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Hainbat komunitatetako hamabi 
kidek ikastaroa jasoko dute
garabidek eskainitako hizkuntza biziberritzeko 
gidaritzari buruzko ikastaldi trinko bat izango da

J.B. aretxabaleta
Astelehenaz geroztik, eta urria-
ren 30era arte, abian da Aretxa-
baletan Garabide elkarteak lehen 
aldiz antolatu duen hizkuntza 
biziberritzeko gidaritzari buruz-
ko ikastaldi trinkoa. Martitze-
nean, Unai Elkoro alkateak on-
doetorria egin zien ikastaldiko 
parte-hartzaileei, eta ikastaroa-
ren helburuak azaldu zituen, 
besteak beste, Jon Sarasua Ga-
rabideko kideak.

Zortzi hizkuntza gutxiagotu-
tako hamabi pertsona ari dira 
parte hartzen ikastaldian, denak 

ere agintari profilekoak. Ikas-
taroan, kitxua (Peru eta Ekua-
dor), nasa (Kolonbia), kaqchikel 
(Guatemala), nahuatl (Mexiko), 
Yukatango maia (Mexiko), ama-
zigh (Maroko) eta maputxe (Txi-
le) hizkuntza komunitateetako 
kideek parte hartuko dute.

Urriaren 30era arte iraungo 
du ikastaldiak, eta parte har-
tzaileek 140 ordu inguruko for-
mazioa jasoko dute, euskararen 
inguruan egin den lanketa eza-
gutuaz hizkuntzak biziberritze-
ko estrategietan trebatzeko hel-
buruarekin.

maite txintxurreta

Nagusien eskubideen defentsan
Pertsona nagusien bizi baldintza "gero eta kaskarragoen" eta pentsioen 
gaineko "ardura" azaldu dute, besteak beste, ibarreko hainbat herritan, 
Pentsiodunen eta nagusien nazioarteko egunaren bueltan. argazkian, 
bergarako San martin plazan astelehenean egin zuten elkarretaratzean 
bildutako herritarrak ageri dira.

Josu Bilbao debagoiena
Adimen urritasuna duten per-
tsonen aldeko Gipuzkoako el-
karteak (Atzegi), Gipuzkoako 
Foru Aldundiarekin elkarlanean, 
urteko sentsibilizazio kanpaina 
berria aurkeztu du asteon. Atze-
giXperience lelopean, batez ere, 
boluntarioei bideratuta egongo 
da kanpaina.

Izan ere, "adimen urritasuna 
duten pertsonek, deialdi diber-
tigarri baten bidez, boluntarioen 
esperientziak, modan dauden 
esperientzia kaxekin alderatuz, 
bizipen ahaztezinak izateko 
gonbita" egin du elkarteak. Bi-
zipoza, Escapadas, Bienestar 
edo Bidelagun, izenen arabera 
multzokatu dira AtzegiXperien-
ce kaxak eta, horien bitartez, 
Atzegik eskaintzen dituen bo-
luntario aukerak azalduko dira; 
puntualki kolaboratzea, aldiz-
ka,zaletasunen bat partekatzea, 
ekimenetan parte hartzea, opo-
rretara joatea edo, besterik gabe, 
zerbait hartzera ateratzea. Hala, 
kolore guztietako esperientziak 

daudela aditzera eman nahi du 
kanpainak: "Zarena zarela ba-
dagoela zuretzat egokia den 
esperientzia".

Aldi berean, "boluntarioen 
lana balioan jarri" nahi dute, 
eta adimen urritasuna duten 
pertsonekin denbora partekatzen 
duten pertsonei "eskerrak eman" 
gura dizkiete. Izan ere, "doan, 
euren zaletasunak partekatu eta 
hainbat esparrutan laguntzen 
duten pertsona asko dago", Pa-
tricia Ayo kanpainako koordi-
natzaileak azaldu duenez.

Josean Idoeta Atzegiko pre-
sidenteak, bestalde, adimen 
urritasuna duten pertsonen 
bizitzan boluntarioek duten 
garrantzia azpimarratu du: 
"Hauei esker, adimen urritasu-

na duten pertsonek euren ai-
sialdiaz gehiago gozatu, gizar-
tean aktiboki parte hartu edo 
lagun hurkoa zabaltzeko auke-
ra dute eta horrek hobetu egiten 
du euren gizarteratzea".

Horrez gain, Josean Idoetak 
adierazi du boluntarioek ere 
balorazio oso positiboa egin ohi 
dutela. “Oso ondo pasatzen dute 
eta bueltan asko jasotzen dute-
la adierazten digute”.

debagoiendarrak animatzea
Atzo egin zuten bailara mailan 
AtzegiXperience sentsibilizazio 
kanpainaren eta promoziorako 
kartelen aurkezpena, Aretxaba-
letan, eta Debagoieneko Atzegi-
ko arduradun Jokin Antxiak  
herritarrak parte hartzera gon-
bidatu zituen: "AtzegiXperience 
kanpaina berrian parte hartze-
ra animatu nahi dugu jendea. 
Esperientzia nola bizi aukera-
tzeko orduan lau aukera daude, 
hain zuzen ere, eta esperientzia 
horiek aberasgarriak izango 
dira, zalantzarik gabe".

debagoieneko Atzegiko hainbat kide Aretxabaletan. imanol beloki

'atzegiXperience' 
kanpaina aurkeztu dute
adin askotariko pertsonak boluntario izatera eta "esperientzia ahaztezinak bizitzera" 
animatu nahi ditu atzegik sentsibilizazio kanpaina berriarekin. bailaran ere, 
herritarrak "kanpainako lau esperientzietan parte hartzera" gonbidatu dituzte

atzegiko 
BoLuntarioen Lana 
BaLioan Jartzea da 
kanpainaren 
heLBuruetako Bat

komunitateetako hamabi kideak garabideko arduradunekin. mirari altube
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J.B. arrasate
Konposta egiteko Epelen dagoen 
plantak dituen "akats larriak" 
zuzentzeko beste ur-andela bat 
egingo dute datozen asteetan. 
Murias eraikuntza enpresare-
kin sinatu du lan horiek egi-
teko kontratua Gipuzkoako 
Hondakinen Kontsortzioak, eta 
hamabi astetan eraikita izango 
dutela jakinarazi du EFE agen-
tziak. 

akatsak zuzentzea, "ezinbesteko"
Konpost-plantaren kudea-
keta lehiaketa bidez eslei-

tzeko "ezinbestekoa" da han 
dauden akatsak zuzentzea, 
G ipuzkoako  Hondakinen 
Kontsortzioak jakinarazi 
duenez.  Eta gaineratu du 
lan horien guztien kostua 
proiektuaren eta obraren 
zuzendaritzaren arduradunei 
eskatuko diela. 

Hain zuzen ere, Gipuzkoko 
Ingurumen diputatu Jose 
Ignacio Asensiok orain dela 
hilabete batzuk iragarri zuen 
kal teen erantzule  egingo 
zituela konpost-gunea disei-
natu zuten arduradunak.

Euri-urendako andela berria 
jarriko dute Epeleko plantan
konpost-plantak dituen "akats larriak" zuzentzeko lanak 
murias enpresak egingo ditu, hamabi astetan

a.t./J.B. arrasate
Goienagusi elkarteak eguazte-
nean aurkeztu zuen 2017-2018 
ikasturtea. Oso pozik daude,  
besteak beste, ikasle kopurua 
nabarmen igo delako: 95 izatetik 
138 izatera pasatu dira. "Ilusio 
handiarekin ari gara lanean, 
jende gehiago dugu-eta aurten", 
adierazi du Goienagusiko pre-
sidente Mañole Ezenarrok. 138 
ikasle horietatik 80 Arrasatekoak 
dira, 31 Bergarakoak, hamabi 
Eskoriatzakoak, bederatzi Are-
txabaletakoak, Aramaioko hiru, 
Antzuolako bi eta Oñatiko bat. 
Eta saioak, hasiera baten, Arra-
saten eta Bergaran egingo diren 
arren, euren asmoa da ekimena 
bailarako beste herri batzueta-
ra ere zabaltzea: "Hitzaldi gehie-
nak Kulturaten egingo dira bai-
na bigarren hiruhilekotik au-
rrera asmoa dugu, esaterako, 
Aretxabaletan eta Eskoriatzan 
beste saio batzuk ere egiteko". 

Goienagusi Debagoieneko per-
tsonei zuzendutako elkartea da 

eta 2011n sortu zuten hainbat 
arlotako ezagutza handitzeko, 
gaitasun intelektualak trebatze-
ko edota aisialdiaz gozatzeko. 
Klaseak astelehenetan eta eguaz-
tenetan izango dituzte, 10:00eta-
tik 12:15era, Kulturateko areto 
nagusian edo Bergarako udale-
txeko osoko bilkuren aretoan; 
orain arte Arrasateko Etxaluze 
eraikinean egiten ziren eskolak. 

52 saio ikasturte osoan zehar
Hizlari adituek hartuko dute 
parte ikasturtean zehar; Juanjo 
Alvarez, Txente Rekondo, Car-
men Manzano eta Ainara Ruiz 
de Egino dira lehen hiruhileko 
hizlarien zerrenda luzea osatzen 
duten izenetako batzuk. Saio 
horietan, historiaz, arteaz, zu-
zenbideaz, musikaz eta ekonomiaz 
jardungo dute, besteak beste. Eta 
ikasturte osoan zehar 52 saio 
inguru izango dituzte. Ikastaroak 
osatzeko, ekitaldi musikalak eta 
irteera kulturalak ere izango 
dituzte. 

ikasturte berriaren aurkezpena, Arrasaten, kulturaten. amaia txintxurreta

goienagusiren ikasturte 
berrian, 43 ikasle gehiago 
2017-2018 ikasturtean 95 ikasle izatetik 138 izatera pasatuko da goienagusi eta 
eskolak arrasateko kulturaten zein bergarako udaletxeko areto nagusian izango dituzte; 
52 saio egingo dituzte ikasturtean zehar, askotariko gaietan adituak diren irakasleekin
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Sara vitoria

Kataluniarekiko elkartasuna
Domekako erreferendum egunak emandakoaren ostean, asko izan dira 
egunotan espainiako Poliziaren eta Guardia Zibilaren jarrera salatzeko eta 
kataluniarrei babesa adierazteko ekimenak Debagoienean. Domeka 
gauean lapiko hotsek hartu zituzten bailarako herriak, eta hurrengo 
egunetan ere burrundarak, kantaldiak, elkarretaratzeak... izan dira. 

M. B. M. t. debagoiena
Debagoieneko eskualdean 200 
lagunek baino gehiagok parte 
hartzen dute Berbalagunen egi-
tasmoan, eta, aurtengo ikastur-
tera begira, izen-ematea zabalik 
dago bidelari eta bidelagun izan 
nahi duten kide berriendako. 
Interesatuek euren herriko tal-
deetara edo euskara elkarteeta-
ra jo dezakete informazioa ja-
sotzeko eta izena emateko.

Mintzalagun izateko bi baldin-
tza bete behar dira: euskaraz 
komunikatzeko gai izatea eta 
astean ordubetez elkartzeko kon-
promisoa hartzea. Gertuko ha-
rremanetan ahaleginak batzeko 
giltzarri nagusietako bat izan 
gura duen egitasmoa da. "Bide-
larien eta bidelagunen hartu-e-
mana mintzapraktikako taldetik 
harago zabaltzen da. Elkarrekin, 
euskaraz bizitzeko espazio be-
rriak eraikitzen dituzte. Horre-
gatik diogu hartu, eman eta 
eragin egiten dela", esan du  El-
getako Berbetan egitasmoaren 
koordinatzaile Geaxi Ezpeletak.

boluntarioen sare zabala 
"Euskaraz naturaltasunez mol-
datzen direnak mintzamena ho-
betu nahi dutenekin elkartzen 
dira", azaldu du Eskoriatzako 
Berbalagunen koordinatzaile 
Asier de la Florrek, eta gogora-
razi du borondatez aritzen di-
rela parte hartzaileak horretan. 

Mintzalagunen sarea 6.000 per-
tsonak baino gehiagok osatzen 
dute, eta haietatik 1.200 bidela-
gunak dira; hau da, euskaraz 
naturaltasunez aritzen direnak. 
120 herritan 1.000 taldetik gora 
daude martxan. Debagoienean, 
200 lagun baino gehiago dira. 

goienaren dokumentala
Mintzalagun egitasmoaren ga-
rrantzia bere hartuta, Goiena 

telebistak horren gaineko doku-
mental bat egin du, Mintzala-
gunak. Sare bat inguruan. Bi-
delagunak alboan izenarekin. 
Mintzalagunek egunerokoan zer 
egiten duten eta horrek euskal 
hiztun moduan zer dakarkien 
jaso dute ikus-entzunezko ho-
rretan. "Harrera oso ona izan 
dugu. Eskerrik asko dokumen-
talean parte hartu dutenei eta 
baita haiengana iristen lagundu 
diguzuen guztiei", esan du Goie-
nako kazetari Larraitz Zeberiok. 
Dokumentala urriaren 11n, da-
torren eguaztenean, emango 
dute Goiena telebistan.

arrasateko zahar-berrik 20 urte
Azkenik, Arrasateko Zahar-Be-
rri mintzapraktika egitasmoa 
20. urteurrena ospatzen ari da 
aurten, eta, horren harira, egun 
osoko jardunaldia egingo dute 
urriaren 19an. Mintzapraktika 
programen inguruko ekarpenak 
egin eta egitasmotik kanpoko 
eragina zabaltzeko proposame-
nak aurkeztuko dituzte.

Berbalagun ekimenaren antolatzaileak eta laguntzaileak ikasturte berriaren aurkezpenean. mireia bikuña

'hartu, eman eta eragin': 
mintzalagunak martxan
berbalagun egitasmoak izen-ematea ireki du, eta jendea animatu dute nork bere 
herriko taldean parte hartzera, bidelari edo bidelagun; ahozko euskara hobetzeko edo 
besteei horretan laguntzeko helburuarekin mintzapraktika saioetan aritzera

izen-eMatea 
zaBaLik dago 
BideLari edo 
BideLagun izan nahi 
dutenendako

Hamar eguneko greba iragarri 
dute hondakinen bilketan
ela eta lab sindikatuek salatu dute zortzi langile 
kaleratuko dituztela eta seiri lanaldia murriztuko dietela

X.g./M.t. debagoiena
Eskualdeko zabor bilketa eslei-
tzeko lehiaketa publikoa egin 
du Mankomunitateak, eta en-
presa bakarra aurkeztu da: En-
veiser. Horrek kontratua sinatu 
eta gutxira, zortzi kaleratze eta 
sei jardun-murrizketa iragarri 
ditu, eta langileek greba egingo 
dutela iragarri dute, hilaren 
16tik 25era.

Eskualdeko zabor bilketa Fe-
rrovial enpresak egin du azken 
bost urteetan, baina, diru gale-
rak argudiatu ostean, ez da ho-
nen esleipenerako lehiaketa 
publikora aurkeztu. Aipatu 
beharrekoa da denbora tarte 
horretan eskualdeko zaborren 
bilketak ere aldaketa asko izan 
dituela: lehengo sistematik atez 
atekora, edo oraingo bosgarren 
edukiontzira.

Otsail aldean, orain arte za-
borrak batu dituen enpresaren 
ezezkoa ikusita, plegu berriak 
atera zituen Mankomunitateak, 
hiru faktore kontuan izanda: 
bost edukiontziko sistemak es-
kulan gutxiago behar duela, 
zerbitzu batzuk Mankomunita-
teak hartuko dituela bere gain, 
eta Ferrovialek zeukan gain-kon-
tratazioa. Hala, zerbitzua eslei-

tzeko lehiaketa publikoa jarri 
zen martxan, eta Enveiser en-
presa izan da bertara aurkeztu 
den hautagai bakarra.

Irailaren 25ean sinatu zuen 
kontratua Enveiser enpresak, 
eta, hori egiteaz bat, zortzi lan-
gileri baja eman eta beste seiri 
lan jardunean murrizketak apli-
katuko dizkiela jakinarazi die 
langileei.

negoziaketarako tartea
Grebaren data heldu aurretik 
akordioren bat lortzeko espe-
rantza dute Mankomunitateak 
eta langileek. Hala, bi aldeei, 
langileei eta enpresari, bilera 
baterako dei egin die Manko-
munitateak, "arazoari irtenbide 
bat emateko". "Bilera horrekin, 
Mankomunitateak duen helbu-
rua alde biak adostasunera iris-
tea da, jakinda orain arte ez 
dutela astirik izan negoziaziorik 
aurrera eramateko", azaldu dute.

Ikusteko dago negoziazioek 
emaitzarik emango duten edo 
ez. Hori lortu ezean, eta greba 
eginez gero, gutxieneko zerbitzu 
minimoak egongo direla jakina-
razi du Unai Elkorok, horien 
zenbatekoa Eusko Jaurlaritzak 
ezarriko duela azalduta.



13.

arrasate

LAGUNTZAILEAK:ANTOLATZAILEA:

KOMUNIKAZIO TALDEA
J AT E T X E A arrasate zumarraga

beste behin ere, goienak antolatzen duen Udako 
argazki lehiaketak aurreikuspenak gainditu ditu. 
Guztira, 375 argazki jaso ditugu. Horregatik guztiagatik, 
parte hartu duzuen debagoiendar guztiei eskerrik asko! 
Datorren urtean ere zuen argazkien zain egongo gara. 

Urriaren 20ko Goiena aldizkarian izango duzue 
irabazleak ezagutzeko aukera.

GOIENA IrAKUrTZEN SANTA CrUZ dE CUErrAGOSEN |  Argazkia: Jone Uribetxebarria (Aretxabaleta)
SArIA: Bi pertsonarendako bazkaria edo afaria Leintz Gatzagako 
Gure Ametsa jatetxean.

goiena saria

GArAZI NEAK PEAN TENPLUArEN SArrErAN | Argazkia: Ibai Martin Fernandez de Luco (Arrasate)SArIA: Zumaiako Zelai Talasoterapian bi pertsonarendako zirkuitu termala + Zelai menua

PUblikoaren saria

HOSSEGOrrEKO ZUbITIK EGUNEKO AZKEN jAUZIA | Argazkia: Arnaitz Eraso (Aretxabaleta)

SArIA: Tableta Arrasateko Eroski Hipermerkatuaren eskutik

sari nagUsia

Publikoaren sarian parte hartu dutenen artean eginiko 

zozketaren irabazlea: txari biain

saria: loramendi kirolak-en 100 euroko erosketa-txartela.



Kultura Saila

zarzUela

Azaroak 18, 19, 24 eta 25
'El Caserío' / izaskun Murgia Elkarte lirikoa

MUsika

Urriak 21
nathy Peluso + nizuri Tazuneri / 

antzerki MUsikala

Azaroak 12
'Primitals' / Yllana eta Primitals Bros

antzerki MUsikala

Abenduak 16
goazen 4.0

antzerkia

Urriak 8
'Soka' / Tanttaka

MUsika

Abenduaren 7tik 10era
XXV. 'Arrasate Hiria" nazioarteko Akordeoi 
lehiaketa / Hauspoz

Azaroak 4
ruper ordorika

MUsika

MUsika

Abenduak 23
'Artxipielagoa'

HaUr antzerkia

Urriak 28
'Martinak bere istorioa aurkitu zuenekoa' / Mauma

Musika
Dantza
Antzerkia
Haur antzerkia
Zarzuela
Antzerki musikala

Sarrerak: www.arrasate.eus

Laguntzailea:
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Irribarrearen iraultza. Urriak 1, 05:00ak. Beheko kalean, 
500 metrora ikusten da Argia-koek Bartzelonan 
erreferenduma jarraitzeko hautatu dugun eskoletako bat, 
Sants auzoan. "Utzi hemen eta kito". Taxilariak ezetz: 
"Ateraino eramango zaitut, baina markagailua geldituta. 
Por la causa". Niri ere irribarre egin dit goizalde goibelak.

Desobedientzia baketsua. Hori da defentsa estrategia, 
denentzat. Zeharkako akordio zabalak blindatuta, 
antolaketa eta diziplina zorrotzak dira, Puigdemontetik 
hasi eta azken auzo taldera. Baina Graciako taberna batean 
emakume batek zera diosku urriaren 2ko bazkalorduan: 
"Horrela ari gara defendatzen, baina horrek ez du esan 
nahi bestela ez dakigunik".

Hamaika. Hamaika zartako, hamaika malko, hamaika 
erreakzio, hamaika harridura… Hamaikaren itzulpen 

numerikoa 155 izan 
daiteke.

Bortizkeria. Ez da egia 
"venga de donde venga" 
gaitzesten dela. 
Bagenekien, baina berriz 
ikusi dugu. Urkullu 
lehendakariak ohikoan 
baino gogorrago jardun 

zuen urriaren 1ean Espainiako polizien eta guardia zibilen 
eraso ikaragarri bortitzez, baina ez zen atera haren ahotik 
gaitzespenik. Katalunian EAJrekin minduta daude kolore 
askotako herritarrak.

Elkartasuna. Nola eskertzen duten euskal herritarren 
elkartasuna, eta milaka izan gara han. "Hurrengoak zuek 
zarete", esan digute sarri. Guri barregura ematen digu, ez 
dakite nola gauden. Kontua ez da inor gogogabetzea, baina 
errealitate printzipioa ere hor da.

Espainia inperiala. Piolin, "a por ellos", Rajoy, 
Espainiako Erregearen mezua, Generalitateko karguen 
atxiloketak, diru zigorrak… Bakarrik azken minutukoak 
aipatuta, 78ko espainiar demokrazia gazteari bere 
historiaren inperio usaina dario egunotan ere; Kataluniara, 
Asturiasera, Euskal Herrira, Marokora, Kubara, Filipinar 
irletara… "legearen inperioa" ezartzera bidalitako tropen 
usain bera.

Bartzelonako 
apunteak

zabalik

xabiEr lEtoNa

"hurrengoak zuek 
zarete", eSan 
digute; Barregura 
eMaten digu, ez 
dakite noLa gauden

kultura eta 
Hizkuntza 
Politika sailak 
(Hizkuntza 
Politikarako 
sailburuordetzak) 
diruz lagundua

laguntzaileak

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

argitaratzailea 
goiena komunikazio taldea 
kooperatiba elkartea
otalora lizentziaduna 31 
20500 arrasate

lehendakaria aitor izagirre.
zuzendari nagusia 
iban arantzabal.
eduki zuzendaria 
eneko azkarate.
erredakzio batzordea 
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eskoriatzako
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oñatiko
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antzuolako
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aramaioko
udala

elgetako
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leintz gatzagako
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PEFC ziurtagiria

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

www.pefc.es

Nicholas Nixon

GoizaldE laNdabaso
https://labur.eus/92arr

'berria'-n argitaratua

Zuri-beltzezko 200 bat argazkik 
mundu bat osa lezakete.

Horixe da Nicholas Nixonen 
(Detroit, AEB, 1947) argazki 
erakusketak eragin zidana, 
Madrilen. Argazkilari bikaina 
da. 70eko hamarkadan Leica 
batekin hasi zen. Boston eta 
New York hirietako argazki 
desolatuak ateratzen hasi zen; 
ia gizakirik ez dutenak, 
hotzak, urrunak, eta aldi 
berean hipnotikoak eta 
samurrak. XX. mendean egin 
zuten New Topographics 
erakusketan agertu zituzten 
erretratuok. Begiratzen duen 

pertsona da Nixon, eta 
begiratzeko modu berezia 
dauka. Berak begiratzen du 
eta zuk ikusten duzu. Orduak 
pasa zenitzake New York eta 
Bostongo paisaia bakarti eta 
malenkoniatsuei begira; 
orduak, Brown sisters sailari 
so. Beverly Brown du emazte, 
eta 70eko hamarkadan elkar 
ezagutu zutenetik agertu da 
bere argazkietan. 1975ean sail 
berezi bati ekin zion: 
emazteak eta bere hiru 
ahizpek osatzen duten Brown 
sisters sailari. Urtean argazki 
bat. 40 urteetan zehar. [...] 
Nicholas Nixoni denboran 
luzatzen diren sailak gustatzen 
zaizkio. Horrela sortu zen 
People with AIDS saila, 
gogorrenetarikoa. 80ko 

hamarkadan jo zuen gogorren 
hiesak, eta argazkiotan 15 
gaixoren garapena 
ikustearekin batera, gaixoaren 
senitartekoak ageri dira. [...] 

Couples da 2.000.urtean hasi 
zuen saila. Bikoteak ageri dira 
unerik intimoenetan; 
gozamenean lagun da Nixon, 
eta lagun bihurtzen zaitu. 
Nixonen argazkiak ikusita, 
batzuetan, negar egiteko gogoa 
sortzen zaizu; besteetan, 
berriz, bizitzarekin 
berradiskidetzeko bideak 
zabaltzen dizkizu. [...] 
bereganatu egiten zaituen 
zerbait zehaztezina dute 
Nixonen argazkiek.

handik eta hemendik

Post gehiago 8. orrialdean.
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GarbiNE ubEda

hauxe bai jeneroa!

AEDren Zuzendaritza 
Batzordearen oharra

Eñaut MuxiKa
aed-ko lehendakaria

arrasate

Idatzi honen bitartez, AED 
elkartearen Zuzendaritza 
Batzordeak arrasatearrokin 
partekatu gura ditu iraileko 
bigarren asteburuan 
egindako Erdi Aroko azokak 
sortu dizkion kezkak eta 
gogoetak. Eta, horrekin 
batera, Arrasateko Udalari 
eskaera zehatz bat egin.

Azokaren egitaraua 
iragarri zenean aurreikusi 
zitekeenez, gaztelera nagusi 
izan zen haren eskaintzan. 
Ikuskizunetan euskara 
umeei eskainitako kontu 
kontaketetan baino ez 
genuen entzun. Eta salmenta 
postuetan ere ez zuen tokirik 
izan, ez idatziz, ez ahoz, 
hiru-lau mahaitan izan ezik.

Jakina da aurrekontua 
irizpide behinena izaten dela 
udalek zerbitzu bat enpresa 
bati edo beste bati 
kontratatzeko. Dena dela, 
gure uste apalean, beste 
irizpide batzuek kostu 
ekonomikoak besteko pisua 
izan beharko lukete, 
eskaintzen den zerbitzua 
gure hizkuntzaren eta 
kulturaren kaltetan izango 
ez bada. Eta oraingoan 
halaxe gertatu da.

Izan ere, euskararen 
erabileraz harago, gure 
kaleak girotu zituen azoka 
eredu horrek zerikusi gutxi 
du Erdi Aroan Arrasate izan 
zenarekin. Eta, horrenbestez, 
aukera ederra galtzen dugu 
garai oparo hartatik 

gaurdaino gorde dugun 
ondare aberatsa belaunaldi 
berriei ezagutaraziz zaintzen 
jarraitzeko. Besteak beste, 
arkitektura eta urbanismoa, 
egitura sozioekonomikoa, 
gertaera historikoak, ahozko 
tradizioaren arrastoak…

Gauzak horrela, AEDko 
Zuzendaritza Batzordeak 
eskaera irmoa egiten die 
udal arduradunei Arrasateko 
historia eta kultura ardatz 
gisa izango lukeen eredu 
baten aldeko apustua egin 
dezaten, hurrengo urteetan 
Erdi Aroko azoka berriro 
antolatzeko asmorik izango 
balute. Esate baterako, 
euskarari lehentasuna 
emanez, egitarauan tokiko 
artisau eta artistei leku 
eginez, herriko adituei eta 
ondarea zabaltzeaz 
arduratzen diren elkarteei 
ekarpenak eskatuz edota 
kultur taldeak azokan 
integratuz. Hala eginez gero, 
AED prest legoke bide 
horretan Udalari laguntzeko.

Eskerrik asko!

MirEN Palacios
omenaldia jaso genuenon izenean

oñati

Txantxiku Ikastolak 
omenaldi bat egin zigun 
Kilometroak jaian, hainbat 
urtetan boluntario moduan 
tailerrak emateagatik. Gure 
borondate onenarekin eman 
genituen. Orain, eskerrak 
eman gura dizkiogu 
Txantxiku Ikastolari, 
gurekin gogoratzearren eta 
hain ekitaldi polita eta 
hunkigarria antolatzearren. 
Eskerrik asko, benetan!

gutunak

Ez da gauza bera

Pilar Kaltzada
https://labur.eus/paVbr

'berria'-n argitaratua

Egunotan garai bateko gure 
auzotik ibiltzea suertatu zait, 
eta harritu nau ikusteak, 
aldaketak aldaketa, portaleko 
kristalezko atean jarraitzen 
duela aspaldiko oharrak.

Ele bitan dator. 
Euskaraz dio: "Debekatuta 

dago zaborra gaueko 22:00ak 
baino lehen ateratzea"; 
gaztelaniaz, berriz, "Por 
favor, saquen la basura a 
partir de las 22:00 horas".

Horrelakoen egiletza sekula 
aldarrikatzen ez denez gero, 
ezinezkoa da jakitea zein den 
oharra paratu zuen artista, 
euskaldun peto-petoa ote zen, 
itzultzaile afizionatua eta 
apur bat bihurria, edo biak 
batera. 

Anonimotasun horrek ate 
asko ixten dizkit, ez baitakit 
nori galdetu, adibidez, 
nolatan iraun duen 
horrenbeste oharrak bertan 
zintzilik, edota zer izan den 
eraginkorrago auzotarren 
ohiturak taxutzeko orduan, 
mehatxua edo iradokizuna.

Hizkuntza baten zein 
bestean ulertu egiten da 
mezua, kartela paratu duena 
guk zer egitea nahi duen argi 
esaten baitu. Esateko 
manerak, ordea, ez dira 
berberak, eta nork bere 
burua hobeto ulertzeko bidea 
ematen duela uste dut. Eta 
erabateko ergelkeria ez dela 
pentsatuta, inkesta laburra 
egin dut ingurukoen artean, 
batere oinarri eta, beraz, 
ondorio zientifikorik ez 

duena, nire jakin-mina 
asetzetik haragoko beste 
helbururik gabea.

Askok hitz goxoen alde egin 
dute. Gauzak mesedez 
eskatzean dizunak obligazio 
moduko baten aurrean 
jartzen zaitu, zer dioen 
entzutearena behintzat, 
eskari horrek berekin 
dakartzan ondorioak 
kontsideratu beharra, edo 
antzeko zerbait. Oso 
erroturik daukagun 
harmoniaren legeari dei 
egiten dio joera horrek: 
muturreko egoeretan izan 
ezean, oreka baketsua ez 
apurtzekoa. Zentzukoa irudi 
lezake fondoak, eta entzuteko 
modukoa formak.

Nire inkestatuen artean, 
baina, talde handi batek 
debekuaren aurrean 
erreakzionatu zuen. Nahikoa 
da forma baldar horiekin 
etorri izanak, esan zidaten, 
zarama goizeko hamarretan 
kalera ateratzeko gogoa  
piztu zien, eta egingo ez 
bazuten ere, ez zen 
mezuarengatik izango. Aho 
biko ezpata da debekua, 
beraz, denok barruan 
(ezkutaturik edo agerian) 
gordetzen dugun nerabea 
azalarazten duelako,  
bidezkoa eta beren interesen 
kontra begitantzen zaien 
edozein txikikeria 
Hirugarren Mundu Gerra 
pizteko aitzakiatzat hartzen 
dutenena, badakizue.

Hitzak altxor bat dira, eta 
baita arma bat ere. Bakerako 
eta gerrarako balia daitezke, 
bata zein bestea aukera 
posible bakartzat har 
ditzagun. 

Psikologiek ikertu dute 
fenomeno honen eragina 
gizakion portaeran, eta beren 
ondorioen arabera, 
ikasgelako tontotzat hartzen 
genuen ikaskide hark, behin 
eta berriro geure isekak eta 
irainak jasaten zituenak, 
tontotzat hartuko zuen bere 
burua handik urte 
batzuetara. Eta kontrara, hitz 
neurtu eta egokien 
esne-mamitan hezitakoek 
askoz gehiago jorratuko 
zuten gerora beren 
buruarekiko estimua.

Ez dakit ikasgai hauek 
herriei, bere osotasunean, 
aplika ote dakizkiekeen. 
Pentsa dezagun baietz, egin 
daitekeela. Jo dezagun,   
esate baterako, geure herri 
honi buruz hitz egiteko 
orduan, txikia izatea baino 
gehiago, anitza izatea   
esango dugula. Demagun, 
adibidez, euskararen berri 
eskatzen zaigunean, 
munduko hizkuntzarik 
zaharrena dela azpimarratu 
ordez, mendez mende egoera 
guztietara egokitzeko gai izan 
dela esango dugula. Aldea 
bada, nire ustez, batetik 
bestera.

Euskarazko zuri-beltzaren 
baliokidea ingelesez black 
and white da. Guk "galdutako 
objektuen bulegoa" deitzen 
duguna "aurkitutako gauzen 
bulegoa" omen da frantsesez. 
Berdin ulertzen dela esango 
didazu, irakurle, eta hala da. 
Baina galdutakoa gorde edo 
aurkitukoa eskaintzea ez da, 
nire ustez, gauza bera.

handik eta hemendik

Post gehiago 7. orrialdean.
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Xabi gorostidi arrasate
Iaz bere lekua utzi eta Debagoie-
neko hainbat txoko bisitatu zi-
tuen Maritxuk. Aurten ez du 
halakorik egin, baina egun han-
dia baino astebete lehenago, 
omenaldi berezia egin zion Ma-
ritxu Komisiñuek, txikiteroen 
patroiaren eguna antolatzeko 
estalpe izan den Arrano Elkar-
teari. "Herrigintzarako leku es-
trategikoa izan da eta aurten 
oso garbi geneukan enbutua 
Arrano Elkarteak jasoko zuela" 
azaldu du Iraitz Agirrek Komi-
siñoko kideak.

Eskapularioak, berriz, urtean 
zehar izandako gertaerei erre-
ferentzia egiteko joera du, eta 
aurten, Altsasuko gazteen atxi-
loketan jarri du fokua: Festa 
gaueko afera, testuinguruz atera 
eta puzturik sobera, Espainiak 
berriz azaldu mendekuzko izae-
ra, ondorioa hauxe da, Guardia 
Zibila etxera eta altsasuarrak 
kalera. Altsasuko gertakariez 
gain, Maria Murgoitioren "duin-
tasunari" eta Trumpi, Venezue-

lari eta Kataluniako erreferen-
dumari ere egin dizkiete keinuak 
Komisiñokoek.

bi manifestazio
Iaz, lehen aldiz, manifestazioa 
egin zuen Arrasateko Emakume 
Gazte Asanbladak, Gaba ta ka-
leak guriek die lelopean. Aurten 
ere egingo dute, 00:00etan, txos-
netatik abiatuta.

Baina baliteke bakarra ez izatea. 
Herriko tabernariek kañaren 
eta zuritoaren prezioa berriki 
igo izanak haserrea piztu du 
garagardozaleen artean. Hala, 
manifestazio baterako deia za-
baldu da Whatsappez, DATetik 
Taupara karro-poteoan joateko.  
13:00etan da hitzordua, eta poteo 
duina aldarrikatuko dute "txi-
noko garagardo latak" edanez.  

Arrasatear kuadrilla bat, dotore eta elegante, iaz goienak jarritako photocall-ean. imanol Soriano

dotore, alai eta jator, 
Maritxu badator
iaz lau hamarkada bete ostean, hemen da 41. aldia. aurreko guztiak antolatzeko 
klabea izan den arrano elkartea nobenaixuan omendu eta gero, katalunia, altsasu 
eta maria murgoitio gogora ekarrita dator txikiteroen patroi handiaren festa

Zuria

Bada jende zuria. Tatxarik 
gabea. Zure gela berean 
tokatuta ere bertan dagoela 
igarriko ez duzuna. Isila, 
baina irribarre gozokoa. 
Jende neurtua, inori traba 
egin baino nahiago duena 
burua gora eta behera 
mugitu. Trabarik egiten ez 
duena. Isilik egotea 
gehiegizkoa denean esaldi 
anbiguo laburrak erabiltzen 
dituena; eztabaidaren gaia 
edozein dela ere. Alde batera 
edo bestera lerratu nahi ez, 
eta tarteko marra estuan 
hanka puntetan aritzen dena.

Eta bada jende grisa. 
Orbanik gabea, neurrikoa, 
baina isilik egoten ez 
dakiena. Komenentziaz alde 
batera lerratzen dena, baina 
nahiago duena erdiko marran 
oinez dabilela esan. Harria 
bota eta eskua patrikan 
gorde. Inoren aurka egitea 
nahiago duena, duen botere 
apurra galtzea baino. 
Ditxosozko ekidistantzia.

Urrundik nabil Kataluniara 
begira, herritarrek paper 
zuriak nola margotzen 
dituzten begira. Inbidiaz. 
Urrundik ari naiz Euskal 
Herriari adi, espero ez nituen 
lagunak lapikoei joka 
ikusteaz harro. Gustura 
aipatuko nuke euskal erdiko 
lehendakaria zenbateraino 
den grisa. Eta zein neurrikoa 
nire haserrea. Baina zuri 
izan nahia zer den.Ahoa 
itxiko dut, irribarre gozoz.

nire ustez

aNE zuazubisKar

arrasate    9

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

lurrinDeGia

olarte kalea 10
tel.: 943 79 52 50

• 08:00 etxafuegoak.
• 17:30 Seber altuben 

irrien lagunak-en Zatoz 
jolastera ikuskizuna.

• 18:30 konpartsa txikiak.
• 20:00 oria txaranga 

beteranoa Herriko Plazan.
• 20:30 maritxuri lore 

eskaintza Herriko Plazan.
• 21:00 miraria.
• 00:00 Dantzaldia Herriko 

Plazan, luhartz 
taldearekin. 

egitaraua

• Baz 08:30-19:00.
• kiroldegia 07:00-19:00.
• udaletxea 08:00-15:00.
• udaltzaingoa 24 orduko 

zerbitzua.
• droga testing-a 

22:00-01:00 monterronen.
• garraioak 

lurraldebusek 
jaiegunetako zerbitzu 
berezia jarriko du. 

ordutegiak

• Photocall-a 13:00-15:00 
eta 17:00-19:00, Herriko 
Plazako arkupean. 
animatu kuadrilla argazki 
elegantea ateratzera.

• hd asteleheneko Hemen 
Debagoiena-n erreportajea 
(18:00, 20:00 eta 22:00).

• Saio berezia 
eguaztenean, Goiena 
telebistan (21:00, 23:00).

goiena
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Xabi gorostidi arrasate
Kalean Arrasatek dituen arazoei 
buruz galdetuta, herritar gehie-
nek aipatu zuten aparkalekuen 
arazoa, eta alkateak honako 
erantzun hauek eman zituen 
gaiari buruz. 

"Egun Arrasaten TAO sistema 
duen gune bakarra Uribarri-Lo-
ramendi zona da. Baina horrek 
auto asko desplazatu ditu Mu-
narrera eta San Andresera. Ezin 
gara partxeak ipintzen ibili, eta  
herria bere osotasunean hartu-
ta aplikatu beharko da TAO 
sistema: zona ezberdinak, kolo-
re ezberdinak, tarifak...". 

Muzibar-San Frantzisko tar-
teari buruz galdetuta, adostasun 
politikorik ez dagoela aipatu 
zuen. "Parte hartze prozesuan 
argi ikusi da jendea espaloia 
zabaltzearen, bidegorria jartzea-
ren edo Zarugalde oinezkoentzat 
bihurtzearen aldekoa dela. Bai-
na horretarako aparkalekuak 
kendu beharko dira, eta gure 
ustez, ezin dugu jendea aparka-
lekurik gabe utzi. Horiek ken-
tzeko, aparkaleku alternatiboak 
behar dira. Kondekua parkean 
lur azpiko aparkalekua plantea-
tu genuen egoiliarrentzako, bai-
na ez da adostasun politikorik 

lortu. Arrasate pasealekuan 
gertatu zena saihesteko, ez dugu 
ezer egingo adostasun politiko-
rik ez badago".

aurretik dauden eraikuntza lanak 
Agintaldi bukaerara bitartean 
herrian egingo diren lanei buruz 
eta hauek hasteko datei buruz 
ere hitz egin zuen.

Kulturola proiektuari dago-
kionez, Aprendizen eraikinaren 
lanak egiteko hamar enpresa 
aurkeztu direla esan zuen. "Es-
leipena urtea amaitu aurretik 
egitea da gure asmoa, 2018an 
makinak lanean egoteko. Bir-
gaitze lanek urte eta erdi ingu-
ru iraungo dute".

Proiektuaren garrantzia eta 
kostu ekonomikoa ere aipatu 
zituen. "Arrasate Musikal Mon-
terronen kokatzea neurri pro-
bisionala izan zen, baina egoera 
horretan doaz zortzi edo bede-
ratzi urte. Kontuan izan behar 
da eraikinak ez dituela segur-
tasun neurriak betetzen, eta, 
bertan ezbeharren gertatuz gero, 
ardura gurea izango litzateke. 
Egoitza berriak 7 milioi ingu-
ruko kostua izango du, baina 
bagabiltza horretarako dirua 
aurrezten. Poltsa polita dauka-

gu, eta, zentzu horretan, oso 
lasai gaude". 

Jolas parkeei dagokienez, Go-
rostizan, Zalbibarren eta Muna-
rren egindako lanak aipatu zituen, 
baita egiteko daudenak ere; Ma-
katzenako parke estalia, Erguin-
go Itxaropena plazakoa, Musa-
kolako Nao Santiago eta San 
Andresko Kurtze Txiki.

Maria Ubarretxena, goiena telebistako platoan. Goiena

"ezin dezakegu jendea 
aparkalekurik gabe utzi"
maria ubarretxena goiena telebistako 'harira' saioan izan zen, arrasateko gai 
estrategikoei buruz hitz egiten. mugikortasun plana, aparkalekuak, irisgarritasuna, 
auzoak eta kulturolaren eta jolas parkeen lanak eta datak izan zituen hizpide 

X.g. arrasate
Kataluniako prozesuaren ondo-
rioen gaineko adierazpena ira-
kurri zuen alkateak, eta jarraian,  
bide garbiketako zerbitzuan 
izandako enpresa aldaketa baten 
berri eman zuten.

2018rako ordenantza fiskala 
ere onartuta geratu zen. Zerga 
eta tasa gehienek KPIak mar-
katzen duen %1,5eko igoera 
izango dute. Baina, besteak bes-
te, zaborren tasak eta gizarte 
zerbitzuen kostuek ez dute igoe-
rarik izango. EAJk eta PSE-EEk 
alde botatu zuten, EH Bilduk 

abstentziora jo zuen eta Baleikek 
eta Irabazik aurka botatu zuten.

barberena, liberatuta
Eudelen udal legearen arabera, 
10.000 biztanletik gorako herrie-
tan, oposizioko alderdi botatue-
nak zinegotzi baten liberazioa 
eska dezake. EH Bilduk Eneko 
Barberera liberatzeko eskaera  
botatu zuten. EAJ abstenitu egin 
zen, 2007an euren zinegotzi bat 
liberatzearen aurka botatu zue-
lako EAE-ANVk. Gainontzeko 
alderdiek alde botatu zuten, 29.938 
euroko ordainsaria izango du. 

Eneko barberena liberatuta eta 
ordenantza fiskala onartuta
osoko bilkuran, katalunian domekan izandako 
gertakarien inguruko adierazpena irakurri zuten

citroen.es

talleres CHaPiMe
San Andres 5, 20500 ARRASATE • Tel.: 943 79 45 22

SUV KONPAKTU BERRIA
CITROëN C3 AIRCROSS

Espazio zabalagoa, modularitatE handiagoa

CITROËNek nahiago du TOTAL

Kontsumo mistoa (l/100 km) / Co2 Emisioa (g/km): 
CitroËn C3 airCross: 4,0-5,6 / 104-126
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goiena komunitatea 
red Dragons / arrasate

Eskerrik asko hau posible egin 
zenuten guztioi: babesleak, klu-
beko kideak, lagunak eta etorri 
zineten guztiak. 

50 kilo batu genituen, eta zuen 
laguntzarik gabe ezingo genu-
keen horrelako ekitaldi bat egin. 
Mila esker, berriz ere, eta dato-
rren urtean ikusiko dugu elkar.

Mila esker zapatuan 
gurekin bat egin 
zenuten guztioi!

Arrasateko erretiratuek urriaren 
18an, eguaztena, hainbat ekin-
tzaz gozatzeko aukera izango 
dute. Hotel Irachen hasi eta 
amaituko dute eguna, eta, tar-
tean, Los Tesoros de Bartolo 
enpresa eta Lizarra ezagutzeko 
aukera izango dute.

Izen emateak urriaren 9an 
egin beharko dira, 10:30ean, eta 
txartelek 34 euroko prezioa dute.

Urriaren 18an 
nafarroara irteera 
abaroaren eskutik

Xabi gorostidi arrasate
Arrasateko lehen biztaleei buruz 
informazioa lortzeko asmoz, 
Arrasate Zientzia Elkarteko ki-
deek baimena eskatu zioten 
Udalari San Juan Batailatzailea 
parrokiako atarian bilaketa ar-
keologikoa egiteko.  

Lan horiek egiteko, bidelagun 
izan dituzte Aranzadi Zientzia 
Elkartea, baita Arrasateko Uda-
la eta Gipuzkoako Foru Aldun-
dia ere. Hainbat astez aztarnak 
bilatzen aritu dira hamahiru 
metro karratuko espazioan, eta 
hiru aurkikuntza nabarmen egin 
dituzte; Erdi Aroko nekropolia, 
Brontze Aroko zeramika eta 
burdingintzarako sutegi bat. 

erdi aroko nekropolia 
Bertan aurkitu diren aztarna 
garrantzitsuenen artean dago 
Erdi Aroko lehen hobiratzeekin 
lotutakoa. Egun parrokia dagoen 
tokian eliza txikiagoa bat zegoe-
la azaldu zuen Aranzadi Elkar-
teko Alfredo Morazak. "Eliza 
txiki eta zaharrago horren itxu-
ra ez dugu ezagutzen, eta ez 
dakigu zerez egina zegoen. Bai-
na litekeena da horren aztarnak 
egungo parrokiaren azpian ego-
tea". Eliza txikiago horren in-
guruan, hobiratzeak egiteko 
kanposantu modukoa bat zegoe-
la azaldu zuen. 

"Lurrean, buztinean egindako 
hobiak ziren, eta bertan gorpuak 
lurperatzen zituzten, bata bes-
tearen gainean jarriz. Hiruzpa-
lau gorpu bata bestearen gainean 
lurperatu ostean, beste hobi bat 
egiten zuten".

Aurkitutako hezurrei analisi 
antropologikoak egiten ari zaiz-
kie momentu honetan, datazioak 
zehatzago egite aldera. 

duela 3.500 urteko aztarnak
Nekropoliarekin batera, Brontze 
garaiko zeramika zatiak ere 
aurkitu dituzte. Pitxer zatiak 

izan daitezkeela azaldu zuen 
Morazak, egosteko edo janaria 
gordetzeko. "Ez genuen Brontze 
garaiko aztarnarik aurkitzea 
espero, baina orain dela 3.500-
3.900 urte Arrasateko hiribilduan 
jendea bizi zela frogatzeko balio 
dute".

gotzaina ez dute aurkitu
Bilaketan, gotzain baten arras-
toak aurkitzeko esperantza ze-
goen; hala ere, Morazak azaldu 
duenez, nekropolia eta Brontze 
Aroko zeramikak aurkitzeak 
pisu handiagoa du. 

Bilaketa arkeologikoan aurkitutako garezur bat. imanol beloki

erdi aroko nekropolia eta 
Brontze aroko zeramikak
arrasate eta aranzadi zientzia elkarteen gidaritzapean indusketa-lan garrantzitsua 
egin da san juan batailatzaileren parrokia atarian. arrasateko lehen biztanleen 
aztarnak topatzea zuten helburu indusketek, eta emaitza mamitsuak lortu dituzte

56koen kintada
Azaroaren 4an, Eltziegora 
joango dira. 60 euroko 
diru-sarrera egin beharko da 
horretarako, 3035 0202 75 
2021046272 kontu zenbakian.

42ko emakumeak
Aurten ere ospakizuna egingo 
dute urte hartan jaiotako 
emakumeek. Horretarako, 
Mari Karmenengana jo 
beharko da. 

oharrak
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ITZALA
MONTE

OKORETEGI
RUMBA
TXOKO II

Federazioak zigortu egin zuen 
Mondrate, iazko finalean "jarre-
ra txarra" edukitzeagatik, eta 
horren ondorioz, etxeko lehen 
partidua Elorrion jokatuko du. 
Partidua domekan izango da, 
11:00etan Scalibur taldearen 
aurka. "Ez ditugu ezagutzen, 
baina esan digute maila oneko 
taldea daukatela. Hala ere, gu 
irabaztera aterako gara, ea ga-
raipena lortzerik daukagun", 
adierazi du Jonathan Rasok 
Mondrate taldeko ordezkariak.

Lehenengo partiduan 9-4 galdu 
zuten arrasatearrek Labastidan, 
bajaz jositako talde batekin. 
"Lehenengo taldeko zazpi baja 
ditugu eta beheko jokalariekin 
ari gara jokatzen", dio Rasok.

Mondratek elorrion 
jokatuko du etxeko 
lehena, zigorragatik

09:00etan hasiko dute martxa 
Seber Altuben eta izen-ematea 
08:00etan hasiko da eta 15 euro 
balioko ditu. 25 km edukiko ditu 
ibilbide motzak, 1000 metroko 
desnibelarekin, eta luzeak, be-
rriz, 35 km, 1600 metroko des-
nibelarekin. Antolakuntzatik 
gomendatu dute GPS-a eramatea 
eta "lehiatzera baino, ibilbideaz 
gozatzera" joateko deia egin dute.

etzi, domeka, egingo 
dute Mondran bike 
Mtb martxa

eneko azurmendi arrasate
Eguaztenean ohiko batzar na-
gusia egin zuen Arrasate Rugby 
Taldeak. Agirrek azpimarratu 
du elkartea "osasuntsu" dagoela 
eta bera ere gustura dago pre-
sidente moduan, nahiz eta ai-
tortu duen "esfortzu eta denbo-
ra asko" eskatzen duen lana 
dela, guztiz borondatezkoa.
nola baloratzen duzu 2016-2017 
denboraldia? 
Kirol arloari dagokionez, ezin 
hobea izan zen pasa den denbo-
raldia. Seniorrak liga irabazi 
zuten eta Euskal Ligako lehen 
mailara igo ziren. Beraz, oso 
pozik gaude horrekin. Arlo eko-
nomikoari dagokionez, berriz, 
ez zen hain ondo joan. Izan ere, 
gure diru iturri nagusia Gara-
gardo Azoka izaten da eta egu-
raldi txarraren ondorioz, ez 
genuen hainbeste diru lortu, eta 
hori nabaritu egin dugu.
ekonomikoki estu xamar, beraz? 
Ez. Ez dut uste azpimarratzeko 
zerbait denik. Osasuntsu dagoen 

elkarte bat da gurea, ez dugu 
inongo zorrik eta finkatutako 
helburuak bete ditzakegu.
bazkide kopuruari dagokionez, zer 
moduz dago elkartea? 
Zuzendaritzan sei pertsona gau-
de eta 79 bazkide gara. Bazkide 
oso finkoak ditugu, urtetik ur-
tera kopuru hori mantendu egi-
ten dugu eta nik uste ez dela 
batere kopuru txarra.
datorren denboraldiari begira, ze 
helburu finkatu dituzue? 
Helburu orokorrak urtero izaten 
dira berberak, ez dira aldatzen: 
Harrobia landu, jokalariak tre-
batu, gure baloreak transmititu, 
jokalariei epaile edota entrena-
tzaile izateko ikastaroak eskai-
ni eta ahal bada jokalari berriak 
lortu. Nagusiki, horiek dira fin-
katutako helburuak.
eta kirol arloan? senior mailako 
taldeak lehen mailan jokatuko du. 
Oso denboraldi gogorra eta luzea 
daukate aurretik, eta urtea bu-
katzea nahikoa izango litzateke. 
Helburua, berez, mailari eustea 

izango da, baina badakigu oso 
zaila izango dela hori. Beraz, 
denboraldia ahalik eta txukunen 
bukatzea eta ahalik eta lesio 
gutxien sufritzea izango da lehen-
tasuna. Gainera, aurkari asko 
ez ditugu ezagutzen. Beraz, joan-
go gara ikusten, pixkanaka.
gainontzean, harrobiari garrantzia 
ematen jarraituko duzue? 
Beheko kategorietan, daukagu-
na mantentzea izango da helbu-
rua. 18 urtez azpikoen taldea 
badugu; 16 eta 14 urtez azpikoek 
Ordizian jokatuko dute, ez du-
gulako taldea osatzerik lortu, 
eta 12 eta 10 urtez azpikoen tal-
dea ere badaukagu, kirol eskolan. 
Beraz, oso pozik gaude dauka-
gunarekin. Hala ere, lanean ja-
rraituko dugu jende gehiago 
batu dadin eta 16 eta 14 urtez 
azpikoetan taldea osatu ahal 
izan dezagun.

Agirre, Mojategiko instalazioetan. e.a.

"Lanean jarraituko dugu 
jende gehiago lortzeko"
ane agirre arrasate rugby taldeko presidentea
bi urte daramatza agirrek presidente karguan eta beste bi geratzen zaizkio; pasa den 
denboraldiak emandakoaren eta datorrenak emango duenaren gainean hitz egin du

"kiroL arLoan, ezin 
hoBea izan zen paSa 
den denBoraLdia, 
arLo ekonoMikoan 
ez hainBeSte"

ekin dio denboraldiari 
kanpanzar artk. 15-27 
irabazi zuten lehena 
baztanen, brt menditarrak 
taldearen aurka. Domekan, 
atletico San Sebastianen 
aurka jokatuko dute, 
13:00etan mojategin. 
"etxeko partiduek 
garrantzia handia izango 
dute aurten", dio Julen 
barrutia jokalariak. 

etzi, etxean
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Josu Bilbao arrasate
Perlata talde arrasatearrak ira-
bazi du Hatortxu Rockek anto-
latutako lehen Lilaketa. "Taula 
gainean emakumeen presentzia 
bermatzen duten taldeen make-
ta lehiaketa" izan da eta finalean 
izan ziren Vinagre de Moderna 
eta Hatxe taldeak ere.
nola joan zen lehiaketa pasa den 
egubakoitzean?
Ondo. Aspaldi eman genuen 
izena lehiaketan eta finalerako 
sailkatu ginen. Auditorium ba-
tean jo genuen, eta kontzertu 
bat emateko arraro samarra 
egin zitzaigun tokia. Hala ere, 
asko gozatu genuen, eta saria 
ere irabazi genuen. Oso pozik.

lilaketaren saria maketa grabatzea 
da ezta?
Ikusita emakume gutxi daude-
la, orokorrean, agertokietan, 
lehenengo Lilaketa antolatu 
dute, ea emakume gehiago ani-
matzen diren. Guri, horrelako 
gauzak antolatzeko beharrik ez 
egotea gustatuko litzaiguke, 
baina, egoerak bultzatuta, orain-
dik, beharrezkoak dira emaku-
meak ere animatzeko. Bestalde, 
saria maketa bat grabatzea eta 
500 euro dira. Orain, ea ze abes-
ti grabatzen dugun eta nola 
pentsatzen hasi beharko dugu. 
Azkenean, duela gutxi hasi gara 
jotzen eta kontzertuak ematen 
ere hasi gara; horrenbestez, 
honek bultzadatxo bat emango 
digu.
zuen estiloari jarraituz eskaini ze-
nuten kontzertua lilaketan. Fina-
leko hiru taldeak, gainera, estilo 
ezberdinetakoak izan zineten...
Bai; guk, hasieratik, modu ba-
tean nahi izan dugu agertokira  
irten, eta orain arte hori izan 
da gure look-a. Egia da lehiake-
ta oso estilo ezberdinak ikusi 
ditugula, eta musika mugimen-
dua ere badagoela adierazi nahi 
du. Aberatsa da hori.Perlata taldea, lilaketan. Hatortxu rock

"Lilaketako sariak 
bultzada emango digu"
Maialen oleaga perlata taldeko kidea
hatortxu rock jaialdiak antolatu duen lehen lilaketa lehiaketan garaile izan da 
perlata taldea. saria lortuta, maketa bat grabatuko du arrasateko taldeak

Portaloi elkarteak antolatuta, 
aste honetan abiatu dituzte pla-
zako dantza tradizional ikasta-
roak Arrasaten. Guztira, hiru 
talde osatu dira: lehenengoa 
16:30ean, bigarrena 19:30ean   
–dantza-txokoak mailaren ara-
bera banatuta– eta hirugarrena 
18:00etan –hasiberrien taldea–. 
Saioak astelehenero izango dira, 
eta Patxi Montero izango da 
irakaslea.

Taldeak osatuta daude, baina 
beste inork animatu nahi badu, 
badago lekua. Interesa dutenek 
AEDra edo Gazte Bulegora jo 
dezakete izena ematera. "Meto-
dologia lasaia eta pausatua da, 
musika sentitzetik abiatuta, ba-
koitzari bere mugimendua es-
presatzeko askatasuna utziz", 
azaldu du Portaloi elkarteak.

Gainera, Portaloik Dantzagu-
nea ere antolatuko du aurten. 
Hileko azken ostiraletan, dantzan 
elkartzeko hitzordua izango da. 
Praktikatzea eta, batez ere, el-
karrekin dantzan gozatzea izan-
go da helburua.

Plazako dantza 
tradizional ikastaroak 
abiatu dituzte

Bidekurutzeta, 36 – BErgArA – Tel.: 943 76 05 77 – www.clinicadentalbergara.es

esperientzia 
inplantologian

urte 
baino
gehiagoko20

Izugarri kostatzen zaizu 
dentistarengana joatea?
Gurekin ez!
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- lehen bisita doan eskaintzen dizugu.

- beste iritzi bat konpromiso barik.

- gertuko tratu profesionala.

- 60 hilabeterainoko finantzazioa.

- Hortz aseguruetan estaldura                                                                                         
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Mirari altube aretxabaleta
Orain dela urtebete inguru, he-
rriko gazteen gaineko diagnos-
tikoa egin zuen Prebentzio Sai-
lak, eta orduan, kale hezitzaileen 
beharra geratu zen agerian, 
Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi 
Karmele Uribarriren esanetan: 
"Gizarte bazterkeria arriskuan 
zeuden gazteekin lan egiteko, 
hain zuzen ere". Horri heldu 
diote orain, eta irailaz geroztik 
lanean dabiltza Nerea Sanchez 
eta Manex Lizarra.

gazteen bidelagun 
Kalean egingo dute lan hezitzai-
le horiek adingabeekin; 12 eta 
18 urte artekoekin, batez ere. 
Esku-hartze soziohezitzailea 
garatzea da asmoa, baina, be-
tiere, gaztetxoak euren testuin-
gurutik atera gabe; hau da, 
errespetatuta euren eremuak, 
harreman sareak… Hortik abia-
tuta harreman hezitzailea sortzea 
izango dute helburu: "Aisialdi 
garaian, denbora librean, egon-
go gara eurekin eta harreman 

osasuntsuak eta konfiantzazkoa 
sortzea izango da gure egitekoa", 
adierazi du Lizarrak, eta Sanche-
zek gaineratu: "Bidelagun izan-
go gaituzte kalean eta oinarria 
izango da laguntza ematea; hor-
taz, kale hezitzaileak izango 
gara, lagunak ere bai, konfian-
tzazko pertsonak, eredu garen 
helduak… eta eskuragarri izan-
go gaituzte behar dutenerako". 

Era berean, herrian dituzten 
baliabideak erakutsiko dizkiete 
gazteei, eta horien erabilera 
sustatuko dute.

Hiru alorretan egingo dituz-
tela esku-hartzeak jakinarazi 
dute hezitzaileek: banaka; tal-
dean, kuadrilla naturalean zein 
artifizialki sortutakoan; eta ko-
munitatean. "Eta hau zelan sus-
tatu? Ekintza alternatiboak sor-

tuko ditugu, gazteen intereseta-
tik abiatuta. Euren eskaerei eta 
beharrei erantzuten saiatuko 
gara", azaldu du Lizarrak. Eta 
horretarako, herriko eragileekin 
elkarlanean jardungo dute.

ikastetxeetatik kalera 
Lanean hasi zirenetik hilabete 
pasatu berri da, eta hasierako 
fasean daudela oraindik adiera-
zi du Sanchezek: "Biok gara kan-
potarrak; hortaz, Aretxabaleta 
ezagutzen jardun dugu: zerbi-
tzuak, baliabideak, Udalaren 
funtzionamendua…". Eta Lizarrak 
gaineratu du: "Gazteak mugitzen 
diren eremuak ezagutzen ere 
izan gara, horien ordutegia…". 
Horrez gain, ikastetxeetara jo 
dute, bertako orientatzaileekin 
elkartu dira eta Udaleko tekni-
kariak ere ezagutu dituzte, "sare 
bat osatzen joateko".

Bigarren pausoa emateko ger-
tu daude orain; alegia, gazteekin 
harremanak sendotzea: "Kon-
fiantza irabazteko, denbora behar 
da. Hasieran, oztopoak jarriko 
dituzte, seguru, baina behin eta 
berriz joango gara, irekitzen 
hasi arte. Zenbat denbora behar-
ko den horretarako? Ez dakigu. 
Prozesu bat dela kontuan hartu 
behar da eta, hortaz, mimo eta 
pazientzia handiarekin jokatu 
behar da".

Lehenago ez bada geroago, 
ekintza alternatiba bat sortzeko 
asmoa dute; hori izango da, hain 
zuzen, gazteengana gerturatzeko 
aitzakia: "Haien interesak eza-
gutzera joango gara: zer duten 
gustuko, zer igartzen duten fal-
tan herrian, zer egin gurako 
luketen… galdetuko diegu".

Lizarrak badu eskarmentua 
aurretik, eta uste du ezinbeste-
ko programa dela herri batean. 
Bi eta lau urte artean garatuko 
dute Aretxabaletan. 

Unai Elkoro alkatea, nerea Sanchez eta Manex lizarra kale hezitzaileak, eta karmele Uribarri zinegotzia. mirari altube

gazteengana iristeko 
kale hezitzaileen lana
irailaz geroztik dabiltza udalarendako lanean nerea sanchez ondarrutarra eta manex 
agirre lasartearra. gizarte bazterkeria jasateko arriskuan dauden adingabeengana 
iristea da haien egitekoa eta lehen pausoak dagoeneko eman dituzte

Azken egunotan, e! dioen oiha-
la dago jarrita Herriko Plazan, 
eta beste hainbat tokitan ere 
agertu da letra hori. Zer esan 
gura ote du? 

Argi dago kanpaina bat dagoe-
la horren atzean, eta herritarren 
jakin-mina sortu gura izan du-
tela. Hurrengo egunetan eman-
go dute horren berri antolatzai-
leek. Bien bitartean, argi segi 
dezatela herritarrek.

Herritarren 
jakin-mina piztu gura 
du 'e!' kanpainak

Plazan jarritako oihala. m.a.

Mendi irteera
Guraso Foroak antolatuta, 
Murura joango dira domekan 
(Herriko Plaza, 10:00), mendi 
buelta egin eta indusketak 
ikusteko.

irteera larrinora
Oro eta Larrino auzoetara 
irteera egingo dute, Aitor 
Antxia Leturiak gidatuta, 
urriaren 12an (10:30). Izena 
aurrez eman behar da Arkupen.

oharrak
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Mirari altube aretxabaleta
Ikasleei eskainitako emanaldie-
kin jarri du abian Kultura Sai-
lak Antzerki Hilabetea eta as-
teburuan goia joko du.

Txalo Produkzioak Etxeko sal-
tsak lanarekin datoz gaur, egu-
bakoitza, Arkupera (22:00). Es-
karmentu handiko aktoreak 
elkartuko dira –Ane Gabarain, 
Aitziber Garmendia, Miren Go-
jenola, Mikel Laskurain eta Ai-
tor Fernandino– eta Alan Ayck-
bourn antzerkigile eta zuzenda-
ri ingeles ezagunaren komedia 
korapilatsua taularatuko dute.

Bihar, ostera, Barro rojo es-
kainiko du Javier Liñerak (Ar-
kupe, 22:00). Nazien sasoiko 

Alemanian gayek bizi izandako 
errepresioaren berri emango 
du Liñerak, berak sortutako eta 
umore eta drama ukituak dituen 
antzezlanean.

Umeek Zirika Zirkus izango 
dute domekan (17:00). Lara eta 
Larika izeba-ilobak ipuinak 
kontatzera etorriko dira.

Herritarrei lekua 
Herriko aktoreak ere hartu di-
tuzte aintzat. Hala, Txaro Galle-
gok performancea egin du kalean 
hilabete horren berri emateko, 
eta Iurgi Etxebarriak antzerki 
tailerra egingo du bihar (Arku-
pe, 09:30) 16 urtetik gorakoekin; 
izena aurrez eman behar da.Javier liñera Barro rojo-n. Javier liñera

umorea ardatz duten 
antzezlanak asteburuan
gaur, egubakoitza, bi bikoteren arteko gorabeherak eskainiko dituzte txalo produkzioek 
'etxeko saltsak' komedian, eta bihar, javier liñerak nazien alemaniako gayen bizipenen 
berri emango du 'barro rojo'-n; domekan ostera, zirika zirkus dator, umeendako

txaro gallego 
aktorea

"antzerkiak beste leiho 
batzuk irekitzen ditu"

"eguaztenean egindako 
performancearen bitartez 
antzokira gonbidatu gura izan 
ditut herritarrak. antzerkia 
ikusteko ohiturarik ez dago 
gurean, ulertuko ez den 
beldurra dagoela uste dut, eta 
ez da horrela. Proba dezatela 
esango nieke, beste leiho 
batzuk irekitzen ditu, beste 
kolore batzuei begiak 
zabaldu… mezuak askoz 
samurrago iristen dira artearen 
bitartez, kasu honetan, 
performance bitartez; hortaz, 
pozik nago horretarako aukera 
eman izanagatik. eta pozgarria 
da udalak antzerkiarekiko egin 
duen apustua".

iUrgi etxebarria 
aktorea

"Bat-batean egingo dugu 
jolas antzerki tailerrean"

"kementsu sentitzen diren 
helduendako ikastaroa emango 
dut. animatuko nituzke, 
batetik, artearen inguruan lan 
egiten dutenak: musikariak, 
idazleak… bat-batean egingo 
dugu jolas artearekin; euren 
jakintza partekatuko dute, eta, 
era berean, jaso ere bai. 
Hortaz, gozatu egingo dute. eta 
bestetik, zaletasunik ez dutenei 
edo ezerk betetzen ez dutenei 
dei egingo nieke; asko jasoko 
dute horiek. irudimenarekin 
egingo dugu lan eta neuk ere 
lagunduko diet. udalaren 
ekimen hau pauso bat izan da, 
eta aurrera begira ea bide bat 
zabaltzen duen".

Biteri 8 • ARRASATE • Tel.: 943 79 13 05 • Faxa: 943 79 13  84
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M.a. aretxabaleta
"Jaien eta egitarauaren gaineko 
balorazio ona egin dugu", jaki-
narazi du Kultura Saileko zine-
gotzi Joxe Migel Uribarrenek, 
eta gaineratu: "Baina zibismoa-
ri dagokionez, batzuek urruti 
daude elkarbizitza arauetatik. 
Hiru farol apurtu eta eserleku 
bat errekara bota zuten".

Kantu afaria nabarmendu du, 
600 aretxabaletar izan zirelako 
plazako mahaien bueltan kan-
tuan. "Eta Beinke-Loramendi 
dantza erakustaldian ere jende 
mordoa batu zen, bai dantzan, 

bai ikusten", gaineratu du. Azo-
kari dagokionez, poliki-poliki 
joan zen giroa pizten: "Batzuen 
ustez, jende gutxiago izan da; 
nire ustez, hiru gunetan bana-
tuta zegoelako: ganadu ferian, 
azokan eta plazan". Tomate 
itsusienaren lehiaketa Nerea 
Hernandezek irabazi zuen eta 
barietate gehien aurkeztu zi-
tuena Nahia Martin izan zen; 
ortu lehiaketarena Marije Re-
vueltak irabazi zuen.

Eta domekan pilotalekua bete 
egin zuten herritarrek abesba-
tzaren bolero doinuak entzuteko.

Parte hartze handia eta giro 
bikaina sanmigeletan
kantu afariaren arrakasta nabarmendu dute kultura 
saileko kideek, eta azokaren bueltako giroa

Mirari altube aretxabaleta
Geltoki plazatik pasatzen den 
bidegorri zatia –Azbe lantegia 
zenaren paretik biribilgunerai-
no doan tartea– orain dela hiru 
urte inguru berritu zuten. Eta 
bidegorriaren eraberritzearekin 
aurrera jarraitzea gura du EH 
Bilduk. Horregatik, proposamen 
bat garatu dute, eta herritarrei 
erakusten dabiltza ekarpenak 
jasotzeko. 

Hainbat "onura" 
"Bailaran, gaur egun, bidego-
rriaren zatirik okerrenetakoa 
Aretxabaletan dugu. Kurtzeba-
rri eskolako patio erditik pasa-
tzen da, horrek dakarren traba 
eta arriskuekin", adierazi dute 
EH Bilduko kideek, Ion Albizu 
eta Irati Pagoaga zinegotziek. 
Santa Kurtz kalerako orain dela 
hiru urte proposatutakoari hu-
tsune batzuk antzeman dizkiote: 
"Batetik, autoak, bizikletak eta 
oinezkoak bateratzeko zati oso 
estua da Kurtzebarri eskola au-
rreko hori; bestetik, Santa Kurtz 

kaleak berak konponketarako 
lehentasuna izan beharko luke; 
eta gainera, proiektu horren 
aurrekontua oso handia da, 
650.000 eurokoa". Hori horrela,  
"behin betiko beste irtenbide 
bat" topatu gura izan diote.

"Gure hausnarketetan oina-
rrituta eta adituen laguntzarekin 
garatu dugu ideia", diote. Pro-
posamen horren arabera, Arra-
satetik datorren bidegorria es-
kolaren atzeko partetik pasatu-
ko litzateke, eskolaren eta saihes-
bidearen artetik, hain zuzen ere, 
eta, horretarako, saihesbide 
alboko menditxoa kendu egin 
beharko lukete. Hiru metro in-
guru igoko litzateke poliki-po-
liki bidea, eta gero jaitsi; bola-
tokiaren eta pilotalekuaren 

atzetik jarraituko luke gero. 
Guztira, 240 metro izango lituz-
ke tarte horrek, eta 3 metroko 
zabalera. Eta aurrekontua zehaz-
tu dute 185.000 eurotan.

Horren onurak nabarmendu 
gura izan dituzte Albizuk eta 
Pagoagak: "Merkeagoa da; izan 
ere, aurreko proiekturako zehaz-
tutako aurrekontuarekin oso 
zaila da bost urte baino lehen 
ezer egitea. Eskolak irabazi egin-
go luke espazioan, patioan lekua 
zabaldu eta argi gehiago sartu-
ko litzatekeelako. Eta Santa Kurtz 
kalea libreago egongo litzateke". 

Herritarren ekarpenak jasotzen 
Proposamen horren berri pane-
len bitartez ematen dabiltza he-
rritarrei, ekarpenak egin ditza-
ten haiek. Hainbat gunetan 
kokatu dituzten panelok ikus-
mina eragin dute, gainera. Gaur 
jasoko dituzte azken ekarpenak: 
"Eta ondoren, berriro aurkeztu-
ko diogu proposamena, zehatza-
goa eta garatuagoa, Udal Gober-
nuari".

EH Bilduko ion Albizu zinegotzia herritarrei proposamenaren berri ematen, eguaztenean. mirari altube

Bidegorriari irtenbidea 
topatzeko proposamena
eh bilduk proposatu du kurtzebarri eskolaren eta iturrigorri pilotalekuaren atzeko 
partetik pasatzea eta aurrekontua 185.000 eurotan zehaztu du. astea bukatu 
bitartean herritarrei erakutsiko diete proiektuaren zirriborroa, ekarpenak egin ditzaten

"Merkeagoa da, 
eSkoLak iraBazi 
egingo Luke eta 
kaLea LiBreago 
egongo Litzateke"

Ekoizlea produktua eskaintzen.

Aretxabaleta Abesbatza kantuan. arGaZkiak: a. aGiriano, J. bilbao, i. benGoa, x. GoroStiDi

Talogileak lanean.

ia 600 lagun elkartu ziren egubakoitzeko kantu afarian.
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imanol Beloki eskoriatza
Tokiko merkataritzaren egoera 
zein zen jakiteko, Eskoriatzako 
merkataritza indarberritzeko 
plan berezia (PERCO) egitea 
onartu zuen Udalak 2016an. Diag-
nosia eta ekintza plana egin 
zituen Ikertalde enpresak, eta 
bertan jasotakoa merkatari eta 
ostalariei azaldu zitzaien bilera 
batean. PERCOn proposatutako 
ekintzen artean, besteak beste, 
Merkataritza Mahaia eratzea 
zegoen.

Gauzak horrela, Udal Gober-
nua osatzen duten alderdi poli-
tiko guztiek tokiko merkatari-
tzaren eta ostalaritzaren ingu-
ruan duten kezka agerian utzi, 
eta egoera horren aurrean guz-
tien arteko elkarlana beharrez-
koa dela adierazi dute. Ekonomia 
garapeneko batzordean alderdi 
politiko guztiek parte hartzen 
dute –EAJ, EH Bildu, Elizateak 

eta Irabazi–, eta bertan, aho 
batez onartu zen Merkataritza 
Mahaia sortzea urrats garran-
tzitsua dela.

irailaren 11n lehen bilera 
Mahaia eratzeko proposamena 
aurkezteko bilerak egin ziren 
herriko hainbat merkatari eta 
ostalarirekin, eta haiek begi 
onez ikusi zuten mahaia sortzea. 
Horrenbestez, martxan da Mer-
kataritza Mahaia, eta dagoene-
ko hiru astelehenetan batu dira 
gai horretan sakontzeko. Lehe-
nengo bilera irailaren 11n egin 
zuten, eta bertara herriko hain-

bat merkatari eta ostalari joan 
ziren, baita alderdi politikoeta-
ko zinegotziak ere. Dinamika 
saio bat egin zen eta Eskoria-
tzako merkataritza indarberri-
tzeko proposamenak egitea es-
katu zitzaien merkatariei eta 
ostalariei, eta ondoren, propo-
samen horiek sailkatu egin zi-
tuzten, gustukoenetik hasita.

gauzatuko dituzten bi ekintzak 
Irailaren 18an, aurreko bileran 
egindako sailkapena aztertu eta 
boto gehien jaso zituzten propo-
samenen artean bi aukeratu 
ziren 2017an egiteko: herriko 
establezimendu guztiak jasoko 
dituen mapa egitea eta erakus-
leiho lehiaketa, Gabonetan gau-
zatuko dena. Beste bilera batean, 
hirugarrenean, irailaren 25ean 
egindakoan, aipatutako ekintzak 
gehiago landu ziren: maparen 
itxura eta edukia landu ziren, 

eta erakusleiho lehiaketako oi-
narriak erabaki. Prozesu osoan 
herriko hamaika merkatari eta 
ostalarik parte hartu dute. Mer-
kataritza Mahaia berriz ere bil-
duko da aukeratutako proposa-
menen jarraipena egiteko, eta 
urtarrilean beste bilera bat 
egingo da, 2018. urteko plangin-
tza zehazteko. 

deia herriko merkatari guztiei 
Merkataritza Mahaiak gogora-
razi nahi du ezinbestekoa dela 
herriko merkatari eta ostalari 
guztiek bertan parte hartzea, 
mahaia irekia dela eta edozein 
merkatarik edo ostalarik parte 
hartu dezakeela. Gainera, Eko-
nomia Garapeneko batzordera-
ko positiboa da Merkataritza 
Mahaia egiten ari den lana, eta 
merkataritza biziberritzeko ema-
ten ari diren pausoak sendoak 
eta adostuak direla deritzo.

epe luzerako proiektua 
Axtroki Merkatari Elkarteko 
lehendakari Leire Errastik adie-
razi du Merkataritza Mahaiaren 
proiektua ederra dela herria 
biziberritzeko, eta parte-hartzea 
ezinbestekoa dela: "Udalak mar-
txan jarri duen ekimen hau oso 
onuragarria da herriko merka-
tariendako, baita herritarren-
dako ere. Gainera, Udaleko al-
derdi guztiak daude bertan, 
Axtroki Merkatari Elkartea 
osatzen dugun merkatari batzuk, 
eta elkartetik kanpo dauden 
beste hainbat merkatari. Hiru 
bileretan jende asko batu gara, 
baina hurrengo bilerara herriko 
merkatari guztiak etortzea ezin-
bestekoa dela uste dut. Izan ere, 
epe luzerako proiektua da, eta 
lan-saioetan herriko merkatari 
guztiak batzen bagara, ideia 
gehiago jarri ahal izango ditugu 
mahai gainean".

Eskoriatzako Merkataritza Mahaiak egindako bilera bat, kultura etxean. ibarraunDi muSeoa

Merkataritza 
Mahaia abian da

koMertzioen Mapa 
eta gaBonetako 
erakuSLeiho 
Lehiaketa egingo 
dituzte

eskoriatzako udalak eta herriko merkatari eta ostalariek merkataritza mahaia eratu 
berri dute, merkataritza indarberritzeko. hain zuzen ere, bi ekintza egingo dituztela 
adierazi dute: herriko establezimenduen mapa eta gabonetako erakusleiho lehiaketa
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i.b

sanmigeldarren bertso-afaria
Pasa den egubakoitzean, urteroko bertso-afaria egin zuten sanmigeldarrek 
apotzagako merenderoan. Familiakoak, lagunak eta bertso-eskolako kideak 
batu ziren bertan, eta xabi igoa eta Jokin uranga bertsolarien bertsoekin 
gozatzeko aukera izan zen. Gainera, eneko arbeok eta lur Gurrutxagak 
soinu doinuak jarri zituzten, eta kantuan ere aritu ziren, giro ederrean.

Guraso Eskolan plaza kopurua 
bete da dagoeneko, eta urriaren 
10ean hasiko da ikastaroa. Hala 
ere, aukera dago, oraindik, itxa-
rote-zerrendarako izena emate-
ko. Horretarako, kultura etxera 
deitu beharko da, 943 71 46 88 
telefonora.

Hezkuntza Foroak antolatuta 
jarriko da Guraso Eskola mar-
txan Eskoriatzan. Nerea Men-

dizabal izango da eskolaren 
gidaria, psikopedagogoa, gizar-
te hezitzailea, haur masajean 
hezitzailea eta komunikazioan 
aditua dena. Hala, hainbat gai 
jorratuko dituzte bertan, eta 
azalpenak euskara hutsean izan-
go dira: haurren autoestimua 
nola sustatu, mugak nola jarri, 
seme-alaben zeloak nola kudea 
daitezkeen aztertu, seme-alaben 
arteko borrokak nola ekidin eta 
guraso bezala bigunegiak edo 
gogorregiak garen zalantzak 
argitu, besteak beste.

guraso eskolako 
itxarote-zerrendan 
izena emateko aukera

iimanol beloki

lapiko-jotzea Eskoriatzan
"espainiako bortizkeriaren, errepresioaren eta inposizioaren aurka, 
kataluniaren alde eta demokraziaren defentsan", lapiko-jotzea izan zen 
domekan eskoriatzan. Horren aurretik, auto karabana egin zuten, bozinak 
joz, herritarrak ohartarazteko. Hala, haiek balkoietatik erantzun zuten, 
lapikoak eskuetan zituztela.

imanol Beloki eskoriatza
Bertso-eskola bertsotan egiten 
ikasteko lekua da, baina hori 
baino gehiago ere badela ere 
adierazi du Haizea Aranak, Es-
koriatzako Hankamotx bertso-es-
kolako irakasleak. Astelehenean 
hasi zituzten eskolak Hanka-
motxen, baina, ikasturte berria 
hasi arren, nahi duenak auke-
ra du nahi duenean izena ema-
teko.
nola hasi duzue ikasturte berria? 
Bertso-eskolako ateak urrian 
irekitzen ditugu, eta, astelehe-
nean hasita, eskola bakarra 
izan dugu, oraingoz. Iaz, talde 
bakarra genuen, Lehen Hez-
kuntzako  seigarren mailakoek 
osatzen zutena, eta hauek aur-
ten jarraitzen dute. Ikasturte 
honetan, talde berri bat sortu 
da, Lehen Hezkuntzako bosga-
rren mailakoena. Sei ikasle 
daude bosgarren mailan, eta 
DBH-1ekoenean hiru ikasle di-
tugu. Ni DBHkoen irakaslea 
naiz, eta nire ahizpa, Oihana, 
bosgarren mailakoen irakaslea 
da. Bertso-eskolako ateak ez 
ditugu inoiz ixten, eta ikastur-
tean zehar norbaitek izena eman 
nahiko balu, etorri dadila gu-
regana.
zer egin behar da izena emateko? 
Kalean ahoz aho transmititzen 
den gauza bat da, eta, gu ikusiz 
gero, esatearekin nahikoa da. 
Hala ere, posta elektronikoz 
Hankamotx@gmail.com helbi-
dera idatzita ere egin daiteke.
zein egunetan eta lekutan ematen 
dituzue bertso-eskolak? 
Lehen Hezkuntzakoen eskola 
astelehenetan 18:00etan izaten 
da eta DHBkoena eguaztenetan 
16:30ean, biak kultura etxean. 
Aretxabaletan, berriz, udaletxe 
zaharrean izaten dira, eta Arra-
saten Zerrajeran.
badago bertsozaletasunik esko-
riatzan? 
San Pedro jaietan bertso-poteoa 
egin genuen, eta hasieran jende 
askorik ez hurbildu arren, bu-

kaeran jende asko batu zen, 
a n i m a t u t a  i b i l i  z i r e n …                    
Kosta egiten zaio jendeari ber-
tsoak entzutera etortzea, baina 
jendeari gustatzen zaio.
zer egiten duzue bertso-eskolan? 
Bertso-eskola, bertsoak egiten 
ikasteaz gain, sortzeko leku bat 
da. Izan ere, sortzeko espazio 
gutxiago dugula ikusten dugu, 
eta gabezia hori betetzeko espa-
rru bat da. Saiatzen gara bertsoak 
egiten, bertso zaharrak ikasten, 
doinuak lantzen, errimekin, 
istorioak nola jarraitu… izan 
ere, bertsoa elkarrizketa bat da 
eta istorio bat asmatu beharra 
dago. Azkenean, hizkuntzarekin 
jolasteko beste modu bat da. 
Gauza asko ikasten dira ber-
tso-eskolan, ez bakarrik bertsoak.
bertso-eskolaz gain, ekintza ugari 
antolatzen dituzue, ezta? 
Lagunartekoak, bertso-afariak, 
topaketak… antolatzen ditugu. 
Aurten, azaroaren 24an, Arra-
sateko gaztetxean bailarako ber-
tso eskolak elkartzeko topaketa 
egingo dugu. Merienda bat egin-
go dugu, jokoak egingo ditugu, 
bertsoak eramango dituzte ber-
tso eskola ezberdinetako ikas-
leek… Elkar ezagutzeko modu 
bikaina da.

Haizea Arana bertsolaria goienako platoan. imanol beloki

"Bertsoak egiten ikastea 
baino askoz gehiago da"
Haizea arana hankamotx bertso-eskolako irakaslea
eskoriatzako hankamotx bertso-eskolakoek astelehenean hasi zuten ikasturte berria. 
edozelan ere, oraindik aukera dago izena emateko

"gauza aSko 
ikaSten dira 
BertSo-eSkoLan,    
ez Bakarrik 
BertSoak egiten"

Hankamotx bertso-eskolak, 
ikasturteari hasiera 
emateko, bertso jaialdia 
antolatu du zapatu 
honetarako. Jaialdia 
Zaldibar antzokian izango 
da, eta saioa 22:30ean 
hasiko da. 

oholtza gainera alaia 
martin –Gipuzkoako 
txapeldunordea–, Haizea 
arana eta oihana arana 
ahizpak eta Julio Soto –
nafarroako txapelduna– 
bertsolariak igoko dira. Gai 
jartzaile, aldiz, imanol 
artola arituko da, eta 
sarrerak salgai daude lau 
eurotan, kiroldegian.

zapatuan 
bertso jaialdia
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imanol Beloki eskoriatza
Luis Ezeiza Herri Eskolan Txi-
meleta Gela dute, eta bertan, 
garun paralisia edo antzeko gai-
tzen bat duten ikasleen gela 
egonkor bat dute. Hala, urtero 
bat egiten dute Garun Parali-
siaren Nazioarteko Egunarekin. 
Aurten, Arrasate eta Bergarako 
Aspacekoen bisita izan dute, 
eta, jaialdi moduan, hainbat 
ekintza egin dituzte.

Garun Paralisiaren Nazioar-
teko Egunean, sozialki aniztasun 
funtzionala duten pertsonek, 
sozietateak jartzen dizkien oz-
topo horiek gainditzen joateko 
modu gisa, festa eginaz ospatzen 
dute Eskoriatzan eguna. Hone-
la azaldu du Lorea Ugartek, Txi-
meleta Gelako irakasleak: "Jaial-
di honen helburua da sozietateak, 
eta gure kasuan, eskolako ko-
munitateak, eurak ezagutzea, 
eta oztopoak gainditzea. Aur-
tengo leloa Ausartzen zara ni 
ezagutzera? da, eta aukera po-
lita zela pentsatu genuen Arra-
sateko eta Bergarako Aspaceko 
Eguneko Zentroko gunekoei 
guregana etortzeko gonbidapena 
egitea eta ikasle eta irakasleak 
beraiek ezagutzen ausartzea. 
Hala, elkar ezagutzeko aukera 
izan dugu, eta talde argazkia 
atera dugu amaitzeko, Gu au-
sartu gara leloarekin".

elkar ezagutuz 
Luis Ezeizako Haur Hezkuntza-
ko eta Lehen Hezkuntzako lehe-
nengo mailako haurrak Txime-
leta Gela ezagutzen izan ziren 
eta Lehen Hezkuntzakoek, berriz, 
Aspacetik bisitan joandako hel-
duak ezagutzeko aukera izan 
zuten. 

Aspacekoek euren bizi espe-
rientzia kontatu zieten eskolako 
haur eta irakasleei, eta ondoren, 
taldeetan banatuta, haurrek 
hainbat galdera egin zizkieten, 
bizitzan aurki ditzaketen ozto-
poen gainean.

esperientzia aberasgarria
Arrasateko Aspacetik Asier Are-
naza, Gorka Olañeta, Johana 
Gonzalez, Mario Fuentes, Aimar 
Gorostola eta Maider Larrañaga 
erabiltzaileak eta Patricia Cam-
pos eta Maite Otxoa hezitzaileak 
izan ziren. Bergaratik, berriz, 
Amaia Nuñez, Ivan Torres eta 
Joseba Agirrezabal eta Nerea 
Ormazabal eta Mariate Guridi 
hezitzaileak. "Esperientzia abe-
rasgarria" izan zela adierazi 
zuen Mariate Guridik, Aspace-
ko hezitzaileak, eta guztiak "gus-
tura" izan zirela.

luis Ezeizakoak, Arrasate eta Bergarako Aspaceko erabiltzaileekin. imanol beloki

garun paralisiaren 
eguna, ekintzaz josita
garun paralisiaren nazioarteko eguna izan zen eguaztenean, eta luis ezeiza herri 
eskolakoek bat egin dute egunarekin, urtero moduan. hala, bergarako eta arrasateko 
aspaceko kideen bisita izan dute eta elkar hobeto ezagutzeko aprobetxatu dute

Hasi dituzte gure Ametsa jatetxe aurreko bidegurutzeko lanak. imanol beloki

Hasi dituzte lanak Gure ametsa 
jatetxe pareko bidegurutzean
bidegurutzearen segurtasuna hobetzeko lanak urtea 
amaitu aurretik amaitzea espero dute

imanol Beloki leintz gatzaga
GI-627 eta GI-3310 errepideen 
arteko bidegurutzearen segur-
tasuna hobetze aldera, Gipuz-
koako Foru Aldundiak hasi ditu 
obrak dagoeneko, Gure Ametsa 
(Marisa) eta Gatza-Gain jatetxeen 
arteko bidean.

Lanak urtea amaitu aurretik 
amaituko dituzte, eta bideguru-
tzean bide segurtasuna hobetze-
ko helburuarekin egingo dituz-
te lanak. Honela aipatu du Ene-
ka Zankadak, Leintz Gatzagako 
alkateak: "Pasa den eguaztenean 
hasi zituzten lanak, eta orain, 
bide horretatik trafikoan eragi-
na izango dugu egunero bertatik 
pasatzen garenok. Beraz, pazien-
tzia izateko adierazi nahi diet 
egunero bide horretatik pasatzen 
direnei. Bestalde, gaineratu nahi 
dut lanak oso azkar hasi dituz-
tela; izan ere, urtea amaitu au-
rretik amaituta egon beharko 
dute".

egingo dituzten lanak 
T formako bidegurutzea gauza-
tuko da errepide zati horretan. 
Modu horretan, ibilbideen artean 
angelua handiagoa izango da, 
eta, erdigunean itxaroteko 
erreiak jarrita, ibilgailuek bi-
raketak segurtasun handiagoz 
egingo dituzte.

Egingo diren lanen artean, 
GI-627 errepidearen plataforma 
zabalduko da 3,5 metroko itxa-
rote-erreia ateratzeko. Era be-
rean, errepide horretako abia-
dura 60 km/h mugatuko da bi-
degurutzetik igarotzean eta 
eguzki-plakaz hornitutako led 
motako luminariekin argiztatu-
ko da ingurua.

Hiru hilabete 
Lan horiek guztiek 236.000 eu-
roko aurrekontua dute, BEZa 
barne. Irailaren amaieran hasi 
berri, obrek hiru hilabete iraun-
go dute.

Sanmilixanak azaroaren 12an 
ospatuko dira, eta artisau azo-
kan edo artisautzako tailer he-
rrikoian postua jarri nahi du-
tenek eskaerak aurkez ditzake-
te dagoeneko. 

Aurtengoa 25. eskulangintza 
azoka izango da; frontoian egin-
go da, urtero moduan, eta es-
kaerak aurkezteko epea urriaren 
20an itxiko da. Hala, Leintzga-

tzaga.eus webgunean parte har-
tzeko oinarriak irakurri, eta 
eskaera orria bete beharko da, 
eta dokumentazioa wegbunean 
jartzen duen helbidera bidali. 
Aukeratutako artisauei, urriaren 
bukaeran jakinaraziko zaie bal-
dintza guztiak betetzen dituzten 
edo ez.

Azokan, artisauek egindako 
lanak ikusi eta erosteko aukera 
egongo da, eta herriko emakume 
taldeak prestatutako taloak ja-
teko aukera ere izango da, bes-
teak beste.

sanmilixanetan 
postua jartzeko 
aukera zabalik

i.B eskoriatza
Euskal Liga hasi berri du Esko-
riatza areto futbol taldeak, eta,  
etxean jokatutako lehenengo 
jardunaldia irabazita, hiru pun-
tuak lortu dituzte eskoriatzarrek. 
Atxurre Bakio taldea izan zuten 

aurkari Iker Molinaren mutilek, 
eta 4-0 irabazi zuten partidua 
Manuel Muñoz kiroldegian. Par-
tidu osoan nagusi izan zen etxe-
ko taldea, aukera gehiago izan 
zituen eta aurkariak atzean sar-
tuta ibili ziren. Hain zuzen ere, 

Jon Ugartek hiru gol sartu zituen 
eta Imanol Sanchezek, bat. Hu-
rrengo jardunaldian Presion 
Break taldearen aurka jokatu 
behar zuten etxetik kanpora, 
Berrizen, baina taldeak txapel-
keta utzi duenez, atsedenaldia 
izango dute aste bukaeran.

Ohorezko gazte mailan ari den 
Eskoriatzako taldeak, berriz, 
aste bukaera honetan hasiko du 
denboraldia, eta Larderoren 
aurka jokatuko du zapatuan, 
arratsaldeko bostetan, etxetik 
kanpo.

denboraldia garaipenarekin 
hasi dute iker Molinaren mutilek
atxurre bakiori 4-0 irabazita, hurrengo jardunaldian 
atsedenaldia izango du eskoriatza areto futbol taldeak
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eneko azurmendi aramaio
Azken urteotako formatua era-
biliko du aurten ere bertso es-
kolak ikasturteari hasiera ema-
teko. Lehenik, bertso saioa es-
kainiko dute Jon Maiak eta 
Maddalen Arzallusek, Sastiñan, 
urriaren 20an, 19:30ean. Modu 
librean ariko dira bi bertsola-
riak, ordubete inguruz. Sarrera 
doan izango da, Xabi Igoa bertso 
eskolako kideak azaldu duenez:  
"Ulertzen dugu, herrira begira 
antolatutako ekitaldi bat izanik, 
hala behar duela izan".

Ateak edozeinentzako zabalik 
daudela nabarmendu du Igoak. 
"Bertso eskolako ateak zabalik 
dauden moduan, ekitaldi hone-
tarako ateak ere zabalik egongo 
dira etorri nahi duen edonoren-
tzako", adierazi du.

Saio horrekin, herriarekin 
hartutako konpromisoa betetzen 
du bertso eskolak, hein batean. 
"Behin, Santa Ageda eskean hasi 
ginela, hartu genuen konpromi-
soa han batutako dirua herria-
ri itzultzeko, eta saio hau ho-

rretarako da, diru horrekin 
antolatzen dugulako", dio Igoak.

Saioa bukatzean, bi bertsola-
riekin afaria egingo dute eta 
bertso eskolako ikasleek eurekin 
egoteko aukera izango dute.

aurten, lau talde 
Aurten, lau talde egongo dira 
Aramaioko Bertso Eskolan eta, 
guztira, 28 bertsolari ibiliko dira. 
Helduen talde egonkorraz gain 
–aramaiorrak bakarrik ez, arra-
satearrak, aretxabaletarrak eta 
otxandiarrak ere batzen ditu 
talde horrek; hamaika bertsola-
ri, guztira–, beste hiru talde 
egongo dira: gazteena –lau–, DBH-
ko 1-2 taldea –zazpi– eta sortu 
berri den taldea, LHko laugarren 
eta seigarren maila arteko ikas-

leak batuko dituena –sei–. Igoak 
azpimarratu du oso albiste ona 
dela, bertso eskolarendako, bes-
te talde bat sortu izana. "Urtetik 
urtera bertso eskolako familia 
handitzen doan erakusle da. Iaz 
talde berri bat sortu zen eta aur-
ten beste bat. Funtsezkoa da hori 
guretzat. Beraz, aurtengo helbu-
rua talde berria mimatzea izan-
go da, taldeak aurrera egin dezan", 
adierazi du.

Herrian eragitea helburu 
Bertso eskolaren filosofiaren 
parte da herrian eragitea eta 
herriko ekintzetan parte hartzea, 
eta aurrerantzean ere hala iza-
ten jarraituko du, Igoaren esa-
netan: "Sagardo Egunean abes-
tu genuen, Santa Ageda eskean 
ere aterako gara, Lorabarri 
astean ere bai, eta, gainontzeko 
eragileek hala eskatzen badigu-
te, parte hartzeko prest izango 
gara, betiko moduan".

Gabonetarako, abenduaren 
23rako, bertso saio bat antola-
tzen ari da bertso eskola.

Arabako eskolarteko bertso txapelketa Aramaion, 2015ean. Goiena

Beste talde bat izango 
du aurten bertso eskolak
laugarren eta seigarren mailetako ikasleek –sei guztira– osatuko dute talde berria 
eta lau talde izango dira 2017-2018 ikasturtean; urriaren 20an egingo dute ikasturte 
hasierako ekitaldia, sastiñan, jon maia eta maddalen arzallus gonbidatuekin

"aLBiSte ona da, 
guretzat, taLde 
Berri Bat Sortzea, 
faMiLia handitzen 
doan SeinaLe"

e.a. aramaio
Gaur, egubakoitza, hasiko di-
tuzte Untzillako jaiak, 19:30ean, 
kanpai jotzearekin eta etxafue-
go jaurtiketarekin. Ondoren, 
bertso afaria egongo da elkartean, 
Julio Soto eta Iker Zubeldia ber-
tsolariekin.

Bihar, zapatua, auzoko hilda-
koen aldeko meza izango da, 
12:00etan, eta ondoren, umeen-
tzako puzgarriak egongo dira, 
trikitilariek alaituta. 14:00etan, 
auzo bazkaria egingo dute el-
kartean eta arratsaldean, berriz, 
mus txapelketa –izen-ematea 20 
euro–, 16:00etan hasita. 17:30ean, 
Tor magoaren ikuskizun berezia 
egongo da eta 18:30ean, txoko-
late-jana. Bitartean, dantzaldia 
eskainiko du Maddalen Arzallus 
eta Harkaitz Allur bikoteak. 
Iluntzean, afari zerbitzua eskai-
niko dute elkartean, parrilla 
piztuta, eta ondoren, dantzaldiak 
jarraituko du. 23:00etan, Muru-
mendi Elkarteko 35. Bolo Txa-
pelketa egingo dute –izen-ematea 
10 euro–.

Etzi, domeka, mendi irteera 
egongo da, 10:00etan elkartetik 
abiatuta. 12:00etan, meza, Ara-
maioko abesbatzak lagunduta, 
eta 13:00etan, Vermouth dan-
tzaldia, Harkaitz Allurren eta 
Maddalen Arzallusen eskutik.

untzilla auzoko 
jaiak ospatuko 
dituzte 
asteburuan
mota guztietako ekintzekin 
osatutako egitaraua 
prestatu dute, gaurtik 
domekara bitartean

Gaur egun, U-1011 izeneko Oi-
narrizko Bizi Euskarrien Egoi-
tza Legution dago eta anbulan-
tzia horrek lau udalerritan es-
kaintzen du zerbitzua: Legution, 
Aramaion, Arratzua-Ubarrun-
dian eta Barrundian. Hala ere, 
EH Bilduren Udal Taldeak pasa 
den osoko bilkuran aurkeztuta-
ko mozioak hauxe dio: "Legution 
zaintza egin beharko lukeen 

anbulantziak jardunaldi ia osoa 
Gasteizen egiten du eta erreali-
tate honek babesik gabe uzten 
ditu gure udalerriko herritarrak 
emergentzia baten aurrean".

Hori dela eta, onartu egin zen 
Osasun Sailari exijitzea Gastei-
zen beharrezkoak diren baliabi-
deak ezarri ditzan kalitatezko 
zerbitzua bermatzeko eta herrial-
deko gainontzeko anbulantziek 
ez dezatela Gasteizen zerbitzurik 
eman. EAJ aurka agertu zen, 
hau argudiatuta: "Zorionez, guz-
tiek jasotzen dute arreta".   

anbulantzia zerbitzua 
ziurtatzeko mozioa 
onartu du Udalak

Gustura 
Aramaixon!

Apa, irakurliok! Gaurkuen, 
zoriondu gure jittuat udaletxe, 
zerbitzari eta auzokide danok. 
Danon artien herriko 
bizi-kalitatie hobetu juau eta! 
Hasteko, herrittarren arteko 
elkarbizitza ezin hobie da. 
Esatie baiño ez jak aldaketen 
aurrien beti portaera 
positibue agertzen dogule.

Betidanik hobekuntzak 
emun diezen arren, azken 
hamar urtietan aldeketa 
haundixek nabarmendu 
diela esango neuke. Gauza 
haundi zein txikixek, 
asko izen diez, 
aurrerapauso honetan. 
Ondio be, bajak nun egin: 
Santana edo jolas parkie, 
adibidez. Baiñe hor 
geratzen dittuk eginddeko 
lanak; parke, kiroldegi eta 
ikastola guniek, Andra 
Maixa, taberna giro 
berrixe eta antolakuntza, 
zerbitzu garrantzitsuen 
jarraipenak, 
aparkalekuek, 
errepidiek... eta beste 
hainbat gauza.

Aprobetxaute, mesedez 
eskatzen dot kiroldegiko 
obra amaittu aurretik, jar 
daixiela aldageletan 
espilluek eta jaboie ixteko 
euskarrixek. 

Besterik barik, animo, 
gutarrok, jarraittu deigun 
bide hortan.

nire ustez

aNdoNi ElEjaldE
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Alaiak Jubilatuen Elkarteak 
antolatuta, Guardiara irteera 
egingo dute urriaren 21ean. 
10:30ean izango da irteera. On-
doren, upategi bat bisitatu eta 
Villa Lucia jatetxean bazkaldu-
ko dute. Interesatuek urriaren 
15a baino lehen 33 euro ordain-
du behar dituzte Laboral Kutxa-
ko kontuan. Plaza kopuru mu-
gatua da.

guardia herrira 
irteera egingo dute 
herriko erretiratuek

Jubilatuen Eguna egingo dute 
urriaren 28an –zapatua–, eta, 
ohiturari jarraituz, goizaldean 
azoka egingo dute Nardeaga 
kalean. Hori dela eta, Udalak 
dei egin die herriko abeltzain 
eta artisauei egun horretan pos-
tua jartzeko.

Interesa duenak urriaren 13a 
baino lehen eman beharko du 
izena, udaletxean bertan.

Urriaren 28ko azokan 
parte hartzeko dei 
egin du Udalak

Obra txikietarako eta auzolane-
rako diru laguntza eskaera egin 
dio Udalak Arabako Foru Al-
dundiari. Batetik, obra txikien 
deialdian, Azkoagako ur depo-
situra doan bidea konpontzeko. 
Bestetik, auzolanen deialdian, 
Arragako arekak egiteko edota 
egokitzeko. Iaz ere egin zuen 
eskaera Udalak, baina ez zutenez 
dirurik eman, berriro egin du.

Hainbat lan egiteko 
diru laguntza eskatu 
dio Udalak aldundiari

Udalak argazki lehiaketa jarri 
du martxan, 2018ko egutegia 
osatzeko. Parte-hartzaile bakoi-
tzak, gehienez, hiru argazki aur-
keztu ahal izango ditu; betiere, 
Aramaion ateratakoak. Argazki 
bakoitzak izenburua, tokiaren 
izena eta data izan behar ditu. 
Urriaren 31ra arte aurkeztu ahal 
izango dira. Oinarriak Udalaren 
webgunean daude.

2018ko egutegia 
osatzeko argazki 
lehiaketa martxan da

Azken urteotan euskara ikasten 
dabilen taldeak jarraitu egingo 
du aurten ere. Beste hiru per-
tsonak eman dute izena euska-
ra ikasteko, baina ez dira talde 
horretako mailara egokitzen, 
eta ezin izan dira batu. Beste 
euskaltegi batean ikasiz gero 
–herritik kanpo–, Udalak diru 
laguntza emango die, %80ko 
asistentzia ziurtatzen badute.

euskara ikastaroa 
martxan jarri dute 
dagoeneko

eneko azurmendi aramaio
10. urteurrena betetzen ari da 
aurten Aramaioko Pelota Elkar-
tea. Udaberrian egin zituen ha-
mar urte elkarteak. Izan ere, 
2007ko maiatzean sortu zen, gaur 
egun pilota eskolako arduradun 
Xabi Herrarteren eta Enrique 
Ullibarriaranaren eskutik. "Ni 
gurasoen elkartean nengoen 
orduan. Aurrez, urte askoan 

Enrique Axpe ibili zen herriko 
pilota sustatzen, baina momen-
tu hartan uztea erabaki zuen, 
nekatuta edo", adierazi du He-
rrartek. Hori dela eta, herriko 
pilota jardunari jarraipena eman-
go zion talde baten beharra suer-
tatu zen, eta hor sortu zen Ara-
maio Pelota Elkartea.  

Lehenengo entrenatzailea Fer-
nando Errasti izan zen. "Ezagu-

tzen genuen aurrez. Bagenekien 
pilotan ibilitakoa zela, eta hari 
proposatu genion entrenatzaile 
moduan aritzea. Onartu egin 
zuen", dio Herrartek.

Hiruren artean elkartea sortu 
eta aurrera eramatea lortu zu-
ten; hasiera batean, helburu 
finkorik gabe, Herrarteren esa-
netan. "Aurrez herrian zegoen 
pilota jardunari jarraipena ema-

tea besterik ez. Gero, denbora 
pasa ahala, joan ginen pixkana 
helburuak markatzen".

Hutsetik hasitako taldea zen, 
eta hainbat zailtasun izan zituz-
ten hasieran. "Mundu ezezagu-
na zen guretzat eta ezjakintasu-
netik abiatu ginen. Udalarekin 
harremanetan jarri ginen, kirol 
baliabideak eta azpiegiturak 
zeintzuk ziren jakiteko, eta diru 
laguntzak eskatzen ere hasi gi-
nen". Oraindik ere laguntza ho-
riek "eskasak" direla nabarmen-
du du pilota eskolako ardura-
dunak. "Negarrez ibili behar 
izaten dugu diru laguntza horiek 
lortzeko eta urtean zehar finka-
tutako helburu horiek behar 
bezala bete ahal izateko", dio.

osasuntsu 
Hasiera batean, 15-16 pilotarik 
osatzen zuten taldea, baina bi-
garren urtetik aurrera geroz eta 
oihartzun handiagoa hartu zuen 
herrian eta pilotari dezente ba-
tzen dira urtero. "Urtetik urtera 
aldaketaren bat edo beste izaten 
dugu, baina 20-30 pilotarien ar-
tean ibiltzen gara, tarte horretan 
mantentzen dugu kopurua", azal-
du du Herrartek.

Hori horrela, egoera onean eta 
osasuntsu ikusten du taldea. 
"Ezin gara kexatu. Beste herri 
batzuekin alderatuta eta Ara-
maion daukagun biztanleria 
kopurua kontuan hartuta, ikus-
ten dugu herri handiagoetan ez 
daudela gu bezain elkarte osa-
suntsuak. Ez dute guk besteko 
ume kopururik, eta pozik ego-
teko moduan gaude", dio. Gaur 
egun, 27 pilotarik osatzen dute 
Aramaio Pelota Elkartea.

omenaldia 
Urteurren borobila dela eta, 
omenaldi xume bat egin zioten 
elkarteari Sagardo Egunean. 

"Taldeak lan handia egiten du. 
Konpromiso maila handia dugu 
guztiok, eta egiten dugun lana-
ren aitortza izan zen omenaldia. 
Beraz, pozik gaude", azaldu du 
Josu Olaizolak, Aramaio Pelota 
Elkarteko kideak.

san Martin txapelketa 
Lehenengo urteetan, eskolarte-
ko txapelketak jokatzen zituzten 
taldeko pilotariek, Araban, Biz-
kaian, Gipuzkoan eta Nafarroan, 
baina gaur egun, etxean joka-
tzeko aukera ere badute. Izan 
ere, duela lau urte, San Martin 
Txapelketa sortu zen. "Eskolar-
teko txapelketa azaroan hasten 
da eta irailean eta urrian Araba 
mailan ez da antolatzen parti-
durik. Bi hilabeteko hutsune 
hori betetzeko, txapelketa hau 
antolatzea erabaki genuen", dio 
Olaizolak. 

Dagoeneko txapelketak ibil-
bide erdia egin du eta final egu-
nerako hilabete baino ezta falta. 
Asteburu honetan ere hainbat 
partidu jokatuko dira. Astero 
moduan, gaur, egubakoitza, 
18:00etan eta etzi, domeka, 
10:00etan, izango dira partiduak. 
Aramaioko zenbait bikote ariko 
dira gaur eta etzi: Eñaut Olazi-
regi/Anitz Abarrategi eta Ibai 
Garitaonandia/Anje Kortabarria 
benjamin B mailan; Gailur Zu-
bia/Nahia Garcia Benjamin A 
mailan; Xabat Goikoetxea/Txo-
min Abarrategi kimuen A mai-
lan; eta Markel Arriolabengoa/ 
Mikel Sanz, berriz, kadete B 
mailan.

irudian, nahia garcia pilotari aramaioarra, San Martin Txapelketako partidu batean. aramaio Pelota elkartea

hamar urte herriko pilota 
zaletasuna bultzatzen
2007ko maiatzean sortu zen aramaio pelota elkartea, aurrez herrian zegoen pilota 
jardunari jarraipena emateko helburuarekin; hamar urte geroago, "osasuntsu" dago 
taldea eta horren erakusle da san martin txapelketako parte-hartze handia

27 piLotari daude 
gaur egun araMaio 
peLota eLkartean; 
egoera onean iritSi 
da urteurrenera
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Enpresako X. Muxika, M. J. rodriguez, F. rodriguez, E. laskurain, eta i. Egizabal. l.Z.

Elcoro enpresan krisiari buelta 
eman izana ospatu gura dute
125. urteurreneko ekitaldiak antolatu dituzte bihar 
eguerdirako zein iluntzerako elgetan

L.z. elgeta
1982an erosi zuen Fernando 
Rodriguezek Elcoro enpresa. 
1892. urtean Eibarren sortua, 
1910. urtetik dago Elcoro El-
getan. "Hemeretzi langilerekin 
hasi ginen eta 2008rako zazpi 
planta eta 234 langile genituen", 
gogoratzen du Rodriguezek. 
Enpresaren 125. urteurreneko 
ekitaldien atarian krisi eko-
nomikoak gogor jo dituela 
adierazi du, baina egoerari 
buelta ematen hasiak direla. 
"Handitzeko nahiak une oso 
txarrean inbertsio potoloak 
egitera eraman gintuen eta 
krisia zorpetuta abiatzea he-
riotza zigorra da. Erdira baino 
gutxiagora murriztu gaitu kri-
siak". Elcoro enpresa konkur-
tso egoeran da eta urteotan 
langileek egoera oso gogorra 
bizi izan dute. "2007an 95 lan-
gile genituen Pagatzako plan-
tan. Gaur egun 63 gara, baina 

50 ere izan gara. Enplegu-e-
rregulazio espedienteak izan 
ditugu, erretiro aurreratuak, 
sustatutako kaleratzeak... Lan-
sariak ordaintzeari ere utzi 
genion... Hori guztia iragana 
dela esan dezakegu", esan du 
Rodriguezek. "Hori da urteu-
rren ekitaldiekin ospatu gura 
duguna. Proiektu berriak ari 
dira sortzen, bezeroak eskae-
rak egiten hasi dira berriz, 
Gasteizen genuen enpresa ba-
ten salmentak ere lagundu 
du... Hemen jarraitzen dugu 
eta enpresaren alde lan egiten 
jarraituko dugu", esan du.

Urteurreneko ekitaldiak 
Bihar, zapatua, 13:00etan egin-
go dituzte urteurreneko eki-
taldi nagusiak Pagatzako plan-
tan. Gero, bazkaria izango dute 
Bergarako Lasa jatetxean. 
Azkenik, iluntzean, suziriak 
botako dituzte Elgetan. 

ipuinak liburutegian
Gaur, 16:40tik aurrera 
neska-mutikoendako bi saio 
boluntario baten eskutik.

auzolanerako deia
Hilaren 12an plazan elkartuko 
dira, 09:00etan, Egoarbitza 
auzolanean garbitzeko.

Memoria tailerra
Izen-emateak zabalik 
jarraitzen du udaletxean.

oharrak

Larraitz zeberio elgeta
Elgetako Udalak tropa frankis-
ten erasoaldia gelditu izanaren 
81. urteurrenean aurkeztu du 
kereila kriminala Bergarako 
epaitegian. Dokumentazioa tes-
tigantzen bulegoan jasotako 
hamalau lekukotasunetan dago 
oinarrituta eta udal ordezkarie-
kin batera bertaratu ziren epai-
tegira testigantza eman duten 

familietako biren ordezkariak; 
Ane Miren Alberdi eta Joxe 
Mari Zubierrementeria. "Epai-
leak erabaki behar du orain 
kereila tramitera onartzen duen 
edo ez. Onartuz gero hurrengo 
urratsa da lekukoak deitu eta 
testigantzak hartzea", azaldu du 
Intxorta 1937 kultur elkarteko 
Julia Mongek. 1977ko amnistia 
legea da oztopo nagusia, baina 

Iraitz Lazkano alkatea baikor 
agertu da. "Arrakala bat zabal-
tzen ari gara. Espainiako justi-
ziak baditu bere mugak, baina 
guk ere baditugu gure erremin-
tak. Garbi dugu frankismoa ez 
zela 78an amaitu. Franco hilda 
egonda ere izan dira frankis-
moak eragindako krimenak. 
Horietako batzuk ere sartu di-
tugu kereila horretan".     

Alberdi eta zubierrementeria, Bergarako epaitegian, udal ordezkariekin eta intxorta 1937 kultur elkarteko kideekin. l.Z.

frankismoaren aurkako 
bi kereilak aurkeztuta
udalak orain bi hilabete bidali zuen frankismoak elgetan egindako hamalau kasu 
jasotzen dituen dokumentazioa argentinara. eguaztenean, berriz, bergarako 
epaitegian aurkeztu zuten. epaileak du orain hitza 

eguaztenean hitzaldia egin zuen 
leyre arrieta historialariak eta 
eguenean beldarrainen 
liburuaren bigarren argitaratzea 
aurkeztu zuen intxorta 1937 
kultura elkarteak. Gaurko, 
barikua, Pascual askasibarren 
omenezko ekitaldia dago deituta 
interpretazio zentroan, 
18:30ean. Domekan, berriz, 
antzeztutako bisita gidatua 
egingo dute, 10:00etan. leyre Arrieta, lehenengo Eusko Jaurlaritzaren gaineko hitzaldia egiten. l.Z.

Memoria jardunaldiak domekara arte

Mediku aldaketak kontsulta 
ordu kopuruan murrizketak 
ekarri dituela-eta kezka dago 
herrian. "Osakidetzak behin 
betiko ordutegiak finkatu gabe 
dituen arren, orduen balizko 
murrizketa ez da onargarria. 
Gaiari jarraipena egiten ari 
direla adierazi du Udalak. He-
rritarrak, bestalde, erreklama-
zio-orriak betetzen hasi dira.

Kezka dago mediku 
zerbitzuaren ordutegi 
murrizketarekin
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goiena teLeBiSta
2017 udazkena

Goienak ahalegin berezia egin 
du bere telebista berritzeko: 
platoko dekoratuak berritu, te-
lebista kamerak aldatu eta sei-
nalea etxeetara bidaltzeko an-
tenetan aparailu berriak jarriko 
ditu. "Telebista egitea, estandar 
batzuetan, ez da merkea eta gu-
rea moduko telebista txiki ba-
tentzat esfortzu handia da, bai-
na ezinbestekoa da egunero-e-
gunero, gutxieneko kalitate 
batekin, ikus-entzuleen pantai-
letara ailegatzea nahi badugu", 
dio Oihane Agirrek, Goiena 
programazio zuzendariak.

Horrenbestez, itxura berritu-
ta eta saio berriekin heldu da 
udazkenera Euskal Herrian erre-
ferente den euskarazko telebis-
ta lokala: Goiena. "Gure izaera-
ri eutsi nahi diogu, gertutasuna 
eta komunitatea dira gure mar-
kak, baina gaur egun ikus-en-
tzunezkoak kontsumitzeko da-
goen telebista kate edota plata-
forma eskaintza ugariaren au-
rrean, erakargarri eta bereizi 
izan nahi dugu", dio Eneko 
Azkaratek, Goienako edukien 
zuzendariak. Youtuben ere iku-
si ahalko dira Goienako edukiak.

egunero, ezberdin 
Egunerokoei eutsiko die Goie-
nak, aurtengo otsailean eginda-
ko apustuarekin: askotariko 
gaiak jorratzen dituen Hemen 
Debagoiena magazinari eta Gaur-
koak albistegiari. Eta, bestetik, 
egunero, saio ezberdin bat izan-
go du, gutxienez. Astelehenetan, 
Harmailatik, asteburuko kiro-
laren errepasoa, Xabier Urze-
lairekin. Martitzenetan, bueltan 
da Harira. Oraingoan, berriro 
ere eskualdeko alkateekin. He-
rritarrek ere izango dute alkateei 
galderak egiteko aukera. Alka-
teen ostean, beste erakunde ba-
tzuetako herri ordezkariak el-

karrizketatuko ditu Eneko Az-
karatek eta eztabaida saioak ere 
egingo ditu, aurrerago, udalba-
tzan ordezkatuta dauden alder-
di ezberdinetako zinegotziekin. 

Eguaztenetan, dokumental 
berezi eta landuen tartea izango 

da. "Jon Salaberriren gainekoa, 
Fagor Etxetresna elektrikoen 
itxierarena… mimoz eta patxa-
daz, askotariko ikuspuntuekin, 
landu ditugu arestian; eta aitor-
tza izan dute ikus-entzuleen 
aldetik. Oraingoan, euskarazko 

mintzalagunen gainekoa, Arra-
sateko Zerrajeraren gainekoa, 
drogek gazteengan duten eragi-
naren gainekoa eta hainbat alo-
rretan bide urratzaile edo ai-
tzindari izan diren debagoien-
darren gainekoak lantzen dihar-
dugu", dio Eneko Azkaratek.

Eguenetan, Kulturrizketak sa-
ritua –aurtengo Rikardo Arre-
gi– itzuliko da: Patxo Telleria 
eta Mikel Martinez; Edu Mu-
ruamendiaraz eta Xabier Zebe-
rio; Arantxa Iturbe eta Iñigo 
Astiz… Kulturgileak solasean 
ariko dira, era liberan, kezkak, 
bizipenak, ametsak… azaleratuz. 
Eta egubakoitzetan, Amaia DJ 
etorriko da, bereziki, gaztetxoen-
dako musika saioa, non haiek 
diren ikusi nahi dituzten bideo
-klipak eskatzen dituztenak.  

ekitaldi bereziak 
Baina, horietaz gain, jarraituko 
dute Osoko bilkurak eta Julen 
Iriondoren Ikustenda saioek. 
Eta Xabier Urzelaik beste aha-
legin bat egingo du, #HRMT 
saioarekin, oso modu pertsona-
lean, kirolaren eta kirolarien 
beste ikuspegi bat eskaintzeko, 
haien egunerokoan murgilduz… 
Mikel Linazisoro eskalatzailea-
rekin eta Xabier Fernandez Pu-
rito auto pilotuarekin ari da 
lanean denboraldi berrian.

Ekitaldi bereziak ere jasoko 
ditu Goienak: Maritxu Kajoiren 
gainekoa; Bergarako moda des-
filea –zuzenean–, Siriako erre-
fuxiatuen aldeko elkartasun 
kontzertua eta Alizia musikala… 
Herriko eragileekin batera.

Kanpo ekoizpenak ere tokia 
izango du: Huheziko Ikus-entzu-
nezkoen campuseko ikasleekin 
ekoiztutako Bide batez eta Huhe-
zinema; Xistera, zesta-punta par-
tiduena; eta Txantxariak, hau-
rrentzako saioa.

Hemen Debagoiena magazina hasteko gertu, azken prestaketa lanak egiten, goienaren Arrasateko platoan. xabier urZelai

herri eragiLeekin 
eLkarLanean, 
ekitaLdiak zuzenean 
eSkainiko ditu 
goiena teLeBiStak

gertuko izaten 
segi eta berritu
goiena telebista inoiz baino beteago, erakargarriago eta berrituago dator. nortasun 
ikurrei eutsiz eta eduki berrien alde apustu eginez; egunero, 'hemen debagoiena' 
magazin zabala eta beste saio bat, gutxienez, telebistan, eskuko telefonoetan...
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gaurkoak 
eguneko albistegia. unean 
uneko albisteak, 
egunekoak, azkar eta arin 
emanak. lekukoen eta 
protagonisten 
testigantzekin. 
astelehenetik 
egubakoitzera bitartean; 
asteburuan, asteko 
albisteen errepasoa.
• Egunero
• 14:30/16:15 

17:00/17:45

kuLturrizketak 
askotariko arte eta kultura 
adierazpen sortzaileekin 
solasaldiak. elkarrizketa 
edo solasaldi formula 
erabilita: bi kulturgile, 
aurrez aurre, kulturaz 
berriketan, modu librean. 
rikardo arregi 2017 sari 
nagusia. 
• Eguena
• 21:30

harMaiLatik 
Debagoieneko kirola eta 
kirolariak protagonista 
dituen saioa. aste 
bukaerako kirol kronikak, 
elkarrizketak, 
erreportajeak, eta abar, 
protagonisten ahotan. 
eskualdeko kirola, sakon 
aztertuta.
• Astelehena
• 21:30
• Aurkezlea: Xabier 

Urzelai

denetik eta onetik 
udazken honetan 
goiena telebistan
informazioa, musika, kirola, kultura, entretenimendua, albisteak, 
elkarrizketak, dokumentalak... txikiendako, gazteendako, 
helduendako... goienaren izaerari eutsiz: bertakoa, gertukoa

aMaia dJ 
musika saioa. ikus-entzule 
gazteenekin komunitatea 
osatuz, gazteek eurek 
eskatutako bideoklipak 
aurkezten ditu saioak. Zuk 
zeuk ere har dezakezu 
parte, sare sozialen bidez 
zure gustuko musika 
eskatuta. 
• Egubakoitza
• 21:30
• Aurkezlea: Amaia 

txintxurreta

#htrM
kirola eta kirolariak beste 
ikuspuntu batetik. 
kirolaren ikusgarritasuna 
barrutik, sakonetik. 
kirolarien motibazioak, 
erronkak, kezkak, 
ahaleginak, sariak… 
xabier urzelaik ekoiztu eta 
grabatua.
• Hileko azken 

eguaztenetan
• 21:30

oSoko BiLkurak 
arrasateko, bergarako eta 
oñatiko udalbatzen ohiko 
osoko bilkurak, oso-osorik. 
Hilean behin izan ohi dira 
herrietako ohiko osoko 
bilkurak. eskualdeko herri 
nagusietakoak osorik 
grabatu eta emititzen dira 
Goienan.
• Egubakoitza eta 

astelehena
• 23:00

harira
elkarrizketa saioa, herri 
ordezkariekin, alkateekin 
eta beste erakunde 
publiko, elkarte, talde eta 
alderdi politikoetako 
ordezkariekin. Gori-gori 
dauden kontuak, 
herritarrei zuzenean 
eragiten dietenak.
• Martitzena
• 21:15
• Aurkezlea: Eneko 

azkarate
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heMen deBagoiena 
Goienaren eguneroko magazina. Debagoieneko gertaerak, tokiak, jarduerak, berriak eta 
pertsonak protagonista dituen saioa. kanpoko erreportajeak, platoko elkarrizketak eta 
solasaldiak batzen ditu.
• Egunero • 18:00/20:00/22:00 •  Aurkezlea: Txomin Madina

ikuStenda 
erreportaje saioa, gaiak 
askotarikoak direlarik, 
Julen iriondoren ukitu 
pertsonalarekin: 
iparraldeko 
debagoiendarrak, 
eskualdeko gazteak..., 
ikuspuntu ez ohikoetatik 
jorratuta. 
• Eguena
• 21:00

dokuMentaLak 
Goiena telebistak 
ekoiztutako dokumental 
bereziak, gaurkotasuneko 
gaien gainekoak. 
Patxadaz, sakontasunez, 
askotariko ikuspuntuekin. 
urrian bi eskainiko dira: 
mintzalagunen eta garai 
bateko Zerrajera lantegiak 
eskualdean izan zuen 
eraginaren gainekoak.
• Urriak 11 eta 18
• 21:30

huehzineMa 
euskarazko film laburren 
gaineko saioa. 
Huhezinema jaialdira 
Huheziko ikasleek 
aurkeztutako lanak 
ikusteko aukera izango da. 
Filmekin batera, egileei 
egindako elkarrizketak 
jasoko ditu. 
• Egubakoitza
• 21:00 ('Bide batez' 

saioko atal guztiak 
amaitu osteko astean 
hasiko da.)

tXantXariak 
3-8 urte bitarteko 
haurrentzako telebista 
saioa. Saioek, 
entretenimenduaren bidez, 
hainbat balio positibo 
transmititu nahi dituzte.
• Asteburua
• 09:00 eta 16:00

XiStera 
Zesta-punta txapelketako 
partiduak astebururo: 
nafarroan, lapurdin, 
bizkaian eta Gipuzkoan 
jokatutakoak.
• Zapatua: 18:00
• Domeka: 12:00

Bide Batez 
Huheziko ikasleek 
ekoiztutako saio 
entretenigarria. bi 
egunetan euskal Herrian 
barrena osatuko dute 
ibilbidea muko fakultate 
horretako ikasle bik. 
bidean makinatxo bat 
abentura izango dituzte.
• Egubakoitza
• 21:00
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Eraberrituta dator, udazkeneko 
eta neguko denboraldi berrian, 
Goiena telebista. Programazioa, 
edukia, platoa eta tresneria be-
rritzeko egindako ahaleginaren 
gainean dihardu Goiena telebis-
tako zuzendariak. Dokumental 
bereziak dira udazkeneko apus-
tuetako bat.
zeintzuk dira oraingo berritasun 
nagusiak programazioari dagokio-
nez? 
Berritasunen artean aipatuko 
nuke gertuko istorioen konta-
ketaren aldeko apustua, baina 
modu landuagoan. Hau da, sa-
kon landuko ditugu bertako 
gaiak erreportaje edo dokumen-
tal formatuan. Datorren astean 
estreinatuko dugu ikasturte 
honetako lehena, mintzaprak-
tika egitasmoa gertutik ezagu-
tzeko aukera izan du-eta Larraitz 
Zeberio kazetariak. Ostean eto-
rriko da Josu Bilbao kazetariak 
Zerrajeraren eta hark eskual-
dean izan zuen eraginaren gai-
nean eginikoa. Hilero errepor-
taje bat eskainiko dugu eta 
bagabiltza beste bi ekoizten. 
Azken bi urteotan, era horre-
tako hiruzpalau erreportaje 
egin ditugu eta horietako bi 
sarituak izan dira. Bide honen 
aldeko apustua egin dugu, erra-
za ez izan arren.
erreportaje landuen aldeko apustua 
baita kirolean ere.
Bai. Kirol gaiak hizpide hartu-
ta bueltatuko da #HMRT saioa. 
Hileko azken eguaztenean, Xabier 
Urzelai kirol kazetariak hainbat 
kirolen gaineko beste ikuspun-
tu bat landuko du. Eskualdeko 
eskalatzaileen –goi mailakoak 
batzuk– gainekoarekin dihardu 
orain, laster estreinatuko dugu-
na, eta auto lasterketetan dihar-
dutenen gainekoa ere bai. 
egunero, magazina?
Aurtengo apustua izan da Hemen 
Debagoiena; azken hilabete haue-
tan egonkortu egin da, askota-
riko gai eta formatuak lantzeko 
aukera eskaintzen digulako, 
betiere, gaurkotasunari helduta. 
Ordubetez egunero ekoizten du-
gun saioa da.
saritua izan den Kulturrizketak 
saioa ere badator.
Benetan sinisten dugu saio ho-
netan. Gainera, Rikardo Arregi 
saria jaso ostean, eta sortzaileen 
artean izandako harrera kontuan 
hartuta, denboraldi berria ekoiz-
ten hasi gara. Zorionez, oraindik, 
hainbat diziplinatako sortzaile 
ugari ditugu gonbidatuen ze-
rrendan. Euskal kultura eta 

euskal sortzaileak hurbiltzeko 
balio du saio honek.
Julen iriondoren Ikustenda-k izan-
go du jarraipena?
Sorta berriarekin dator Ikusten-
da. Hasteko, Debagoieneko gaz-
teak izango dira protagonista.
Xistera saioarekin, zesta-puntako 
partiduak emango dituzue?
Bada Xistera izeneko elkartea, 
zesta-punta indartzeko helburua 
duena; hori dela eta, eurek ekoiz-
ten dituzten partiduak Goiena 
telebistan eskaintzeko aukera 
eman ziguten. Gaur egun, nekez 
ikus dezakegu zesta-puntako 
partidurik telebistan, eta horixe 
eskaintzera dator, hain zuzen, 
Goiena telebista.
Mondragon Unibertsitateko ikasleek 
ekoiztutako saioren bat ere ikusi 
ahalko dugu udazkenean?
Urtero ematen du bere uzta Huhe-
ziko fakultatearekin dugun el-
karlanak, baita oraingoan ere. 
Aurten, MUko ikasleak ekoiz-
tutako Bide batez saioa estrei-
natuko dugu gaur bertan. Bi 
ikasle izango dira saio honetako 
protagonista, eta, bi egunetan 
bete beharreko ibilbide jakin 
bat helburu, haien bizipenak 

bertatik bertara ikusteko auke-
ra izango dugu. 
Platoa eraberritu egin duzue. itxu-
ra ederra hartu du. 
Inbertsio garrantzitsuak egin 
ditugu. Profesionalen esku utzi 
dugu telebistako platoaren era-
berritzea, eta hori igarri egiten 
da. Javier Larreina eszenografoa 
arduratu da platoaren diseinu 
eta muntaiaz. Goienako irudiaren 
koloreak oinarri hartuta disei-
natu du guztia. Gure platoaren 
dimentsioak kontuan hartuta, 
lan bikaina egin duela esango 
nuke. Argiztapenean ere inber-
tsio garrantzitsua egin dugu, eta, 
kasu honetan, Javi Ulla argizta-
pen kontuetan aditua arduratu 
da foku bakoitza dagokion lekuan 
jartzen. Gainera, udazkenean 
platoko kamerak aldatu egin 
nahi ditugu, eta aldaketa egiten 
dugunean ere igarriko dute ho-
bekuntza gure ikus-entzuleek. 
seinalearekin arazorik izan duzue. 
konponduta? 
Bai, asteon konpondu dugu Muru 
mendian kokatuta daukagun 
antenaren matxura; gainera, 
gure antena nagusia da, bertatik 
hedatzen da-eta Goiena telebis-
tako seinalea Debagoieneko he-
rri guztietara. Muruko antena-
rena konponduta, beste kokale-
ku batzuetan ditugun antenak 
egokitzen ari gara –Belarren eta 
San Migelen–.
kanpoko ekitaldi bereziak, jaiak… 
goiena telebistaren marka dira. 
San Juan bezpera izan zen Goie-
narentzako egun garrantzitsu 
bat; egun hartan, estreinakoz 
eskaini ahal izan genuen zuze-
nean Arrasateko plazatik San 
Juan bezperako jaia. 4G tekno-
logia erabilita lortu genuen zu-
zenean eskaintzea; teknologia 
berriek asko erraztu dizkigute 
telebista egiteko moduak. Herri 
ekimenetik sortuta ekitaldi, jai 
esanguratsuenetan egon eta zu-
zenean emateko ahalegina egin 
nahi dugu aurrerantzean. Esa-
terako, hil honen 21ean, Berga-
rako moda desfilea eskainiko 
dugu zuzenean.
telebistako eskaintza handiari ze-
lan eusten dio euskarazko telebis-
ta lokal batek?
Lan asko eginez eta gure indar-
guneak balioan jarriz. Gurea 
herri ekimenez sortutako tele-
bista da, erakundeei eta herri-
tarrei lotua; komunitatearekin 
batera ikus-entzunezkoak sortu 
eta gaur egun teknologiak es-
kaintzen dituen baliabidez za-
baltzeko bokazioa duena. oihane Agirre, goiena telebistako platoan. e.a.

"intereSeko gaiak 
dokuMentaL 
forMatuan 
eMateko apuStua 
egin dugu"

"indarguneak 
balioan jarriz 
erakargarri izan 
nahi dugu"
oiHane agirre goienako telebistako programazio zuzendaria
tresnerian inbertsioak egin, platoa goitik behera berritu eta eduki-formatu berrien 
aldeko apustu egin du goiena telebistak ikasturte berrian, "erakargarriago" izateko
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Urriaren 15ean egingo da aurten 
Nafarroa Oinez festa, Lesakan. 
Debagunek autobusa antolatu 
du eta txartelak salgai egongo 
dira Jardunen bulegoan urriaren 
10era arte; txartel arruntaren 
prezioa hamabi euro da eta baz-
kideendako, hamar euro. 09:00etan 
irtengo dira, Bergarako autobus 
geltokitik, eta Lesakatik 19:00etan 
irtengo da autobusa. 

nafarroa oinez-era 
autobusean joateko 
txartelak salgai daude

Anamkaral Osasun Integrala 
Fundazioak Zergatik da Osasun 
Integrala horren garrantzitsua 
zure bizitzan? izeneko hitzaldia 
antolatu du urriaren 6rako, Iri-
zar jauregian (19:00). Fundazio-
ko presidente Ana Maria Lopez 
Llana izango da hizlaria eta 
osasuntsuago egoteko aholku 
praktikoak emango ditu ordu-
bete inguru iraungo duen saioan.

osasun integralaren 
gaineko hitzaldia 
hilaren 6an irizarren

Azken ukituak falta dira Alkabieta kaleko lanak amaitu daitezen. monika belaSteGi

amaitzear dira alkabieta kaleko 
errepidea zabaltzeko lanak
errepidea irekitzeaz gain, urbanizazio-lan aipagarriak ere 
egin dira; adibidez, ur hornidura eta argiteria berria jartzea

J.B. bergara
Uztailaren 19an hasi ziren Al-
kabieta kalea berriro urbani-
zatzeko lanak. Bada, Udaleko 
Hirigintza Sailak aditzera eman 
duenez, lanei azken erremateak 
falta zaizkie eta datozen eguno-
tan amaitutzat emango dira. 
Auto bakarra pasa zitekeen le-
kuan, bi metroko espaloia eta 
errepidea sortu dituzte. Asfaltos 
y Construcciones Morga SL 
enpresako langileak ari bertan 
lanean eta hasierako aurrekon-
tuan ez da aldaketarik izan obrak 
aurrera egin bitartean. Hortaz, 
67.338 euro gastatu ditu Udalak.  

Errepidea ireki eta bertako 
zirkulazioa errazteaz gain, apro-
betxatu dute ur hornidura ins-
talazio eta lotura berriak jar-
tzeko; eta argiteria berria jarri 
eta zegoena berritzeko. Hau da, 
errepideko bihurgunea zabaldu 
egin dute eta, horrez gain, Al-
kabieta kaleko 3. eta 5. zenba-

kietako lorategian zeuden lau 
farolen makuluak ordezkatu 
egin dituzte; horiek kendu eta 
Alkabieta kalean dauden gai-
nontzeko farolen modelo bere-
koak jarri dituzte. Izan ere, 
orain arteko argi-puntuak led 
motakoarekin ordezkatzen ere 
badihardute bertan, Udala he-
rriko argiteria aldatzeko gara-
tzen ari den planaren barruan. 
Obrak epe barruan amaitu edo 
egun batzuk aurreratuko dira.

Markesina zaharrak kentzea 
Bestalde, Elorregi eta Buruñao 
auzoetako autobus markesina 
zaharrak kendu berri ditu Sasoi 
Eraikuntzak SL enpresak. 2017ko 
maiatzean esleitu zen obra, bai-
na, amiantoaren presentziagatik, 
esku-hartzea atzeratu egin da; 
Jaurlaritzako Osalan erakun-
dearekin batera egin behar izan 
dute. Lanek 10.928 euroko au-
rrekontua izan dute. 

Jokin Bereziartua bergara
Bergara Bizi egitasmoaren ba-
rruan, moda erakustaldia anto-
latu dute Bedelkarrek eta Udalak 
urriaren 21erako; frontoian izan-
go da, 22:00etan. Erakustaldian, 
100 herritar inguru igoko dira 
pilotalekuan egokituko duten 
agertoki gainera eta 25 dendak 
hartuko dute parte, guztira: ha-
mabi arropa dendak, hiru oine-
tako dendak, hiru estetika zen-
trok, umeen arropa denda bik, 
ile-apaindegi bik, optika zentro 
batek, lentzeria denda batek eta 
kirol denda batek. 

2014an egin zen lehenengoz 
desfilea, San Martin plazan, eta 
ordutik hona desfile ezberdinak 
egin izan dira. Bedelkarko Ainhoa 
Garitanoren arabera, jende asko 
dago erakustaldi horren atzetik 
eta gaineratu du udazkenekoa 
dela, bere ustez, erakustaldi 
politena: "Udazkeneko eta ne-
guko arropak eta osagarriak 
erakutsiko ditugu; jendea ani-
matu gura dut etortzera. Nire 
ustez, politena da. Ikusi ahal 

izango diren arropei dagokienez, 
sorpresa gehien eskaintzen di-
tuena da udazkenekoa", gaine-
ratu du. Desfilearen filosofia ere 
nabarmendu du Garitanok: "Ber-
garan bizi eta erosi nahi dugu". 

Izan ere, desfileak helburu 
zehatzak ditu: saltokien produk-
tu eta zerbitzuak jendaurrera 
ateratzea, udazkeneko eta negu-
ko denboraldi berriko joerak 
erakustea, udalerria dinamiza-
tzea eta gastu-ihesa ekiditea: 
"Ekimen bateratua denez, he-
rriko merkatarien arteko kohe-
sio handia lortzen da; eta herri-
tarrengana arrakastaz hurbiltzea 
lortzen dugu, ekitaldiak duen 
harrera eta erantzunak itzelak 
direlako". Horixe bera nabar-
mendu zuen Ekonomia Susta-

penerako zinegotzi Sabino Az-
karatek: "Urtero oso arrakasta-
tsua izaten da. Herritarrak 
animatu gura ditugu parte har 
dezaten, azken joerak ikusteko 
aukera izango dugu eta".  

sarrerak urriaren 17an 
Sarrerak urriaren 17an jarriko 
dituzte salgai, bost eurotan. Bi 
modu izango dira sarrerok es-
kuratzeko: Internetez, Ticket.
kutxabank.es plataforman, edo 
udaletxeko sarreran, 18:00etatik 
20:00etara. Elbarriek telefonoz 
erreserbatu ahalko dituzte sa-
rrerak, 943 77 91 59 telefono zen-
bakira deituta. Izen-abizenak, 
nortasun agiria eta telefono 
zenbakia eman beharko dituzte 
eta egunean bertan frontoiko 
leihatilan eskuratuko ahalko 
dituzte sarrerak.

goiena telebistan zuzenean
Aurtengo nobedadeetako bat 
izango da Goiena telebistan zu-
zenean ikusi ahalko dela moda 
erakustaldia, osorik. 

Bedelkarko hainbat merkatarik eta Sabino Azkarate zinegotziak aurkeztu zuten aurtengo erakustaldia. Jokin bereZiartua

komertzio txikiaren 
moda erakustaldi handia
bedelkarrek eta udalak, elkarlanean, udazkeneko joerak ikusteko moda desfilea 
antolatu dute urriaren 21erako eta sarrerak hilaren 17an jarriko dira salgai interneten 
eta udaletxeko sarreran. "bergaran bizi eta erosi nahi dugu", diote antolatzaileek

25 dendak hartuko 
dute parte eta 100 
Bat herritar igoko 
dira frontoiko 
agertoki gainera
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Jokin Bereziartua bergara
20 urte Espainiako espetxe ez-
berdinetan preso egon ostean, 
eguaztenean geratu zen aske 
Jose Migel Gaztelu euskal preso 
bergararra. Eguaztenean Alge-
cirasko Botafuego espetxetik 
09:15 aldera irten zenerako, se-
nideak eta lagunak zituen zain 
Gazteluk. Bergarako Sortuk egun 
"oso pozgarria" dela uste du: 
"1937an Telesforo Monzonek ihes 
egin zuenetik Bergaran beti izan 
dugu preso edo iheslari politi-
koren bat. Gaztelu aske geratu 
ostean Bergaran ez dugu preso 
edo iheslaririk. Orain, erreali-
tate hori Euskal Herri osora 
hedatu beharra dago".

"egun historikoa"
Algecirasera joan zirenek "oso 
modu berezian" bizi izan zuten 
Gaztelu espetxetik irteten ikusi 
zuten unea. Bertan zegoen, bes-
teak beste, 2008tik 2010era preso 
egon zen Aittor Arantzabal ber-
gararra: "Oso hunkigarria izan 
da. Alde batetik, gogorra da la-
gunak eta kideak barruan uztea 
baina, bestetik, Gaztelu irteten 
ikustea ez sinistekoa izan da. 
Besarkadak, musuak... oso hun-
kituta zegoen. Espetxera sartu 
gara hiru edo lau lagun; burura 
etorri zaizkit espetxean bizitako 
esperientzia eta irteterakoan ze 
sentimendu nahasmen den. In-
tentsitate handiko momentua 
da". Gaztelu aske geratu ostean 
Bergaran euskal presorik eta 
iheslaririk ez dagoela-eta, urria-
ren 4koa "egun historikoa" dela 
dio Arantzabalek. "Uste dut ber-
garar gehienak poztuko direla 
Gaztelu askatu dutela entera-
tzerakoan", gehitu zuen Aran-
tzabalek Algecirasetik Bergara-
ra bidean zetorrela. 

Gazteluren askatasunaren alde 
lanean aritu den Gaztelu Gure 
Artera ekimena ere goraipatu 
du Arantzabalek: "Lan handia 
egin dugu eta azkenean heldu 
da zorioneko eguna. Ezin da ahaz-

tu Euskal Herrian oraindik eus-
kal preso eta iheslari politiko 
mordoa daudela. Lanean jarrai-
tu beharko dugu behin betiko 
espetxeak hustu ditzagun".   

Gaztelu 22:00 inguruan heldu 
zen Bergarara eta ordurako hain-
bat eta hainbat herritar zituen 
zain. Arrano tabernan bere ar-
gazkia kendu zuen Bergarako 
azken euskal presoa izan denak. 

ortega lara bahitzeagatik preso 
Jose Antonio Ortega Lara espe-
txe funtzionarioa bahitzeagatik 
atxilotu zuten Gaztelu 1997ko 

uztailean. Arrasateko tailer ba-
teko zuloan izan zuen gatibu 
ETAk 532 egunez, 1996 eta 1997 
artean. ETAk inoiz egin duen 
bahiketarik luzeena izan zen. 
Guardia Zibilak askatu zuen 
Ortega Lara, 1997ko uztailaren 
1ean eta ondoren atxilotu zituz-
ten Gaztelu bera, Jose Luis Eros-
tegi Eltzikorta antzuolarra, eta 
Xabier Usandizaga eta Xabier 
Ugarte oñatiarrak eta Josu Uri-
betxeberria arrasatearra. Azken 
hau hilda dago. Bi oñatiarrak 
eta antzuolarra kartzelan daude 
oraindik.

Jose Migel gaztelu bere argazkia Arrano tabernatik kentzen, eguazten gauean. Sortu

aske geratu da gaztelu, 
Bergarako azken presoa
telesforo monzonek 1937an ihes egin zuenetik, beti egon izan da euskal preso edo 
iheslariren bat bergaran, gaztelu askatu duten arte; ortega lararen bahiketan –etak 
egindako luzeena– parte hartzeagatik atxilotu zuten bergararra, 1997ko uztailean

Balioak ere zaindu behar dira 

Gure herrialdearen egoera ekonomikoa bideratzen ari gara; euskal 
ogasunen diru-bilketak positiboak izaten ari dira urteko azken 
hilabeteotan, adierazle gehienek suspertze-egoera islatzen dute, eta 
krisialdia atzean geratu dela pentsatzera garamatza horrek. Edozelan 
ere, enpresa batzuek oraindik ez dute egoera gainditu eta zailtasun 
handiekin dabiltza, bai enpresak, bai horien mende dauden familiak 
ere. Alde batetik, gazteen langabezia tasa oso handia da; gainera, 
gazteoi galdetuz gero, lan-merkatua eta enplegua dira euren kezka 
nagusietako bat –baita Europako gazteen kezka ere–. Enpresariok 
ondo dakigu eskulan trebatu egokia izatea zein zaila den erronkei 
aurre egiteko, ez daukagu eskulan trebatu nahikorik gure beharrak 
asetzeko; gazte trebatuak, ikuspuntu teknikotik eta jarrera aldetik. 
Orain dela gutxi, komunikabideetan eztabaida izan zen gure 
unibertsitateen kalitate-mailaren gainean, eta unibertsitateak eurak 
ere kexu dira iristen zaizkien ikasleen mailarekin, haien 
balio-defizitarekin; adibidez, jarrerarekin. Gizarte honen ongizate 
mailari eusteko oinarrizkoa dena huts egiten ari da; identifikatu egin 
behar da eta irtenbidea topatu behar zaio ahal den lasterren.

nire ustez

MiGuEl lazPiur

Bergaran atzerriko hizkuntzak 
ikasten ari direnei ikasketa pro-
zesua errazteko asmoz, hizkuntza 
taldeak eratzeko proposamena 
egin du Udalak. Hizkuntza prak-
tikatzeko aukera ematea da hel-
buru nagusia; gaur da izena 
emateko azken eguna: udaletxe-
ko Kultura edo Hezkuntza zer-
bitzuetan, 943 77 91 59 telefono 
zenbakira deituta, narbaiza@
bergara.eus helbidera idatzita 
edo Udalaren webgunean. Tal-
deetan sartzeko ez da probarik 
egingo, izena ematen duen edo-
zeinek izango du parte hartzeko 
aukera, hizkuntza maila edozein 
dela. Taldeak gehienez zazpi la-
gunez eta gutxienez lau lagunez 
osatuta egongo dira.

Hizkuntza taldeetan 
izena emateko azken 
eguna da gaur

Bergara argitsuago baten bila, 
aurrera doaz herriko 751 argi
-puntutan argiteria berria jar-
tzeko lanak. "Obren exekuzioa 
atzeratu egin da materiala be-
randu jaso delako. Joan den aste 
amaieran hasi ziren luminaria 
berria jartzen eta uste dugu hu-
rrengo bi asteak ere beharko 
direla", adierazi du Obra eta 
Zerbitzuetako zinegotzi Lander 
Arregik. 751 argi-puntu izango 
dira aldatuko direnak, horietatik 
496 unitatetan luminaria aldatu 
egingo da eta gainerako 255 pun-
tuetan %80ko energia-aurreztea 
eskaintzen duten led sistema 
jarriko dute. Horrez gain, beste 
341 argi-puntu aldatzeko lanak 
ere esleitu ditu Udalak. 

argiteria berritzeko 
lanak urrian amaitzea 
espero dute

28      bergara

TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E

 Amillaga 5, behea - BERGARA

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

Sukalde eta bainu enzimerak

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

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Fraiskozuri plaza 8.
943 76 59 54 BERGARA

Pol-Pol mendizale taldeko bete-
ranoek urriaren 12tik 15era ir-
teera egingo dute Serrania De 
Cuenca ezagutzeko. Gaur da 
izena emateko azken eguna; 
irteera urriaren 12an izango da, 
frontoitik, 06:00etan. Irteeran 
parte hartzeko 200 euro ordain-
du beharko da. Gazteen taldeak, 
bestalde, Usategieta, Otxola, 
Gorostieta eta Belate artean 
ibiliko dira urriaren 22an; 32 
kilometro inguruko irteera izan-
go da, egun osorako plana. 
07:00etan irtengo dira, Ibarga-
raiko autobus geltokitik, eta 
18:00 aldera itzuliko dira. Urria-
ren 19a baino lehen eman behar 
da izena. Informazio gehiagora-
ko: 680 35 78 93 (Xabier).

Pol-Poleko beteranoek 
eta gazteek irteerak 
dituzte urrian zehar

Jokin Bereziartua bergara
Aurten, bosgarren urtez, erre-
ka garbitzeko auzolana antola-
tu du Erreka Garbiketarako 
Batzordeak Udalarekin elkar-
lanean. Bihar, zapatua, egingo 
dute; 08:30ean elkartuko dira. 
Antolatzaileen arabera, aurten 
izen-ematea beste urte batzue-
tan baino ahulago joan da, bai-
na, hori hala izanda ere, ia 200 
lagun elkartuko dira bihar. 
Bailaran erreka garbitzeko jen-
de gehien elkartzen duen herria 
da Bergara.

debak hobera nabarmen
Aurreko edizio batzuetan erreka 
garbitzen aritutakoa da Obra 
eta Zerbitzuetako zinegotzi Lan-
der Arregi: "Ukaezina da Deba 
ibaiaren egoerak nabarmen egin 
duela hobera azken urteotan. 
Adin bat dugunok gogoratzen 
dugu nola zegoen ibaia, esatera-
ko, San Antonio auzoan. Ia egu-
nero kolore ezberdina zuen urak, 
oso kutsatuta zegoen. Gaur egun, 
baina, ez dauka zerikusirik". 
Dioenez, oso egun polita izaten 
da Erreka Eguna: "Iazko komen-
tarioa izan zen nabaritzen dela 
azken urteetan egin den lana, 
gero eta gutxiago dagoela garbi-
tzeko. Gizartea kontzientziatu 
egin da; orokorrean, jendeak ez 
du zaborrik botatzen errekara". 

Gaur gaueko bileran erabakiko 
dute errekako zein zati garbitu-
ko dituzten. Iaz, adibidez, zabo-
rra biltzeko edukiontziak semi-
narioan eta Labegaraieta jarri 
zituzten. "Udalaren ikuspegitik 
oso interesgarria da ekimena, 
eta horregatik jartzen ditugu 
gure eskuetan dauden baliabi-
deak. Herritarrei dei egiten die-
gu parte har dezaten, egun po-
lita izaten da eta". 

azken gertakaria, proba bat
Hala ere, iraileko ohiko osoko 
bilkuran, Irabazik Deba ibaian 

izandako "bi isurketa" aipatu, 
eta horien gaineko azalpenak 
eskatu zituen. 

Hala ere, Obra eta Zerbitzue-
tako zinegotzi Lander Arregiren 
arabera, orduan gertatutakoa 
ez zen isurketa izan: "Ura agen-
tziak baimendutako proba bat 
izan zen; proba ez dakit zerta-
rako zen, zehatz-mehatz, baina 
kaltegarria ez zen tindu bat ak-
tibatu zen. Gu ere larritu ginen 
eta hainbat dei jaso genituen, 
bisualki inpaktantea zelako. 
Hala ere, gertatu zenari ezin 
zaio isurketa deitu". 

Hiru herritar erreka garbitzeko auzolanean, 2015ean. Goiena

deba ibaia auzolanean 
garbitzeko deia biharko
erreka garbiketarako batzordeak bosgarren urtez antolatu du erreka eguna eta gaur 
gauean egingo duten bileran zehaztuko dute errekako zein tarte garbitu; izen-emateak 
behera egin duen arren ia 200 lagun elkartuko dira biharko auzolanean, ume zein heldu

1967an jaiotakoak
Azaroaren 11n elkartuko dira 
Tartufo jatetxean bazkaltzeko. 
Izena eman behar da urriaren 
27a baino lehen, 70 euroko 
ordainketa eginda kontu 
korronte zenbaki honetan: 
ES0230350009110091151458 
(Laboral Kutxa). "Animatu, 50 
urte ez dira-eta urtero 
betetzen", adierazi dute. 

alvarezen hitzaldia
Goienagusi elkartearen 
eskutik, Juanjo Alvarezek 
hitzaldia eskainiko du 
urriaren 9an udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan (10:00). El 
futuro de Europa y las 
negociaciones del Brexit du 
izenburu saioak; edonork 
hartu ahalko du parte.

oharrak

J.B. bergara
Espoloiko jaiak ospatuko dituz-
te gaur eta bihar. Gaur, fronte-
nis eta pilota txapelketak (17:30), 
patata-tortilla lehiaketa (20:00) 
eta mus txapelketa (22:30) izan-
go dira; mus txapelketan parte 
hartzeko 22:00etan eman behar 
da izena eta bikote bakoitzak 20 
euro ordaindu beharko du. 

Bihar egun osorako egitaraua 
izango dute: Espoloitxoren jai-
tsiera (12:00), umeendako jolasak 
(12:15), Diablues & Bluecifer-en 
kontzertua (13:30), auzo bazkaria 
(14:30), helduendako jolasak (16:30), 

triki-poteoa (19:00), Mugi pande-
roaren kontzertua (21:30) eta DJak 
Hamaika tabernan (00:00). 

Patata-tortilla lehiaketa
Gaur egingo da patata-tortilla 
lehiaketa: 20:00etarako aurkeztu 
beharko dira parte hartzaileak; 
jai batzordeak jarriko ditu oina-
rrizko jakiak eta sutegiak, baina 
gainerako guztia parte hartzaileek 
eraman beharko dute; jana lehia-
ketan bertan prestatu beharko 
da; eta epaimahaiaren erabakia-
ren ondoren, bertaratutakoen 
artean banatuko dira tortillak. 

Espoloiko jaiak gaur eta bihar, 
adin eta gustu guztiak asetzeko
gaur, lehiaketak izango dira nagusi arratsaldetik aurrera, 
eta biharko, umeek zein helduek gozatzeko egitaraua dago
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Maite txintxurreta bergara
Organo Erromantikoaren Na-
zioarteko 18. Zikloaren baitan, 
hiru hitzordu izango dira Ber-
garako Santa Maria parrokian: 
urriaren 7an, 14an eta 21ean. 

bergararrak protagonista bihar 
Bihar, zapatua, izango da Ber-
garako lehendabiziko kontzertua 
(20:00etan, doan). Organoan Ai-
tor Olea izango da, eta, harekin 
batera, Bergarako Orfeoia. Hai-
ze-metal taldearen laguntzarekin 
borobilduko dute emanaldia. 

"Organoa musika tresna ba-
karlari gisa entzuteaz gain, abes-
batzari akonpainamenduan ere 
arituko da. Haize-metal taldea 
ere arituko da gurekin; hala, 
tronpetak, tronboiak eta tuba 
ere entzungo dira hainbat mu-
sika lanetan", azaldu du Oleak.

Biharko emanaldiak hiru atal 
izango ditu. Lehen zatian, Karl 
Jenkinsen Stabat Mater obratik 
bi mugimendu interpretatuko 
dituzte orfeoiarekin eta organoa-
rekin. Bigarrenean, Maurice 

Durufl-k organorako bakarlaria-
rentzat idatzitako Suite op.5 en-
tzuteko aukera izango da, Pre-
lude, Sicilienne eta Toccata zatiez 
osatua. Bukatzeko, John Rutterrek 
idatzitako bi ereserki eta Gloria 
entzuteko aukera izango da, abes-
batzarekin, haize-metal taldea-
rekin eta organoarekin.

datozenak
Urriaren 14an Bernhard Marx 
organo-jotzaile prestigiotsua 
izango da Santa Marinan. Ale-
maniarra Friburgoko Johannes-
kirche elizako organista da, eta 
ibilbide musikal oparoa dauka. 

Marxena kontzertuaren lehen 
zatia izango da. Hala, bigarrenak 
Gorka Zabaleta txistu-jotzailea, 
Jose Javier Lera perkusio-jo-
tzailea eta Fernando Gonzalo 
organo-jotzailea batuko ditu.

Bergarako azken emanaldian, 
berriz, Ainhoa Zubillaga mez-
zoaren ahotsaren eta Loreto 
Fernandez organo-jotzailearen 
musikaren konbinazioaz goza-
tuko dute herritarrek.

Aitor olea, Santa Marina parrokiako organoan jarrita, iazko zikloko emanaldietako batean. Goiena

organo erromantikoaren 
zikloa bueltan da herrian
hemezortzigarrenez, bergaran, azkoitian eta azpeitian puntako musikarien 
emanaldiak izango dira asteburu honetan hasi eta hil bukaerara arte. santa marina 
parrokiako lehen kontzertuan, bergarako orfeoia eta aitor olea izango dira

kontzertu guztiak 
20:00etan izango dira 
Santa marina parrokian.

• urriak 7: bergarako 
orfeoia eta aitor olea.

• urriak 14 bi zati 
izango dituen 
kontzertua:

- 1. zatia: bernhard 
marx

- 2. zatia: Gorka 
Zabaleta (txistua), 
Jose Javier lera 
(perkusioa) eta 
Fernando Gonzalo 
(organoa).

• urriak 21 ainhoa 
Zubillaga mezzoa eta 
loreto Fernandez 
organo-jotzailea.

bergarako 
kontzertuak

imanol Soriano

tailerrak, Kultura Kalera barruan
Herriko taldeen eskutik, askotariko tailerrak egin zituzten domeka goizean 
San martin plazan: musika tresnak, egurra lantzeko tresnak –argazkian, 
gaztetxoak, buztinezko irudiak eskuz zelan egiten diren ikusten–, orratz 
lanak... ikusi eta probatzeko aukera izan zuten umeek eta gaztetxoek.

Azaroaren 11n eta 12an izango 
dira Alizia musikala-ren estrei-
naldiko emanaldiak Bergaran; 
egun bietan, 18:30ean. Hala, 
urriaren 9an, astelehena, 17:30etik 
aurrera eskuratu ahal izango 
dira sarrerak, 13-16 euro bitar-
teko prezioan. Internetez –www.
ticket.kutxabank.es– edo Musika 
Eskolan erosi ahal izango dira. 
Musika Eskolan hilaren 9an, 
10ean eta 11n jarriko dituzte 
salgai, 17:30etik 20:00etara, ha-
rreran bertan. Urriaren 12tik 
aurrera, berriz, eskuragarri gel-
ditzen diren sarrera guztiak 
Internetez salduko dituzte. Ai-
patu bezala, oraingoz, bi ema-
naldi egingo dituzte, baina an-
tolatzaileek ez dute baztertu 
beste bat egitea. 

astelehenean jarriko 
dituzte 'alizia'-rako 
sarrerak salgai

Alizia, aurkezpenean. Goiena

Egubakoitzak Kartzelan ekime-
naren barruan, kontzertua izan-
go da gaur kartzela zaharrean, 
22:00etan hasita.  

Gaua hasteko, Jon Basagure-
nen emanaldia izango da; Izaki 
Gardenak taldearen sortzaileak 
folk alternatibo doinuekin jan-
tzitako kantuak eskainiko ditu, 
bakarka. Eta ondoren, Keu Agi-
rretxea eta Jon Gurrutxaga igo-
ko dira taula gainera. 

Apirilean, Izanak deituriko 
kantua argitaratu zuten, bi ba-
karlarien arteko elkarlanaren 
fruitu. Harrezkero, bikote for-
matuan eskaintzen dituzte ema-
naldiak. Abesti batzuk bakarka 
abestuko dituzte eta beste batzuk 
bien artean interpretatuko di-
tuzte. 

Jon basaguren eta 
Jon gurrutxaga & Keu 
agirretxea gaur

gurrutxaga eta Agirretxea. baDok



udazken-neguko 
Moda erakuStaLdia

Urriaren 21ean, 
22:00etan, Bergarako 
Udal Pilotalekuan

AnTolATzAilEAk: lAgUnTzAilEAk:

KOMUNIKAZIO TALDEABergarako 
Udala

aJ
osagarriak
ibargarai 34
943 76 13 23

XarMa
Lentzeria Mertzeria 
Matxiategi 1
943 50 48 34

aMparo 
ile apaindegia 
Boni laskurain pasealekua   
943 76 56 05

aLga 
lurrindegia 
ibargarai hiribidea 10   
943 76 00 85

kB photoeStudio  
argazki denda 
Barrenkalea 35   
943 76 24 12

SuBiJai 
umeendako jantzi denda 
irizar pasealekua 1   
943 76 42 41

gaLarreta 
oinetako denda 
irizar pasealekua 2   
943 76 12 39

LonBide 
oinetako denda 
Bidekurutzeta kalea 5   
943 76 10 57

OINETAKOAK

LiLura
estetika zentroa  
Bidekurutzeta 7, 1A
943 76 31 71

Maka 
oinetako denda  
ibargarai hiribidea 8   
943 08 28 68

MuJika SaStreria 
Jantzi denda 
Barrenkalea 1   
943 76 29 91

XuXu 
Jantzi denda 
San Pedro 14 behea 
943 76 07 55

annika 
Jantzi denda 
Herrilagunak 6   
943 25 31 08

JoLaS 
Jantzi denda 
Barrenkalea 27   
943 76 46 48

anezka 
Jantzi denda 
Espoloia 8   
943 76 59 25

ManSo 
optika 
irizar pasealekua 2    
943 76 27 86

Joka 
Jantzi denda 
domingo irala kalea 5 behea   
943 53 46 16

izarra
ile-apaindegia
San Pedro kalea 23
943 76 29 72

ninika 
Loradenda 
ramon Maria lili kalea 8    
943 76 10 01

igaro 
Lurrindegia
Barrenkalea 35   
943 76 17 27

PArTE HArTzAilEAk:

zuBikua 
Jantzi denda
Barrenkalea 24    
943 76 10 16

aMua 
Jantzi denda
ibargarai 2 
943 54 00 68

BLaCk3 Bordatuak
Bordatuak 
Amillaga 5, 6. pab
943 76 32 68

eMBaLan3
enbalajeak
larramendi industrialdea
943 82 94 83

Mirari 
jantzi denda 
ibargarai 14
943 76 23 93

igarza
Lentzeria
domingo irala 5
943 76 24 88

La Barata
Jantzi denda 
Bidekurutzeta 6
943 05 04 11

XaMartin  
kirol denda 
ibargarai 20, behea   
943 76 59 29
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M.a. antzuola
Ane Zabala eta Galder Perez 
aktoreek antzeztutako Adarre-
tatik zintzilik obraz gozatzeko 
aukera egongo da Antzuolako  
Torresoroa aretoan, domekan, 
18:30ean hasita.

gustura barre egiteko 
Adarretatik zintzilik komedia 
bat da. Laugarren paretarik ga-
beko komedia sentimentala eta 
kronika nostalgikoa dela diote 
egileek. "Ziria noraino sartu 
diguten konturatzeko berrogei 
urte bete behar izan dute ba-

tzuek", diote protagonistek. 40 
urte dituzten bi lagunen krisia 
du hizpide obrak, umore klabean; 
40 urtetik gorako bi lagun dira 
protagonistak –Ane Zabala eta 
Galder Perez–. 

Honela dio antzezlanaren si-
nopsiak: "Bikoterik ez, seme-a-
labarik ez, autorik ez, hipote-
karik ez... Mundu honetakoak 
dira ala adarretatik zintzilik 
bizi dira? Ume zirela, 1980ko 
hamarkada Euskal Herrian be-
te-betean jasan zuten. 1990ko 
hamarkadan gaztetu egin ziren; 
2.000 efektua-ri aurre egitea ere 
lortu zuten. Jogurt-hari batekin 
lotuta lagunekin berba egiten 
zuten; gaur egun sare sozialetan 
galduta daudela diote".

Hala, barre egiteko aukera 
aparta domeka arratsaldean 
Torresoroa aretoan arratsalde-
ko sei eta erdietatik aurrera.Perez eta zabala aktoreak. ariZkunenea

Komedia sentimentalaz barre 
egiteko aukera, torresoroan
'adarretatik zintzilik' antzezlan dibertigarriaz gozatzeko 
aukera dago domekan torresoroa aretoan

imanol Soriano

Nagusien eskubideen alde
Pertsona nagusien bizi baldintzak gero eta kaskarragoak direla-eta 
pentsioen gaineko ardura azaldu dute antzuolan bildu ziren herritarrek. 
izan ere, landatxope erretiratu elkarteak deituta, elkarretaratzea egin 
zuten 60 bat herritarrek, herriko plazan. "nagusien eskubideak etengabe 
ari dira urratzen!". Hori salatzeko deia izan zen, hain zuzen ere. 

Maider arregi antzuola
Parte-hartze prozesuaren gai-
nean egindako dokumentuari 
konpromiso politikoa adierazi 
zioten martitzeneko osoko bil-
kuran. Hala, onartuta geratu 
da aurrez landutako dokumen-

tua. "Uda aurretik parte-hartze 
prozesuaren gaineko lanketa 
egin genuen eta gura duguna 
da konpromiso politikoa adie-
raztea", argitu zuen Ion Iturbe 
alkateordeak. "Orain, eguna 
jarri behar dugu guztiok elkar-

tu eta talde eragilea martxan 
jartzeko. Izenak proposatzea 
falta zaigu". "Izena proposatze-
ko garaian, modua ere aztertu 
beharko dugu eta gurako genu-
ke talde bakoitzeko bat izenda-
tzea", argitu zuen EAJko zine-
gotzi Luis Javier Telleriak. 

Hala, urrian bertan batzar-
tzeko eta izenak adosteko asmoa 
adierazi zuten udal ordezkariek.

Plan ekonomiko finantzarioa 
Plan ekonomiko finantzarioa 
egin behar izan du Antzuolako 
Udalak. "Gastu araua ez bete-
tzearen ondorioa" izan dela azal-
du zuen Eider Esnaola idazka-
riak. 2017ko aurre-likidazioare-
kin, ordea, gastu araua bete 
egingo dela azaldu zuen, eta, 
ondorioz, ez dela Plan Ekono-
mikoaren beharrik izango. 
"2016an ez genuen gastu araua 
bete. Gastu araua Espainiak 
gainerako erakundeoi jarri di-
gun betebehar bat da, dirua ondo 
kudea dezagun. Zenbateraino 

gasta genezakeen kontrolatzea 
ei du helburu, erakundeek kie-
brarik jo ez dezaten; zenbate-
raino zorpetu gaitezkeen, alegia. 
Besteak beste, bi ekitaldi eko-
nomikoren arteko diru gora-
beherak hartzen ditu aintzat, 
eta, hor alde handia badago, 
nekez betetzen da. 2015eko eta 
2016ko ekitaldi ekonomikoak 
konparatu ditu gure kasuan, 
eta, alde dezente dagoenez, es-
katu digute datozen urteetarako 
Plan Ekonomiko Finantzarioa 

egiteko. Hau da: aurreikustea 
datozen urteetan zein izango 
den Antzuolako Udalaren bila-
kaera ekonomikoa. Aurreikus-
ten den hori loteslea da, eta bete 
beharrekoa. Gure kasuan, baina, 
aurten bertan beteko dugu gas-
tu-araua –2016ko eta 2017ko eki-
taldiak konparatuta–, eta, hortaz, 
Plan Ekonomiko Finantzarioa 
indargabetu egingo da urte amaie-
ran, eta ez dugu bete beharrik 
izango", argitu du Antzuolako 
alkate Beñardo Kortabarriak.Martitzeneko osoko bilkuran, bozketaren une bat. maiDer arreGi

parte-hartze prozesua 
indartzeko konpromisoa
martitzeneko ohiko osoko bilkuran, parte-hartze prozesua bultzatzeko konpromiso 
politikoa hartu zuten udal ordezkariek. eta udalak egin beharreko plan ekonomiko 
Finantzarioa urte bukaerarako indar gabe geratuko dela azaldu zuten

osoko bilkura egiten ari ziren une berean –19:00–, herritar talde 
batek deituta elkarretaratzea egin zuten Herriko Plazan, kataluniari 
babesa adierazteko. Herritar bakoitzak gura zuen mezua idatzita 
utzi zuen hainbat karteletan. 

kataluniarendako babes mezuak

kataluniari babesa adierazteko mezuak. maiDer arreGi
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Maider arregi antzuola
Eskarmentudun atezaina da Iker 
Agirregabiria. UDAn erretiroa 
hartzear zela, futbolaren harrak 
koska egin eta Antzuolako tal-
deak eskaini dion aukerari ezin 
izan dio ezetzik esan. "Gogotsu 
eta ilusioz" abiatu du denboral-
dia arrasatearrak. 
Urte mordoa futbolari lotuta. zein 
balorazio egiten duzu? 
Bai; futbola da gehien gustatzen 
zaidana eta orain arteko balo-
razioa oso positiboa da. Lagun 
asko egin ditut, gainera, eta, 
alde horretatik, oso pozik, fut-
bolak asko eman dit eta.
Udako lehen taldean urte asko egin 
dituzu; eskarmentua eta esperien-
tzia duzu. 
Bai; zazpi urte egin ditut lehen 
taldean. Iaz izan zen UDAn egin 
nuen azken denboraldia.
erretiratzeko asmoa zenuen, baina 
nolatan erabaki duzu futbolean 
jarraitzea? 
Aretxabaletako taldea exijentzia 
handiko taldea da; entrenamen-
du ugari eta konpromiso maila 
handia eskatzen duen taldea da. 
Niretzako denbora luzeagoa gura 
nuen, eta horregatik erabaki 
nuen taldea uztea. Baina orduan 
jaso nuen Antzuolako futbol 
taldearen deia.
oxel apraizek eta Markel letek, 
beraz, eragina izan dute zure era-
bakian? 
Bai. Antzuolan, gainera, beste 
maila bateko konpromisoa dau-
kat eta bi entrenamendu egiten 
ditugu astean. Askatasun han-
diagoa daukat. Horrek lagundu-
ta eta lagunek behin eta berriro 
eskatzeagatik, beste urtebetez 
jarraitzeko erabakia hartu dut.
antzuolak, gainera, atezain beharra 
zeukan? 
Bai, atezain bakarra zeukaten, 
21 urteko gazte bat; eta bigarren 
baten bila zebiltzan, edozer ger-
tatzen bazen ere ordezkoa edu-
kitzeko. 
derbi askoko denboraldia dator 
aurretik. ondo hasi zenuten...

Tolosaren aurkako partidua 
irabazteak sekulako poztasuna 
ekarri zigun. Aloñaren eta Ber-
gararen aurka galdu ostean, 
oinak berriro lurrean jarri di-
tugula esango nuke. Hasieratik 
genekien denboraldi gogorra 
izango zela kategoria berri ho-
netan. Taldea ondo egon da, 
baina, esan bezala, bagenekien 
zaila izango zela. 
aloñan, bergaran, ezagunak izango 
dituzu... aloñako entrenatzaile go-
tzon Urtzelai ondo ezagutuko duzu, 
ezta?
Harekin partidu asko jokatuta-
koa naiz; entrenatzaile ere izan 
dut... derbi askoko denboraldia 
da, eta, egia esan, eskertzekoa 
da jende ezagunarekin jokatzea.
nolako taldea aurkitu duzu antzuo-
lan? 
Banekien oso talde herrikoia 
zela, jende gaztez osatua. Seku-
lako giroa dago aldageletan, eta 

hori aldekoa da, zalantza gabe, 
taldearendako. Pertsonalki, oso 
talde indartsua eta giro handia 
duena topatu dut, bai. Igartzen 
da taldean urte askoan dihar-
dutenak kuadrillakoak direla. 
Jokatzeko sekulako gogoa duen 
taldea da. Oso motibatuta dago; 
gure gabeziak baditugu, baina 
talde-lanetik eta talde indarretik 
ateratzen ditugu gure aukerak. 
zelan dator denboraldia? 
Mailaz igo izana igarri egingo 
dugu. Edozein akats ez digute 
barkatuko, ordea. Denboraldi 
gogorra izango da. Atzean bar-
katzen dugun bakoitzean gares-
ti ordaintzen da kategoria ho-
netan. Aukera guztiak ondo 
aprobetxatu beharko ditugu. 
Eztalan jokatzea gure aldekoa 
ere bada. Hartu dudan eraba-
kiarekin oso pozik nago. Zapa-
tuan etxean dugu  Mondraren 
aurkako derbia, 16:30ean... ea 
zorterik dugun!
Pilotan ere oso abila zinen... 
Gustuko nuen; biak uztartu ni-
tuen. Baina 18 urterekin auke-
raketa egin behar izan nuen. 
Futbolean hobeto moldatzen 
nintzen une hartan, eta, aukera 
gehiago ikusten nuenez, futbo-
laren alde egin nuen.

Agirregabiria, Aloñaren aurkako partiduan. imanol Soriano

"Sekulako giroa dago 
taldean; hori aldekoa da"
iker agirregabiria atezaina
Futbolari urte asko eskaini dio iker agirregabiriak. udan erretiroa hartzear zela, 
antzuolarren deiari ezin uko egin, eta berriro zutoinen artean da arrasatearra

"derBi aSkoko 
denBoraLdia da eta 
pozgarria da Jende 
ezagunarekin 
Jokatzea"

Visca Catalunya lliure!

EITBko kazetariak aztoratu dituzten irudiak sarri bizi izan 
ditugu Euskal Herrian; asko, Ertzaintzaren partetik: mobilizazio 
baketsuen aurkako kargak, injustiziei aurre egiteko herri 
harresien aurkako jipoiak, boto paperak ezkutatzen aritu 
beharra, porrazo eta palizak, kartelak ipintzearren 
identifikazioak, herritarrek hautaturiko ordezkarien legez 
kanporatzea, komunikabideen itxiera... Eta EITB isil-isilik egon 
da.

Kataluniarren garaipenarekiko Euskal Herriko abertzale edota 
independentisten gehiengoaren pozaren aurrean, Urkullu triste 
agertu da. Ez, Urkullu, ez dago alde biko biderik, ez da PPren eta 
Ciudadanosen kontua, ez PSOErena, Espainiako Estatua da 
herrien autodeterminazio eskubidea ez gauzatzeko bermea –bere 
ejertzitoa barne, konstituzioak dioen bezala–. Eta zuk ondo 
dakizu hori, eror ez dadin makulu lanetan ari baitzara.

Azken asteetan prozesua demokraziaren aldeko dimentsioan 
handitu bada ere, ez dezagun irakurketa okerrik egin. 
Independentismoa izan da autodeterminazio eskubidea 
gauzatzeko motorra. 

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiot Kataluniako herriari, 
erakutsitako duintasun, irmotasun, batasun eta diziplinagatik; 
justizia legediaren gainetik dagoen kontzientzia hedatzeagatik; 
Euskal Herria hunkitzeagatik; eta, batik bat, posible dela 
erakusteagatik. Zaila izango da aurrerantzeko bidea, baina, 
egunotan kazuela artean erakutsi dugun bezala, hor izango 
gaituzue, eta ea berandu baino lehen guk ere gaina hartzen dion 
fronte bat osatzen diogun estatuari.

nire ustez

aitzol iturbE aitzoliturbe@gmail.com

Alaitz Jauregi antzuolarrak es-
kainiko du kakorratz ikastaroa. 
Besteak beste, tokillak egiteko 
aukera izango dute ikasleek. 
Izena emateko azken eguna urria-
ren 11 da, udaletxera deituta 
(943 76 62 46). Ikastaroa marti-
tzenetan eskainiko da 18:30etik 
20:00etara bitartean. Urriaren 
17tik abenduaren 12ra arte. Pre-
zioa 40,5 euro da. 

Kakorratz ikastaroan 
izena emateko epea 
zabalik dago

Urriaren 8rako, domeka, anto-
latu du Arrola Mendi Taldeak 
mendi irteera. Oraingo honetan, 
etxetik gertu egingo dute irtee-
ra. Izan ere, Oñatiko parajeetan 
barrena ibiliko dira: Arrikrutzen, 
Orkatzategin eta Araotz auzoan 
barrena. Aurrez izena eman 
dutenek –izen ematea itxita bai-
tago– irteera 08:30ean Olaran 
etxetik izango dute. 

arrolako mendizaleak 
oñati aldeko 
parajeetan ibiliko dira

LARREA

TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

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

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34
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oihana elortza oñati
Herriko jai nagusietan urtero 
egoten da bertso saioa eta aur-
tengoa bihar, zapatua, egingo 
dute Zubikoa kiroldegian, 
22:30ean. Beste behin, herriko 
Txinparta bertso eskolak hartu 

du saio horren ardura eta eurek 
jarritako gaiei erantzun behar-
ko diete bertsolariek. Sei aritu-
ko dira bertsotan; tartean, Mai-
der Arregi eta Andoni Goitia 
oñatiarrak. Beste laurak hauek 
dira: Amets Arzallus, Unai Itu-

rriaga, Maialen Lujanbio eta 
Igor Elortza. Sarrerak Txokola-
teixian daude salgai, aurrez 
erosi gura izanez gero. Saioan 
zehar, Euskal Herriko Bertso-
lari Txapelketako finalerako 
sarrerak zozkatuko dituzte.

Pintura 
Ageriko pintura lehiaketa ere 
urtero antolatzen dute San Mi-
gel jaien barruan. Aurten ere 
horrela egin dute. Domekan 
izango da lehiaketa hori . 
"09:00etan hasiko da. Parte-har-
tzaileek izena eman beharko 
dute, lehenengo, kultura etxean, 
eta gero, herriko edozein txoko-
ren margolana egin ahal izango 
dute 14:00ak bitartean. Epai-
mahaiak erabakia hartuko du 
gero eta 14:30ean banatuko di-
tugu sariak", azaldu du Oñatiko 
Margo Taldeko Bixente Elgerok. 
"Nagusien eta umeen kategoriak 
egongo dira. Maila bietan oña-
tiar onenari ere emango zaio 
saria", gaineratu du Elgerok. 
Lanekin erakusketa zabalduko 
dute astelehenean kultura etxean 
eta urriaren 22ra arte egongo 
da ikusgai. Margo Taldeak aza-
roan hasiko du ikasturtea. 

donald Trump eta emaztea ere ibili dira oñatiko jaietan. Txosnetako karpa gustukoa izan da. arGaZkiak: aitor aGirianoAusart zezenaren aurrean. 

Bertsoekin eta 
margoekin, agur
beste bi hitzordu daude aurtengo jaiak bukatzeko: zapatuan, 22:30ean, zubikoa 
kiroldegian egingo den bertso saioa eta domeka goizean herrian zehar egingo den 
ageriko pintura lehiaketa. hilaren 28an anari eta garoa etorriko dira gaztelekura 

Jaien balorazioa eskatuta, 
giro onean gozatutako 
jaiak izan direla adierazi du 
nerea Zubiak, kultura 
zinegotziak: "igarri da 
jende gutxiago ibili dela, 
baina ekitaldi guztietan 
egon da jendea. 
berakatz-zopa lehiaketak, 
txorimaloen gerturatzeak 
eta parrokiako dantza 
ikuskizunak harrera ona 
izan dute. musika 
ekitaldiak gustukoak izan 
dira. beldur gabeko gunea 
erreferente bihurtu da eta 
ez da intzidentziarik egon. 
bestalde, istripuaren 
tristura igarri da jaietan".

aurten jende 
gutxiago

irrist egiten zuten gaztetxoek elkarren arteko kirol probetan. Baserriar jantzita Herri Egunean. 350 lagun herri bazkarian. lazarragan jo du berriz bandak. 

Eltziatik Foruen plazaraino joan ziren nagusien danborradan. Hamar bikote aurkeztu dira lehenengo berakatz-zopa lehiaketara. dantzariak eta txantxikua.
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sexu aholkularitza zerbitzua 
herritar guztiendako, gaurtik
azken urteetan gazteei zuzenduta egon den sexu 
aholkularitza zerbitzua adin guztietara zabalduko da

M.a oñati
Gaur, egubakoitza, 16:30ean egin-
go da zerbitzu berriaren aurkez-
pena, Bidebarrieta 14 zenbakian. 
Orain arte gazteei zuzendutakoa 
izan bada, gaurtik aurrera, adin 
guztietara zuzendua izango da. 
"Zahar, heldu zein gazte, ema-
kume, gizon, intersexual edo 
trans", adierazi dute arduradu-
nek. 

Zerbitzua jasotzeko hiru modu 
egongo dira. Horietako bi dira 
presentzialak eta hirugarrena 
birtuala. Arreta emateko, bes-
tetik, bi toki izango dira. Orain 
artekoa bat –gaztelekuan– eta 
Bidebarrieta 14. zenbakian bes-
tea. "Egun edo ordutegiagatik, 
bi horietako batera bertaratu 
ezin dutenek arreta birtuala jaso 
ahal izango dute, posta elektro-
niko bidez", adierazi du Berdin-
tasun zinegotzi Leire Zumaldek. 
Sare sozialetan ere izango du 
zerbitzuak bere tokitxoa. Haren 
gorabeheren eta informazio in-
teresgarriaren berri emango 
dute Interneten.  

zalantzak argitzeko 
Zerbitzua nork bere zalantzak 
argitu edo guraso zein irakasle 

gisa informazio edo aholkulari-
tza jasotzeko bidea izango da. 
Egubakoitzero egongo da gazte-
lekuko zerbitzua zabalik 17:00eta-
tik 18:45era bitartean eta egu-
bakoitzero baita Bidebarrietakoa 
ere: azken hori, 19:00etatik 
20:30era. Esan bezala, posta elek-
troniko bidez ere argitu ahal 
izango dira zalantzak. Horreta-
rako, erabiltzaileek txantxiku.
sexuaholkularitza@gmail.com 
helbidera idatz dezakete.

askotariko gaiak 
Sexuaren inguruko edozein za-
lantza argitu ahal izango du 
herritarrak zerbitzu berrian. 
Esaterako, seme-alaben sexu-hez-
kuntzaren gaineko aholkularitza 
jasoko da, antisorgailuei eta 
emergentziazko metodo desber-
dinei buruzko informazioa, iden-
titate sexualen edo desiraren 
orientazioaren gaineko aholkuak, 
topaketa erotikoen inguruko 
zalantzak, praktika sexualak, 
banakako edo bikotearen goza-
mena, menopausiak sortutako 
aldaketa eta gogo berriei eran-
tzunak... Askotariko gaiak lan-
duko dira gaur zabalduko den 
zerbitzu berrian.    

nerea Zubia

aldakiñoko bidean, argiak 
Herritarren eskaerei erantzuna emanaz, udalak argiteria ipini du 
aldakiñoko bidean. 2014an erabaki zuen oñatiko udalak olakua eta San 
martin auzoak lotuko zituen bidea egokitzea. orduan, baina, ez zen bide 
horretan argiteriarik ipini eta horrek gauez bertan ibili ahal izatea galarazi 
du orain arte. led teknologiadun 16 farol ipini dituzte orain. 

Miren arregi oñati
Astelehenetik, urriaren 2tik, 
indarrean da Lurraldebusen 
autobus linea eta ordutegi zer-
bitzu berria. Ibilbideak laburtu 
eta sinplifikatu egin dira eta 
aurrerantzean, Bergara-Esko-
riatza linea izango da Debagoie-
neko ardatz nagusia. Horren 
osagarri, hiru linea egongo dira 

Gainera, orain arte ibilbide 
zirkularra izan duten DG03 eta 
DG04 lineek ez dituzte hemendik 
aurrera orain arteko ibilbideak 
egingo. Linea zirkular horiek 
ibilbide luzekoak izan dira orain 
arte, alegia bi ordu eta erdiko 
iraupena zuten. Zerbitzu berria-
rekin, autobusek horren ibilbi-
de luzeak ez egitea lehenetsi du 
aldundiak, besteak beste.

Ez da, baina, hori aldaketa 
bakarra. Izan ere, DG08 linea 
kendu egin da; alegia, Oñati- 
Bergara-Soraluze-Eibar linea. 
Aldaketa horiek guztiek eragin 
zuzena izango dute Oñatin. Orain 
arte Oñatitik Bergarara, Are-
txabaletara eta Eskoriatzara eta, 

alderantziz, zuzenean joateko 
aukera bazegoen ere, zerbitzu 
berriarekin, Elorregin autobus-al-
daketa egitea ezinbestekoa izan-
go dute. 

oñatiarren haserrea 
Aldaketek haserrea eragin dute 
Oñatira joan edo handik irten 
gura duten erabiltzaileengan. 
"Egunero lanera joan behar dut 
Bergarara. Orain arte zuzenean 
joaten nintzen bertara eta ordu-
tegi berriarekin aldaketa egin 
behar dut San Prudentzion. Hau 
lotsagarria da. Oñatiarrak hi-
rugarren mailako hiritarrak 
gara", dio, haserre, Elorregin  
Bergarako autobusaren zain 
dagoen erabiltzaile batek. "Lehen 
ere albo batera utzita geunden 

eta orain are utziago", gehitu 
du bigarren batek. 

Udala ere ez dago ados
Aldaketen ondoren, DG04 linea 
da Oñatitik pasatzen den linea 
urbano bakarra; ordu erdian 
behingo maiztasuna izango du.

Hirigintza zinegotzi Irati Etxe-
berriak gogora ekarri du, gai-
nera, urteko 220 egunetan Oña-
titik Bergarako Gureak lantegi-
ra doan 18 pertsonako taldearen 
egoera. "Pertsona horietako 
batzuk, euren aniztasun funtzio-
nala medio, ez dira gai Elorregin 
autobus aldaketa egiteko eta 
ordutegi berriak horretara behar-
tzen ditu. Hori horrela, Udalak 
Gureak-era joateko autobus bat 
ipini du". Oñatitik lantegiraino-
ko joan-etorria egingo du horrek, 
egoera konpondu bitartean.

Udaleko ordezkariak astelehe-
nean elkartuko dira Mugikor-
tasun diputatu Marisol Garmen-
diarekin, egoerari ahalik eta 
irtenbide egokiena bilatzeko 
asmoz. 

Erabiltzaileak oñatiko geltokian, autobusaren zain. amaia txintxurreta

autobus zerbitzu berria, 
oñatirendako kaltegarri
lurraldebusek debagoieneko zerbitzuan egindako aldaketek zuzenean eragin diete 
oñatiko erabiltzaileei. haiek eta udala ez daude ados zerbitzu berriarekin. udaleko 
ordezkariak astelehenean elkartuko dira aldundiko mugikortasun arduradunekin

dg04 Linea da, 
aLdaketaren 
ondoren, oñatitik 
paSatuko den Linea 
urBano Bakarra
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Zabalik dute udal ikastaroetan 
izena emateko epea; gura duenak 
urriaren 18ra arte izango du 
horretarako. Bada, kultura etxean 
eman daiteke izena, astean zehar, 
16:30 eta 20:30 bitartean. Aurten 
ere lau eskaintza jarri dituzte 
herritarren eskura: patchworka, 
pintura, dekorazio-eskulanak 
eta senda belar tailerra, hain 
zuzen ere.

Zabalik dago udal 
ikastaroetarako 
izen-ematea

Aloña Mendi saskibaloi taldeak 
Donostian jokatuko du astebu-
ruan, Bosteko taldearen aurka; 
20:00etan hasiko da partidua. 
Bolada txarra iraultzen saiatu-
ko dira Aitor Ugarteren mutilak. 
Dena den, entrenatzaileak ai-
tortu duenez, "partidu zaila izan-
go da". Aurreko urtean txapel-
keta irabazi zuten donostiarrek, 
baina uko egin zioten igotzeari. 

Donostian jokatuko 
du aloña Mendi 
saskibaloi taldeak

Tristtan Mourguy Donibane 
Lohizuneko bakarlariak kon-
tzertua eskainiko du domekan, 
hilaren 8an, Pako tabernan; 
19:30ean hasiko du emanaldia. 
Hala, Iparraldeko euskal folk
-rocka izango da entzungai. 
Zehatz esanda, euskara du kan-
tuetarako hizkuntza; eta, gitarraz 
lagundurik, olerkiak edota ber-
tsoak eskaintzen ditu musikariak.

iparraldeko euskal 
folk-rock doinuak 
Pako tabernan

Herriko futbol taldea bolada ona 
berreskuratu guran doa Zestoa-
ra. Zapatuan dute partidua, 
15:30ean, Iraeta futbol zelaian. 
Aloña Mendikoek aurreko aste-
buruan jasan zuten denboraldi-
ko lehen porrota, Zestoaren 
aurka; ordura arte, jokaturik 
zituzten bi partiduak zituzten 
irabazita, eta sailkapeneko lehen 
postuan ziren.

bolada ona 
berreskuratu guran 
doaz futbol taldekoak

iker oñate oñati
Handia filmak urriaren 20rako 
du finkaturik estreinako ema-
naldia; Oñatiko zineman ere 
egun horretan bertan izango da 
ikusgai, 22:30ean hasita. Gaur
-gaurkoz, sei saio dituzte anto-
laturik. Hori bai, beharra bale-
go, hor legoke saio kopurua 
ugaritzeko aukera. "Filmak ha-
rrera ona izango balu, saio gehia-
go eskainiko genituzke, emanal-
dirako egun gehiago finkatuz", 
azaldu du Nerea Zubiak, Kultu-
ra zinegotziak.

Gainera, Aitor Arregi zuzen-
dari oñatiarrarekin eta filmeko 
beste kideren batekin solas egi-
teko tartea ere izango da saioren 
batean; oraindik, hala ere, ez 
dakite zein egunetan izango den. 
"Emanaldiaren ostean, filmaren 
parte direnei galderak egiteko 
aukera izango dute bertaratu-
riko herritarrek. Kamera atzekoa 
hobeto ezagutzeko bide ematen 
du horrek", argitu du Zubiak. 

Aipaturiko egitasmoa ez da 
berria, Loreak filma eskaini zu-

tenean ere heldu baitzioten di-
namikari; orduan, gidoilari la-
netan jardun zuen Arregik.

zinema denboraldiaren irekiera
Bestetik, ikus-entzunezko ko-
mertzialek gaur irekiko dute 
denboraldia; Operación Concha 
filma da zerrendan lehena. Bada, 
astelehenera bitartean bost saio 
eskainiko dituzte; gaur, 22:30ean 
hasiko da emanaldia. Haurren-
dako ikus-entzunezkoei dago-
kienez, bestalde, Gru 3. Mi vi-
llano favorito ikusteko aukera 
izango da aste bukaeran.  

enpresa aldaketa
Aurten, beste enpresa batek 
jardungo du zinema emanaldien 
kudeaketan murgildurik: Hiru-

tek. Hala ere, Zubiak argitu du 
irizpideek "bere horretan" di-
rautela eta ikus-entzuleak ez 
lukeela aldaketa nabarmenik 
nabari beharrik izango zinema-
ren funtzionamenduan. "Orain 
arte bezala, filmak ahalik eta 
lasterren ekartzen ahaleginduko 
gara", esan du Zubiak. 

 Oro har, berrikuntza bakarra 
aipatu du Zubiak: eskuragarri 
izango da hilabete osoan eskai-
niko diren ikus-entzunezkoen 
zerrenda. Zinema komertzialaz 
aparte, zineklubaren eskaintza 
ere jasoko du eskuorriak. 

zinekluba 
Bestetik, atzo ireki zuten zine-
klubeko denboraldia, Déjame 
salir filmarekin. Bada, aurreko 
urteetako dinamikari jarraiki, 
komertzialak ez diren ikus-en-
tzunezkoak eskainiko dituzte 
ostegunetan, arratsaldeko zor-
tzietan hasita.  Aurrera begira, 
bestalde, urriaren 19an dute 
hurrena: La comunidad de los 
corazones rotos. 

Aitor Arregi zuzendari oñatiarra lantaldea zuzentzen, filmaren grabaketan. moriarti ProDukZioak

'handia' filma ikusgai, 
urriaren 20tik aurrera
herriko zinemak hastear du denboraldia; eta jada jarriak dira ikus-entzunezkoen 
zerrenda osatzen. tartean da aitor arregi oñatiarrak eta jon garaño donostiarrak 
zuzenduriko 'handia' filma. urriaren 20an estreinatuko dute 

aitor arregi 
zuzendari 
oñatiarrarekin 
BerBa egiteko 
aukera izango da 

aloñako neskek bihar ekingo 
diote denboraldiari
lauko elgoibar eskubaloi taldearen aurka jokatuko dute, 
zubikoan; 16:30ean dute hitzordua

i.o. oñati
Ikasturte hasiera aurrera doan 
heinean, gero eta gutxiago dira 
denboraldia hasteke duten ki-
rolariak. Bada, Aloña Mendi 
eskubaloi taldeko neskek aste-
buruan hasiko dute eurena, 
Lauko Elgoibar taldearen aurka. 
Zubikoan dute hitzordua, 
16:30ean. "Aurreko urtean ezin 
izan genien ligako partidurik 
irabazi. Baina, ostean, oso bes-
telako taldea ekarri zuten Ko-
pako partidura, irabazteko mo-
dukoa". Beraz, ikusi egin behar 
zer-nolako taldearekin agertuko 
diren elgoibartarrak.

Orain artekoarekin, bestetik, 
"pozik" da Kortabarria. "Abuztu 
amaieran hasita, gogor jardun 
dugu denboraldi-aurrean. Ilusioz 
eta gogoz gaude, dudarik gabe. 
Hori asko nabari ohi da talde 
baten jarreran, eta, beraz, emai-
tzetan", azaldu du. 

Aurrera begira, bestalde, au-
rreko urtekoa hobetzeko ahale-
ginean segitzeko asmoarekin 
dihardute oñatiarrek. "Iaz ez 
genuen gura moduko denboral-
dia egin. Asko sufritu genuen. 
Beraz, hori hobetzeko, motibazioz 
dihardugu", argitu du Kortaba-
rriak. Bide horretan, oraindik 
helburu zehatza zehazteko goi-
zegi den arren, argi dute asmoa: 
"Denboraldi polita egin gura 
dugu; eta, orduan eta hobeto, 
gauza ederrak lor baditzakegu".

talde berria 
Aurten, jokalari berriak batu 
zaizkio Aloña Mendiri; lau per-
tsona igo dira gazte mailatik, 
eta, horrez gain, hainbat kide 
itzuli dira taldera. Dena den, 
Kortabarriak aitortu duenez, 
guztiek oso ondo ezagutzen dute 
elkar. Beraz, aipaturikoa ez li-
tzateke arazo izango.
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Mikel Arejolaleiba, apirilean, Burgoskoen bisitaren aurrean (79-94). imanol Soriano

Muk min hartutako hainbat 
jokalarirekin hasiko du liga
 SASkiBAloiA   zuri-moreek burgosen dute ebako lehen 
hitzordua, zapatuan, grupo de santiagoren kontra

X.u. arrasate
Gura baino ezuste gehiago izan 
ditu Mondragon Unibertsitateak 
denboraldi-aurrean; lesio ugari, 
hain zuzen ere. "Arejok lesioa 
du orkatilan eta ikusteko dago 
ebakuntza egin beharko dioten 
edo ez. Horrekin batera, Mar-
txelek arazo fisikoak izan ditu, 
eta, Gasteiztik etorri diren fi-
txaketen artean, Diegok min 
hartu du eskumuturrean. Ez-
behar horiei aurre egiten aha-
legindu gara hilabete honetan; 
hori guztia kontuan izanda Eus-
kal Kopan lan txukuna egin 
genuela uste dut, taldea lehia-

korra izan zelako, eta zapatutik 
aurrera hasten da benetako lana", 
adierazi dio GOIENAri Josu 
Larreategik, aste barruan.

Arrasatearrek Burgosen joka-
tuko dute bihar, arratsaldeko 
zortzietan: "Kantxa oso polita 
da, zoru ona... Halakoetan, jo-
kalariei esaten diet gozatzera 
kantxaratu daitezela, disfruta 
dezatela. Entzun dut ondo in-
dartu den taldea dela Burgoskoa, 
Kroaziatik pare bat jokalari 
ekarri dituzte, eta azken hila-
betean oso lan ona egin dute. 
Sailkapenean erditik gora ibi-
liko dira horiek". 

X.u. aretxabaleta
Ford Mugarri Arrasatek bi jar-
dunaldi behar izan ditu Euska-
diko Txapelketako lehenengo 
postura salto egiteko, lau puntu 
batuta –oñatiarrek partidu bat 
dute jokatzeko–. Duela hamabost 
egun liga Deustoko Unibertsi-
tatearen kontrako garaipen ba-
tekin hasi zuten (27-22), eta joan 
den asteburuan, lehia handiko 
norgehiagokan, beste bi puntu 
baliotsu eskuratu zituzten Erein-
tzaren kantxan gol bateko al-
dearekin irabazita (26-27). Orain-
go asteburuan, berriz, orain 

arteko bi partiduetan puntu bat 
batu duen Hondarribia izango 
da Iturripen. 

Fagor industrial, lanera bueltan 
San Migel jaiengatik Oñatiko 
eskubaloi talde nagusi Fagor 
Industrialek atseden hartu eta 
gero, asteburuan lanera buelta-
tuko dira ostera ere. Ligako 
talde indartsuetako bat den Ba-
sauriren kontra jokatu beharre-
ko norgehiagoka azarora atze-
ratu dute, eta asteburuan Gas-
teizko Corazonistasen bisita 
izango dute Zubikoan. 

bi jardunaldi behar izan ditu 
Ford Mugarrik lider izateko
 ESkUBAloiA  arrasatekoek hondarribia hartuko dute 
asteburuan etxean eta oñatikoek, corazonistas 

Xabier urzelai bergara
Markel Fernandezek eta Osin-
txuko Txuringo Kultur Elkar-
teko lagunek ia dena dute gertu 
domekan II. Osintxuko Laster-
ketara begira: "Aurten, lasaiago 
nabil, lanak gehiago banatu 
ditugu eta. Iaz oso pozik geratu 
ginen lasterketak eman zuena-
rekin. Halako bat Osintxun an-
tolatzeko gogoa nuen, mendi 

lasterketen bueltan zaletasun 
handia daukadalako, eta ilusio 
handiz ibili nintzen. Baina egia 
da lan handia dela, eta bigarren 
ediziorako auzotarrek eta lagu-
nek laguntzeko erakutsi duten 
jarrerari esker erabaki dugu 
aurrera egitea".  

Bada, bigarren edizio honetan, 
iazko formatua erabiliko dute 
antolatzaileek: "Ibilbidea iazko 

bera izango da. Garai bateko 
gurdi-bideetan begira ibili gara, 
baina oso zikin daude eta lan 
galanta egin behar da horiek 
txukuntzen. Oraingo zirkuituak 
malda politak ditu, eta birritan 
pasatzen da auzotik, horrek ema-
ten dion bizitasunarekin". Egu-
nean bertan lasterketan izena 
emateko aukera egongo da –au-
rrez: Herrikrosa.eus, 10 euro–.

iazko lasterketan, korrikalariak osintxuko zirkuituko maldetan gora; iñigo Alzola eta Maddi Mujika izan ziren azkarrenak. i.S.

"iaz, uste baino jende 
gehiago etorri zen"
 MEndi lASTErkETA  domekan egingo dute osintxuko ii. mendi lasterketa; iazko ibilbide 
bera izango da, auzotik birritan pasako den hamar kilometroko zirkuitu maldatsua: 
"garai bateko gurdi-bideetan begira ibili gara, baina oso zikin daude denak"

udazkeneko asfalto gaineko 
Debagoieneko lasterketak 
antolatzeko lanean dihardute 
antolatzaileek, eta zabalik daude 
izen-emate epeak.

arrasate-oñati lasterketa 
urriaren 14an egingo dute     
–herrikrosa.eus, 12 euro– eta 
azaroaren 4an egingo dute 
antxintxika krosaren 13. edizioa 
–Kirolprobak.com–. izen-ematea 
aurrez egin behar da bietan. Yeray Varela, iaz helmugan. imanol Soriano

arrasate-oñati eta antxintxika krosa ere gertu
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Futbola

emakum. euSkal liGa

oiartzun-arizmendi L.
Zapatua. 15:30. oiartzun.

oHoreZko erreGion.

uda-Beti gazte
Domeka. 16:30. ibarra.
Mondra-pasaia
Domeka. 16:30. mojategi.
Bergara-Mutriku
Zapatua. 16:30. agorros.

erreGional PreFen.

idiazabal-aretxabaleta
Zapatua. 18:00. idiazabal.
antzuola-Mondra
Zapatua. 16:30. estala.
Soraluze-Bergara
Zapatua. 17:15. ezozia.
zestoa-aloña Mendi
Zapatua. 16:30. iraeta.

erreGional maila

urki-aloña Mendi 
Domeka. 15:45. unbe.
arizmendi-elgoibar
Domeka. 18:30. ibarra.

arEto Futbola

maila naZionala

durango-aretxabaleta
Domeka. 12:00. landako.

euSkal liGa

Mondrate-Scalibur
Zapatua. 16:30. ibarra.

presion.-eskoriatza
ordutegia zehazteke 
dute.

EsKubaloia

euSkaDiko txaPelket.

fagor indus.-Corazonis
Zapatua. 18:00. Zubikoa.
ford Mugarri-hondar.
Domeka. 12:00. iturripe.

GiPuZkoako txaPelk.

Soraluce Bke-tolosa
Zapatua. 18:00. labegar.
aloña Mendi-pulpo
Domeka. 12:00. Zubikoa.

GaZte mutilak

egia-Bergara
Zapatua. 13:00. egia.
aloña Mendi (atseden).

sasKibaloia

eba

Santiago-Mu
Zapatua. 20:00. burgos.

GiPuZk. Senior maila

zarautz-Mu
Domeka. 18:00. Zarautz.
Bosteko-aloña Mendi
Zapatua. 20:00. Donostia.

GiPuZk. biG. maila

Mundarro-Bergara
Zapatua. 16:00. astigarra.

Senior emakumeZk.

Bera Bera-eskoriatza
Zapatua. 18:00. Donostia.

ErruGbia

Seniorrak

art- atletico
Domeka. 13.00. mojategi.

MENdi lastErKEtaK

oSintxuko ii. Proba

domeka, 10:30.

MENdiKo biziKlEta

monDranbike

domeka, 09:00, Seber 
altuben.

Pilota

bote luZeko Finalak

domeka, 17:00, 
oñatiko plazan.

txaP. FeDeratua

oñati, gaur, 18:30ean:  
bost norgehiagoka. 
aretxabaleta, gaur, 
19:00:  
bi norgehiagoka-
Bergara, gaur, 19:15:  
Hiru norgehiagoka.
eskoriatza, gaur, 
19:30:  
norgehiagoka bat.

asteburuko hitzorduak

Xabier urzelai arrasate
Ohorezko Erregional mailako 
ordezkari guztiek etxean joka-
tuko dute asteburuan, eta joan 
den asteko jardunaldi apala 
zuzentzen ahaleginduko dira 
denak. Mondrak (6 puntu), esa-
terako, domekan (16:30, Goiena 
Telebista) jokatuko du Mutri-
kuren (4 puntu) kontra, ordu-
rako jokalariek Maritxutako 
ajea gaindituta izango duten 
esperantzarekin. Sarritan, biha-
ramunarekin egiten dira par-
tidu onenak. Bada, joan den 
astean Zarautzen zelaian galdu 
eta gero, Mutrikuren kontura 
batu gura dute ligako hiruga-
rren garaipena.

San Migel jaietako ajearekin 
edo barik, baina Aretxabaleta 
(10 puntu) puntu batekin itzu-
li zen joan den astean Zuma-
rragatik, eta Bergarak (10 pun-
tu) ere ez zuen garaipenik lor-
tu. Kategorian aurrealdean 
dabiltzanetako inork irabazi 
ez zuenez, aurrealdean jarrai-
tzen dute bi horiek, hamar pun-
tu batuta. 

Hala, liga makal hasi duen 
Beti Gazteren bisita izango dute 
aretxabaletarrek domekan Iba-
rran (16:30), eta Bergarak lau 
puntu batu dituen Mutrikuren 
kontra jokatuko du zapatuan 
Agorrosinen (16:30).

leintz arizmendiren erreakzioa 
Leintz Arizmendiko neskek 
formalago ibili beharko dute 
gaur, ezinbestean, gainera, Oiar-
tzunen kontrako norgehiagoka 
bihar 15:30ean jokatuko dute-e-
ta, Oiartzunen bertan. Bi taldeek 

launa puntu dituzte, eta nor-
gehiagoka lehiatua izango dela 
aurreikusi daiteke, joan den 
astekoa modukoa. 

Izan ere, joan den astean Ba-
rakaldoren kontra batutako 
puntuak balio handia du, Titu-
ren eta Ezkurraren neskek atze-
tik aurrerako bidea egin eta 
Barakaldok egindako 0-1ekoari 
erantzuteko kapaz izan ziren 
eta (1-1).  

erregional Preferentean derbia
Erregional Preferentean Ber-
garak eta Aloña Mendik seina 
puntu batu dituzte orain arte, 
eta sailkapenean aurrealdean 
dabiltza. Koska bat beherago 
daude zapatuan derbia jokatu-
ko duten Antzuola eta Mondra 
(16:30, Estala). Hain zuzen, An-
tzuola da jardunaldi honetan 
etxean jokatuko duten ordez-
kari bakarra. 

Sanchez, Mojategiko berdegunean artxibo erretratuan. Goiena

Laugarren garaipena 
trabatu egin zaie denei
 FUTBolA   ohorezko erregionalean lider dauden ordiziak, bergarak, aretxabaletak eta 
tolosak berdindu egin dute asteburuan, inor ez da izan laugarren garaipena 
eskuratzeko kapaz. mondrak, berriz, galdu egin zuen zarautzen etxean 

Mondrak, 
aretXaBaLetak eta 
Bergarak etXean 
Jokatuko dute 
aSteBuruan

alavesek bigarren taldeko entrenatzaile aitor orueta kargutik 
kentzea erabaki du, eta igor ocak ordezkatuko du oñatiarra. oruetak 
lau denboraldi egin ditu alaves futbol taldean, eta aste barruan sare 
sozialen bitartez jakinarazi du ez duela klubean jarraituko. oruetak 
aloña mendin entrenatzaile eta kirol zuzendari jardun ostean hartu 
zuen Gasteizerako bidea.

Harrobiarekin egin ditu urte gehienak lanean, baina iaz alavesko 
bigarren taldearen ardura hartu zuen, oso emaitza onekin –bigarren 
b mailara igotzeko borrokan ibili ziren–: "Hiru hilabete gogor izan 
dira, nire buruarekin borrokan ibili naiz eta ez naiz nire printzipioekin 
fidela izan. taldearen inguruan egon den giro ezkorrak kutsatu nau, 
eta uste dut entrenatzaile berria behar duela taldeak", adierazi du.

oruetak ez du alavesen jarraituko

Maritxu Kajoi jaiak bizikleta
-zale askorengan utziko duen 
biharamunari aurre egiteko 
proposamenarekin datoz Besai-
de mendi elkarteko lagunak, 
domekan –urriak 8– egingo du-
te-eta Mondranbike martxa. 
Aurtengo nobedadea da irteera 
eta helmuga Seber Altuben izan-
go dela (09:00), eta ez Musako-
lako kiroldegian. 

Urtero moduan, ondo landutako 
ibilbidea izango du martxak, 
tramu batzuek zailtasun tekni-
koa izango dute –enduro deri-
tzonak–, baina horiek jaisteko 
alternatiba errazagoak aurrei-
kusi dituzte antolatzaileek. Ibil-
bide luzeak 30 kilometro izango 
ditu (1.600 metroko desnibela) 
eta motzak 25 kilometro (1.600 
metro).

Domekan bertan izena emate-
ko aukera egongo da, 08:00etatik 
09:00ak arte, 15 euro ordainduta, 
Seber Altuben.

 MEndiko BiziklETA  
biharamunari aurre 
egiteko, Mondranbike

Uda gogorra izan ostean, eta 
Mastersa eskuetatik justu amai-
tu eta gero, Iker Irribarriak era-
baki du aste barruan aurkeztu 
duten Lau t'erdiko Txapelketa 
ez jokatzea, eta Aitor Mendiza-
bal antzuolarrak beteko du ha-
ren lekua. Urriaren 12an hasiko 
dute ligaxka, eta txapelketa mo-
tza izango da, binakakoari lekua 
egin gura diote eta.

 PiloTA  irribarria 
ordezkatuko du 
Mendizabal iii.ak 

Aloña Mendiko pilota sailak 
antolatuta, Euskal Herriko Bote 
Luzeko Txapelketako finalak 
jokatuko dituzte Oñatin astebu-
ruan (domekan, 11:30ean, plazan). 
Euskal pilotako espezialitate 
zaharrena da bote luzea. Bi tal-
deak aurrez aurre jartzen dira, 
tenisean moduan, eta ez da pi-
lota hormaren kontra joz joka-
tzen.

 PiloTA  euskal Herriko 
bote luzeko 
txapelketako finalak 

erregionaL 
preferentean 
derBia izango da, 
antzuoLaren eta 
Mondraren artean
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MINTZalagUNak:
Sare BaT INgUrUaN, 
BIdelagUNak alBoaN.
goIeNa TeleBISTa, errePorTaJe BereZIa
URRIAREN 11N, EGUAZTENEAN, 21:30EAN

ZU hEmEN ZAUdE

a. a arrasate
Soinketako irakasle batek 11 
urteko mutiko baten gorpua 
aurkitu du gimnasioko sokatik 
urkatuta. Horrela abiatzen da 
Tanttaka antzerki taldearen Soka 
antzezlana. Zinemagintzan es-
karmentua duen Mikel Gurreak 
antzerkirako idatzi duen lehe-
nengo lana da, eta, haren esa-
netan, "eskolan jazarpena sufri-
tu eta jasaten dutenak, horien 
senideak eta horri aurre egiteko 
lanean ari diren guztiak" hartu 
nahi izan ditu gogoan. 

Tanttakarekin egiten duen 
laugarren lana da Iñaki Rikar-
terentzako. Hura da agertokian 
dagoen aktore bakarra. "Gorpua 
aurkitzen duenean, gertatuta-
koaren errudun sentituko da. 
Agertokian gorpuzten dudan 
pertsonaia bakarra da Igor, eta 
haren begietatik kontatuko dut 
istorioa; hala ere, hamahiru 
pertsonaia agertzen dira isto-
rioan eta horiek guztiak ere 
iradokitzen ditut, euren ahotik 
hitz egiten dut".

Musika gutxi badago ere, soi-
nuak pisu handia duela dio ak-
toreak. "Protagonistaren irudie-
kin osatutako ikus-entzunezkoak 
ere badira, zuri-beltzean, eta 
agertokian osagai gutxi: soka 
eta aulki batzuk besterik ez".

istorio gogorra 
eta erreala 
tanttakaren 
'soka' lanean
iñaki rikarte aktoreak 
eskainiko du, domekan, 
19:30ean, arrasateko 
amaia antzokian 

aitziber aranburuzabala oñati
Zapatuan banatu zituzten 65.
Donostia Zinemaldiko sariak 
eta The Disaster Artist filmak 
eskuratu zuen Urrezko Masko-
rra. Aitor Arregi oñatiarrak eta 
Jon Garañok zuzendutako Han-
dia filmak bi sari eskuratu zituen: 
epaimahaiaren Sari Berezia eta 
euskal ekoizpen onenarena, hau 
da; Irizar saria. Txomin Madi-
nak gidatzen duen Hemen De-
bagoiena saioan izan zen Arre-
gi martitzenean.
zorionak! zelan jaso duzue lantal-
dean epaimahaiaren sari berezia? 
Eskerrik asko! Oso albiste on 
moduan hartu genuen, nola ez. 
Ez genuen espero, inondik ino-
ra; guretzako, sail ofizialean 
egotea eta fokua bertan jartzea, 
filmaren gainean eztabaida sor-
tzea, nahikoa sari zen. Eta Sari 
Berezia ematea, hau da, nazioar-
teko palmaresa duen jaialdi ba-
tean bigarren saria ematea, 
ikaragarria da! Mundu mailan 
hirugarren edo laugarren jaial-
dirik garrantzitsuena da Donos-
tiakoa, eta, kontuan hartuta 
zeintzuek osatu duten epai
-mahaia [John Malkovich, Emma 
Suarez, Gleen Close...] hau da, 
filma hutsetik hasita ikusi du-
tela aintzat hartuta, guretako, 
are garrantzitsuagoa da, gusta-
tu zaielako filmak komunikatzen 

duena. Era berean, ahaztu barik 
Irizar saria ere jaso dugula.
zelan gogoratzen duzu saria har-
tzeko une hura? 
Urduri; ez zen batere samurra 
birritan agertokira igo eta ho-
rrenbeste ikusleren aurrean 
hitzekin asmatzea.
Filmaren originaltasuna azpima-
rratu zuen epaimahaiak; euren 
esanetan, "herrialde baten esentzia" 
komunikatzen du.
Atentzioa eman zidan, eta poli-
ta iruditu zitzaidan; buruan ge-
neukana plasmatzea lortu du-
gula adierazten du horrek. 

John Malkovichek pertsonalki zo-
riondu zintuzten. zuekin, zuzenda-
riekin, izan zen, eta geroago, Jose-
ba Usabiaga aktorearekin. 
Gala amaitzear zegoela argazkia 
ateratzera atera ginen Garaño 
eta biok, eta bat-batean eta biz-
karrean kasu egiteko keinua 
egin zigun norbaitek; buelta 
eman, eta Malkovich! Eskua 
eman eta filma asko gustatu 
zitzaiola esan zigun. Ondoren, 
Miramar jauregian izan zen fes-
tan, Eneko Sagardoyrekin bate-
ra protagonista izan den Joseba 
Usabiagarengana zuzenean joan 
zen; bi musu eman eta "very 
good job! (oso lan ona)"  esan 
zion. Joseba hitz barik geratu 
zen; asko poztu ginen beragatik, 
Enekok eramaten dituelako lau-
dorio gehienak. Erraldoiaren 
paperean sartuta, lan handia 
egin du Enekok, baina Josebaren 
muskulu dramatiko barik ezin-
go genuen istorioa kontatu dugun 
moduan kontatu. Aktore guztiek 
sekulako lana egin dute, eta asko 
sufritu dute gurekin.
donostiako bi sari eskuetan, hu-
rrengo geldialdia londresko jaial-
dian duzue. 
Bai; hala da, domeka joango 
gara. Astelehenean aurkezpena 
izango da eta martitzenean 
mahai-inguru baten hartuko 
dugu parte.

eta, duda barik, hurrengo data urria-
ren 20an duzue, orduan estreina-
tuko delako zinema komertzialetan. 
ze sentsazio duzue? 
Onak. Uste dugu pelikula indar-
tuta atera dela Zinemalditik eta 
jendea ikusteko gogoz dagoela. 
Era berean nabaritu dugu beste 
jaialdi batzuengan ere interesa 
piztu duela. Esperantza daukat 
Euskal Herrian ondo joango dela 
eta Estatuan, ba... ikusiko dugu. 

Arregi, goiena Telebistan. txomin maDina

"filmak komunikatu egin 
duela ikustea polita da"
aitor arregi galdos 'handia' Filmeko zuzendaria
donostia zinemaldiko sail ofizialean epaimahaiaren sari berezia eskuratu du moriarti 
produkzioak ekoiztetxearen lantaldeak, baita euskal ekoizpen onenaren irizar saria ere

200 film baino gehiago 
eskaini dituzte aurtengo 
zinemaldian eta horietatik 
40 ikusi ditu imanol 
Gallegok, Goienako 
berriemaileak. "anitza eta 
zabala izan da aurtengo 
eskaintza: filmen istorioari, 
generoari eta jatorriari 
begiratuta".

Sari banaketaren 
aurretik kazetari eta 
adituen artean Handia 
faboritoen artean zegoela 
dio: "The Disaster artist eta 
Pororoca fimekin batera, 
aipatuena zen. ez da 
sarritan gertatzen 
epaimahaikideek iritzi bera 
izatea. ez nuen espero Sari 
berezia jasotzea, ez da-eta 
urtero ematen den saria. 
asko poztu ninduen. Pauso 
erraldoia eman dute, eta, 
orokorrean, euskal 
zinemagintzak ere bai".

iritzi nahiko 
bateratua 

i. gallego 
zinemaldian 
berriemalea
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HaueK DIra IraILeKO IraBazLeaK!
teLeBIsta (samsung 32”)
Bittor Bengoa altuna (zumaia)

“KOKeIN” taLDeareN BINILOa sINatuta
arantzazu uribe-etxebarria maiztegi (aretxabaleta)

HarremaN DeNDaKO Otarrea
Jose antonio markaide armendariz (eskoriatza)

arrIKrutz KOBetaraKO sarreraK
miren arregi zuazubiskar (arrasate)
ana maria urzelai etxaniz (elgeta)
anparo Irizar Beiztegi (arrasate)

BI PertsONareNDaKO OtOrDua
ruben Horrillo Corral (arrasate)
Iker Larrea soraluze (antzuola)
amaia Irizar markuleta (aramaio)
estitxu uribeetxeberria madinabeitia (aretxabaleta)

eIBarreN PartIDuraKO sarreraK
Jon Balentziaga Larrañaga (Bergara)
eñaut alvarez Berriotxoa (Bergara)
Kristina atxa gallastegi (Bergara)
Itziar garcia Blazquez (Oñati)

ruPer OrDOrIKareN KONtzerturaKO sarreraK
Xabier aiastui zubia (arrasate)
marina retolaza arriola (Bergara)

KILOmetrOetaKO arrOPa-sOrtaK
Iratxe muxika Olasagasti (eskoriatza)
adela guridi grisaleña (Oñati)
gurutze arizabaleta Okina (arrasate)
Juan Luis zubizarreta Isasmendi (Oñati)
Juan Ignacio Igartua garai (Bergara)

“HaNDIa” PeLIKuLaraKO sarreraK VICtOrIa eugeNIa 
aNtzOKIaN
Izaro agirre Bengoa (arrasate)
miren urzelai eizagirre (Oñati)

“HarrI, OrrI, ar “ IKusKIzuNeraKO sarreraK
albina arregi (arrasate)
amaia Irizar sainz ( aramaio)

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

Bazkidetu zaitez: 2017 (urritik aurrera): 20 euro.
deitu: 943 25 05 05. kluba@goiena.eus 

Goiena Klubaren txokoa

Bertsozale elkarteari esker 
Tolosako final-laurdenetako saiorako sarrerak ditugu.
Beotibar pilotalekuan, tolosan | urriaren 14an, 17:00etan

Parte HartzeKO:
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA “Bertsoa” 
[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

Euskara irabazle, denok irabazle!

HaUek dIra IraIleko IraBaZleak!

Parte HartzeKO:
arrikrutzeko sarrerak. Goiena klubeko txartela erakutsita, bina sarrera izango dituzue 
Arrikrutzeko txarteldegian. Sarrerek 3 hilabeteko epe muga izango dute. ARRIKRUTZ KOBAK. 
Araotz Auzoa, OÑATI. 943 08 20 00. Ordutegia: Asteartetik Igandera 10:00 - 17:00 (Aurrez 
deitu hitzordua egiteko) Harreman dendako otarrea jasotzeko, jo zuzenean, bazkide txartela-
rekin, Harreman dendara. Arrasateko Eroski hipermerkatuan duen dendara. telebista, bini-
loa eta KmK arropa sortak jasotzeko, zatoz GOIENAren egoitzara urriaren 9tik aurrera. 
Saria jasotzeko, BAZKIDEAREN TXARTELA erakutsi edota BAZKIDE ZENBAKIA jakitera 
eman beharko da. GOIENA Otalora Lizentziaduna 31, Arrasate. 943 25 05 05. Ordutegia: 
Astelehenetik eguenera: 09:00 - 18:00. Egubakoitzetan: 08:00 - 14:00.
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Maite txintxurreta bergara
Urriaren 28an kontzertu berezia 
izango da Udal Pilotalekuan 
(20:30). Bergarako hainbat he-
rritarren ekimenez, SOS Arra-
zakeriaren, Bergarako Orkestra 
Sinfonikoren, Udalaren eta Ku-
txa Fundazioaren laguntzarekin 
gertatzen dabiltza emanaldia.

Errefuxiatuen egoera salatzea 
eta ezagutaraztea helburu duen 
elkartasun kontzertua da, eta 
izenburua Pasabide seguru ba-
ten eskubidea, giza eskubidea 
da. "Gaur egun errefuxiatuentzat 
ez dago Europarako pasabide 
segururik, eta, horren ondorioz, 
milaka izan dira hildakoak", 
azaldu du SOS Arrazakeriako 
Nora Ugarteburuk.

Batutako dirua El Sistema Gree-
ce GKEri bidaliko diote. Grezia-
ko ume errefuxiatuen integra-
zioan lan egiten dute, hezkuntza 
musikalaren bitartez. "350 ume 
ingururekin lan egiten dute Gre-
ziako sei lekutan. Greziar umee-
kin eta errefuxiatuekin abesba-
tzak, eskolak... sortzen dituzte", 
dio Ugarteburuk. Hala, lotura 
estuak sortzen dituzte umeon 
artean.

Antolatzaileek diote kontzertua 
"benetan hunkigarria" izango 
dela, kontzientziak piztea bai-
tute helburu, eta herritarrak 
animatu dituzte joatera.

Kontzertuaren bitartez, gerra-
tik ihesi doan familia baten is-
torioa kontatuko dute.

bushnaq, gonbidatu berezia 
Kontzertuan gonbidatu berezi 
bat ere izango da, Suad Bushnaq 
kontzertu eta film konpositore 
arabiar-kanadarra. Jordanian 
jaioa, munduko konpositore 
arabiarrik ezagunenetakoa da.

Istorio kuriosoa dago haren 
etorreraren atzean. Alfredo Gon-
zalez Chirlaque Orkestrako zu-
zendaria errepertorioa prestatzen 
ari zela, Bushnaqen Gadhan 
(Tomorrow) obrarekin topo egin 
zuen, eta, hura erabiltzeko bai-
mena eskatzean, Bushnaqek 
bere burua eskaini zuen ema-
naldian parte hartzeko. Hortaz, 
Bergaran izango da hilaren 28an, 
eta azken entseguak orkestra-
koekin egingo ditu. 

orkestrako Alfredo gonzalez Chirlaque eta leire ibarzabal eta SoS Arrazakeriako nora Ugarteburu eta Aitziber Azkondo. m.t.

elkartasun doinuak 
greziaraino hel daitezen
bergarako orkestra sinfonikoak 'pasabide seguru baten eskubidea, giza eskubidea' 
kontzertua emango du hilaren 28an. errefuxiatuen inguruan kontzientziak piztea du 
helburu, eta musikaren bitartez integrazioa lantzen duen elkarte bati lagunduko diote

M.t. arrasate
Maiatzean Goiena telebistan 
abiatutako EKT –Euskal Kul-
turgintzaren Transmisioa– el-
karrizketa saioa eguenean, hi-
laren 12an, borobilduko dute, 
21:00etan. Orain arte eskainita-

ko saio guztiak Goiena.eus/tele-
bista/ekt atarian ikus daitezke.

MUren laguntzarekin, Euska-
di Irratiak, Bilbo Hiria Irratiak 
eta Goienak elkarrekin ekoiztu 
dituzte. Oraingoan, Xabier Aier-
di soziologoa izango da Aitziber 

Aranburuzabala kazetariaren 
galderei erantzuten. 

EHUko irakaslea da Aierdi, 
eta askotariko erakundeentzako 
ikerketak eta bestelako azterke-
tak egin ditu. Herrialde batek 
burujabe izateko behar dituen 
tresnen gainean jardungo du. 
"Botere soziala izateko, aurrez, 
ekonomikoa eta kulturala izatea 
beharrezkoa da. Euskal burgesia 
nazionala behar dugu, eta, nire 
ustez, ezker abertzale soziologi-
koak hartu beharko luke gida-
ritza hori", dio Aierdik. 

xabier aierdi soziologoa 
azkeneko 'EKt' saioan 
herri baten subiranotasuna lortzeko tresna batzuk 
proposatuko ditu, eguenean, 21:00etan hasita
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ZaPatua, 7

09:00 txantxariak 8

09:30 Platopic 16

10:00 txantxariak 7

10:30 amaia DJ

11:30 Jaiak

12:30 astearen errepasoa

13:30 onein

14:00 Hemen Debagoiena

15:00 osoko bilkura: 

arrasate

16:00 txantxariak 8

16:30 Platopic 16

17:00 txantxariak 7

17:30 ekt Joseba 

barandiaran

18:00 xistera noain

20:00 astearen errepasoa

21:00 Harira: arrasateko 

alkatea

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 bide batez: askain…

23:30 kulturrizketak: 

mikel-Patxo

Domeka, 8

09:00 txantxariak 7

09:30 Platopic 16

10:00 Harira: arrasateko 
alkatea

11:00 ekt Joseba 
barandiaran

11:30 bide batez: askain…

12:00 xistera noain

14:00 Hemen Debagoiena

15:00 astearen errepasoa

16:00 Platopic 16

16:30 txantxariak 8

17:00 txantxariak 7

17:30 Jaiak

18:30 ur eta lur: behi 
pirenaika feria

19:00 amaia DJ

19:30 Harira: arrasateko 
alkatea

20:30 Hemen Debagoiena

21:30 kulturrizketak: 
mikel-Patxo

22:00 Jaiak

23:00 astearen errepasoa

eGubakoitZa, 6

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 onein

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 ekt Joseba 
barandiaran

13:00 Platopic 16

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Gaurkoak

14:45 kulturrizketak: 
mikel-Patxo

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Gaurkoak

16:30 onein

17:00 Jaiak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Platopic 16

19:30 kulturrizketak: 
mikel-Patxo

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 bide batez: askain...

21:30 amaia DJ

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 osoko bilkura: 
arrasate

MintzaLagunei Buruzko erreportaJea
‘Erreportajea’ Eguaztena, 21:30

Goiena

Bergarako aLkatearekin BerBetan
‘Harira’ Martitzena, 21:15

Goiena

astea goiena telebistan

eGuaZtena, 11

MaritXu kaJoi 
eguneko irudiak
‘Berezia’ 

Eguaztena, 21:00
eGuena, 12

JuLen iriondoren 
erreportaJeak
‘Hi, gazte!’ 

Eguena, 21:30

aSteleHena, 9

aSte Bukaerako 
kiroL hitzorduak
‘Harmailatik’ 

Astelehena, 21:30

martitZena, 10

ekonoMiari Buruz 
hitz egiten
‘Ekonomia Gurean’ 

Martitzena, 19:30

Goiena

Goiena telebiStako 
ProGramaZio oSoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

iragarki sailkatuak

1. etxebizitzak

101. SalDu
arrasate. 90 metro koa-
droko etxebizitza salgai 
arrasate pasealekuan. 
unibertsitatetik gertu. lau 
logela, bi komun eta gan-
bara. balkoi handiarekin 
eta dena kanpoaldera 
begira. oso eguzkitsua. 
618 79 36 45

arrasate. Garagartza au-
zoan, atxabalpe ondoan, 
ikuspegi politak eta guztiz 
berritutako 70 metroko 
etxebizitza dago salgai. 
Sukaldea eta egongela 
handiaz gain, bi logela, bi 
komun eta trastelekua 
ditu. Prezio ona. telefonoa: 
678 62 31 52 

103. errentan eman
angiozar. eraberritutako 
etxebizitza errentan ema-
ten da angiozarren: hiru 
logela, sukalde-egongela, 
bi komun, aseo txiki bat 
eta txokoa dauzka, hain-
bat solairutan banatuta. 
berokuntza, tximinia eta 
hari musikalarekin, bizi-
tzera sartzeko moduan. 
Guztiz ekipatuta. 679 33 
18 70 edo 652 73 12 41

104. errentan Hartu
bergara. bi edo hiru lo-
gela eta igogailua dauz-
kan etxebizitza behar dut 
errentan. 697 86 48 91 

bergara. logela bateko 
etxe bila nabil. 400-450 
euro ordain dezaket hi-
lean. 618 92 40 53 

debagoiena.  bi logela-
koa gutxienez. Jantzita ez 
badago ere, hartuko ge-
nuke. 300-500 euro ar-
tean. 632 77 35 38 

105. etxeak oSatu
arrasate. etxebizitza osa-
tzeko pertsona behar 
dugu. 629 80 47 82 

2. garaJeak

201. SalDu
bergara. Garaje moduan 
erabil daitekeen 79 metro 
koadroko lokala saldu edo 
errentan ematen da erdi-
gunean, burdiñaten. 607 
34 90 43

203. errentan eman
bergara. Garaje itxia 
ematen da errentan San 
lorentzon. 626 25 75 95

3. lokalak

303. errentan eman

 4. lana

402. eSkaerak
arrasate. neska euskal-
duna etxeko lanak eta 
garbiketak egiteko gertu. 
663 04 53 99 

arratsalde eta gauetan. 
neska gertu 17:00etatik 
aurrera edo gauetan na-
gusiak zaindu edota gar-
biketa lanak egiteko. 
arrasaten, aretxabaletan 
edo eskoriatzan. 636 11 
23 40 

debagoiena. emakume 
arduratsua gertu nagusiak 
zaintzen, etxeko lanak 
egiten, sukaldean, garbi-
tzen, lisatzen eta abarrean 
jarduteko. esperientzia 
dut nagusiak zaintzen eta 
botiken jarraipenean. 631 
98 96 80 

debagoiena. emakumea 
gertu etxean garbitzeko 
edota emakume nagusiak 
zaintzeko. 632 77 35 38 

debagoiena. esperientzia 
duen emakumea nagu-

siak zaindu eta garbiketak 
egiteko gertu. lege pape-
rak ditut. 631 15 19 94 

debagoiena. esperientzia 
duen neska arduratsua 
gertu nagusiak zaindu eta 
garbiketak egiteko. etxean 
bertan bizi izaten, egune-
ko jardunez edota orduka. 
602 15 19 72 

debagoiena. esperientzia 
duen neska gertu etxean 
bizi izaten edo orduka 
nagusiak zaindu eta gar-
biketak egiteko. 610 99 
42 03 

 debagoiena. mutila ger-
tu nagusiak zaindu, gar-
biketa egin eta zerbitzari 
moduan aritzek. etxean 
bertan bizi izaten, egun 
osoz edo orduka. 638 85 
43 36 

debagoiena. mutila lane-
rako gertu. baserri lanak 
eta abar. 631 15 19 94 

debagoiena. nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 

lan egingo nuke. 678 13 
59 14 

debagoiena. neska ger-
tu lanerako: sukalde la-
guntzaile, eguneko zen-
troan, nagusiak zaintzen, 
garbiketan eta abarrean. 
663 40 92 67 

debagoiena. neska ger-
tu nagusiak zaindu, gar-
biketa egin eta zerbitzari 
moduan aritzek. etxean 
bertan bizi izaten, egun 
osoz edo orduka. telefo-
noa: 654 11 15 14 

debagoiena. orduka edo 
egunean zehar lan egingo 
nuke ume eta nagusiak 
zaintzen, garbiketan, etxe-
ko lanak egiten edota 
ospitalean gaixoak zain-
tzen. 602 89 61 39 

debagoiena. Pertsona 
nagusiak zainduko nituz-
ke, baina garbitasun lanak 
egin ere. 603 66 75 23 

debagoiena. Zaintzan eta 
etxeko lanak egiten jar-
dungo nuke, orduka, 

10:00etatik 16:00etara 
bitartean. 697 83 68 64 

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 

5. irakaskUntza

501. JaSo
anatomia eta biologia. 
anatomia eta biologiako 
eskola partikularrak jaso-
ko nituzke, urritik aurrera. 
interesatuok idatzi telefo-
no  zenbaki honetara: 640 
33 10 46 

Frantsesa. Goizetan fran-
tses eskolak emango 
dizkidan norbait behar 
dut. trukean aleman es-
kolak eman ahal dizkiot 
eta bestela ordaindu egin-
go nuke. bergaran edo 
inguruan. 617 79 85 00 

Aretxabaleta 
Martxan dagoen 

ile-apaindegia 
ematen da errentan, 

erdigunean. Erosteko 
aukerarekin.

645 00 90 91

943 25 05 05 

sailkatuak@goiena.eus

WWW.goiena.eus/sailkatuakk

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

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

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

iragarkia Jartzeko:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Martoko,	93	m2,	3	gela,	igogailua,	trastelekua	eta	garajea	barne.	185.000€.
•	 Lizaria,	60	m2,	2	gela,	trastelekua	eta	garajea	barne.	Altzariekin.	200.000€.
•	 Urteaga,	84	m2,	terrazarekin,	3	gela,	trastelekua.	240.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Aranerreka,	89	m2,	3	gela,	trastelekua.	Bizitzera	sartzeko.	130.000€.
•	 Martoko,	77	m2,	igogailua,	teilatua	eta	fatxada	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.
•	 Irizar,	93	m2,	3	gela,	igogailua,	balkoi	handia.	Berritzeko.	180.000€.
•	 Simon	Arrieta,	79	m2,	2	gela,	igogailua,	bizitzera	sartzeko.	142.000€.
•	 Masterreka,	75	m2,	2	logela,	berritua,	bizitzera	sartzeko.	169.000€.
•	 Iraburu,	80	m2,	3	logela,	trastelekua,	altzariekin,	bizitzera	sartzeko.	132.000€.
•	 Matxiategi,	90	m2,	4	logela,	terraza	ganbaran.	Igogailua.	190.000€.
•	 Simon	Arrieta,	81	m2,	2	logela,	igogailua,	garajea	barne.	Bizitzera	sartzeko.	300.000€.
•	 Masterreka,	100	m2,	2	logela.	Igogailua.	Bizitzera	sartzeko.	200.000€.
•	 Martoko,	80	m2,	3	logela,	trastelekua,	igogailua.	Eguzkitsua.	135.000€.
•	 Martzial	Agirre	(Espoloia),	84	m2,	4	log,	garajea	barne.	208.000€.	PREZIO	JAITSIERA
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	160.000€.	PREZIO	JAITSIERA
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Zubieta,	70	m2,	3	logela.	Bizitzera	sartzeko.	127.000€.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	145.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Igogailua.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Bidekurutzeta,	54	m2,	2	logela.	Berritzeko.	Igogailua	du.	92.000€.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza,	60	m2,	2	logela,	erabat	berritua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	 Baserria,	233	m2.	Lur	sailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	baimenarekin.	250.000€.
•	 Duplexa,	170	m2,	4	logela,	garajea,	txokoa	eta	terrenoa	180m2.

oSinTXU: 
•	 Osintxu,	92	m2,	3	log,	igogailua,	garajea.	Etxe	berrian.	150.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Osintxu,	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRITZEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA
•	 Osintxu,	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.

UBERA: 
•	 Baserria	eta	15	hektareako	lursaila	(pinuak	eta	zelaiak)	470.000€.

AnTzUolA:
•	 ERAIKUNTZA	BERRIA	(ETXEAK	ETA	GARAJEAK)	ERDIALDEAN.	KALITATEZKO	MATERIALAK.	GARAJEAK	

BEHEKO	SOLAIRUAN	-IGOGAILUA	GARAJERAINO.	167.000	–	250.000€	bitartean.
•	 Antigua,	71	m2,	3	logela,	Ez	du	obra	beharrik,	trastelekua.	80.000€.
•	 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.
•	 Ibarrondo,	90	m2,	3	logela.	Trastelekua,	eguzkitsua.	190.000€.	Garajea	barne.
•	 Kalebarren,	85	m2,	3	logela,	igogailua.	180.000€.
•	 Errekalde,	65	m2,	2	logela,	igogailua.	Aukera	ona.	90.000€.
•	 Buztin	zuri,	65	m2,	2	logela,	igogailua,	garajea	barne.	Bizitzera	sartzeko.	180.000€.

ElGETA: 
•	 Torrealdea	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.

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

Aranzadi ikastolak Haur 
Hezkuntzako teknikaria behar du 
(Goi Mailako Heziketa Zikloa).

Eskaintzen du:
• Errelebo kontratua egiteko aukera
• Ikastolako lan poltsan sartzeko aukera
Interesatuok bidali curriculuma bergara@ikastola.eus 
helbidera (gaia: HH lanpostua), webgunean sartu edo 
bertako idazkaritzan entregatu urriaren 16rako.

Eraikuntzarako 
makineria alokatzen 
duen enpresa liderrak 
MEKANIKARIA behar 
du Bergarako 
egoitzarako.
Makinerian edo 
automozioko mekanikan 
esperientzia eskatzen da.

Interesatuok, helbide 
honetara idatzi: 
fmf@tximela.com; edo 
telefonoz deitu: 943 33 59 87.
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esker ona

arrasaten, 2017ko urriaren 6an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

haren aldeko irteera meza domekan izango da, urriaren 8an, 
12:00etan, arrasateko san juan batailatzailearen parrokian.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2017ko irailaren 29an hil zen, gasteizen, 84 urte zituela.

ignacio 
Azcoaga gordoa

urteurrena

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, familiaren izenean. 
arrasaten, 2017ko urriaren 6an.

urteurreneko meza urriaren 12an, eguena, 12:00etan,
arrasateko san juan batailatzailearen parrokian izango da.

2016ko urriaren 12an hil zen, 74 urte zituela.

Angelita 
garmendia Bikuña

oroigarria

ongiko lagunak.
oñatin, 2017ko urriaren 6an.

Izar bat gehiago dago
Araotzeko zeruan

gure laguna degun Aitor,
betiko gure goguan.

oñatin hil zen, 38 urte zituela.

Aitor 
olalde zelaia

oroigarria

garajeko lagun guztien partetik, doluminak familiari eta kuadrillari.
oñatin, 2017ko urriaren 6an.

Garajean egin genuen hainbat barre zurekin
Zenbat momentu on pasa ditugun elkarrekin

Tristura momentu hauek gogoan zure irribarrearekin
Aitor, zauden tokian zaudela

jakin beti egongo zarela gurekin.

oñatin hil zen, 38 urte zituela.

Aitor 
olalde zelaia

esker ona

oñatin, 2017ko urriaren 6an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

oñatin hil zen, 38 urte zituela.

 Aitor 
olalde zelaia

esker ona

oñatin, 2017ko urriaren 6an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, urriaren 7an, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2017ko irailaren 23an hil zen, 92 urte zituela.

rufina 
larrañaga Altube

esker ona

arrasaten, 2017ko urriaren 6an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko irailaren 29an hil zen, 86 urte zituela.

roberto 
Arana Azkarate

esker ona

antzuolan, 2017ko urriaren 6an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

joaquin sanchez buenoren larguna

2017ko irailaren 30ean hil zen, 91 urte zituela.

 leonor
Frutos Cerrato

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 6 SancHeZ alvareZ: Santa marina 32 / 943 79 09 74
zapatua, 7 eSPañol moraleS: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
domeka, 8 ruiZ: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Astelehena, 9 etxeberria: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Martitzena, 10 alberto aZkoaGa: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Eguaztena, 11 m. Fca. aZkoaGa: iturriotz 17 / 943 79 79 99
Eguena, 12 FernanDeZ: maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 6 oiarbiDe: San antonio 5 / 943 76 11 05
zapatua, 7 eStella: matxiategi 5 / 943 76 19 63
domeka, 8 eStella: matxiategi 5 / 943 76 19 63
Astelehena, 9 moZoS: iparragirre 2 / 943 76 12 15
Martitzena, 10 urritikoetxea: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Eguaztena, 11 Zabala: barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Eguena, 12 oiarbiDe: San antonio 5 / 943 76 11 05

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 6 Garate: kale barria 42 / 943 78 05 58
zapatua, 7 Garate: kale barria 42 / 943 78 05 58
domeka, 8 Garate: kale barria 42 / 943 78 05 58
Astelehena, 9 JulDain: kale barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 10 JulDain: kale barria 6 / 943 78 11 28
Eguaztena, 11 anDuaGa: San lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguena, 12 anDuaGa: San lorentzo 3 / 943 78 21 16

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

(22:00etatik 09:00etara)

2017ko abenduaren 31ra arte:
iriZar: erguin 11 / 943 79 12 39

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

(22:00etatik 09:00etara)

2017 osoan:
urritikoetxea: orixondo plaza 4 
943 76 11 74

gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
coF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play-etik edo 
appStore-etik.

guardiako Farmaziak

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.

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.

roberto arana azkarate. arrasaten, irailaren 29an. 86 urte.

ignacio azcoaga gordoa. Gasteizen, irailaren 29an. 84 urte.

aitor olalde zelaia. oñatin, irailaren 30ean. 38 urte.

Leonor frutos Cerrato. antzuolan, irailaren 30ean 91 urte.

faustino hernandez de dios. arrasaten, urriaren 1ean. 83 urte.

ana Mairena rios. arrasaten, urriaren 1ean. 86 urte.

Claudio Belategi pagaldai. eskoriatzan, urriaren 2an. 94 urte.

Jose Cruz zugasti igartua. oñatin, urriaren 2an. 90 urte.

Jacinto Sanz de Maturana perez de onraita. bergaran, 
urriaren 4an. 89 urte.

hildakoak
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txutxu-mutxuak
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3

4

1. 47 urte elkarrekin
Jose luis azkarate Zabarte eta milagros 
beitia leon arrasatearrak orain dela 47 urte 
ezkondu ziren, urriaren 10ean. "Zorionak eta 
urte askotarako, aitaita eta amama! oihan, 
lide, Hegoi eta Garazi biloben partetik".

3. angiozarren
San migel jaietan patata-tortilla lehiaketa 
egin dute bergarako angiozar auzoan. lau 
lagunek lanak izan zituzten bost tortilla 
probatu eta iritzia emateko. lehiaketaren  
aurretik, batukada koloretsua egin zuten. 

2. zilarrezko ezteiak
bergarako mari carmen Goitik eta alberto 
moncayolak 25 urte beteko dituzte 
ezkonduta urriaren 10ean. "Zorionak, 
kuadrillako eta familiako guztien partetik! 
Horrela jarraitu urte askotan!".

4. Buzkantzak
Jaiak ospatu dituzte asteburuan arrasateko 
Garagartza auzoan, eta, ohituari eutsiz, 
buzkantzak jan dituzte egubakoitzeko eta 
zapatuko afarietan. buzkantz usainaz gain, 
rock doinuak ere izan ziren.

kontatu,
kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? edo 
eztei-ospakizunen batenik? kintada egin 
duzue eta argazkia erakutsi nahi zenukete? 
ibilaldi politen bat erakusteko baduzu? 
bestelako ospakizunen bat? kontaiguzu eta 
bidaliguzu argazkia!

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

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

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

iLarak
bergarako agorrosin kirolgunean 
ordutegia aldatu dute. ordu erdi 
lehenago zabaltzen (06:30) eta 
ixten dute (21:30). Goizeko 
aldaketak harrera ona izan du 
herritarren artean eta ordu 
horretarako erabiltzaileak ilaran 
egoten dira, atea noiz zabalduko 
zain. lehenago ixteak, baina, 
kexak eragin ditu. ikastaroak 
lehenago amaitzen dituzte, 
zenbaitzuek luzapenak egiteko eta 

dutxatzeko denbora izateko, 
gauza biak egiteko denborarik ez 
dutelako bestela. 

ogia
bertso saioak formatu askotan 
egiten dira. oñatiko jaietan, 
esaterako, balkoitik balkoira 
aritzen dira bertsotan. manex 
agirre aramaioarrak ogi dastatzea 
egin beharko du gaur, egubakoitza, 
bertsotan, Gasteizen. ahoa beteta 
bertsotan.  

LiBurua
Verte más que respirar liburua 
aurkeztuko du datorren hilean, 
abadiñon, arrasaten bizi den 
itsaso larraurik. lehen liburua du 
eta inprentan dago dagoeneko. 

Sahara
Haur sahararren aldeko elkarte bat 
sortu dute Debagoienean. Datorren 
urterako dituzten proiektuen 
artean, hamar ume harreran 
hartzea inguruko aterpetxe 

batean. izena ere badu elkarte 
berriak: Sagiri. 

hiru
bailarako hiru taldek hartuko dute 
parte aurtengo bertsotruk 
egitasmoan. bertso eskolen arteko 
desafio horretan, oñatiarrek eta 
aramaioarrek talde bana osatuko 
dute eta hirugarren taldea, 
debagoiena izena izango duena, 
bailarako gainerako herrietako 
ordezkariz osatuko dute. 

duina
"Poteo duin baten aldeko" 
ekitaldia egingo dute gaur, 
egubakoitza, 13:00etan, 
arrasaten, Dat eta taupa tabernen 
artean. kontsumizioen prezio 
garestiengatik egingo dute 
protesta. Deialdia egin dutenek 
iragarri dute kale agerraldi 
zaratatsua izango dela, eta zarata 
ateratzeko tresnekin joateko dei 
egin dute. edarien prezioak 
merkatzea eskatuko dute.

#diotenez
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arrasate
iñigo eta ander zabalo
iñigok urriaren 1ean, 42 urte beteko ditu eta 
anderrek urriaren 2an, 4 urte. muxu handi bana, 
etxekoen partetik.

oñati
Hodei ruiz Martin
irailaren 29an, 7 urte. 
Zorionak, Hodei, maite 
zaituzten guztien 
partetik! besarkada 
handi bat!

arrasate
ane gorosabel espinosa
irailaren 27an, 17 urte. Zorionak! ondo pasatu jai 
egun guztiak! muxu handi bat "el padrino"-ren 
partetik.

aretxabaleta
Hodei Caballero 
rodriguez
irailaren 26an, 7 urte. 
Zorionak, Hodeitxo! 
mila muxu eta 
besarkada etxekoen 
partetik.

arrasate
Patxi gorosabel 
iriondo
urriaren 3an, 58 urte. 
Zorionak, Patxi! ondo 
pasatu zure eguna. 
asko maite zaitugu.

bergara
arhane elkoro Urzelai
urriaren 3an, 3 urte. 
Zorionak, laztana. 
alaitasunez betetako 
hiru urtetxo eder jada. 
muxu handi-handixak, 
etxeko danon partetik. 
asko maitte zaittugu.

oñati
sara arenaza 
barriola
urriaren 3an, 5 urte. 
Zorionak, sorgintxo. 
muxu potolo bat 
etxekoen partetik.

arrasate
Unai Muñoz sanchez
urriaren 2an, 6 urte. 
Zorionak, unai! 6 urte! 
ederto pasatu eguna! 
etxekoak, lagunak eta, 
batez ere, bittor, 
kenare, maren eta lur.

oñati
Mikel orueta garcia
urriaren 2an, 6 urte. 
Zorionak, txapeldun, 
eta patxo handi bat 
familia osoaren 
partetik.

oñati
lur zabalondo garaio
irailaren 29an, 2 urte. 
Zorionak, lur, etxeko 
guztien partetik! 
Dagoeneko bi urte. Zer 
azkar pasatzen dan 
denbora! bi muxu 
handi, denon partetik!

arrasate
gari eta ager lazkano Herrarte
urriaren 6an, 4 urte. urte askotarako eta patxo 
handi bat danon partetik!

antzuola
eider eta aitana Mendia
eiderrek urriaren 6an, 27 urte eta aitanak urriaren 
8an, 5 urte. Zorionik beroenak opa dizkizuegu. 
ederki pasatu zuen urtebetetze egunean. ea opari 
asko zabaltzen dezuten! muxu bero-bero bat, 
familia osoaren partetik. berezienak, ibanenak.

oñati
libe idigoras garcia
urriaren 3an, 5 urte. 
Zorionak, maittia! 
Primeran pasatu zure 
urtebetetze egunian! 
Patxo pila bat 
aitatxoren, amatxoren 
eta familixa danaren 
partetik. maite zaitugu!

oñati
lukene Chapado 
sanchez
urriaren 3an, 9 urte. 
Zorionak, 
marisorgintxo! muxu 
handi bat eta ondo 
pasatu zure 
urtebetetze egunean, 
zure lagunen partetik.

arrasate
Maren egia igarzabal
urriaren 7an, 7 urte. 
Zorionak familiako 
guztion partetik.

bergara
intza goikoetxea 
lopez
urriaren 7an, gure 
etxeko printzesak 3 
urte! Zorionak, maitxia! 
ondo pasatu eguna. 
Patxo potolo bat etxeko 
danon eta, bereziki, 
ikerren partetik!

aretxabaleta
danel zubizarreta 
eraña
urriaren 7an, urtebete. 
Zorionak, bihotza! 
Honazkero urtetxo bat! 
ondo pasatu eguna, 
marrajito! asko maite 
zaitugu!

arrasate
luken izeta Herranz
urriaren 6an, 9 urte. 
Zorionak eta patxo 
potolo-potolo bat, 
luken! Gurasoen, 
anaia enekoren eta 
aitaita-amamen 
partetik!

aretxabaleta
Julen garcia sanchez
urriaren 5ean, 8 urte. 
Zorionak, Julen! Heldu 
da zure eguna. muxu 
handi bat denok 
partetik, laztana. asko 
maite zaitugu. ondo 
pasatu!

bergara
asier barbero
urriaren 9an, 4 urte. 
Zorionak, asier! anaia 
beñaten eta amama 
begoren partetik. 
Patxo handi-handi bat!

bergara
izaro esnaola tello
urriaren 10ean, 4 urte. 
Zorionak, politx hori! 
egun ederra pasatuko 
dezulakoan... belarritik 
lau tirakada potolo eta 
patxo pila bat, 
bergarako eta eibarko 
familiaren partetik!

bergara
Haizea ayastuy 
Markina
urriaren 9an, 8 urte. 
Zorionak, polit hori! 
Patxo handi-handi bat 
etxekoen eta, bereziki, 
naroaren partetik. 
ondo-ondo pasatu zure 
eguna, merezi duzu-eta.

oñati
danel amenabarro 
arregi
urriaren 8an, 4 urte. 
Zorionak, maittia! 
muxu handi bat danon 
partetik!

oñati
iraide zumalde 
irazabal
urriaren 8an, 3 urte. 
Zorionak etxekoen 
partetik. Zelako aguro 
pasatu dian 3 urte.

bergara
telmo irizar 
artzamendi 
urriaren 8an, 9 urte 
gure mutiko handiak. 
Zorionak, telmo! ondo 
pasatu zure eguna. 
Segi horren jator eta 
maitakor. asko maite 
zaitugu.

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

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

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

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

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

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.

zorion agurrak
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EGubaKoitza 6
eLgeta 'ipuinen ordua'
16:40an 5 urteko gelatik gorako 
umeendako eta 17:25ean bi urteko 
gelatik gorakoendako. Debalde
Liburutegian, aipatutako orduetan. 

oñati odol ateratzea
urriko deialdia.
Enpresagintzan, 17:00etan. 

Bergara espoloiko jaiak
17:30ean frontenis eta pilota 
txapelketak, 20:00etan 
patata-tortilla lehiaketa eta
22:30ean mus txapelketa.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

aretXaBaLeta egun berezia 
gaztelekuan
DbHko 1. mailako nerabeendako.
Aipatutako lekuan, 17:30ean.

arraSate 'MkJ, hi selfie' 
lehiaketa
Gaztetxoendako ekintza.
Biteri plazatik abiatuta, 18:00etan. 

eLgeta elgetako Memoria 
historikoa: pascual askasibar
Holokaustoko biktima elgetarraren 
erlojua ipiniko dute euskal memoria 
Historikoaren interpretazio 
Zentroan.
Aipatutako lekuan, 18:30ean.

Bergara osasun integralari 
buruz berbetan
Zergatik da Osasun Integrala horren 
garrantzitsua zure bizitzan? delako 
berbaldia egingo du anamkaral 

fundazioko presidente ana maria 
lopez llanak. 
Irizarren, 19:00etan.

araMaio untzillako jaiak
19:30ean, kanpai jotzea eta 
etxafuego jaurtiketa eta ostean 
bertso afaria Julio Soto eta iker 
Zubeldia bertsolariekin. 
Aipatutako lekuan eta orduetan.

Bergara Jon Basaguren, keu 
agirretxe eta Jon gurrutxaga
egubakoitzak kartzelan egitaraua. 
Sarrerak, hiru euro. 
Gaztetxean, 22:00etan. 

zaPatua 7
Bergara erreka garbiketa
taldeka banatuta, hainbat lekutan 
garbituko dute erreka. Seminarioko 
karpan, agorrosinen eta osintxun 
elkartuko dira.
Aipatutako lekuetan, 08:30ean. 

aretXaBaLeta antzerki tailerra 
iurgi etxebarriarekin
Imagin eta kitto tailerra emango du 
16 urtetik gorakoendako.
Arkupen, 09:30ean.

oñati 'Xavier alvarez de eulate' 
lehiaketako lanak ikusgai
Pintura lehiaketara aurkeztutako 
lanak ikusgai gaurtik, urriaren 29ra 
arte, aste bukaera eta jaiegunetan.
Gandiaga Topagunean.

Bergara espoloiko jaiak
12:15ean umeendako jolasak, 
13:30ean Diablues & bluecifer-en 

kontzertua, 14:30ean auzo bazkaria, 
16:30ean helduendako jolasak, 
19:00etan triki-poteoa, 21:30ean 
mugi panderoaren kontzertua eta 
00:00etan DJak.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

araMaio untzillako jaiak
12:00etan meza, puzgarriak eta 
trikitilariak; 14:00etan bazkaria; 
16:00etan mus txapelketa; 
17:30ean tor magoa; 18:30ean 
txokolate-jana eta, bitartean, 
maddalen arzallusen eta Harkaitz 
allurren dantzaldia; eta, 23:00etan 
bolo txapelketa. 
Aipatutako lekuan eta orduetan.

aretXaBaLeta eszenatokiari 
azken ukituak
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 16:30ean.

eSkoriatza fimo tailerra
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean. 

oñati 'Co-escucha' tailerra
beldurrari buruz jardungo dute, 
biziPoz egitasmoaren baitan 
sortutako proiektuaren barruan. 
Eltzian, 18:00etan.

arraSate film emanaldia
Drama; gaztetxoendako.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan. 

Bergara Bergarako orfeoia eta 
aitor olea organo jolea
organo erromantikoaren 
nazioarteko xviii. zikloa.
Santa Marinan, 20:00etan. 

aretXaBaLeta 'Barro rojo' 
antzezlana
nazien alemanian eta frankismo 
garaian gayek bizi izandakoak 
oinarri hartuta, Javier liñeraren 
azken ikuskizuna. 12 urtetik 
gorakoendako. Sarrera, lau euro.
Arkupen, 22:00etan. 

eSkoriatza Bertso jaialdia
alaia martin, Haizea arana, oihana 
arana eta Julio Soto bertsolarien 
saioa, Hankamotx bertso-eskolak 
gonbidatuta. Sarrerak, lau euro.
Zaldibarren, 22:30ean. 

oñati Bertso saioa
Sanmigeletako saioa. amets 
arzallus, maider arregi, unai 
iturriaga, maialen lujanbio, andoni 
Goitia eta igor elorza bertsotan. 
Sarrerak: helduak hamar euro eta 
gazteak, zortzi. 
Zubikoan, 22:30ean. 

doMEKa 8
oñati 'arkeologia natura 
parkean' irteera
besteak beste, Pagobakoitza 
trikuharria eta Zorrotzarriko 
monolitoak ezagutuko dituzte. 
aurrez izena eman behar da: 
943-78 28 94.
Arantzazuko parketxean, 
08:30ean.

oñati aire zabaleko XV. Margo 
Lehiaketa
Sanmigeletako pintura lehiaketa. 
euskarriak kultura etxean zigilatuko 
dituzte. 
Aipatutako lekuan, 09:00etan. 

eLgeta elgetako Memoria 
historikoa: bisita gidatua
intxortako ibilbide tematikora 
antzeztutako bisita gidatua egingo 

agenda

donostia kultura

aretXaBaLeta 'etxeko saltsak' antzezlana
aitziber Garmendia, ane Gabarain, aitor Fernandino, eta mikel laskurain 
aktoreak protagonista, alan ayckbournen idatzitako eta begoña bilbaok 
zuzendutako komedian. Sarrerak, lau euro. .
Gaur, egubakoitza, Arkupen, 22:00etan.
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dute, debalde,  euskal memoria 
Historikoaren interpretazio Zentrotik 
irtenda.
Aipatutako lekuan, 10:00etan.
 
eSkoriatza Mendi irteera 
Murura
Makilla eskuen eta ibili basuen 
lelopean familiendako mendi 
irteera. Hiru ordu eta 7,5 kilometro.
Fernando Eskoriatza plazan, 
10:00etan.

araMaio untzillako jaiak
10:00etan mendi irteera, 12:00etan 
meza eta 13:00etan vermouth 
dantzaldia Harkaitz allurrekin eta 
maddalen arzallusekin. 
Aipatutako lekuan eta orduetan. 

Bergara Bisita gidatua: 
'trikuharrien bideak'
karakate-irukurutzeta ibilaldia 
egingo dute.
Karakaten, 10:30ean. 

Bergara Musika Bandaren 
saioa
Herritar guztiendako.
Pilotalekuan, 12:30ean.

aretXaBaLeta eszenatokiari 
azken ukituak
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 16:30ean. 

aretXaBaLeta 'Lara eta Larika' 
antzezlana
Zirika Zirkusen lana, akrobaziak, 
dantzak eta eskujokoak bateratuz, 5 
urte artera arteko umeendako. 
Sarrerak, hiru euro.
Arkupen, 17:00etan. 

eSkoriatza Murala
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

arraSate 'Bidaien kronikak'
miren Zubizarretaren kontakizuna, 
gaztetxoendako.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan. 

antzuoLa 'adarretatik zintzilik' 
antzezlana
40 urte bete berri duten bi lagunen 
komeriak kontatuko dituzte Galder 
Perez eta ane Zabala aktoreek. 
Sarrerak, hiru euro. 
Torresoroan, 18:30ean. 

oñati tristtan Mourguy taldea
iparraldeko euskal folk-rock musika 
egiten duen taldea. Debalde.
Pako tabernan, 19:30ean.

arraSate 'Soka' antzezlana
Soinketako irakasle batek 11 urteko 
mutiko baten gorpua aurkitu du, 
gimnasioko sokatik urkatuta. 
abiapuntu horretatik, tanttaka 
taldearen lana. 
Amaia antzokian, 19:30ean. 

astElEHENa 9
Bergara 'el futuro de europa 
y las negociaciones del Brexit' 
berbaldia
Juanjo alvarezek egingo du berba, 
Goienagusik gonbidatuta.
Osoko bilkuren aretoan, 11:00etan.

Bergara 'alizia musikala': 
sarrerak salgai, gaurtik
bergarako musika eskolan edo 
Ticket.kutxabank. es helbidean eros 
daitezke, gaur, bihar eta etzi, 
17:30ean hasita. Hilaren 12tik 
aurrera, soberakinak internet bidez 
salduko dira.
Salmenta, aipatutako lekuetan.  

arraSate 'emeek emana' 
erakusketa
Frankismo garaian emakumeen 
testigantzak, irudietan.
Kulturaten, urriaren 21era arte. 

Bergara Ludotekak zabalik
oxirondokoa eta osintxukoa 
17:00etan zabaltzen dute, eta 
angiozarkoa, 16:30ean. Guztiak, 
astelehenetik egubakoitzera.
Aipatutako orduetan eta egunetan.

MartitzENa 10
aretXaBaLeta akuarela 
erakusketa
matilde Sainz osinagaren lanak 
ikusgai, urriaren 30era arte.
Arkupen.

Bergara kirol argazki 
lehiaketako erakusketa
bergara Hiria lehiaketarako 
aurkeztuko lanik onenak ikusgai, 
urriaren 29ra arte.
Aroztegin. 

EGuaztENa 11
Bergara kafe konpon
Hondatutako etxeko tresnak 
elkarrekin konpontzeko.
San Joxepen, 16:30ean.

eSkoriatza perretxikoak 
sortzeko tailerra
eskulan bidez egingo dituzte 
perretxikoak umeek.
Ludotekan, 17:00etan. 

Bergara eguazteneko azoka
baserriko eta garaiko produktuak 
erosteko aukera.
Oxirondon, 18:00etan.

EGuENa 12
Bergara Serrania de Cuencara 
irteera 
urriko zubian joango dira haraino 
Pol-Poleko kideak. Hiru egunetan 
ibiliko dira mendirik mendi. 
Pilotalekutik irtenda, 06:00etan. 

Bergara elosuko feria
urriko azoka erraldoia: animalien 
erakusketak, artisau postuak, herri 
kirolak, jokoak eta jolasak...
Elosun, 09:00etan.

aretXaBaLeta oro eta Larrino 
auzoak ezagutzeko irteera
aitor antxia gidari dutela egingo 
dute ibilaldia bi auzo horietan. 
aurrez izena eman behar da kultura 
etxean. leku mugatuak.
Herriko plazan, 10:00etan.

deBagoiena nafarroa oinez: 
autobuserako txartelak
Gaur da horiek erosteko 
azken eguna. loramendi, 
aeD eta Jardun elkarteetan, 
hamabi eurotan. autobusak 
aretxabaleta-arrasate-bergara 
ibilbidea egingo du.
Salmenta, aipatutako lekuetan.

oñati 'oñatiko altxorrak' bisita 
gidatuak
Sancti Spiritus unibertsitatea eta 
parrokia sakon ezagutzeko bisitak, 
13:00etan eta 17:00etan. aurrez 
izena eman behar da.
Aipatutako orduetan, turismo 
bulegoan.

The disaster artist komediak 
Donostia Zinemaldian urrezko 
maskorra eskuratu du. Hala eta 
guztiz, filmaren estreinaldia 
urtarrilaren 26an izango da. 
tommy Wiseauk 2003an The 
Room filma estreinatu zuen. 
batzuek esan dute zinemaren 
historian eginiko film txarrena 
dela. Dena den, filmak 
ameriketako estatu batuetako 
zinema-aretoetako 
egunsentiko emanaldietan 
arrakasta izan zuen. Jendea 
festa giroan joaten zen, barre 
egin eta ondo pasatzeko 
asmoarekin. James Francok 
The Room-en jatorria, 
filmaketa eta estreinaldia 
kontatzen digu, istorioari 
komedia tonua emanez. 
tommy Wiseauk eta Greg 
Sesterok aktore izan gura 
dute. interpretazio eskoletan 

ezagutu dute elkar. Greg, 
tommyren izaera bitxiaz eta 
geldiezinaz liluratuta geratzen 
da. Hortik aurrera, bien artean, 
leialtasunez eta etsipenik 
gabe, euren ametsak 
betetzeko borrokatzen 
jarduteko ituna egingo dute. 
lagunen arteko harremanaren 
garapena azaltzen duten 
eszenak izango dira filmaren 
momentu onenak.  The 
disaster artits film atsegina da, 
baina nahiko laua. tommy 
Wiseau pertsonaia 
erakargarria izan arren, behin 
aurkeztu eta gero ez da honen 
garapenik gertatzen eta 
filmaketaren eszenek ez dute 
grazia handirik. 
James Francok, bizitzan, 
ilusioa mantentzeko eta 
ametsengatik borrokatzeko 
aldarrikapena egiten du.

arraSate

amaia antZokia

detroit
Zapatua: 19:30.
Domeka: 20:30.

Capitan calzoncillos
Zapatua: 17:00.

oñati

kultura etxea

operacion Concha
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

gru 3
Zapatua eta domeka: 
17:00.

gaSteiz

boulevarD

toc toc
egubakoitza eta 
zapatua: 16:20, 18:20, 
20:20, 22:20, 00:20.
Domekatik eguaztenera: 
15:50, 17:50, 19:50, 
22:20.

Blade runner
egubakoitza eta 
zapatua: 16:00, 19:10, 
22:20.
Zapatua: 17:30, 20:40, 
23:50.
Domekatik martitzenera: 
17:30, 20:40, 23:50.
eguaztena: 16:00, 
17:30, 19:10, 20:40, 
21:50.

Blade runner 3d
egubakoitzetik 

eguaztenera: 21:20.

tu mejor amigo
egubakoitzetik 
eguaztenera: 15:45, 
18:00.

La montaña entre 
nosotros
egubakoitzetik 
eguaztenera: 15:45, 
18:05, 20:25, 22:45.

La llamada
Zapatua: 17:15, 19:30, 
22:45.
egubakoitza eta 
domekatik martitzenera: 
16:00, 19:15, 20:30, 
22:45.
Zapatua eta domeka: 
18:00, 20:20, 22:40.
eguaztena: 16:50, 
19:00, 22:00.

Barry Seal
Zapatua: 22:45, 00:15.
egubakoitza eta 
domekatik eguaztenera: 
20:15, 22:35.

¡Madre!
Zapatua: 20:05, 22:30.
egubakoitza eta 
domekatik eguaztenera: 
17:40, 20:05, 22:30.

operacion Concha
Zapatua: 22:00.
egubakoitza eta 
domekatik eguaztenera: 
20:00.

it
egubakoitzetik 
martitzenera: 15:50, 
18:35, 21:20, 00:10.

kingsman
egubakoitzetik 
martitzenera: 15:45, 
18:30, 21:15, 00:00.

La lego ninjago
egubakoitzetik 
martitzenera: 17:00, 
19:10.

tadeo Jones
Zapatua: 16:00, 18:00, 
20:00.
egubakoitza eta 
domekatik eguaztenera: 
16:00, 18:00.

gru 3
egubakoitza eta 
domeka: 15:45.

Gorbeia

¡Madre!
egubakoitzetik 
domekara: 19:45, 
22:00.
astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
19:45, 22:00.

La llamada
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 
19:45, 22:00.

Blade runner
egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
20:15.
astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:45.

La montaña entre 
nosotros
egubakoitzetik 
domekara: 17:05, 
19:45, 22:20.
astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
19:45, 22:00.

kingsman
egubakoitzetik 
domekara: 17:00.

astelehenetik 
eguaztenera: 17:30.

operacion Concha
egubakoitzetik 
domekara: 19:45, 
22:00.
astelehenetik 
eguaztenera: 20:15, 
22:15.

tadeo Jones
egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 17:30.

it
egubakoitzetik 
domekara: 20:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 20:00.

tu mejor amigo
egubakoitzetik 
domekara: 18:20, 
20:25, 22:30. 
astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:15.

Verano 93
astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
19:30.

Camina conmigo
egubakoitzetik 
domekara: 22:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:15.

La cabaña
egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:40, 22:20.
astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

zinema

kritika

the disaster artist  
zuz.: James Franco. Herr.: aeb (2017). aktoreak: James Franco, 
Dave Franco, Seth rogen. iraupena: 00 minutu.

ametsak lortzeko borrokatzen
antonio zabala
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Zu hemen zaude.
goIeNa TeleBISTa 
UdaZkeNeko PrograMaZIoa

ZU hEmEN ZAUdE

Hemen Debagoiena-ko aurkezle Txomin Madina, saiora 
gonbidatutako Jon Berasategirekin.

Miren Arregi eta Aitor Agiriano, Jaiak saiorako lanean, 
eskualdeko beste kazetari batzuekin.

Amaia Txintxurreta, 
erreportajea grabatzen oñatiar 

emakume kuadrillarekin, Oñatin.

Xabier Urzelai #HRMT saioa grabatzen Araotzen, 
Mirian eta Joxean aita-alaba eskalatzaileekin.

Larraitz Zeberio, Arrasateko 
Olgetan baliabide zerbitzuko 

Itsaso Pagoagarekin, 
albistea lantzen.

Harira saioko aurkezle Eneko Azkarate, Arrasate 
Zientzia Elkarteko Jabier Bengoarekin.


