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Aurrerapenik barik Edesa Industrialen
Gaur elkartuko dira zuzendaritza eta langileen ordezkariak gatazkari irtenbidea ematen saiatzeko, baina alde bakoitzak bereari eusten dio / 3
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Zu hemen zaude.
GOIENA TELEBISTA 
UDAZKENEKO PROGRAMAZIOA

ZU HEMEN ZAUDE

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

Maider Arregi eta Mikel Ezkerro, Arrasate Rugby Taldekoekin, 
Harmailatik saiorako erreportajea lantzen.

Imanol Beloki Hemen Debagoiena saiorako erreportajea 
lantzen, Maite Zubia zinegotzi eskoriatzarrarekin..

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

Larraitz Zeberio, Arrasateko Olgetan baliabide zerbitzuko 
Itsaso Pagoagarekin, albistea lantzen.

Amaia Txintxurreta Oñatiko Ilunpetan Argazki Taldeko kideekin 
erreportajea lantzen Hemen Debagoiena saiorako.

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

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

Imanol Gallego, Hemen Debagoiena saiorako 
erreportajea lantzen, Anton Azpiazurekin.
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MINTZALAGUNAK:
SARE BAT INGURUAN, 
BIDELAGUNAK ALBOAN.
GOIENA TELEBISTA, ERREPORTAJE BEREZIA
URRIAREN 11N, EGUAZTENEAN, 21:30EAN

ZU HEMEN ZAUDE

AHTren Bergarako lotunea, 
datozen asteetan lizitaziora
Arrasate-elorrio-Bergara zatiaren desblokeoa iragarri 
du Iñigo de la sernak, espainiako sustapen ministroak

M.T. DeBAGOIenA
Bergarako lotunearen lehenen-
go zatiaren desblokeoa iragarri 
du Espainiako Sustapen minis-
troak –Arrasate-Elorrio-Berga-
ra–Euskal Herrira egindako 
bisitan. Datozen asteetan era-
bakia BOEn argitaratuko da.

Atzerapen handiak izan ditu 
Abiadura Handiko Trenak Ber-
garako lotunean. 2016ko aben-
duan, Iñigo de la Sernak blokeo 
horri irtenbidea emateko kon-
promisoa hartu zuen. Orain, 
ministroak jakinarazi duenez, 
urrats "erabakigarria" egin da 
eta Bergarako lotuneko lehen 
zatiak aurrera egingo du, Adif-
eko administrazio kontseiluak 
onetsi ostean. "Datozen asteetan" 
ministro kontseiluak lizitazioa 
onartuko du. 

Lehen zatiak 192,3 milioi eu-
roko aurrekontua izango du. 
Ministroak aurreratu duenez, 

lizitazioaren ohiko datak betez 
gero, 2018ko udan hasiko lira-
teke lanak. Amaiera-datari da-
gokionez, 2023rako bukatzea da 
asmoa.

Arrasate-Elorrio-Bergara
5,1 kilometro izango ditu Ber-
garako lotuneko lehenengo zati 
horrek: norabide bakarreko bi 
adar izango ditu –Arrasate-Ber-
gara mendebaldea eta Arrasate-
Bergara ekialdea– eta bi nora-
bide izango dituen beste adar 
bat –Elorrio eta Bergara artean–. 
Zati horretan, gainera, hiru tu-
nel eraikiko dituzte: Udalatx 
mendebaldekoa (2.313 metro), 
Udalatx ekialdekoa (2.319 metro) 
eta Kortazarkoa (1.682 metro), 
hain zuzen ere. Horretaz gain, 
tunel artifizial bat izango da 
Angiozarren (200 metro) eta zu-
bibide bat Arantostein, Bergaran 
(20 metro). 

Edesa Industrialen etorkizuna-
ren gainean CNA Taldeko buruek 
eta Garagartza, Eskoriatza eta 
Basauriko langileek darabilten 
gatazkak ez du aurrerabiderik. 
Langileen eta zuzendaritzaren 
artean atzo egitekoa zen batza-
rra bertan behera geratu zen, 
Raimundo Jimenez zuzendari 
nagusiaren "arazo pertsonalen-
gatik". Gaur arratsaldera atze-

ratu dute. Enpresa aurre-kon-
kurtsoan dago urriaren 30era 
arte. Ordurako irtenbide bat eta 
inbertsio plan bat aurkeztu 
beharko du zuzendaritzak. Bes-
tela, konkurtso legera joko luke. 
Enpresaren asmoa da oraingo 
barikuan, urriaren 13an, inda-
rrean jartzea 145 langileri era-
gingo liekeen enplegu-erregula-
zio espedientea eta 160 langile-
rekin jarraitzea, langileen ia 
erdiarekin, Garagartza itxita. 
Langileek ezezkoan segitzen 
dute, inbertsio plan baten zain.

Irtenbiderik ez, eta 
epe-mugak agortuz 
Edesa Industrialen

Maite Txintxurreta DeBAGOIenA
Aurreko urteetan ume sahara-
rrekin begirale aritutakoek, 
harrera familiek eta bertan bizi 
diren herritar sahararrek osatzen 
dute Debagoienean sortu berri 
den Sagiri elkartea.

"Ikusita gurean Oporrak ba-
kean programak beherakada 
izan duela, 2018ko udan hamar 
ume aterpetxe batera ekartzeko 
asmoz sortu genuen elkartea", 
azaldu du sortzaileetako batek, 
Marta Sanchezek. Harrera fa-
miliak gero eta gutxiago direnez, 
horren partez "familia handi 
bat" osatu gurako lukete, oste-
rantzean ume asko eta asko ezin 
direlako errefuxiatuen kanpa-
lekuetatik atera. Begirale deba-
goiendarrak eta sahararrak 
egongo lirateke egonaldi horre-
tan umeekin batera, hizkuntza-
rekin-eta laguntzeko. Uztailean 
eta abuztuan egingo litzateke 
egonaldi hori.

Haur sahararrak hona etor-
tzeak dituen onurak azaldu ditu 
Sanchezek. "Uda gogorra da 
han, bero handia izaten baita. 
Gainera, osasun azterketak egi-
tera etortzen dira. Elikadura 
aldetik ere, barazkiak, arraina, 
eta abar jateko aukera izango 
lukete, han ez baita horren erra-
za. Eta, horrez gain, beste errea-
litate bat ezagutu dezaten. Adi-

bidez, han, liburuetan bakarrik 
ikusten dituzten mendi eta 
errekak ikus ditzakete". 

"Garrantzitsuena", baina, 
Sanchezek azpimarratu duenez, 
Saharako kanpalekuetako egoe-
ra ezagutzera ematea da. "Umeek 
oso ondo azaltzen dituzte gauzak, 
eta bertako umeentzat ere askoz 
ulergarriagoa izaten da", dio.

Helburua lortzeko, urtean zehar 
ekimenak antolatuko dituzte. 
Laboral Kutxan kontu zenbaki 
bat ere ireki dute, nahi dutenek 
diru ekarpenak egin ahal izate-
ko: ES6030350040110400022569. 

Eurekin kontaktuan jartzeko 
bidea honakoa da: sagiri.deba-
goiena@gmail.com.

Bihar Arrasaten 
Sagirikoak kalera aterako dira 
bihar, urriak 12. Bigarren esku-
ko azoka izango da Arrasateko 
Seber Altube plazan –euria bada, 
Biterin–, eta postutxoa jarriko 
dute bertan, 10:30etik aurrera. 
Bigarren eskuko arropa, libu-
ruak, jostailuak eta beste izan-
go dituzte saltzeko. Zozketak eta 
eskuz egindako bitxiak  ere 
izango dituzte. 

Iaz Euskal Herrira etorritako hiru haur saharar: Laha, Slama eta Idumu. SAGIRI

Saharar neska-mutikoak 
udan buelta daitezen
sagiri elkartea sortu dute Debagoienean, eta datorren udara begira proiektu 
garrantzitsu bat daukate esku artean: hamar bat haur saharar euskal Herrira 
ekartzeko aukera emango lukeen egonaldi bat antolatu nahi dute aterpetxe batean



4      DEBAGOIENA AsteAzkenA  2017-10-11  GOIENA ALDIZKARIA

M.A ARRAsAte
Euskalgintzako 120 eragile in-
guru elkartu ziren zapatuan 
EHUren Donostiako Barriola 
gunean. Helburua, Euskarak 
365 Egun dinamikaren barruan 
datorren urtean egingo den 11 
egun euskaraz ekimenari buruz-
ko lan mintegian parte hartzea. 
Topaguneko zuzendari Jasone 
Mendizabalek egin du berba 
ekimenaren gainean. 
Topaguneak eta Eusko Jaurlaritzak  
antolatutako mintegia izan zen. 
Bai, eta emankorra izan zen, 
batetik parte-hartzeari dagokio-

nez, 120 eragilek hartu baitzuten 
parte. Erdiak ziren euskalgintza 
instituzionaleko ordezkariak eta 
gainontzekoak euskalgintza so-
zialetik etorritakoak. Helburua 
elkarlana izanik, pozik gaude.  
Zer da 11 egun euskaraz? 
Erronka bat da. Denbora jakin 
baten, 11 egunez, 2018ko azaroa-
ren 23tik abenduaren 3ra bitar-
tean, erronka botako digute 
euskaltzaleoi. Alde batetik, eus-
karaz egiteko garenok, ulertze-
ko gai diren guztiekin euskara 
hutsean aritu gaitezen, eta eurak, 
nahiz eta gaztelerara egin, guk 

eusteko hautua egin dezagun 11 
egun horietan. Hori da ahobizi-
en profila, euskaraz hitz egiteko 
gai denarena. Bigarren profila 
izango litzateke pelarriprest-ena. 
Ulertzeko gai bai, baina hitz 
egiteko gertu ez daudenak lira-

teke, eurei ere gonbita egiten 
baitzaie. Hor harreman sare 
zabal bat sortuko litzateke. Pro-
posamena da Euskal Herri oso-
ra eta aldi berean zabaltzea. hori 
ari gara sustatzen Topagunearen 
eta Eusko Jaurlaritzaren artean. 
Dagoeneko herri batzuetan martxan 
jarri da eta eman dituen emaitzak 
onak dira. 
Egia auzoan, Arrigorriagan, 
Agurainen... Lasarten ikerketa 
lerro batekin hornitu da eta 
neurtu da ekimenean parte har-
tu ondoren, zenbatetan eutsi 
ahal izan dioten euskaraz ari-
tzeko erronkari. %80tik gorako 
arrakasta izan du eta handik 
hiru hilabetera galdetu zaie ea 
mantendu den euskaraz aritze-
ko joera hori. %60tik gorako 
kasuetan emaitza baiezkoa izan 
da. Bide emankorra da, inondik 
inora.

"Hamaika egunez, erronka 
botako digute euskaltzaleoi"
JASONE MENDIZABAL
 tOPAGUnekO zUzenDARI nAGUsIA

Jasone Mendizabal. T.M

Zapatuan hasi zen Gipuzkoa 
zeharkatuko duen Pausokaren 
aldeko itzulia. Zortzi etapa izan-
go ditu; bosgarrenak Eibar eta 
Elgoibar zeharkatu ostean Ber-
garara joko du eta handik An-
tzuolara. 12:30 aldera iritsiko 
dira Antzuolara, eguaztenean. 
Hurrengo etapa ere Antzuolan 
hasiko da. Lasterketa Urnietan 
amaituko da urriaren 14an; Pau-
soka egunean. Bertan egun oso-
ko jaia ospatuko da.

Pausoka elkartea diru etekinik 
gabeko elkartea da, behar bere-
ziak dituzten umeen gurasoek 
sortua. Kepa Gordo korrikala-
riaren laguntzarekin, Pausoka-
ren aldeko itzuliak aste batean 
Gipuzkoa zeharkatuko du.

Pausokaren aldeko 
itzulia, Bergarara eta 
Antzuolara iritsiko da

Miren Arregi ARRAsAte
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Euskarazko Ikus-entzunezkoen 
Laborategia proiektua diseinua-
ren azken fasean dago. Azken 
fase hori bideratzeko, nazioar-
teko eragileak eta haien ereduak 
ezagutzen jarraitzeko jardunal-
di zikloa antolatu du Diputazioak 
eta joan den egubakoitzean egin 

zen lehen saioa, Orona Ideo gu-
nean, Euskarazko ikus-entzunez-
koen etorkizuna lelopean.

Ikus-entzunezkoen sektoreko 
50 eragile eta ordezkari elkartu 
ziren bertan, Etorkizuna Eraikiz 
egitasmoaren testuinguruan 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
abian jarritako proiektu espe-
rimentaletako baten oinarriak 

ezagutu eta horien inguruan 
gogoeta egiteko. Zehazki, eus-
karazko ikus-entzunezko edukien 
sorrera bultzatuko duen fakto-
riaren inguruan berba egiteko 
elkartu ziren. "Ikus-entzunezko 
produktuen kontsumoa gero eta 
handiagoa da eta testuinguru 
horretan euskararen presentzia 
sendotzea ezinbesteko bilakatzen 

da", adierazi zuen Hizkuntza 
Berdintasuneko foru zuzendari 
Mikel Irizarrek jardunaldiaren 
hasieran.

Lehen oinarriak aurkeztu  
Aldundiak iaz ekin zion aipatu-
tako proiektu esperimental hori 
jorratzeari, eta, horretarako, 
lan-talde bat ipini zuen martxan.  
Sektoreko eragileen ekarpenak 
jaso, euskarazko ikus-entzunez-
koen alorrean egon daitezkeen 
gabeziak identifikatu eta mun-
duan zehar abian diren tenden-
tziak ezagutzea zen helburua. 
Behin lan hori eginda, proiek-
tuaren lehen oinarriak aurkez-
tu zituzten Orona Ideon eguba-
koitzean, parte-hartzaileei eza-
gutzera eman eta kontrastatzen 
jarraitzeko. 

Goiena eta MU 
Orain arte egindako lanaren 
ondorioak eta, beraz, Euskaraz-
ko Ikus-entzunezko Laborate-
giaren zutabe nagusiak Goiena-
ko zuzendari nagusi Iban Aran-
tzabalek eta Mondragon Uniber-
tsitateko Amaia Pavonek aur-
keztu zituzten. Hain zuzen ere, 
bi erakundeen artean egin 
baita orain arteko lana. 

Egubakoitzeko aurkezpenean 
azaldu zutenez, Euskarazko Ikus-
entzunezkoen Laborategia da-
torren urtean jarriko da martxan 
Tabakaleran eta hainbat egin-
kizun hartuko ditu bere gain. 
Batetik, behatoki gisa funtzio-
natuko du, industriarako auke-

ra berriak hautemanez, nazioar-
teko tendentzietan oinarrituz 
ekimen berriak proposatuz, eta 
aukera guztietatik potentzialki 
arrakastatsu eta berritzaileenak 
izan daitezkeenak identifikatuz. 
Bestetik, inkubagailu papera 
ere jokatuko du, sorkuntzarako 
espazio eta dinamikak sortuz 
eta sorkuntza eredu berriak 
landuz. Amaitzeko, prototipoak 
garatu eta produkzio fasera pasa 
aurreko testatzea lantzeko ere-
mu bat ere izango du.  

Zabalkundeari garrantzia 
Laborategia Tabakalerako eko-
sisteman integratuko da eta, 
gainera, bere egitasmoaren za-
balkundeari garrantzi handia 
emango dio. Sektorearen parte-
hartze zuzena bultzatuko du eta 
eragile ezberdinen arteko inte-
rakzio eta elkarlana bultzatzea 
izango du helburu. 

Berrikuntza-gune berriaren 
diseinuaren azken fasea bidera-
tzeko antolatutako jardunaldien 
baitako bigarren saioa urriaren 
31n egingo da eta azaroaren 16an, 
berriz, hirugarrena. Horietan, 
solasaldiak eta world-cafe for-
matuko dinamikak egingo dira. 

Etorkizuna eraikiz egitasmoaren baitan joan den egubakoitzean egindako jardunaldian. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Ikus-entzunezkoen 
laborategia badator
euskarazko Ikus-entzunezkoen Laborategia datorren urtean jarriko da martxan 
tabakaleran. Aldundiak joan den urtean ekin zion proiektuari eta orain, proiektuaren 
lehen oinarriak aurkeztu dituzte. Goienak eta MUk egin dute ikerlana

EUSKARAZKO 
LABORATEGIA 
TABAKALERAKO 
EKOSISTEMAN 
INTEGRATUKO DA
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GARBINE UBEDA

HAUXe BAI JeneROA!

'#Lekaixoka' 
borobilddu guran

IÑAKI IDIGORAS
OÑAtI

Gustoko dot Zea Mays-en 
Negua joan da ta. Errosarixo 
Bixamonaren ostian, 
oñatiarrok neguruntz goiaz  
baiña, udazken betian. 

Eta KMK17 #lekaixoka-ren 
ostian. Ehundaka 
bolondresek auzolanian egin 
doguna haundixa izan da. 
Zorion nahiko jaso dittugu; 
kritikak be bai, zorionez.

Txantxiku Ikastolatik eta 
Ikastolen Elkartetik be 
onartuko dittugulakuan nago. 
Ondo hartu. Murgildduta 
gauzen autokritika prozesura 
lekaixoka aritziak 
eraginddako kritikok batu. 
Kritiko izan barik nekez 
eraberrituko baikara.

Udazkena eta negua 
probestuz, kanpoko lekaixuak 
utzi eta sukalde bueltan 
hausnartuz, datorren 
udaberrixan loraketako 
energiak bideratu gura 
nittuzke.

Herri eraikuntza da 
ikastolen helburua, eta beste 
hezkuntza eragilliena be bai, 
nere ustez: publikuarena eta 
kristauarena, Oñatiri 
dagokixonez.

Badittugu gure artian 
desberdinttasunak; eta sanua 
deritzot. Hiru eskolotan 
diharduten estimuzko 
lagunak dittut; hiruretan 
gustora. Ñabardura batzuk 
badittugu, Herri kontzeptuan, 
agian. Batzuek euskal 
naziotasunian fokua  
–zazpitan, bostetan ala 

hirutan banatua?–, beste 
batzuek eskubide 
berdintasunian, eta beste 
batzuek humanismuan.

Hiru ikuspuntuok bata 
bestiakin dute balixorik 
haundixena, eta, erruetaraiño 
juango bagiña, bat bera d(ir)
elakoan be banago.

Herri eraikuntzagatik 
ulerketan dot heziz (g)izarte 
kritiko, burujabe bat haztia. 
Hesiz hasi baiño –honetan be 
badihardugu, zoritxarrez–, 
maitta dezagun Herria, artez 
artatuz, heziz haziz.

Batek eraginddakua 
haundixa izan bada, hirurok 
batera egingo doguna 
borobilla izango da.

Orok bildduta eginddakua 
baitta borobilla.

Desio dot hazi honek uda 
gutxiren bueltan fruitu 
borobil hori herriratzia.

Metamorfosis zapaburutik 
txantxikututakuok ur gaiñian 
elkar heziz egingo xonau, ala?

Aurrekontuan 
superabita izan arren, 
EAJ eta PSOE zerbitzu 
publikoak murrizten 
ari dira

JUAN LUIS MERINO, IGOR URIZAR ETA 
ENEKO BARBERENA
IRABAzI, BALeIke etA eH BILDU 

ALDeRDIen IzeneAn

ARRAsAte

Arrasateko oposizioa osatzen 
dugun Irabazi, Baleike eta 
EH Bildu alderdiok salatu 
nahi dugu EAJ eta PSOE 
zerbitzu publikoak 
murrizten ari direla Udal 
Bibliotekan. Adierazgarria 
da gehiengo sindikala 

osatzen duten ELA eta LAB 
sindikatuek ere gure iritzi 
bera azaldu zutela Udalean 
eginiko azken Pertsonal 
Batzordean.

Bibliotekan diren 
ordenagailuetan egon den 
aholku zerbitzua kendu du 
Udal Gobernuak, 
bibliotekako langileen esku 
utziz ardura bat gehiago, 
lanorduen gehikuntzarik 
gabe. Aholku zerbitzu hau 
informatikariak eman zuen 
eta 2016ko irailetik 2017ko 
abuztura 27.245 erabilera-
saio izan zituen, 3.368 
erabiltzaileren eskutik, eta 
epe horretan bakarrik 520 
erabiltzaile berrik baliatu 
zuten zerbitzua. Egunean 
zehar erabilera baxuena 
azken orduan duen arren 
–394 erabilera-saio–, 18ak eta 
19ak bitartean, esaterako, 
4.163 saio egin zituzten 
erabiltzaileek ia urte batean.

Oposizioko alderdiok uste 
dugu ez dagokiela 
liburutegiko langileei 
lanpostu hau gauzatzea, eta 
informatika aholkulari 
lanpostuari eutsi beharko 
litzaiokeela ondorengo 
arrazoiengatik:

1.-Erabiltzaileen profila. 
Kasu askotan, baliabide 
urriko pertsonak dira, 
informatika erremintetara 
sarrera edukitzeko beste 
posibilitaterik ez dutenak, 
zerbitzuak integrazio funtzio 
bat ere osatuz. Horretaz gain, 
erabiltzaile askok 
informatikako nozio 
oinarrizkoak behar dituzte 
euren beharrak egiteko: 
dokumentuak inprimatu, 

eskanerra erabili, bizitza 
laborala osatu…

2.-KZgunea ez da 
alternatiba. KZguneak 
ikastaroak eskaintzen ditu 
bere jardun ia osoan eta 
nekeza da erabiltzaileei 
aholkua emateko tartea 
bilatzea. Gainera, behar asko 
puntualak dira, momentuan 
ebatzi beharrekoak, eta 
KZgunearen ikastaro profilak 
ez ditu behar hauek asetzen.

3.- Bibliotekako 
funtzionamenduaren 
kalitatean eragina izango du. 
Oposizioko alderdiok uste 
dugu bibliotekan ematen den 
zerbitzua oso ona dela eta ez 
gaude prest zerbitzuaren 
kalitatean jaitsiera 
onartzeko, pisuzko arrazoirik 
gabe. Kasu honetan, 
Gobernuak egin dituen 
azalpenak nahikoak ez direla 
uste dugu kalitate txartze 
hau justifikatzeko.

Eztabaida Pertsonal eta 
Kultura batzordeetan ematen 
saiatu gara. Kultura 
batzordeburuak muzin egin 
dio eztabaida honi, nahiz eta 
Kultura Sailaren menekoa 
den biblioteka zerbitzuari 
bete-betean eragin. Pertsonal 
batzordean, aldiz, ez zen 
eztabaida amaitu eta ez da 
amaituko, Gobernuak ebatzi 
baitu zerbitzu publikoen 
murrizketa alkatetzaren 
erabaki bidez.

Irabazi, Baleike eta EH 
Bildu alderdiok uste dugu 
hau ez dela Udalak behar 
duen norabidea, behar 
sozialak asetzea ezinbestekoa 
delako zerbitzu publikoen 
kalitateari eutsiz.

Gune zuriak

JOSU GARITAONANDIA
'OPARItU zUHAItz BAt' eGItAsMOARen 

ARDURADUnA

BeRGARA

Beste herrialde batzuetan, 
osasuna bermatzeko, toki 
batzuk kutsadura 
elektromagnetiko barik 
egoteko erabakia hartu dute; 
adibidez, ikastetxeak, 
ospitaleak, liburutegiak, 
zaharren egoitzak… izan ere, 
toki horiek gune zuriak    
dira.

Hemen lasai gabiltza, nahiz 
eta ondorengo gomendioak 
egon:

1. International Agency for 
Research on Cancer delakoak 
kutsadura elektromagnetikoa 
–mugikorrak, wifia, eta 
abar– gizakiontzako ustezko 
minbizi-sortzaile gisa 
sailkatu du –2-B taldea–.

2. 2011ko maiatzaren 27an, 
Europako Kontseiluko 
Parlamentu Biltzarraren 
ebazpena aipatzen zuten. 
Ebazpen hartan, haurren 
babes handiagoa lortze 
aldera, kable bidezko 
Interneteko konexioei 
lehentasuna ematera 
zuzendutako gomendioa 
gaineratu zen.

3. Arartekoak, 2013ko 
apirilaren 4ko ebazpenean, 
kablea erabiltzeko gomendioa 
egin zuen.

Zuk zure etxea gune zuria 
izateko pausoak eman 
ditzakezu; behintzat, gauez 
wifia eta mugikorra itzali eta 
logelan dituzun tresna 
elektriko guztiak 
deskonektatuz.

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). GOIENAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. Gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. Gutuna helarazteko bideak: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus



6    PLAZA AsteAzkenA  2017-10-11  GOIENA ALDIZKARIA

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.
Erredaktore burua 
Ubane Madera.

Erredakzio batzordea 
Eneko Azkarate, Ubane Madera, 
Monika Belastegi, Mirari Altube.
Zuzendari komertziala 
Mireia Larrañaga.
Administrazio zuzendaria 
Agurtzane Gaintzarain.

Diseinu arduraduna 
Iñaki Iturbe.
Hizkuntza arduraduna 
Sergio Azkarate.
Harpidetza eta banaketa 
arduraduna Marta Leturia.

Sailetako arduradunak 
Xabi Urtzelai (Kirola), Aitziber 
Aranburuzabala (Kultura).

Maketazioa 
Imanol Soriano, Aitor Lagoma.
Publizitatea 
Amaia Mundiñano, 
Ziortza Martin,   
Imanol Elortza, Jokin 
Uribeetxeberria.
Administrazioa 
Ane Berezibar, Iratxe Bengoa, 
Nerea Artola.

HARPIDETZA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31
Tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

PUBLIZITATEA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31  
Tel.: 943 25 05 05
Faxa: 943 25 05 00
publi@goiena.eus

EGOITZA NAGUSIA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
Tel.: 943 25 05 05 
Telegram eta WhatsApp: 
688 69 00 07
berriak@goiena.eus

Lege Gordailua: SS-965/2014
ISSN: 2174-369X
Tirada: 19.000 ale
Difusioa: 18.723 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

www.goiena.eus

Arrasateko
Udala

Bergarako
Udala

Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Oñatiko
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

ALEX UGALDE

MARRAzkIz

Haurrak desilusionatu?

JOKIN LABAIEN
HttPs://LABUR.eUs/sOBC3

"Nire umeen bila ikastolara 
joaten nintzenean, 'egin 
Txopinkoren ahotsa!' esaten 
zidaten ikaskide guztiek. Egin 
beharra zegoen. Umeak 
desilusionatu? Halakorik ezin 
da egin. Hor ikusi nuen 
marrazkiok zer-nolako eragina 
zuten umeengan". Ahotsa 
ezagutuko nion lehendik, 
baina igandean jarri nion 
aurpegia Nekane Sarobe 
bikoizleari.

"Shin-Chanek bere 
amarengatik esaten du: 
etxekoa dugu eta, zer egingo 
dugu bada, hartu egin behar. 
Edo gure ama asto zaharraren 

bibotea baino zaharragoa da. 
Japonian ez dute halakorik 
esango, noski. Lazkao Txiki 
bat atera nahi izan genuen une 
batzuetan". Ari denak egiten 
dituela esaten zuen beti gure 
aitona zenak. Onerako eta 
txarrerako. [...]

Berria-k igandean zekarren 
elkarrizketa irakurtzen ari 
nintzela ziztada gehiegi sentitu 
nituen. Jo nuen ETBren 
haurrentzako programaziora. 
Frogatu nuen eskaintzaren 
zati handi bat ni jaio baino 
lehenagokoa dela. Beste zati 
bat nire garaikoa. Pentsatu 
nuen egunero bisitatzen 
ditudan ehunka haur horiek 
ahozko komunikazio bizi eta 
eraginkorrerako dauzkaten 
zailtasunetan. [...]

Ez naiz putzu sakon eta 
ilunegian sartuko. Ez dut 
esango lehen dena ona zenik, 
ezta gaur dena txarra denik 
ere. Dena den, zer pentsatua 
ematen du hainbat gauza 
irakurtzeak: egun, ezinezkoa 
dela bikoizle izatetik bizitzea; 
erabaki bat izan dela 
euskarazko bikoizketa ia 
kolpetik murriztea [...] 
Gaztetxoen larruan jartzeko 
gai denari, haurraren bila 
doala, lan orduetatik kanpo, 
pentsaezina zaio umeak 
desilusionatzea. Ezagutzak, 
enpatia mailak eta lanerako 
gaitasunak ez diote balio, 
ordea. Erabaki batzuk 
oharkabean igarotzen dira, 
eragina nabarmena izan 
arren.

HAnDIk etA HeMenDIk

Zertaz idatzi pentsatzen hastean, agian Kataluniari buruz egin 
beharko nukeela bururatu zait, baina, dagoeneko, zer gehitu ne-
zakeen, jada esanda gelditu ez dena?

Egunotan, Katalunian gertatutakoaren inguruan astakeria 
ugari ikusi eta entzuteko parada izan dugu, beste hainbat 
gertakari positiboren artean; beraz, komunikabide guztiak 
inbaditu dituen jazoera horren uholdetik apur bat ihesi, 
mintzagai horri ez heltzea erabaki dut.

Mahatma Gandhiren esaldi batekin ekin diot asteari, lagun 
batek e-mailez bidalitako eguneko lehen altxorrarekin: "Gure 
saria ahaleginean dago, eta ez lortutako emaitzan. Ahalegin 
osoa erabateko saria da". 

Asko gustatu zait eta guztiz bat nator Gandhiren hitzekin. 
Gure gizartean, gizarte lehiakor eta emaitzetan oinarritutako 

honetan, milaka adibide ditugu, guztiaren gainetik azken 
emaitzaren balioa 
nabarmentzen dutenak, hala 
nola enpresetan, ikasketetan, 
kirolean… 

Askotan, ohartu gabe, 
gainera, haurrak txiki-
txikitatik lehiakortasunak 
menperatutako egoeretan 
murgiltzen ditugu, besteak 

baino hobeak izan behar dutela sentiaraziz, horrek –eta ez beste 
balio batzuk– duen garrantzia nabarmenduz. 

Baina, luzera, zerk sortzen digu asebetetze maila handiagoa, 
lortutako emaitza horiek edota bide luze horretan helburuak 
lortzeko egindako ahaleginak berak? Zer da benetan betetzen 
gaituena eta erraietan itsatsita gelditzen zaiguna, esfortzu 
horren esentzia edota lortutako emaitzaren itzala? 8.000ko 
gailurretako mendizaleei ere entzun izan diegu maiz 
garrantzitsuena ez dela gailurra egitea, bertarainoko bidea 
baizik… 

Eman diezaiogun, beraz, bideari bere garrantzia, emaitza 
ondorio bat besterik ez da eta. 

Eta nola ez, Kataluniara bueltatuz eta emaitzak emaitza, 
Gandhiren antzera, jarrera aktibo baina baketsuaren hautua 
egin duten kataluniar gehienentzat, azken egun eta asteotan 
egindako bidea eta ahalegina izango dira bihotzetan betiko 
itsatsita geldituko zaiena.

Ahalegina edo 
emaitza?

zABALIk

IDOIA PEÑAKOBA

LEHIAKORTASUNAK 
MENPERATUTAKO 
EGOERETAN 
MURGILTZEN DITUGU 
HAURRAK
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Mireia Bikuña BeRGARA
Hogei urte bete ditu Aukeran 
dantza konpainiak. Sutargi 
ikuskizuna estreinatu 
zutenetik bide luzea egin dute. 
Orain, bide horren errepasoa 
egiten duen "ikuskizun 
berritzailea" dute esku artean. 
Azaroaren 5ean estreinatuko 
dute, Victoria Eugenia 
antzokian.
Urteurren borobila ospatzeko, 
ikuskizun berria dakarzue? 
Berria eta berritzailea, 
berezia izango da. Gure 
ibilbidean erabili ditugun 
koreografietako batzuk 
erabiliko ditugu. Horiek 
berritu egin ditugu. Dantzen 
bidez istorio bat kontatuko 
dugu eta musika zuzenean 
izango dugu oholtzan. 
Jantzietako diseinua ere 
berria izango da. Hainbat 
aldaketa, beraz. Aukeranen 
esentzia mantenduz, 
ikuskizun berritzailea egingo 
dugu.
Musika zuzenean, orduan? 
Xabi Solano, Xabier Zeberio, 
Mixel Ducau eta Iñigo Egia 

egongo dira oholtza gainean 
gurekin. Duela hogei urte hasi 
ginenean, zuzeneko musika 
erabiltzen genuen. Gero, 
grabazioekin hasi ginen. 
Berriro itzuliko gara gure 
sustraietara.

Formatu handiko ikuskizuna 
izango da. 
Bai, hala da. Hasiera batean, 
hiriburuetako antzoki 
handietan ibiliko gara. Baina, 
areto txikiagoetara joateko, 
moldatu egingo dugu 

ikuskizuna. Antzoki txikietan 
ez dugu zuzeneko musikarik 
izango. Bestelakoan, berbera 
izango da.
Hogei urte atzera begiratuz gero, 
zer ikusten duzu?? 
Lan egiteko gogo handia eta 
ilusioa. Egun ere mantentzen 
ditugu, baina egoera asko 
aldatu da. Euskal dantza 
tradizionalak bere lekua 
topatu duela esango nuke. 
Aukeranekin hasi ginenean, 
dantza konpainia bakarra 
ginen. Orain, badaude beste 
batzuk. Guztion artean lortu 
dugu egun dugun posizioa. 
Sutargi-rekin hasi ginenetik 
eboluzio handia izan du 
modalitate honek. Hain justu 
ere, bilakaera hori erakutsiko 
dugu ikuskizun berrian.
Euskal dantza tradizionala oinarri 
duen ikuskizunak badu 
etorkizunik Euskal Herritik 
kanpo? 
Dantzariak ez gara ezagunak 
hemendik kanpo. Ez gara 
futbolariak, pilotariak edo 
aktoreak. Zaila da, baina ondo 
hartzen gaituzte.
Baduzue beste hogei urtetarako 
sokarik? 
Puntu honetara helduta, nire 
hurrengo erronka dantza 
konpainiaren 
profesionalizazioa lortzea da. 
Dantza ogibide bihurtu eta 
honetatik bizi ahal izateko. Ea 
lortzen dugun.

Edu Muruamendiaraz, Bergarako kaleetan. IMANOL SORIANO

"Gure esentzia mantenduz, 
ikuskizun berritzailea da"
EDU MURUAMENDIARAZ AUkeRAn DAntzA kOnPAInIAkO zUzenDARIA

PROtAGOnIstA HAU Be BADOGU!

Hirugarren astez jarraian 
Katalunia da sare sozialetako 
gairik txiokatuena. Pasa den 
astean, gainera, hainbat traol 
mundu mailan erabilienak 
izan ziren. Debagoieneko 
txiolarien artean ere, 
Kataluniarekiko elkartasun 
mezuak nagusitu dira, #KatU1 
#Catalunya, #VagaGeneral3O 
#CatalanReferendum eta 
#Kataluniarekinbat traolak 
erabilita.

Arreta berezia 
Kataluniari

Aurrera doa Bertsolari 
Txapelketa Nagusia –#BTN17 
traolarekin– emakumeen 
presentzia nabarmenarekin:

@mikel_axeri: "Orain arte 30 
bertsolarik parte hartu dute. 
11 emakumezko. 5 
kanporaketa eta 4 
emakumezko garaile. Ez da 
kasualitatea...".

@mailegetx: "Emakumeak 
erakustaldi ederra egiten ari 
dira #BTN17 txapelketan. 
Poztekoa benetan!".

Emakumeak nagusi 
Bertsolari Txapelketan

Astelehenean aurkeztu zuten 
jaialdiko 21. edizioko kartela 
eta ondorioz, #HTX21 traola 
trending topic izan da. 
Atarrabian izango da jaialdia, 
abenduaren 15ean, eta 
dagoeneko Soziedad 
Alkoholika, Willis 
Drummond, Glaukoma, 
Gatillazo, Huntza, Rude Pride, 
Los Zopilotes Txirriaos, Anita 
Parker, Desakato eta 
Skakeitan taldeak baieztatu 
dituzte.

Hatortxu Rock indartsu 
berriro

Kilometroak 
berria

Arrakastaz ospatu berri da 
Kilometroak Oñatin; Lesakan 
dute hitzordua euskaltzaleek 
domekan, Nafarroa Oinez-en. 
1977an Beasainen hasitako 
Kilometroak jaiak bilakaera 
nabarmena izan du. Eta 
aldaketak izango ditu 2020. 
urtetik aurrera. 2018an 
Zumarraga-Urretxun ospatuko 
da eta bi urte barru, 
Zarautzen. Ondoren beste era 
bateko jaia antolatzeko 
hausnarketan dihardute 
azkenaldian Kilometroak 
jaiaren antolatzaileek. Zelakoa 
izango den zehatz-mehatz 
aurreratzerik ez dago, baina 
aldaketak etorriko direla bai.

ItURRI OnetIk

Apurketak 
ibaiaren alboko 
pasealekuan
Aretxabaletako sanmigel 
jaietako giro ona hainbat 
apurketak ilundu zuten. Deba 
ibaiaren alboko pasealekuan 
hiru farol apurtu zituzten eta 
eserleku bat ibaira bota. 
Suhiltzaileek joan behar izan 
zuten zapatu gauean 
segurtasuna bermatzeko. 
Hainbat herritarrek eta udal 
ordezkariek atsekabea eta 
haserrea agertu dute: "Herri 
honetan ez daukate tokirik 
hori egin dutenek".

GOIENA

GORA etA BeHeRA
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Xabi Gorostidi ARRAsAte
Urriaren 3an egindako ohiko 
osoko bilkuran, 2018ko ordenan-
tza fiskalekin batera, eguneko 
gai zentrala izan zen EH Bildu-
ko Eneko Barberenaren libera-
zioa. Eudelek babesten duen 
Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzko Legeak jasotzen duenez, 
10.000 biztanletik gorako herrie-
tan, oposizioko alderdi nagusiko 
zinegotzi batek liberazioa eska-
tu dezake. 

Proposamena alderdi guztiek 
babestu zuten, abstentziora jo 
zuen EAJk izan ezik. Botatu 
aurretik, bi argudio eman zituz-
ten liberazioaren aurka: lehena, 
2007an, ezker abertzalean inda-
rrean zegoenean, EAJko zine-
gotzi bat liberatzearen aurka 
botatu zuela EAE-ANVk. Zine-
gotzi hura udal langilea zen, eta 
bi karguak aldi berean egitea 
legez bateraezina denez eskatu 
zuten liberazioa. Eta bigarrena,  
Maria Ubarretxenaren soldata 
ipar hartuta, EH Bilduk egin-
dako kanpaina "erasotzaile eta 

pertsonalizatua". EAJko zine-
gotzi guztiak banan-banan al-
txatu ziren Barberenaren "kon-
traesana" argudiatuz, ez zutela 
alde botatuko esanez. 

Bi aldeen gogoetak 
Aurreko martitzeneko eztabai-
daren ondoren, Eneko Barbe-
renak eta EAJko udal taldeak 
oharrak helarazi dituzte, ger-
tatukoaren gaineko hausnarke-
tekin. 

EH Bilduko zinegotziak zera 
esan du jeltzaleen aldetik jaso-
tako kritikei buruz: "Osoko bil-
kuran, aurreko puntuetan izan-
dako adostasun eta akordio 
maila ikusita, harritu egin gin-
tuen EAJko zinegotzi guztien 
kritika politiko eta pertsonalen 

tonuak. Ez da erraza kritika 
politikoaren, adierazpen aska-
tasunaren, konfrontazio zilegia-
ren eta erasoaren arteko muga 
ezartzen. Ni naiz lehena onartzen 
ez dugula beti asmatzen horre-
tan politikariok. Ez zen gustukoa 
izan niretzat astearteko osoko 
bilkura, gustatzen ez zaidan 
bezala, EH Bilduko zinegotzi 
bezala, alderdi politikoen egoi-
tzetan pintaketak egitea, edota 
zinegotzi zehatzak irainduz egi-
niko Whatsapp kateak zabaltzea".

EAJk, aldiz, hau esan du: 
"Inondik inora ez da izan, eta 
ez da izango inoiz, EAJ-PNVren 
asmoa irain eta eraso pertsona-
lez baliatzea, eta puntu horre-
tara heldu bagina, berresten 
dugu hori ez dela bidea".

Barberenak ez du gaiarekin 
lotutako polemika gehiagorik 
nahi, eta bere zeregin berrian 
zentratu nahi du. Arrasateko 
EAJk espero du ika-mikak arra-
satearren alde lan egiteko inda-
rra batzeko balio izatea. Bi tes-
tuak Goiena.eus-en daude.

Urriko osoko bilkura. XABI GOROSTIDI   

Liberazioak harrotutako 
hautsak leuntzen 
Urriko osoko bilkuran, eneko Barberenaren liberazioa onartuta geratu zen. Botatu 
aurretik, eAJk desadostasuna erakutsi zuen modu agerikoan. kritika egiteko tonuak 
Barberena harritu zuen, nahiz eta "irainez baliatzea" ez zen eAJren asmoa izan 

URRIKO BILKURAN 
GERTATUTAKOAZ 
HAUSNARTZEKO 
OHARRA ATERA DUTE 
BI ALDEEK

IMANOL SORIANO

Mirariaren keinua Kataluniari
Askok uste bezala, Kataluniari keinu egin zion Maritxuk. Pil-pilean dagoen 
gaiari lotuta, Komisiñuak eta Errepublika Katalaneko Gobernuak sinatutako 
akordioaren bidez, askatasun osoz mugitzeko baimena eman zieten 
arrasatearrei. Horretarako, 2.000 agiri banatu zituen Maritxuk Herriko 
Plazan batutako lagunen artean.

Kulturateko informatika 
laguntzailea eztabaidagai
Oposizioak lanpostu hori kentzea kritikatu du, eta Udal 
Gobernuak dio abenduko bilkuran onartu zela aho batez

X.G. ARRAsAte
Arrasateko oposizioko hiru al-
derdiek mezu bateratua plaza-
ratu dute aste honetan, Udal 
Bibliotekako zerbitzu publikoe-
tan izandako "murrizketa" bat 
salatzeko. Bertan azaltzen zenez, 
gehiengo sindikala duten ELA 
eta LAB sindikatuek iritzi bera 
azaldu dute udaletxean eginiko 
azken Pertsonal Batzordean.

Hain zuzen ere, Bibliotekako 
ordenagailuetako aholku zerbi-
tzua kentzea da salatu dutena, 
baita lan-karga hori Biblioteka-
ko gainontzeko langileen gain 
uztea, "lanorduen gehikuntzarik 
egin gabe". 

Zerbitzu hori eskaintzeko bi 
langile zeuden urtarrilaren 18ra  
arte: bata goizez eta bestea arra-
tsaldez. Baina ordenagailuetako 
erabiltzaileak autonomoak zi-
rela iritzia, lanpostu hori iraun-
gitzea proposatu zen eta alderdi 

guztien babesarekin onartu zen 
abenduaren 20an egindako oso-
ko bilkuran. 

Udal Gobernuaren erantzuna 
Udal Gobernuak hau erantzun 
du: "Proposamen horren alde 
botatu ondoren, harritu egiten 
gaitu oposizioa erabaki horren 
aurka azaltzeak". 

Bibliotekako langileekin ba-
tzartu ostean, ekainean, lau 
hilabeterako langile bat kontra-
tatzea erabaki zen, ordenagailuen 
kudeaketan  sortzen eta jasotzen 
diren intzidentziak zenbatzeko. 
Lanpostua beharrezkoa den edo 
ez ebaluatzea zen asmoa, baina  
Bibliotekako langileek salatu 
zuten udako hilabeteak ez zire-
la horretarako aproposenak. 
Jasotako datuekin, Udalak ego-
kitzat jo du goizez zegoen lan-
gilea behar handiagoko beste 
sail batera bideratzea.
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Xabi Gorostidi ARRAsAte
"60ko hamarkadan,  mendizaleen 
artean, edozein irteera antola-
tzeko gobernatzailearen baime-
na beharrezkoa zen. Baita hau-
rrekin mendi-irteeratxo bat 
egiteko ere. Eta zerbait egiten 
zen bakoitzean Guardia Zibilen 
bisita jasotzea ohikoa zen", azal-
du du Alvaro Arregik, Besaide 
Mendi Elkarteko kideak.

Urriaren 12a apropos 
Biharko eguna Hispanitatearen 
Eguna da, baita Guardia Zibi-
laren eguna ere. Bada, honela 
azaldu du Arregik, zergatik 
aukeratu zuten egun hura: 
"Guardia zibilak dotore-dotore 
jantzita egoten ziren, eta ospa-
kizunetan ematen zuten egun 
osoa. Hori hala izanik, hainbat 
gauzatarako aprobetxatzen zen 
egun hori. Besaide Mendi El-
kartearen kasuan, maparen 
inaugurazioa edota Udalatxeko 
Arrasateko parteko gurutzea 
jartzeko baliatu genuen egun 
hura".

Gobernatzailearen baimena 
Orduko Besaide Mendi Elkar-
teko presidente Venustiano 
Urangak etxeko lanak eginda 
zeuzkan, gobernatzailearen 
oniritzia zuelako ospakizuna 
egiteko, baina, baimena esku 
artean izan arren, trabarik 
ez zitzaion falta izan. 

"Guardia Zibilak ez zuen 
nahi ekitaldia autorizatzerik. 
Astebete lehenago, egunero 
deitu zioten kuartelera Uran-
gari,  baimenik ez zegoela 
esateko. Gobernatzailearen 
baimenaren kopia erakutsi 
arren, originala eskatzen zio-
ten, kopiak ez omen baitzuen 
balio. Hala, ekitaldia egin 
baino egun bat lehenago meha-
txatu zioten esanaz bera izan-
go zela egun horretan gerta-
tzen zen edozein ekintzaren 
erantzule, eta hark erantzun 
zien bera beti zela bere ekin-
tzen arduradun".

Gaur egun 95 urte ditu eta 
Donostian bizi da Venustiano 
Uranga.  

Juan Luis Lizarraldek diseinatutako mapa, berriztatze lanak egin ostean. GOIENA

Udalatx tontorreko 
maparen urrezko ezteiak
1967ko urriaren 12an jarri zuten Arrasateko gailurrik altueneko orientazio mapa. 
Frankismoan inauguratu zen, mendian edozer gauza antolatzeko gobernatzailearen 
baimena behar zenean, eta Guardia zibilaren egunean egitea ez zen kasualitatea izan

X.G. ARRAsAte
Arrasateko EH Bilduk prentsa 
oharra kaleratu du, Udaleko 
langileen erretiroen gaineko 
kezka azaltzeko. 

Bertan, hauxe diote: "Azken    
Pertsonal Batzordean Arrasate-
ko EH Bilduk Udal Gobernuari 
eskatu zion plan bat egiteko    
udal langileen jubilazioak garaiz 
aurreikusi eta ordezkatze pro-
zesuak behar diren moduan 
egiteko".

Bi aurrekari 
EH Bilduren kezka Udaleko bi 
sailetako arduradunen erretiroen 
ostean heldu da, eta hurrengo 
erretiroak hobeto egiteko eska-
tu diote Gobernuari.

"Eskaera dator jakinik bai 
Euskara Sailean bai Pertsonal 
Sailean arloburuak jubilatu zi-
rela alternatibarik gabe, eta hori 
ez da ona udal funtzionamen-
duarentzat, ezagutza galtzen 
delako, hainbat egitasmo eteten 
direlako, eta abar. Jakinik, gai-
nera, udal arlo zehatz batzuetan 
urte gutxian langile asko jubi-
latuko direla aldi berean, esa-
terako, Kontu Hartzailetzan 
edota Udaltzaingoan, orain hasi 
behar da kudeaketa onaren bi-
detik langileen ordezkatzeak 
planifikatzen eta aurreikusten".

Udal langileen 
erretiroak 
kezkagai EH 
Bildurentzat
euskara eta Pertsonal 
sailetako arloburuak 
"alternatibarik gabe" 
erretiratzeak sortu die kezka

Bizikletentzako 
gunea

Azken asteburu hauetan 
Enduro txapelketa eta 
Mondran Bikeren eskutik 
txirrindularitza izan dugu 
protagonista Arrasaten. 
Jakina da gure bailara mendi 
bizikletaren erreferente 
bihurtu dela Euskal Herrian. 
Igandeko martxan, Ziorlako 
batek hau bota zidan: "Non 
dago gure mangera? Kartel 
handi bat jartzea ahaztu 
zaigu!". 

Lotsaz gogoratu genuen: 
herriko bizikleta elkarte 
guztiek, alderdi politiko batek 
eta Ziorlako alkatetzak 
udaletxean bizikletak 
garbitzeko gunea aspaldi eta 
askotan eskatu dugula. 
Auzolanean egitea ere eskaini 
dela… alferrik.

Kiroldegiaren 40. urteurrena 
ospatzeko ikuskizunetan 4.000 
euro gastatzen dituen herri 
honetan, momentuz ez dago 
mangerarentzat lekurik. 
Baliteke aurrekontu parte 
hartzaileen bitartez gauzatzea, 
show-ak ikaragarrizko pisua 
duelako legealdi honetan. 

Milatik gora dira kirolerako 
eta desplazamenduetarako 
bizikleta erabiltzen duten 
herritarrak, nahikoa arrazoi 
kiroldegitik kanpo ere kirol 
azpiegiturak beharrezkoak 
direla bistaratzeko. Baina 
mangera ziztrina, kirol 
kudeaketaren eta 
ikuspegiaren adierazle 
penagarria bihurtu zaigu.

nIRe Ustez

ENEKO FERNANDEZ

Mapa jartzea proposatu eta 
ondoren hura diseinatu 
zuen pertsona Juan Luis 
Lizarralde izan zen 
(Arrasate, 1937).

Jaizkibelen antzerako 
mapa bat zegoela ikusita, 
jartzea proposatu zuen, 
behin Udalatxeko gailurrera 
igota, ondoko tontorrak 
zeintzuk ziren errazago 
identifikatzeko.

"Vasco Navarro liburutik 
hiru mapa atera eta bata 
bestearen gainean jarri 
nituen. Etxeko konpasik 
handiena hartuz borobil bat 
egin, eta barruan geratzen 
ziren mendi guztiak 
izendatu nituen mapan, 
bakoitzaren altuera ere 
zehaztuta", azaldu zuen 
2015eko abenduan.

Bultzatzailea: 
J. L. Lizarralde

Arrasateko Udalak herriko ha-
mabost langabe kontratatuko 
zituela iragarri zuen. Pasa den 
astean egin zen lehen deialdia, 
hiru lanposturekin, eta aste ho-
netan egin da bigarrena, bost 
lanposturekin. 

Kirol Sailak kudeatzen dituen 
instalazioetan hainbat pintake-
ta-lan egiteko pintore behar da, 
eta beste bi pintore jarlekuak, 

barandak, kale seinalizazioak 
eta eraikinak margotzeko.

Gipuzkoa etorbidean espaloiak 
konpontzeko igeltsero bat lortu 
nahian dabil Udala, eta harekin 
batera arituko den peoi baten 
premia ere badago. 

Lanpostu guztien iraupena lau 
hilabete eta erdikoa da, eta jar-
lekuak, barandak, kale seinali-
zazioak eta eraikinak margotze-
ko pintoreen kasuan, bost hila-
betekoa. Izen emateak Lanbiden 
egin beharko dira urriaren 16a 
baino lehen. 

Igeltsero bat, peoi bat 
eta hiru pintore behar 
ditu Udalak
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Eneko Azurmendi ARRAsAte
Ameriketako Estatu Batuetako 
Miami hirian jaio zen Justin 
Satchell –1,95 metro–, 23 urteko 
jokalari gaztea.

Taldea indartzeko helburua-
rekin fitxatu du Ointxe!-k, eta 
hura ere gogotsu dago. "Denbo-
raldia hasteko eta nire maila 
erakusteko gogoz nago", dio 
Satchellek. Erasoan zein defen-

tsan, bietan maila ona duela 
onartu du estatubatuarrak, eta 
taldeari ahalik eta gehien la-
gundu gura diola adierazi du. 
"Taldean paper garrantzitsua 
izan nahi dut. Partiduko 25-30 
puntu sartzea espero dut, tal-
deari ahalik eta gehien lagun-
tzeko. Taldeari dagokionez, es-
pero dut partidu asko irabaztea 
eta partidu guztietan garaipena 

lortzeko borrokan ibiltzea", azal-
du du estatubatuarrak.

Bere lehen esperientzia izan-
go da Europan, eta aurtengo 
denboraldia tranpolin moduan 
erabili gura du. "Nire asmoa da 
hemen gauzak ahalik eta ondoen 
egitea, ondoren liga hobe batean 
jokatu ahal izateko eta nire ibil-
bide profesionala aberasteko", 
azpimarratu du.

Arrasaten denbora laburra 
darama oraindik. Hala ere, oso 
gustura dago: "Oraingoz, oso 
gustura nago Arrasaten. Herri 
lasaia da eta bertako jendea oso 
gertukoa eta adeitsua dela iru-
ditu zait. Desberdina da. Gaine-
ra, hemengo jana asko gustatu 
zait", dio.

Bihar, Valladolid aurkari 
Lehenengo partidua galdu ostean 
–Grupo de Santiago Automocion 
taldearen aurka 87-73 galdu zuen 
pasa den astean–, denboraldiko 
lehen garaipena eskuratzen saia-
tuko da MU, Universidad de 
Valladolid taldearen aurka. 
Bihar, eguena, izango da hori, 
18:30ean, Iturripen. 

Harmailak beteta ikusi gura-
ko lituzke Oihane Agirrek, Oin-
txe!-ko presidenteak. "Bihar 
denboraldiko lehen garaipena 
eskuratu behar dugu, eta horre-

tarako guztion beharra egongo 
da", adierazi du.

Azken fitxaketa –Satchell– jo-
katzeko moduan egongo da.

Bazkide kanpaina zabalik
Urteroko moduan, bazkide kan-
paina zabaldu du Ointxe!-k, 
denboraldi berrirako. "Bazkide 
egin nahi duenak biharko par-
tiduan izango du aukera, Iturri-
pen bertan. Gainera, txartelak 
jasotzeko aukera ere izango dute 
egungo bazkideek", adierazi du 
Agirrek. Urtean 30 euroko kuo-
ta ordaindu beharko du bazkide 
izan nahi duenak.

Justin Satchell. IMANOL SORIANO

"25-30 puntu sartu nahi 
ditut partidu bakoitzean"
Justin satchell estatubatuarra izan da Ointxe!-ren azken fitxaketa 2017-2018 
denboraldirako, eta gogoz eta ilusioz beteta datorrela nabarmendu du; bere maila 
erakusteko lehen aukera bihar izango du, 18:30ean, Iturripen, Valladoliden aurka

"GUSTURA NAGO 
ARRASATEN. HERRI 
LASAIA DA ETA 
BERTAKO JENDEA OSO 
ADEITSUA" 

E.A. ARRAsAte
Azken urteetako ohiturari ja-
rraituz, aurten ere literatur 
solasaldiak egingo dituzte Kul-
turateko bibliotekan. Abendura 
bitartean, hiru saio egingo di-
tuzte. Lehen saioan, Julen Be-

lamunoren Gaueko zaintzailea 
liburuaren gainean ariko dira. 
Bigarrenean, azaroaren 30ean, 
Maider Agirreren txanda izan-
go da Bihotzero lanarekin –idaz-
lea bera Kulturaten izango da–. 
Eta, azkenik, Mircea Cartares-

curen Erruletatzailea liburua, 
abenduaren 13an.

Solaskideek liburuak iraku-
rrita eramango dituzte saioeta-
ra, eta liburuaren gaineko sola-
saldiak izango dituzte, Iurre 
Ugarte dinamizatzailearekin.

Parte hartu nahi duenak li-
burutegian du izena emateko 
aukera eta izena ematearekin 
batera liburua bera emango 
zaio, saiora liburua irakurrita 
joan dadin.

Urtarriletik ekainera ere bes-
te hainbat saio egingo dituzte.

Literatur solasaldien lehen 
saioa urriaren 26an egingo dute
Julen Belamuno idazlearen 'Gaueko zaintzailea' liburua 
izango dute hizpide, Iurre Ugarte dinamizatzailearekin

Arrakasta handiarekin hasi du 
bidea aurten Kooltur Ostegunak 
ekimenak, Glaukomaren kon-
tzertu jendetsuarekin.

Arrakastarekin jarraitzeko, 
bigarren gonbidatua Los Aman-
tes taldea izango da. Castelloko 
taldea da eta eskarmentu han-
diko hiru musikarik osatzen 
dute. Patricia abeslaria Los 
Romeos talde mitikoko liderra 

izan zen, eta gainontzeko bi ki-
deak Castelloko punk-rock es-
zenan trebatutakoak dira.

Hirukoteak power-pop generoa 
lantzen du; hau da, melodia han-
diko rock gitarra-zalea.

Bira honetan, Shock Treatment 
taldeko Cockyrekin grabatutako 
Open 24 hours izeneko hirugarren 
diskoa aurkezten ari da hiruko-
te valentziarra.

Emanaldia bihar, eguena, izan-
go da Arrasateko gaztetxean, 
22:00etan. Sarrerak bost euro 
balioko ditu, betiko moduan.

Los Amantes 
taldearen kontzertua 
bihar, gaztetxean

Arrasaten jokatu zuen azken estatubatuarra Carlus Groves izan 
zen, 1995-1996 denboraldian. Gainera, denboraldiko azken zatia 
ezin izan zuen Arrasaten jokatu; izan ere, jokalaria Baskoniari utzi 
behar izan zion orduko Urbina Maltzaga taldeak.

Azken estatubatuarra Arrasaten

Carlus Groves. ACB.COM
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Eneko Azurmendi ARAMAIO
Itxuraldatuta ireki ditu ateak 
kiroldegiko gimnasioak. Izan 
ere, berrikuntza lanak egiten 
aritu dira uztailetik hona, eta 
dagoeneko erabilgarri dago guz-
tiz berrituta geratu den gela. 
Lanen bigarren fasea izan da 
bukatu berri dutena; lehenen-
goan, aldagelak eta ur berogai-
lua berritu zituzten, eta iaz, 
kiroldegiko gimnasioa egokitzen 
hasi zen Udala, lehen solairuan 
zegoen gimnasio zaharra han-
dituz, komun berriak eginez eta 
barra kenduz. Bigarren fase 
honetan, gimnasioa intsonori-
zatu dute, zoru egokia jarri eta 
leihoak berritzeaz gain.

Behin gela egokituta eta be-
rrituta, pixkanaka behar dituen 
azpiegiturak gehitzen joango da 
Udala. Oraingoz, berogailuak 
eta materiala txukun gordetze-
ko tresnak erosiko dituzte eta 
ondoren, gainontzeko gauzak.

Ekintzak antolatzen 
Orain, ekintza guztiak ordenatzen 
eta antolatzen dabil Udala, ahal 
dena bertan sartu ahal izateko. 
Gauzak horrela, Aramaioko 
lehentasunak identifikatzeko 
prozesuan irten zen beste puntu 
bat gauzatu da obra horren 
amaierarekin. Azken finean, 
herrian lokal gehiago egokitu 
beharra antzeman zen pasa den 
udaberrian egindako Aramaioko 
lehentasunen prozesuan. Herri-
tarren iritzia jaso ostean, asko-
tan agertu zen gaia izan zen 
kiroldegia egokitu beharrarena.

Horri lotuta, Udalak azpima-
rratu du aurrerapauso bat dela 
gimnasioa erabilgarri izatea, 
azken finean, lokal bat gehiago 
delako ekintza eskariari aurre 
egiteko. 

Orain arte, antolatutako ekin-
tza guztiak –mantentze gimnasia, 
yoga, pilatesa, euskal dantza, 
flamenkoa…– leku ezberdin ba-
tean egin izan dira, eta, gela 
berri horrekin, horri irtenbidea 

eman gura izan zaio. Hala ere, 
Udalak aurreikusten du gimna-
sio horrek ez diela herrian egin-
go diren ekintza guztien beharrei 
erantzungo eta oraindik esparru 
horretan lanean jarraitu behar-
ko dela ohartarazi du, ekintza 
bakoitza egiteko leku egokia 
egon dadin. 

Pilates ikastaroa, martxan
Gimnasio berrian egingo den 
ekintzetako bat pilates ikastaroa 
izango da. Hain zuzen ere, aste-
lehen honetan hasi dituzte saioak.

Berrikuntza bezala, Udalak bi 
aukera eskaini ditu aurtengo 
ikasturtean, goizez eta arratsal-
dez, herritarrek saioak jasotze-
ko aukera gehiago izan ditzaten. 
Hala, bi talde sortu dira, eta, 
horrela, txandaka lan egiten 
dutenek ere aukera izango dute 
pilatesa egiteko, eskolarik galdu 
gabe: ahal dutenean, goizez, eta 

bestela, arratsaldez. Goizeko 
taldean hamar pertsona daude 
izena emanda eta arratsaldekoan, 
berriz, hamabost. Azkenik, lau 
pertsona txandaka arituko dira.

Ordutegiari dagokionez, goi-
zeko taldeak martitzen eta egue-
netan izango ditu saioak, 19:45etik 
20:45era. Arratsaldeko taldearen 
saioak, aldiz, astelehenetan eta 
eguenetan izango dira, 10:30etik 
11:30era bitartean.

Irakaslea Iker Arriolabengoa 
izango da. Izan ere, azken ur-
teotako ibilbidea eta balorazioa 
ikusita, ikasleak eta Udala oso 
gustura daude harekin.

Kantxaren alokairua
Bestalde, kiroldegiko kantxa 
alokatzeko aukera ere egongo 
da aurten.

2017-2018 ikasturtean zehar 
izango dituen egutegia eta or-
dutegia zehaztu dituzte, kirol 
talde ezberdinen eta eskolaz 
kanpoko bestelako ekintzekin.

Beraz, astean zehar, honako 
ordu hauek egongo dira erabil-
garri urtean zehar: martitzene-
tan, 17:00etatik 21:00etara; egue-
netan, 20:00etatik 21:00etara; eta 
egubakoitzetan ere ordu berean, 
20:00etatik 21:00etara.

Kiroldegiko gimnasioa guztiz berrituta geratu da. ARAMAIOKO UDALA

Kiroldegiko gimnasioa, 
guztiz itxuraldatuta
Udalak dagoeneko amaitu ditu kiroldegiko gimnasioko bigarren eta azken faseko 
lanak; lehen fasean gela handitu zuten eta orain hura egokitu dute, intsonorizatu, 
zoru egokia jarri eta leihoak berritu; astelehenean hasi dute pilates ikastaroa han

GELA BERRIAN EZ 
DIRA EKINTZA 
GUZTIAK SARTUKO; 
HORRETAN LANEAN 
SEGITUKO DU UDALAK

Pasa den ikasturteko ikasleei 
zuzendutako laguntzak dira. 
Garraio arloko laguntzari dago-
kionez, 48 eskaera jaso dira eta 
bakoitzak 62,50 euro jasoko ditu. 
Izan ere, 3.000 euro egokitu ziren. 
Euskara arloan, berriz, hiru 
eskaera aurkeztu dira eta ba-
koitzari, ordaindu duen matri-
kularen %80 emango zaio, %80ko 
asistentzia ziurtatzen badu.

Garraio eta euskara 
laguntzak emango 
ditu Udalak

Murugain proiektua zabalkunde 
prozesuan dago, orain arte lor-
tutakoa ezagutarazteko. Hala, 
Untzillatik Murugain puntara 
igotzeko bidea seinaleztatu nahi 
da eta Untzillan informazio pa-
nel bat jarri, Murugainek gor-
detzen duen historia eta aberas-
tasuna azalduz. Auzolanean 
egingo dute hori, hilaren 21ean, 
09:00etan hasita.

Murugainen auzolana 
egingo da urriaren 
21ean, zapatua

LEIRE GOROSABEL

Jendetza batu da Untzillan
Bertso afaria, Tor Magoaren ikuskizuna, parrillada, dantzaldia, eta abar 
izan dira asteburuan Untzillako jaietan, eta jende ugari hurbildu da. "Oso 
gustura gaude jaiek emandakoarekin. Adin guztietako jendea batu da, eta 
oso giro onean igaro ditugu jaiak. Beraz, guztiok pozik", adierazi du Jose 
Luis Beitiak, Untzilla elkarteko presidenteak.

E.A. ARAMAIO
Edonork parte hartu ahal izan-
go du bihar egingo duten Kale-
ko Margo Lehiaketan.

Estiloa eta teknika libreak 
izango dira eta edozein material 
erabili ahal izango da margo-
tzeko, baina materiala etxetik 
eraman beharko dute parte-har-
tzaileek.

Egunean bertan egin beharko 
dira lanak, aire zabalean, eta 
herrian, Aramaion, oinarritu-
takoak izan beharko dute.

Epaimahai batek erabakiko 
du lanik onenak zeintzuk diren 

eta 18:30ean emango du eraba-
kiaren berri, Sastiñan. Une ho-
rretan banatuko dira sariak.

Sariei dagokienez, irabazleak 
700 euro eramango ditu, bigarren 
sailkatuak 500 euro eta hiruga-
rrenak 400. Lehenengo aramaioa-
rrak, berriz, 150 euroko saria 
izango du. 16 urtez azpikoetan 
–2001ekoak barne–, irabazleak 
150 euroko txartel bat eramango 
du, pintura materiala erosteko, 
bigarrenak 100 eurokoa eta hi-
rugarrenak 50 eurokoa.

Urriaren 13tik 16ra ikusgai 
egongo dira lanak, Sastiñan.

26. Kaleko Margo Lehiaketa 
egingo dute bihar, eguena
09:00etatik aurrera zigilatu beharko dira lanak sastiñan 
eta 14:00ak baino lehen entregatu beharko dira
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Mirari Altube ARetXABALetA
Euskadi Lagunkoia egitasmoa-
rekin bat egitea onartu zuen 
Udalak uztaileko osoko bilkuran, 
eta urrian jarriko du hori abian. 
Ez dira, baina, hutsetik hasiko 
lanean, orain dela lau urte egin 
zuten-eta Basotxo erretiratuen 
elkarteko kideek Aretxabaletako 
diagnostikoa.

Egindako lana eguneratu 
Herri lagunkoien kontua Osa-
sunerako Mundu Erakundeak 
(OME) bultzatutako egitasmoa 
da, eta Jaurlaritzak ere horrekin 
bat egin du. Herri lagunkoi de-
finitzerakoan, zera diote: "Ingu-
rune integratzailea eta irisgarria 
da, pertsonen arteko bizikidetza 
eta adinekoen zahartze aktiboa 
sustatzen duena". Hala, adinekoen 
parte hartzetik abiatuta herria-
ren gaineko diagnostiko bat 
egingo da, eta gero ekintza plan 
bat idatzi lagunkoi izateko egin-
beharrak zehazteko. "Euskadi 
Lagunkoiak antolatutako jardu-

naldi batean lehen eskutik eza-
gutu genuen egitasmoa, eta Udal 
Gobernuaren jarrera irekiarekin 
bat egiten duenez horri heltzea 
erabaki genuen", azaldu du Kar-
mele Uribarri Ongizate Saileko 
zinegotziak, eta gaineratu du: 

"Diagnostikoa, gainera, eginda 
dago. Lan hori egindakoekin 
bilera egin dugu dagoeneko, eta 
talde eragileko kide izan daitezen 
eskatu diegu". Talde eragile ho-
rrek berrikusi eta eguneratu 
egingo du diagnostiko hura, eta 

ondoren, talde handiagoa osatu-
ko dute lana osatzen joateko. 
Hiru urterako ekintza plana 
zehaztuko dute gero.

Debagoiena, Gipuzkoan aitzindari 
Basotxoko zuzendaritza batzor-
deko kide Pedro Etxebarriak 
jarri zuen abian 2013an egitasmoa 
eta orain ere hura izango da 
bultzatzailea. "Hitz egiten ikas-
teko ikastaroa antolatu genuen 
orduan, eta lantzeko gaia izan 
zen Aretxabaleta herri lagunkoia 
egitasmoa. 21 lagun elkartu ginen 
eta hamabost bilera egin genituen. 
Bukatutakoan konturatu ginen 
Udalarendako tresna interesga-
rria zela gure lana", jakinarazi 
du Etxebarriak. 

Etxebarria ordezkari den Gi-
puzkoako Jubilatu eta Pentsio-
dunen Elkarteak hartu zuen 
Jaurlaritzako planaren garape-
nean jarduteko ardura, eta An-
tzuola izan zen lanean hasi zen 
lehenengo herria: "Bikaina da 
han egindako proiektua, ez dut 
hoberik ezagutzen". Debagoie-
neko gainerako herriak ere la-
nean dabiltzala azaldu du: "Es-
koriatzak asko aurreratu du; 
Bergaran ere proiektu polita 
dute; eta nire nahia da gainera-
ko herrietan ere abiaraztea". 

Zortzi esparru lantzeko 
Lagunkoitasun mailaren diag-
nostikoa egiterakoan, zortzi 
esparru hartzen dira kontuan: 
garraioa; etxebizitza; parte-har-
tzea eta gizarte sarea; errespetua; 

herritarren parte-hartzea eta 
enplegua; komunikazioa eta in-
formazioa; gizarte eta osasun 
zerbitzuak; eta aire zabaleko 
lekuak eta eraikinak. "Kontu 
horiek guztiak lanean hasiko 
den taldeak zehaztuko ditu", dio 
Etxebarriak. Hori horrela, iris-
garritasun arazoei helduko die-
te, etxebizitza eta garraio kon-
tuei…: "Antzeman genituen 
gurpil aulkiak pasatzeko maila 
handiegiak, espaloi labanak, 
zuhaitzen inguruetan zintarri 
arriskutsuak… Adibidez, parro-
kiatik Lausittara doan ibai gai-
neko espaloia zabaltzeko eskae-
ra orduan jaso genuen", eta 
gaineratu du: "Baina badaude 
beste arlo batzuk ere; adibidez, 
medikuarengana joan eta horrek 
aurpegira begiratu gabe hitz-
egitea; garraio kontuak…

Urriaren 19an talde eragilea 
elkartuko da, eta lanean hasi. 
Ondoren deialdi zabala egingo 
dute eta beste eragile batzuk 
sartu, lantalde anitza eratzeko. 
"Nagusiekin batera, nagusien 
zaintzaileek parte hartzea ere 
oso interesgarria da. Era berean, 
zaharren egoitzan bertan beste 
lantalde bat osatzea gurako nuke", 
dio Etxebarriak.

Uribarri zinegotzia, Etxebarria, Basotxoko ordezkaria eta Elkoro alkatea. MIRARI ALTUBE

Nagusien laguna den 
herria izateko lanean
euskadi Lagunkoia egitasmora batuko da Aretxabaleta eta urriaren 19an egingo du 
talde eragileak lehen bilera. Ondoren, lantaldea osatuko dute eta orain dela lau urte 
Basotxo erretiratuen elkarteak egindako diagnostikotik abiatuta hasiko dira lanean

HERRI IRISGARRIA 
ETA INTEGRATZAILEA 
LORTZEA DA ASMOA, 
ADINEKOEN ZAHARTZE 
AKTIBOA SUSTATUTA

M.A. ARetXABALetA
Oro eta Larrino inguruko kon-
tuak ezagutuko dituzte bihar, 
urriak 12, Ezagutuz irteerara 
gerturatzen direnek. Historia 
kontuetan aditua den Aitor An-
txia Leturiak egingo ditu gidari 
lanak, beste behin. 10:30ean ir-
tengo dira Herriko Plazatik –oi-
nez zein autoan– eta izena aurrez 
ematea eskatu dute –Arkupen–.

"XVI. mendeko dokumentuetan 
dagoeneko agertzen da Oro", 
azaldu du Antxiak, eta gainera-
tu: "Bi ermita zeuden, San Mar-
tin eta Sanjuangoa, eta horien 

berri emango dugu, baita Itu-
rralde baserriaren armarria 
aztertu ere". Jesus Osinaga au-
zotarrak egingo die lagun, eta, 
Antxiarekin batera, hango bi-
txikeriak eta kontu zaharrak 
azalduko dizkie elkartutakoei.

Larrino elizatera joko dute 
handik, eta, besteak beste, Telle-
ria baserria –teilak egiten zituz-
tena– eta Uribe baserria –Juan 
de Uriberen jaioterria– bisitatu-
ko dituzte. "Elizan ere sartuko 
gara, XVIII. mendeko aldare 
kuriosoa ikustera eta elizpean 
ere badago zerbait", dio Antxiak.

Domekan, herriaren erdigunea
Datorren domekan, urriaren 
15ean, ostera, Aretxabaletako 
erdigunea erakutsiko du Antxiak, 
Debagoieneko Mankomunitateak 
antolatutako Ezkututxo altxorrak 
ekimenaren barruan. Kanpo-

santuan hasi (12:00) eta Durana 
kale bukaeraraino iritsiko dira, 
kuarteletik eta udaletxeko lora-
tegitik pasatu ostean. Bisita 
gidatua aldez aurretik eskatu 
behar da –turismo@debagoiena.
eus edo 943 79 64 63–.

Oroko eta Larrinoko kontuak 
ezagutzeko aukera bihar
'ezagutuz' izena jarri dioten irteera Aitor Antxia Leturiak 
gidatuko du; domekan, ostera, Aretxabaleta erakutsiko du

Larrino elizatea lainopean. PELI BELTRAN DE HEREDIA

Hiru ipuin, hamaika irri antzez-
lana izango dute neska-mutikoek 
domekan, urriaren 15ean, Ar-
kupen (17:00). Tomax eta Muxu-
gorri pertsonaiak liburutegira 
joango dira, eta, irakurtzen ez 
dakitenez, ume bati ipuinak 
kontaraziko dizkiete: Txanogo-
rritxo, Hiru txerritxoak, Hame-
lingo txirularia… Gero, euren 
erara antzeztuko dituzte horiek. 
Sarrera, 3 euro da.

Urriaren 28an, zapatua, ostera, 
Maider Galarza ipuin kontala-
riaren bisita jasoko dute Haur 
liburutegian. Maleta kontuak 
kontaketa eskainiko die umeei; 
maleta barruan dakarren guztia 
erakutsi eta ipuin mordoa kon-
tatuko ditu (11:30).

'Tomaxen abenturak' 
domekan neska-
mutikoendako
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Mirari Altube ARetXABALetA
Herriko pilotariek ekin diote 
denboraldiari. Gogotsu hasi di-
tuzte entrenamendu saioak, eta, 
erronka handirik jarri barik, 
pilotaren bueltan gozatzea da 
helburua, ahalik eta emaitza 
onenak lortuta.

50 gazte inguru
Astelehen, martitzen eta eguaz-
ten arratsaldeetan Aretxabaleta 
Kirol Elkarteko pilotariek dute 
txanda Iturrigorri pilotalekuan. 
Itogin kontuak dagoeneko ahaz-
tuta Udalak egindako lanei esker, 
baldintza ezin hobeak dituzte 
orain. 5 eta 25 urte arteko 50 bat 
elkartzen dira, guztiak ere joka-
tzeko eta ikasteko ilusioarekin. 
"Garrantzitsua da gustura etor-
tzea, eta neska-mutiko hauek 
oso gustura datoz. Pentsa, 5 ur-
tekoak ere hurbiltzen dira pilo-
ta esku artean ibiltzera", adie-
razi du Jon Etxebarria entrena-
tzaileak. Mutikoak dira gehiago 
aurten ere: "Baina badaude bi 
neska. Horiek ere oso gustura 

hasten dira; arazoa izaten da 
pilota gogorretara salto egin 
behar izaten dutenean. Pena da, 
baina une horretan gehienek 
utzi egiten dute. Hala ere, pro-
batzeko esango nieke, gure ateak 
zabalik dituzte". Etxebarriarekin 
batera Unai Errastik ere jardun-
go du entrenatzaile lanetan.

Kadeteetatik gazteetara 
Helburu zehatzik ez dute jarri. 
"Ondo lan egin, eta emaitzak 
etorriko dira", dio; izan ere, 
pilotarekin gozatzea dela ga-
rrantzitsua uste du.

Ondo egindako lanaren emai-
tzak jaso zituzten iazko denbo-
raldian Aritz Zugastik eta Ibai 
Lasagabasterrek; txapeldunak 
izan ziren Udaberri Txapelketa-

ko hirugarren mailako kadeteen 
artean, eta Zugastik Gipuzkoako 
lau t'erdiko txapelketa ere ira-
bazi zuen. 16 urteko bi eskoria-
tzarrek, aurten, gazte mailara 
egin dute salto, maila bat gora-
go: "Iaz nagusiak geu ginen; 
aurten, ostera, gazteenak izango 
gara eta gu baino hiru urte na-
gusiagoen aurka jokatu beharko 
dugu. Ez da samurra izango", 
onartu dute bi gazteek. Hala ere, 
horrek ez ditu kikildu, eta, iaz 
hirugarren mailan jokatu bazu-
ten ere, aurten bigarren mailan 
izena ematea erabaki dute: "Ho-
rrek esan gura du hobeekin 
jardungo dugula", argitu du 
Zugastik.

Taldearen ateak zabalik
Entrenamendu saioak hasita 
egon arren, taldeko ateak zaba-
lik dituzte. Hori ezagutu gura 
izanez gero edo zelan lan egiten 
duten ikusi, pilotalekura hur-
biltzea nahikoa da. Argibideak 
emateko gertu izango dira ar-
duradunak.

Hainbat adinetako herriko pilotariak, Jon Etxebarria entrenatzailea alboan dutela. MIRARI ALTUBE

Gogotsu ekin diote 
denboraldiari pilotariek
5 eta 25 urte arteko 50 bat gazte elkartzen dira Iturrigorri frontoian entrenamendu 
saioetan. Aretxabaleta kirol elkarteko Pilota saileko jokalariak dira eta Jon 
etxebarriaren eta Unai errastiren aginduetara jardungo dute lanean 2017-2018an

IAZ TXAPELDUN IZAN 
ZIREN KADETEEK 
GAZTE MAILAN 
JARDUNGO DUTE NOR 
BAINO NOR GEHIAGO

Euskararen erabilera indartzea 
helburu duen dinamiken bila
'Hitz egin' izeneko ekimena jarri du abian Loramendi 
elkarteak eta hiru bilera egingo dituzte herritarrekin

M.A. ARetXABALetA
Zein dinamika garatu behar 
ditugu Aretxabaletan euskara-
ren erabilera indartzeko? Gal-
dera horri erantzuten saiatuko 
dira datozen asteetan Hitz egin 
izeneko ekimenaren bueltan. 
Loramendi elkarteak jarri du 
abian, Aretxabaletako Udalaren, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
eta Euskaltzaleen Topagunearen 
babesarekin, eta prozesu parte-
hartzailea izango da: "Hiru 
egunez Aretxabaletako euskal-
tzaleak batu egingo gara herri-
ko kolektibo ezberdinak barne 
hartuko dituen talde bat osatuz: 
gurasoak, helduak, gazteak, 
musikariak, kirolariak, merka-
tariak…".

Hiru egun horiek zapatuak 
dira, honako hauek: urriaren 
21a eta azaroaren 4a eta 18a. 
Arkupen egingo dituzte bilera 
guztiak, 09:30etik 12:30era. "Are-
txabaleta euskalduntzeko zein 
lan eta nola egin behar dugun 
erabakiko dugu guztion artean 
hiru bilera horietan. Horreta-
rako, zu bezalako euskaltzaleen 
laguntza ezinbestekoa da", dio-
te egitasmoaren bultzatzaileek, 
eta gaineratu dute: "Pasa gai-
tezen hitz egitetik egitera!".

Izen-ematea Loramendin
Ekimenaren talde eragilea orain 
dela hilabete batzuk hasi zen 
lanean, eta dagoeneko herriko 
hainbat lagunekin egon dira 
lantaldeak osatzeko. Dena den, 
bileretarako deialdi irekia egin 
dute; hortaz, interesa duen edo-
nork parte har dezake hausnar-
keta prozesuan. Horretarako, 
baina, aurrez izena emateko 
eskatu dute honako helbide ho-
netara idatzita: euskara@lora-
mendielkartea.eus. Argibideak 
ere bertan emango dituzte.

'365 egun' proiektua 
Bilera horietan jasotako ekar-
penetatik abiatuta, hainbat es-
parrutako proposamenak eta 
plangintzak garatu gura dituzte, 
baita 365 egun proiektu berri-
rako ere. Hain zuzen, 365 egun 
proiektu hori Eusko Jaurlari-
tzaren eta Euskaltzaleen Topa-
gunearen artean garatu dute, 
eta joan den zapatuan aurkeztu, 
Donostian. Abenduaren 3an ha-
sita, nazio mailan jarriko da 
martxan, eta horren helburua 
da euskaltzaleak aktibatzea, 
egunerokoan euskarazko hiz-
kuntza praktikak areagotzea eta 
hizkuntza ohituretan eragitea.

M.A.

Matilde Sainzen akuarelak 
Matilde Sainz Osinaga arrasatearraren akuarelekin bete da Arkupeko 
erakusketa aretoa. Basoa eta ur ertzaren figurak bakarka egin duen 
hirugarren erakusketa da, eta elementu organikoak eta ez organikoak 
ikuspuntu askotatik interpretatu ditu, kolore, forma eta kontraste ugari 
sortuta. Hilabete osoan egongo dira ikusgai.
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I.B. eskORIAtzA
Tortolis ludotekan, irailaren 
25etik irailaren 29ra bitartean 
ate irekiak egin zituzten, eta 
haur ugari izan ziren bertan, 
egunetarako antolatu zituzten  
ekintzak egiten, baita ludoteka 

ezagutzen ere. Honela azaldu du 
Nekane Atxagak, Tortolis Lu-
dotekako hezitzaileak: "Ikastur-
te berrira ume dezente batu 
zaizkigu. Ate irekietan, sukal-
daritza, kale jolasak, eskulanak, 
eta abar egin genituen, eta, hala, 

arrakastaz hasi garela esan de-
zakegu.

Ludoteka bi txandatan banatzen 
da: 16:45etik 18:00etara –3-7 urte 
bitartekoak– eta 18:00etatik 
19:15ak arte –8-12 urte bitarte-
koak–. "Txikienen txandan haur 
berri askok izena eman dute. 
Eta bigarren txandan badugu 
kuadrilla polit bat. Beraz, oso 
pozik  gaude dugun haur kopu-
ruarekin". Bestalde, datorren 
astera begira, mahai-jolasak eta 
Mugi kalera ekimena izango 
dituzte, besteak beste.

Hasiera bikaina eman dio 
Tortolis ludotekak ikasturteari
Ate irekietan izandako arrakastaren ostean, hilabete 
honetarako plangintza prestatu dute dagoeneko

Ate irekietan Tortolis ludotekan egindako sukaldaritza tailerra. TORTOLIS LUDOTEKA

Imanol Beloki eskORIAtzA
Eskoriatza plato bihurtuko da 
urriaren 28an. Izan ere, Eingein-
ke elkarteak Ti-tau! Umorezko 
Film Laburren Lehiaketaren 
seigarren edizioa antolatu du. 

Umorea izan beharko da aur-
kezten diren lanen funtsa, eta, 
egun ederra pasatzeaz batera, 
gazte euskaldunen sormena bul-
tzatzeko helburuarekin ere an-

tolatu dute lehiaketa Eingeinke 
elkarteko kideek.

Lehiaketa ekainaren 10ean 
egitekoa zen, hasiera batean, 
baina atzeratzea erabaki zuten 
antolatzaileek, antza, data ez 
zutelako ondo aukeratu. Hala, 
azken prestaketa-lanak eginda, 
izen-ematea zabalik dago, eta 
sari potoloak irabazteko aukera 
izango da; izan ere, 2.000 euro 

banatuko dira saritan seigarren 
edizio honetan.

Egin beharrekoa 
Ikus-entzunezko munduan adi-
tua izan edo ez, lagunekin zein 
bakarka, barrez lehertzeko mo-
duko eguna pasatzea da lehia-
ketaren helburu nagusia. Ho-
rretarako, gehienez ere lau 
minutuko umorezko film labur 

bat grabatzea eskatuko zaie par-
te-hartzaileei. Argazki kamera, 
bideokamera edo mugikorra 
erabilita.

Goizean, 09:30ean, Ibarraundi 
museoan batuko dira parte-har-
tzaileak, eta lanean islatuta 
agertu beharko den gaia eta 
bideoak bete beharko dituen 
baldintzak banatuko dira. Gaia 
objektu bat izango da eta herri-
ko hainbat leku agertu beharko 
dira aurkeztutako lanean. Ideia 
pentsatu, grabatu eta bideoa 
muntatzeko 19:00ak arte izango 
dute helduen saileko parte-har-
tzaileek. Gazteen sailekoek, 
berriz, 18:00etan entregatu behar-
ko dituzte lanak. Hala, antola-
kuntzak txoko bat emango dio 
talde bakoitzari, argindarrarekin 
eta wifiarekin, grabaketa plani-
fikatu eta edizio-lanak egiteko 
–Ibarraundi museoan–. 

Lan guztiak pendrive batean 
aurkeztu beharko dira, eta horiek  
entregatu ostean, 20:30ean, lun-
txa egongo da, epaimahaiak lan 
guztiak ikusten dituen bitartean. 
22:00etan, berriz, lanen proiek-
zioa eta sari banaketa egingo 
da Zaldibar antzokian; horrela 
amaituko da eguna.

Aurtengo edizioan, gazteen 
saila sortzea erabaki dute anto-
latzaileek. Gazteen artean tek-
nologia berrien erabilera egokia 
sustatzeko, alde batetik, eta 
ikus-entzunezkoen mundura 
gerturatzeko asmoz, bestetik.

Izen-ematea zabalik 
Izen-ematea Titaulehiaketa.word-
press.com webgunean egin behar-
ko da, eta dagoeneko eman dai-
teke izena. Horretarako azken 
eguna urriaren 28a izango da, 
eta webgunean, bete beharreko 
datuez gain, lehiaketaren gai-
neko informazioa ere ikusgai 
dago.

Duela bi urte egindako Ti-tau! Umorezko Film Laburren Lehiaketan, Oñatiko talde bat oholtzan. GOIENA

Kamerak, mozorroak, 
umore ona, eta akzioa!
eskoriatzan egingo den ti-tau! Umorezko Film Laburren Lehiaketa indarberrituta 
dator aurten. Urriaren 28an izango da, eta, aurreko edizioetan ez bezala, helduen 
sailaz gain, 12 eta 16 urte artekoei zuzendutako gazteen saila ere izango da

Iaz, ezin izan zuten 
lehiaketa antolatu, baina, 
beste urte batzuetan 
izandako arrakastaren 
ostean, aurten berriz 
antolatzea erabaki dute 
Eingeinke elkartekoek. 
Berrikuntzak sartu 
dituztela adierazi du Mikel 
Letonak, Eingeinke 
elkarteko lehendakariak.
Zein berrikuntza daude 
aurtengo edizioan? 
Inoiz baino sari handiagoak 
jarri ditugu. Bestetik, 
gazteen saila antolatzea 
erabaki dugu, gazteek ere 
gauza ederrak egin 
ditzaketela uste dugulako.
Lehiaketa aurretik 
azken mezurik? 
Eskerrak ematea lehiaketa 
hau egitea posible egiten 
duten guztiei, eta jendea 
parte-hartzera animatzea. 
Izen-ematea zabaldu berri 
dugu, eta esperientzia 
bikaina dela adierazi 
nahiko nuke.

GOIENA

"Esperientzia 
bikaina dela 
uste dut"
MIKEL LETONA 
AntOLAtzAILeA
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Imanol Beloki eskORIAtzA
Emakumezkoen saskibaloiak 
indar handia du gaur egun Es-
koriatza Kirol Elkartean. Izan 
ere, eskola-kiroletik hasi eta 
seniorretaraino dituzte taldeak, 
eta, gainera, kirol elkarteak ho-
gei urtetik gora darama baila-
rako emakumezkoen saskiba-
loiaren gorenean, batez ere, 
Arrasate, Aretxabaleta eta Es-
koriatzako neskekin lanean. 
Gaur egun, bailarako erreferen-
te bada ere, probintzia mailan 
ere badu bere atxikimendua. 
Hala, denboraldira berrira be-
gira, talde guztiak indarberritu 
nahi dituzte, eta, horretarako, 
Julen Fornies entrenatzailea 
fitxatu berri dute Gasteiztik.
Zein egoeratan dago gaur egun 
saskibaloi saila? 
Saskibaloi sailean hamar talde 
ditugu gaur egun, saski-eskola 
eta federatuta dauden taldeen 
artean, 100 jokalaritik gora di-
tugu. Gainera, talde ezberdina 
gara; izan ere, emakumezkoen 
saskibaloia soilik lantzen dugu, 
eta halakoak Gipuzkoan oso 
gutxi daude. Iaz, denboraldi bi-
kaina egin zuten maila guztie-
tako taldeek, eta aurten, lanak 
hobetzeko asmoz, saskibaloi 
sailerako kirol zuzendari berria 
fitxatu dugu.
Gasteizko Julen Fornies, hain zuzen 
ere, ezta? 
Ibilbide luzeko pertsona nahi 
genuen, esperientziaduna. Ez 
bakarrik jokalariekin lan egite-
ko, entrenatzaileak ere hazteko. 
Duela hiru urtetik gaude Aras-
kirekin –Arabako Emakumeen 
Saskibaloia– elkartuta, eta eurek 
gomendatu ziguten Fornies ekar-
tzea. 
Zertarako ekarri duzue? 
Beste lan kultura bat ezarri nahi 
dugu taldean. Euskarari ere 
garrantzi handiagoa emanez. 
Uste dugu aldaketarako denbo-
ra beharko dugula, baina eran-
tzun hobea ematearen aldeko 
apustua egin nahi genuen.

Aurtengo helburuak ezarri dituzue? 
Taldeka ezarri ditugu. Oinarrian, 
txikitatik dibertitu beharra dau-
kate, eta talde ezberdinek elkar 
ezagutzea ere nahi dugu. Talde 
ezberdinak batuz, euren artean 
sendotuz.

Fernando Raso, Eskoriatza Kirol Elkarteko saskibaloi saileko zuzendaria. GOIENA

"Beste lan kultura bat 
ezarri nahi dugu"
FERNANDO RASO eskORIAtzA ke-kO sAskIBALOI ARLOkO zUzenDARIA
eskoriatza kirol elkarteko saskibaloi saileko zuzendaria azaldu du denboraldi 
berrirako helburua emakumezkoen saskibaloia indarberritzea dela

"DENBORALDI BERRI 
HONETAN, EUSKARARI 
BEHAR DUEN 
GARRANTZIA EMAN 
GURA DIOGU"

Gatzaren Egunean, gatzarekin egindako ikurrina. GOIENA

Urriaren 22an ospatuko den 
Gatzaren Eguna, ekintzaz beteta
Urteetan gatzaren produkzioan lanean aritu diren 
gazkinei omenaldia egingo diete Gatz Museoan

Imanol Beloki LeIntz GAtzAGA
Leintz Gatzagan Gatzaren Egu-
na ospatuko dute urriaren 22an, 
eta, egunerako, zenbait ekintzaz 
osatutako egitaraua prestatu du 
Udalak. 11:00etatik 14:00etara 
bitartean gatzaren eta produktu 
ekologikoen azoka izango da 
frontoian, eta, azokak iraun bi-
tartean, hainbat ekintza izango 
dira; gehienak txikienentzat 
zuzendutako tailerrak izango 
dira. 

Gatzaren Eguna herrian duten 
gatzaren kultura zabaltzeko as-
moz antolatu dute, hala, herria-
ri nortasuna ematen dion kul-
tura sustatuz. 11:00etan, 12:00etan, 
eta 13:00etan Gatz Museora bi-
sitak egingo dira. 10:30ean, lan-
dare jangarriak jasotzera irtee-
ra egingo dute basora. Jakoba 
Errekondo izango da bertan,  
gatzaren paisaia kulturala azal-
tzen, gidatzen, eta irteera pla-
zatik izango da.

11:00etan, berriz, gatz-xaboiak 
egiteko tailerra izango da mu-
seoan, eta aurrez eman beharko 
da izena, 943 79 64 63 telefonora 
deituta edo turismo@debagoiena.
eus helbidean. 12:00etan, gatz 
mota ezberdinen dastaketa egin-
go da saiheski-pintxo ekologi-
koekin. Ondoren, 12:30ean, 
umeentzat zuzendutako tailerrak 
egingo dira, gatza erabiliz, eta, 
horrekin batera, trikitilariek 
herria girotuko dute. 

Gazkinei aitortza 
14:00 aldera, Leintz Gatzagako 
gazkinei omenaldia egingo die-
te. Hala, urteetan gatzaren pro-
dukzioan postu ezberdinetan 
izandako langileek bideo proiek-
zio batekin, bertsoekin, oparie-
kin eta aurreskuarekin jasoko 
dute aitortza. 

Amaitzeko, azokan lanean 
aritu direnek bazkaria egingo 
dute frontoian, 14:30ean. 

Dorletako Santutegia monumen-
tu izendapenez Euskal Kultura 
Ondarearen Zerrenda Nagusian 
sartzeko espedienteari eta espe-
dientea jendaurrean jartzeko 
eta interesdunei entzuteko al-
diari hasiera eman dio Eusko 
Jaurlaritzako Kultur Ondare 
Sailak.

Eraikinak duen kultura-inte-
resa azterturik, eta Kultura 

Ondarearen Zentroko Zerbitzu 
Teknikoek aurkeztutako ebaz-
pen-proposamenari jarraituz, 
espedienteari hasiera eman 
diote. 

Bailara defendatzen zuen 
gazteluaren hondarren gainean 
dago santutegia, gatz-iturburua 
babesteko eraiki zena. Gaur 
egun, XVII. mendeko itxura 
du; hala eta guztiz, Erdi Aro-
koak diren erliebeak gordetzen 
ditu. Urteetako aldaketen on-
dorioz, estilo ezberdinen nahas-
keta bat da.

Dorleta Santutegia, 
Euskal Ondarearen 
zerrendan

Julen Fornies gasteiztarra 
Eskoriatzako Kirol Elkarteko 
parte izango da denboraldi 
honetan. Araskitik datorren 
entrenatzailea elkarteko 
saskibaloi arloko kirol zuzendari 
berria izango da. Hala, eskola 
kiroletik hasi eta seniorretaraino 
dauden talde guztiak indartzeko 
etorri da. Horrez gain, kultura 
berri bat ezarri nahi dute 
Eskoriatza kirol elkartea 
osatzen duten kideek, talde 
ezberdinen arteko elkarlana 
bultzatuz eta euskarari ere 
garrantzia handiagoa emanez.

Esperientzia handiko entrenatzailea da Fornies; esaterako, LEB 
Platako entrenatzailea izan da Araberri taldearekin, Baskoniarekin 
ere lan egin du, Lehen Nazional Mailako Araskiko lehen 
entrenatzailea da eta Araski emakumezkoen ligako entrenatzaile 
laguntzailea ere bada…

Julen Fornies. ZUZENKI PRESS

Julen Fornies, kirol elkarteko parte
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Jokin Bereziartua BeRGARA
Errege Seminarioko aretoa, La-
rramendi industrialdea eta Ago-
rrosingo zein Labegaraietako 
kirolguneak izan zituen hizpide, 
besteak beste, Elena Letek Goie-
na telebistako Harira saioan.

Errege Seminarioko aretoko 
obrak aurreikusi baino gehiago 
atzeratu dira, eta Letek eman du 
lanon amaierarako data berri 
bat: "Gabonetan irekiko dugu 
Errege Seminarioko aretoa. As-
kotan esan izan dut encaje de 
bolillos bat behar duen obra bat 
dela. Bestalde, 2015ean Gobernu-
ra iritsi ginenean obra zibilaren 
proiektua genuen, besterik ez. 
Finantziaziorako lanketarik ez, 
ekipamendua zehazteko proiek-
turik ez... Egoera horri aurre 
egin diogu; 1.107.000 euroko fi-
nantziazioa lortu dugu Aldun-
diarekin eta horrekin ekipamen-
dua ordaindu dugu. Aurrerapau-
so handia izan da". 

Areto horretarako egitaraua 
zehazteko lanean dihardutela eta 
kudeaketa Udalaren esku egon-
go dela gaineratu zuen alkateak. 
Seminarioko aretoa zinema are-
to moduan erabiltzerik egongo 
den galdetuta, "kostu handia" 
duela dio: "Orain ez dugu gaita-
sunik kostu horri aurre egiteko, 
baina ez dugu behar hori ahaztu. 
Azpiegitura guztia eginda dago 
edozein unetan zinema areto 
moduan ere funtziona dezan; 
horretarako kanpoko finantzia-
zioa bilatzen ari gara".

Labegaraieta, Bolua eta Agorrosin
Labegaraietako kiroldegia era-
berritzeko Diputazioak ia 600.000 
euroko diru laguntza emango 
dio Udalari lanak 2019an eta 
2020an gauzatzeko. Laguntza hori 
jaso izana lorpentzat dauka Letek: 
"Urrats asko egin dira Labega-
raietan. Ikusten genuen behar 
ezberdinak bete behar zirela: 
auzotarren nahia, aisialdirako 
gunea eta kirola. Hori guztia 
aintzat hartuta egin genuen plan 

zuzendaria eta horren barruan 
kiroldegirako aurreproiektua; 
auzotarrek aldez aurretik eska-
tzen zuten gune bat izango dute 
kiroldegian bertan". Kirol eki-
pamenduekin jarraituz, Boluko 
frontoia estaltzeko obrak urta-
rrilean hasteko moduan egotea 
espero dute; oposizioak irmoki 
salatu badu ere, galdeketaren 
prozesuarekin oso pozik dago 
alkatea: "Partaidetza sustatzea, 
entzule aktiboak izatea eta bizi-
kidetza ez urratzea dira gure 
lanerako oinarriak eta horiek 
gauzatu egin ditugu Boluko fron-
toiaren estalkiaren proiektuare-
kin". Estalkia egiteko lanak 
otsailerako hasita egotea espero 
dute. Agorrosin Kirol Guneari 
dagokionez, bestalde, herritar 
batek galdetzen zuen ea kirolgu-
neari erantzun integral bat ema-
teko proiekturik baduen Udalak, 
"petatxuak" jartzen ibili beha-

rrean. Kanpoko igerilekuaren 
esparruak aldaketarako margen 
gutxi eskaintzen duela-eta, Letek 
gogora ekarri du konpromisoa 
hartuta duela Gobernuak datorren 
urterako bainurako beste alter-
natiba batzuk aztertzeko. Futbol 
zelaiarekin, Bergara Kirol El-
kartearen lan teknikoa "oso ona" 
izan dela esateaz gain, Letek 
aurreratu du herriaren ikuspe-
gitik landu beharreko "hainbat 
gai" daudela: "Horixe izango da 
guk landu beharrekoa". 

Bestalde, Letek ez du Larra-
mendiko industrialdea Eibarren 
Kirol Hiria egiteko aukera mo-
duan ikusten: "Eibarrek presi-
dente berria duenetik ez dugu 
ezer entzun; Sprik inbertsio 
garrantzitsu bat egin du Larra-
mendi industrialde bat izateko, 
hortik aldentzea zaila da".  

Kultura ekipamendua Arrizuriagan
Amaitzeko, Arrizuriagan kultu-
ra ekipamendu bat egokituko da: 
"Partida bat badugu aurrekontuan 
jasota. Agintaldi honetan urratsak 
emango ditu bertan kultura eki-
pamendu bat jartzeko, eta erai-
kinaz harago, parkea hasi gara 
kultura ekitaldietarako erabiltzen. 
Bide horretatik jarraituko dugu".

Elena Lete, Goiena telebistako platoan, atzo. JOKIN BEREZIARTUA

"Gabonetan irekiko dugu 
Seminarioko aretoa"
Obrak atzeratu badira ere, Letek dio urtea amaitu aurretik zabalduko dela seminarioko 
aretoa; bestalde, 2019rako, Arrizuriagan kultura ekipamendu bat jartzeko "pausoak" 
emango dira eta Boluko frontoia estaltzeko lanak otsailerako egongo dira hasita

GOBERNUAK KULTURA 
ARLOKO EKIPAMENDU 
BAT EGOKITUKO DU 
ARRIZURIAGAKO 
ERAIKINEAN

J.B. BeRGARA
San Martzialera bidean dagoen 
Goi Auzoko bihurgune arrisku-
tsua konpondu berri du Udalak. 
Azaldu dutenez, "aspaldiko es-
kaera" zen errepide zati hori 
hobetzea, zirkulazioarekin lotu-
ta arrisku egoerak ekiditeko. 
Horren harira, Udala akordio 
batera heldu da Elizarekin, eta 
akordio horri esker Elizak 3.381 
metro koadroko lurren doaneko 
lagapena egin dio Udalari. Eta 
Udalak lagatako lur hori balia-
tuta, bideko bihurgunea zabaldu 
ahal izan du, eta puntu horri 

zegokion arriskua ezabatu. "Al-
biste pozgarria da auzotarrentzat 
eta bide hori erabili dezakeen 
herritar ororentzat", adierazi 
dute. Lanok Elurlan SL enpre-
sari esleitu zitzaizkion irailaren 
4an eta 29.040 euroko kostua izan 
dute  –BEZa barne–. Hitzarmen 
horren baitan, Udalak konpro-
misoa hartu du urte amaiera 
aurretik Santa Marinako elizaren 
erabilera publikoko portikoko 
harlauzen juntak hartzeko lanak 
egiteko eta Santa Marina parro-
kian ager daitezkeen pintaketa 
ezberdinen garbiketa egiteko.

Konpondu dute Goi Auzoko 
bihurgunea, San Martzial bidean
elizak 3.381 metro koadroko lurren doaneko lagapena 
egin dio Udalari; lanek 20.040 euroko kostua izan dute

J.B. BeRGARA
Organo Erromantikoaren Na-
zioarteko zikloaren 18. edizioa-
ren barruan, beste bi emanaldi 
izango dira Bergaran. Zapatuan, 
urriak 14, bi zati izango dituen 
kontzertua izango da; lehen za-
tian Bernhard Marx organo-
jotzaile ezagunak joko du eta 
bigarrenean, berriz, Gorka Za-
baletaren txistuaz, Jose Javier 
Leraren perkusioaz eta Fernan-
do Gonzaloren organoaz goza-
tzeko aukera egongo da. Berga-
rako bigarren emanaldia, berriz, 
urriaren 21ean izango da; Ainhoa 

Zubillaga mezzoak eta Loreto 
Fernandez organo-jotzaileak 
hartuko dute parte. Bi emanal-
di horiek Santa Marina elizan 
izango dira, 20:00etan. Bergara-
ko saioez gain, Azkoitia eta 
Azpeitia ere hartu ditu zikloak.   

Urriaren 7an izan zen Berga-
rako lehen kontzertua; Aitor 
Olea organoan eta haren musi-
kari laguntzen, Aitor Biain oña-
tiarrak zuzentzen duen Berga-
rako Orfeoiaren ahotsa. "Amaie-
ran esan digutenez, entzuleak 
oso gustura geratu dira kontzer-
tuak. Oso pozik gaude". 

Organo erromantikoaren zikloak, 
beste bi emanaldi Bergaran
Urriaren 7ko kontzertu arrakastatsuaren ostean, hilaren 
14an eta 21ean saio bana izango dira santa Marina elizan

Urriaren 21ean frontoian (22:00) 
egingo den moda desfilerako  
sarrerak urriaren 17an jarriko 
dira salgai, bost eurotan. Bi modu 
daude eskuratzeko: Internetez, 
Ticket.kutxabank.es plataforman, 
edo udaletxeko sarreran, 18:00eta-
tik 20:00etara. Elbarriek telefo-
noz erreserbatu ahalko dituzte 
sarrerak aurrez, 943 77 91 59 
telefono zenbakira deituta.

Urriaren 17an jarriko 
dira salgai moda 
desfilerako sarrerak 1944an jaiotakoak

Azaroaren 11n Sirimiri 
jatetxean bazkalduko dute 
(14:30). Izena emateko 943 76 
58 67 edo 943 76 50 22 telefono 
zenbakietara deitu behar da 
azaroaren 6a baino lehen. 

1967an jaiotakoak
Azaroaren 11n Tartufon 
bazkalduko dute. Urriaren 27a 
baino lehen eman izena: ES02 
3035 0009 110091151458 (70 euro).

OHARRAk
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Jokin Bereziartua BeRGARA
Ume eta heldu, 200 bergarar in-
guruk hartu zuten parte, auzo-
lanean, zapatuko Deba ibaiaren 
garbiketan. 2013an egin zuten 
lehenengoz garbiketa herri eki-
menez, eta aurten ere 200 herri-
tar inguruk hartu zuten parte. 
"Norbanakoak etorri dira, baina 
baita ikastetxeetako taldeak ere, 
Auzokokoak, Gazte Asanblada-
koak, Beti Bustikoak, Helduen 
Eskolakoak...", adierazi du Erre-
ka Garbiketarako Batzordeko 
koordinatzaile Ariane Kareagak.

Urteroko ekintza askorendako 
Egurra, errepideetako hesiak, 
plastikoa, hobiak... horiek guz-
tiak eta gehiago batu zituzten. 
Taldeetan banatuta, Deba ibaiak 
Bergaran egiten duen ibilbidean 
zehar ibili ziren lanean. Orain-
dik ere ibaiaren zati batzuetan 
zikinkeria pilatzen den arren, 
erreka bazterrak geroago eta 
garbiago zeudela aipatu zuten 
parte-hartzaileek, baita Obra 
eta Zerbitzuetako zinegotzi Lan-

der Arregik ere: "Talde guztiek 
gauza bera esan dute. Igartzen 
da aurreko urteetan lan egin 
dela, baita jendea kontzientzia-
tuago dagoela ere". Horren sei-
nale da ibaian animalia gehiago 
dagoela, Jose Mari Anduaga 
herritarrak azaldu zuen moduan: 
"Arrain gehiago ikusi ditugu, 
karramarroak ere bai...". Erre-
ge Seminarioan eta Labegaraie-
tan jarritako edukiontzietan 
pilatu ostean, mokadutxoa egi-
teko aukera ere egon zen. 

Bergaran urtero egiten da 
erreka garbiketa, eta arrakasta 
handiarekin, gainera. "Jendeak 
badu buruan urrian badagoela 
zapatu goiz bat errekara jaitsi 
eta garbitzeko. Antzeko norba-

nakoak eta kolektiboak elkartzen 
gara urtero", dio Kareagak. 

Ortu partikularrekin haserre
Orokorrean garbiketa "oso ondo" 
joan bazen ere, bereziki Labe-
garaietan aritu zirenetako ba-
tzuek oso haserre bukatu zuten 
erreka alboko ortu partikula-
rrekin. "Badira puntu batzuk 
urtero errepikatzen direnak. 
Puntu larriena Lasa jatetxeko 
zubitik saihesbidera irteteko 
doan bidearen eta errekaren 
artekoa da; ortu batzuk daude 
eta bereziki horietako baten 
ondoan aurkitutakoa sekulakoa 
izan zen; hildako untxien narruak 
aurkitu ziren, besteak beste". 

Kasu hori salatuko du Erreka 
Garbiketarako Batzordeak: "Ani-
maliaren kasua udaltzainei era-
kutsi genien, ikerketa abiatu 
dezaten. Halako kasuak salatu 
egin behar dira". Salagarriak 
diren beste jarrera batzuk ere 
topatu zituzten ibilbidean zehar, 
baina horiek "beste lanketa bat" 
behar dutela uste dute. 

Irudi nagusian, herritarrak zabor bila Lasa jatetxearen ondoan; irudi txikian, berriz, ortu bateko zikinkeria. IMANOL SORIANO

Deba ibaia geroago eta 
garbiago doa Bergaratik
erreka egunean 200 herritar inguruk hartu dute parte, eta, orokorrean "oso ondo" joan 
bada ere, urtero errepikatzen diren gune batzuetako zikinkeriarekin oso haserre daude 
antolatzaileak; Labegaraieta inguruko ortu partikularrak dira adibide garbiena

PARTE HARTZAILEEN 
ARABERA, ZABOR 
GUTXIAGO ETA 
ANIMALIA GEHIAGO 
DAGO URTEZ URTE 

Zinespenak

Zinemaldia eta Kultura 
Kaleraren bixamonez gure 
herriko plazara begira jarri 
naiz. Badira hamabi urte 
Bergara, zinemarik gabeko 
herria izendatu genuela. 
Azken hamarkadan erabilera 
anitzeko aretoaren hainbat 
parte hartze prozesu eta bilera 
izan ditugu, eta bertan zinema 
duin baten premiaz aritu gara 
askotan. Udaletik udalera, 
teknikotik teknikora eta 
herritarretik herritarrera, 
proiektuak aldatu, luzatu eta 
lausotu dira. Aspaldi irekita 
izan behar genuen zinema 
aretoaren pista galduta 
izatera heldu arte. 

Azken hilabeteetan kalean 
hainbat zurrumurru entzun di-
tut zinemaren proiektuaren 
egoeraz. Proiektua aldatu omen 
da eta prozesuan bidelagun izan 
ginenok ez dugu inolako berri-
rik. Kultura baliabideen eta 
ondareen kudeaketa gardenik 
gabe kulturak ez du zentzurik. 

Udalera informazio edo 
hitzordu eske idatzi nuen 
orain bi aste, erantzunik ez. 
Hemen doa galdera bera: 
proiektuan zehaztuta zegoen 
bezala, zinema zirkuituan 
egoteko beharrezkoak diren 
baliabide teknologikoez 
hornitutako instalazioak 
izango ditugu areto berrian? 
Nola osatuko da aretoaren 
programazio kudeaketa? 
Galdera zehatzago baten 
barnebildu ditzakegu: non eta 
noiz ikusiko dugu Handia 
gure herrian? 

nIRe Ustez

ANDER 
BOLIBAR

J.B. BeRGARA
Elur Txiki elkartearen eskutik 
eta Bergarako eta Azkoitiko 
udalen zein Elurmendi elkar-
tearen laguntzarekin, badator 
Elosuko mendi ganadu feriaren 
39. aldia. Ganaduaz gain, asko-
tariko bertako produktuez osa-
tutako azoka ere egongo da. Eta 
ez hori bakarrik, auzoan bertan 
egindako txondorretik eratorri-
tako ikatzarekin erretako Elo-
suko txahala dastatzeko aukera 
ere egongo da-eta aurten. Izan 
ere, txondorraren tradizioa be-
rreskuratu dute zenbait auzota-
rrek eta bi txondor eraikitzea 
lortu dute, garai batean egiten 
zen erara. Hain zuzen, bi txon-
dor horietako azkenetik atera-
tako ikatzarekin erreko dute 
txahala bihar. 

Honako hau izango da egitaraua: 
umeendako puzgarriak 11:00eta-
tik 14:00etara; Julio Sotorekin 
eta Iban Urdangarinekin bertso 
saioak frontoian 12:30ean eta 
16:00etan; Laja II.a eta Lutxurdio 
trikitilariak 12:30ean; eta asto 
proba 17:30ean. Jaiak bukatzeko, 
Laja II.a eta Lutxurdio trikitila-
rien erromeria egongo da. Au-
tobus zerbitzua egongo da egun 
osoan, Bergaran –Burdinaten– eta 
Azkoitian –Eroski txikian, K5-n 
eta Altzibartxon–. 

Mendi ganadu 
feria egingo 
dute bihar 
Elosuan
Bertako produktuen azoka, 
bertsolariak, trikitilariak eta 
umeendako puzgarriak 
izango dira, besteak beste

Salgai daude, astelehena ezkero, 
azaroaren 11n eta 12an Udal Pi-
lotalekuan (18:30) ikusi ahalko 
den Alizia Musikala obrarako 
sarrerak, 16-13 euro bitarteko 
prezioan. Bi modu daude sarre-
rok erosteko: www.ticket.kutxa-
bank.es webgunean edo Musika 
Eskolan jarriko duten leihatilan 
–eskolakoak dagoeneko saldu ez 
badira–, 17:30etik 20:00etara. 

'Alizia Musikala'-rako 
1.600 sarrerak salgai 
daude dagoeneko  

Usoa Mendikute bergararrak 
hamahiru koadroz osatutako 
erakusketa jarri du Hamaika 
tabernan. Azaro erdialdera arte 
bisitatu ahalko da, martitzene-
tik domekara, 13:00etatik aurre-
ra. "Kolore biziak zein planoak 
erabiltzen ditut eta ikusleak 
irudi bakoitzari ematen dion 
interpretazioan oinarritzen da 
artelana", adierazi du egileak.

Usoa Mendikuteren 
artelanak ikusgai 
azaro erdialdera arte
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Maider Arregi ANTZUOLA
Aretxabaletako Galartza auzoko 
dorretxea inguratzen duen egun-
senti eder hori da Gipuzkoako 
Foru Aldundiak martxan duen 
lehiaketarako Iker Aizkorbe 
argazkilariak aurkeztu duen 
erretratua. "Sare sozialen bitar-
tez jakin nuen Foru Aldundiak 
martxan zuen argazki lehiaketa.  
Gipuzkoako paisaia edo txoko 
baten erretratua aurkeztea zen 
baldintza. Eta neuk, aurrez ate-
rata, lehiaketara aurkezteko 
argazki aproposa baneukan", 
kontatu du Iker Aizkorbek. An-
tzuolan bizi den argazkilari 
aretxabaletarrak, baina, Gipuz-
koa mailan horren ezaguna ez 

den txoko baten aldeko apustua 
egin duela azaldu du: "Gipuzkoa 
mailan, oso ezaguna eta esan-
guratsua da Donostiako Kontxa-
ko baranda, esaterako; baina 
nik ezezagunaren aldeko apustua 
egin gura izan dut. Gipuzkoa 
barrualdeko txoko ederrak era-
kustekoarena, alegia. Horregatik, 
Aretxabaletako Galartza auzoko 
dorretxearen erretratu hori aur-
keztea erabaki dut". 

Aldundiak aurkeztu diren ar-
gazki guztietatik 40 aukeratu 
ditu eta sare sozialetan jarrita 
daude gustukoenaren aldeko 
botoa emateko. Hala, urriaren 
15era arte erretratuak GFAren 
Facebookeko orrian bozkatu eta 

ikusi daitezke –Facebook.com/
OrainGipuzkoa–; baita, oraingoz, 
boto ugari jaso dituen Iker Aiz-
korberen Zeruetako erreinua 
argazkia: https://labur.eus/iker. 
Hala, argazki irabazlea Aldun-
diko 2018ko egutegiko azala 
izango da.

Argazkiaren bila 
Aizkorbek azaldu du argitasun 
berezi hori duen argazkia ate-
ratzeko ezinbesteko dela zenbait 
kondizio elkarrekin gertatzea: 
"Argazkia goizean goiz –06:00etan– 
aterata dago Muru gainetik. 
Negua da, gainera, eta arbolak 
hostorik gabe daude, paisaia 
bistaratzen da. Behe-lainoa ere 

egon behar da. Nire argazki 
kuttunenetako bat da". 

Asteburuan, gainera, eguraldi 
kondizio bikainak aprobetxatu  
dituela azaldu du: "Behe-laino 
zoragarria izan da asteburuan 
eta berriro ere Galartzara joan 
naiz erretratuak ateratzera".

Lagun taldea 
Antzuolan bada argazkilaritza 
maite dutenen lagun taldea. As-
telehenetan batzen dira –Olara-
nen, 18:30ean–, eta esperientziak 
konpartitzen dituzte: "Ez gara 

talde ofizial bat, baina guztiok 
daukaguna da argazkilaritzare-
kiko zaletasuna. Bederatzi lagun 
inguru batzen gara eta dakigu-
na konpartitzeko eta irteerak 
antolatzeko batzen gara. Izan 
ere, Antzuolan urtean zehar bi 
argazki lehiaketa egiten dira 
eta jendeak gustuko duela ar-
gazkilaritza ohartu ginen. Eta 
horrelaxe, Udalari lokal propo-
samena egin eta batzartzeko 
gela bat lortu genuen. Eta noski, 
gura duenak ateak zabalik ditu 
Olarango lokalean", kontatu du. 

Galartzako dorretxea, behe-lainopean, Murutik erretratatuta. IKER AIZKORBE

Ezezaguna denaren 
edertasuna azaleratuz
Iker Aizkorbe argazkilariaren erretratua izan daiteke Gipuzkoako Foru Aldundiak 
2018an kaleratuko duen egutegiko azala; Gipuzkoako txoko ezberdinen erretratuak 
ikusi eta gustukoena bozkatzeko aukera dute herritarrek: 'Facebook/OrainGipuzkoa'

Une bat duen bakoitzean 
argazki kamera esku artean 
hartzen duela dio Aizkorbek. 
Zaletasuna eta pasioa 
transmititzeko, baina, 
herritarrei 4-5 saioko 
ikastarotxoak eskaintzera 
animatu da.
Zure begiek zer ikusten 
dute? 
Argazkilari naizenetik, paisaia 
bat egunetik egunera nola 
aldatzen den hasi naiz 
ohartzen. Ikusteko beste modu 
bat da; natura sakonago 
begiratzen dut. Urteko sasoiei 
gehiago erreparatzen diet.
Zein argazki duzu orain 
buruan? 
Sasoi bat lehenago hasten naiz 
antolatzen. Udazkena oso 
polita eta koloretsua da 
argazkiak ateratzeko eta 
dagoeneko Kantabriako 
basoetara joateko plana eginda 
daukat.

Ikastaroak emango dituzu. 
Sekulako argazki kamerak 
ikusten dira; ondo 
ordaindutako reflex kamerak. 
Baina kamerari buruzko 
ezagutzarik ez dago; atera ahal 
zaion zukua zein den ere ez. 
Eskaintzen duten aukera 
guztiak azaltzen saiatuko naiz 
ikastaroetan. 4-5 saio izango 
dira –jendearen zalantzen 
arabera–. Urriaren 20an hasiko 
gara eta interesa dutenek 
urriaren 15era arte dute izena 
emateko aukera Xinkonan.

MAIDER ARREGI

"Argazkilaria naizenetik, natura 
sakonago begiratzen dut"
IKER AIZKORBE ARGAZKILARIA

Arrillagaren 
lanak ikusgai
Konposizioak, collageak, 
koloreak, irudiak... Antton 
Arrillaga Bergarako margolariaren 
erakusketa ikusgai dago Aitz 
Garbi tabernan. Erakusketa 
koloretsua urria osoan zehar 
izango da ikusgai. "Formak 
apurtzen, kentzen, ipintzen... 
itxura desitxuratzen. Jolasean, 
amets-giro batean sartzen", 
azaldu du. 

AITZ GARBI

Maider Arregi ANTZUOLA
Bi tailer praktiko antolatu ditu 
Landatxopek herritarrendako: 
alde batetik, produktuen etike-
tak nola ulertu ikasteko tailerra 
egingo da astelehenean, urriak 
16, arratsaldeko seietan, Olaran 

etxean. Kontsumobideren esku-
tik gidatuko da. Kontsumobide 
kontsumitzaileak eta erabiltzai-
leak defendatzeko eta babesteko 
erakunde autonomoa da. Eta 
erakundeak argi dio produktu 
guztiei jarri behar zaiela etike-

taren bat: "Produktuei etiketak 
jartzea nahitaezkoa da, kontsu-
mitzaileen oinarrizko bi esku-
bideak betez: informazio-esku-
bidea eta segurtasun-eskubidea. 
Etiketa da produktuei eta haien 
fabrikatzaileei buruzko infor-
maziorik objektiboena".

Beste tailer praktiko bat ere 
antolatu dute datorren astera 
begira: Kontsumobideren esku-
tik, elektrizitate eta gas kontsu-
moaren gaineko tailerra izango 
da, 18:30ean, Olaranen, urriaren 
18an, eguena. 

Elektrizitate kontsumoa eta 
produktuen etiketa ulertu guran
Landatxope erretiratuen elkarteak bi tailer antolatu ditu, 
fakturak eta etiketen esanahia ulertzen ikasteko
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L.Z. eLGetA
Urri hasieran bi erabiltzaile ditu 
ludoteka zerbitzuak eta bat bera 
ere ez zaintza zerbitzuak. Es-
kaintza 2-14 urte bitarteko umeen-
dako da eta, egungo erabiltzaile 
kopurua txikia izanda ere, Kepa 
de Vega hezitzailea aurreikusi-
tako plangintza burutzen ari da. 
Jolas librea, ipuinak, jolas koo-
peratiboak, jolas motorrak… 
dituzte zerbitzuan, eta horrekin 
batera munduko kulturak lan-
tzeko egitasmo bat dute martxan. 
Urrian maorien kultura ari dira 
lantzen eta ikasturtean zehar 

beste hainbat kultura jorratuko 
dituzte. Munduko mapa handi 
batean kokatuko dituzte guztiak. 
"Bakoitzeko marrazki bilduma 
bat, eskulan tailer bat eta mu-
sika edo bideo saioak egingo 
ditugu", azaldu du De Vegak. 
Hezitzailea, gainera, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiaren Gaztema-
tika sareko saioetan parte har-
tzen ari da. Dauden baliabideak 
aztertzeko eta sortzen diren 
beharrei erantzuna emateko 
sarea da. Antzerako tamaina 
duten herriekin esperientziak 
trukatzeko ere baliagarria da.

Izen-emate txikia zaintza eta 
ludoteka zerbitzuetan
Hezitzaileak aurrera dihardu egitarauarekin eta 
Gaztematikako saioetan parte hartzen hasi da

Astelehena ezkero, arreta-ordu 
kopuru berera itzuli dira Elge-
tako kontsultan. Herritarrak 
erreklamazio-orriak betetzen 
hasi ziren. Ordutegi aldaketa 
zerbitzua berrantolatu artean 
egon den egoera izan dela adie-
razi dute Debagoieneko ardura-
dunek. Elena Larramendi sen-
dagilea irailaren 18an hasi zen 
Elgetako kontsultan.

Arreta-ordu kopuru 
bera berriz ere 
Elgetako kontsultan

Larraitz Zeberio eLGetA
72 urtetik gora izan da Alema-
niako biltegi batean holokaus-
toko biktima elgetar Pascual 
Askasibarren poltsikoko ordu-
laria. Berreskuratu eta dohain-
tzan eman dute haren ondoren-
goek. Ordularia ikusgai dago 
Memoria Historikoaren Euskal 
Interpretazio Zentroan. Barikuan 
egin zuten emate-ekitaldia El-
getan. Horrekin batera, Askasi-
barren omenez Mendizaleen 
Plazan dagoen oroitarria inau-
guratu zuten. Elgetatik abiatu-
tako ikerketa baten ondorioz 
izan zuten Askasibarren ondo-
rengoek arbasoen berri. Aurre-
tik ez zuten haien berririk. 
"Aukeran nahiago izango genuen 
bizitza erabat zoriontsua izan 
zutela jakin izan bagenu, baina 
guztiz alderantziz gertatu da", 
adierazi dute.

25 lagun bisita gidatuan  
Memoria Jardunaldiekin lotuta 
domekan antzeztutako bisita 
gidatua egin zuten herrian. 25 
bat lagunek hartu zuten parte, 
eta antzezle talde baten lagun-
tzarekin erizaintza postu bat, 
frankisten posizio bat, La Belga 
ingurua eta milizianoen defen-
tsa lerroa ezagutu zituzten, bes-
teak beste. Antolatzaileak pozik 
agertu dira emaitzarekin.

Beldarrainen liburua salgai 
Berriz ere eskuragarri dago Pa-
blo Beldarrainen Historia críti-
ca de la guerra en Euskadi 1936-
1937 liburua. Jardunaldien ba-
rruan egin dute Intxorta 1937 
Kultur Elkarteko kideek bigarren 
argitalpenaren aurkezpena. Go-
gora Institutuaren laguntzarekin 
500 liburu atera dituzte. 1936ko 
gerran EAJko Martiartu batai-
loiko komandantea izan zen 
Beldarrain. Elgetan egindako 
aurkezpenean izan ziren, besteak 
beste, haren alargun Mari Car-
men Amuriza zein Maialen eta 
Ane alabak.

Urratsez urrats memoria 
historikoa argitara
kontzentrazio-esparru batean kendu zioten ordularia Pascual Askasibar elgetarrari. 
Berreskuratu eta dohaintzan eman dute, orain, ondorengoek. Pablo Beldarrainen 
liburuaren argitaratze berria eta antzeztutako bisita gidatua ere izan dira egunotan

L.Z.

Konpostagailu egokiagoak
Domingo Iturbe kaleko konpost-gunean garbiketa eta berrantolaketa lanak 
egin ditu Udalak. Horrekin batera, edukiera handiagoko konpostagailuak 
ipini dituzte. Euri urik ez sartzeko eta lixibatzailerik ez irteteko edukiontzi 
egokiagoak direla adierazi dute udal arduradunek. 

Askasibarren ondorengoak eta udal ordezkariak ordulariaren emate ekitaldian. L.Z.

Auzolanerako deia
Urriaren 12an Egoarbitzako 
udal lursailak garbitzeko deia. 
08:30ean, plazan.

Kantu bazkaria
Urriaren 14an El Rincon de 
Lola tabernan.

Erretiratuak
Gernikako azokara joateko 
izen-ematea gaur, hilak 11, 
11:00etan, Ozkarbi elkartean.

OHARRAk

Domekako bisitariak Ozkarbipean kokatutako gerrako erizaintza postuan. M. ARREGI

Beldarrainen senitartekoak liburuaren argitaratze berria aurkezten, Elgetan. L.Z.
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Menpekotasuna duten pertsona 
batekin bizi diren familiei la-
guntzeko den Sendian progra-
maren bidez, zaintzaileei zuzen-
dutako ikastaroa antolatu du 
gizarte zerbitzuen udal depar-
tamentuak. Bi orduko sei saio 
izango dira: urriaren 18 eta 24an 
eta azaroaren 2an, 7an, 22an eta 
24an. Izena eman behar da aurrez  
943 03 77 00 zenbakian.

Zaintza lanetan 
dihardutenendako 
ikastaroa egongo da

Bueltan da Goiena telebistako 
Harira saioa eta Oñatiko alkate 
Mikel Biain izango da urriaren 
17ko gonbidatua. Galderarik 
egin gura izanez gero, hauexek 
dira dagoeneko zabalik dauden 
bideak: berriak@goiena.eus hel-
bide elektronikoa eta 688 69 00 
07 zenbakia Whatsapp edo Te-
legram bidez bidaltzeko. Urria-
ren 16an bukatzen da epea.

Goiena telebistako 
'Harira' saioan izango 
da Mikel Biain alkatea

Bihar, eguena, ezohiko ordute-
giak izango dituzte Udaleko 
hainbat zerbitzuk. Udaletxea, 
gizarte zerbitzuak eta kultura 
etxea, esaterako, itxita egongo 
dira. Kiroldegiak, berriz, jaie-
gunetako ordutegia izango du: 
09:00etatik 13:30era. Arantzazu 
eta Oñati arteko autobus zerbi-
tzua martxan egongo da, jaie-
gunetan bezala.

Ezohiko ordutegia 
izango dute bihar 
hainbat zerbitzuk

La memoria en una botella izen-
burua duen hitzaldia egingo du 
Koldo Pla ikerlariak Oñatin 
urriaren 20an. Iruñeko Ezkaba 
mendiko San Kristobal gotorle-
kuan egon zen kartzela frankis-
taren historia argitu eta memo-
ria berreskuratzeko lanean ari 
den Txinparta elkarteko kidea 
da Pla. Hitzaldia kultura etxean 
izango da, 19:00etan.

Ezkabako kartzelako 
historia kontatuko du 
Pla ikerlariak Oñatin

Amaia Txintxurreta OÑAtI
Aho batez onartu ditu udalbatzak 
Oñatiko 2018ko ordenantza fis-
kalak. Zerga eta tasa gehienek 
KPIk markatzen duen %1,5eko 
igoera izango dute. "Lau kapi-
tulu ditu zerga ordenantzak eta 
irizpide orokorra izan da igoera 
hori aplikatzea", argitu du Mikel 
Biain alkateak. EAJko zinego-
tziek ere aldeko botoa eman 
dute. "Aho batez onartu ditugu, 
guk egindako proposamen guz-
tiak onartu dituelako Udal Go-
bernuak", azaldu du Lourdes 
Idoiaga bozeramaileak.

Jeltzaleen proposamenetako 
bat izan da zaborraren tasa bi 
euro igotzea. Osoko bilkuran 
udal ordezkariek emandako da-
tuen arabera, egun Mankomu-
nitateko kostua familiako 131 
euro da urteko. EH Bilduk pro-
posatu zuen 111 euro kobratzea 
familia bakoitzari, eta EAJk 
adierazi zuen nahiago zuela 
igoera poliki egitea. "Igoera bor-
titzak egin ordez, proposatu dugu 
urtero %2 igoaz ematea estal-

dura. Ez daukagu dirua kobra-
tzeko interesik, baina ez duguna 
gura da lau urte barru %10eko 
igoera egotea. Iruditzen zaigu 
hobe dela poliki ordaintzea dena 
batera baino", argitu zuen Idoia-
gak. Beraz, proposatu zuten 
urtean bi euro inguru gehiago 
ordaintzea, hau da, 113 euro, eta 
proposamen hori onartu zuen 
Udal Gobernuak.

Hobariak 
Irizpide orokorretik aparte, be-
rritasun batzuk ere onartu zituen 
udalbatzak. Horien artean dago, 
esaterako, ibilgailu elektriko 
eta hibridoen trakzio mekani-
koko zergetan hobariak izango 
direla; %75eko hobaria hibri-

doetan eta %95ekoa elektrikoe-
tan, hain zuzen.

Enplegu alorrari dagokionez, 
jarduera berri bat zabaltzean 
ordaintzen den lizentzia edo tasa 
horretan %40ko hobaria aplika-
tuko da. Eta Olaburun dabiltzan 
ekintzaileek ere izango dute 
hobaria. "Olaburun dauden jar-
duera berriak, euren izaera 
ekintzaile hori kontuan izanik, 
orain arte ez dira aktibitateetan 
zerga edo ordenantza mailan 
alta eman izan. Hemendik au-
rrera, alta emango dira aktibi-
tate guztietan, Udalak ere kon-
trol bat eraman dezan, baina 
%100eko hobaria izango dute 
Olaburuko zentroan alta ematen 
diren jarduera berri horiek", 
azaldu zuen alkateak.

Bestalde, diru-sarrerak ber-
matzeko errenta kobratzen zu-
tenek gutxiago ordaintzen zuten 
ondasun higiezinen gaineko 
zergan. Orain, baina, horiek 
kendu egingo dituzte ordenan-
tzetatik eta diru laguntza bihur-
tuko dituzte.

Hondakinen tasa bi euro igoko da eta familia bakoitzak 113 euro ordainduko du zerga hori 2018an. OIHANA ELORTZA

Zerga gehienak %1,5 
igoko dira urtarrilean
Olaburun egoitza duten jarduera berriek %100eko hobaria izango dute aktibitatean 
alta emateagatik ordaindu beharreko tasan. Ibilgailu elektrikoek %95eko hobaria 
izango dute eta hibridoek, %75ekoa. zaborra, berriz, bi euro gehiago ordainduko da 

IGOERA HORI IZAN DA 
IRIZPIDE OROKORRA 
ETA AHO BATEZ 
ONARTU DUTE 
ALDERDI BIEK

Komunikazioa lantzeko tresnak 
ezagut ditzakete elkarteek
Irabazi asmorik gabeko herriko elkarteendako formazio 
saioak antolatu ditu Oñatiko Udalak, bigarrenez

Oihana Elortza OÑAtI
Komunikazioaren inguruko for-
mazio ikastaro bi antolatu ditu 
Udalak herriko elkarteendako. 
"Joan den urtean egin genuen 
lehenengoa eta esperientzia on-
tzat baloratu zuten. Komunika-
zioaren gaia behin baino gehia-
gotan agertu zen modu oroko-
rrean, eta horregatik erabaki 
dugu aurten gai horren inguru-
ko saioak antolatzea. Talde eta 
elkarte asko daude herrian, 
indartsu dihardute, eta ulertzen 
dugu Udalak modu honetan ere 
lagundu behar diela", azaldu du 
Partaidetzako batzordeburuak, 
Nerea Zubiak.

Lehen ikastaroa, zortzi ordu-
koa, urriaren 27an eta 28an 
izango da eta proiektuak gara-
tzeko eta plazaratzeko gaitasunak 
landuko dituzte. Bigarrena be-
deratzi ordukoa izango da eta 
taldeek elkarren artean lan 

egiteko dauden tresna eragin-
korrak azalduko dituzte, besteak 
beste. Azaroaren 21ean, 23an eta 
28an izango dira saio horiek. 
Ikastaroek alde teorikoa eta 
praktikoa izango dute eta taldeen 
kezkak eta zalantzak argitzera 
bideratuko dira. 

Izen-ematea 
Saioetan parte hartzeko, derri-
gorrezkoa da izena ematea, pla-
zak mugatuak dira eta. Dagoe-
neko zabalik dago. Talde bakoi-
tzeko bi lagunek eman dezake-
te izena, gehienez, ikastaro 
bakoitzean, eta plazak izen-ema-
tearen hurrenkeran beteko dira. 
Tokiak baino eskaera gehiago 
egonez gero, itxarote-zerrenda 
osatuko da. Izena emateko bideak 
bi dira: udaletxeko harrerara 
joatea da bat eta helbide hone-
tara mezua bidaltzea da bestea: 
partaidetza@onati.eus.
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Urriaren 22ra arte ikusgai dau-
de kultura etxeko erakusketa 
gelan aurtengo Ageriko Margo 
Lehiaketako lanak. 18:00etatik 
20:00etara egongo da horiek 
ikusteko aukera, egunero. Do-
mekan egin zen XV. Ageriko 
Margo Lehiaketa eta aurten 23 
parte-hartzaile izan ditu: 19 hel-
duen mailan eta 4 umeenean. 
Luis Laskurainek, Leire Fer-

nandezek, Mirari Sagarzazuk 
eta Maira Jimenezk osatu dute 
aurten epaimahaia, eta, beraien 
erabakiz, helduen mailan Jokin 
Telleriak eroan du lehenengo 
saria. Bigarren saria Fernando 
Uretak eskuratu du eta hiruga-
rrena, Alipio Ruanok. Oñatiar 
onenaren saria Ana Delgado-
rentzat izan da. Umeen mailan, 
Lur Gesalaga izan da irabazlea, 
Idoia Martinez bigarrena eta 
Naiara Leza hirugarrena. Parte-
hartzaileen maila ona nabar-
mendu du epaimahaiak. 

Ageriko Margo 
Lehiaketako lanak 
ikusgai, kultur etxean

Tolosako Yurre Ugarte (Tolosa, 
1965) idazle eta zinemagileak 
gidatuko du ikasturte honetan 
Udal Liburutegiko euskarazko 
Tertulixan irakurle kluba. Gaz-
telerazko taldea dinamizatuko 
duena, berriz, Ivan Repila (Bil-
bo, 1978) idazle eta editore bil-
botarra izango da. Orain arte 
moduan, hilean behin elkartuko 
dira aurrez elkarrekin adostu 

duten liburua komentatzeko. 
Azaroan hasiko dira saioak eta 
parte hartu gura duenak libu-
rutegian eman dezake izena.

Bi gidariek, bestetik, parte 
hartuko dute urriaren 24an eta 
25ean egingo diren literatur to-
paketetan. Yurre Ugarte eta 
Danele Sarriugarte irakurle gisa 
duten esperientziaz arituko dira; 
Ivan Repila idazlea, bestetik, 
Colectivo Monstreko-rekin egon-
go da mahai-inguruan. Litera-
turaz eta antzerkiaz egingo dute 
berba, zinema aretoan.

'Tertulixan' taldeek 
gidari berriak izango 
dituzte

Mendia eta Natura Argazki 
Lehiaketa bueltan da
Aloña Mendi mendiko sailak lehiaketa antolatzen duen 
hamalaugarren aldia da aurtengoa

M.A oñAti
Urriaren 22a da Oñatiko XIV. 
Mendia eta Natura Argazki 
Lehiaketara argazkiak aurkez-
teko azken eguna. Urtero beza-
la, argazkilari guztiendako dago 
zabalik deialdia eta bi sail izan-
go ditu. A saila: Gizakia mendian 
izena du lehenak eta B saila: 
Mendi ingurunea bigarrenak. A 
sailean lehiatuko dira mendi 
ingurunean gizakiak egindako 
ekintzak azaltzen dituzten ar-
gazkiak; alegia, alpinismoa, 
mendi-zeharkaldiak, trekkingak, 
eskalada, BTT... Ez dira onar-
tuko lehiaketetako argazkiak. 
B sailean, berriz, mendi ingu-
runeko argazkiak aurkeztuko 
dira, hala nola paisaiak, mendiak, 
flora, fauna...

Argazkilari bakoitzak, gehie-
nez ere, hiru argazki aurkeztu 
ahal izango ditu sail bakoitzean 
eta ez dira onartuko aurreko 

urteetan aurkeztutako argazkiak. 
Partaide bakoitzak, bestalde, 
sari bakarra irabaz dezake atal 
bakoitzean. Oñati saria bere 
atalean saririk irabazi ez duen 
oñatiar argazkilari baten argaz-
kirik onenarendako izango da. 

adituen epaimahaia 
Aloña Mendirekin harremanik 
ez duten hiru argazkilari espe-
rientziadunek osatuko dute 
epaimahaia. Lehenengo auke-
raketan atal bakoitzeko 20 ar-
gazki aukeratuko dituzte eta 
horiek izango dira inprimatuko 
diren argazkiak. Azken aukera-
keta inprimatutako argazkiekin 
egingo da. Irabazleen berri aza-
roaren 15ean jakinaraziko zaie 
irabazleei eta herritarren au-
rreko aurkezpena azaroaren 
17an egingo da. Azaroaren 20tik 
abenduaren 3ra bitartean zabal-
duko da erakusketa. 

Miren Arregi oñAti
Pilota final polita jokatu zuten 
Herri Egunean San Migel Pilo-
ta Txapelketaren baitan bi oña-
tiarrek, elkarren kontra. Kade-
teen finalera iritsi ziren Iñigo 
Perez eta Ibon Perez eta lehia 
politaren protagonista izan ziren 
biak ala biak. Elkarren aurka 
egin zuten. Talde baten, Ibon 
Perez eta Kuarain nafarra; bes-
tean, Iñigo Perez oñatiarra eta 
Azpeitiko Alberdi. 22-14 irabazi 
zuen Ibon Perez eta Kuarain 
bikoteak osatutako taldeak.

Final polita 
Lan txukuna egin zuen finalean 
bikote irabazleak. Ibon Perez 
oñatiarrak "gustura" jokatu zuen 
eta "bikotekideak ere lan ona" 
egin zuen. "Zortea ere izan ge-
nuen, aurkaria nekatuta iritsi 
baitzen finalera", dio Ibon Pere-
zek. Txapeldunorde Iñigo Pere-
zek gehitu du ez zela bere par-
tidu onena izan: "Urduria naiz, 
eta, finala Oñatin izanda, are 
urduriago ipini nintzen. Ez nuen 

nire onena eman eta ez nion 
aurrelariari bere partidu onena 
egiten utzi". Hala ere, pozik dago 
txapelketan egindako lanarekin. 
Izan ere, maila oso handiko txa-
pelketa izan da hasieratik aur-
tengoa. "Horregatik, hasieran 
ez nuen txapela irabazteko au-
kera handirik ikusten", dio Ibon 
Perezek, bikote irabazleko oña-
tiarrak. "Lan eginda lortu dugu", 
erantsi du. 

aloña Mendiren lan ona 
Kadete mailako finalean bi oña-
tiar egoteak balioan ipini du 
Aloña Mendiko pilota saila egi-
ten ari den lana. Txapelketan 
aurten egin diren berrikuntzek, 
bestetik, Oñatiko pilotariei kan-
poko pilotariekin jokatzeko au-

kera eman diete eta pozik dau-
de bi pilotariak aukera hori 
eduki izanarekin. "Aukera ona 
da, normalean jokatzeko auke-
rarik ez duzun jokalariak eza-
gutzeko aukera eman baitigu", 
dio txapeldunorde Iñigo Perezek. 
Bestetik, zailtasunak ere badi-
tuela aitortu dute: "Zure biko-
tekidea ezagutzen ez duzunean, 
hasieran ez da erraza egiten. 
Partidu aurretik berba egin behar 
izaten da, ez delako norbere 
betiko bikotekidea", dio Ibon 
Perezek. "Baina azkenerako el-
kar ulertu dugu", gaineratu du. 
Iñigo Perezek, bestalde, bikotea 
egitea kosta egin zitzaiela aitor-
tu du. "Biok gara oso lotsatiak 
eta hasieran asko kostatu zitzai-
gun. Finalaurrekoetan nabaritu 
nuen aldaketa eta pozik iritsi 
ginen bukaerara". 

Txiki-txikitan ekin zioten biek 
ala biek pilotan jokatzeari eta 
orain, 16 urterekin, San Migel 
txapelketako finala jokatu dute. 
Etorkizunean pilotari gisa ga-
ratzen segi gura dutela diote. 

iñigo Perez eta ibon Perez pilotariak. mireia bikuña

Ibon Perez eta Iñigo 
Perez, onenen artean
san Migel Pilota txapelketako finalean izan dira 16 urteko bi pilotari oñatiarrak. 
elkarren aurka jokatu dute finala eta ibon Perez eta haren bikotekidea dira 
txapeldunak. Biek ala biek txapelketa ederra izan dela uste dute

bI oñAtIAr fInAleAn 
egoteAk AloñA 
MendIko PIlotA 
sAIlAren lAnA 
bAlIoAn IPInI du
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Xabier Urzelai OÑAtI
"Pena handiz, baina hauxe da 
Antxintxiketan taldetik antola-
tuko dugun azkenengo Arrasa-
te-Oñati lasterketa", adierazi 
zuen Asier Osinagak martitze-
nean egindako prentsaurrekoan. 
Oñatiarrek desagertzeko bidean 
zegoen lasterketa hartu zuten 
2009. urtean, urte askoan Laixan 
eta AED euskara elkarteek el-
karlanean antolatu eta gero. 
Atletismo zale talde bat izanda, 
Oñatiko atletismo taldekoek 
bultzada ona eman zioten Arra-
sate eta Oñati batzen dituen 
lasterketari, eta hainbat berri-
kuntza egin zituzten, besteak 
beste, patinatzaileei ere laster-
keta egiteko aukera emanaz. 

Urte hauetan Arrasate Atleti-
ko Taldekoen laguntza izan dute 
lasterketa antolatzerako orduan 
baina gauzak diren moduan, 
nekatu egin dira: "Jende asko 
behar da, irteera eta helmuga 
herri ezberdinetan izateak zail-
du egiten du lana, eta patina-
tzaileei lekua egiten diegunez, 
errepidea moztu behar izateak 
buruhausteak sortzen ditu bai-
men eta bestelakoei dagokienez. 
Hala, taldean konturatu gara 
jendea nekatuta dagoela, eta 
errelebo bila hasi gara dagoe-
neko. Antxintxiketan taldetik, 
berriz, San Silbestrean eta Kor-

pusetako lasterketan jarriko 
dugu aurrerantzean indarra".

Minutu bateko isilunearekin 
Zapatuko lasterketak ez du no-
bedade handirik izango, dagoe-
neko 60 lagun baino gehiagok 

eman du izena (Herrikrosa.eus, 
12 euro) eta antolatzaileek go-
gorarazi dute proba egunean 
ezingo dela izenik eman.

Lasterketa 17:00etan hasiko 
dute –patinatzaileek– eta bost 
minutu geroago irtengo dira 
korrikalariak: "Minutu bateko 
isilunearekin hasiko dugu las-
terketa, eta lore eskaintza egin-
go dugu; izan ere, gogoan izan 
gura ditugu aurten joan zaizki-
gun, eta urte askoan lasterketan 
gure ondoan egon diren Jose 
Ramon Petreñas epailea eta Jon 
Murguzur korrikalari oñatiarra".

Antxintxiketaneko ordezkariak udal ordezkariekin eta babesleekin. GOIENA

"Arrasate-Oñati probak 
erreleboa behar du"
 ATLETISMOA  zapatu arratsaldean egingo dute Arrasate-Oñati lasterketaren 34. 
edizioa, eta Antxintxiketan taldeak antolatuko duen azkena izango da: "Lasterketak 
bizirik jarraitu dezan errelebo bila gabiltza", adierazi du Asier Osinagak

MINUTU BATEKO 
ISILUNEA GORDEKO 
DUTE PETREÑASEN 
ETA MURGUZURREN 
OMENEZ

Orobengoatarrak, lagunekin batera, Los Arcosen. I.OROBENGOA.

'Purito' CER-era eta Orobengoa 
anaiak bigarren Los Arcosen
 AUTOMOBILISMOA  Xabier Fernandez 'Purito' espainiako 
erresistentzia proban lehiatuko da asteburuan

X.U. ARRAsAte
Arrasateko Igor Orobengoa, Iker 
Orobengoa eta Xabier Fernandez 
Purito pilotuak albiste dira egu-
notan; orobengoatarrak, egin 
dutenagatik; eta Purito, astebu-
ruan egingo duenagatik.

Izan ere, urriaren 1ean egin 
zuten Los Arcosko zirkuituan 
Nafarroako Opena, eta Oroben-
goa anaiak bigarren sailkatu 
ziren Seat Ibiza autoarekin par-
te hartutako bi lasterketetan. 
Gustura bueltatu ziren zirkui-
tutik, podiumera igotzeko hain-
bat zailtasun mekanikori egin 
behar izan ziotelako aurre eta 

potentzia handiko autoen artean 
ondo moldatu zirelako.

'Purito' asteburuan CER-era 
Xabier Fernandezek, berriz, as-
teburuan du urteko erronka 
handienetako bat, Arrasatekoa 
Espainiako Erresistentzia Txa-
pelketan izango delako. Zapatuan 
ordubeteko lasterketari egin 
beharko dio aurre, eta, dena 
ondo bidean, lan txukuna egin 
dezakeela uste du arrasatearrak. 
Domekako bi orduko lasterketan, 
berriz, erronka biderkatu egin-
go da, eta hor zailagoa izango 
da aurrekoekin borrokatzea.

Maila Nazionalean txukun hasi 
dira Beistegiren mutilak, hiru 
partidu jokatu ostean sailkape-
naren erdian daude-eta, lau 
puntu batuta. Joan den astean 
berdindu egin zuten (4-4) Du-
rangoren kantxan, eta asteburuan 
Kukuyaga taldearen bisita izan-
go dute Ibarran –ordutegia zehaz-
teke–.

Euskadiko Txapelketan, berriz, 
Eskoriatzak etxean jokatuko du 
asteburuan Batzarreren kontra 
–ordutegiak zehazteke– eta Mon-
dratek, berriz, atsedena izango 
du. Eskoriatzarrek orain arte 
jokatutako partidu bakarra ira-
bazi egin dute, eta Mondratek 
jokatutako biak galdu egin ditu, 
azkena Scaliburren kontra (4-8).

 ARETO FUTBOLA  UDA 
Aretxabaletak 
Kukuyaga hartuko du

Joan den zapatuan egin zuten, 
Oreindainen, Eltxo Trail izene-
ko mendi lasterketa, eta, azken 
boladan izan dituen lesioak baz-
tertuta, Iban Letamendi oñatia-
rrak jaso zituen besoak helmu-
gan –21 kilometroko lasterketa 
izan zen–.

Letamendik 1.31.54an egin zuen 
lasterketa, eta 33 segundo atera 
zizkion helmugan Ibon San Mi-
geli (1.32.27). Gizonezkoen po-
diuma, berriz, Jon Alberdik 
(1.34.13) osatu zuen; hain zuzen, 
domekan Osintxuko lasterketa 
irabazi zuen gizonak –kronika 
osoa Goiena.eus atarian–. Ema-
kumezkoetan, berriz, Osintxuko 
lasterketa bigarren urtez iraba-
zi du Maddi Mujikak.

 MENDI LASTERKETA  Eltxo 
Trail proba irabazi du 
Iban Letamendik

Arrasate-Oñati (1982), San 
Silvestre (1992), Torreauzo 
(1998) eta Corpusetakoa (2003) 
bata bestearen atzetik sortutako 
lau lasterketa dira, eta 
erakusten dute Oñatin zelako 
zaletasuna egon den 
atletismoarekiko. Zapatuko 
proba lagun talde batek antolatu 
zuen lehenengoz, eta 1992an 
Laixanek hartu zuen lekukoa. 34 
edizio izan dira bi herri lotzen. Arrasate-Oñatirekin batera, Zubillaga-Oñati ere egin izan dute urteetan. P. RUIZ

34 edizio Arrasate eta Oñati lotzen
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Iker Oñate BergArA
Askotariko alorrak barnebildu 
ditzake literaturak; bada, orain-
goan, mendizaletasuna egin du 
bere. Bide horretan, Everest. 
Porque está ahí eleberria idatzi 
berri du Ion Berasategi berga-
rarrak; lanak Everestera egini-
ko bi espedizioren uztartzea du 
erdigunean. Jada erdietsia du 
lehen aitortza: Desnivel aldizka-
riaren 2017ko Literatur Saria.
Desnivel aldizkariaren aburuz, zu-
rea da lehiaketara aurkeztu diren 
eleberrien artean onena. Espero 
zenuen halako aitortzarik? 
Kontraesana eman dezake, baina, 
ez espero arren, esperantza txiki 
bat banuela esan dezaket. Bes-
tela, eleberria ez legoke lehiake-
tako lanen artean. Finean, mai-
la handiko jendea aurkezten da 
aipaturikoan; eta 113 lan zeuden 
orotara. Dena den, nireak beste-
lako ukitua duela esan daiteke. 
Lehiaketari gagozkiolarik, hori 
ona litzateke niretako.
Zein da eleberriak duen "bestelako 
ukitu" hori?
Oso presente dago umorea. Idaz-
ten dudanean, berezkoa dut is-
torioetan umorea txertatzea; eta 
berdina gertatu da eleberri ho-
netan. Batez ere, gaur egungo 
espedizioaz dihardudanean aur-
ki daitezke barrea eragin deza-
keten pasarteak. Bada, helburua 
lortua dudala esan dezaket: 
eleberriarekin barre egin duela 
esan du epaimahaiko kide Juan-
jo San Sebastianek. Hori ohorea 
da niretzat. 
'Everest. Porque está ahí' bataiatu 
duzu liburua... 
Hala da. Izenburua ez da ausaz 
aukeraturikoa. Zehatz esanda, 
izenburua bera espedizio bri-
tainiarreko protagonistetako 
batek –George Herbert Leigh 
Mallory– adierazitakoa litzate-
ke, kazetari batek egitasmoaren 
zergatiaz galdegin zionean. Sin-
plea izan arren, esangura han-
diko adierazpena da Malloryk 
eginikoa. 

Eta, zer irakur daiteke eleberrian? 
Bi espedizio uztartzen ditu kon-
takizunak. Lehenengoan, britai-
niarrek duela 93 urte eginiko 
espedizioa dut inspirazio iturri; 
bigarrenean, bestalde, gaur egun-
go espedizio alpino bat legoke 
oinarrian. Horien bien artean 
urte askoko aldea dagoen arren, 
eleberrian gurutzatu egiten dira 
une batean. Beraz, biak lotzea 
lortu dudala esan dezaket.
Duela 93 urteko espedizioak eza-
gutu behar izan dituzu, orduan.
Ezagutzen ez nuen zerbait da; 
beraz, eleberriaren aurre-lan-
ketan oinarrizko izan dut doku-
mentazio lana. Gaia jorratzen 
duen libururen bat edo beste 
irakurri beharra izan dut; eta, 
horrez gainera, oso lagungarri 
izan zait Internetek eskaintzen 
duen informazioa. Halako ba-
liabiderik gabe, ezingo nuen 
eleberria idatzi.

Horrez gain, mendiaren bueltako 
zaletasunak ere lagunduko zizun 
eleberria idazterakoan, ezta?
Bai. Urtero egiten dut espedi-
zioren bat. Hala, bisitatuak ditut 
liburuan ageri diren toki gehie-
nak; besteak beste, hor daude 
Tibeteko Nyalam herria eta 
Everesteko Rongbuk kanpaleku 
nagusia. Bada, Himalaiara eta 
bestelako tokietara egindako 
bidaia horiek inspirazio iturri 
dira niretzat. Oso lagungarri 
zaizkit eginiko irteerak.
Zer izan da zailena eleberria idaz-
terakoan?
Istorio guztietan moduan, mami 
askoko momentuez gain, horren 
aberatsak ez diren pasarteak 
daude. Niretzat, gaitzagoa izan 
da azken horiek idaztea. Alegia, 
elkarrizketak erraz idazten ditut; 
baina denbora luzeagoa ematen 
dut gainerakoan.
Eskuragarri izango da lana?
Bai. Liburua argitaratzeko au-
kera eskaini dit saria irabazteak. 
Hori da, niretzat, betegarriena. 
Bada, azaroan argitaratuko da 
liburua, Gabon aldean eskura-
garri egon dadin. Besteak beste, 
mendiaren bueltan diharduten 
dendetan eta kioskoetan erosi 
ahal izango da

ion Berasategi, everesti buruzko eleberriaren idazlea. xabi urzelai

"Espedizioak inspirazio 
iturri dira niretako"
ion bErasatEgi idAzleA etA mendizAleA
mendizaletasuna eta literatura uztartuz, 'everest. Porque está ahí' eleberria idatzi 
berri du ion Berastegi bergararrak. Jada literatur sari bat du irabazita

"umOrEa prEsEntE 
dagO EvErEstI 
buruzkO ElEbErIan; 
bEstElakO ukItua 
EmatEn dIO hOrrEk"

Aste amaiera gogorra datorkio 
Arizmendi Leintz taldeari
Bihartik hasita, bi partidu jokatuko dituzte Arizmendi 
leintz futbol taldeko neskek. etxean dute lehena

I.O. deBAgoienA
Aste honetan bi partidu jokatu-
ko dituzte Arizmendi Leintzeko 
neskek. Bihar, eguena, dute 
lehena, Mariño taldearen aurka; 
12:00etan dute hitzordua, Moja-
tegi futbol zelaian. Bada, garran-
tzitsua izango da aste amaiera 
ondo hastea. "Sailkapeneko lehen 
hiru postuetan dauden taldeak 
ez bezala, gainerakoon artean 
puntu gutxiko aldea dago. Beraz, 
jardunaldi batek asko alda de-
zake sailkapena", azaldu du 
Andoni Ezkurrak, taldeko en-
trenatzaileak. 

Esan beharrik ez, bestetik, 
aste amaiera ondo hasteak hu-
rrengo partiduan izango lukeen 
eragina. "Partidu bat irabazteak 
konfiantza ematen dizu; eta ho-
rrek eragina izaten du hurren-
go norgehiagokan. Beraz, lehe-
na irabazita, indar handiagoz 
jokatuko dugu bigarrena. Are 
handiagoa, azken partidua gal-
du ostean", aitortu du. Esan du, 
dena den, partidu "zaila" izango 
dutela biharkoa, "txapelketako 
gainerakoak bezala".

Bestalde, zapatuan –hilak 14– 
dute hurrengo partidua, 16:00etan 
hasita, Hernaniko Zubipe futbol 
zelaian. Gauzak horrela, ezin 

uka aste amaierak izango due-
la islarik sailkapenean. Gaur-
gaurkoz, hamahirugarren pos-
tuan  –hamasei talde daude– dira 
Arizmendi Leintzekoak, lau 
punturekin. Hori bai, garaipen 
bakarrera dute seigarren sail-
katua.

ibarreko taldeak, etxean 
Euren aldetik, Erregional Pre-
ferente mailan diharduten iba-
rreko talde gehienek etxean 
jardungo dute asteburuan. Az-
pimarratu beharrekoa da, horien 
artean, Aretxabaletaren eta 
Antzuolaren arteko derbia. Bes-
tetik, Beasainen aurka jokatuko 
du Aloña Mendik; Zestoaren 
kontra Bergarak; eta, azkenik, 
Soraluze izango du aurkari 
Mondrak. 

Erregional Ohorezko Mailako 
taldeek kanpoan jokatuko dute 
asteburuan. Zarautzen jardungo 
du Aretxabaletak; Mutrikun 
Mondragonek; eta Oiartzunen 
Bergarak. Beraz, asteko jaiegu-
nek ez dute eraginik izan aipa-
turiko taldeen hitzorduetan.

Edizioa ixtean, zehazteke zi-
tuzten Erregional Preferente eta 
Erregional Ohorezko mailetako 
hitzorduak.

I.O. deBAgoienA
Asteburukoa atzean utzita, au-
rrera begira jarriak dira ibarre-
ko Euskadiko senior mailako bi 
taldeak. Bada, Bilboko Jesuiten 
kiroldegian jokatuko dute Fagor 
Industrialeko mutilek, Univer-
sidad de Deusto-Loyola taldearen 
kontra. Zapatuan dute hitzordua, 
19:30ean. Bide horretan, orain 
artekoari segida ematen saiatu-
ko dira oñatiarrak; orain artean, 
jokaturiko bi partiduak dituzte 
irabazita; azkena, Limpieresol 
Corazonistas talde gasteiztarra-
ren kontra: 22-19.

Arrasatearrek, berriz, domekan 
dute partidua, Bidasoaren aur-
ka, 10:00etan hasita. Ford Mu-
garrik ere hasiera ona eman dio 
denboraldiari, sailkapeneko lehen 
postuan dira. Gaur-gaurkoz,  bi 
garaipen eta berdinketa bakarra 
dute erdietsita. Azken hori, au-
rreko astean, Ilcapo Hondarribia 
taldearen aurka; partidu amaie-
ran 25-25 adierazten zuen mar-
kagailuak.

Bestalde, Gipuzkoako Bigarren 
Lurraldeko Txapelketari dago-
kionez, Munttarpe taldearen 
bisita jasoko dute bergararrek.

Kanpoan jokatuko dute Fagor 
Industrialek eta Ford Mugarrik
orain arteko bolada onari segida ematen saiatuko dira 
ibarreko bi taldeak; sailkapeneko goiko postuetan dira



24    KULTURA AsteAzkenA  2017-10-11  GOIENA ALDIZKARIA

Maite Txintxurreta DeBAGOIenA
Bergarako Idazle Eskolan aurki 
ekingo diote 2017-2018 ikasturte 
berriari; hamabosgarrenari, 
hain zuzen ere. Ikasturte berria 
aurkezteaz batera, Karmele Igar-
tua sorkuntza beka ere aurkez-
tu dute Donostiako Koldo Mi-
txelena Kulturunean. Bergarako 
Idazle Eskolak urtero eskaintzen 
du beka hori, eta iazko edizioaz 
geroztik Aretxabaletako Udala-
rekin batera eskaintzen du.

Bergarako Idazle Eskolak ha-
sieratik izan du sorkuntza beka. 
Lehendabiziko irabazleetako bat 
Karmele Igartua Bengoa aretxa-
baletarra izan zen. 2005ean ma-
trikulatu zen Idazle Eskolan, 
eta gerora irakasle lanetan ere 

aritu zen bertan. 2010. urtean 
hil zen Igartua, eta 2011n bere 
izena hartu zuen bekak.

Literaturaren barneko genero 
desberdinak saritzen ditu urte-
ro Karmele Igartua bekak. Bada, 
aurten, film laburren gidoien 
sorkuntza bultzatuko dute, eta 
horretarako bi arrazoi nagusi 
daude, Tere Irastortzak, Idazle 
Eskolako zuzendariak, azaldu 
duenez: "Batetik, askotan ema-
ten du literatura genero jakin 
batzuk bakarrik direla: poesia, 
ipuinak... Orduan, pentsatu ge-
nuen horren ohikoak ez diren 
generoak ere lantzea, eta irudi-
tzen zaigu gidoigintza gure kul-
turaren parte oso garrantzitsua 
dela. Bestalde, gaur egun zine-

man, dokumentaletan eta ikus-
entzunezkoen munduan badabil 
jende berria, gero eta gehiago, 
eta horiek animatze aldera".

Joan den urtean eskola an-
tzerkiari zuzenduta egon zen 
beka, eta antzezlan irabazlea 
Aretxabaletan jokatuko dute 
aurten. Hortaz, irabazleari "bul-
tzada" emateko ahalegina egin-
go dutela aurreratu du Irastor-
tzak, eta laguntasunak jasotzeko 
aukera izan ditzakeela, Udalaren 
asmoa ere hori sustatzea baita.

Oinarri nagusiak 
16 urtetik gorako edozeinek har 
dezake parte lehiaketan. Baldin-
tzetako bat gidoiak euskaraz 
idatzita egotea da, eta parte 

hartzaile bakoitzak lan bakarra 
aurkez dezake. Gaia librea da. 
Lanak aurkezteko epea azaroa-
ren 15era arte izango da zabalik. 
Aretxabaletako udaletxean aur-
keztu behar dira, bertara joan-
da edo postaz bidalita. Idazten.
com webgunean kontsulta dai-
tezke oinarriak zehaztasun osoz.

Epaimahaia
Epaimahaia Bergarako Idazle 
Eskolak izendatuko du, eta ber-
tako kideez eta literatura mun-
duko pertsonez osatuta egongo 
da. 2017ko abenduaren 30a bai-
no lehen jakinaraziko dute zein 
den hartutako erabakia. Hala, 
irabazleak 2.500 euroko saria 
jasoko du. 

Joan den astean aurkeztu zuten Idazle Eskolako ikasturtea eta Karmele Igartua beka. ARETXABALETAKO UDALA

Karmele Igartua beka, 
aurten, film laburrentzat
Bergarako idazle eskolak eta Aretxabaletako Udalak idazle aretxabaletarraren izena 
daraman aurtengo sorkuntza beka aurkeztu dute. Oraingoan, ikus-entzunezko lanak 
bultzatuko dituzte, eta interesatuek azaroaren 15era arte aurkez ditzakete gidoiak

Bertso eta 
antzerki 
ikuskizun 
erradikala 
Ane Labakak eta Beatriz 
egizabalek erradikalak 
gara emanaldia egingo 
dute hilaren 20an
Maite Txintxurreta DeBAGOIenA
Ane Labaka bertsolaria da eta 
Beatriz Egizabal, berriz, an-
tzezlea eta ipuin kontalaria. 
Lasarte Oriakoak dira biak, 
eta, indarrak batuta eta dizi-
plinak uztartuta, Erradikalak 
gara ikuskizuna sortu dute. 
Bada, datorren astean, urria-
ren 20an, egubakoitza, Arra-
satera ekarriko dute. 19:00etan 
izango da, Kulturateko areto 
nagusian. 

"Erradikalak zarete, esaten 
digute. Eta nahi eta behar bai-
no gutxiago, pentsatzen dugu. 
Bi emakume elkartu gara eta 
maletak kontraesanez beteta 
dakartzagu, bertso eta baka-
rrizketa formatuan. Erraieta-
tik ariko gara, umorez, erroe-
tara iritsi nahian. Erradikalak 
gara, esango dizuegu. Eta nahi 
eta behar baino gutxiago, pen-
tsatuko duzue". Hala aurkezten 
dute ikuskizuna Labakak eta 
Egizabalek.

Feminismoaren ikuspuntutik 
hainbat gai lantzen dituzte 
Erradikalak gara ikuskizunean, 
horietako asko euren bizipe-
netatik abiatuta. Euskaltzale-
tasuna, aniztasuna, sexua eta 
indarkeria dira lantzen dituz-
ten gaietako batzuk. Ordubete 
pasatxoko emanaldia izango 
da.

Bergarako Idazle eskolan 
edozein gaietan euskaraz 
idazteko gaitasuna 
bermatzea dute helburu, 
eta idazketa literarioa zein 
profesionala lantzen dute. 
Euskara ohikoa ez den 
alorretan erabilgarri 
egiteko baliabideak 
eskaintzen dituzte, aldi 
berean, hizkuntzen 
ukipenaren ondorioak 
ezagutzen eta gainditzen 
laguntzeko. Graduondokoa 
bi ikasturtetan egiten da 
(300 eskola ordutan). 
Matrikula epea zabalik 
dago urriaren 16ra arte 
ikasle berrientzat, ieskola.
asmoz.org/izenematea 
webgunean.

Bergarako 
idazle eskola 
martxan

ZERRAJERA
INDUSTRIA IZAERADUN AZKEN ERRALDOIA

GOIENA TELEBISTA, ERREPORTAJE BEREZIA
URRIAREN 18AN, EGUAZTENEAN, 21:30EAN

ZU HEMEN ZAUDE
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Aitziber Aranburuzabala ArrAsAte
Euskal Herriko Bertsolari Txa-
pelketa Baigorrin abiatu zuten 
irailaren 23an eta abenduaren 
17an izango da, laugarren aldiz, 
Barakaldoko BECn, finala. Ho-
rren aurretik, sei final-laurden 
eta zazpi finalaurreko –bi itzu-
litan banatuta– egingo dituzte. 
Oraingoan ez dago Debagoiene-
ko bertsolaririk, ezta eskualdean 
saiorik ere; epaile dabil, baina, 
Mikel Fernandez de Arroiabe 
aretxabaletarra.

42 bertsolarik hartzen dute 
parte; horien artean, eskarmen-
tudunak eta gazteagoak edo 
esperientzia gutxiagokoak dau-
de nahastuta. Bost saio izan dira 
dagoeneko, aurreko asteburuan, 
Zallako Mimetiz pilotalekuan 
zapatuan eta Zumaiako Aitzuri 
pilotalekuan domekan. Zapatu-
koan, Miren Amurizak lortu 
zuen finalaurreko txartela eta 
Nerea Ibartzabalek irabazi zuen 
domekako final-laurdena. Aste-
buru honetan saio bakarra izan-
go da, zapatuan jokatuko da 
azkeneko final-laurdena Tolosa-
ko Beotibar pilotalekuan, 
17:00etan.

'Bertsotruk', eskolen artean
Txapelketa Nagusian dauden 
guztiak datoz bertso eskoletatik. 
Ondo entrenatuta daude, asko 
dira urtean zehar egiten dituzten 
saioak eta bestelako ekitaldiak; 
horietako bat da bertso eskolen 
arteko desafioak egitea helburu 
duen Bertsotruk egitasmoa. 

Irailaren bukaeran Seguran 
egin zuten Bertso Eskola Egu-
nean aurkeztu zuten aurten 
hirugarrenez egingo duten eki-
mena. "21 taldek eman dute 
izena eta horiekin zortzi multzo 
egin dira. Multzo horietako 
bertso eskoletako bakoitzak 
bere taldeko bertso eskola har-
tuko du etxean eta elkarrekin 
zehaztuko dute saioaren hitzor-
dua eta formatua", dio Bertso-
zale elkarteak.

Helduen bertso eskolen arteko 
harremanak sustatzea da uda-
berrira bitartean jokatuko diren 
saioen asmoa. Debagoieneko 
hiru taldek hartuko dute parte 
aurten, hain justu, Oñati, Deba-
goiena eta Aramaio taldeek. 

Zaharren egoitzetan ere bai 
Bertsoaren bidez adineko per-
tsonen gaitasuna sustatzea, 
egoitzetan bizi diren adinekoen 
bizi kalitatea hobetuz eta gaita-
sun psiko-emozionalak landuz, 
hori da Gipuzkoako Foru Al-
dundiak eta Lankuk bultzatu-
tako Adin adin-en helburua. 

Hamalau zaharren egoitzatan 
egingo dituzte azaroa bukaera 
bitartean saioak. Debagoienean  
bi egingo dituzte: urriaren 26an, 
Bergarako Mizpirualde egoitzan 
eta azaroaren 9an Arrasateko 
Iturbide egoitzan.

iaz aretxabaletan egin zuten Bertsotruk saio bat. goiena

Txapelketa Nagusiaz 
gain, bestelakoak ere bai
Bertsozaletasuna sustatu eta dituen onurak aintzat hartuta askotariko ekimenak 
antolatzen dituzte Bertsozale elkarteak eta Lanku kultur zerbitzuak, erakundeekin eta 
elkarteekin elkarlanean; horien artean daude 'Bertsotruk' eta 'Adin adin' egitasmoak

eskoleN ArTeAN 
'berTsoTruk' eTA 
hAiNbAT zAhArreN 
egoiTzATAN 'AdiN 
AdiN' egiTAsmoA 

Hemen Debagoiena saioan, Bertsolari Txapelketa nagusiko saioak 
komentatzen dituzte Txomin Madinak eta kolaboratzaile batek. 
"Debagoieneko bertso eskolakoak, adituak eta zaleak gonbidatzen 
ditugu. Hainbat pasarte erakusten ditugu bertso esanguratsuak 
entzuteko. orain arte bi kapitulu egin ditugu: Julen iriondo 
goienako lankide eta bertsozalea eta Xabi igoa aramaioko 
bertsolaria izan ditut lagun", dio aurkezleak.

Finalera bitartean horrela egingo dute, eguenero; baina, bihar 
jaieguna izanik, ez da saiorik izango eta urriaren 19an izango da 
hurrengoa. egun berean eskainiko den Kulturrizketak saioan ere 
bertsolaritza izango da protagonista; izan ere, Miren amuriza eta 
onintza enbeita jarriko dira aulkietan.

txapelketaren inguruan, eguenetan

Goiena Klubeko urriko sariak!

Ken Zazpiren oparia 
Parte hartzeko sariaren izena: 
KenZazpi

Otarrea
Bidezko merkataritzako 
produktuak.  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Otarrea

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

Irakurgailua
Parte hartzeko sariaren izena: 
Irakurgailua

arraSatE

PArte hArtZeKO:
e-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA 'Sariaren Izena' 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean 
egingo da zozketa.
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu 
zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automati-

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 

Irabazi bi lagunendako otordua
ZELAI ZABAL jAtEtxEArI EskEr 
Begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

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

euskara irabazle, denok 



26    zerbitzuak

ZAPATUA, 14

09:00 Txantxariak 1
09:30 Txantxariak 2
10:00 Platopic 17
10:30 Hemen Debagoiena
11:00 Astearen errepasoa
11:30 Amaia DJ
12:00 Jaiak: Maritxu Kajoi
12:30 Ikustenda: Hi gazte! 
13:00 Bide Batez: Sakana
13:30 Astearen errepasoa
14:00 Onein
14:30 Erreportajea: 

Mintzalagunak
15:00 Hemen Debagoiena
15:30 Harira: Bergarako 

alkatea
16:00 Jaiak: Maritxu Kajoi
16:30 Txantxariak 2
17:00 Platopic 17
17:30 Txantxariak 1
18:00 EKT Xabier Aierdi
18:30 Erreportajea: 

Mintzalagunak
19:00 Ekonomia Gurean
20:00 Harira: Bergarako 

alkatea
21:00 Astearen errepasoa
21:30 Adi! Iskanbila: 

Glaukoma

DOMEKA, 15

09:00 Txantxariak 2
09:30 Txantxariak 1
10:00 Platopic 17
10:30 Onein
11:00 Harira: Bergarako 

alkatea
12:00 EKT Xabier Aierdi
12:30 Bide Batez: Sakana
13:00 Erreportajea: 

Mintzalagunak
13:30 Adi! Iskanbila: 

Glaukoma
14:00 Jaiak: Maritxu Kajoi
14:30 Ikustenda: Hi gazte! 
15:00 EKT Xabier Aierdi
16:00 Hemen Debagoiena
16:30 Astearen errepasoa
17:00 Platopic 17
17:30 Txantxariak 2
18:00 Txantxariak 1
18:30 Astearen errepasoa
19:00 Jaiak: Maritxu Kajoi
19:30 Ekonomia Gurean: 

Donostia
20:30 Erreportajea: 

Mintzalagunak
21:00 Harira: Bergarako 

alkatea
22:00 Hemen Debagoiena

EGUBAKOITZA, 13

09:00 Jaiak: Maritxu Kajoi
09:30 Platopic 17
10:00 Txantxariak 2
10:30 Txantxariak 1
11:00 Onein
11:30 Ikustenda: Hi gazte! 
12:00 EKT Xabier Aierdi
12:30 Adi! Iskanbila: 

Glaukoma
13:00 Amaia DJ
13:30 Bide Batez: Askain 
14:00 Astearen errepasoa
14:30 Jaiak: Maritxu Kajoi
15:00 Erreportajea: 

Mintzalagunak
15:30 Harira: Bergarako 

alkatea
16:30 Ekonomia Gurean: 

Donostia
17:30 Onein
18:00 Hemen Debagoiena
18:30 Astearen errepasoa
19:00 Platopic 17
19:30 Txantxariak 2
20:00 Ikustenda: Hi gazte! 
20:30 Adi! Iskanbila: 

Glaukoma
21:00 Bide Batez: Sakana
21:30 Amaia DJ 

Zerrajerari buruZko erreportajea
‘Erreportajeak’ Eguaztena, 21:30

GOIEnA

oñatiko alkatearekin berbetan
‘Harira’ Martitzena, 21:15

GOIEnA

astea goiena telebistan

EGUAZTEnA, 18

erreportajeak eta 
elkarriZketa
‘Hemen Debagoiena’ 

Eguaztena, 18:00/20:00/22:00

EGUEnA, 19

'iparrerat!' amaia 
amundarainekin
‘Ikustenda’ 

Eguena, 21:30

ASTELEHEnA, 16

aste bukaerako 
kirol hitZorduak
‘Harmailatik’ 

Astelehena, 21:30

MARTITZEnA, 17

eguneko albiste 
nagusiak
‘Gaurkoak’ 

Martitzena, 14:30

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 
auzoan, Atxabalpe on-
doan, ikuspegi politak eta 
guztiz berritutako 70 
metroko etxebizitza dago 
salgai. Sukaldea eta 
egongela handiaz gain, bi 
logela, bi komun eta tras-
telekua ditu. Prezio ona. 
678 62 31 52 

103. ERREnTAn EMAn
eskoriatza. 55 metro 
koadroko etxebizitza 
errentan ematen da In-
txaurtxuetan. Logela ba-
karra, baina egongela 
handia. Igogailu eta bero-
gailuarekin. 350 euroren 
truke. 688 66 71 56 edo 
943 08 25 29 

104. ERREnTAn 
HARTU
arrasate. Hiru logelako 
etxebizitza behar dut 
errentan. 688 89 14 55 

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

bergara. Logela bateko 
etxe bila nabil Bergaran. 
400-450 euro ordain de-
zaket hilean. Interesatuok 
deitu: 618 92 40 53 

Debagoiena. Etxebizitza 
behar dugu errentan. Bi 
logelakoa gutxienez. Jan-
tzita ez badago ere, har-
tuko genuke. Hilean 300-
500 euro artean ordain-
duko genuke. 632 77 35 
38 

Musakola. Hiru logelako 
etxebizitza behar dugu 
errentan. 672 91 18 46 
edo 943 5331 75 

105. ETXEAK OSATU
arrasate. Bi logela ema-
ten dira errentan erdigu-
nean. Jende arduratsua 
izatea eskatuko da. 693 
80 64 18 

arrasate. Etxebizitza 
osatzeko pertsona behar 
dugu. 629 80 47 82 

etxea osatu. Etxea par-
tekatzen da Arrasaten; 
Unibertsitatetik oso gertu. 
659 05 53 65 

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 

bergara. Arratsaldetan 
nagusi eta umeak zaindu, 
etxeko lanak egin edo 
bulego eta abarrak garbi-
tzeko gertu nago. 610 34 
97 88 

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 
garb iketak  eg i teko . 
Etxean bertan bizi izaten, 
eguneko 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. Etxean ber-
tan bizi izaten nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Erizaintza ezagutzak ditut 
eta emakume arduratsua 
naiz. 695 07 41 17 (Vilma) 

Debagoiena. Gizona ger-
tu garbiketak, banaketak, 
baserri lanak, etxeak 
hustu, nagusiei lagundu 
edota bestelako lanak 
egiteko. Autoa daukat. 
632 77 35 38 

Debagoiena. Lana egin-
go nuke etxean bertan bizi 
izaten, nagusiak zaintzen 
eta garbiketa lanetan. 
Esperientzia daukat. 665 
64 81 47 

Debagoiena. Mutila la-
nerako gertu. Baserri la-
nak eta abar. 631 15 19 
94 

Debagoiena. nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 
lan egingo nuke. 678 13 
59 14 

Debagoiena. nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 
lan egingo nuke. Gauez 
edo egunez. 631 09 50 
90 

Debagoiena. neska ar-
duratsua gertu nagusi eta 
umeak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko. Ordu-
tegi malgua. 632 91 51 
85 

Debagoiena. neska ar-
duratsua gertu nagusi eta 
umeak zaintzen edota 
garbiketan lan egiteko. 
Ordutegi malgua. 686 45 
72 56 

Debagoiena. neska ar-
duratsua gertu orduka, 
etxean bertan bizi izaten 
edota eguneko jardunez 
nagusi eta umeak zaindu 
edota garbiketak egiteko. 
Esperientzia daukat. 632 
89 57 06 

Debagoiena. neska ar-
duratsua gertu orduka, 
etxean bizi izaten edo 
egunez zaintza lanetan 
jarduteko. 685 26 81 42 

Debagoiena. neska ar-
duratsua gertu zaintzan 
eta garbiketan jarduteko. 
Baita gauak ospitalean 
egiteko ere. Etxean bertan 
bizi izaten, egunez, ordu-
ka edota asteburuetan. 
612 54 71 10 

Debagoiena. neska eus-
kalduna gertu umeak eta 
nagusiak zaintzeko edota 

dendan, tabernan zein 
lantegian jarduteko. 656 
79 28 37 

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. 654 11 
15 14 

Debagoiena. neska la-
nerako gertu: etxeko la-
netan, garbiketan, nagu-
siak zaintzen edota sukal-
dean. Baita ordezkapenak 
egiteko ere. 610 99 70 46 

Debagoiena. Orduka edo 
egunean zehar lan egingo 
nuke ume eta nagusiak 
zaintzen, garbiketan, 
etxeko lanak egiten edo-
ta ospitalean gaixoak 
zaintzen. 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 
jardungo nuke, orduka, 
10:00etatik 16:00etara 
bitartean. 697 83 68 64 

oñati. Emakume euskal-
duna pertsona nagusiak 
eta haurrak zaintzeko 
prest. Baita garbiketa 
lanak egiteko ere. Espe-
rientzia handiarekin. Au-
toa 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. 
640 33 10 46 

Frantsesa. Goizetan fran-
tses eskolak emango 
dizkidan norbait behar 

dut. Trukean aleman es-
kolak eman ahal dizkiot 
eta bestela ordaindu 
egingo nuke. Bergaran 
edo inguruan. 617 79 85 
00 

502. EMAn
oñati. Enpresen Adminis-
trazio eta Zuzendaritzan 
Lizentziatua eta Irakas-
kuntza Masterduna, lehen 
hezkuntzako eta bigarren 
hezkuntzako ikasleei es-
kola partikularrak emate-
ko prest. 606 15 11 47 

8. Denetarik

806. GALDU
betaurrekoak urkulun. 
Irailak 20-22 artean, be-
taurrekoak galdu nituen 
Urkulun. Graduatuak dira, 
tolesgarriak eta funda 
beltz baten zeuden. Aur-
kitu badituzu, deitu zen-
baki honetara. Eskertuko 
da. 943 79 00 16 edo 635 
00 83 33 

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.

• orDaintzeko ataLetan, 
partikuLarren kasuan, prezio 
bereziak goiena kLubeko 
bazkiDeenDako.

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, 90m 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 permisoarekin. 

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 (PISUAK 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€.

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

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko urriaren 11n.

urteurreneko meza zapatuan izango da, 
urriaren 14an, 19:00etan,

oñatiko Mikel Goiaingeruaren parrokian.

2016ko irailaren 27an hil zen, 89 urte zituela.

 Jose Maria 
Urcelay Irazabal

esker ona

bergaran, 2017ko urriaren 11n.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Carmen arriaranen alarguna

2017ko urriaren 5ean hil zen, 95 urte zituela.

Ignacio 
Madinabeitia Irizar

oroiGarria

eskoriatzan, 2017ko urriaren 11n.

Luis Ezeiza Herri Eskolako komunitateak bat egiten du
familiaren saminarekin.

luis ezeiza HlHiko ikastetxeko langile ohia

2017ko urriaren 8an hil zen, 73 urte zituela.

Mari Carmen 
Arriaran Ibarra

esker ona

bergaran, 2017ko urriaren 11n.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko urriaren 7an hil zen, 73 urte zituela.

Mari Carmen 
Arriaran Ibarra

esker ona

oñatin, 2017ko urriaren 11n.

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

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko. 

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

 Jose 
Zugasti Igartua

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emo-
zioak 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 aseguru-konpai-
niak 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.

astE BarrUaN, BaIta ErE:

arrasatE Goiena: Otalora Lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 

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

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

ElGEta Ugari janari denda: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98.

aNtzUola Itzar liburu-denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.

arrasate  e g u n e z

Eguena, 12 FERNANDEZ: Gipuzkoa etorbidea 11 1 / 943 79 22 26
Egubakoitza, 13 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Zapatua, 14 SANCHEZ ALVAREZ: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
Domeka, 15 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Astelehena, 16 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Martitzena, 17 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Eguaztena, 18 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15

bergara  e g u n e z

Eguena, 12 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Egubakoitza, 13 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Zapatua, 14 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Domeka, 15 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Astelehena, 16 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Martitzena, 17 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Eguaztena, 18 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Eguena, 12 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Egubakoitza, 13 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Zapatua, 14 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Domeka, 15 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Astelehena, 16 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Martitzena, 17 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Eguaztena, 18 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28

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
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3. Urrezko ezteiak
M. Pilar Urrestik eta Jose Luis Pagaldaik bihar 
beteko dituzte 50 urte ezkonduta. "Zorionak, 
amama eta aitaita!". Lukenen, Matiren, 
Laiaren, Izeinen eta familia osoaren partetik.

5. Familia bazkaria
Angiozarko Boluko santorcuatotarren 
familiako bazkarian ateratako argazkia. 
Karmelok eta Jose Marik kantu sorta ederra 
eskaini zuten.

4. Ipintzakoak Sastarrainen
Ipintza Institutuko Elgetako, Antzuolako eta 
Bergarako 1. DBHko ikasleak Sastarrainen 
egon dira hiru egunez. Ingurunea, elkarbizitza 
eta euskararen erabilera sustatu dituzte.

6. Ezkontza
Agus Otxoa-Aizpurua eta Maialen Lizarralde 
egubakoitzean, urriak 13, ezkonduko dira 
Oñatiko udaletxean. "Zorionak, bikote, eta 
besarkada bat, familiaren partetik!".

2. Rosario Urangak 100 urte
Urriaren 7an Rosario Urangak 100 urte bete 
zituen. "Familiakoez inguratuta giro onean 
pasatu genuen ospakizun borobila. Zorionak 
eta urte askotarako!".

1. Andaluziara txangoa
Uribarriko erretiratuen etxekoak Andaluzian 
ibili dira berriki. Argazkia Huelva aldean 
ateratakoa da. "Izugarriko eguraldia izan 
dugu, eta aparteko giroa lagun artean".

bAIlARAkoAk pAntojAREkIn
Isabel pantojak Bilbon eskainiko 
du kontzertua, Miribilla aretoan, 
urriaren 28an. Hasta que se 
apague el sol ikuskizunarekin dator 
Euskal Herrira eta emanaldi 
horretan Euskal Herriko 
Unibertsitateko abesbatzaren 
laguntza izango du. Abesbatza 
horretako zuzendaria Aitor biain 
oñatiarra da eta abeslarien artean 
karlos Etxaniz bergararra ere 
badago. Debagoiendarrek, hortaz, 

izango dute tokia tonadillera 
sevillarraren emanaldian. 
Abesbatza, dagoeneko, jo eta su 
ari da entseguetan. 

EgUn moREA hIlAREn 21EAn
Oñatiko Pototak Emakume 
Asanbladak antolatuta, Egun Morea 
egingo dute urriaren 21ean, azken 
urteotan jaien bueltan egin izan 
duten moduan. Frontefeminista 
eta neskalada txapelketekin 
emango diote hasiera egunari, 

goizean, eta, horrez gain, besteak 
beste, poteoa, bazkaria, Atzoko 
ogixa ikuskizuna, kontzertuak 
eta Dja izango dira. 

lApURREtAk mARItxU kAjoIn
Arrasaten Maritxu Kajoi, txikiteroen 
zaindariaren eguna, ospatu zuten 
egubakoitzean, armairuko jantzirik 
dotoreenak soinean. Bada, 
dirudienez, lapurrek ere egin 
zuten osteratxoa parranda 
gunetik, eta mugikor eta diru-zorro 

ugari lapurtu zituzten. Hain zuzen 
ere, 30 salaketa baino gehiago 
izan dira egun hartako lapurretekin 
lotuta. 

kIntADAn Alboko hERRIRA
Diotenez, Antzuolako 
kuadrillaren batek edo bestek 
bergaran ospatuko du herrian 
urte berean jaiotakoen kintada. 
Udazken sasoia izaten da 
ospakizun horietarako garaia 
ibarrean, eta Bergarako jatetxe 

gehienetan erreserba ugari dituzte 
dagoeneko, asteburuetan talde 
handiei bazkari eta afariak 
emateko.

DAntzA EmAnAlDIA oñAtIn
Oñatin azaroan ospatzen duten 
musika zikloaren barruan, aurten, 
kontzertu eta musika emanaldiez 
gain, dantzak ere izango du 
bere tartea. Hala, egitarauak 
dantza emanaldi bat ere jasoko 
omen du.

#diotenez
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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

ARRAsATE
rafa Maria Martin
Urriaren 8an, 51 urte. 
Zorionak, Rafa! 
Ondo-ondo ospatu 
zure urtebetetze eguna 
eta segi beti bezain 
alai eta gogotsu! Asko 
maite zaitugu. Muxu 
potolo bat, etxeko 
danen eta, batez ere, 
Anerren, Unaxen eta 
Laheren partetik.

OñATi
arhane katarain 
Leibar
Urriaren 7an, 3 urte. 
Zorionak, maitte! Ondo 
pasatu zure egunian. 
Merezi dozun moduan 
ospatuko dugu. Patxo 
handi bat, danon 
partetik!

ARRAsATE
Jon rodriguez baena
Urriaren 6an, 6 urte. 
Zorionak, Koko! Etxeko 
txikia handitzen doa. 
Asko maite zaitugu! 
Besarkada handi bat 
Ibairen, Nahiaren eta 
familia osoaren 
partetik.

BERGARA
amaia Fernandez 
Maiztegi
Urriaren 4an, 28 urte. 
Zorionak, Amaia! Patxo 
potolo-potolo bat, 
maitxe zaitxugun 
danon partetik!

BERGARA
udane eta ion unamuno
Udanek 6 urte, 11n eta Ionek 39 urte, 21ean. 
Familixiaren partetik, zorionak eta ondo ospatu 
zuen egunetan.

BERGARA
Oier Sanchez Mugica
Urriaren 11n, 10 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean 
eta muxu handi bat, 
familiakoen partetik.

OñATi
beñat arregui 
unamuno
Urriaren 11n, 6 urte. 
Zorionak, txapeldun. 
Ondo pasatu zure 
urtebetetzean eta 
muxu handi bat, 
etxeko danon partetik!

ARAMAiO
Hegoi azkarate 
arriolabengoa
Urriaren 10ean, 9 urte. 
Zorionak, laztana! 
Amamen, aitaiten, 
amatxoren, aitatxoren, 
osaba-izeben, 
Oihanen, Lideren eta 
Garaziren partetik. 

EskORiATzA
Oinatz Gonzalez 
idigoras
Urriaren 10ean, 6 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Ederto pasatu eguna 
eta muxu erraldoi bat, 
etxekoen partetik!

BERGARA
aratz arabaolaza 
Gorostizu-Orkaiztegi
Urriaren 13an, 11 urte. 
Zorionak, txapeldun. 
Oso harro gaude zutaz. 
Patxoak, etxekoen 
partetik.

OñATi
urko urtaza
Urriaren 12an, 
urtebete. Zorionak, 
Urko! Jada urtetxo bat. 
Ondo pasatu eguna. 
Muxu pottolo bat, zure 
familiaren partetik.

ANTzUOlA
alazne ezkurra
Urriaren 12an, 8 urte. 
Zorionak, politx hori. 
Segi zan bezelakua 
izaten. Asko maitxe 
zaitxugu! Patxo handi 
bat etxeko danon eta, 
bereziki, Noraren eta 
Ekaitzen partetik.

ARRAsATE
aimar egizabal 
Gandarias
Urriaren 11n, 2 urte. 
Zorionak, polit hori! 
Honezkero bi urtetxo! 
Ondo pasatu eta patxo 
pila bat, etxeko danen 
partetik!

BERGARA
alexandra Hernandez 
Franco
Urriaren 18an, 8 urte. 
Gurasoen, anaiaren eta 
aitxitxa-amamaren 
partetik, zorionak eta 
muxu bat.

ARRAsATE
koldo Oianguren 
urroz
Urriaren 16an, 36 urte. 
Zorionak, osaba Koldo! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunian eta mila muxu 
familixa osoaren eta, 
batez be, gure 
partetik. Unax eta Izar.

oharra
Aste honetan, 
eguaztenean 
argitaratzeko 
zenbakia izanda, 
astelehenera 
bitartean jasotako 
zorion agurrak 
bakarrik argitaratu 
ditugu.
Harrezkero 
iritsitakoak, 
hurrengo 
zenbakian 
argitaratuko 
ditugu.



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.

ELGETA Auzolana Egoarbitzan
Egoarbitzako udal lursailak 
garbituko dituzte, Mendizaleen 
plazatik 08:30ean abiatuta.
Aipatutako lekuan eta orduan. 

ARAMAIO 26. Kaleko Margo 
Lehiaketa
09:00etatik aurrera zigilatu beharko 
dira lanak Sastiñan eta leku berean 
entregatu 14:00ak baino lehen. Sari 
banaketa 18:30ean, Sastiñan.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

OñATI Arrikrutzera bisitak
09:30-14:30 eta 15:30-19:00. 
Aurrez erreserba egitea 
gomendatzen da: 943-08 20 00. 
Aipatutako lekuan eta orduetan.

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.

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.

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.

ARRASATE Los Amantes taldea
Castello de la Planako hirukoaren 
kontzertua, Kooltur Ostegunetan. 
Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

Egubakoitza 13
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.

OñATI 'xavier Alvarez de Eulate' 
lehiaketako lanak ikusgai
Pintura lehiaketara aurkeztutako 
lanak ikusgai, urriaren 29ra arte, 
aste bukaera eta jaiegunetan.
Gandiaga Topagunean.

ARRASATE 'Emeek emana' 
erakusketa
Frankismo garaian emakumeen 
testigantzak, irudietan.
Kulturaten, urriaren 21era arte.

BERGARA Kirol argazki 
lehiaketako erakusketa
Bergara Hiria lehiaketara 
aurkeztutako lanik onenak ikusgai.
Aroztegin, urriaren 29ra arte.

 zapatua 14
OñATI 'Artzaintza eta paisaiaren 
bilakaera' bisita berezia
Ondarearen Europako Jardunaldien 
baitan. Izena aurrez eman behar da: 
943-78 28 94 telefonoan. 
Arantzazu Parketxean, 10:00etan.

ARRASATE San Balerixo 
ermitara bisita
Meatzerreka auzoko ermita 
ezagutzeko aukera. Aurretik eman 
behar da izena: turismo@
debagoiena.eus edo 943-79 64 63.
Ermitan bertan, 12:00etan.

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. 

ELGETA 'Kantu-zahar' bazkaria
Bazkaldu ostean, Aitor Ibarra 
tronpetarekin eta Francisco 

Santxotena eta Angel Mariezkurrena 
esku-soinuekin dantzaldia. 
El Rincon de Lola tabernan, 
14:00etan. 

DEBAGOIEnA 34. Arrasate-Oñati 
lasterketa
Antxintxiketan elkarteak antolatuta. 
Patinatzaileak 16:55ean irtengo dira 
eta korrikalariak, 17:00etan.
Portaloitik, 17:00etan.

ESKORIATzA Badminton 
txapelketa
Gazteendako ekintza. Talde 
irabazleak saria lortuko du, eta 
kontuan hartuko da talde mistoa 
izatea. Izen-ematea, gaztelekuan.
Gaztelekuan, 17:30ean. 

BERGARA Organo kontzertua
Organo Erromantikoaren 
Nazioarteko zikloa. Lehenengo 
zatian, Bernhard Marx organo jolea, 
eta bigarrenean, Gorka Zabaleta 
txistularia, Jose Javier Lera 
perkusionista eta Fernando Gonzalo 
organo jolea.
Santa Marina parrokian, 
20:00etan. 

DomEka 15
OñATI Mendi irteera
Aloña Mendiren eskutik. Gainza-
Hirumugarrieta-Gainza (Aralar).
Postetxean, 08:00etan.

ARETxABALETA 'Elizateen 
hirigunea: Aretxabaletako 
erdigunea' bisita gidatua
Aurretik eman behar da izena: 
turismo@debagoiena.eus edo 
943-79 64 63.
Herriko Plazan, 12:00etan.

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.

ARETxABALETA Tomax pailazoa
Hiru ipuin, hamaika irri delako 
ikuskizuna egingo du. Tomax eta 
Muxugorri liburutegira joango dira 
eta ume bati ipuinak kontaraziko 

dizkiete gero eurek antzezteko. 
Sarrerak, hiru euro.
Arkupen, 17:00etan. 

OñATI 'Go!azen' telesailaren 
aurre-estreinaldiko emanaldiak
Denboraldi berriko lehenengo 
kapitulua ikus ahal izango da. Bi 
saio egingo dituzte gaztelekuan, 
17:00etan eta 18:30ean.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

BERGARA Arrasateko margo 
taldekoen erakusketa
Gaur da bilduma ikusten azken 
eguna.
Aroztegin, 18:00etan. 

ESKORIATzA 'Sua' mahai jolasa
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:30ean. 

astElEhEna 16
BERGARA Ludotekak zabalik
Oxirondokoa eta Osintxukoa 
17:00etan zabaltzen dute, eta 
Angiozarrekoa, 16:30ean. Guztiak, 
astelehenetik egubakoitzera.
Aipatutako orduetan eta egunetan.

AnTzUOLA 'Produktuen etiketak 
nola ulertu' tailerra
Landatxopek antolatuta,.
Olaranen, 18:00etan. 

OñATI 'Ostegun kontalariak': 
gonbidapen banaketa
Eneko Haritzak hilaren 26an egingo 
duen haurrendako saiorako 
gonbidapenak banatuko dituzte, 

haur liburutegian, gaur. Emanaldia 
6-9 urte arteko umeendako izango 
da.
Aipatutako lekuan, 18:00etan.

OñATI Pintura lehiaketako 
erakusketa
Sanmigeletako Aire Zabaleko 
pintura lehiaketan parte hartu zuten 
lanak ikusteko aukera. Tartean, Lur 
Gesalaga eta Jokin Telleria 
irabazleen margolanak
Kultura etxean, 18:00etan.

ARETxABALETA Akuarela 
erakusketa
Matilde Sainz Osinagaren 
margolanak ikusgai, urriaren 30era 
arte.
Arkupen. 

martitzEna 17
BERGARA Joskintza tailerra
Gaur hasiko dute tailerra, 
Bizikasiren eskutik. Josteko makina 
nola erabili, konponketak nola egin, 
patroiak nola sortu, jantziak 
berritzeko erak... Euskaraz eta 
gazteleraz egingo dute.
Miguel Altuna institutuan, 
10:00etan.

OñATI Perretxikoei buruzko 
hitzaldia
Jabier Galartzaren eta Bittor 
Altuberen berbaldia. Perretxikoei 
buruzko xehetasunak emango 
dituzte: ezaugarriak, sukaldean nola 
prestatu...
Pake Lekun, 17:30ean.

agenda
EMAIGUzUE zUEn EKITALDIEn BERRI EGUAzTEnEKO EGUERDIA BAInO LEhEn. Tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

goiena

BERGARA Elosuko 39. mendi ganadu azoka
Urriko azoka erraldoia egingo dute: artisautza azoka, Elosuko txahalaren 
dastatzea, haurrendako puzgarriak, trikitilariak, bertsolariak, asto probak eta 
erromeria. Bergaratik zuzeneko autobusak egongo dira.
Gaur, eguena, Elosu auzoan, 09:00etan hasita.
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OÑATI Yogari buruzko hitzaldia
Eterna revolución delako berbaldia 
egingo du Oñatiko yoga taldeko 
kide Roman Agirrek.
Kultura etxean, 18:30ean. 

ARRASATE Alberto Iñurrategi 
eta Xabier Leibar aurrez aurre 
Mondragon Linguaren Topaketalk 
jardunaldietan bat egingo dute 
mendizale aretxabaletarrak eta kirol 
medikuak. Mendia, eliteko kirola, 
prestaketa eta beste hainbat gai 
landuko dituzte.
Kulturaten, 19:00etan.

ARRASATE 'Artzaintzaren bidea. 
12. etapa': izen-ematea
Korre-San Vicente Arana ibilbidea 
egingo dute urriaren 22an. Gaur 
eman daiteke izena Besaideren 
bulegoan 19:30ean.
Aipatutako lekuan eta orduan.

ARRASATE Martitzenetako 
zinema 
Erik Poppek zuzendutako La decisión 
del rey pelikula emango dute.
Amaia antzokian, 20:30ean.

OÑATI 'XIV. mendia eta natura' 
argazki lehiaketa 
Aloña Mendiko mendi sailak deitu 
du lehiaketa. Bi sail ditu: Gizakia 
mendian eta Mendi ingurunea. 
Argazkiak Concursodigitales.com 
atariaren bidez aurkeztu behar dira, 
urriaren 22a baino lehen.
Izen-ematea aipatutako lekuan.

bERgARA 'Mindfulness' eta 
meditazioa
Felix Laskurainen taldea 
martitzenetan elkartzen da. 
Informazio gehiago 652 77 15 83.
Bergaran. 

EguaztEna 18
OÑATI 'Sendian'programaren 
hasiera
Zaintzaileei zuzendutako 
formakuntza hasiko dute. 
Lehenengo saioa.
Euskaldunberri gelan, 15:00etan.

OÑATI Eskulan ikastaroak: izena 
emateko azken eguna

Hiru bide: 943-78 03 53, kultura 
etxeko bulegoak eta kultura.
idazkaritza@onati.eus.
Izen-ematea, aipatutako lekuetan.

bERgARA Eguazteneko azoka
Baserriko eta garaiko produktuak 
erosteko aukera.
Oxirondon, 18:00etan. 

ANTZUOLA Tailerra: Elektrizitatea 
eta gasa
Kontsumobideren eskutik, elektrizitate 
eta gas kontsumoaren gaineko 
tailerra. Landatxopek antolatuta. 
Olaranen, 18:30ean. 

OÑATI Yoga taldearen tertulia
Oñatiko yoga taldeko kide Maite 
Anduagak, Lourdes Igartuak, Jose 
Luis Anduagak eta Gerardo Eskartzak 
egingo dute berba.
Kultura etxean, 18:30ean.

ARRASATE 'Artzaintzaren bidea. 
12. etapa': izen-ematea
Korre-San Vicente Arana ibilbidea 
egingo dute urriaren 22an. Gaur 
eman daiteke izena Besaideren 
bulegoan 19:30ean.
Aipatutako lekuan eta orduan. 

bERgARA Zine-kluba: 'Yo, Daniel 
blake'
Ken Loach zuzendariaren lana. 
Sarrerak, hiru euro.
Zabalotegin, 20:00etan. 

EguEna 19
ESkORIATZA 'Haur masajea' 
tailerra
Luis Ezeizak lau saioko tailerra 
egingo du: hilaren 23an, 25ean eta 
30ean, eta azaroaren 2an. Izena 
emateko: eskolako bulegoan edo 
943-71 49 38 telefonoan.
Izen-ematea, aipatutako lekuan.

bERgARA Usoa Mendikuteren 
margolanak
Esanahi zehatz bako hamahiru 
margolan ipini ditu ikusgai, azaro 
erdialdera arte.
Hamaika tabernan, 13:00etan.

bERgARA 'Zurrumurru tailerrak 
1': lehen saioa
SOS Arrazakeria taldearen eskutik. 
Izena emateko: Bergarako Udaleko 

Gizarte Zerbitzuetan edo 943-77 91 
65 telefonoan. Beste bi saioak egingo 
dituzte hilaren 23an eta 26an.
Irizarren, 17:30ean.

OÑATI Zine-kluba
La comunidad de los corazones 
rotos delako pelikula emango dute.
Kultura etxean, 20:00etan. 

ARRASATE Willis Drummond 
taldea
Post eta rock doinuak lantzen dituen 
taldea, Kooltur Ostegunetan. 
Sarrerak, hiru euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

OÑATI 'kimu berri' erakusketa 
Proiektu berritzaileen VII. ekitaldiko 
lanak ikusteko aukera, urriaren 
27ra arte.
Enpresagintza fakultatean.

Egubakoitza 20
ANTZUOLA 'Afizio ofizio, 
baserritarren bizipenak' 
berbaldia
Hirugarren Sektorearen lanari buruz 
egingo dute berba. Herritar 
guztiendako irekia.
Olaranen, 18:30ean. 

ESkORIATZA 'Harria, maitasun 
istorio' emanaldia
Iñaki Perurenaren ikuskizuna. 
Leitzako harri-jasotzaileak bere 
bizitzan harriak izan duen garrantzia 
kontatuko du, ordubetez. Ostean, 
galderak egiteko aukera egongo da.
Zaldibarren, 19:00etan.

ARRASATE 'Erradikalak gara!' 
ikuskizuna
Ane Labaka bertsolaria eta Beatriz 
Egizabal ipuin kontalaria oholtza 
gainean. Maleta "kontraesanez" 
beteta duten bi emakume, bertso eta 
bakarrizketa formatuan.
Kulturaten, 19:00etan.

OÑATI Ezkabako gartzelaren 
historia
Koldo Pla ikerlariak egingo du berba 
La memoria de una botella hitzaldian. 
San Kristobal gotorlekuan egon zen 
espetxeari buruzko ikerketa egiten 
dihardu.
Kultura etxean, 19:00etan.

ARRASATE

AMAIA AntZOKIA

La reina 
Victoria y Abdul
Zapatua: 19:30, 
22:30.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 
20:30. 
Tadeo Jones
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

OÑATI

KULtURA EtxEA

Detroit
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.

Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 
19:30.

Emoji
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EIbAR

cOLISEO

La montaña 
entre nosotros
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

La reina 
Victoria y Abdul
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguaztena: 
20:30.

Madre!
Zapatua: 17:00.
Domeka: 20:00.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguaztena: 
20:30.

AntZOKIA

Spark. Una 
aventura 
espacial
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

La montaña 
entre nosotros
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguaztena: 
20:30.

zinema

vix.com

Bikote bat hiritik aldenduta 
dagoen etxe baten bizi da. 
Gizona idazlea da, eta 
emakumeak buru-belarri 
dihardu aurretik erretako etxea 
bere gustura apaintzen eta 
egokitzen. Egun baten etxera 
gizon misteriotsu bat helduko 
da. Bi gizonek berehala 
konektatzen dute. Gero 
bigarren gizonaren emaztea 
agertuko da eta beranduago 
horien bi semeak. Istorioak 
ametsgaiztoen antza du. 
Heldutako bikotea konfiantza 
osoz sartzen da etxean. nahi 
dutena galdetzen, etxeko gela 
guztietan sartzen… Ez diete 
jaramonik egiten etxean bizi 
den neskaren esanei. Era 
berean, horren senarra gustura 
dabil sortutako egoerarekin.   
Semeak agertzen direnean 
egoerak eztanda egingo du.  

Filmaren lehengo partea 
nahiko eroa izanik, eta 
pertsonaien portaerak logikatik 
kanpo egon arren, istorioaren 
bigarren zatia oraindik askoz 
zoroagoa eta basatiagoa da. 
Hasieran, gauzak bere onera 
datozela ematen du: seme bat 
izango dute, senarraren liburu 
berriak arrakasta izugarria 
izango du... Hortik aurrera 
idazlearen jarraitzaileak, etxera 
hurbildu eta sartuko dira. 
Etxeak, Marx anaien gela, 
bertsio basatian bihurtu arte. 

Istorioak Adan eta Eva; cain 
eta Abel, bizitzaren zikloaren 
birsorkuntza… Horiek guztiak 
nahasten dira. Ez dut uste inor 
zurrunbilo horren barruan ezer 
ulertzeko gai izango denik. Eta 
azkenean, zinema-aretotik 
irteterakoan, "ama maitea!" 
oihukatu besterik ez dugu.

KRItIKA

Antonio zAbAlA

Madre!  
zuz.: Darren Aronofsky. Herr.: AEB (2017). Aktoreak: Jennifer 
Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris

Ama maitea!
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Miren Arregi oñAti
"Gainditze historia bat da. Amets 
batena. Esfortzuari, sakrifizioa-
ri eta lanerako gaitasunari esker, 
txikitatik amesten zuena lortu 
duen futbolari baten historia". 
Dokumentala zuzendu duen Ar-
teman Komunikazioko Gorka 
Etxabek miresmenez berba egi-
ten du Deportivo Alaves taldeko 
kapitain Manu Garciaz. Depor-
tivo Alavesen arima da, eta 
sekulako balioak dituen pertso-
na". Izan ere, futbolari maitatua, 
errespetatua eta jarraitua da 
Gasteizen eta "dokumentala bere 
bizitzaren begirada bat da. Bai-
ta aitortza bat, Manu Garciari 
berari eta bera bezalako langile 
handiei egindako aitortza bat. 
Izan ere, bera bezalako langile 
handi asko dago futbolean. Iza-
rrak bi dira", gehitu du. 

31 urterekin, Garciak dagoe-
neko badu dokumentala: "Ez 
genuen gehiago itxoin beharrik. 
31 urterekin, historia polita du 
kontatzeko eta pentsatu genuen 
momentua zela". 

Hamaika testigantza 
Gasteizko San Viatorren hasi 
zen futbolean Manu Garcia, 
ume-umetan. Realera joan zen 
handik eta Zubietan egin zen 

futbolari. Realean, baina, ez 
zuen aukerarik izan, eta, hain-
bat taldetan jokatu ondoren –
Girona, Real Union, Eibar, 
Logroño–, Alavesera iritsi zen, 
Lehen Mailako taldera, alegia. 
Amesten zuen hori lortu zuen 
horrela. Ikus-entzunezkoa ha-
maika testigantzarekin osatzen 
da, modu batean edo beste batean 
Manu Garciarekin harremana 

izan duten pertsonen iritziak 
batu dira. 

Ikus-entzunezkoan parte har-
tu duten pertsonen artean dau-
de Pepe Martin, San Viatorko 
bere lehen entrenatzailea; Einar 
Galilea eta Sendoa Agirre tal-
dekideak; Jagoba Beobide eta 
Iñaki Saenz taldekide ohiak; 
Javier Zubillaga, Garciaren ki-
rol ibilbidean sekulako garran-
tzia izan duena, eta Sid Lowe, 
The Guardian egunkari brita-
niarreko kazetaria. Bere guraso 
eta ahizpak ere ageri dira.

Momentu onak eta ez hain onak 
Hainbat dira dokumentalak ja-
sotzen dituen momentuak: Jae-
nen bizi izandako partidua, 
Bigarren B Mailatik Bigarren 
Mailarako igoera, Lehenengo 
Mailara iritsi zenekoa eta Erre-
ge Kopako finala, besteak beste. 
Momentu alaiak bakarrik ez, 
Garciaren ibilbideko unerik 
gogorrenak ere azaltzen baitira.

Zailena, Garcia konbentzitzea 
Ikus-entzunezkoa egiterakoan 
zailena eta errazena zer izan 
den galdetuta, Artemaneko Gor-
ka Etxabek honela dio: "Zailena 
Manu bera konbentzitzea. Ha-
sieran, ezetz esan zuen. Lan egin 
behar izan genuen baiezkoa 
entzuteko". Errazena, bestetik, 
harekin lan egitea izan dela 
aitortu du. "Tipo itzela da eta 
hasieratik eta zuzen-zuzenean 
lan egin du proiektuan".

ETBk erakutsi du interesa 
Arteman Komunikazioak gura 
luke ahalik eta ibilbide luzeena 
izatea dokumentalak. Lanak 
bide onetik doaz, ETBk emiti-
tzeko interesa erakutsi baitu. 
"Gura genuke hala izatea". 

Gorka Etxabe, Manu Garcia eta Joseba Beloki. arteman

Manu Garcia, Mendizorrotzan. arteman

Futbolari izatea lortu 
zuen langilearen historia
'#Manu19' izena du Arteman komunikazio Agentziak Alaves taldeko kapitain Manu 
Garciaren gainean egin duen dokumentalak. irailaren erdialdean aurkeztu zuten 
ikus-entzunezkoa Florida zineman. oso harrera ona izaten ari da

bukAtzeko

Ospatuko al dugu 
urriaren 12a?

Zutabe hau idazten nagoela ez 
dakit zer esango duen bihar 
Carles Puigdemont 
presidenteak. Badakidana da 
espainolak oso urduri daudela. 
Entzun dut Pedro Casado, 
presidentea mehatxatzen. 
Bihar aldebakarreko 
independentzia aldarrikatzen 
badu Campaynsen moduan 
bukatu dezakeela esaten; 
fusilatuta bukatu zuen hark. 
Orain artean, ordezkatzen 
duen herriarekiko leialtasun 
handia erakutsi du 
Kataluniako Gobernuak eta 
honek herriaren leialtasuna 
irabaztera eraman du. Bihar 
dauka agerraldia, 18:00etan. 
Independentzia aldarrikatzen 
badu, izango dugu zer ospatua 
urriaren 12an. Agian, 
aurrerantzean, egun horretan 
lan egiteari utziko diogu lasai 
asko. Ez badu egiten eta men 
egiten badie etengabe jasotzen 
ari den mehatxu eta presioei, 
jai dugu; katalanek eta 
euskaldunok. Urte luzeetarako 
dugu jai, urriaren 12an lan 
eginda ere. Parlem-en alde 
nago, baina esango nuke 
katalanek adierazi duten 
borondatea nola errespetatu 
eta egikaritu dela hitz egiteko 
dagoena; ez estatu federalari, 
konfederalari edo 
autonomikoari bide ematea. 
Ikusgai zer gertatzen den 
bihar eta datozen egunetan. 
Gustura ospatuko nuke aurten 
urriaren 12an Kataluniako 
errepublika berriaren sorrera.

Azken berbA

agurne barruso

PEFC ziurtagiria

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

HARIRA
goIenA telebIstA, DenboRAlDI beRRIA
URRIAREN 17AN, MARTITZENEAN, 21:15EAN
gonbIDAtUA: MIkel bIAIn, oñAtIko AlkAteA. 
ENEko AZkARATEk AURkEZTUTA.

bIDAlI gAlDeRA:
bERRIAk@goIENA.EUs
WhATsApp: 688 69 00 07
TElEgRAM: 688 69 00 07
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