebetetze egunean 
eta muxu handi bat 
etxekoen partetik.

oÑati
Julen aranburu gomendio
otsailaren 8an, 13 urte. Zorionak, Julen. Zure eguna 
topera disfrutatu eta lagun eta senitartekoekin 
ospatu. muxu handi bat, etxekoen partetik.

arraSaTEko ErrugBi TaldEarEn parTidua
‘Harmailatik’ Astelehena, 22:00

imanol soriano

arraSaTEko oSoko Bilkura oSorik
‘Osoko bilkurak’ Egubakoitza, 22:00

Jokin bereZiartua

astEa goiEna tElEbistan

Goiena telebistako 
proGramaZio osoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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EMaiguZuE ZuEn EkiTaldiEn BErri EguaZTEnEko EguErdia Baino lEhEn. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

EgUBAkoitzA 10
oÑaTi odol ateratzea
urteko bigarrena egingo dute.
Enpresagintzan, 17:00etan. 

oÑaTi viii. bertso paper 
lehiaketako sari banaketa
uxue alberdi bertsolaria egongo da.
Gaztelekuan, 17:00etan. 

arraSaTE 'Zoru klausulak, 
hipoteka gastuak eta abusuzko 
klausulak' hitzaldia
Gipuzkoako kaleratzeak stop 
plataformako abokatu eta aholkulari 
juridiko maite ortiz, Jose maria 
erauskin eta xabi soto izango dira 
hizlariak.
Kulturaten, 18:30ean.

araMaio 'Txoxtparta' jaia
arrasateko ttakun txalaparta 
taldearen eskutik. 20:00etan 
autobusa arrasateko Garibain, 
20:30ean kalejira aramaion eta 
21:30ean afaria iturrietan.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

araMaio Bertso saioa
peru amorrortu, xabier antia eta 
xabi igoa oholtza gainean. lexuri 
Gonzalez de Heredia izango da 
gai-jartzailea.
Marixekan, 20:30ean.  

oÑaTi Joseba B. lenoir gang 
eta norman taldeak
Gitarrista nafarrak Eguzkiari 
begietara so diskoa aurkeztuko du. 
bestalde, norman eibartarrek rock 
doinuz beteko dute oholtza. 
sarrerak, bost euro. langabeek eta 
ikasleek, bi euro. 
Gaztetxean, 22:00etan. 

zAPAtUA 11
oÑaTi Mendi martxa
altsasuko gertakarietako gazteei 
elkartasuna adierazteko hainbat 
mendi tontorretan banderak 
jartzeko mendi irteera. 
Foruen plazan, 09:30ean. 

arETXaBalETa Ecstatic dance 
saioa
oskar estanga dJak gidatutako 
dantza saioa askea egingo dute. 

aurrez izena eman behar da:  
jaikielkartea@yahoo.es helbidean.
Ibarra kiroldegian, 10:00etan.

oÑaTi Espeleoabentura
arrikrutzeko eszentrika ikustera 
bisita gidatua. aurrez izena eman 
behar da 943-08 20 00 telefonoan.
Arrikrutzen, 12:00etan.

arraSaTE ludoteka ibiltaria
pizzak egitea, skate parkera joatea 
eta jolas erraldoiak egitea dituzte 
helburu. parte-hartzaileen artean 
adostuko dute zer egin.
Musakolan, 10:30ean.

oÑaTi ludoteka ibiltaria
pizza tailerra eta jolas erraldoiak, 
3-10 urte artekoendako.
Olakua dorrean, 10:30ean. 

oÑaTi aratusteetako entseguak
aratuste herrikoiko entsegua.
Larrañan, 12:00etan.

ESkoriaTZa 'atxorrotxeko 
gaztelua. denboraren talaiatik
dokumentalaren helburua 
atxorrotxek nafarroako 
erresumaren baitan izan zuen 
garrantzia erakustea da.
Ibarraundin, 12:30ean. 

oÑaTi 'Bufoiaren jolasera 
hurbilduz'' ikastaroa
eneritz artetxe aktorearekin eta 16 
urtetik gorakoendako, irazan 
antzerki gunearen eskutik.
Eltzian, 16:00etan.

anTZuola Bizikleta festa
2 urtetik aurrerako ziklista 
txikiendako jaia, lokatzakoekin
Eskolako patioan, 16:00etan. 

ElgETa grafiti tailerra
plantilla bidez grafitiak lantzen 
dituen oier peñagarikanorekin. 
Gaztelekuan, 16:30ean.

arraSaTE aratusteetarako 
karrozak
prestaketa lanekin hasiko dira. 
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

arETXaBalETa Sukaldaritza 
tailerra
torradak egingo dituzte. 
Gaztelekuan, 17:30ean.

ESkoriaTZa karta-jokoak
musa, tutea, txintxona... 
Gaztelekuan, 17:30ean. 

arETXaBalETa Bacon Maiden 
taldea
Heavy eta rock doinuak iron 
maidenen taldearekin.
Haizea tabernan, 19:00etan.   

ElgETa Bikustik taldea
Jon Gurrutxagak eta patxi Zabaletak 
osatzen duten bikoteak kantu 
ezagunen bertsioak egingo ditu. 
sarrera doan.
Spaloian, 19:30ean. 

BErgara 'Sweeney' antzezlana
Zestoako antzerki eskolako 
konpainiaren antzezlana, 
helduendako. euskal antzerki 
topaketetan ikusleen saria irabazi 
zuen iaz. sarrerak, zortzi euro.
Zabalotegin, 20:00etan. 

oÑaTi gipuzkoako herriarteko 
bertsolari txapelketa
oñatiko txinparta 1 taldea 
oiartzungo martzelina taldearen 
kontra. 
Oinarri elkartean, 20:30ean. 

oÑaTi Sharon Stoner eta 
Tutan Come on taldeak eta 
anestesiaren bertsioak
sharon stonerren itzulerako 
emanaldia ernairen eskutik.
Antixenan, 21:00etan.

araMaio pelikula
Rams pelikula emango dute.
Kultura etxean, 21:00etan. 

DoMEkA 12
oÑaTi Mendi irteera 
donostia-orio ibilbidea egingo dute, 
lehen Hezkuntzako 5. eta 6. 
mailetako eta dbHko ikasleek.
Autobuse geltokian, 08:00etan.

ElgETa Mintzapraktika irteera 
euskal mitologiaren inguruko bisita 
gidatua egingo dute aramaion.
Mendizaleen plazan, 09:15ean. 

oÑaTi kilometroak txikia
11:00 hasierako ekitaldia; 11:15-
12:30 ibilaldia; eta 12:30-14:00 
haur jolasak Foruen plazan. 

Lekaixoka zapiak jantzita eramatea 
eskatu dute antolatzaileek.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

ElgETa 'Berdinen arteko 
harremanak'
kalexka elkarteko hezitzaileek 
gidatutako tailerraren azken saioa. 
Gaztelekuan, 16:00etan.

arraSaTE Wii jolasak eta 
karaokea
Gaztetxoendako ekintza. 
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

arETXaBalETa pelikula
Gaztetxoendako ekintza. 
Gaztelekuan, 17:30ean.

ESkoriaTZa laburmetraien 
emanaldia
Gaztetxoendako ekintza. 
Gaztelekuan, 17:30ean.

BErgara 'Magia lapurra' 
antzezlana
txalo konpainiarena. Haurrendako. 
dorletak mago laguntzaile izan gura 
du eta casting batera aurkeztuko 
da. baina proba egingo diona ez  da 
magoa, lapurra da. sarrerak, lau 
euro.
Zabalotegin, 18:00etan. 

oÑaTi 'kafkaren aulkia'
bertsoak, musika doinuak eta 
olerkiak bateratzen dituen 
ikuskizuna, andoni egañarekin, 
uxue alberdirekin eta pello 
ramirezekin.
Gaztelekuan,19:00etan. 

ESkoriaTZa kintoen dantzak
bigarrenez egingo dituzte dantzak.
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:00etan.

arETXaBalETa kintoen dantzak
bigarrenez egingo dute dantza.
Herriko Plazan, 19:00etan. 

oÑaTi 'itxarongela' eta 
'Eskutitza ramoni' antzezlanak
ikusi makusi taldekoen eskutik. 
sarrerekin batutako dirua 
parrokiako misio taldeak malin 
duen proiektura bideratuko da.
Santa Anan, 19:00etan.

AstELEhEnA 13
arETXaBalETa odol ematea
asteroko deialdia.
Durana kalean, 16:45ean. 

oÑaTi artixa taldearen 
erakusketa
xx. mendeko lehen erdiko argazkiak 
ikusteko azken eguna.
Kultura etxean.
 

MArtitzEnA 14
oÑaTi 'Elkartasuna'
Joxean larrañaga parrokoak egingo 
du berba, pake lekuk gonbidatuta.
Aipatutako lekuan, 17:30ean.

arETXaBalETa Makillaje 
ikastaroa
aratusteetan zelan makillatu 
erakutsiko dute Gemes estetika 

agenda

nagorE lagarrEta

BErgara fly Shit eta inoren Ero ni
txapa irratiaren jaia. Fly shit bergararrek 20. urtemugako birako emanaldia 
egingo dute. Hardcore doinuz beteko dute oholtza. inoren ero ni taldea lagun 
izango dute. sarrerak, bost euro. 
Bihar, zapatua, gaztetxean, 22:30ean.
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zentrokoek. mozorroak eramatea 
gomendatu dute.
Udaletxe zaharrean, 18:00etan.

oÑaTi 'nola landu 
komunikazioa gure 
seme-alabengan' tailerra 
Haur Hezkuntzako eta lehen 
Hezkuntzako 1. eta 2. mailetako 
gurasoendako.
Euskaldunberri gelan, 18:15ean.

anTZuola arnasguneen tailerra 
uemako teknikarien eskutik.
Olararen, 18:30ean. 

ElgETa korrika batzordea 
bigarren batzarra egingo dute. 
irekia herritar guztiendako.
Udaletxean, 19:00etan. 

BErgara amodiozko gutun 
eta esaldien lehiaketako sari 
banaketa
82 gutun eta 41 esaldi aurkeztu 
dituzte lehiaketa. onenak sarituko 
dituzte. 
Irizar jauregian, 19:00etan.

oÑaTi aratusteetako entseguak
aratuste herrikoiko entsegua.
Errekalden, 20:00etan.  

EgUAztEnA 15
ElgETa helduendako ipuin 
kontaketa tailerra
lehen saioa egingo dute gaur, 
eneko Haritza ipuin kontalariaren 
gidaritzapean.
Liburutegian, 18:30ean.

BErgara odol ateratzea
Hamabostean behingo deialdia.
Anbulatorioan, 18:00etan. 

oÑaTi 'Biodibertsitatea, kopuru 
aniztasuna baino zerbait  
gehiago'
eHuko irakasle arturo elosegiren 
berbaldia, natur eskolak 
antolatutako ingurumen 
Jardunaldien barruan.
Kultura etxean, 19:00etan.

oÑaTi helduendako ipuin 
kontaketa saioa
Sólo cuando me río saioa egingo du 
Virginia imazek, gazteleraz.
Liburutegian, 19:00etan. 

dEBagoiEna lehen sorospenen 
ikastaroa
debagoieneko Gurutze Gorriak 
emango du otsailaren 24tik 
martxoaren 24ra. izena emateko: 
678 40 15 86 telefonoa.
Izen-ematea, aipatutako 
telefonoan.

oÑaTi 'ur estimulazioa 
jaioberriendako' ikastaroa
martxoaren 4an egingo dute 
kiroldegian eta 0-24 hilabete arteko 
umeen gurasoendako izango da. 
lara martin izango da irakaslea. 
arlo teorikoa eta praktikoa landuko 
dituzte eta gutxienez sei guraso 
beharko dira ikastaroa egiteko. 
izena emateko epea zabalik dago, 
otsailaren 21era arte.
Izen-ematea, Zubikoa kiroldegian. 

EgUEnA 16
ElgETa podologoa 
erretiratuendako
ezinbestekoa da aldez aurretik 
txanda hartzea: 943-76 80 77.
Kultura etxean, 15:00etan.

oÑaTi 'okilak, basoko arotzak 
eta biodibertsitatea' erakusketa
ingurumen Jardunaldien barruan, 
natur eskolaren eskutik. Gaur 
egingo dute irekiera ekitaldia.
Kultura etxean, martxoaren 5era 
arte.  

BErgara 'oparitu zuhaitz bat'
Gai hauen berri emango da: argindar 
enpresa handien "gehiegikeriak", 
kooperatiba energetikoak, Fiare 
banku etikoaren jarduera eta Oparitu 
zuhaitz bat egitasmoa.
Kultura etxean, 19:30ean.

oÑaTi 'Yo, daniel Blake'
Zineklub emanaldian ken loachen 
azken pelikula ikusteko aukera. 
Hayley squires eta natalie ann 
Jamieson dira protagonistak.
Kultura etxean, 19:30ean.

arraSaTE antzerkia kooltur 
ostegunetan
Atte hil aurretik delako antzezlana 
eskainiko du beheko larraine 
taldeak. musikaren ordez, antzerkia. 
sarrerak, bost euro
Gaztetxean, 22:00etan.

antonio zabala

arraSaTE

amaia antZokia

figuras ocultas
Zapatua: 19:30, 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

orm (euskaraz)
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

oÑaTi

kultura etxea

lion
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 20:30.

Blinky Bill, el 
koala
Zapatua: 17:00.
domeka: 12:00, 
17:00.

arETXaBalETa

arkupe

figuras ocultas
egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

orm
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EiBar

coliseo

50 sombras mas 
oscuras
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

lion
Zapatua: 19:45, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

loving
Zapatua: 17:00, 
19:45.
domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.

El fin de ETa
Zapatua: 22:30.

antZokia

50 sombras mas 
oscuras
Zapatua: 19:45, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

Blinky Bill, el 
koala
domeka: 17:00.

gaSTEiZ

bouleVard

Ballerina
egubakoitza: 16:45, 
18:40.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:45, 18:40.

50 sombras mas 
oscuras
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:30.
eguena: 17:30, 
22:30.

figuras ocultas
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 
22:30.
eguena: 17:30.

lion
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

Batman, la lego 
pelicula
egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:30, 20:30, 
22:30.
astelehena eta 
eguaztena: 17:30, 
20:00.
martitzena: 17:30.
eguena: 20:00.

Manchester al 
frente
egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
21:20.
astelehenetik 
eguenera: 17:15, 
20:00.

la, la, land
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Tarde para la ira
egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 

20:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

Multiple
egubakoitzetik 
domekara: 18:15, 
22:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 20:00.

loving
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30.

hotel Europa
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00.

Toni Erdman 
egubakoitzetik 
eguenera: 22:00.

vaiana
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

¡Canta1
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Teresa y Tim
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

bouleVard

50 sombras mas 
oscuras
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:00,  
17:30, 18:30, 
19:30, 20:00, 
21:00, 22:00, 
22:30, 23:30.
eguena: 17:30.
domeka eta 
eguaztena: 16:00.

Batman, la lego 
pelicula
egubakoitzetik 
eguenera: 18:00, 
20:00.
egubakoitzetik 
domekara: 17:00.

Batman, la lego 
pelicula 3d
domeka eta 
eguaztena: 16:00.

rings
egubakoitzetik 
eguenera: 18:10, 
20:20, 22:30.
domeka eta 
eguaztena: 16:00.

Multiple
egubakoitzetik 
domekara: 19:05, 
21:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:30.
eguena: 17:15, 
20:00, 22:30.

Manchester 
frente al mar
egubakoitza eta 
domeka: 19:00, 
21:40.
Zapatua eta 
astelehenetik 
eguenera: 21:40.

figuras ocultas
egubakoitza eta 
domeka: 20:05.
astelehenetik 
eguenera: 22:25.
Zapatua eta 
astelehenetik 
eguenera: 19:00.

resident Evil
egubakoitzetik 
eguenera: 18:20, 
20:30, 22:40.

la, la, land
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:35, 22:10.

lion
egubakoitza eta 
domeka: 22:10.
Zapatua: 22:35.
astelehenetik 
eguenera: 20:05.

Ballerina
Zapatua: 15:50, 
18:10, 20:10.
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 16:50.

¡Canta!
egubakoitzetik 
domekara: 15:45, 
18:30.

passengers
egubakoitzetik 
domekara: 22:35.
astelehenetik 
eguenera: 21:30.

Tarde para la ira
egubakoitzetik 
domekara: 20:40.
astelehenetik 
eguenera: 19:30.

XXX: reactivated
egubakoitzetik 
eguenera: 22:00.

¿Tenia que ser 
el?
astelehenetik 
eguenera: 17:15.

zinEma

kritika

loving  
zuz.: Jeff nichols. Herr.: aeb (2016). aktoreak: ruth negga, Joel edgerton, michael  shannon. 

Maitasunaren indarra

ameriketako estatu batuetako 
Virginia estatuan kokatuta 
dago. Joan den mendeko 50eko 
hamarkada bukaeran.  
Hiriburutik aldenduta, basoan 
bizi den pertsona talde bat 
–gehienak beltzaranak dira, eta 
zuriak gutxiengoa– elkarrekin 
ederki konpontzen ikusten da. 
badago semea edo alaba 
espero duen bikotea: gizona 
zuria da eta emakumea beltza. 
Washington estatura joango 
dira ezkontzera, debekatuta 
dagoelako Virginian arraza 
desberdinetako pertsonak 
elkarrekin ezkontzea. legeak eta 
instituzioak zapaltzaileak dira 
eta, ezkontzaren ostean, 
elkarrekin nahi duten lurraldean 
eta baldintzetan bizi ahal  
izateko bikoteak izango duen 
borroka jarraituko ahal izango 
dugu. bikotearen ibilbidearen 
lekuko bagara ere, istorioan, 

egoera politikoa eta epaitegietan 
izandako borroka bigarren 
planoan geratzen da. Jeff 
nicholsen filma, batez ere, 
maitasun istorioa da. 
Zuzendariak, aldarrikapen 
nabarmenak egin barik eta 
ahotsa igo barik, sentiberatasuna 
eta neurria erabiltzen ditu 
bikotearen maitasuna azaldu eta 

ikusleak euren intimitatean 
sartzeko. bikoteak ia ez du 
berba egin beharrik. euren 
arteko keinuak eta begiradak 
benetan adierazgarriak dira. eta 
horrela antzematen dugu 
zer-nolako astakeria den elkar 
maitatzeko eskubidea duen 
bikote bati zoriontsu izateko 
oztopoak jartzea.

playCam



zu HEmEn zaudE

2017-02-10 Egubakoitza

Miren arregi oÑati
Aurkikuntza polita egin dute 
joan den urtarrilaren 29an Oña-
tiko Aitzulo koban. Izan ere, 
Gipuzkoan desagertutzat jotzen 
zen asun mintzakara –Urtica 
Membranacea– aurkitu dute 
bertan. "Asun mediterranearra 
da; batez ere, kostaldean ager-
tzen da. Bizkaian ezagutzen da, 
eta barrualdean azaltzen denean, 
normalean, haitzuloen sarreran 
izaten da", azaldu du Iker No-
voak, Oñatiko Naturzaleak el-
karteko kideak. 

Hain justu ere, Novoa bera 
haitzuloan zen aurkikuntza egin 
zenean eta sorpresa polita har-
tu zutela adierazi du: "Ez genuen 
asuna aurkitzerik espero, sor-
presa izan zen. Txikia da eta 
haitzuloaren sarrerako izkina-
txo baten aurkitu da. Pixkana-
ka handitzen joango da". 

betidanik han 
Ea desagertuta zegoen espezie 
bat den galdetuta, Novoak dio 
azken 150 urteetan ez dela ho-
rrelakoen konstantziarik Gi-
puzkoan, baina, seguru asko, 
betidanik bertan egon den asu-
na izango dela. "Ez da orain 
sortu; seguru asko, han egon 
da betidanik. Gertatzen da orain 

aurkitu egin dela". Esan bezala, 
botanikari alemaniar batek orain 
dela 150 urte jaso zuen horren 
berri Gipuzkoako kostaldean, 
baina ordutik berriro ez dela 
ikusi diote adituek.

Herbario digitala bultzatzeko 
Xabier de Arizaga herbario di-
gitala bultzatzeko elkartu ziren 
aurkikuntzaren egunean Ara-
bako Natur Institutuko, Sestao-
ko Natur Zientzien elkarteko 
eta Oñatiko Naturzaliak taldee-
tako kideak Oñatin. "Inguru 
hori oso aberatsa da botaniko-
ki, eta bertara joan ginen espe-
zieak ikustera", azaldu du No-
voak. Jaturaben hasi zuten 
ibilbidea eta handik Urrexolara 
egin ostean Aitzulora joan ziren. 
"Oñatiko taldekook Aitzulo bi-
sitatu  ostean beheranzko bidea 
hartu genuen. Une baten atzera 
begiratu genuen, ea Arabako 
eta Sestaoko taldekoak inguru-
ne ederrari begira liluratuta 
ote zeuden ikusteko, eta hara 
non, ingurura begira barik, lu-
rrera begira aurkitu genituen, 
kobako sarreran, izkinatxo ba-
ten. Asun mintzakarari begira 
zeuden", azaldu du Novoak. 

Asunaren ezaugarrien gainean 
galdetuta, Oñatiko Naturzaleak 
elkarteko kideak azaldu du "ur-
teroko landarea" dela; alegia, 
"urte baten, ziklo osoa egiten 
duen landarea". Une honetan 
irten berri dagoela adierazi du 
eta laster loratu egingo dela. 
Babes neurri berezirik ez da 
hartuko behin aurkikuntza egin 
ondoren. Izan ere, "ganadua-e-
ta dabilen tokiak toki egokiak 
dira asun mintzakararendako", 
eta, ezer egin gabe ere, Aitzu-
loko sarreran, ondo mantendu-
ko da.Urtarrilaren 29an aurkikuntza egin zuen taldea. arabako natur institutua

bukatzEko

asun mintzakara (Urtica membranacea). JaVier elorZa

150 urte haren berri izan 
barik, eta oñatin agertu
gipuzkoan desagertutzat jotzen zen asun mintzakara aurkitu dute oñatiko aitzulo 
kobazuloan. botanikari alemaniar batek orain dela 150 urte jaso zuen horren berri 
gipuzkoako kostaldean, baina ordutik berriro ez dela ikusi diote adituek
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Joseba Mirena

Eguna lehen euskal egunkaria 
omentzen ari dira hainbat 
erakunde egunotan. Gerra 
garaian kaleratu zuten, orain 
80 urte, eta, sei hileren ostean, 
Bilbo erortzear zegoela, itxi 
behar izan zuten. Lau gazte 
ziren erredaktoreak. Zein, 
horien artean? Jose Maria 
Arizmendiarrieta.

Eguna-ko lanagatik 
heriotza-zigorra jasotzeko 
zorian egon ostean, gerra 
amaituta, bere asmo 
sozioekonomikoak aurrera 
eraman zituen euskara alde 
batera utziz. 
Arizmendiarrietak hogei 
urtetan ia ez zuen euskara 
erabili.

Edonola ere, etapa hartatik 
kanpo, euskaraz egindako 
jarduera apartekoa da garai 
haietarako. Adibidez, 
seminarioan euskara hutsezko 
aldizkari bat sortu zuen 
ikaskide batzuekin, 
itzulpengintzan aritu zen edota 
arlo ezberdinetako berbekin 
hiztegi bat egin zuen bere 
idazkietarako. Gerra egoeran, 
Eguna-z gain, Gudari 
egunkarian ere idatzi zuen. 
1968. urte ingurutik aurrera TU 
Lankide-ren zenbaki guztietan 
euskarazko artikuluak idatzi 
zituen, enpresen izenak asmatu 
zituen...

Azken batean, euskara 
arloan ere, bere bizitzako zati 
handienean erabili zuenean, 
lan nabarmena egin zuen 
Aritzmendi-Arieta Joseba 
Mirenak.

azkEn bErba

AnDEr EtxEBErriA


