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Eneko Azurmendi debagOiena
Atzo, eguena, Carles Puigde-
montek adierazi zuen urriaren 
10ean ez zuela independentzia 
"modu formalean" deklaratu, 
eta Espainiako Gobernuak ja-
rrera aldatzen ez badu, Katalu-
niako Parlamentuak deklarazio 
formala bozkatuko duela berre-
tsi zuen. Rajoyk, berriz, bereari 
eutsi, eta Puigdemonti oharta-
razi zion Konstituzioaren 155. 
artikulua ezarriko duela –bihar, 
zapatua, bilduko da Espainiako 
Ministro Kontseilua, hartuko 
dituen neurriak erabakitzeko–. 

Gaiaren harira, bi trenen ar-
teko talka aipatu du Angel Oiar-
bidek, Gure Esku Dago (GED)
herri ekimeneko bozeramaileak: 

"Bat iraganeko trena da, eta 
iraganean herritarren boronda-
teak ez du pisurik eta baliorik 
izan, pisu handiagoa izan dute 
ezpata batek edo tanke batek. 
Beste trena etorkizunekoa da 
eta hau herritarren borondatean 
oinarrituta egon behar da, de-
mokrazian". Gaineratu du herri 
ekimenaren esperantza dela 
etorkizuneko trenak aurrera 
egitea. "Ezin dugu irudikatu 
etorkizun bat herritarren bo-
rondatean oinarritzen ez dena".

Oiarbideren esanetan, katalu-
niarrak "Espainiako demokra-
ziaren kalitate maila frogatzen" 
ari dira, eta prozesu honetan 
Espainiako Gobernua izaten ari 
den jarrera gaitzetsi du. "Zer da 

garrantzitsuagoa, legalitatea edo 
herritarren borondatea? Legeak 
ezin dira muga izan herritarren 
borondatearendako, legeak errea-
litatera egokitu behar dira. Orain 
dela 40 urte ez zen errealitate 
bera Katalunian, ezta duela ha-
mar urte ere. Baina legeak ez 
dira estatikoak, eta gizartea 
aldatzen doan heinean, legeak 
ere egokitu egin behar dira".

Kataluniarrak eskema asko 
apurtzen eta dimentsio berri bat 
irekitzen ari direla azaldu du 
herri ekimeneko bozeramaileak. 
"Dimentsio hori da XXI. mendean 
demokraziaren oinarria izan 
beharko lukeena. Herritarren 
borondatea oinarri hartuta, ho-
rren araberako errealitate bat 

eraikitzen ari dira, eta hori 
ezinbestekoa da guretzat", dio.

Hori dela eta, azpimarratu du 
honek guztiak ez diola Katalu-
niako herriari bakarrik eragiten. 
"Euskal herritarron erabakitze-
ko eskubidea ere jokoan dago. 
Hasiera batean, sinpatia bat edo 
elkartasun bat sentitzen genuen 
Kataluniarekiko. Urriaren 1etik 
hona, aldiz, ez da elkartasun 
keinu bat bakarrik, gure esku-
bideen defentsa irmo bat ere 
bada", adierazi du.

elkarretaratzeak 
Martitzen honetan hainbat el-
karretaratze egon dira Jordi 
Sanchezen –ANCko burua– eta 
Jordi Cuixarten –Omniumeko 
burua– espetxeratzeak salatzeko. 
Oiarbidek dio atxiloketa horiek 
ulertezinak direla. "Bi eragile 
hauei esker, herritarrak prota-
gonista bihurtu dira Katalunian. 
Ze aukera gelditzen zaigu herri 
mugimenduoi demokrazia ize-
neko honetan, ezin badugu gure 
etorkizuneko protagonistak izan 
era baketsu eta errespetuzko 
batean?", aldarrikatu du.

'ikustenda', Katalunian 
Julen Iriondo kazetaria Katalu-
nian izan da Ikustenda ekime-
nerako grabaketak egiten, aste-
betez. 2009an lehen aldiz kon-
tsulta egin zen herritik –Arenys 
de Munt– abiatu eta beste zenbait 
herritan barrena ibili da Irion-
do; hango zenbait eragileren, 
politikoren eta herritarren iri-
tziak jaso ditu. "Entzuten diren 
elkarrizketen ehuneko handi 
bat prozesuari buruzkoak dira, 
gai bakarra da", dio. Jasotako 
iritziak aintzat hartuz, azaldu 
du ardura nabaria dela kaleetan. 
"Dena den, elkarrizketatutako 
jende gehienak egoera gizarte 
zatiketara iristen ez dela dio".

Cuixarten eta Sanchezen espetxeratzeak salatzeko egindako elkarretaratzea, martitzenean, oñatiko plazan. eneko azurmendi

"Gure etorkizuna ere 
jokoan dago Katalunian"
angel Oiarbidek, gure esku dago herri ekimeneko bozeramaileak, adierazi du "euskal 
herritarron eskubideak" ere jokoan daudela Katalunian, eta gaineratu du demokrazia 
batean herritarren borondateak ez duela mugarik, betiere, "errespetuz" jokatuz gero

Bruno della Chiesa hizkuntza-
lari, ikerlari eta Harvardeko 
Universityko irakasleak hitzal-
dia emango du urriaren 23an 
–astelehena–, Eskoriatzako Hu-
manitate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultatean. Della Chiesa hez-
kuntzarako neurozientziaren 
bultzatzaile nagusietako bat da. 

Gai hauek jorratuko ditu adi-
tuak: Nola lagundu dezake neu-
rozientziak hezkuntzan?; Bur-
muinaren funtzionamendua 
ikaste-irakaste prozesuan; Emo-
zioak; Sinapsia; Buruz ikastea; 
Enpatia; Etika; eta abar.

Ekitaldia 10:00etan hasiko da,  
baina aurrez eman behar da 
izena, Huheziren webguneko 
formularioa beteta.

Bruno della Chiesak 
hitzaldia eskainiko du 
hilaren 23an, Huhezin

Arizmendiarrietaren Lagunak 
Elkartearen hamargarren ur-
teurrena dela eta, XXI. mendeko
gogoeta eta lanari buruzko jar-
dunaldiak egingo dituzte gaur 
Bilbao Berrikuntza Faktorian, 
Bilbon. Jardunaldi horien hel-
burua da lankidetzak eta elkar-
lanak egungo egoeraren ingu-
ruko hausnarketa egitea. 
10:00etan hasiko dira jardunal-
diak, eta 10:20an aurkezpena 
egingo du Zigor Ezpeletak, Ges-
tio Sozialeko zuzendariak. Gero, 
hainbat hitzaldi izango dira –
ikerketa, industria, berrikuntza, 
hezkuntza, ekonomia sozial, eta 
abarri buruzkoak–. Vicente 
Atxak, MUko errektoreak, eman-
go die amaiera jardunaldiei.

Kooperatibismoaren 
gaineko jardunaldiak 
egingo dituzte gaur
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Maite Txintxurreta debagOiena
Gureak enpresak Candy izan-
dako Artabila guneko eraikun-
tza guztiak eskuratu ditu, eta 
bertan lan jarduna martxan 
jartzeko gertu daude. Datorren 
urteko apirilean produkzioaren 
zati bat bertan ezarrita egotea 
aurreikusten dute.

Gaur egun ere taldeak badu 
lantegi bat martxan Bergaran, 
Labegaraietako industrialdean, 
zehazki, eta hura mantendu 
egingo dute. Hortaz, Candyren 
eraikinak etorkizunean lanpos-
tu berriak sortzeko aukera eman-
go lioke taldeari. "Aurreikuspe-
na da bost urteko epean 75-80 
lanpostu berri inguru sortzea", 
azaldu du Gureak taldeko or-
dezkari Jose Ignazio Galarragak. 
Gureak taldeak ahalmen des-
gaitasuna duten pertsonei eta, 
bereziki, Gipuzkoan adimen 
desgaitasuna dutenei egokitu-
tako lan-aukerak sortu eta ku-
deatzen ditu, eta Bergara gune 
estrategiko bilakatu nahi dute.

Fasekako prozesua
Galarragak azaldu du 2018ko 
apirilerako 75 langile inguru 
jada Candyren lantegian izango 
direla lanean, kablea prozesa-
tzeko aktibitatean. 4.000 metro 
koadro erabiliko dituzte horre-

tarako. Prototipoak garatzeko 
500 metro koadroko gune bat 
erabiliko dute, eta hamabi lan-
gile arituko dira bertan. Datorren 
urtetik 2010ra ekipamendu eta 
makineria berria eskuratzeko 
1,8 milioi euroko inbertsioa au-

rreikusten dutela ere jakinara-
zi du.

Bigarren fasea 2020an abiatu-
ko lukete: "Bigarren pabiloia 
okupatuko genuke; hor, teilatua 
aldatu beharra dago, estruktura 
ere pixka bat ukituta dago... 
Hortaz, seguruenik, hori eraitsi 
egin beharko da eta urbanizazioa 
garatu beharko da". Bada, fase 
horretan, muntaia tailerra era-
mango dute Artabilako lantegi-
ra, 120-130 lanpostu inguru. 

Guneok lantegiaren alderik 
berrienean kokatuko dituzte. 
Eraikuntza zaharrenari dago-
kionean, zehazteke dute oraindik 
nola jokatuko duten horrekin, 
hainbat ideia badituzte ere.

Galarragak azpimarratu du 
Gureak taldearen asmoa Berga-
ra garapenerako gune bihurtzea 
da. "Gure automozioko aktibi-
tatea Bergaran garatuko da es-
trategikoki", esan du. Besteak 
beste, Valeo, Volkswagen, Audi 
eta Seat dituzte bezero. 

Mayc-Candyren itxiera
Artabilako lantegiak pisu han-
dia izan du Bergaran urte luzez, 
Mayc izenez hasieran, eta Candy 
izenez ondoren. Duela hiru urte 
itxi zuen Candyk Bergarako 
lantegia; 150 langile inguru ka-
lean geratu ziren. 

Elena Lete alkateak nabar-
mendu duen moduan, enpresa-
ren itxiera "kolpe handia" izan 
zen herriarentzat. "Halako kol-
peak beti dira latzak, guztioi 
eragiten digutelako, eta gure 

indarrak zuzendu ditugu esparru 
hori berriro balioan ipintzeko 
eta erabilera industriala berri-
ro ezartzeko", azaldu du Letek. 
Era berean, adierazi du Udalaren 
asmoa udalerrian "enpresen 
etorrera erraztea" dela. Hori 
kontuan izanda, "pozik" eman 
dute berria, gogoraraziz 2016ko 
udaberrian mozio baten bitartez 
Candyko esparruak erabilera 
publikoa izan zezan konpromi-
soa hartu zutela. 

Artean konpromisorik zehaz-
tu ez badute ere, bitartekaritzan 
Udalaren helburuetako bat izan-
go litzateke Candyren itxieraren 
ondorioz langabezian jarraitzen 
duten zenbait langile ohirenda-
ko lanpostuak eskaintzea. Tal-
deak proposamena aztertuko 
duela esan du, eta Galarragak 
nabarmendu du langile ohien 
ordezkariekin harremanetan 
daudela azkenaldian.

gunearen transformazioa
Alkateak gogorarazi du Candy-
ren lantegiaren ondoan Miguel 
Altuna institutuaren eraikin 
berria ere bukatzen dihardute-
la, eta, hortaz, nabarmendu du 
denbora gutxi barru gunearen 
itxura asko aldatuko dela. 

Candyren itxieraz geroztik ez dago jarduera industrialik lantegian. goiena

Candyren eraikinean 
lanean hasiko da Gureak
gaur egungo bergarako lantegia mantendu egingo dute, baina ekoizpenaren zati bat 
eskuratu duten plantara pasatuko dute. 2018ko apirilerako industria jarduera 
martxan izatea aurreikusten dute; kableak prozesatzeko lanean, zehazki

Gureak Taldearen 
asMoa berGara 
Garapenerako Gune 
esTraTeGiko 
bihurTzea da

M.T. debagOiena
Mundukidek hirugarrenez an-
tolatu du kooperatiben arteko 
lasterketa solidarioa. Domekan 
izango da, urriak 22, Urkulun.

Nobedadez beteta dator orain-
go edizioa; batetik, lasterka ez 
ezik, oinez eta nordic walking 
modalitateak ere badaude, eta, 
bestetik, Rikardo Abad nafarra 
korrika etorriko da Tafallatik 
lasterketarekin bat egiteko.

Mundukideren lana gizarte-
ratzea eta proiektua aurrera 
eramateko babesa lortzea da 
xedea, "kooperatiben izaeraren 

ezaugarri gisa, talde lanaren 
balioa agerian jarriz", diote. 

Aurten, Mundukiderentzat eta 
Gernarentzat (Nafarroako gai-
xotasun arraroen elkartea) dirua 
batzeko erronka jarri dute abian 
Mundukidek, GERNAk eta Fagor 
Ederlan Taldeak (Tafallako lan-
tokia). Hala, Rikardo Abad eto-
rriko da Tafallatik Urkuluraino 
(145 kilometro) lasterketan par-
te hartzeko, eta bizikletan itzu-
liko da. Bidean, Nafarroako 
kooperatiba industrialak bisi-
tatuko ditu. Silvia Trigueros eta 
Beñat Arnaiz korrikalariek ere 

Abadekin bat egingo dute. Do-
mekan, Markel Irizar ziklista 
izango du bidelagun Abadek.

Zazpi kilometro
Zazpi kilometroko ibilbidea du 
Urkuluko urtegiak, eta aurten 

ere lasterka emango diote horri 
buelta kooperatibetako langileek 
osatutako hirukoteek.

10:30ean abiatuko dira nordic 
walking modalitatean egingo 
dutenak. 11:00etan, berriz, ko-
rrikalariak. 

Kooperatiben arteko lasterketa: 
aurten, antxintxika edo oinez 
Mundukidek antolatzen duen probaren hirugarren 
edizioa domekan izango da, eta nobedadeak daude

iazko edizioan egindako talde argazkia. mundukide

Kupoa dela-eta Espainiako Go-
bernuarekin izandako desados-
tasunei aurre egiteko hornidu-
rak erabilgarri dituzte Gipuz-
koako udalerriek. Udalen Fi-
nantzaketarako Foru Funtsak 
ere urtea inoizko hornidura 
handienarekin amaitzea aurrei-
kusten da, eta hazkundearekin 
jarraitzea 2018an. Hala, 24,7 mi-
lioi euro gehiago izango dituzte 
erabilgarri udalerriek.

Aurreikuspenak betez gero, 
bailarako herri gehienen aurre-
kontuek %3tik gorako hazkun-
dea izango dute. Udalek biztan-
leko 660 euro inguru jasoko 
dituzte 2018an; Leintz Gatzaga-
ren kasuan –herri txikia delako–, 
zifra handiagoa da: 958 euro.

24,7 milioi  
itzuliko dizkiete 
udalerriei
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Maite Txintxurreta debagOiena
Edesa Industrial eta Geyser 
Gastecheko langile batzordeak 
prentsaurrekoa eman du CNA-
ren 142 langile kaleratzeko era-
bakiaren berri emateko. "Bo-
rondatezko irteerak sustatzea" 
eta "suspentsiozko EREa luzatzea" 
eskatu dute. Kontsulten periodoa 
bukatuta, astelehenean helara-

zi zien zuzendaritzak langileen 
ordezkariei lana mantenduko 
dutenen zerrenda, eta asteon 
dihardute langileei jakinarazten.

Langileen ordezkariek salatu 
dutenez, zuzendaritzaren plana-
ren inguruan hainbat galdera 
daude erantzuteke. Hala, plan 
hori, batetik, "oraindik aurrea-
kordiorik ez dagoelarik", artean 

zeintzuk diren jakinarazi ez 
duten bi inbertsorerengan oina-
rritzen dela azpimarratu dute. 
Bestetik, proposamen juridikoa 
zein den ere ez dakitela diote; 
sozietate bakarra edo bi izango 
diren, euren arteko konexioa...

"Ez da fabrikazioaren aldeko 
apustua egiten", esan du enpre-
sa batzordeko bozeramaile Ri-

cardo Perezek, "balio erantsi 
handiena ematen dioten pro-
duktuak egiteari uzten baitzaio".

Planak Fagor markaren era-
bilpenerako aurreakordioa ere 
aipatzen du, "artean ez dauka-
tena". Finantziazioa ere lortzeke 
dagoela nabarmendu du. Hala, 
Edesa eta Geyserreko proiektua 
"arrisku larrian" jarri ei dute.

Kudeaketarekin haserre
Salatu dute enpresa "hasieratik 
gezurretan" aritu dela. Adjudi-
kazioaren unean 700 lanpostu 
sortzeko asmoa agertu bazuten 
ere, gaur-gaurkoz sozietateak 
hartzekodunen konkurtsoaren 
aurrekoan daudela gogorarazi 
dute, eta, hala, "borondatezko 
irteerak sustatzea eta gainon-
tzekoei suspentsiozko EREa 
luzatzea" eskatu dute, inbertso-
rearen proiektua jakin arte.

Hiru aldeko akordioa posible 
ikusten dute langileen ordezka-
riek –Fagor, Edesa, alde soziala–, 
baina horretarako borondaterik 
egon ez dela azpimarratu dute.

Prozesua "irregulartasunez 
beterikoa" izan dela uste dute: 
"Sozietate hauek CNA taldearen 
parte direla ukatzen digute, eta 
ez digute aurkeztu taldearen 
dokumentazioa. Ziurtatuta dau-
kagu Edesa Industrial CNAren 
parte dela, eta hala jakinaraziko 
diogu Eusko Jaurlaritzako Lan 
eta Gizarte Segurantzako Zu-
zendaritzari. Suntsitze ERE hau 
inpugnatzeko aukera handiak 
ikusten ditugu".Enpresak "fede 

txarrez" jokatu duela diote, do-
kumentazioa berandu banatuz 
eta borondatezko irteeren pro-
posamena periodoz kanpo eginaz.

"Iniziatiba" eskatu diote zu-
zendaritzari, Fagor S. Coop-i eta 
Eusko Jaurlaritzari.

enpresaren adierazpena
Zuzendaritzak adierazi du 163 
langileen lanpostua mantentzea 
"industria jarduera mantentzea-
ren aldeko apustua" dela. 

55 urtetik gorakoek lanean 
jarraituko lukete, eta, horrez 
gain, diotenez, "langileen poli-
balentzia" izan da zerrenda hori 
osatzeko irizpidea.

Udalaren gaitzespena
Azken berriei jarraiki, Arrasa-
teko Udalak ere oharra kalera-
tu du, esanez ez datorrela bat 
zuzendaritzaren erabakiaz, eta 
langileei "elkartasuna eta babe-
sa" adierazi die. Kaleratzeok 
ekiditeko "bide guztiak agortzea" 
eskatu du, eta jakinarazi du 
CNA Group taldeko langileen 
eskura jarriko dituela udal en-
plegu programak. Era berean, 
lanpostuak mantentzeko insti-
tuzioekin elkarlanean aritzeko 
prestutasuna adierazi du.

asteleheneko prentsaurrekoa garagartzako plantaren aurrealdean. maite txintxurreta

CNAren EREa inpugna 
dezakete langileek
enpresak edesa industrialeko eta geyser gastecheko 142 langile kaleratuko ditu. 
163 izango dira, hortaz, erregulazio espedientearekin kanpo geratu diren langileak. 
aste honetan dihardute kaltetutako langileei kaleratuak izango direla jakinarazten 

ENpREsAk "fEdE 
TxARREz" jokATu 
duElA dioTE 
lANgilEEN 
oRdEzkARiEk

mireia larrañaga

Merkatari aplikazioa martxan
arrasateko merkatarien jarduna bultzatuko duen Merkatari aplikazioa 
martxan da, eta egunotan presentzia berezia izango du kalean. gaur 
goizean, egubakoitza, informazio-gunea izango da garibain, baita datorren 
astean ere. Herritarrak animatu dituzte komertzioetan galdetu dezaten, eta 
triptikoak eskuragarri izango dira dendetan eta hainbat lekutan. 

M.B./M.T. debagOiena
ELA eta LAB sindikatuek De-
bagoieneko Mankomunitateko 
hondakinen bilketako langileen 
greba deitu zuten urriaren 16tik 
25era bitartean, zortzi kaleratze 
zirela eta. Bada, akordioa lor-
tuta, ez dute grebarik egin. Alde 
biak "gustura" agertu dira ne-
goziazioen emaitzarekin.

Greba deitzeko arrazoia izan 
zen zerbitzua enpresa berri bati 
esleitzean –Enviser–, hark zor-
tzi langile kaleratuko zituela 
jakinarazi zuela, eta lan baldin-
tzak ere eskastu egingo zirela.

Egunotan, langileen ordezka-
riak eta Mankomunitateko kideak 
negoziaketetan aritu dira, eta, 
azkenean lortu dute akordioa. 
"Zortzi pertsona horiek enpre-
sara bueltatuko dira; horietako 
bi lehengo baldintza berberetan 
eta beste seiei lan jardunaren 
%50 bermatuko zaie", dio ELA-
ko Ane Romeok: "Bi erretiro 
aurreratze erraztuko dituzte, 
eta hortik ateratako jardunaldia 
kaleratuen artean banatuko da".

Horrez gain, jardunaldi mu-
rrizketa izan duten langileei 
begira hobekuntzak lortu dituz-

te: jardunaldi osoaren %50 itzu-
liko zaie eta %75 bermatu.

Zerbitzua kontrolatzeko eta 
hobetzeko batzorde bat sortzea 
ere adostu dute. Astero batzar-
tuko da, Gabonak arte.

akordioarekin gustura
Enpresa batzordeak azpimarra-
tu du alde guztiek onartu dute-
la hitzarmena errespetatzearen 
aldeko konpromisoa.

Mankomunitateko ordezkariak 
ere pozik azaldu dira auziak 
izandako bukaerarekin. Zerbitzua 
hobetzeko batzordea osatu izana 
ontzat jo dute, eta azpimarratu 
dute Mankomunitateak eginda-
ko ahalegina.

Bestalde, zabor bilketa zerbi-
tzuan dauden ordezkapenak 
zerbitzu bereko langile ohiekin 
betetzeko konpromisoa berretsi 
du Mankomunitateak.

Akordioa lortuta, hondakinen 
bilketako greba eten egin dute
Mankomunitateko zerbitzua eskaintzen hasi berri den 
enpresak iragarritako kaleratzeak ez dira gertatuko
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Sobietar Iraultzak,     
100 urte

Alberto KAbiKetA
alternatibakO kidea  

arrasate

Errusiako Iraultzaren 100. 
urteurrena dela eta, 
Alternatiba erakundeak 
mundua aldatuko zuen 
gertaera haren gaineko 
ekitaldia antolatu du.

Hain zuzen ere, Octubre 
(Serguei Eisenstein, 1927) 
filma proiektatuko da, eta, 
horren ondoren, ikusleen 
arteko foruma zabalduko 
dugu.

Ekitaldi hori urriaren 
25ean izango da, Jai Zale 
elkartean, arratsaldeko sei 
eta erdietan, Arrasaten.

Izan ere, esan bezala, 
Errusiako Iraultzak 
munduaren historia aldatu 
zuen goitik behera, eta, 
jendartearen aldaketarako 
bidean eta mundu justuago 
baten bila, ezkerreko 
jendearendako erreferentzia 

eta ikasbide bihurtu zen 
hura. 

Bada, XIX. mendean 
izandako askatasunaren 
aldeko iraultzen ondorengoa 
dugu. 

Parisko komunaren (1871) 
esperientzia, adibide bat 
jartzearren. 

Iraultza sozialisten 
lehertzearen zergatiak eta 
garapenak eztabaidagai izan 
dira beti ezkerrean baitan.

Errusiako Iraultzaren 
beraren lehenengo faseak eta 
geroago Sobiet Batasunak 
Stalinen gidaritzapean 
izandako garapen odoltsuak, 
kritikarien hilketekin eta 
errepresioaren aurrean, ezker 
mugimenduaren baitan 
eztabaida luzeak eragin 
zituen eta zatiketen eragile 
ere izan zen.

Geroago, beste iraultza 
batzuk etorri ziren; Kubakoa 
eta Nikaraguakoa, esate 
baterako. 

Horien guztien helburua 
zen boterea hartzea armen 

bidez, horiek eta hamaika 
eztabaida-bide zabaldu izan 
dituztenak. 

XXI. mendean, aldiz, eta, 
batez ere, Venezuelako 
Iraultza Bolibarianoaren 
esperientziatik abiatuta, 
boterera heltzeko eta 
sozialismoaren ideietan 
oinarritutako jendarte baten 
antolaketa ereduaren 
eboluzioa gertatuko da, 
gogoeta berriak edo berrituak 
ekarriz. 

XXI. Mendeko Sozialismoa 
bezala ezaguna egin den 
gogoeta-bidea, hain zuzen, 
iraultza eredu berri horri 
oinarri sendoa emateko 
asmoz azaldu zen.

Sobietar Iraultza lehertu 
zenetik gaur egungo 
iraultzetara 100 urteko tarte 
historikoa joan da. 

Octubre filmaren 
aitzakiarekin, Alternatiba 
erakundetik, jendarte berri 
baterako bide horretaz 
gogoeta egitea proposatzen 
dugu, jendarte justuagoa, 

askeagoa eta pertsonen 
berdintasunean oinarritua 
lor dezagun.

Biolentzia, hemendik 
urrun!

leire ArrizAbAlAgA, NereA KAbue 
etA leire Axpe
debagOiena

Denok dakigun moduan, 
Euskal Herriko eta 
Catalunyako pertsona ugarik 
aspalditik nahi dute 
independentzia.

Urriaren 1ean ikusi ahal 
izan genuen moduan, 
Catalunyak erreferenduma 
egin nahi zuen. 

Batetik, batzuek asko 
eskatzen zuten; bestetik, 
berriz, Espainiako    
Estatuak erreferendum hori 
ilegala zela adierazten    
zuen. 

Hala ere, bertako 
gobernuak aurrera jarraitzea 
erabaki zuen. 

Hain zuzen ere, herri 
bakoitzeko hainbat eskolatan 

hautetsontziak jarri  
zituzten, jendeak bozkatu 
zezan. 

Espainiako Gobernuak 
guardia zibilak eta poliziak 
bidali zituen, hori aurrera ez 
ateratzeko asmotan. Orduan, 
Catalunyako jendearen eta 
guardia zibilen artean 
biolentzia erabiltzen hasi 
ziren. 

800 baino zauritu gehiago 
izan ziren, eta, horien artean, 
umeak eta pertsona nagusiak 
ere izan ziren.

Gure ustetan, gertatutakoa 
ez da onargarria. 

Biolentziaren kontra gaude 
gu. 

Gu pertsonak gara, eta, 
hain zuzen, biolentzia 
erabiliz ezin ditugu arazoak 
konpondu. 

Hitza erabili behar da. 
Izan ere, biolentziarekin 

zer lortzen dugu? 
Horrela, nora ailegatuko 

gara? 
Ezerk ez du justifikatzen 

biolentzia erabiltzea.

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

Unai BUstUria

marrazkiz

Maite al du Aquilesek Briseida? Edo, aitzitik, bere apetari 
jarraiki egiten al du uko Agamenon erregeak borrokara 
deitzean?

Auziak hutsala dirudi, baina Troyaren zein greziarren 
halabeharra Aquilesen erabakiaren gorabeheran dago, baita 
honen izaeraren inguruan egin daitekeen epaia.

Iliada-k Aquilesi egiten zaion irainarekin ematen du hasiera, 
greziar batek pairatu dezakeen irainik handienarekin, zehazki: 
ohoreari egiten zaiona. 

Zertan datza baina? 
Agamenonek Criseida, bere esklaboa, honen aitari itzuli behar 

izan dio, baina ordainetan Aquilesen esklaboa den Briseida 
exijitu du. 

Irain honek Aquilesen sumina eta gerrarako ukoa dakar, 
baita greziarren ezinbesteko porrota ere, Aquilesek Zeus 

jainkoari eskatu bide baitio, 
Tetis bere amaren bitartez, 
greziarrak gudan eror 
daitezen. 

Troyaren garaipena eta 
greziarren porrota aurreikusia 
dago, beraz, baina horra non 
agertzen den hamar urte 
luzeko gerra aztoratuko duen 

bigarren mailako pertsonaia, Patroclo, Aquilesen lagun mina. 
Hectorrek Patroclo hiltzen du borrokaren harrabotsean, 

Aquiles dela itsuki sinetsita –honen armadura soinean 
baitarama–. 

Bere lagunaren galerak samina eta sumina dakarkio Peleoren 
semeari, eta Hector gupidagabe hiltzen du, baita honen gorputza 
profanatu ere.

Kontua da Aquilesen erabakia epaitzeko orduan informazioa 
falta zaigula; Homerok ez digu argitzen Aquilesek 
Briseidarekiko duen sentimendua –nabarmena dena gehiago 
nabarmentzerik nahi izan ez balu bezala–, eta gauzak horrela, 
ohoreaz hausnartzea besterik ez dagokigu. 

Antzina ohore kontuak hil edo bizi baziren, gaur egun apeta 
hutsari erantzungo liokete. Honi jarraikiz, Aquiles miserable 
bat da, bere apetak hamaika hildako eragin baitu. Baina gauzak 
ez dira hain sinpleak. Inoiz. Are gutxiago maitasunean. Nola 
Briseidarekikoa, hala Patroclorekikoa.

Aquilesen samina 
eta sumina

zabalik

iñaki Goitia

antzina ohore 
kontuak hil edo bizi 
baziren, gaur egun 
apeta hutsari 
erantzungo liokete

Lantokiko sexu 
gehiegikeriei aurre 
egiteko, protokoloa

Mikel Garcia idiakez
https://labur.eus/hFg1g

'argia'-n argitaratua

Harvey Weinstein 
produktoreak emakume 
aktoreen aurka urte luzez eta 
industriaren konplizitateaz 
egindako sexu jazarpen eta 
gehiegikeriak azaleratu ostean, 
bere produktoratik eta 
Hollywoodeko Akademiatik 
kanporatu dute. Gurean ere 
badira botere-harremana 
baliaturik lan munduan 
sexu-erasoak egiten dituztenak, 
ez ordea halakoak atzeman eta 
neurriak hartzeko protokoloa 
duten enpresa askorik.

Euskal Herrian Sortuk 
(ondoren hainbat herri 
mugimenduk) kanporatutako 
militantearen kasua ezagun 
egin bada ere, ez da bakarra. 
Pertsona hori bota baina bere 
identitatea ezkutuan 
mantentzea erabaki zuen 
Sortuk, beste alde batera 
begiratzea edo afera isilpean 
"konpontzea" nahiago duenik 
ere bada. Protokolo argiak 
behar ditugu: zein prebentzio 
neurri hartuko dira? Nola 
salatu dezakete biktimek, 
anonimoki ez bada, ondorio 
txarrik ez izateko adinako 
bermeekin? Zeintzuk izango 
dira protokoloaren 
arduradun, independente 
jokatzeko eta ez agintarien 
konplize? Nolakoa izango da 

salatua izan den erasotzaileari 
egingo zaion galdeketa? Nola 
landuko da kasua lankideekin 
eta nola talde osoaren babesa 
biktimarekiko? Zein zigor 
aurreikusiko zaizkio 
erasotzaileari lantokian? Eta 
sozialki? Judizialki? 
Publikoki salatuko al da 
erasotzailea? Eta hala egiten 
ez bada, kanporatzen den 
pertsonaren identitatea ez 
azaleratzea ez al da arazoa 
gainetik kendu eta beste 
norabait bidaltzea?…

Ziurrenik, arlo honetan ere 
ugari daukagu ikasteko herri 
mugimenduetatik eta zehazki 
mugimendu feministetatik. 
Adibiderako, Lizarrako 
jaietan sexu-erasotzailea 
txosnagunetik bota zutenekoa.

handik eta hemendik
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Mireia Bikuña bergara
Euskal enpresarien aldeko 
oroimen eta aitortza ekitaldia 
egingo dute gaur, egubakoitza, 
Euskalduna jauregian. 
"Terrorismoak zigortutako" 
hainbat laguni egingo diete 
aitortza. Adibidez, Miguel 
Lazpiur bergararrari. 
Ekitaldi hunkigarria izango da, 
duda barik. 
Bai. Halako aitortzak beti dira 
politak, eta, jasandako 
sufrimenduari egindako 
aitortza bada, askoz politagoa. 
Gainera, enpresaburuekin, 
lagunekin, egoteko aukera 
izango dut. Ez dakit, zehatz-
mehatz, zeintzuk egongo diren 
Euskaldunan.
Omenaldia jasoko duzuenok 
parte-hartzerik izango duzue? 
Badakit berbaldi batzuk 
egongo direla. Batzuek hitza 
hartuko dute, baina ezin dut 
gehiago zehaztu.
Gaur, sei urte bete dira ETak 
su-etena iragarri zuela, eta egun 
berean omenaldia. Beranduegi? 
Ez dut uste. Gauza eta egoera 
guztiek behar dute 

egonkortzeko eta sendotzeko 
denbora. Orain erabaki dute, 
eta nik, behintzat, eskertzen 
dut.
Izan ere, terrorismoaren 
jazarpena eta mehatxua 
sufritu dugunon gauzarik 

zailena bakardadea izan da. 
Isilean sufritu dugu. Gutxi 
batzuei kontatuta. Ahalik eta 
sufrimendu eta kalte txikien 
eragite aldera. Orain iritsi da 
garaia: jakin dezatela guztiek 
zer izan zen orduko hura eta 

nola sufritu genuen. Nortzuk 
egon ginen egoera hartan.
90eko hamarkadan jaso zenuen 
lehen gutuna etxean. atzera 
begiratuta, zer datorkizu burura? 
Gauza asko. Etxeko 
egunerokotasuna goitik 
behera aldatu zitzaigun. 
Ezinegona, beldurra, 
bakardadea... Guk erabaki 
genuen etxe barruan aztertzea 
mehatxuen gaia. Eskatzen 
zigutena ez ordaintzea erabaki 
genuen. Jakitun ginen erabaki 
hark zein ondorio izango 
zituen, baina aurrera egin 
behar genuela erabaki 
genuen. Aztertu, erabaki eta 
ekin.
Mehatxuak eta heriotzak ere bai. 
Zalantza barik. Nire egoera 
baino askoz okerragoa bizi 
izan zutenak egon ziren. 
Bereziki, hil egin zituztenak. 
Joxe Mari Kortaren eta Iñaxio 
Uriaren erailketak oso 
gertutik bizi izan nituen, eta 
muturreko egoera izatera 
heldu ziren.
Egoera asko aldatu da.  
Bai, horixe. Atzera begira 
ipintzea kostatu egiten da, 
baina egoera guztiz aldatu da. 
Egun bizi dugun lasaitasunak 
ez dauka preziorik. Lasai bizi, 
lasai lan egin... Eta, lasaitasun 
horrek ematen duen 
ikuspuntutik, asko eskertzen 
dira omenaldiak, aitortzak eta 
oroimen egunak. 

Miguel lazpiur bergararra. goiena

"Ez dauka preziorik egun 
bizi dugun lasaitasunak"
MiGuEl lazPiur COnfebaskekO presidente Ohia

prOtagOnista hau be badOgu!

Jordi Sanchez eta Jordi 
Cuixart ANC eta Omnium 
elkarteetako presidenteak 
atxilotu ditu Espainiako 
Auzitegi Nazionalak, urriaren 
1eko erreferendumean 
herritarrak mobilizatzeagatik, 
eta sare sozialak 
kataluniarrak askatzeko 
mezuekin bete dira. Horrela, 
#LlibertatJordis edota #Junts 
traolak trending topic izan 
dira Euskal Herrian ere.

Cuixarten eta 
Sanchezen alde

Ehunka sute izan dira azken 
asteetan Galizia eta Asturias 
inguruetan, eta gehienak 
gizakiek probokatuak izan 
litezke. Haserrea eta 
elkartasuna nagusitu da 
sarean, eta #ArdeGaliza 
traola erabilienetakoa izan da.

@alauzirika: "Elkartasuna 
gutxi batzuen utzikeria eta 
negozioagatik sugarretan 
kiskaltzen ari den Galizako 
herriarekin #LumeNuncaMais 
#ArdeGaliza".

Galiziako suteek 
haserrea piztu dute

Getxoko Ibarbengoako ortu 
okupatua hustu du 
Ertzaintzak. Proiektatutako 
garapen urbanistikoaren 
aurkako sinbolo bilakatu izan 
da #Tosu eta bertako ortuak, 
eta gaiak oihartzuna izan du 
sarean:

@Tosu_Betirako: "2007an 
gelditu genuen, oraingoan be 
geldituko dugu! Zapatuan 
12:30tan manifestazioa 
Telletxetik! Andra Mari ez 
ikutu! #TosuBizirik"

#TosuBetirako, ortu 
okupatuen alde

Bizikletak 
garbitzeko gunea 
Aretxabaletan
Herriko bizikletazaleek 
hainbatetan egindako 
eskaerari erantzunez, 
bizikletak garbitzeko gunea 
jarriko du Aretxabaletako 
Udalak, Markole auzoan. 
Hondakinak botatzeko 
larrialdigunea zegoen lekuan 
kokatuko dituzte ura eroateko 
tutu malguak eta gainerako 
tresnak. Lantxo batzuk egin 
beharko dituzte aurretik, hara 
ura eroateko eta erabilitako 
ura isurtzeko. Udal 
ordezkariek jakinarazi dute 
urtea bukatu aurretik eginda 
egongo dela.

iturri Onetik

Zubillagan 
"legerik ez"

"Oñatiko Zubillaga auzoan 
legeak betearazten dira?", 
galdetzen du irakurle batek. 
Gehitzen du edozein tokitan 
aparkatzen dela; autobusak 
eta kamioiak abiadura 
handian dabiltzala, nahiz eta 
30 km/h den gehienezko 
abiadura; bidegorrian 
kamioiak daudela… 
"desgrazia bat pasa arte…". 
Hilaren 13ko irudi hori 
bidali du: "Erdi jai, eguraldi 
ona, bidegorrian jende 
piloa…".

goiena

gOra eta behera
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Xabi Gorostidi arrasate
Luze joan zen asteburua Juan 
Alvarez arrasatearraren fami-
liarentzat, baita haren bilaketan 
parte hartu zutenentzat ere. 
Jende asko inplikatu zen arren, 
bilaketak amaiera goibela izan 
zuen, baina herritarrek eta pro-
fesionalek egindako lana esker-
tu nahi izan dute Alvarezen 
familiakoek. 

"Juanen bilaketan bizi izan-
dako momentu gogor eta larri-
garrien ostean, eta amaiera 
ikusita, haren familiak eta la-
gunek bihotz-bihotzez eskertzen 
eta aitortzen dugu profesional 
eta boluntarioek egin duzuen 
lana, eta emandako babesa. Zuen 
laguntzak eta gizatasunak argi 
utzi digu bizitzan balio handien 
duena pertsonak direla. Eskerrik 
asko".

Pasa den ostegunean eman 
zuen abisua Juan Alvarezen 
familiak, mendira joan ostean 
etxera itzuli ez zelako. Ordutik 
astelehenera arte, egunero irten 

ziren arrasatearraren bila, adi-
tu taldeak, baita boluntario 
ugari ere. 

Egubakoitzean Udalatx eta 
Besaide mendien artean bilake-
ta hasi ondoren, lekuko batek 
emandako arrastoari esker, bi-

laketa Anboto mendirantz bide-
ratu zuten zapatuan. 

Domekan, Iturripetik 250 bat 
boluntario abiatu ziren mendi-
ra, eta, hiru taldetan banatuta, 
Anbotoste, Tellamendi eta Ko-
bate inguruetan ibili ziren.

Lurreko miaketa taldeez gai-
nera, eta DYAk jakinarazi zue-
nez, Ertzaintzaren helikopteroa 
ere ibili zen bilaketa lanetan 
laguntzen. 

Amaiera goibela 
Egunak pasa ahala, Juan Alva-
rez bizirik aurkitzeko aukerak 
gutxituz zihoazen, eta astelehen 
arratsaldean konfirmatu zen 
haren heriotza. 17:00 inguruan, 
Juan Alvarezen bila zebilen he-
likopteroak gorpu bat atzeman 
zuen Anboto mendiaren ipar-
ekialdeko magalean, Durangoko 
partean. Ertzaintzak konfirma-
tukoaren arabera, hilik aurkitu 
zuten Juan Alvarez, 56 urteko 
mendizale arrasatearra; buruan 
kolpe handi bat zuen.

Izan ere, astelehenean beste 
bi pista berriren atzetik aritu 
ziren: alde batetik, ostegunean 
harekin topo egin zuen Elorriko 
udaltzain baten testigantza; eta 
bestetik, eguenean bere baserri-
tik gertu oihu edo kexu batzuk 
entzun zituen baserritarrarena. 

esker oneko hitzak
Juan Alvarezen gorpua aurkitu 
osteko egunean, familiako kideek 
esker oneko gutuna helarazi 
zuten komunikabideetara, Uda-
laren bitartez. 

Lehenik eta behin, Arrasateko 
Udalak izandako portaera es-
kertu zuten. "Lanek izan duten 
zailtasun logistiko eta emozio-
nala kontuan izanik, alkateak 
erakutsi digun gertutasuna, 

konpromisoa eta prestutasuna 
eskertu nahi ditugu. Era berean, 
Udaltzaingoaren lana ere azpi-
marratu nahi dugu, kasu asko-
tan euren zeregin profesionale-
tatik harago joan direlako". 

Bilaketan lanetan inplikatu 
ziren Ertzaintzaren, Gurutze 
Gorriaren, DYAren, basozainen 
eta mendirako sekzio berezien, 
helikoptero zerbitzuaren eta 
Arrateko txakur trebatuen uni-
tate bereziaren lana goraipatu 
zuten, baita herritarrek eta Be-
saide Mendi Elkarteak izandako 
inplikazioa ere. Azken horiei 
buruz zera esan zuten: "Jendea 
mendian gidatzeko lana egitea-
gatik, eta beste mendi elkarte 
batzuen laguntza lortzeagatik: 
Atxondo, Elorrio, Durango... 
Baita euren ezagutza sakona, 
ardura, elkartasuna eta balioak 
erakusteagatik". 

Azkenik, mendian ez egon arren 
distantziatik euren alea jarri 
zutenen ekarpenak ere aipatu 
zituzten: "Arrasate Opinari sare 
sozialen bidez informazioa eta 
animoak helarazteagatik, euren 
ibilgailuak laga dituztenei, eta 
janaria eta edaria eskaini duten  
taberna, komertzio eta etxe par-
tikularrei".

Herritar talde bat kobate aldean bilaketa lanak egiten. xabi gorostidi

"Zuei esker bakean  
hartuko du atseden"
Urriaren 12an galdu zen Juan alvarez mendizale arrasatearra, eta astelehenean 
aurkitu zuten haren gorpua, anboton. tarte horretan bilaketa lanetan inplikatu diren 
herritarrentzako eta profesionalentzako esker oneko hitzak izan ditu familiak 

"bihotZ-bihotZeZ 
eskertZen duGu 
boluntarioek eta 
profesionalek 
eGindako lana"

nekane gardoki

Shanghain ere Maritxu Kajoi
Maritxu kajoi ospatzeko ez dago distantziarik, eta, 
kilometroen mugak alde batera utzita, asiar 
kontinentera egin zuen salto urriaren 14an.

shanghaiko euskal etxean ospatu zuten festa. 50 
lagun inguru batu ziren han, eta irudian, festan parte 

hartu zuten arrasatearrak daude. "shanghaitik eskerrak 
eman nahi dizkiogu Maritxu kajoi komisiñuari, beste 
urte batez eskapularioak lepotik eraman ahal izan 
ditugulako, eta Paulari, arrasateko kartel berberaz 
iragarri ahal izan dugulako shanghaiko Maritxu kajoi".

Txatxilipurdi elkartea lan-poltsa 
handitzeko nahian dabil, ludo-
teka eta gazte txokoetan aisial-
di hezitzaile gisa aritzeko. Hau-
tagaien zereginak haur eta ne-
rabeekin harremanak sortzea 
eta lan hezitzaile eta euskaldu-
na egitea dira. 

Hezitzaile profila betetzeko, 
besteak beste, kontuan izango 
dute euskarazko EGA titulua 
edo baliokidea izatea, begirale 
titulua izatea, Arrasatekoa edo 
ingurukoa izatea, antzeko lanean 
esperientzia izatea eta talde la-
nerako gaitasuna. 

Interesatuok, bidali curricu-
luma idazkaritza@txatxilipurdi.
com helbidera. Zalantzarik iza-
nez gero, deitu: 943 79 54 46. 

Ludotekarako eta 
gazte txokoetarako 
hezitzaile bila  

Hileko hirugarren zapatuetako 
ohiturarekin jarraituz, Seber 
Altube plazan egingo dute topo 
bertako zein kanpotik etorrita-
ko ekoizleek. Gaztainarekin 
lotutako tailerren bat lotzen 
ahalegindu dira antolatzaileak, 
baina, azkenean, ez da posible 
izan.

Betiko legez, sasoiko produk-
tuak ekoizleei zuzenean eroste-
ko aukera izango dute bertara-
tzen direnek. Produktu hauek 
egongo dira zapatu honetako 
azokan: porruak, zerbak, kala-
bazak, kalabazinak, piperrak, 
espinakak, gaztainak, intxaurrak, 
hurrak, sagarrak eta babak, hain 
zuzen ere. Guztira, zazpi postu 
izango dira. 

Urriko baserritarren 
azoka bihar, tailer 
berezirik gabe 
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Altxorrak

Hain zaila egiten zaigu "maite zaitut" bat esatea; kantuan, 
idatziz, mezu bidez… bai, noski, askotan baina benetan urrea 
balio izaten du barrutik atera eta egiazkoa izateak.

Nik ez dakit esaten, kursia iruditzen zait; agian, txoratuta 
nagoela pentsatuko duzue, edo ez, auskalo! Hitzak baino gehiago, 
ekintzak dira. Maitatzen duzuna; zaintzea, entzutea, aholkatzea, 
zigortzea, laguntzea, erakustea, jolastea, elkar bizitzea, 
konpartitzea, errespetatzea, ulertzea… zenbat eta zenbat hitz 
gehiago idatz ditzakedan. Bai, horrela bizi dut nik, gehiago esan 
edo emateagatik ez dut gehiago maiteko, ez hobeto maitatuko. 
Bakoitzak bere aukerak zein mugak ditu. Beraz, ez gehiago ez 
gutxiago, dakizun bezala adierazi, konpartitu, demostratu, 
oraindik bada denbora erlojuaren orratzak martxan badabiltza. 

Maitatzea bizitzak eman digun opari bat da; beraz, ikas 
dezagun hitzez baino gehiago, ekintzez ematen. Maitatzea 
zaintzea da, beharrezkoa bada tristurak elkarbanatzea eta 
poztasunak batera ospatzea. Ruper Ordorikak kantuan 
guztiokin konpartitzen duen bezala: zaindu maite duzun hori!

nire ustez

eneritz urrutia

Beste urte batez, Arrasateko 
Udaleko Gazteria Sailak deituta, 
musika grabazioak egiteko ditu 
laguntzak eskatu ahal izango 
dira. 

Horretarako, baldintza hauek 
bete beharko dira: taldekideen 
%50 gutxienez Arrasaten errol-
datua izatea, azken bi urteetan 
laguntzarik ez eskatu izana eta 
2016ko azarotik 2017ko azarora 
grabatutako lanak izatea. 

Gazteria Sailetik, aurkeztuta-
ko ordainagirien %50 ordain-
duko da; betiere, 700 euroko 
mugarekin. 

Diskoa kaleratu gabe izan arren 
aurretik aipatutako tartean gra-
batu bada, diru laguntza eska 
daiteke.

Musika grabaziorako 
laguntzak azaroaren 
30a baino lehen

Ondarearen Europako Jardu-
naldiek geldialdia egingo dute  
domekan Arrasaten, herriak 
burdingintzarekin izan duen 
harreman historikoan sakon-
tzeko.

Bisita gidatua Arbolapetan 
hasiko da, domekan, 09:30ean, 
eta, gutxi gorabehera, lau ordu 
iraungo du. Bertan, burdinaren 
ustiatzeak herriko paisaian izan 
duen eragina aztertuko dute, 
Arrasate Zientzia Elkarteko la-
gunen gidaritzapean. 

Horretarako, herriko hainbat 
bazter bisitatuko dituzte, eta  
hau izango da jarraituko duten 
ibilbidea: Arbolapeta, Monterron, 
San Kristobal, Iturritxipi, An-
porreta eta Antoña. 

Ibilbide gidatua 
domekan, burdinaren 
ustiatzeari buruz

Goiatz Arana arrasate
Azken boladan, xiringak eta 
heroina kontsumo arrastoak 
azaldu dira hainbat tokitan, eta 
horrek kezka eragin du arrasa-
tearren artean. 
Hori ikusita, prentsaurreko age-
rraldia egin zuten martitzenean 
Arrasateko udaletxean, eta ber-
tan, Maria Ubarretxena alkateak, 
Iñaki Arriaga udaltzainburuak 
eta Amaia Frontaura udaltzain-
buru-ordeak hartu zuten parte. 

Udalarentzat lehentasunezko 
gaia dela eta, lehen momentutik 
euren eskuetan dagoen guztia 
egiten ari direla azaldu zuen 
Maria Ubarretxena alkateak.

Horren harira, bi esparrutan 
ari dira lanean: prebentzioan 
eta jarduketan. Lehenengoari 
dagokionez, batetik, Ai Laket! 
eta Agipad elkarteekin ari dira 
lanean; eta bestetik, identifika-
tuta dituzten kontsumitzaileen 
gurasoekin harremanetan dau-
de. Jarduketei dagokienez, hain-
bat zerrendatu dituzte: 2016ko 
iraila ezkero, ia hilero egon dira 
atxiloketak edo konfiskatu di-
tuzte drogak. 

sei droga saltzaile 
Droga saltzen duten sei pertso-
na identifikatuta dituzte eta 
atxilotuta ere egon dira, baina, 
sarritan, aske geratzen dira: 
"Kontua da atxilotuak izan ostean 
epailearen eskuetara pasatzen 
direla eta hor bukatzen dela 
gure esku-hartzea. Tamalez, ez 
dago gure eskuetan epaitegietan 
gertatzen dena, eta askotan ger-
tatzen dena da pertsona horiek 
libre geratzen direla". 

22-23 urteko hiruzpalau gazte
Ubarretxenak aditzera eman 
duenez, heroina kontsumitzaileak 
identifikatuta daude. 22-23 urte-
ko hiruzpalau mutil dira, nahiz 
eta horrek ez duen esan nahi 
herrian heroina kontsumitzaile 
gehiago egon ezin daitekeenik. 
Gaineratu dutenez, identifika-

tutako gazteek zerikusia dute 
herrian azkenaldian izandako 
gertakariekin.

"Zerikusia dute Musakolan 
eta Erguingo eliza atzean azaldu 
diren xiringekin, baita Monte-
rrongo komunetan azaldu diren 
droga arrastoekin ere, eta eurak 
dira azokako komunetan zizta-
tzen harrapatu zituztenak. Per-
tsona berdinak dira guztiak. Eta 
eurak dira, era berean, orain 
gutxi Erguingo erretiratuen 
etxean izandako lapurretaren 
egileak, Biterin –labana batekin 
mehatxatuta– egindako lapurre-
taren egileak eta pasa den zubian 
Musakolan egindako lapurreta-
ren egileak. Psikiatrikoan egon 
dira eta desintoxikazio zentroan 
ere bai, baina berriz erori dira. 
Arazo larri bat dute eta euren 
gurasoekin egon gara".

Gai zaila da, Maria Ubarre-
txena alkateak azaltzen duena-

gatik: "Ertzaintzarekin koordi-
natuta ari gara lanean, ikerke-
tak zabalik daude eta informazio 
asko dugu, baina ezin dugu 
publiko egin, ikerketak ez ozto-
patze aldera. Aldiz, jendaurrean 
ezer esaten ez baduzu, herritarrei 
iruditzen zaie ez duzula ezer 
egiten, eta gauza biak ez dira 
bateragarriak".

eskaera herritarrei
Eskaera berezia egin diete he-
rritarrei: droga kontsumo arras-
toren bat edo zerikusia izan 
dezakeen beste zerbait ikusten 
badute, 943 25 20 10 telefono zen-
bakira edo 112ra deitzeko. "Deia 
anonimoa izan daiteke, gainera", 
azaldu dute. Eta horri gehitu 
diote BAZen kexa jartzearena 
bigarren urrats bat litzatekeela: 
"Kexa jarri gura duenak jarri 
dezake eta ongi dago. Baina ga-
rrantzitsuena da guri lehenbai-
lehen jakinaraztea".

"Egia da heroina beste droga 
batzuk baino merkeagoa dela 
eta bere kontsumoak gora egin 
duela apur bat, baina ezin de-
zakegu gorakada nabarmen 
batez hitz egin, ez Arrasaten, 
ezta orokorrean ere", azaldu 
dute.

Maria Frontaura, Maria Ubarretxena eta iñaki arriaga prentsaurrekoan. goiatz arana

"Heroina kontsumoa ez 
da arazo orokor bat"
Mezu hori eman zuen alkateak, herrian gai horri buruz sortu den ezinegonaren 
aurrean. udaltzainen buru diren iñaki arriagarekin eta amaia Frontaurarekin egindako 
prentsa agerraldian, kontsumitzaileak identifikatuta dituztela jakinarazi zuen

identifikAtuek 
zerikusiA dute 
HerriAn izAndAko 
HAinbAt 
GertAkArirekin
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Maite Txintxurreta arrasate
Arrasateko EH Bilduk Udal Go-
bernuari eskatu dio Markuleten 
autokarabanentzako gunea erai-
kitzeko egitasmoa bultza dezan.

Gogorarazi dute 2015eko aben-
dua ezkero datorrela gaia. Garai 
hartan, Hirigintza Sailak azter-
keta egin zuen, autokarabanen-
dako gunea kokatu zitekeen 
hainbat leku iradokita. Handik 
aurrera, Merkataritza, Turismo, 
Teknologia Berri eta Ekonomia-
ren Sustapenerako batzordeak 
bultzaturik, Udaleko sail batzuen 
artean eta autokarabana erabil-
tzaileekin batera kontsulta tek-
nikoak eta batzarrak egin dire-
la ekarri du gogora EH Bilduk. 

Proposatutako gunea 
Hirigintza Sailak, 2016ko maia-
tzaren 10ean, bigarren kontsul-
ta batean, Markuleteko orubea 
proposatu zuen. Olandixoko 
tunelaren ezkerraldean dagoen 
3.900 m2-ko partzela hori Uda-
larena da, eta aisialdi-gunea 
egiteko aukera ematen du. 

"Merkataritza, Turismo, Tek-
nologia Berri eta Ekonomiaren 
Sustapeneko batzordeak 2016ko 
ekainaren 20an proposatu zien 
bai Hirigintzari, bai Obra eta 
Zerbitzu Sailari, proiektua egi-
teko Markuleteko partzelan", 
azaldu du EH Bilduk. 10-12 pla-
zako gunea egitea proposatzen 
zen bertan, 900 m2-ko hesiarekin, 

ur garbiarekin, ur zikinak bo-
tatzeko guneekin, loseta zulo-
dunekin, komunekin, argiztapen 
egokiarekin eta piknik-gunea-
rekin. Abentura jolas parkea 
ere egongo litzateke. 

"Gaia Obra eta Zerbitzuetara 
bideratu zen 2016an, baina ez 
da aurrerapausorik eman ia 
urtebetean, ez zaio lehentasunik 
eman", salatu dute. "EH Bilduk 
Gobernuari eskatzen dio aintzat 
hartzeko egitasmoa eta bide 
emateko Merkataritza, Turismo, 
Teknologia Berri eta Ekonomia-
ren Sustapenerako batzordearen 
proposamenari, ekipamendu 
interesgarria delako gure he-
rriarentzat".

EH Bilduk autokarabana 
gunea abiatzea nahi du
Markuleten zerbitzu-gunea ezartzeko egitasmoa 2015a ezkero datorrela gogoraraziz, 
oposizioko alderdi nagusiak salatu du ia urtebetean ez zaiola lehentasunik eman, eta 
Udal Gobernuari eskatu dio bide eman diezaion 10-12 plazako gunearen eraikuntzari

Udaleko Sexologia Zerbitzuak 
emakumezkoei eta gizonezkoei 
zuzendutako sexualitate eta tre-
batze erotiko tailerra antolatu 
du. Azaroaren 7an, 14an eta 21ean
18:00etatik 20:00etara izango dira 
tailerrak. Emakumezkoen saioak 
Kulturateko Jokin Zaitegi gelan 
izango dira eta gizonezkoenak, 
berriz, Loramendi gelan. Euskal 
Herriko Sexu Heziketa Eskola 
Kooperatibak bideratuko ditu 
tailer biak.

Tailerrok "bizipenezko espa-
zioak eraikitzea" ahalbidetuko 
dute, antolatzaileek azaldu du-
tenez. Metodologia honako hau 
izango da: tertulia dialogikoak, 
formakuntza sexologiko magis-
trala eta formakuntza ludikoa.

"Sexualitatearen eta hazkunde 
erotikoaren inguruan esku-har-
tze bat burutzean, jabekuntza 
eta autonomia sexuala sustatzen 
da, trebatze erotiko eta ongiza-
te pertsonalerantz gidatu eta 
laguntzen duena, sexualitatea 
balio gisa landuz", azaldu dute 
antolatzaileek.

Sexualitatea lantzeko 
tailerrak azaroan

1958koen kintada
Azaroaren 4an Oñatiko 
unibertsitatea bisitatuko dute 
eta bazkaria egingo dute 
Zumeltzegi dorrean. Gero, 
dantzaldia eta mokaduak 
izango dituzte Kajoin. 
12:30ean batuko dira, 
unibertsitatean, eta nahi 
duena autobusez joan daiteke 
–11:30ean, Arrasaten–. 
Izen-ematea, azaroaren 1a 
aurretik. 60 euro sartu 
Laboral Kutxan: 
30350001590011144438.

1934koen kintada
Urriaren 28an elkartuko dira 
Al-Andalus elkartean. Izena 
emateko: 943 04 38 86 
(Al-Andalus) edo 943 79 48 45.

1952koen kintada
Sarako haitzuloak bisitatu  
–Iparraldean– eta hango 
jatetxean bazkaria egingo 
dute. Aldez aurretik, goizean, 
08:30ean izango dute hitzordua 
Garibai geltokian. Bidean, 
Pasaiako Albaola museoa 
bisitatuko dute.

Oharrak
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Eneko Azurmendi arrasate
Pasa den asteburuan atsedena 
izan ostean, liderraren aurka 
jokatuko du bihar, 16:00etan, 
Mojategin.
Hasi eta berehala asteburu bateko 
atsedena eskertuko da, ezta? 
Bai. Halako atsedenaldi gehiagok 
mesede egingo ligukete. Izan 
ere, jendez justu gabiltza eta 
errekuperatzeko oso ondo etor-
tzen zaigu.
Lehenengo bi jardunaldietan, bata 
irabazi eta bestea galdu. 
Bai. Positiboki baloratzen dut 
denboraldi hasiera hau, batez 
ere, jokalariek eman duten mai-
lagatik. Lehenengo partidua 
Baztanen jokatu genuen. 16 jo-
kalarirekin joan ginen, eta eurak 
ere justu zebiltzan jendez. Ira-
baztea lortu genuen, bonusare-
kin, eta sentsazio onekin, gai-
nera. Beldur apur bat geneukan, 
lehenengo partidua zelako ka-
tegoria berri batean. Baina mo-
tibazio eta indar handia eman 
zigun irabazteak.
Bigarrena galdu. 
Bigarrena Maritxu Kajoi aste-
buruan izan zen, horrek dakarren 
guztiarekin. Hala ere, jokalariak 
zentratuta etorri ziren, eta zuten 
guztia eman zuten zelaian. Par-
tidu osoan zehar egon ginen 
lehiatzen, aurretik ere joan ginen 
zenbait momentutan, baina az-

keneneko minutuetan ihes egin 
zigun partiduak.
Hala ere, denboraldia hasi besterik 
ez da egin. 
Bai. Gure helburua, orain, tal-
deak ezagutzea da, ez ditugu-eta 
ezagutzen. Kategoria berri hau 
oraindik ezezaguna da guretzat 
eta astez aste etorriko zaiguna-
ren esperoan egoten gara. Aste 
honetan liderra dator, maila bat 
gorago ere egon izan dira; beraz, 
badakigu talde indartsua izango 
dela eta oso partidu zaila izango 
dela. Hori jakinda, helburua 
jenderik ez lesionatzea izango 

da, larri gabiltzala kontuan har-
tuta.
erronkaz beteriko denboraldia du-
zue aurretik. aipatu duzu talde 
berriak direla. Horrek nola eragiten 
du zuen egunerokotasunean? 
Entrenamenduetara ahalik eta 
jende gehien etortzea ezinbes-
tekoa da. Batzuek ezin izaten 
dute, lana edota ikasketak dire-
la eta. Hala ere, astez aste bai-
korrak izatea eta gogor lan 
egitea tokatzen zaigu. Debeka-
tuta daukate kexatzea. Egoera 
zailenetan umore ona atera behar 
dugu, eta elkar animatu. 

Gogorra izango da denboraldia. 
Bai. Batez ere, daukagun joka-
lari kopuru aldetik. Horrek asko 
markatuko gaitu. Hasiera batean, 
ekainean, txapelketa amaitu 
ostean, batu egin ginen eta aur-
ten fitxa ateratzeko izenak eman 
ziren. 25 jokalari inguru genituen, 
baina horietako lauk edo bostek 
diote oraingoz ez dutela fitxa 
egin gura, eta horrek asko mu-
gatzen gaitu. 20 fitxa ditugu, 
baina orain arteko bi partidue-
tara 16 jokalarirekin joan gara, 
aldaketa bakarrarekin. Gordina 
badirudi ere, orain, sufritzen 
ari gara eta izena eman zuten 
horiek kontuan hartuko behar-
ko lukete hori, gainontzeko jo-
kalariengatik bada ere.
eta hori, talde indartsuen aurka, 
gehiago nabarituko duzue. 
Bai, argi eta garbi. Lau aldake-
tarekin nahiko eroso zabiltza, 
aldaketak nahi direnean egiten 
direlako errugbian eta horrek 
aukera handiak ematen ditue-
lako. Baina jokalari guztiek 
partidu osoa jokatu beharra 
izaten badute, nekea asko na-
baritzen da. Beraz, ekainean 
izena eman zuten horien atzetik 
gabiltza, matraka ematen, ea 
animatzen diren.
Jokalari kopuru horrengatik –25– 
animatu zineten kategoria berri 
honetan hastea?
Bai, noski. Jakin izan bagenu 
20 jokalari izan behar genituela, 
bi aldiz pentsatu behar izango 
genuen. Azken finean, jendea 
lesionatzen doa, partidu bakoi-
tzean karga handitzen joaten da 
eta hori asko nabarituko da 
denboraldia aurrera joan ahala.
Hori guztia kontuan hartuta, dis-
frutatu ahal izango duzue?
Bai. Aurreko astean, galdu arren, 
jendeak disfrutatu egin zuen.  
12-13 jokalari ditugu entrena-
mendu eta partidu guztietara 

etortzen direnak eta horiek nahi 
izaten dute partidu lehiatu bat 
jokatu, erraz irabazi baino. Be-
raz, alde horretatik, disfrutatu 
egin dugu orain arte.
Partiduetan lehiatzea garrantzitsua 
izango da zuentzat.
Badakigu sei bat talderi, gutxie-
nez, aurre egin diezaiekegula 
seguru; etxean, behintzat. Gero, 
beste lau bat talde daude maila 
bat gorago daukatenak.
Beraz, helburua da liga baten barruan 
dagoen bestelako liga horretan 
lehiakor izatea.
Hori da. Sei talde horien aurka-
ko partiduak irabazten saiatzea 
izango da helburua, eta beste 
partiduetan ahalik eta jende 
gutxien lesionatzea.
Mojategi da zuen indargunea?
Argi dago baietz. Entrenatzen 
den lekuan beti abantaila duzu, 
eta, gure kasuan, belar artifizia-
la izanda, areago. Belar natura-
lean askoz joko motelagoa da; 
euria eta lokatza egoten bada, 
orduan eta motelagoa, eta horrek 
guri kalte egiten digu, talde ari-
na eta bizkorra daukagulako.
asteburu honetan liderra hartuko 
duzue etxean, La Unica taldea. Oso 
partidu zaila.
Talde honek Ohorezko Mailan 
jokatu izan du. Oso indartsuak 
dira eta haien helburua mailaz 
igotzeko play-off-a jokatzea da. 
Beraz, ahal den heinean, disfru-
tatzen saiatuko gara, baina ga-
rrantzitsuena, lehen esan beza-
la, inor ez lesionatzea izango 
da, kontuan izanda oso zaila 
izango dela irabaztea.

igor isasi, Mojategin. goiena

"Ea lortzen dugun falta 
diren horiek animatzea"
iGOr isasi kanpanzar art-ko entrenatzailea
ekainean aurreikusi zuten 25 jokalarik izango zutela fitxa denboraldi honetarako, eta 
gaur egun, horietako bostek ez dute fitxarik; haiek konbentzitu nahian dabil taldea 

"EgoErA zAilEnEtAn 
umorE onA AtErA 
bEhAr dugu EtA 
ElkAr AnimAtu; 
bEstElA, AkAbo"

E.A. arrasate
Lau jardunaldi jokatu ostean, 
sailkapeneko lehen postuan dago 
Ford Mugarri. Oraindik ez dute 
partidurik galdu arrasatearrek: 
hiru irabazi dituzte eta bat ber-
dindu, hain zuzen.

Hala ere, espero baino denbo-
raldi hasiera zailagoa izaten ari 
dela adierazi du Josu Herrerok, 
taldeko kapitainak. "Oraindik 
ez dugu galdu eta emaitza alde-
tik ondo gabiltza. Hala ere, jo-
kalari asko ditugu lesionatuta, 

jendez justu gabiltza, eta horrek 
asko baldintzatzen gaitu. Izan 
ere, entrenamenduetan ezin 
izaten ditugu jokaldi asko landu, 
eta hori partiduetan nabaritu 
egiten dugu", azaldu du.

Domekan, Quiron Askartza 
taldea izango dute aurkari. Lehen 
Nazional Mailatik jaitsi berri 
den taldea da eta Herrerok ai-
tortu du ez dutela taldea ezagu-
tzen. "Ez dakigu nolako maila 
izango duten, baina guk etxean 
jokatzen dugu eta irabaztera 
irtengo gara".

Quiron Askartza taldea hartuko 
du Ford Mugarrik Iturripen
etzi, domekan, izango da partidua, 11:30ean, eta 
lidergoari eusten saiatuko dira patxi Garciaren mutilak 

kepa zelaia, Ford Mugarriko jokalaria, jaurtiketa batean. imanol soriano
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Imanol Beloki arrasate
Bibliotekaren Eguna urriaren 
24an da, eta 1997a ezkero ospatzen 
da Estatu osoan. Horren harira, 
hainbat hitzordu antolatu dituz-
te, Arrasateko gizarteari irakur-
tzearen garrantzia gogorarazte-
ko eta bibliotekarien lana go-
raipatzeko asmoz, besteak beste.

Urriaren 24an, martitzenean, 
Ekin Emakumeek, Gizarte Zer-
bitzuek eta Udal Bibliotekak 
elkarlanean egindako giza bi-
blioteka izango da Kulturaten, 
18:00etatik 20:00etara bitartean. 
"Kulturaten hainbat herritar 
batuko dira, eta beraien bizipe-
nak kontatuz liburu bat egingo 
dute. Hala, pertsonak liburuak 
izango dira; izan ere, pertsona-
liburuak ez dira irakurtzeko, 
entzuteko baizik…", adierazi du 
Asun Agirianok, Udal Bibliote-
kako liburuzainak.

Pertsona bakoitzak bere his-
toriari izenburu bat jarriko dio, 
eta, oraingoz, hauek dira liburuen 
izenburuak eta bertan izango 
diren pertsona batzuk: Diario 

de una inmigrante empoderada, 
Djamila Zereiby –gaztelaniaz 
eta arabieraz–; Urrutira joan, 
gertuago egon: familia ugari 
baten bidaiak, Juanma Urrutia 
–euskaraz eta gaztelaniaz–; Ko-
ruetako auzo eskola 1947tik 1954ra, 
Esther Goikolea –euskaraz eta 
gaztelaniaz–...

auzo-bibliotekan antzezlana 
Urriaren 26an, Zurrunka Teatro 
taldeak Iraungorriko Marimiri! 
itzal-txotxongilo antzezlana es-
kainiko du Santa Marinako 
auzo-bibliotekan. 18:00etan izan-
go da, eta 3 urtetik gorako hau-
rrentzat eta helduentzat zuzen-
duta dago. "Beti saiatu izan gara 
auzo-liburutegira ekintzaren bat 
eramaten. Apirilean, Zurrunka 

taldeak tailerra eskaini zuen 
Santa Marinan, eta antzerki hau 
tailer horren jarraipena da", 
adierazi du Agirianok.

Gloria Fuertes: 100 urte jaio zela
Amaitzeko, urriaren 27an, egu-
bakoitzean, Maite Arroitajau-
regi eibartarrak, Mursegok, 
Gloria Fuertes idazlearen gai-
neko emanaldia eskainiko du 
Kulturateko areto nagusian. 
Idazlearen Historias de Gloria: 
amor, humor y desamor laneko 
poemak hartu ditu ekitaldi ho-
rretarako. 19:30etik 21:30era 
arte iraungo du emanaldiak, 
eta helduentzat zuzendutako 
hitzordua izango da. Gloria 
Fuertes idazle madrildarra 
omentzeko antolatu dute ekimen 
hori. Izan ere, jaio zenetik 100 
urte betetzen dira.

Bibliotekaren Eguna literatu-
rarekin lotutako ekintza ezber-
dinekin antolatu dute, eta, hain 
zuzen ere, antolatzaileek herri-
tarrei gonbidapena egin diete 
bertara daitezen. 

asun agiriano, arrasateko Udal Bibliotekako liburuzaina. goiena

Bibliotekaren Egunaren 
bueltan, hainbat hitzordu
Urriaren 24an izango den Bibliotekaren egunaren harira hainbat ekintza antolatu 
dituzte: giza biblioteka, 'iraungorriko Marimiri' itzal-txotxongilo antzezlana eta 
Mursegoren eskutik Gloria Fuertes idazlearen gaineko emanaldia, hain zuzen ere

UrrIarEn 24an 
EgIngo dUtEn gIza 
BIBlIotEkan, 
pErtsonak lIBUrUak 
Izango dIra

I.B arrasate
Ane Labaka bertsolaria eta Bea-
triz Egizabal antzerkilari eta 
ipuin kontalaria izango dira 
gaur, Kulturateko areto nagusian, 
bertso eta bakarrizketa forma-
tuan, 19:00etan. Erradikalak 
gara! saioa eskainiko dute. Bi 
lasartearrek elkar ezagutu zuten 
herriko kulturgintza sarearen 
eta mugimendu feministaren 
barruan eta elkarri zioten mi-
resmenetik sortu dela ideia 
azaldu du Ane Labakak.
Ikuskizunarekin hasi zinetenetik, 
zer moduz doa?
Ia urtebeteko sorkuntza proze-
suaren ostean, aurreko martxoan 
estreinatu genuen, Aste Kultu-
ralaren barruan. 23.a izango da 
gaur arratsaldeko emanaldia, 
eta aurreikusi baino arrakasta 
handiagoa izan du. Ez bakarrik 
emanaldi kopuruan, izan dugun 
feedbacka ere ona izan da eta.
Zer ikusiko du bertaratzen denak? 
Bakarrizketa eta bertsoak uz-
tartzen dituen ikuskizuna izan-
go da. Oinarrian, elkarrizketa 
bat dago bi pertsonaren artean. 
Hasieran, nahiko bertso-saio 
estandarra da, eta gero, hori 
deseraikitzen joaten gara, saioa-
ri bilakaera emanda.

Feminismoaren ikuspuntutik lantzen 
dituzue gaiak, ezta? 
Beti galdetzen digute feminismoa 
den gai nagusia, eta beti esaten 
dugu ezetz. Feminismoa trans-
bertsalki ikuskizun osoan dagoen 
osagai bat da, baina beste hain-
bat gai jorratzen ditugu: bertso-
laritza, bertsolaritzan emaku-
meen presentzia, euskalgintza, 
amatasuna, kultur aniztasuna, 
biolentzia…
Beti umore ukituarekin? 
Bai, umorea arma politiko bat 
dela sinisten dugu biok, eta hori 
dugu ikuskizunaren oinarri.

ane labaka. bertsozale elkartea

"Bakarrizketa eta bertsoak 
uztartzen ditugu saio honetan"
ane laBaka BertsOlaria
'erradikalak gara!' saioa izango da gaur, Kulturaten

Glaukoma, Los Amantes eta 
Willis Drummond taldeen ostean, 
Kooltur Ostegunetako urriko 
egitaraua ixteko Porco Bravo 
Barakaldoko taldea izango da 
Arrasateko gaztetxean.

Zuzeneko zikin, basati, lotsa-
bako eta dibertigarria eskain-
tzera etorriko dira bizkaitarrak. 
Ez da lehenengo aldia Arrasa-
tera etortzen direna; izan ere, 
2015ean ere izan ziren gaztetxean, 
eta orduan izan zuten arrakas-
ta errepikatzeko asmoz etorri-
ko dira Porco Bravoko musika-
riak. Barakaldoko taldea oso 
indartsu dabil azken urteetan, 
eta Pulpo taldekidea hil izana-
ren kolpetik aurrera eginez 
gogor datoz berriro.

Porco Bravoren 
emanaldia, urriko 
egitaraua ixteko

Vianako eta Arrasate Musika-
leko bandek elkartruke musi-
kala antolatu dute ikasturte 
honetarako. Vianakoak irailaren 
30ean izan ziren Arrasaten, eta 
San Frantzisko elizan eskaini 
zuten kontzertua. Urriaren 21ean, 
zapatu honetan, berriz, Arrasa-
te Musikaleko Bandak Vianan 
eskainiko du emanaldia.

Emanaldi horretan, gainera, 
Arrasateko gaiteroek ere parte 
hartuko dute. Hala, kontzertu 
horren errepertorioa Arrasaten 
jo zuten bera izango da, baina 
oraingoan, bi pieza gehiago joko 
dituzte, Arrasateko gaiteroekin 
batera. Kontzertua Vianako pla-
zan izango da, arratsaldeko ordu 
batean.

Arrasate Musikaleko 
Bandak kontzertua 
eskainiko du Vianan
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Kontzertu 
ekonomikoa

Kontzertu ekonomikoa. 
Baliteke bi hitz hauek, 
bakoitza bere aldetik, maiz 
entzunak izatea, baina 
benetako esanahia, jatorria 
eta historian zehar eduki duen 
garapenaren berri aditzea ez 
da hain ohikoa. Batzuentzako 
ezezaguna edota anbiguoa izan 
daitekeen arren, euskal 
gizartearen garapenerako eta 
ongizaterako funtsezkoa dela 
uste dut.

Baina zer da kontzertu 
ekonomikoa? Hitz gutxi 
batzuetan, esan daiteke foru 
sistema tradizional bat dela, 
Euskadiren eta Estatuaren 
artean zerga erlazioa arautzen 
duena. Sistema foral honen 
inguruan badaude datu 
adierazgarri pare bat hemen 
azpimarratu nahiko nituzkee-
nak. Gaur egun euskaldunon-
tzat onuragarria den kontzertu 
ekonomikoa ez zen gure 
aurretiko belaunaldiak 
borondatez lortutako ezer izan, 
1878an ezarritako inposizio bat 
baizik. Aipatu beharra dago, 
zati handi batean, egungo 
gizarte zerbitzuen kalitatea, 
errepideak, heziketa, osasuna, 
eta abar, kontzertu ekonomi-
koari eta euskal gizartearen 
lanari eta konpromisoari zor 
dizkiogula. Batzuetan ez dugu 
aintzat hartzen guregan 
daukan eragina eta garrantzia, 
esamoldeak dioen bezala, ez 
dugu daukaguna baloratzen 
galtzen dugun arte.

nire ustez

Xabier
OtXOa

Mirari Altube aretXaBaleta
Euskararen kale erabileraren 
Aretxabaletako azken datuek 
zer pentsatua eman diete hain-
bat herritarri, gurasoak guztiak, 
eta, hortik abiatuta, e! guraso 
ekimena jarri dute abian. Horren 
berri emateko, herriko gainera-
ko gurasoei egin diete dei, eta 
astelehenean mordotxo bat el-
kartu ziren Herriko Plazan.

Azaroaren 6tik abenduaren 1era 
Gurasoen artean eta gurasoak 
haurrekin egon ohi diren ere-
muetan euskara gehiago erabil-
tzea du helburu ekimenak, eta, 
bide batez, seme-alabendako 
eredu izatea: "Nor bere hizkun-
tza ohiturez kontzientzia hartzea 

eta guraso guztiei euskaraz bi-
zitzeko baliabideak eskaintzea 
ere gurako genuke", adierazi 
dute Iurgi Etxebarriak eta Go-
retti Aiastuik, ekimenaren sus-
tatzaileetako bik.

Gurasoei eskatu diete astebetez 
euskaraz bakarrik berba egiteko 
konpromisoa: "Erronka horretan 
parte hartuko dutenei arropan 
jartzeko txapak banatuko dizkie-
gu: berdea, euskaraz hitz egiteko 
konpromisoa hartzen dutenei; 
eta horia, euskaraz hitz egiteko 
gai ez izan arren berarekin eus-
karaz hitz egin dezaten nahi 
dutenei".

Azaroaren 6an jarriko dute abian 
ekimena. Izena emandakoak lau 
taldetan banatuko dituzte orduan, 

eta, abenduaren 1a bitartean, aste 
bakoitzean, guraso talde bat izan-
go da konprometitua: "Astea bu-
katutakoan, gura izanez gero 
beste guztietan ere erronkarekin 
jarraitu, aurrera".

Izen-ematea zabalik 
Dagoeneko zabaldu dute izena 
emateko epea. Ikastetxeen bitar-
tez egin daiteke hori, Loramen-
dira jota edo mezu bat bidalita 
helbide honetara: eguraso@gmail.
com. Ondoren, antolatzaileek 
adieraziko diote zein aste egoki-
tu zaion bakoitzari. "Kezkak batu 
gaitu eta ilusio handiarekin 
gabiltza lanean. Eraiki dezagun 
guztion artean Aretxabaleta 
euskaldun bat; anima zaitezte!".

Herriko hainbat guraso eta neska-mutiko Herriko Plazan ekimenaren berri jakiteko gogotsu. Mirari aLtube

Gurasoek euskaraz 
jarduteko konpromisoa
euskararen egoerarekin kezkatuta, herriko guraso taldetxo batek 'e! guraso' ekimena 
jarri du abian loramendiren eta udalaren laguntzarekin; kale erabilerak gora egiteko 
helburuarekin, astebetez euskaraz bakarrik jarduteko konpromisoa eskatu dute

IurgI etxebArrIA 
gurasOa

"aretxabaletarron %40k 
egiten dutela euskaraz 
diote ikerketek; gutxitxo 
iruditu zaigu. Jakin dugu 
hainbat herritan egin 
dutela esperimentua: 
astebete euskaraz bakarrik 
jardutea. eta horri heltzea 
erabaki dugu geuk ere 
abenduaren 3a bitartean".

gorettI AIAstuI 
gurasOa

"Gurasoak euskaraz 
jarduteko konpromisoa 
hartzera gonbidatu ditugu. 
euskaraz berba egiteko gai 
ez direnek ere har 
dezakete parte, eta ea 
guztiok batera eraginda, 
gurasoen artean, eta 
orokorrean kalean, euskara 
gehiago entzuten den".

gurasoen 
ekimen berria 
zertarako?



aretxabaleta      17goiena aldizkaria  2017-10-20  Ostirala

Mirari Altube aretxabaleta
Urriaren 31 badator eta mundu-
ko txoko askotan ospatuko dute 
Halloween. Baita Aretxabaletan 
ere azken urteotan; aurten, os-
tera, Gaba Baltza izango da. Eta 
hori girotzeko, egitarau txuku-
na antolatu dute Loramendi 
elkarteko kideek.

Hitzaldia bi antropologorekin
"Umeen artean Halloween inda-
rra hartzen zebilela konturatu 
ginen iaz, eta geure jaiak be-
rreskuratzearen aldeko apustua 
egitea erabaki genuen", jakina-
razi du Martin Berrizbeitiak, 
Loramendiko teknikariak. Ber-
tako jaien gaineko hitzaldiak 
egin dituzte urte osoan –Aratus-
teak, San Juan bezpera…–, eta 
orain, arimak kalera aterako 
diren gau horri helduko diote. 

Gaba Baltza girotzen hasteko, 
Jaime Altuna (Amasa-Villabona, 
1973) eta Josu Ozaita (Baliarrain, 
1980) antropologoak gonbidatu 
dituzte datorren eguenerako, 
urriak 26, udaletxe zaharrera 
(19:00). Itzalitako gaba beltza 
berpizten hitzaldia eskainiko 
dute  horiek, eta Halloween edo 
Animen Gauak Euskal Herrian 
izan duen bilakaeraren berri 
emango diete elkartutakoei. Hain 
zuzen, jai horren gaineko iker-
keta-lana egiteko, Juan San 

Martin beka jaso zuten 2015ean, 
eta sasoi batean jai hori ospatzen 
zutenen esperientziak eta bizi-
penak jasotzen jardun dute.

Heriotzaren gaineko ipuinak
Hitzaldiaren aurretik, urriaren 
24an, martitzena, ipuin konta-
keta saioa izango da Ameli, ipui-
nen jostuna-ren eskutik –Amaia 
Elizagoien–. "Heriotzaren gai-
neko ipuin sortarekin egingo 
digu bisita, eta musikarekin 
girotutako kontaketa izango da", 
azaldu du Berrizbeitiak. Bi saio 
egingo ditu: bata umeendako, 

17:00etan, eta bestea helduenda-
ko, 19:30ean.

Gaba baltza ospakizuna 
Urriaren 31 iluntzeko jaia ere 
umeendako zein helduendako 
gertatu dute. Ludotekan elkartu 
(18:30) eta Mitarte kalean hasi-
ta (19:00), kantu eskean joango 
dira Herriko Plazaraino. Han 
egingo dute ekitaldi nagusia 
(19:45): "Ezustekoz beteta egon-
go da, eta bakarrik aurreratuko 
dugu dantza taldeak ere hartu-
ko duela parte", dio Loramen-
diko teknikariak.

Pertsona bat mozorrotuta, gaba Beltza ospatzeko gertu. ekaitz zilarmendi

Gaba Baltza: arimen 
festa berreskuratzen
Halloween gaua aretxabaletartu egin du loramendi elkarteak, jaiaren euskal izaera 
berreskuratze aldera. Horren bueltan, ipuin kontaketa izango da martitzenean eta 
hitzaldia eguenean; ekitaldi nagusia, ostera, urriaren 31n egingo dute

M.A. aretxabaleta
Bertako elikagaien kontsumoaren 
gaineko diagnostikoa egiten dabil, 
Aretxabaletan, Zuriñe Perales 
iruindarra, eta, horretarako, he-
rritarren parte-hartzea gura du. 
Datorren eguaztenerako, urriaren 
25rako, dei egin die herritarrei; 
udaletxeko ganbaran egingo du 
bilera (18:00) eta aurretik izena 
eman behar da: atxabaltaelikatuz@
gmail.com.
agroekologiaren gaineko masterraren 
barruan egingo duzu diagnostiko hori; 
zer da agroekologia? 
Kontsumitzeko eta ekoizteko ere-
du iraunkorra du oinarri eta hiru 
hanka dauzka: ekonomikoa –in-
gurumenari egindako kalteak, 
adibidez–; soziala, gizartean ger-
tatutakoak norbanakoan eragina 
duelako; eta politikoa, antolamen-
du aldaketa dakarrelako.
Herritarren parte-hartzea eskatu duzu; 
zer jakin gura duzu? 
Batetik, kontsumitzaileek dituzten 
arrazoiak edo beharrak kontsu-
mitzeko orduan; bestetik, bertako 
baserritarren arazoak, zalantzak, 
nahiak…; eta hirugarrenik, erdian 
dauden saltzaile txikiekin ere egon 
gura dut, euren egoera zein den 
jakiteko.
lehen sektoreak pisu handia du are-
txabaletan? 
Bailara industrializatua da hau 
eta lehenengo sektorean jende 
gutxi dabil lanean. Askok diote 
oso diru gutxi jasotzen dutela 
egindako esfortzurako; hortaz, 
egoera prekarioa izan daiteke. 

Baina garrantzitsua da herri batek 
lehenengo sektoreari eustea.
eguaztenerako antolatu duzun tailerra 
zeinendako da? 
Edonorendako. Elkartutakoek 
hausnarketa-lan bat egingo dute 
eta errealitatearen gaineko kon-
tzientzia hartu, gero, dituzten 
ohituretan aldaketak eragiteko. 
Asmoa da ekoizleak, kontsumi-
tzaileak eta saltzaileak elkartzea, 
eta bata bestearen lekuan jartzea. 
Oso dinamikoa izango da eta guz-
tiek izango dute ahotsa.
Zein ondorio dakar bertan ekoiztuta-
ko elikagaiak jan beharrean kanpotik 
ekarritakoak kontsumitzeak? 
Ondorio asko daude, baina bi ai-
patuko nituzke: ingurumenari 
kalte handia, kilometro asko egin 
behar dituztelako hona ekartzeko; 
eta eredu jasangaitza izatea. Ba-
liabide asko hartzen dira natura-
tik eta ez zaio denborarik ematen 
berritzeko. Hurrengo belaunaldie-
takoen baliabideak xahutzen ga-
biltza.

zuriñe Perales. mirari altube

"Ekoizleen eta kontsumitzaileen 
beharrak ezagutu gura ditut"
Zuriñe Perales nekazari-ingeniaria
aretxabaletako elikagaien gaineko diagnostikoa egiten 
dabil eta herritarrekin bilera deitu du eguaztenerako

Gaba beltzak derrigor behar du 
mozorroa, eta horrek zelakoa 
izan behar duen zehaztu dute 
antolatzaileek: alkandora zahar 
bat eta praka ilunak, abarkak 
oinetan eta lastozko kapela 
buruan. aurpegia, ostera, izara 
zuriarekin estalita, eta begi 
zuloak eta ahoa beltzez 
margotuta –goiko argazkian 
agertzen den lez–. Hori 
gertatzeko, mozorro tailerra 

egingo dute eguaztenean, 
urriaren 25ean, algara 
ludotekan (17:00-19:00).

kantua ere asmatu diote Gaba 
baltza ospakizunari. 
loramendiren bueltako lagunek 
idatzi dute letra eta aitor 
ziardegi musikari 
aretxabaletarrak doinua.

ikastetxeetan kantuaren berri 
eman dute –baita Youtuben 
ere–, neska-mutikoak ikasten 

joan daitezen, eta urriaren 31n, 
hori kantuan eginda joango dira 
eskean mitarte kaletik Herriko 
Plazaraino, han ekitaldi 
nagusiarekin bat egiteko. 

Hona hemen kantua:
Oilarrak kukurruku ta astuek 
arrantza, 
zerbaittek aztoratute jaiki die 
antza!
Arima txuriz bete da gure gaba 
baltza,
hilddekuek eta bizixak, dantza 
eta dantza!

Mozorroa eta kantua
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Mirari Altube aretxabaleta
Arrakasta handiarekin ospatzen 
den urteroko jaiaren hitzordua 
21.ez iritsi da. Gastronomia eta 
Folklore Jaiaren bueltan elkar-
tuko dira domekan (10:00-14:30) 
hainbat jateko eta edateko es-
kainiko dituzten bost autonomia 
erkidegotako taldeak; eta zelan 
ez, horiek dastatzeko gertu 
izango diren herritarrak zein 
bisitariak. 

Olagarroa, txorizoa eta ardoa 
"Aparteko nobedaderik ez dago 
aurtengo ospakizunean; betiko 
lez, jai giro bikaina izango dugu. 
Eta ez dago euriaren beldurrik, 
Herriko Plazako aterpeak ba-
bestuko gaitu eta", adierazi du 
Martin Garai antolatzaileak.

Errioxako ordezkariek txori-
zoa, urdaiazpikoa, beste hainbat 
hestebete eta ardoa ekarriko 
dituzte. Eta Voces del Ebro tal-
dekoek kantu saioa eskainiko 
diete elkartutakoei. Donostiatik 
etorriko diren Galizia etxeko 
ordezkariek olagarroa gertatu-

ko dute, urtero lez, eta herrita-
rrak horren zain izango dira. 
Horrez gain, gaita doinuekin 
girotuko dituzte plaza inguruko 
bazterrak.

Gaztela eta Leongo ordezkariek 
ere ekarriko dute jatekoa eta 
edatekoa, pastak eta gailetak, 
adibidez, eta Laudioko San Fer-
nando taldekoek dantza erakus-
taldia egingo dute. Eta Arrasa-
teko Corazon de Encina kultur 
elkarteko extremadurarrek ere 
ez dute hutsik egingo.

aratz eta basotxo 
Euskal Autonomia Erkidegoa 
ordezkatuko dute Aratzek eta 
Basotxoko kantu taldeak. Adimen 
urritasuna duten elkarteko ki-
deek bertako produktuekin 
egindako mokadutxoa eskaini-
ko dute edatekoarekin batera. 
Basotxoko kantu taldekoek, 
ostera, abesten jardungo dute 
eguerdi partean. Herriko kan-
tariekin eskualdeko beste hain-
bat erretiratu elkartetako kideek 
egingo dute bat.

galizia etxeko ordezkariak olagarroa gertatzen iazko jaialdian. Goiena

Gura beste jateko eta 
edateko etzi, plazan
21. Gastronomia eta Folklore Jaia egingo dute domekan, eta, beste behin, Galizia, 
extremadura, Gaztela eta leon, errioxa eta euskal autonomia erkidegoa ordezkatuko 
dituzten postuak izango dira Herriko Plazan, baita kantu eta dantza emanaldiak ere

Opariak 
bezeroendako
Gaur, egubakoitza, hasi eta hilaren 
29a bitartean bi tamainatako 
poltsak –Bizi, erosi Atxabaltan– 
oparituko dizkiete bezeroei 
aretxarteko 54 komertzio eta 
tabernetan. Horrez gain, hainbat 
zozketatan parte hartu ahal izango 
dute. Hain zuzen ere, aretxarten 
erabiltzeko bonuak zozketatuko 
dituzte: 200 euroko bi, 100 euroko 
bat eta 20 euroko hamalau.

M.a.

Harira elkarrizketa saioko urria-
ren 24ko gonbidatua Aretxaba-
letako alkate Unai Elkoro izan-
go da. Herritarrek ere egin ahal 
izango dizkiote galderak; hona 
hemen bideak: berriak@goiena.
eus helbide elektronikoa eta 688 
69 00 07 zenbakia Whatsapp edo 
Telegram bidez. Horretarako 
azkeneko eguna urriaren 23a 
izango da.

Goiena telebistako 
'Harira' saioan izango 
da Unai Elkoro alkatea

Aretxabaleta kirol elkarteak 
2017-2018 denboraldiko argazki 
ofizialak aterako dizkie kirolariei 
gaur, urriak 20. Ibarra futbol 
zelaian elkartuko dira (17:00), 
eta, futbol eskolako neska-mu-
tikoekin hasita, sail guztietako 
taldeak jasoko dituzte erretra-
tuetan. Euria eginez gero har-
mailetan elkartuko direla ira-
garri dute.

UDAko talde guztiei 
argazkiak aterako 
dizkiete gaur, Ibarran

Urriaren 25etik abenduaren 20ra 
bitartean jokatuko den ping-pong 
txapelketa antolatu du Ibarra 
kiroldegiak. 16 urtetik gorakoen-
dako da eta izena emateko epea 
zabalik daukate gaur arte, urriak 
20; kiroldegiko harrerara jo behar 
dute horretarako interesatuek 
(943-03 98 42). Partiduen egutegia 
eta ordutegia parte-hartzaileek 
zehaztuko dute.

Ping-pong txapelketa 
antolatu dute Ibarra 
kiroldegian 

Alanbike Teatroak Leonardo da 
Vinci ekarriko du bihar, zapatua, 
Arkupeko aretora, In perpetuum 
mobile lanarekin (22:00). Artista 
italiar handia Azken afaria la-
naren sorkuntzaren bueltan 
izango da oholtza gainean, eta 
musikak, pinturak eta gastro-
nomiak bat egingo dute entzu-
learen zentzumenak horren 
bueltan piztuta.

'In perpetuum mobile' 
antzezlana bihar 
Alanbike Teatroarekin

Patxaranek ere izango 
dute lekua Herriko Plazan. 
norberak egindakoa izan 
beharko du, horrek eta 
kristalezko edo beira 
gardenezko botilan 
aurkeztu, bakoitzak 
gehienez bi; botilaren 
originaltasuna ere kontuan 
hartuko du epaimahaiak. 
Botila horiek domekan 
bertan 11:00etatik 
14:00etara bitartean 
eramango dituzte Herriko 
Plazan jarritako mahaira. 
irabazleen berri 17:30ean 
emango dute; hiru onenek 
jasoko dute garaikurra eta 
diru saria. Hiru botila 
horiek, gainera, 
enkantean jarriko dituzte, 
gero herritarrek eros 
ditzaten.

23. Patxaran 
lehiaketa

Odola emateko dei egin dute, 
beste behin, eta Arabako odol 
bankuko kideak etorriko dira 
datozen bi egunotan: urriak 24 
eta 30. Autobusa Durana kalean 
izango da 16:45etik 20:00etara 
bitartean –Herriko Plaza barre-
nean–. Ohiko odol emaileez gain 
berriak animatu gura dituzte 
odola ematera, 18 urtetik gora-
ko edonork eman dezake eta. 

Odol ateratzeak egiten 
dituen autobusa dator 
urriaren 24an eta 30ean

Toño Barberok botatako txupi-
narekin hasiko dituzte jaiak 
gaur (18:00) Kalebarrenean, eta 
bihar gauera bitartean ekitaldi 
mordoa izango dira; besteak 
beste, buruhandien kalejira eta 
auzo afaria gaur, eta bihar, ar-
tisau lanen merkatua, auto 
klasikoen erakustaldia eta pa-
tata-tortilla, mus eta pijama 
txapelketak.

Kalebarreneko jaiak 
ospatuko dituzte gaur 
eta bihar
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Imanol Beloki eskOriatza
Udazkenari ongietorria egiteko, 
Ezkurtxo eguna ospatuko da 
zapatuan Bolibar auzoan. Duela 
hogei urte hasitako egitasmoak  
bi urtez hutsunea izan du, eta 
aurten, 19. edizioan, Bolibar 
auzoa ezagutzeko aukera izango 
dute herriko neska-mutikoek. 
Hala, hainbat ekintza eta jolas 
izango dituzte han, eta, urtero 
moduan, Ezkurtxo ere izango 
dute lagun. 

Eskoriatzako zazpi elizateak 
ezagutzeko ekimena izateaz ba-
tera, euskara eta irakurzaleta-
suna sustatzeko, familia eta 
lagun artean egun ona pasatze-
ko eta antzinako jolasak ezagu-
tzeko helburuarekin antolatu-
tako jaia da. Hala, zapatuan, 
arratsaldeko hiru eta erdietan, 
autobusa izango da Bolibarrera 
igotzeko, Arizmendiko Jose Ara-
na ikastola aurrean, eta autoz 
ez joateko dei egin dute antola-
tzaileek, Bolibar auzoan apar-
katzeko arazoak egon daitezkee-
lako.

Maskarak, abestia eta jolasak 
Ezkurtxo egunerako maskarak 
egin ohi dituzte Jose Arana gu-
neko haurrek, eta aurten ere ez 
dira faltako. Bestalde, Ezkurtxo 
abestia ere ikasten izan dira 
egunotan, eta zapatuan kantatzen 
arituko dira bertaratzen diren 
txikienak. Hala, hainbat haurrek 
ikastolatik eramango dituzte 
maskarak, eta abestia ikasita, 
baina egunean bertan abestia 
ikasi eta maskarak egiteko au-
kera izango du nahi duenak. 

Honela dio abestiak: Ezkur 
bat, ezkur bi; Udazkena etorri; 
Ezkur bat, ezkur bi; Saltoka zu 
ta ni; Aurtengo neguan; Edurra 
ugari; Ezkur bat, ezkur bi; Zuhai-
tzetik erori.

antzinako jolasak 
Zapatuan, Bolibar auzoan egin-
go dituzten ekintzen barruan, 
antzinako jolasak eskainiko 
dituzte: goitibeherak, tiragomak, 
boloak –ekintza horrekin, Boli-
bar auzoan dagoen bolatokia 
berreskuratu nahi izan dute 
antolatzaileek–, haurrek ma-
rraztutako txapak egitea eta 
piramidearen jolasa.

kontu zaharrak eta ipuina 
Jolas horiez gain, Bolibarko 
auzotar baten eskutik aspaldi-
ko kontu zaharrak entzuteko 
aukera izango dute gaztetxoek, 
eta ikastolako guraso baten 
eskutik ipuin kontaketa egongo 
da, urtero egin ohi duten mo-
duan. Egunari amaiera emate-
ko, berriz, bertaratzen diren 
guztientzako, momentuan egin-
dako txokolate-jana izango da, 
bizkotxoarekin.

Arratsaldea Bolibar elizatean 
pasatu ostean, herrira buelta-
tzeko autobusa 19:15 inguruan 
izango da.

iaz, ezkurtxorekin jolasean aritu ziren Jose aranako txikienak eta ondoren talde argazkia atera zuten Huhezin. IMANOL BELOKI

Bolibar auzora etorriko 
da aurten Ezkurtxo
zapatuan, Jose arana ikastola aurrean autobusa egongo da Bolibar auzora joateko, 
arratsaldeko hiru eta erdietan. Han, besteak beste, umeentzako ipuin kontaketak, 
antzinako jolasak eta txokolate-jana izango dira

AurtEn ErE, 
AntzInAko jolAsEn 
AldEko ApustuA 
EgIngo dutE 
AntolAtzAIlEEk

iñaki Perurena, Harria, maitasun istorioa saioan. ANBuNE

Iñaki Perurena harri-jasotzailea 
Eskoriatzan izango da gaur
leitzarrak eskainiko duen 'Harria, maitasun istorioa' 
kontakizuna zaldibar antzokian izango da, 19:00etan

I.B eskOriatza
Iñaki Perurena harri-jasotzailea 
herriz herri ari da egiten Harria, 
maitasun istorioa hitzaldia, eta 
gaur Eskoriatzan ikusteko au-
kera izango dute herritarrek. 
Emanaldia 19:00etan izango da, 
Zaldibar antzokian, eta sarrera 
doakoa izango da.

Harri-jasotzaile leitzarrak ha-
rriaren inguruan izan duen 
hartu-emana modu berezian 
azalduko du, zerbait sakonagoa 
eta zabalagoa eskainiz bertara-
tzen direnei. Ordubete inguru 
irauten duen emankizun poeti-
ko horretan, bakarrizketaren 
bidez, Iñaki Perurenak harriari 
buruzko bere pentsamendu, go-
goeta eta sentimenduak helara-
ziko dizkie entzuleei, bertsoz 
eta jasoaldiz hornitutako saioan.

Hain zuzen ere, harriarekin 
zer-nolako harremana izan duen 
azalduko du Perurenak: harriak 
zer eman dion, nola bizi duen 

harriarekiko harremana, eta 
abar. Poesiatik asko duen go-
goeta egingo du, harria metafo-
ra bihurtuta.

Etapa berri batean 
Bere bizitzako etapa berri batean 
dagoela adierazi du Iñaki Peru-
renak, betiere, harriaren ingu-
ruan jarraituta: " Denon bizi-
tzetan etapak izaten dira, eta 
nirean ere bai. 41 urtez harria-
rekin nolabait aritu naiz lehia-
tzen, erakustaldiak egiten…
Etapa hura pasatu zen, eta orain-
go beste etapa baten, nik nire 
harriarekin jarraitu nahi dut, 
eta buruari buelta asko eman 
ondoren lantxo bat prestatu dut, 
eta uste dut hau dela orain ha-
rriaren inguruan jarraitzeko 
modu bat. Harri mordoxka bat 
eramaten ditut eta harri horie-
kin hausnarketak eta burutazioak 
eta azalpenak ematen saiatzen 
naiz".

Luis Ezeiza herri eskolak ikas-
taroa antolatu du ume txikiak 
dituzten familientzako. Gura-
soak euren haur txikiarekin 
batera hazkunde goxoa bide-
ratzen duen esperientzia sus-
tatzeko asmoz, haur masaje 
ikastaroa antolatu dute, bes-
te urte batez,  haurrei masa-
jeak nola eman irakasteko 
asmoz. Antolatzaileek azaldu 

dutenez, hilabete eta sei hi-
labete arteko haurrentzako 
gomendatuta dago ikastaroa. 
Hala, urriaren 23an, 25ean, 
30ean eta azaroaren 2an es-
ka in iko  du t e  i ka s t a roa , 
17:30ean, Luis Ezeiza herri 
eskolako Haur Hezkuntzako 
eraikinean. Hala, interesatuek 
943 71 49 38 telefonora deitu 
beharko dute.

Parte hartzaileek saioetara 
jantzi erosoak eta eskuoihalak 
eraman ditzatela gomendatu 
dute antolatzaileek.

Haur masaje 
ikastaroa, Luis Ezeiza 
eskolaren eskutik
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Imanol Beloki eskOriatza
Ander Lipusek eta Patricia Urru-
tiak antzeztutako Hozkailua 
obra ikusteko aukera izango da 
domekan, Zaldibar antzokian. 
Unai Iturriagak idatzi du testua, 
eta, Manex Fuchs-ek zuzendua, 
umore beltzez betetako lana 
taularatuko dute.

Maite, Carlos eta Jimmy pun-
kak izan ziren, eta Londresera 
joan ziren bizi izatera. Carlos 
Euskal Herrira bueltatu zen, 
eta, 22 urtera, Jimmyren herio-
tzak batu egingo ditu. Hozkailu 
batean ekarriko du Maitek 
Jimmyren gorpua Euskal He-
rrira, eta non ehortzi asmatzen 
saiatu beharko du Carlosekin 
batera. Izan ere, ez dakite Jimmy 
nongoa zen, eta haren herria 
bilatzen arituko dira.

Lagun arteko erlazioa oinarri 
Hozkailua obrako Ander Lipus 
aktoreak hauxe adierazi du: 
"Aspaldiko lagunak dira Maite 
eta Carlos, eta beraien arteko 
road movie bezalako zerbait da. 

Ibiltzen doan pelikula bat balitz 
bezala da. Leku bat bilatzen ari 
dira, eta bidean zehar gertatzen 
den pelikula bat bezala da".

Egoera teatralean, absurdoa, 
umore beltzeko ukituekin, eta 
tragedia baten barruan konta-
tutako antzezlana da, kontatze-
ko modu ironikoa izanik, istorio 
mamitsuak helarazita.

ikusleak identifikatuta 
Musikak protagonismoa hartzen 
du obran; izan ere, 80ko hamar-
kadara salto egingo dute. Gogo-
ko zituzten Rip, Eskorbuto, 
Hertzainak, The Clash eta ha-
lako taldeen kantak abestuko 
dituzte.

Hala ere, gaur egun duten 
egoeraz mintzatuko dira, atzera 

begiratu barik, eta, belaunaldi 
hartako ikusleak identifikatuta 
sentitu arren, gazte eta heldua-
goak direnei zuzendutako obra 
ere bada. "Ez dugu belaunaldi 
batez soilik hitz egiten, errefe-
rentzia batzuk ematen ditugu, 
baina adiskidetasunaz, kolega 
izate horretaz mintzatuko gara. 
Aitatasunaz, hipotekaz… Bi la-
gun minek izan ditzaketen egoe-
ra txar eta onekin…". 

Formatu txikian, harrera ona 
2017an, Pazko astean, Artedramak 
Aulestin antolatutako topakete-
tan estreinatu zuten Hozkailua 
lana, eta harrera ona izan du 
ordutik hona. Ander Lipus ak-
toreak hauxe dio: "Eskoriatzako 
Zaldibar antzokira goazen lehe-
nengo aldia da. Gainera, forma-
tu txikiko lana da, baina ekipo 
zabalak antolatuta. Beste ema-
naldi batzuekin iristen ez garen 
plaza horietara iristeko presta-
tutako lana da. Hala, jendea 
animatu nahi dugu antzezlana 
ikustera".

ander lipus eta Patricia Urrutia aktoreak oholtzan, Hozkailua antzezlanean. artedrama

'Hozkailua', formatu 
txikiko lana, oholtzara
arte eszenikoen artedrama plataformak ekoiztuta eta Huts teatroak aurkeztuta, 
adiskidetasunaren gaineko obra teatrala ikusteko aukera izango da domeka honetan, 
19:00etan, zaldibarren. sarrerak lau eurotan izango dira salgai

EgoEra tEatralEan, 
aBsurdoa, umorE 
BEltzEko ukItuEkIn 
Eta tragEdIa BatEn 
Barruan kontatuta

imanol soriano

Seniorren lehen garaipena
eskoriatza, emakumezkoen senior mailara igo berritan, 55-47 gailendu 
zitzaion Bilintx taldeari, pasa den astean jokatutako partiduan. taldean sei 
senior daude soilik, eta, junior mailako jokalari askorekin jokatzera 
behartuta egon arren, maila ona erakutsi zuten. lehen garaipena lortuta, 
hurrengo jardunaldian etxetik kanpora jokatuko dute, ostadarren aurka.

gazteen ohorezko Mailakoak. eskoriatza ke

Bikain hasi dute denboraldia 
Gazteen Ohorezko Mailakoek
eskoriatza areto futbol taldeak hirugarren jardunaldia 
asturiasen jokatuko du, zapatuan, 16:45ean

I.B eskOriatza
Areto futbolean, Gazteen Oho-
rezko Mailan ari den Eskoriatzak 
denboraldia hasi berri du, eta 
zapatu honetan hirugarren jar-
dunaldia Asturiasen jokatuko 
du La Isla del Siero taldearen 
aurka, etxetik kanpora, 16:45ean. 

Lehenengo jardunaldian, 4-4 
berdindu zuen Larderoren aur-
ka, pasa den astean 8-5 irabazi 
zion Otxartabe taldeari eta hi-
rugarren jardunaldira ere hiru 
puntuak lortzera joango dira 
eskoriatzarrak.

Bestalde, senior mailako ema-
kumezkoen Gipuzkoako Liga 

hasiko da asteburuan. Edozelan 
ere, Eskoriatzak atsedenaldia 
izango du lehenengo jardunal-
dian.

Lehen taldeak, derbia 
Euskal Ligan lehiatzen ari den 
Eskoriatzako areto futboleko 
lehen taldeak Mondrateren aur-
kako derbia jokatuko du zapa-
tuan, 17:30ean, Musakolako ki-
roldegian. Arrasatearrek eta 
eskoriatzarrek jokatzen duten 
lehenengo partidua izango da, 
eta harmailak beteta egotea es-
pero dute taldekideek –informa-
zio gehiago 38. orrialdean–.
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Imanol Beloki leintz gatzaga
Domekan, Gatzaren Eguna izan-
go da, eta hainbat ekintza egin-
go dituzte; horietako bat gatz 
lantegiko langile eta garraiola-
ri izandakoei omenaldia egitea 
izango da. Hainbat gazkin omen-
duko dituzte, eta horietako bat 
da Eugeni Kerejeta gatzagarra.
zein lan egiten zenuen gatz lante-
gian? 
Nik paketatzea egiten nuen. 
Mahaian jarri, batek poltsatxoa 
betetzen zuen, eta besteak kar-
toietan sartzen zuen. Gero, gi-
zonak egurrezko kaxetan sartzen 
zituen josita, estaziora erama-
teko.
noiz izan zen hori? Ba, egin kal-
kuluak... gaur egun, 88 urte 
ditut, eta 28 urte nituenean hasi 
nintzen bertan lanean, 32 urte 
nituenean ezkondu nintzen arte.
zenbat langile izan zineten garai 
hartan? 
Dozena bat lagun ginen. Bost 
edo sei emakume eta beste ho-
rrenbeste gizon. Emakumeak 
paketatzen izaten ginen eta gi-
zonezkoak gatza egiten. Ezkon-
tzean, lanetik irteten joan ginen. 
Rosarito Arana izan zen urte 
gehien eman zituena, zortzi egin 
zituela uste dut, hura izan zen 
azkena.
zein zen gatzaren prozesua? 
Uretatik gatza hartzen zuten 
gizonek, eta hodi batetik irteten 
zen behera, emakumeak geunden 
lekura. Han gizon batek su egi-
ten zuen eta gatza sikatzen ge-
nuen paketatu aurretik. Sikatu 
eta bero-beroa egiten zen…

lana gogorra zen? 
Ez. Eserita egiten genuen lan, 
baina, astean behin, bati zutik 
egitea lan egokitzen zitzaion, 
poltsatxoak betetzen. Gizonak 
ere oso lasai ibiltzen ziren la-
nean… Hala ere, guk astelehe-
netik zapatura egiten genuen 
lan, goiz eta arratsalde, eta garai 
hartan, gainera, ez zeuden gaur 
egun dauden zubiak…
garai zailak ziren? 
Eguneko zortzi pezeta irabazten 
genituen, eta, behintzat, heltzen 
zitzaigun dirua zerbaitetarako. 
Horrekin konpondu behar ge-
nuen. Hala ere, garai hartan, 
gauzak merkeago zeuden gaur 
egun baino…
Domekan omenaldia; zer espero 
duzu? 
Gaur egun zer egiten duten ikus-
tea da nire asmoa, orain nola 
egiten duten… eta horrekin 
konforme.

eugeni kerejeta. goiena

"Emakumeek paketatze lana 
egiten genuen; bestea, gizonek"
eugeni Kerejeta gatz paketatzaile Ohia
lau urtez paketatzaile aritu zen lanean

Iragana, gatza eta etorkizuna 
proiektuaren hirugarren lan-
saioa egin dute gatzagarrek, 
Aztiker soziologia ikerguneko 
teknikarien laguntzarekin.

Eguaztenean kultura etxean 
batu ziren, eta, azken lan-bilera 
horrekin, amaiera eman diote 
gatz iturburuaren proiektua 
ezagutarazteko hausnarketa 
herritarrari.

Hala, hirugarren saio horretan, 
etorkizuneko erronka nagusiak 
eta lehentasunak identifikatu 
zituzten. 

Herriaren etorkizuna eta he-
rriaren garapen sozial eta eko-
nomikoa lantzeko, Leintz Ga-
tzagako Udalak ezinbestekotzat 
du herritar eta eremu ezberdinen 
arteko elkarlana eta harremanak 
garatzea, eta saioak arrakasta-
tsuak izan direla adierazi dute 
udal ordezkariek, herritarrek 
izan duten konpromiso maila 
handiagatik. 

Lehentasunak eta 
erronkak identifikatu 
dituzte hirugarrenean

Imanol Beloki eskOriatza
Banden Lehia Azkue Fundazioak 
sortutako lehiaketa da, eta eus-
kal musika sustatu eta talde 
berriei hauspoa emateko helbu-
rua du. Aurten, bederatzigarren 
edizioa da, eta, guztira, hamar 
talde ari dira lehian; horietako 
bat Eskoriatzako Jasan taldea 
da, hain zuzen ere.

2015eko abuztuan Eskoriatzan 
sorturiko rock-metal taldea da 
Jasan. Taldearen sortzaileak 
Ixak Sarasua, Garikoitz Baran-
diaran eta Asier Mongelos izan 
ziren, eta 2016ko urrian Jokin 
Uribetxebarria baxu-jolea gehi-
tu zitzaion taldeari. Lehenengo 
kontzertua 2015eko abenduaren 
30ean eman zuten Oñatiko gaz-
telekuan; ordutik, beste hainbat 
kontzertu eman dituzte taber-
netan, txosnetan, eta abarretan.

lehen diskoa atera berri 
2017ko uztailean lehen lana gra-
batu zuten, ... soloik solo... ize-
neko maketa. Bertan, beraien 
hiru kantaz gain, Itoiz taldearen 
Ezekielen prophezia kantaren 
bertsioa ere grabatu zuten. Ho-
nela azaldu du Gari Barandia-
ranek, taldeko bateria-joleak: 
"Lau abestirekin osatutako ma-
keta atera berritan, Banden 
Lehiaketa erakusleiho ederra 
izan zitekeela pentsatu genuen. 
Gure musika zabaltzeko modu 
berri eta ezberdina da, eta gure 
asmoa finalera heltzea da. Hala 
ere, irabazten badugu, sari bi-
kaina izango litzateke…".

Aretxabaletako musika esko-
lan grabatu zuten maketa, estu-
dio batetik ekarritako materia-
larekin, eta, hasiberriak diren 
arren, Banden Lehiaketatik 
esperientzia bikaina aterako 
duten esperantzarekin daude.

Maila handiko taldeak 
Barandiaranek zera dio: "Au-
rretik esperientzia handirik ez 
dugun taldea gara, eta lehiake-
ta honetan dauden beste taldeak 

gu baino nagusiagoak dira, ibil-
bide luzeagokoak. Hala ere, 
jendeari webgunera sartzeko, 
gure musika entzuteko eta gus-
tuko badute bozkatzeko eskatu 
nahi diogu…".

Bi fase dituen lehiaketa 
Lehiaketak bi fase ditu: lehena, 
Internet bidez burutzen den 
sailkapena da. Taldeek izena 
ematen dute Bandenlehia.eus 
webgunean, eta atari horretan 
talde bakoitzak bere musika 
argitaratuko du. Ondoren, tal-
dearen jarraitzaileek eta publi-
koak Internet bidez bozkatuko 
ahal izango dute, eta boto gehien 
lortzen duen taldea finalerako 
sailkatuko da automatikoki. 

Epaimahaiak beste hiru talde 
aukeratuko ditu eta lau talde 
finalistak zuzeneko ekitaldian 
arituko dira finalaren egunean. 
Bigarren fasean, zuzeneko fina-

la izango da, bederatzigarren 
edizio honetan, Bilborocken 
izango dena, azaroaren 24an. 
Hala, bertan, emanaldi hori 
ikusten, publikoa eta epaimahai-
kideak izango dira, eta irabazleak 
hainbat sari jasoko ditu.

Sari itzelak 
2017ko Banden Lehiako irabaz-
leak sari hauek guztiak jasoko 
ditu: Baga-Biga diskoetxearekin 
disko bat ekoiztea, 2018ko Bilbao 
BBK Live jaialdian jotzeko au-
kera izango du, zuzeneko ema-
naldian, 2018ko Bartzelonako 
Euskal Herria Sona jaialdian 
joko du, eta Banden Lehiaketa-
ko 2017eko edizioko disko bil-
duma oroigarria jasoko du; 
Azkue Fundazioak lau finalisten 
kanten disko bilduma oroigarria 
ekoiztuko du. Antolatzaileek 
ekoiztuko duten lehiaketako 
bildumako diskoaren hamar ale 
jasoko ditu taldekide bakoitzak.

Beste hiru talde finalistek, 
berriz, Azkue Fundazioak Ban-
den Lehiaketarako talde finalis-
ten kanten bildumaren disko 
oroigarriaren hamar ale jasoko 
dituzte, eta banda bakoitzeko 
kide bakoitzak disko oroigarri 
horren hamar ale jasoko ditu.

Jasan musika taldea. ekaitz zilarmendi

Jasan taldea, Banden 
Lehia irabazteko gogoz
azkue Fundazioak antolatutako Banden lehian ari da parte hartzen Jasan 
eskoriatzako musika taldea. aurtengoa bederatzigarren edizioa da, eta domeka 
honetan bukatzen da musika talde gustukoenari internet bidez botoa emateko epea

Jasan, uztaILean 
graBatutako 
Lehenengo 
maketarekIn 
LehIatzeko asmoz



22    ArAmAio Ostirala  2017-10-20  goiena aldizkaria

Eneko Azurmendi aramaiO
"Adinean aurrera goazenontzat 
ezinbestekoa da gure burua 
zaintzea, bai fisikoki, baita men-
talki eta emozionalki ere. Ho-
rregatik, memoria tailer hau 
antolatu dugu, gure ongizatea 
hobetuko duelako", adierazi du 
Cristina Etxenausiak, Alaiak 
Jubilatuen Elkarteko kideak.

Hamar saiotan banatuko da 
tailerra eta hainbat ariketa egin-
go dituzte: kontzentrazio eta 
arreta ariketak, komunikazio 
teknikak lantzekoak, behaketa 
teknikak lantzekoak, pentsa-
menduen egituraketa lantzekoak, 
oroitzapena ondo erabili eta 
mantentzeko ariketak, eta abar.

Ciel Brooijmans 
Saio horiek Ciel Brooijmans 
hezitzaile sozial herbeheretarrak 
eskainiko ditu. "Zahartzaroare-
kiko nire ikuspegi propioa ga-
ratu nuen, baita teknika lantze-
ko nire teknika propioa ere, eta 
hori ari naiz lantzen azken bost 
urteetan, tailerren eta hitzaldien 

bidez. Arte-terapia eta psikodra-
ma bezalako teknikak erabiltzen 
ditut, bakoitzak aukeratu dezan 
bide egokiena bere zahartzaroa 
ahalik eta pozgarriena izateko", 
azaldu du.

Gazteleraz izango da tailerra, 
Cuidar la memoria izenpean. 
"Tailer hauetan, memoria ez 
dugu modu isolatuan lantzen, 
baizik eta testuinguru oso baten 
barnean –fisikoa, mentala eta 
emozionala–. Izan ere, memoria 
ona izateko, garrantzitsua da 
osasuntsu jatea, gorputza mu-
gitzea, estresa saihestea, zahar-
tzen ari garela onartzea, gure 
ongizatea zaintzea, eta abar", 
azaldu du hezitzaileak.

Hala, espezifikoki memoria-
rendako diren aspektu batzuk 

lantzeaz gain, zahartzaro aktibo 
eta osasuntsua izateko "ezinbes-
tekoak" diren aspektu batzuk 
ere landuko dira saioetan.

Herbeheretarrak azpimarratu 
du zahartzaroan aldatu egiten 
direla bizitzarekiko interesak 
eta jarrerak. "Denbora luzeagoa 
dugu eta beste erritmo batean 
bizi gara". 

Taldea osatu guran 
Gutxienez 15 lagun behar dituz-
te taldea osatzeko, eta, oraingoz, 
hamar lagunek eman dute izena.

Hori dela eta, Jubilatuen El-
karteak herritarrak animatu 
nahi izan ditu saio horietan 
parte hartzeko.

Behin taldea osatutakoan ja-
rriko dute hasiera eguna, eta 
hamar saio izango dira guztira. 
Martitzenero izango dira, 
10:00etatik 12:00etara, erretira-
tuen lokalean. Izena emateko,  
telefono hauetako batera deitu 
behar da: 605 72 05 31 edo 675 
00 88 21. Izen-emateak 40 euro 
balio du.

Ciel Brooijmans hezitzaile soziala memoria tailer bat eskaintzen, idiazabalen. flickr

Hainbat saio, zahartzaro 
osasuntsua izateko
alaiak Jubilatuen Elkarteak memoria tailerra antolatu du aurtengo ikasturterako; Ciel 
Brooijmans hezitzaile sozial herbeheretarrak eskainiko ditu saioak, gaztelaniaz, eta 
jendea animatu guran dabiltza, gutxienez 15 pertsona behar dira-eta taldea osatzeko

"mEmoriA Ez dugu 
modu isolAtuAn 
lAntzEn, 
tEstuinguru bAtEn 
bArnEAn bAizik"

Ume kontuak

Hurrengo geltokia, 
Legebiltzarra. Bi umek 
beste bati: "Zure arazoa da 
iraintzen bazaituzte, guk ez 
zaitugu lagunduko". 
Arratsaldeko bostak dira 
eta tranbia beteta dago. Bi 
emakume doaz beraiekin, 
eta hori entzutean: "Ume 
kontuak, badakizu". Ba, 
begira, nik ez, nik ez dakit. 
Txikitan negartia nintzen, 
bueno, txikitan, gaztetan 
eta heldutan. No problem. 
"Berezia" ere banintzen eta 
herri txikikoa. 
Negarti+berezi+herri 
txikiaren batuketa sinplea 
da: burlen jomuga. Ez 
nabil nire burua 
biktimizatzen, ez nazazue 
gaizki ulertu,  gertaera 
objektibo bat nabil 
azaltzen. Askotan entzun 
izan nuen nola helduek 
ume kontuak zirela esaten 
zuten, eta, egia esan, ez dut 
kontzeptu hori inoiz 
ulertu, gazteak ere ikusi 
izan ditudalako ume 
kontuak egiten eta 
"berezia" seinalatzen. 
Helduak ikusi ditut 
desberdina zauritzen, 
baina oraindik ez diot 
jokoari grazia aurkitu. 
Tranbiako umeak larritzen 
nau, hor egon naizelako. 
Emakumeek larritzen 
naute, baina nik zer dakit? 
Ume kontua izango da. 
Hurrengo geltokia, 
Honduras.

nirE ustEz

Maria izagaGorbeialdeko Kuadrillako Pre-
bentzio teknikariek Nerabeen 
burmuina eta alkohol kontsumoa 
topaketa antolatu dute. Vicente 
Fernandezek hitzaldia egingo 
du Dulantziko kultura etxean, 
10:15ean. Izena emateko, epma-
raba@yahoo.es helbidera idatzi 
edo 650 47 17 18ra deitu behar 
da, urriaren 23a baino lehen. 
Plaza mugatuak izango dira.

Nerabeei zuzendutako 
topaketa urriaren  
28an, Dulantzin

Telefonica enpresarekin hiru 
hitzarmen sinatu berri ditu Ara-
maioko Udalak, azpiegitura 
eginda dagoen Zalgo, Errotaba-
rri, Arriola eta Eguzkierripa 
auzuneetan, euren lineak lur-
peratzeko. Bestalde, aurten egin 
diren Gureiako obren ondoren, 
Telefonicari eskaera egin dio 
Udalak, han ere euren zerbitzuak 
lurperatzeko.

Telefonicarekin hiru 
hitzarmen sinatu ditu 
Aramaioko Udalak

Datorren martitzenean –urriak 
24– izango da aurkezpena, uda-
letxean, 19:00etan. Lehen fase 
horretan jasotzen dira aparteko 
arazorik sortzen ez duten ohiko 
bideak, asfaltozkoak, zementuz-
koak, eta abar. Martitzenean, 
nahi duenari aurkeztuko dio 
Udalak eta eguenean osoko bil-
kuratik pasako da, lehen onar-
pena emateko.

Udal bideen 
inbentarioaren lehen 
fasea aurkeztuko dute

Gaur egingo dute aurkezpen 
argazkia, plazan, 19:00etan. Kan-
painan herriko ordezkaritza 
zabala izan nahi da: Txirritola-
ko bazkideak, herriko taberna-
ri eta merkatariak, herriko 
kultur eta kirol taldeak, eta, 
horretaz gain, gonbidatuta dago 
euskararen erabilera bultzatze-
ko konpromisoa hartzeko prest 
dagoen beste edozein ere.

'Gure artien euskaraz' 
kanpaina jarriko dute 
martxan gaur

Bixente Goikoetxea musikaria  
hil zenean, 2016an, hura jaio zen 
etxean oroigarri plaka jarri zuen 
Udalak, eta orain, berritzen ari 
dira plaka hori. Horregatik, al-
damio batez inguraturik dago.

Lan horrek 3.800 euroko au-
rrekontua dauka, eta, Udalaren 
esanetan, "horrela, musikari 
horren presentzia txukun gera-
tuko da udalerrian".

Bixente Goikoetxearen 
oroigarri plaka 
berritzen ari da Udala
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Gorbeialdeko Kuadrillak XII. 
orri markagailu lehiaketa anto-
latu du. Edozeinek hartu dezake 
parte eta lanak aurkezteko epea 
azaroaren 30era arte egongo da 
zabalik. Gehienez hiru lan aur-
keztu ditzake parte-hartzaile 
bakoitzak. Sei kategoria ezber-
din izango ditu lehiaketak. Oi-
narri guztiak Udalaren webgu-
nean daude ikusgai.

Orri markagailu 
lehiaketa zabalik, 
azaroaren 25era arte 

Arrasateko zarzuelaren laugarren 
saiora joateko autobusa eta sa-
rrera eskainiko du aurten ere 
Alaiak Jubilatuen Elkarteak. 
Interesa duenak 20 euro sartu 
beharko ditu elkartearen kontuan  
–bazkide ez denak 22 euro–, 
urriaren 26a baino lehen. Aza-
roaren 25ean izango da emanal-
dia, Amaia antzokian, Jesus 
Guridiren El Caserío.

Zarzuelara joateko 
izen-ematea zabalik, 
urriaren 26ra arte 

Eneko Azurmendi aramaiO
Unzuetak zortzi urte egin zituen 
alkatetzan, 1971tik 1979ra, eta 
ondoren, Arabako diputatu izan 
zen, 1979tik 1983ra arte.
Nola heldu zinen alkate izatera? 
Baserri bateko gorabeherak zi-
rela eta, Arabako diputatu zen 
ingeniari bat ezagutu nuen, eta 
oso harreman ona egin nuen 
harekin. Alkate izateko moduko 
gizona nintzela ikusi zuen, eta, 
niri ezer esan gabe, Diputazioko 
presidentea konbentzitu zuen 
ni alkate izateko. Hilabete ge-
roago, gutun bat iritsi zitzaidan 
Gobernu Zibilera joateko, eta 
han esan zidaten Aramaioko 
alkate berria nintzela. 
Ezustean, beraz? 
Erabat harrituta gelditu nintzen  
eta hasieran ez nuen alkate izan 
nahi. Aurrez, Antonio Pol zen 
alkate eta hark eskatuta zeukan 
Aramaiotik Gipuzkoako muga-
rainoko bidea zabaltzeko proiek-
tua. Alkate sartu eta lau egune-
ra, Diputazioko gutun bat jaso 
nuen esanez obra hori garestie-
gia zela eta ez zela egingo. Beraz, 
aukera aprobetxatu nuen eta 
presidenteari –Manuel Lejarre-
ta– esan nion obra ez bazen 
egiten, ez nintzela alkate izango. 
Horrekin alkatetzatik libratuko 
nintzela uste nuen, baina justu 
kontrakoa gertatu zen. Onartu 
egin zidan tratua, eta errepidea 
zabaltzeko lanak hasi zituzten. 
Ez nintzen libratu, eta pixkana-
ka beste hainbat lan egin nituen.
ikastola ere jarri zenuen herrian. 
Familia euskalduna zuten ume 
asko kalean gaztelaniaz berba 
egiten entzuten nituen. Fran-
kismoa oraindik nahiko bizirik 
zegoen, eta euskaraz irakatsiko 
zen ikastetxe bat egitea pentsa-
tu nuen. Beraz, Lejarretari la-
guntza eskatu nion, lokal batzuk 
prestatzeko, eta 1973-1974 ikas-
turterako, bi ikasgela zituen 
ikastolak. Andereño bat ara-
maioarra zen. Lehenengo ikas-
turtean, ia 40 ume egon ziren, 

eta 1979-1980 ikasturtera arte 
egon zen zabalik.
Zein zailtasuni egin behar izan ze-
nien aurre alkate zinela? 
Eskuin muturraren partetik 
mehatxu asko jasan behar izan 
nituen; batez ere, Guardia Zibi-
laren partetik. Horrez gain, 
ikastolaren aurkako jende as-
koren komentarioak entzun behar 
izan nituen; hezkuntza suntsitzen 
ari nintzela, eta abar. 
ikurrinak ere zeresana eman zuen 
zure alkate garaian, ezta? 
Hala da. Bergarako Alkateen 
Mugimenduan nengoen. Araba-
ko alkate bakarra nintzen. Batzar 
batean erabaki genuen garai 
hartan Espainiako presidente 
zen Adolfo Suarezekin biltzeko 
eta ikurrina legeztatzeko eska-
tzeko. Jose Antonio Altuna Txa-
tillo –Arrasateko alkatea–, Jose 
Luis Elkoro –Bergarakoa– eta 
Imanol Murua –Zarauzkoa– bil-

du ziren Suarezekin, eta 1977ko 
urtarrilaren 18an ikurrina le-
geztatu zuen hark. Hurrengo 
egunean Aramaioko balkoian 
jarri nuen; beraz, imajinatu ba-
tzuk nola jarri ziren. Frankista 
asko zegoen oraindik herrian, 
eta, gezurra badirudi ere, oke-
rrenak emakumeak ziren, gizo-
nezkoek ez zuten hainbeste 
azaleratzen haserre hori.
ikurrinarekin lotutako anekdota 
polit bat baduzu. 
3 urte nituela, 1931n, nire aitona 
alkate zegoen. Errepublika eza-
rri zenean, ikurrina kendu zuten 
udaletxetik eta bandera errepu-
blikanoa jarri zuten. Horrek 
asko haserrarazi zuen nire ai-
tona eta amari esan zion ni 
izango nintzela bere oinordekoa. 
Hala izan zen. Izan ere, 46 urte 
geroago, ni izan nintzen hurre-
na udaletxean ikurrina jartzen.
alkate izan ostean, diputatu. 
1979an Zuiako Kuadrilla sortu 
zen, sei udalek osatuta, eta, hau-
teskundeak iritsi zirenean, Kua-
drillako diputatua atera behar 
zen diputatu izateko. Seitik bost 
boto eskuratu nituen Mendi, 
Nekazaritza eta Abeltzaintza 
alorrean egin nuen lan. Oso 
gustura aritu nintzen diputatu.

Julian Unzueta, etxeko atarian. eneko azurmendi

"Ezustean izendatu 
ninduten herriko alkate"
juliaN uNZuEta alkate Ohia eta herrikO seme kutuna
Domekan omenaldia egingo diote unzuetari; udaletxeko osoko bilkura aretoan izango 
da hori, 13:00etan, eta udal ordezkariak, herriko taldeak eta familiakoak egongo dira

"lEgEztAtu EtA 
hurrEngo EgunEAn 
udAlEtxEko 
bAlkoiAn jArri 
nuEn ikurrinA" 

Indarkeria matxistaren aurkako 
protokoloa jarriko da Kuadrillan
irailaren 26an aurkeztu zituzten diagnosiaren emaitzak, 
eta orain, beste urrats bat egitea da helburua 

E.A. aramaiO
Gorbeialdeko Kuadrillako Ber-
dintasun Sailak Zuian aurkeztu 
zituen Gorbeialdeko Kuadrilla-
ko indarkeria matxistaren diag-
nosiaren emaitzak. Hain zuzen 
ere, hainbat ondorio atera zi-
tuzten diagnosi hartan.

Azken lau urteetan, bikoteki-
deak edota bikotekide ohiak 
egindako erasoengatik Ertzain-
tzak jaso dituen salaketei dago-
kienez, 2013an zortzi izan ziren, 
2014an zazpi, 2015ean bost eta 
iaz, 2016an, bost.

Tratu txarren inguruko ondo-
rioekin jarraituz, salatzen duten 
bost emakumeetatik bik duela  
hamar urtez edo gehiagoz bizi 
izan dute indarkeria. Beste alde 
batetik, laguntza eskatu baino 
lehen, emakumeek tratu txarrak  
jasaten denbora luzea igarotzen 
dute.

Beste ondorio nagusi bat ho-
nako hau izan da: 2013 eta 2015 
artean, 31 emakume izan dira 
indarkeria matxista jasan dute-
nak –zerbitzu publikoren batera 
laguntza eskatzen joan direnak– 
eta horietatik ia erdiak –%48– 
baino ez du Ertzaintzarengana 
jo. Heren batek –%35– salaketa-
rik ez jartzea erabaki badu ere, 
gehiengoaren kasuan, arreta 
psikologikorako zerbitzuak era-
bili ditu, eta, salaketa jarri edo 
ez, arreta hori jaso duten ema-
kumeen herenak Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuetatik pasatu 
dira aurrez.

Emaitza horiek kontuan har-
tuta, Gorbeialdeko Kuadrillako 

Berdintasun Sailak zera azpi-
marratu nahi izan du txosten 
baten bitartez: "Kontzientziatze-
ko,  sentsibilizatzeko, formazioa 
emateko eta indarkeria matxis-
ta forma leunenak antzemateko   
eta lantzeko beharra daukagu: 
hitzezkoak, emozionalak, eko-
nomikoak... Izan ere, indarkeria 
hauek emakume talde desber-
dinetan era ezberdinetan jazotzen  
dira; adibidez, emakume gaz-
teengan, nagusiengan, migra-
tuetan, eta abarretan".

 Emaitzak hobetzeko helbu-
ruarekin, Gorbeialdeko Kuadri-
llako indarkeria matxistaren 
biktimen arretarako protokoloa 
lantzen ari da egun, eta laster 
emango ditu protokolo horren 
gaineko xehetasun gehiago.

Berdintasun Foroa 
Gorbeialdeko Kuadrillako Ber-
dintasun Foroa sortzear da. 
Kontsultarako, aholkularitzara-
ko eta partaidetzako organoa 
litzateke, udal administrazioak
herri mailan berdintasuneko 
politikak aurrera eraman ahal 
izateko. Emakume eta mugimen-
du asoziatibo eta feministaren 
beharrak ezagutzea izango da 
helburua, pertsonen parte-hartze 
zuzena sustatuz, generoaren 
arloko programa edota jarduera 
desberdinetan proposamenak 
eginez, udalekin lankidetzan.

Bide horri hasiera emateko, 
astelehenean egingo dute lehe-
nengo bilera, Zigoitiko Zentro 
Soziokulturalean, arratsaldeko 
seietan.
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Jokin Bereziartua bergara
"Obrak atzeratzen joan dira, la-
nak hiru hilabetez geldi egon 
ziren lurrak arazoak zituelako. 
Geldialdi horrekin 2017ko aben-
dua jarri ziguten data moduan 
eta gutxira esan ziguten 2018ko 
martxorako amaituko zirela. 
Azken data, baina, maiatzaren 
20a da". Halaxe azaldu ditu Miguel 
Altuna Institutuko zuzendari 
Josune Irabazalek eraikin berri-
ko obren gorabeherak. 

Lanak 2018ko maiatzaren 
20rako amaituko balira, Iraba-
zalek espero du 2018-2019 ikas-
turtea egoitza berrian abiatzea: 
"Ez bada gehiago atzeratzen 
mugan egongo ginateke. Bigarren 
mailako ikasleak 2018ko mar-
txoan praktikak egitera joaten 
direnean egoitza zaharra be-
rrantolatu eta gauza batzuk 
husten joan gura dugu; ea en-
presa eraikitzaileak baimena 
ematen digun bi eraikinetako 
batera behintzat sartzeko. Hori 
posible izango da, maiatzaren 
20ko data ez bada atzeratzen".

Bi eraikin, 9.719 metro koadro 
Egoitza berriak, bi eraikinetan 
banatuta, 9.719 metro koadro 
izango ditu, egungo eraikinaren 
ia bikoitza. Aurrealdeko erai-
kinak 3.329 metro koadro ditu: 
erdisotoan, 200 pertsonarenda-

ko lekua izango duen aretoa 
eta jantokia –ikasleentzat zein 
irakasleentzat– izango dira; 0 
solairuan, zerbitzu orokorrak, 
irakasleen gela eta bilera gelak 
joango dira; eta lehen solairua, 
azkenik, administraritza alo-
rreko heziketa zikloetarako 
baliatuko dute. Atzealdeko erai-
kinak, aldiz, 6.335 metro koadro 
izango ditu, bi zatitan banatu-
ta: teknikoa eta tailerrak. Alde 
teknikoa gelaz betetako lau 
pisutan banatzen da. Horiek 
berariazko ekipamendu teknikoz 
hornituak eta erronketan oina-

rritutako metodologia garatze-
ko prestatuta egongo dira. Era 
berean, azaldu dutenez, Indus-
tria 4.0 sisteman oinarritutako 
teknologia eskainiko duen gela 
berezia ere bertan joango da; 
gela horretan diziplinarteko 
erabilpenerako ekintzak susta-
tu nahi dira eta ziklo ezberdi-
netako ikasleek erabiltzeko 
modukoa izango da. Hala, dio-
tenez, industrian erabiltzen 
diren antolakuntza ereduak 
txertatu ahal izango dira ikas-
tetxean. Bestalde, tailerrei erre-
paratuz, ziklo ezberdinetako 

tailer guztiak zona komun zabal 
baten kokatuko dira; 2.062 me-
tro koadroko espazioan horma 
bakar bat egongo da. 

Eta Miguel Altuna berria er-
digunetik urrunduko den arren, 
enpresa, elkarte, ikasle, langile, 
erakunde, ekintzaile eta, oro 
har, gizarteari ateak zabalik 
dituen erakundea izaten jarrai-
tuko duela azpimarratu dute: 
"Gure bezeroekiko gertutasuna 
zaintzen jarraituko dugu".  

Zubia eta "zubi-lana" mantendu 
Atzo, Agur Elementala, kaixo 
Miguel Altuna kanpaina aur-
keztu zuten, Elemental zaharre-
tik "aukeraz betetako" prozesu 
batera salto egiteko. Gogorara-
zi zuten 2018an 90 urte egingo 
dituela Miguel Altunak: "Kan-
paina hau etorkizuna eta iraga-
na lotzeko zubia izango da". Hain 
justu, Zure zubia aukeratu dute 

etorkizunerako lelo: "Lagatzen 
dugun Elemental zaharraren 
ikurra izan da, eraikin berrian 
ere mantenduko duguna, gure 
zubia. Ikasleentzat ibilbide pro-
fesionaletarako zubia, DBHtik 
eta batxilergotik lan mundura-
ko zubia, langileentzat etenga-
beko formaziorako zubia, ekin-
tzaileentzat enpresa berriak 
sortzeko zubia...". 

Horrez gain, irudi korporatibo 
berria ere aurkeztu zuten atzo: 
"Irudi indartsua eta gogoangarria; 
koloreari dagokionez, bergara-
rron mahoi urdina darama, gure 
erroen adierazgarri". 

Miguel altuna berriko lanak airetik ikusita, irailean ateratako argazkian. miguel altuna

Miguel Altuna: irudi berria 
prest, egoitza gertuago
Miguel altunaren egoitza berria bukatzeko azken data 2018ko maiatzaren 20rako zehaztu 
dute, eta, beste atzerapenik ez badago, espero dute 2018-2019 ikasturtea han abiatzea; 
egoitza berriak 9.719 metro koadro izango ditu, guztira, gaur egungoaren ia bikoitza

tAiler guztiAk gune 
koMun BAten 
JArriko dirA, horMA 
BAkArrA 2.062 
Metro koAdrotAn

J.B. bergara
1917ko urrian Errusian izan zen 
Sobietar Iraultzak 100 urte bete 
dituela eta, Bergarako Sobieta 
deritzon taldeak zenbait ekintza 
antolatu ditu. Mendeurrena os-
patzea eta iraultza hark izan 

zuen "garrantzia" gogora ekartzea 
izango dira antolatu duten egi-
tarauaren helburu nagusiak. 
"Mendeurrena aurten ospatzen 
denez, ideologia ezberdineko 
norbanakoak elkartu ginen zer-
bait egiteko. Guretzat garrantzi 

handia izan zuen urriko iraultzak, 
eta, horregatik, Bergaran ere 
urria gorria eta iraultzailea izan-
go da", adierazi dute.  

Urriaren 24an emango diote 
hasiera egitarauari, kalean egin-
go duten sorpresa batekin (18:00). 
Urriaren 25ean, Octubre filma 
ikusi ahalko da gaztetxean (21:00); 
Serguei Eisenstein zuzendari 
duen 1928ko pelikula mutua da, 
iraultzaren hasiera islatzen due-
na. Urriaren 28an, K-17 kolek-
tiboak hitzaldia emango du 
gaztetxean (19:00): Iraultza so-

bietarraren garrantzia eta gaur-
kotasuna 100.urteurrenean. Hi-
tzaldiaren ostean jatekoa egon-
go da. Eta egitaraua amaitzeko, 
azaroaren 3an La joven guardia 
liburua aurkeztuko du Migel 
Usabiagak kartzela zaharrean 
(19:00). Liburuan, egileak bere 
aita Marcelo Usabiagaren bizitza 
kontatzen du; 1934an espetxera-
tua izan zen Asturiasko iraultzan 
egon zen jendeari ihes egiten 
laguntzearren. 36ko gerran bo-
rrokatu eta gerra galdu ondoren 
kartzelatua izan zen. 

Sobietar Iraultzak 100 urte bete 
dituela eta, egitarau berezia 
Urriaren 24an hasi eta azaroaren 3ra arte, gaztetxean 
ospatuko dute errusiako iraultzaren mendeurrena  

San Martin plaza Domeka Azo-
karen lekuko izango da, beste 
behin, etzi. 11:00etan hasi eta 
14:30ak arte egongo da zabalik 
eta herritarrek aukera izango 
dute askotariko produktuak 
erosteko. Izan ere, elkartrukea, 
berrerabilpena eta artisautza 
sustatzeko sortu zen azoka due-
la urte batzuk; bi hilean behin 
egiten da. 

Berrerabilpena eta 
artisautza sustatzeko 
azoka domekan (11:00)

2018an 90 urte beteko ditu 
miguel altuna institutuak. 
1928an sortu zen lanbide eta 
ehungintza eskola eta 1936ra 
bitartean, gerra aurreko garaian, 
Bergaran finkatzen joan zen. 
1936tik 1944ra etenaldia egon 
zen eta 1944ko urriaren 16an 
lanbide eskolak ateak ireki 
zituen berriro ere. 

Hurrengo data aipagarria 
1955ekoa da, aldaketaz jositako 
garaiaren hasiera: Bergarako 
industria maisutza eskola. 15 urte 
geroago, 1970ean, lanbide Heziketako ikastetxe nazionala izatera pasatu 
zen. 1990ean, berriz, miguel altuna lanbide Heziketako institutua deitzera 
pasatu zen eta zortzi urte geroago goi mailako Berariazko lanbide 
Heziketako miguel altuna institutua izena hartu zuen. amaitzeko, 2015a 
ezkero lanbide Heziketako miguel altuna ikastetxe integratua izan da; 
eraikin berria "aukera iturri bihurtzea" gura dute. 

egoitza zaharra. miguel altuna 

Izena aldatu arren, izaerari eutsi
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Gaur hasi eta abenduaren 10era 
arte, ekintzak izango dira La-
boratorium museoan "krisian 
dagoen" biodibertsitatearen 
bueltan. Ekintza guztiek gaur 
irekiko den aldi baterako era-
kusketa dute oinarri eta museoan 
bertan garatuko dira, azaroaren 
4an Kantauri itsasora itsas he-
gaztiak eta zetazeoak ikusteko 
irteera izan ezik.  

Erakusketa bisitatzeko saio 
gidatuak antolatu dira: euska-
razko saioak azaroaren 18an eta 
abenduaren 3an izango dira eta 
gaztelaniazkoak, berriz, azaroa-
ren 19an eta abenduaren 2an. 
Bisita gidatu guztiak 11:30ean 

izango dira eta ez dago aldez 
aurretik izena eman beharrik. 
Hurrengo ekintza urriaren 21ean 
izango da, sugeak eta sugegorriak 
ezagutzeko tailerra (11:30). Aran-
zadi zientzia elkarteak gidatuta-
ko tailerra da, euskaraz, eta fa-
miliei zuzenduta; aldez aurretik 
izena eman behar da. 

Itsas hegaztiak eta zetazeoak 
Urriaren 28an eta 29an marraz-
keta botanikoa deritzon tailerra 
emango dute, gaztelaniaz, Carles 
Puche eta Vega Asensio ilustra-
tzaileek Beart-ekin elkarlanean; 
zapatuan goiz eta arratsaldez 
izango da eta domekan, berriz, 
goizez bakarrik. Plaza mugatuak 

izango dira eta prezioa 20 euro 
da. Bestalde, Bermeoko portutik 
abiatuta itsas hegaztiak eta ze-
tazeoak ikusteko egingo den 
irteerarako, hitzaldi bat egingo 
da egun bat lehenago, azaroaren 
3an. Prezioa 70 euro da, autobu-
sa eta itsas irteera barne. 

Abenduaren 1ean Herritarren 
Zientzia programa aurkeztuko 
dute; animatzen direnek, mu-
seoak gidatuta, espezie jakin 
batzuei jarraipena egingo diete. 
Bestalde, abenduaren 8rako eta 
10erako (11:30) ipuin kontalarie-
kin bisita gidatuak antolatu dira 
umeendako. Azkenik, kontser-
bazio biologikoaren gaineko 
hitzaldia egongo da, abenduan.

Biziaren etorkizunera 
bidaiatzeko gonbidapena
Herritarrei "krisian dagoen" biodibertsitatearen gaia lantzera gonbidatzeko, gaur irekiko 
den aldi bateko erakusketa eta askotariko ekintzak antolatu dira laboratorium museoan; 
azaroaren 4rako itsas hegaztiak eta zetazeoak ikusteko irteera antolatu dute, esaterako

Josu Garitaonandiak gidatzen 
duen Oparitu Zuhaitz Bat egi-
tasmoaren barruan, beste saio  
bat egingo dute urriaren 26an 
kultura etxean (19:30). Honako 
gai hauek landuko dira egue-
nean: kutsadura elektromagne-
tikoa, Fiare banku etikoaren 
jarduerak, kooperatiba energe-
tikoak eta Oparitu Zuhaitz Bat 
ekimena, hain zuzen ere.

Oparitu Zuhaitz Bat 
ekimenaren inguruko 
beste saio bat eguenean

Lokatza Ziklismo Eskolak beste 
urtebetez antolatu du Bizikleta 
Festa, Udalaren laguntzarekin; 
urriaren 29an izango da, semi-
narioan (11:00). Ohiko zirkuituaz 
gain, bigarren eskuko azoka ere 
egongo da. Azokarako materia-
la seminarioan batuko dute, 
honako egun hauetan: eguba-
koitzean 17:30etik 19:30era eta 
zapatuan 09:00etatik 11:00etara.

Bizikleta Festa antolatu 
du Lokatzak urriaren 
29rako, seminarioan

Organo Erromantikoaren Na-
zioarteko Zikloaren 18. edizioak 
Bergaran utziko dituen kontzer-
tuak amaitzeko, Ainhoa Zubi-
llaga mezzoak eta Loreto Fer-
nandez organo-joleak emanaldia 
eskainiko dute bihar Santa 
Marina elizan, 20:00etan hasita. 
Azkoitian eta Azpeitian ere izan-
go dira kontzertuak; azkena 
urriaren 28an izango da. 

Organo erromantikoaren 
zikloa ixteko kontzertua  
bihar Santa Marinan

Euskaratik urruti bizi diren he-
rritarrak euskarara hurbiltzea 
helburu duen Auzoko ekimena-
ren 2017-2018 ikasturtea martxan 
dago. Hiru talde daude: emaku-
meen integrazioa lantzeko taldea 
–eguaztenero elkartzen dira–, 
egubakoitz goizetako taldea eta 
egubakoitz arratsaldeetakoa. 
Taldeetako batera batzeko dei 
egin du Jardunek: 605 71 24 69. 

Auzoko ekimenean 
izena emateko dei egin 
du Jardun elkarteak
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Udal Pilotalekua bete egingo da 
Udalak eta Bedelkarrek elkarla-
nean antolatu duten desfileaz 
gozatzeko. Bihar izango da, zapa-
tua, 22:00etan hasita. Martitzenean 
890 sarrera jarri ziren salgai, bost 
eurotan, eta sarrera eskuratu 
dutenek gutxi gorabehera ordu 
eta erdiko ikuskizunaz gozatzeko 

aukera izango dute. "Azken orduan 
izaten diren arazotxoez harago, 
prestaketak oso ondo doaz. Den-
da bakoitzak prest ditu bere mo-
deloak, pozik eta gogotsu gaude. 
Ea dena ondo irteten den", adie-
razi du Bedelkarko Ainhoa Ga-
ritanok. Aurten, zuzenean edo 
zeharka, 27 dendak hartuko dute 
parte eta denda bakoitzak lau 

modelo aterako ditu; ume zein 
heldu, emakumezko zein gizonez-
ko. "Denda bakoitzaren lau mo-
deloentzat hiru minutu kalkula-
tu ditugu, uste dugu nahikoa dela 
erakusteko". Modeloak herriaren 
aurrean desfilatzera animatzea 
ez da eginkizun zailena izan, Ga-
ritanoren arabera: "Lotsak ba-
daude, baina askoz errazagoa 

izaten da dagoeneko irten dena 
konbentzitzea. Behin egin dutenek 
ez dute errepikatzeko arazorik 
izaten, zailena da lehenengo aldiz 
irtengo den hori konbentzitzea". 

Nobedadeak eta sorpresak
Nobedadeak izango dira. Pasare-
la karratua izango da aurten eta 
erdian ez du zulorik izango; neu-
rriari dagokionez, 12x10 metrokoa 
izango da. "Aldaketa handiagoak 
genituen buruan, baina frontoiak 
ez du aldaketarako marjina han-
dirik eskaintzen. Luzeran, kantxak 
ematen duena ematen du, ezin 
daiteke apenas ezer aldatu. Lehen 
desfilea plazan egin genuen, eta 
beti da politagoa kanpoan egitea, 
aukera gehiago ematen ditu. Bai-
na euria egiten badu, ezin daite-
ke ezer egin...". Gainera, sorpre-
sak izango dira; esaterako, atrez-
zoan, garai bateko jostunek eta 

egungo diseinatzaileek presentzia 
izango dute eta ukitu bergarar 
nabarmena duen umorerik ez da 
faltako.

Esandako moduan, zuzenean 
edo zeharka, 27 dendak hartuko 
dute parte ikuskizunean: Alga, 
Amparo, Amua, Anezka, Annika, 
AJ, Black 3 Bordatuak, Embalan3, 
Galarreta, Igaro, Igarza, Izarra, 
Joka, Jolas, KB Photoestudio, La 
Barata, Lilura, Lonbide, Maka, 
Manso, Ninika, Mujika Sastreria, 
Subijai, Xamartin, Xarma, Xuxu 
eta Zubikua. Alfabetikoki irtengo 
dira, atzekoz aurrera. 

Bihar gaueko moda desfilean parte hartuko duten herritar batzuk frontoiaren atarian, eguazten iluntzean. xabi urzelai

Dena prest herria oinarri 
duen moda desfilerako
Udalaren eta bedelkarren bergara bizi ekimenaren barruan, moda erakustaldia izango 
da bihar, zapatua, Udal Pilotalekuan; ordu eta erdi inguru iraungo duen ikuskizunean, ia 
100 herritarrek modelo lanak egingo dituzte, eta sorpresarik zein umorerik ez da faltako 

pasarela karratua, 
erDian zulorik 
gaBekoa, eta Beste 
hainBat sorpresa 
izango Dira aurten

Errigoraren ikasturte 
honetako erronkak zubiak 
gurutzatzen jarraitzea eta 
zubi berriak marraztea dira; 
horregatik, Zubigintza urtea 
izango da. Zubi berriak 
eraiki nahi dira, dendarien, 
jantoki kontsumo-taldeen, eta 
abarren artean. 

Egunen baten 
kanpainetatik harago 
merkaturatze bide berriak 
zabaltzeko ametsa egia bihur 
dadin. Proiektu honek 
Nafarroa hegoaldeko 
produktuei Euskal Herri 
guztian bidea ematea eta 
bertako euskalgintzari 

bultzada ekonomikoa ematea 
du helburu eta etekin 
ekonomikoaren zati bat zona 
horretako euskalgintzari 
bideratzea.

Hau guztia, herrigintzan, 
auzolanean... Lan kolektiboan 
oinarrituz ekarpentxo bat 
egitea, ekoizleentzat zein 
kontsumitzaileentzat egokia 
den prezioan. 

Kalitatezko jakiak 
eskuratzeko, ingurumena 
zaintzeko eta nekazarien eta 
ekoizleen ogibidea babesteko.

Errigoraren ibilbidean 
zubiak eraiki dituzte, lurra 
eta euskara, auzolana eta 

elikadura, nekazariak eta 
euskaltzaleak. Uzta biltzea, 
orburuak erostea, Vianako 
ikastolari diru-ekarpena 
egitea… 

Ekintza txiki bakoitza 
guztia osatzeko ezinbesteko 
bihurtu da.

Udazkenean, Nafarroa 
hegoaldeko uzta euskarari 
puzka izango dugu eta 
udaberrian Nafarroa 
hegoaldeko uzta eskutik 
eskura.

Amesteari uzten ez zaion 
bitartean, zubigintzan 
jarraituko da, bertan 
jarraitzea nahi da.

Zubigintza

saioa garitano

nire Ustez

aurtengo moda erakustaldiaren nobedade nagusia da Goiena 
telebistan zuzenean ikusi ahal izango dela. Hau da, bihar 22:00etan 
frontoian egoterik ez dutenek Goiena telebistatik jarraitu ahal 
izango dute desfilea, osorik eta zuzen-zuzenean. eta frontoiko 
agertoki gainean gertatzen den guztia telebistarako jasotzeaz gain, 
Goienako lantalde batek ere hartuko du parte, aurkezle; aurtengo 
udazkeneko zein neguko joerak eta denda bakoitzak aukeratutako 
lau modeloren proposamenen berri emango dute bertatik bertara. 
890 sarrera jarri dituzte salgai asteon, eta, sarrera barik geratu 
direnendako eta desfileak ahalik eta zabalkunderik handiena izan 
dezan, bedelkar elkarteak herriko tabernei eskatu die desfilearen 
orduan Goiena telebista jar dezaten.

goiena telebistan, zuzen-zuzenean

Txapa Irratiak domekan aur-
keztuko du programazio berria 
–FM, 97.20–, kartzela zaharrean, 
18:00etan hasita. "Eta ez dugu 
edonola aurkeztuko! Irratia bera 
irratsaio ezberdinen batuketa 
baino askoz gehiago izanik, de-
non artean Txapa gala izeneko 
ekimena prestatu dugu. Irratsaio 
bakoitzak, bere erara, musika 
instrumentu, ahots, teknologia 
zein beste edozein tresna eta 
gonbidatu ekarrita, aurkezpen 
berezi bat gertatu dugu", diote. 
Galaren ostean Baztango Kas-
kezur taldeak Azpisugeak diskoa 
aurkeztuko du zuzenean: "Riff 
kitzikagarriek bustitako doinuak, 
melodia bikainak eta jarrera 
aparta". Luntxa ere egongo da.

Programazio berria 
aurkeztuko du etzi 
Txapa Irratiak 1933an jaiotakoak

Azaroaren 12an Zumelaga 
jatetxean bazkalduko dute. 
Mezara joan ondoren, 14:30ean 
bazkalduko dute. Izena eman 
behar da Intxorta tabernan, 
aldez aurretik sei euroko 
aurrerakina ordainduta.

1959an jaiotakoak
Urriaren 28an Tartufo 
jatetxean afalduko dute. Santa 
Marinako geltokian hartuko 
dute autobusa, 21:30ean. Parte 
hartzeko, dirua sartu behar 
da Laboral Kutxako kontu 
korronte zenbaki honetan: 
30350009170090099702. Prezioa 
56 euro da; afaria eta 
autobusa sartzen dira 
prezioaren barruan.

Oharrak
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Azaroaren 2tik 12ra, Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntza Jar-
dunaldiak egingo dira Bergaran. 
Udaleko, Laboratorium museo-
ko eta Jakiundeko ordezkariek 
eguaztenean aurkeztu zuten  
hirugarren edizioa, Donostia 
International Physics Centerren. 
Jakiundeko eta DIPCko presi-
dente Jesus Ugalderen esanetan, 
"ohorea" izan da aurtengo jar-
dunaldiak Donostian aurkeztu 
ahal izatea: "Gustu handiz har-
tuko dugu parte, zientziaren 
dibulgaziorako oso lan garran-
tzitsuak egiten ari direlako". 

"Oso programa aberatsa"
Bestalde, Elena Lete alkateak 
gogora ekarri duenez, jardunal-
dion hasierako helburua zen 
Bergarako, Antzuolako eta El-
getako enpresen artean berri-
kuntza teknologikoari buruzko 
ezagutza zabaltzea: "Programak 
eta parte-hartzaileak handitzen 
joan dira, eta espezializazioak 
biderkatzen. Oso egitarau abe-
ratsa du, oso gai zabalekin, eta 
askotariko diziplinak lantzen 
ditu. Urtez urte herritarren eran-
tzuna are eta handiagoa da; eta 
gero eta erakunde eta eragile 
gehiago daude". Alkateak gaine-
ratu zuen, "apaltasunez baina 
harrotasunez", emaitzak ikus-
garriak direla, eta "zinez esker-
tzekoak" direla ahalegin horre-
tan bidelagun dituzten eragileak. 

Hamar egunetan, hamaika saio 
Berrikuntza ardatz hartuta, for-
mazioa eta dibulgazioa esparru 
ezberdinetan landuko dira, as-
kotariko publikoari zuzenduta. 
Azaroaren 2an aurkeztuko dira 
jardunaldiak, Aroztegi aretoan 
(19:00), eta ondoren, Jesus Ugal-
dek Berrikuntza: begirada kriti-
ko bat izeneko hitzaldia emango 
du; egun berean, baina 09:00eta-
tik 17:00etara, ziber-segurtasuna 
hizpide duen barnetegi teknolo-
gikoa egingo dute Zabala jate-

txean, Jesus Lizarragaren eta 
Miguel Fernandezen eskutik.  

Azaroaren 3an eta 9an, Joxe 
Mari Rubio eta Felipe Uriarte 
asmatzaile bergararrek Juane-
loren asmazioa erakusteko saio 
bana egingo dute ikastetxeetan. 

Azaroaren 4tik 5era, bigarren 
urtez, Wolfram Encounter deri-
tzon bideo-jokoen lehiaketa 
egingo da Aranzadi ikastolako 
gimnasioan. Azaroaren 4an 
10:00etan hasiko da eta azaroa-
ren 5ean amaituko da, 14:00etan; 
tartean, hiru hitzaldi izango 
dira. Azaroaren 4rako energia 
azoka antolatu dute seminario-
ko karpan (10:30-14:30) eta aza-
roaren 6an, berriz, Vicky Val-
diviesoren hitzaldia izango da 
Laboratoriumean (14:00): Desa-
rrola tus habilidades de comu-
nicación e influencia con técnicas 
de programación neurolinguís-
tica. Azaroaren 7an, Osakide-

tzako Larrialdietako Daniel 
Alonsok Salvar una vida está 
en tus manos hitzaldia emango 
du Aroztegin (19:00). Azaroaren 
8rako, bestalde, Non dago ema-
kumea ingurune digitalean? 
izenburua duen mahai ingurua 
antolatu du PuntuEUS fundazioak 
Emakunderekin batera; Edurne 
Larrazak, Lore Martinez Axpek 
eta Eli Garciak egingo dute ber-
ba San Martin plazatik irtengo 
den autobus ibiltarian (18:00). 
Hilaren 9an, Elhuyar fundazioa-
ren eskutik, Wolfram deuna 
ospatuko dute Zabalotegin (19:30) 
eta hilaren 10ean Jakiundeko 
Nora Alonsok Berrikuntza ne-
kazaritzan. On egin! hitzaldia 
emango du Aroztegin (19:00). 

Azaroaren 11n bi ekitaldi izan-
go dira: lurrun-lokomotorraren  
aurkezpena Aroztegin (12:00) eta 
Nanozientzian eta nanoteknolo-
gian murgiltzen izeneko tailerra 
bigarren hezkuntzako ikasleei 
zuzenduta, Laboratoriumen 
(11:00). Amaitzeko, azaroaren 
12an, robotikaren inguruko tai-
lerra egingo dute 9 eta 12 urte 
artekoendako, Laboratoriumen. 
Argibide gehiago jasotzeko eta 
aurrez izena emateko: www.zt-
bergara.eus. 

donostia international Physics Centerren aurkeztu zituzten jardunaldiak. udala

Bergara, zientziaren eta 
berrikuntzaren epizentro
bergarako Zientzia, teknologia eta berrikuntza Jardunaldiak azaroaren 2tik 12ra 
izango dira eta hamar egun horietan egunero egongo da saio interesgarriren bat 
herrian; hitzaldiak, mahai-inguruak, azokak eta lehiaketak izango dira, besteak beste

saioen inguruko 
xehetasunetarako 
edota izena 
emateko: 'www.
ztBergara.eus'

jokin bereziartua

San Joxepekoen 21. Kulturaldia
jarrera positiboa ardatz hartuta, martitzenean abiatu zuten San joxepe 
erretiratu elkartekoek 21. kulturaldia. lehen ekintzan, donostiako oroimenak 
antzerki taldearen El moderno obraz gozatzeko aukera izan zuten zabalotegira 
hurbildu ziren erretiratuek. urriaren 28ra bitartean, irteerak, hitzaldiak, 
lehiaketak eta musika emanaldiak izango dituzte, besteak beste. 

Adin adin izeneko zaharren 
egoitzetan bertso saioak antola-
tzeko ekimena aurrera doa Gi-
puzkoan zehar eta urriaren 26an 
helduko da Bergarako Mizpi-
rualde egoitzara. Bertan, Maider 
Arregi oñatiarrak eta Jexux 
Mari Irazu larrauldarrak  abes-
tuko dute (17:30). Metodologia 
bereziarekin lantzen dira bertso 
saio horiek; aurrez, zaharren 

egoitzetako dinamizatzaileek eta 
animatzaileek lanketa berezi 
bat egiten dute bertso zahar eta 
kantu herrikoien inguruan egoi-
liarrekin. Hala, bertsolariak 
doazenerako parte-hartzea ak-
tibatzea lortzen da. Egoitza ba-
koitzera bi bertsolari joaten dira; 
ahal bada, eskualdekoak –Mai-
der Arregiren kasua–, ezagutza-
gatik, bi belaunaldi ezberdine-
takoak, eta gizonezko bat eta 
emakumezko bat izatea ahalbi-
detzen da. Azken saioa Aramaion 
izango da, azaroaren 25ean. 

'Adin adin' ekimena 
urriaren 26an helduko 
da Mizpirualdera
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Jokin Bereziartua bergara
Siriako egoerak bultzatuta Eu-
ropara ihes egin duten milaka 
eta milaka errefuxiatuek bizi 
duten egoera salatzeko, herrita-
rrengan sentsibilizazio bultza-
tzeko eta pasabide seguruen 
eskubidea aldarrikatzeko, kon-
tzertu solidarioa egingo dute 
Bergaran urriaren 28an (20:30). 
"2017ko iraila baino lehenagora-
ko 17.337 errefuxiatu hartzeko 
konpromisoa hartuta zuen Es-
painiako Gobernuak eta konpro-
miso horren %11 bakarrik bete 
du, 1.980 errefuxiatu bakarrik 
hartu ditu. Horrez gain, UNHCR 
(ACNUR) agentziaren arabera, 
aurten bakarrik 2.765 pertsona 
hil edo desagertu dira Medite-
rraneoko itsasoan", dio SOS 
Arrazakeriaren Debagoieneko 
arduradun Nora Ugarteburuk. 

Bergarako Orkestra Sinfonikoak 
eta Gipuzkoako SOS Arrazakeriak 
antolatu dute frontoian izango 
den kontzertua, Udalaren eta 
Kutxa Fundazioaren laguntzare-
kin. Bertan, pieza ugari joko 

dituzte; tartean, Suad Bushnag 
siriar jatorriko konpositore ka-
nadarrak idatzitako Ghadan 
izenekoa, euskaraz bihar esan 
gura duena. Eta egilea bera ere 
izango da Bergaran. "Partiturak 
pozarren bidali dizkigu. Gainera, 
Suad Bergarara etorriko da; 
urriaren 25ean helduko da eta 
gurekin egongo da entsegu oro-
korrerako. Oso une hunkigarria 
izango da", uste du Bergarako 
Orkestra Sinfonikoko Leire Ibar-
zabalek. Eta, orkestrarekin ba-
tera, Ugaitz Alegria eta Maitena 
Salinas aktoreak ere igoko dira 
agertokira. "Jose Mari Karrere-
ren testuekin bidaia baten mur-
gilduko gaituzte, Lesbosen erre-
fuxiatuen egoera gertutik bizi 
izan duen Javi Julio argazkila-

riaren argazkiek lagunduta", 
aurreratu du SOS Arrazakeria 
Debagoienako Aitziber Azkondok. 
Sarrerak Kutxabanken eta fron-
toiko leihatilan eros daitezke, 
hamar eurotan, eta 0 lerrorako 
sarrerak ere jarriko dituzte sal-
gai, bost eurotan. Jasotako dirua 
errefuxiatuen alde lan egiten 
duen El Sistema Greece gobernuz 
kanpoko erakundearentzat izan-
go da. Sarrerez gain, Siriako 
gailetak jarri zituzten salgai atzo 
Iralan, hiru eurotan. Hurrengo 
eguenean ere salduko dituzte, 
18:00etatik 21:00etara. Gailetok 
Gamarra Ostalaritza Eskolako 
ikasleek egin dituzte, Maite Muñoz 
bergararraren gidaritzapean. 

'Zurrumurrurik ez!' tailerrak 
Kontzertuaz gain, Zurrumurru-
rik ez! jardunaldien barruan 
tailerrak antolatu dira; urriaren 
19an, 23an eta 26an izango dira, 
Irizarren, 17:30etik 20:00etara. 
"Zurrumurruetan oinarritutako 
aurreiritziak ez baditugu ulertzen, 
gure jokaera baldintzatuko dute".

ibarzabal, Barrenetxea, Ugarteburu, azkondo eta alberdi, urriaren 28ko elkartasun kontzertua iragartzeko agerraldian. m txintxurreta.

Siriatik ihesi doazenen 
alde, elkartasun doinuak
salgai daude dagoeneko urriaren 28an Udal Pilotalekuan (20:30) egingo den kontzertu 
solidariorako sarrerak, Kutxabanken eta frontoiko leihatilan; dirua errefuxiatuen alde 
lan egiten duen el sistema greece gobernuz kanpoko erakundearentzat izango da

Siriar Jatorriko 
Suad BuShnag 
konpoSitore 
kanadarrak Joko 
du kontzertuan

Benidormeko oceanman proban parte hartu zuten bederatzi igerilariak. m. mujika-

Herriko igerilariek lan ederra 
egin dute Oceanman proban 
bederatzi igerilari izan dira benidormeko proba ezagunean: 
"Primerakoa izan da, errepikatzeko gogoz gelditu gara"

J.B. bergara
Bergarako bederatzi igerilarik  
lan ederra egin zuten joan den 
asteburuan Benidormen jokatu-
tako Oceanman proban. Ur-ire-
kietako zirkuitu bat da, mundu-
ko leku ezberdinetan antolatzen 
diren zazpi probaz osatua. Fina-
la Benidormen izaten da, eta 
aurreko probetan sailkatu diren 
kategoria bakoitzeko lehen ha-
marrek dute aukera parte har-
tzeko. Hala ere, paraleloan, 
sailkatzeko probetara joaterik 
izan ez dutenek ere parte har-
tzeko aukera dute. Horiek, bai-
na, ez dira finaleko kideekin 
nahasten. Bergaratik joandako 
bederatzi igerilarietatik Xabier 
Labaka izan zen finalerako sail-
katutako bakarra; bosgarren 
helmugaratu zen elite mailan. 
Gainerakoen artean, hamar ki-
lometroko distantzian, Oier 
Erañak, Xabier Jauregik, Mikel 
Mujikak eta Alejandro Altunak 

oso lan txukuna egin zuten eta 
bost kilometroko distantzian  
–Half Oceanman– Josu Morras, 
Unai Belategi, Unai Egaña eta 
Irati Mendia aritu ziren lehian; 
Mendia azkarrena izan zen bere 
kategorian. "Lasterketa prime-
rakoa izan da. Datorren urtean 
errepikatzeko gogoz gelditu gara 
guztiok", dio Mikel Mujikak. 

entrenatzaile aldaketa taldean 
Nerea Anduagarekin batera 
hasi ondoren, Mujika bera izan 
da azken urteotan Bergara Ige-
ri Elkarteko entrenatzailea. 
"Gauzak ahalik eta ondoen egi-
ten saiatu naiz eta uste dut 
emaitza politak lortu direla 
igerilekuko probetan zein zehar-
kaldietan; horrez gain, oso giro 
ona izan dugu taldean. Hain 
zuzen, igerilariekin izandako 
tratua da urte hauetako onena". 
Xabier Labakak hartuko du, 
orain, Mujikaren lekukoa. 

Kirol argazkien 
sariak, gaur 
arizondo argazkizale elkarteak eta 
udalak antolatutako kirol argazkien 
Lehiaketako 27. edizioko sariak gaur 
banatuko dira. Zortzi sari dira 
guztira: lau zuri-beltzean eta beste 
lau koloretan. koloretan, bigarren 
saria aritz Gordo arrasatearrak 
irabazi du Argiak gailurrean izenburu 
duen ondoko argazkiari esker. Lanak 
urriaren 29ra arte egongo dira 
ikusgai aroztegi aretoan. 

aritZ Gordo





30    antzuola Ostirala  2017-10-20  goiena aldizkaria

Maider Arregi antzuOla
Zer dago erosten diren produk-
tuen atzean? Elikagaien indus-
triak dioena egia da? 

Gakoa produktuen etiketak 
irakurtzean dagoela dio Kontsu-
mobideko Esther Arguesok. 
Baina nolako informazioa da? 
Kontrolik badago? "Etiketa baten 
atzean azaltzen dena kontrolpean 
dago. Eusko Jaurlaritzak neur-
tzen du oso ondo Kontsumobide 
elkartearen bitartez. Hala, eti-
ketak oso argia eta zehatza izan 
behar du. Eta kontsumitzaile 
gisa, gure eskubidea da etiketa 
eskatzea", argitu du Kontsumo-
bideko teknikariak.

Kontsumitzaile gisa, baina, 
betebeharrak ere badira, eta 
horietako bat da etiketak ira-
kurtzearena. "Ohiturak aldatzea 
oso zaila da, baina erosten du-
guna nondik datorren eta zer 
den jakiteko ezinbestekoa da 
elikagaien etiketak irakurtzea.  
Ohitura hartu behar dugu. Kon-
tsumitzaileok daukagun bete-

beharra da etiketak irakurtzea-
rena. Ohitura pixkana hartzen 
joan behar dugu. Saltokian 
produktu guzti-guztien etiketak 
ezin baditugu irakurri, pare bat 
irakurri ditzakegu eta gero, 
etxean, lasaiago, gainontzekoe-

na irakurtzen joan gaitezke. 
Esaterako, ohituta gaude dilista-
etxe jakin bat erostera eta uste 
dugu Espainian eginak direla; 
baina ez, etiketa irakurtzen ba-
dugu, ikusiko dugu dilista horiek 
Txinatik datozela", argitu du. 

osasuna vs gertukoa 
Baina produktu osasuntsu baten 
bila ibiliz gero, Kontsumobide-
ko Esther Arguesok garbi dau-
ka: sasoikoa eta gertukoa; bita-
minak eta mineralak garbi 
mantentzen dituen elikagaien 
aldeko apustua egitea, alegia. 
"Ibilbide laburragoa duten pro-
duktuak dira gomendagarrienak, 
gatz mineralak bere horretan 
mantentzen dituzte eta".

Beste muturrean daude, ordea, 
aurrez prestatutako elikagaiak. 
Egun bizi dugun gizarterako 
propio eginak dira, eta, kalte-

garriak ez diren arren, kontro-
latu beharrekoak direla dio: 
"Berez, azukrea ez da kaltegarria, 
baina produktu gehienek gehie-
gizko azukrea dute erantsita; 
baita kaltegarriak ez diren subs-
tantzia kimikoak ere. Kontrola-
tu beharrekoak dira horiek".

olaran etxea beteta kontsumobideren tailerrean parte hartzeko. maider arregi

Zer jaten den jakiteko, 
etiketak irakurri beharra
Produktuen etiketak ulertzen jakiteko tailerrak harrera aparta izan du. Kontsumobide 
elkarteko Esther arguesok azaldu zuen etiketak irakurtzea "guztion betebeharra" 
dela, erosten dena zer den eta nondik datorren argi eta garbi izateko

ElikAgAirik 
osAsuntsuEnA 
gErtukoA EtA 
sAsoikoA dA; 
BitAMinA guZtiEkin

M. A. antzuOla
Ikurrin dantza, gorulari, arin-
arina eta fandangoa, makil dan-
tza... dantzaz jantziko dira An-
tzuolako kaleak domekan ospa-
tuko den Haur Dantzarien 
Egunean.

Goizeko hamarretan, herriko 
txistularien kalejirak lagundu-
ta, haur dantzariei harrera egin-
go zaie. 11:15 aldera, taldeen 
kalejirak egingo dira herrian 
barrena eta 12:45ean, Herriko 
Plazan eguerdiko saio nagusia 
egingo da. 13:30ean, berriz, hau-
rrak etxeetan banatuko dituzte.

askotariko dantzak 
Aurten ere 200 haur dantzari 
inguru etortzea espero da. Urrats 
–Soraluze–, Txikitxu eta Lore 
Gazteak –Arrasate–, Leizarra 
–Aretxabaleta–, Oñatz –Oñati–, 
Korosti –Legazpi– eta Irrintzi 
–Urretxu-Zumarraga– izango 
dira etorriko diren taldeak. 
"Guztira, 175-200 haur inguru 
etorriko direla aurreikusten 
dugu. Oinarinen, egun, 150 bat 
haur dauzkagu. Aurtengo irailean 
1. eta 2. mailetakoak hasi dira 
eta domekan goizean egingo 
dute dantza", azaldu du Oinari-
neko kide Maialen Guridik.

Arratsaldeko saioa 17:30ean  
hasiko da. Bertan, talde bakoitzak 
dantza berezi bat egingo du He-
rriko Plazan. "Oinarinek 12ko 
igitai dantza egingo du herrita-
rren aurrean", gaineratu du 
Guridik.oinarineko gaztetxoak, oñatin. m.a.

Dantzari Txikik 200 haur 
dantzari batuko ditu domekan
Gipuzkoako zazpi dantza talde etorriko dira urriaren 
22an, domeka, Haur Dantzarien Eguna ospatzera

M.A. antzuOla
Aurten senidetze eguna ez da 
Aiherran ospatuko, Miarritzen 
baizik. Han egiten den Iparral-
deko laborantzaren azoka eza-
gutzeko aukera izango da aza-
roaren 11n: Lurrama. Hara 
joateko izen-ematea zabalik dago 
jada: udaletxean, telefonoz (943 
76 62 46) edo posta elektronikoz 
(kultura@antzuola.eus). Azken 
eguna: azaroak 3.

Aurreko urte batzuetan ere 
Antzuolako edo Aiherrako mu-
getatik irten, eta bakoitzaren 
herrian edo inguruan dagoen 

toki, inguru eta berezitasunak 
ezagutzeko aukera izan dute 
parte-hartzaileek. Aurten, Mia-
rritzen ospatzen den Iparralde-
ko laborantzaren Lurrama azo-
ka ezagutzeko aukera izango da, 
aipatu bezala.

Egun osoan hamaika jarduera 
izango dira han: ardiei ilea moz-
tea, gazta egitea, artzain-txaku-
rrak, ezti ateratzea, behiak jez-
tea, umeentzako ikuskizun eta 
puzgarriak, lehiaketak...

Antzuolatik 08:15ean irten, eta 
bueltako autobusa 18:30ean abia-
tuko da Miarritzetik.

Aiherra-Antzuola senidetzea 
Miarritzen ospatuko da
iparraldeko laborantzaren lurrama azoka bertatik 
bertara ezagutzeko aukera izango da aurten

Pilar aranguren 
HErritarra

"Zer erosten dugun edo zer 
jaten dugun jakiteko oso 
ikastaro garrantzitsua izan da. 
izan ere, enpresen interesaren 
arabera eta publizitatearen 
ondorioz bultzatutako 
produktuak erostera jotzen 
dugu. elikagaien etiketak 
irakurtzeko ohitura hartu 
beharko dugu orain".

Juan miguel Pagaldai
HErritarra

"Zalantza asko izaten ditugu: 
nondik dator, zer dauka? ez 
dakigu benetan zer den. Orain 
arte, baserrian geuk ereindako 
produktuekin elikatu izan gara, 
baina supermerkatu batera 
zoazenean ez dakizu zer-
nolako elikagaia den eta zer 
erosten duzun. Zalantzak 
sortzen dira".

Herritarren zalantzak argitzeko
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Maider Arregi antzuOla
"Oso pozik eta egun zoragarria 
pasa ostean itzuli gara. Ez dugu 
Gipuzkoako gastronomia lehia-
keta irabazi, baina sekulako 
esperientzia izan da", kontatu 
du Juanita Zabalok. Izan ere, 
Gipuzkoako marmitako onena 
egin izanaren ohorea Pasaiako 
bikoteak eskuratu du. "Ez dugu 
marmitako onena probatzeko 
aukerarik izan, baina egun ede-
rra izan zen. Guztiendako osa-
gaiak berdinak izan dira eta 
gakoa norberaren neurrian eta 
eskuan egon da". Baina nola 
egiten da marmitako on bat? 
"Tipula, baratxuria, piper gorriak 
eta berdeak goxatuz lehenengo, 
eta gero, patata eta atunarekin 
nahastuz; patatari goxotasuna 
eman behar zaio, berduren sus-
tantzia har dezan. Ez dago apar-
teko sekreturik, maitasunez 
egitea gauzak soilik".

Gipuzkoako Erretiratu eta 
Pentsionisten Elkarteak 20 urte 
inguru daramatza gastronomia 
lehiaketa antolatzen. "Antzuo-
larrek irabazi izan dute. Lehen, 
beste aukera batzuk egoten ziren; 
esaterako, okela gisatua presta-
tzekoa. Orain, patata jartzen 
dute oinarri eta marmitakoa 
edo errioxar erara egindako 
patatak prestatzen dira lehiake-
tan; kar-kar", azaldu du. 

Debagoienean, bai 
Baina bailarako marmitako go-
xoena antzuolarra da eta Jua-
nita Zabalok eta Pilar Arangu-
renek dakite ondoen egiten. 
"Donostian jokatu den Gipuz-
koako txapelketara joan aurre-
tik, baina, bailarakoa jokatu 
genuen Arrasaten, Uribarri el-
kartean. Antzuolako ordezkaria 
orain arte Florentino Lamaria-
no izan da, baina aurten ez da 
animatu. Hala, jarraipena ema-
teko eta ekimen hau eten ez 
dadin, bailarako txapelketan 
parte hartzea erabakia genuen".

lehiaketa hutsetik harago 
Zabalok dio mota horretako 
ekimenak harremanak sendo-
tzeko bide direla. "Zazpi baila-
retako ordezkariak batu ginen, 
eta, giro zoragarrian, egun-pasa 
ederra eginda itzuli ginen. Pa-
saiak irabazi zuen eta bigarren 
saria, berriz, Mendarora joan 
zen. Baina, esan bezala, lehia-
keta baino gehiago dira horre-
lako ekintzak eta merezi du 
horri eustea eta jarraipena ema-
tea. Debagoiena ere Gipuzkoan 
ordezkatuta egon dadin", argitu 
gura izan du Zabalok.

zabalo eta aranguren, arrasaten jokatu zen debagoieneko txapelketan. A.t.

Bailarako marmitako 
goxoena, Antzuolakoa
Donostian jokatu berri da Gipuzkoako Erretiratu eta Pentsionisten Elkarteak urtero 
antolatzen duen gastronomia lehiaketa. landatxope elkarteko Juanita zabalo eta 
Pilar aranguren bikote antzuolarra bertan izan da Debagoiena ordezkatzen

mAite txintxurretA

Pausoka elkarteari babesa 
Pausokak, behar bereziak dituzten umeen gurasoen elkarteak, Pausoka 
eguna ospatu zuen zapatuan urnietan. Bada, horren aurretik, Gipuzkoako 
itzulia egin zuten zenbait korrikalariren laguntzarekin. etapatako bat, hain 
justu ere, Antzuolan izan zen, eta antzuolarrek eta udalak babesa erakutsi 
diote elkarteari.

Urriaren 31n abiatuta eta api-
rilera arte, herritar ororendako, 
barnekotasuna sakontzeko Nigan 
saioak bueltan dira Jesus Mari 
Mataren eskutik. Eremu psiko-
emozionala, arreta eta meditazioa 
landuko dira, besteak beste, 
saioetan. "Saioari esker, zure 
burua beste modu batean iku-
siko duzu, hobeto ulertuz. Bes-
teak ere hobeto ulertuko dituzu. 

Zure bizitza gehiago gozatzen 
lagunduko dizuten tresnak ika-
siko dituzu erabiltzen. Aita zein 
ama bezala hobeto lagunduko 
dituzu zure seme-alabak. Askea-
go sentituko zara", azaldu du 
Matak. 

Olaranen, hileko azken mar-
titzenetan, 18:30etik 20:00etara 
izango dira saioak. Doan da eta 
interesa dutenek 669 13 29 00 
deitu edo nigan@yahoo.com hel-
bidera mezua idatzi dezakete. 
Aurten, gehiago sakontzeko 
taldea ere osatuko da, gainera.

Barnekotasuna 
sakontzeko saioak

Maider Arregi antzuOla
Antzuolako emakumeek base-
rrian eta lehen sektorean duten 
paperaz eta egoeraz jardungo 
dute gaur, Olaranen, 18:00etan 
hasiko den Baserria afizio-ofizio 
izeneko jardunaldian.

Besteak beste, Bidaurreko 
Kontxi Izagirrek, Ibarreko Pilar 
Belastegik, Egurrebaiko Matil-
de Ortuetak, Lapatzako Maje 
Gorritxok eta Pikunietako Jo-
sebe Blancok euren bizipenak 
kontatuko dituzte. "Zergatik egin 
ziren baserritar, euren oroitza-
penak, pasarteak... Ondoren, 

herrian gazteak lehen sektorera 
batzeko zein baldintza egon 
beharko liratekeen eztabaida-
tuko dugu, eta, nola ez, base-
rriaren jarraikortasunari buruz 
ere jardungo dugu", azaldu du 
Landa Garapeneko teknikari 
Miren Oiangurenek.

Emakume Nekazarien Estatu-
tuari ere helduko dio Maite 
Aristegik. "Emakumeen esku-
bide profesional, sozial eta fis-
kalak landuko ditugu".

Onintza Enbeita eta Maider 
Arregi bertsolariek borobilduko 
dute saioa.

Emakume baserritarren 
bizipenak gertutik, gaur
lehen sektorean diharduten herriko emakumeen 
testigantzak izango dira protagonista Olaranen

"Pasaiako irabazleekin, 
elkarrekin joan ginen 
bazkaltzera emaitza jakin 
aurretik. Arratsaldean eman 
ziguten emaitzen berri eta ez 
zen inolako konpetentziarik 
egon. Oso bikote naturala eta 
jatorra zen". Zabalok dio ez 
zuela aukerarik izan irabazleena 
probatzeko; izan ere, jandako 
marmitakoa norena zen jakin 
gabe, denen artean jan zuten. gipuzkoako txapeldunekin bazkaltzen. JuAnitA ZABAlO

Esperientzia paregabea
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Larraitz Zeberio elgeta
Mahaiaren bueltan elkartu ziren 
hilaren 11n Elgetako zenbait 
berbalagun. Mendi Mendian 
elkartean egin zuten lehenengo 
topaketa eta zazpi lagun elkartu 
ziren. Kide berriei ongietorria 
egiteko eta ikasturte hasiera 
honetan osatu diren taldeen 
aurkezpena egiteko saioa izan 

zen. Pare bat jolas ere egin zi-
tuzten, hasierako hartu-emana 
errazteko. Programako koordi-
natzaile Geaxi Ezpeleta gustura 
azaldu da topaketak emanda-
koarekin. 

Azaldu du ikasturte berrira 
begira, oraingoz, lau talde eta 
hamalau lagun ari direla min-
tzapraktika saioetan, eta aste 

honetan hasi direla elkartzen. 
Aurrerantzean, astean ordube-
teko saioak egingo dituzte, modu 
horretan euskaraz jarduteko 
espazioak sortuz. Taldeetako bi 
martitzenetan elkartuko dira: 
bata 09:30ean eta bestea 17:15ean. 
Hirugarren taldeak eguaztenetan 
egingo ditu saioak, 16:30ean. Eta 
laugarrenak eguenetan, 10:00etan. 

Izen-emateak, dena den, zabalik 
jarraitzen du, elgetanberbetan@
gmail.com helbide elektronikoan. 

Hirugarren urtea da Elgetan 
Berbetan programa martxan 
dela, eta eskualde mailako egi-
turan integratuta dago. Hala, 

eskualde mailako hainbat irtee-
ra egingo dituzte. Lehenengoa 
urriaren 29rako, domeka, anto-
latu dute. Arrasateko Lezetxiki 
indusketa-gunera egingo dute 
eta Debagoieneko mintzalagun 
guztiak daude gonbidatuta.

Saioei hasiera emateko elgetako berbalagunek aurreko eguaztenean egindako topaketa. elgetan berbetan

Euskara zabaltzen 
jarraitzeko gertu
lau taldetan banatuta, asteon ekin diote ikasturte berriari elgetako mintzalagunek. 
Oraingoz, hamalau dira eta astean behin elkartuko dira euskaraz jarduteko. gustura 
hartuko lituzkete kide gehiago eta zabalik dute izen-ematea

L.Z. elgeta
Eguaztenean egin zuten lehe-
nengo saioa. Udaberrian egin-
dako tailerrak harrera ona izan 
zuen, eta oraingoan ere dozena 
bat lagunek eman dute izena.
Zer lantzen duzue tailer horretan? 
Oroimena bakarrik ez, funtzio 
kognitibo guztiak lantzen ditu-
gu: atentzioa, oroimena, lengoaia, 
kalkulua… Denek dute zerikusia 
oroimenarekin. 
Saio praktikoak izango dira hona-
ko honetan ere? 
Bai. Bi motatako ariketak egiten 
ditugu: taldekako ahozko arike-

tak eta bakarkako fitxak. Niri, 
taldekako ariketak gehiago gus-
tatzen zaizkit, harremanak sor-
tzen direlako, giro polita egoten 
delako…
Eta zein motatako ariketak dira? 
Asko daude. Kalkulua lantzeko, 
adibidez, erosketa faltsuak egi-
ten ditugu, batuketak… Irudie-
kin ere jolas egiten dugu. Esa-
terako, hainbat ipintzen dizkiet 
eta denbora bat ematen diet. 
Gero, erretiratu egiten ditut eta 
guztiak gogoratzen saiatzen gara.
Zergatik da garrantzitsua oroime-
na lantzea?  

Sasoian egoteko gorputzarekin 
gimnasia egiten dugun moduan, 
burua ere aktibo mantendu behar 
da. Erabiltzen ez duguna, azke-
nean, galdu egiten da. Eta pre-
bentziorako, edozein adinetan 
da gomendagarria. 

"Bizitzan oso garrantzitsua da 
burua ere aktibo mantentzea"
lorEa ErrEkaldE dinamizatzailea
Oroimena lantzeko tailerra gidatzen dihardu berriz ere

lorea errekalde. l.z.

L.Z. elgeta
"Egurra ateratzean egindako 
zuloak konpondu ditugu. Lanon 
aurrekontua 4.500 eurokoa izan 
da, eta Foru Aldundiak %60 
ipini du", adierazi du baserrita-
rren batzordeko buru Sebastian 
Arantzabalek. Urtero bezala bide 
horretako bazterrak auzolanean 
garbitzeko dei egingo dutela 
gaineratu du. "Azaro aldera 
izango da eta Udalak makine-
riaren kostua hartuko du bere 
gain". Aurrera begira Mendra-
korta baserrirako bidearen eta 
San Antonio baserri inguruko 

konponketak egin gura dituzte-
la esan du Arantzabalek. 

Urte hasiera ezkero hainbat 
baserri-bide konpondu dituzte 
Elgetan. Urtarrilean Txulokua 
eta Egoetxeaga inguruetan egin 
zituzten lanak, maiatzean Itur-
be-Etxebarri baserrirako bidea 
asfaltatu zuten eta ekainean 
Asentzioko bidea egokitu zuten. 
Foru Aldundiak diruz lagundu-
tako lanak izan dira eta Udalak 
7.800 euro bideratu dituela adie-
razi du Arantzabalek. Hainbat 
bide-bazter garbitzen, berriz, 
5.500 euro inbertitu ditu Udalak. 

Konponketak Azula eta Beizu 
baserrietarako bidean
mendrakortarako bidean eta san antonio inguruan ere 
egokitze lanak egitea aurreikusten du elgetako Udalak

elgetako berbalagunendako sortu ziren Hitzez Pitz saioak eta 
jarraipena izango dute, baina ikasturte honetan berbalagun ez 
diren herritarrek ere parte hartzeko aukera izango dute. Funtsean, 
irakurketa taldeen funtzionamendua du ekimenak: liburuzainak 
bizpahiru irakurketa proposatzen ditu eta iritzi trukaketa egiten 
dute solasaldian parte-hartzaileek.

aurreko ikasturtean bi saio egin zituzten eta honako honetan 
zazpi egitea aurreikusten dute. Karmele Jaio idazlearen bi testu 
eta Jasone Osororen beste hiru izan zituzten aztergai uda aurretik. 
Hitzez Pitz ekimenak urriaren 26an izango du hirugarren saioa. 
Oraingo honetan, Jon arretxeren Sustrai beltzak ipuin sortako hiru 
idatzi aukeratu dituzte. testuak eskuragarri daude liburutegian eta 
ekimena irekita dago interesa duen edonorendako.

literatura solasaldi irekiak

Uztailean egindako Hitzez Pitz saioa. l.z.
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L.Z. elgeta
Orain arte KZgunea hartu duen 
gelak Bibliotxiki izeneko zerbi-
tzua izango du aurrerantzean, 
eta KZgunea musika gelaren 
parera eramango dute. "Liburu-
tegi gehienetan dago gune be-
rezitu bat haurrendako. Gaur 
dugun lekua ez da txarra, baina 
Bibliotxikin umeek lurrean ja-
rrita egoteko aukera izango dute, 
ipuinak eskurago izango dituz-
te eta gurasoekin batera egote-
ko eremu lasaiago bat izango 
dute erabilgarri", azaldu du li-
burutegiko arduradun Geaxi 
Ezpeletak.

Zerbitzua martitzenetik au-
rrera izango da erabilgarri eta 
arduradunak argitu du liburu-
tegiko parte izanik ordutegi eta 
arau berak izango dituela. "0-6 
urteko umeendako txokoa da 
eta haurrek lagunduta egon 
beharko dute. Isilik egon behar 
da, ezin da jan eta liburuak zain-
du egin behar dira. Jende gehie-
gi pilatuko balitz, hogei minu-
tuko txandak egingo genituzke". 

Espazioa margotu eta atondu 
berria dute, eta oinetako barik 
egoteko moduan prestatu dute. 
"Liburutegian 0-4 urte bitarteko 
umeendako ditugun ipuinak 
eramango ditugu bertara, baita 
5 urtetik aurrerakoendako al-
bumak ere. Liburu berriak ero-

si ditugu, eta bertan ipiniko 
ditugu eskuragarri".

Ipuin saioak eta ikuskizunak 
Martitzena Liburutegien Na-
zioarteko Eguna dela-eta gaur, 
barikua, Ipuinen Ordu berezia 
egingo dute. Egitasmoa 2014an 
abiarazi zuen boluntario talde 
batek, eta 50. saioa izango da 
gaurkoa. Dozena bat lagunek 
kontatzen dituzte ipuinak, txan-
daka, eta gaurko saioa 17:25etik 
18:00etara izango da. Sorpresak 
ere egongo direla aurreratu du 
Ezpeletak. 

Literatura ginkana ere martxan 
da berriz. Martitzenera bitartean 
hiru proba puntuagarri kalera-
tuko ditu Ezpeletak, eta parte-
hartzaileek Ana Mari liburu 
dendarako 60 euroko erosketa-
bonua irabazteko aukera izango 
dute.

Zuzeneko ikuskizunak ere 
izango dira egunotan Elgetan. 
Martitzenean, kale antzerkia 
egingo du Malas Compañias 
zirku taldeak, eta hilaren 27an 
Kontu eta kantu saioa egingo du 
Fernando Anbustegik 3-9 urte 
bitarteko entzuleendako.

Janire lazkano –kultura zinegotzia– eta geaxi ezpeleta –liburuzaina– Bibliotxikin. l.z.

Martitzenetik aurrera 
Bibliotxiki gunea zabalik
liburutegien Nazioarteko eguna dela-eta hainbat ekintza iragarri ditu Udal liburutegi 
zerbitzuak. gaur, neska-mutikoendako ipuin saio berezia egingo dute, eta 
martitzenean kale ikuskizuna izango da Bibliotxiki gune berriaren irekierarekin batera

alizia gartzia

Egoarbitza ingurua garbitzen
azken urteetan moduan, Elgetako Udalak auzolanerako dei egin zuen 
urriaren 12rako. zazpi lagun elkartu ziren eta Egoarbitzan Udalaren 
jabetzakoak diren lursailak garbitzeko lanetan ibili ziren. Eguraldia lagun, 
goiz-pasa egin zuten ingurua txukuntzen. Hamarretakoa eta lanerako 
tresneria Udalak ipini zituen. 

Goiena komunitatea 
gaztelekua / elgeta

Museoaren 20. urteurreneko 
ekitaldiak direla-eta egun osoko 
txangoa egingo dute bihar, za-
patua, gaztelekuko erabiltzaileek. 
"Ate irekiak direla baliatuta,  
erakusketa iraunkorra ikusi eta 
eskultura artean ibiliko gara. 
Eguraldia lagun bada, bertako 
parkean jolas egiteko aukera 

ere izango dugu. Jarraian, eta 
eguraldiaren arabera, Doña Ka-
sildako parkera edo Alhondiga-
ko gunera egingo dugu", esan 
du Nerea Villa dinamizatzaileak. 
Gazteleku zerbitzuak ikasturte 
honetan herritik kanpora egiten 
duen lehenengo irteera da ho-
nako hau. Asmoa zen Oñatiko 
Txokolateixara joatea, baina 
Guggenheim museoaren urteu-
rrena baliatuko dute eta Oñati-
rako txangoa beste baterako 
utziko dute. "Bi hilean behin 
irteera bat egitea da asmoa".

Guggenheim museora 
egingo dute irteera, 
bihar, gaztelekukoek

Jeltzaleen loteria
Eskaerak Maria Jesus Leteri 
edo Begoña Ardanzari egin 
behar zaizkie. Azken eguna: 
azaroak 19.

Loteria: Ozkarbi
Azken egunak dira Ozkarbi 
elkarteko Gabonetako loteria 
eskuratzeko.

Erretiratuak
Hilaren 30ean Gernikako 
azokara joateko izen-ematea 
domekan, hilaren 22an, 
11:00etan, Ozkarbin.

Kantsatzeke
Domeka honetan Ganboara 
egitekoa zen irteera astebete 
atzeratu dute, eta hilaren 29an 
egingo dute.

Oharrak pilOta txapelketa
Partiduak

gaUr, barikUa, 18:30Ean

1. J.M. zubiaurre-g. bolinaga / i. 
Ugarteburu-M. Elkoro
2. O. Erostarbe-g. arizmendiarrieta / J. 
Mañarikua-b. arabaolaza
3. E. Maguregi-E. garate / D. 
Cantabrana-t. De Vega
4. i. Untzetabarrenetxea-M. beretxinaga 
/ E. Ormaetxea-a. Valle

Herri mailako 4 t'erdiko binakako 
pilota txapelketa berriz martxan
gaur, barikua, emango diote hasiera 
herri mailako pilota txapelketari. 
lehenengo jardunaldian gizonezkoak 
ariko dira nor baino nor gehiago, eta lau 
norgehiagoka daude iragarrita. 
antolatzaileek aurreratu dute, bestalde, 
emakumezkoen txapelketa ere izango 
dela aurten. Hain zuzen ere, lau bikotek 
eman dute izena. Finalak Urtezahar 
egunean jokatuko dira. 

Martitzenean, hilak 24, Letter, 
eskutitz baten bidaia ikuskizuna 
egingo dute Malas Compañias 
zirku taldeko kideek, 17:30ean. 
Publiko guztiendako saioa da. 
Eguraldi ona bada plazan egingo 
dute eta txarra bada, Espaloia 
kafe antzokian. "gure ahotik 
irten ezin diren hitzak esateko 
balio dute gutunek, eta zain 
gauden hitzen oihartzuna 
dakarte", aurreratu dute. Letter, eskutitz baten bidaia ikuskizuna. Malas COMPañias zirkU talDEa

gutunen bidaia ikuskizun bihurtuta
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Oihana Elortza Oñati
Kale Zaharreko bizilagunen ke-
xen inguruko galderek tarte 
luzea hartu zuten Goiena tele-
bistako Harira saioan. Izan ere, 
kale horretako hainbat herrita-
rrek galdera asko bidali zituzten 
Mikel Biain alkateari egiteko. 
Tabernen ordutegiarekin eta 
udal ordenantzarekin lotura 
zuten galdera gehienek. "Dau-
kagun ordenantza 1993koa da. 
2008an egin zitzaizkion azken 
aldaketak, eta, zaharra den arren, 
aplikatzen dugu. Joko eta ikus-
kizunei buruzko legea ari da 
lantzen Jaurlaritza eta hilabete 
batzuk barru jasoko dugu de-
kretu hori. Horrek ordenantzak 
aldatzera behartuko ditu udal 
guztiak. Dekretu hori jaso arte 
ez dugu asmorik gure ordenan-
tzan aldaketa gehiago egiteko, 
baina ahalik eta modu zorrotze-
nean aplikatzen jarraituko dugu. 
Agintaldi honetan lau taberna 
izan dira zigortuak. Beste bik 
zabalik dute espedientea eta epe 
laburrean zigor proposamena 

jasoko dute. Eta zigor ereduga-
rriak izango dira. Zoritxarrez, 
oraingoz, zigorraren bidea da 
irtenbidea", adierazi zuen alka-
teak, herritarren kexei erantzu-
nez. "Aparkalekuekin eta kale-
ra sartzen diren auto kopurua-
rekin ere kexatu dira inguru 
horretan, eta, poliki, baina ari 
gara erantzunak ematen arazo 
horiei", gaineratu zuen Biainek.

Errotazioa 
Ibilgailuen aparkatze arautuari 
buruz, errotazio sistema pole-
mikoa izan arren balorazioa 
positiboa dela esan zuen alkateak. 
"Ordubete gutxi izan daiteke 
batzuetan, baina, oraingoz, ez 
dugu aldaketarik egingo ordu-
tegiari lotuta. Gune batzuk ordu 

jakin batzuetan nahiko hutsik 
egoten dira, eta egoera hori az-
tertuko dugu".

Udal Gobernuak esku artean 
dituen proiektu esanguratsuenen 
artean bi aipatu zituen alkateak 
Harira saioan: zapatuan abia-
raziko duten Hiri Antolamen-
duaren Plan Orokorra (HAPO) 
eta kiroldegia berritzea. "Talde 
autonomo bat egon da kirolde-
giaren aurreproiektua lantzen 
eta hilabete honen amaieran 
jakingo ditugu konklusioak. 
Beste proiektua, berriz, etorki-
zuneko Oñati marraztea izango 
da. Zumitz batzuk badaude, in-
dustria, hezkuntza, turismoa, 
komertzioa... eta horiek ahalik 
eta egokien lotu eta hortik abia-
tu beharko da marrazketa", ai-
patu zuen Biainek. 

Musika eskolarendako kokapen 
zehatzik ez dutela adierazi zuen 
alkateak, nahiz eta "lehentasuna 
duten gaien artean" egon. Oi-
nezkoen eta bizikleten arteko 
elkarbizitza hobetzeko ordenan-
tza egitea ere aipatu zuen.

Martitzenean egon zen oñatiko alkatea Harira saioan. o.e.

"Autobus lineak kentzea 
murrizketa izan da"
Goiena telebistako 'Harira' saioan egon da Mikel Biain alkatea eta autobus lineetan 
egondako aldaketekin haserre daudela adierazi zuen: "aldundiari eskatu diogu, 
gutxienez, lehengo egoerara bueltatzea garraio publikoari dagokionez"

hiri AntOlAmEnduA 
EtA kirOldEgiA dirA 
Esku ArtEAn 
dituztEn bi prOiEktu 
EsAngurAtsu

iker Oñate Oñati
Atzerrian egindako ikasketak 
homologatzeko zerbitzua jarri 
du martxan Oñatiko Udalak. 
Gabonak bitartean, hileko hi-
rugarren martitzenean egongo 
da Bidez Bide elkarteko tekni-
karia Oñatin, ikasketak balioz-
kotu edo homologatu gura di-
tuenari baldintzen eta bestela-
koen inguruko aholkuak ema-
teko.
Nork erabili dezake zerbitzua? 
Atzerriko ikasketak baliozkotu 
edo homologatu gura duen orok; 
betiere, DBHko 4. mailatik go-
rako tituluak baditu –atzerrian 
Lehen Hezkuntza dena–. Hor 
daude DBHko 4. maila bera, 
profesionalen edo teknikarien 
formazioak eta unibertsitateko 
tituluak. 
aurrez eman behar da izena? 
Bai. Zerbitzua erabili gura due-
nak aurrez eman beharko du 
izena. Oraingoz, hilean hiru 
pertsona jasoko ditugu; eta jada 
beteta ditugu lehen bi hilabe-
teetarako antolatuta ditugun 
hitzorduak.
Eta, behin hitzordua finkatuta, zer?  
Dituen ikasketa-tituluen eta 
beharren araberako  dokumen-
tazioa aurkeztu beharko du 

zerbitzuaren erabiltzaile bakoi-
tzak. Gero, aukerak aztertuko 
ditugu, tramiteekin hasi aurre-
tik. Osteko prozesuaren jarrai-
pena ere egingo dugu.
Homologazio aukera ezberdinak 
izango dira, ezta? 
Hala da. Kasuak kasu, ikasketa 
guztiak biltzen dituen homolo-
gazioa egin beharko dugu ba-
tzuetan. Beste batzuetan, soilik 
ikasgai batzuk balioztatu behar-
ko dira; halakoetan, atzerritarrek 
hemen amaituko lituzkete ikas-
ketak. Espediente aldaketa ere 
izan daiteke, bestetik.

katia reimberg aholkularia. mireia bikuña

"Interesa duenak aurrez eman 
beharko du izena"
katia REimbERg aHOlkularia
atzerritarren ikasketak homologatzeko zerbitzua

Bertakoen guneetan ibilgailuak 
aparkatzeko txartelak eskatzeko 
epea urriaren 31ra arte egongo 
da zabalik; horrez gain, txartel 
zaharrari baja emateko aukera 
egongo da. Berria bada, autoaren 
zirkulazio baimenaren kopia 
aurkeztu beharko da. Bestetik, 
aparkatzeko txartela automati-
koki berrituko zaie inolako tra-
miterik egiten ez dutenei: dato-
rren urtean –otsailean edo mar-
txoan– kobratuko zaie 2018ari 
dagokion tasa. Bide horretan, 
eskaera egin gura duenak uda-
letxeko bulegoan entregatu 
beharko ditu orriak beteta. Os-
tera osatuko da onartuen eta 
baztertuen zerrenda, egin beha-
rreko egiaztapenak eginda.

Bertakoen guneetan 
aparkatzeko txartelak 
eskatu daitezke

Datorren urterako aurrekontu 
orokorrak lantzeari ekin dio 
Udalak; eta, herritarren ekar-
penak jasotzeko epea zabaldu 
du –azaroaren 6ra bitartean egin 
daitezke proposamenak–. Bide 
horretan, interesa duenak he-
rriko hainbat egoitzatako bu-
zoietara –udaletxea, kultura etxea 
eta kiroldegia, besteak beste– eta 
partaidetza@oinati.eus posta 
elektroniko helbidera bidera 
ditzake iradokizunak. Aipatu-
rikoaz gain, bestetik, bestelako 
iturriak erabiliko ditu Udalak 
aurrekontu orokorrak osatzeko; 
hor daude legegintzaldi plana, 
udal teknikarien eta langileen 
proposamenak eta alderdi poli-
tikoen ekarpenak. 

Jada egin daitezke 
aurrekontuetarako 
proposamenak
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1934tik 1945era bitartean espetxea 
izan zen Iruñeko Ezkaba men-
diko San Kristobal eraikina, eta 
orduko historia kontatuko du 
gaur, 19:00etan, kultura etxean,  
memoria historikoa berresku-
ratzeko lanetan diharduen Txin-
parta taldeko Koldo Pla ikerla-
riak. Milaka lagun egon ziren 
han preso urte haietan; adibidez, 
sei oñatiar.

Ezkabako espetxearen 
historiari buruzko 
hitzaldia gaur

Munduari bira eman dio bizi-
kletan Alvaro Neil asturiarrak,  
hamahiru urtetan–2004-2017–. 
114 herrialde ezberdin ezagutu 
ditu. Azaroaren 19an iritsiko da 
sorterrira, Oviedora, baina au-
rrez Oñatin geldialdia egingo 
du bere bizipenak kontatzeko. 
Hitzaldia urriaren 24an izango 
da, martitzena, Santa Ana an-
tzokian, 19:00etan.  

Munduari bira nola 
eman dion kontatuko 
du Alvaro Neilek

Eneko Azurmendi Oñati
Dagoeneko bere lekua egiten ari 
da Egun Morea Oñatin. Izan ere, 
aurten zortzigarrenez egingo 
dute aldarrikapen feminista duen 
festa hori.

Antolakuntzako kide Arantza-
zu Sagarzazuk adierazi duenez, 
"ondo pasatzeko eta disfrutatze-
ko" eguna izaten da Egun Morea, 
"festa giro feministan" igarotze-
koa eta "aldarrikapen feministak 
azaleratzekoa".

Egitarauari dagokionez, azken 
urteetan egin izan duten Fron-
tefeminista frontenis txapelke-
tarekin hasiko dute eguna–10:00e-
tan–. Bikote mistoek edo ema-
kumeek osatutako bikoteek 
hartzen dute parte, eta kirolde-
giko pilotalekuan izango da. 
"Arrakasta handia izan du orain 
arte, kanpotik ere etorri izan 
da jendea parte hartzera, eta 
aurten ere hala izango da", azal-
du du Sagarzazuk.

Horrekin batera, eta ordu be-
rean, Neskalada eskalada txa-
pelketa egingo dute, berrikuntza 

modura. "Frontefeminista txa-
pelketaren arrakasta ikusita, 
aurten beste apustutxo bat egin 
nahi izan dugu eta Neskalada 
txapelketa antolatu dugu", dio 
Sagarzazuk. Hori kiroldegiko 
gimnasioan izango da, eta hamar 
parte-hartzaile inguru ariko dira 
boulderrean.

Bukatzean, poteoa egingo dute, 
kiroldegiko tabernan hasita, eta 
14:30ean bazkaria egingo dute 
gaztetxean. Bazkalostean, Atzo-
ko ogixa umore ikuskizuna 
egongo da, Sagarzazuren beraren 
eta Maite Aizpurua zumaiarra-
ren eskutik, eta gauean kontzer-
tuak izango dira. DJ Bolloren 
emanaldiarekin emango diote 
amaiera egunari. Arrano taber-
nan izango da hori, 01:00etan.

egun Morean egindako manifestazioa iaz. goiena

Aldarrikapen feminista 
plazaratzeko eguna
Bihar, zapatua, ospatuko dute Egun Morea, egun osoko egitarauarekin; antolakuntza 
taldeak adierazi du "aldarrikapen feministarekin bat egiten duen eta egun polita 
igarotzeko prest dagoen edonor" dagoela gonbidatuta biharko festarekin bat egitera

nEskAlAdA 
txApElkEtA Egingo 
dutE kiroldEgiAn, 
bErrikuntzA 
modurA

E.A. Oñati
Pasa den astean jarri zuten mar-
txan Adi, lagun! proiektua Elkar 
Hezi ikastetxean. Egitasmoaren 
helburua da Elkar Heziko izae-
ra eta balioak islatuko dituzten 
lau horma-irudi sortzea. Biolen-
tzia 0, 0 urtetik da proiektuaren 
ardatza, eta helburu hori artea-
ren eta sormenaren bitartez 
lortu gura dute.

Bereziki, Lehen Hezkuntzako 
ikasleak eta familiak izango dira 
protagonista eta eragile.

Eider Eibar artistak gidatuta-
ko tailerrak abiapuntu harturik, 
pertsonaiak sortu eta haien ar-
teko harremanetan sakondu 
dute hiru saiotan, egunerokota-
sunean gertatzen diren gora-
beherak aztertuta eta egoera 
gatazkatsuen ebazpen dialogiko 
eta baketsuak bilatuta.

Orain, berriz, hausnarketa 
prozesuan daude eta umeek 
egoera konkretu batzuekiko 
egiten dituzten interpretazioak 
baloratuko dituzte.

Hausnarketa horretatik ate-
ratako ondorioetan oinarriturik, 
aipaturiko lau horma-irudiak 
sortuko dituzte, behin betikoak 
izango direnak eta ikastetxeko 
hormetan jarriko dituztenak.

Azaroko bigarren astean eman-
go zaio bukaera proiektuari.

'Adi, lagun!' 
proiektua 
lantzen ari dira 
Elkar Hezin 
Biolentziaren aurkako 
heziketa bultzatzea da 
helburua, artearen eta 
sormenaren bitartez

Zorionak, 
'Zakilixut'!

Aste honetan, urriaren 18an 
ospatu den Zakilixut-en 
omenezko ekitaldiaren berri 
ematen zuen mezua jaso 
dudanean, derrepentean, 
zaharrago sentitu naiz.

1977ko San Miel egunean 
agertu zen lehen aldiz 
Zakilixut, Egin egunkarian. 
Argitalpen horretan 11 urte 
egin ondoren Egunkaria-ra 
salto egin zuen, eta han 
jarraitu zuen, hura bortxaz 
itxi zuten arte. Harrezkero, 
Berria-n azaltzen zaigu 
egunero, astelehenetan izan 
ezik, noski!

Goizero ispiluan ikusten 
dugun aurpegia bezala, 
badirudi Zakilixut-ek ez duela 
itxura aldatu. 

Baina hasierako tira 
haietako batzuk ikusiko 
bagenitu, gure argazki 
zaharrak ikusten ditugun 
bezala, Zakilixut ere aldatu 
dela konturatuko ginateke. 
Hasierako gaztetxo hari 
kokotxa luzatu zaio, ez du 
txirririk erretzen, tripotxa ere 
atera zaio… Hala ere, beti 
bezala, hitz-joko zorrotzekin, 
sexu-kontuekin eta batzuetan 
ulertzea lortzen ez dudan 
kontuekin jarraitzen du.

A! Genero berdintasunaren 
ikuspegitik beste hizkuntza 
batzuk baino orekatuagoa den 
euskarari hika forma neutrala 
eskaini diola ere ahaztu barik.

40 urte! Harrapazank! 
Tumatxa hi!

nirE ustEz

MiEl guridi

10:00
• Frontefeminista eta 

neskalada 
txapelketak.

13:00
• Poteoa, kiroldegiko 

tabernatik hasita.

14:30
• Bazkaria gaztetxean. 

gero, Atzoko ogixa 
ikuskizuna.

22:00
• Kontzertuak 

gaztetxean: Las Tipex 
eta Perlata.

1:00 
• DJ Bolloren 

emanaldia arrano 
tabernan.

Egun Morea, 
egitaraua
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Oihana Elortza Oñati
Antzerkia izango da aurtengo 
literatura jardunaldien generoa. 
Aurreko bi edizioetan poesia 
landu dute, eta antolatzaileak, 
Udal Liburutegiko langileak, 
pozik daude izandako erantzu-
narekin, baina aldatzea eraba-
ki dute: zerbait berria egin gura 
dutelako eta eskaerak ere jaso 
dituztelako. "Liburutegiko era-
biltzaile batzuk oso antzerkiza-
leak dira. Sarri joaten dira 
formatu txikiko antzezlanak 
ikustera, adibidez, eta euren 
proposamena gustatu eta ho-
rrela hasi ginen jardunaldi 
hauek antolatzen", dio Aran-
tzazu Ibarrondok, liburutegiko 
arduradunak.

tertuliak 
Ume zein nagusiendako obrak 
egongo dira datorren astean 
Oñatin. "Urriaren 24an 3 urte 
bitarteko umeendako antzezlana 
egingo dute haur liburutegian. 
Glu-glu du izena obra horrek. 
Urari buruzkoa da eta apenas 

du testurik. Hurrengo egunean 
Gasteizko Colectivo Mostrenko 
taldea etorriko da nagusiendako 
El falso paraguayo antzezlana 
egitera. Umorezkoa da", azaldu 
du Ibarrondok. Umeena 18:00etan 
hasiko da eta nagusiena, 
19:00etan. Zinema aretoan egin-
go dute antzezlan hori eta amaie-
ran Ivan Repilak gidatuko duen 
mahai ingurua egingo dute li-
teraturaz eta antzerkiaz hitz 
egiteko. Gazteleraz izango da 
tertulia hori. Euskarazkoa 24an 
egingo dute, 19:00etan. Yurre 
Ugarte eta Danele Sarriugarte 
irakurle gisan izandako espe-
rientziez mintzatuko dira. Re-
pila eta Ugarte izango dira ikas-
turte honetako Tertulixan taldeak 
gidatuko dituztenak. 

Egonkortu 
Aurreko bi alditan gertatu zaien 
bezala, literatura jardunaldien 
antolatzaileak urduri daude 
aurtengoak izango duen harre-
raren aurrean, baina, arriskuak 
arrisku, helburu jakin batekin 
antolatu dute aurtengoa ere, 
Ibarrondok azaldu duenez: "Gura 
duguna da literatura solasaldien 
aste hau oñatiarren agendan 
txertatzea, lekua hartzea. Ingu-
rumen Astea bezala, herritarrek 
kontuan hartzea urrian Litera-
tura Astea egiten dela liburute-
gian. Badakigu hori lortzea 
kosta egingo zaigula, ez dela 
hain erraza, baina gu lanean 
jarraitzeko prest gaude".

Sarajevo 
1992an, Balkanetako gerran, 
Sarajevoko liburutegia erre zu-
ten, eta hura gogorarazteko 
erabaki zuten, 1997an, urriaren 
24a Biblioteka Eguna izatea. "Ez 
zuten papera bakarrik erre, kul-
tura bat erre zuten", adierazi 
du Arantzazu Ibarrondok.

arantzazu ibarrondo, literatura solasaldien kartela jartzen Udal liburutegian. o.e.

Literatura topaketak 
datoz, hirugarrenez
antzerkia izango da aurten landuko duten generoa, eta, ume zein nagusiendako 
antzezlanaz gain, literaturaren eta antzerkiaren gainean berba egiteko tertulia saioak 
ere egongo dira datorren astean Udal liburutegian eta zinema aretoan

UmEEndakO 
antzEzLana 
martitzEnEan da 
Eta nagUsiEna, 
EgUaztEnEan

Kobrazulo musika talde antzuo-
larrak rock doinuz bustiko du  
gaur –hilak 20– Pako taberna; 
22:00etarako finkatu dute hasie-
ra ordua. 2016. urtean sorturiko 
taldeak rock indartsuaren buel-
tan dihardu, eta askotarikoak 
dira partaideek eredutzat dituz-
ten taldeak. Tartean daude Daddy 
Long Legs, Guadalupe Plata eta 
ACD.

Rock doinuak Pako 
tabernan, Kobrazulo 
taldearen eskutik

Lewis Carroll idazle britainiarrak 
idatzitako liburua oinarri har-
turik, Alizia lurralde miresga-
rrian haurrentzako antzezlana 
eskainiko du Glu Glu taldeak; 
biharko, urriaren 21erako, fin-
katu dute hitzordua. Interesa 
duenak Santa Ana aretoan izan-
go du ikusgai, 17:00etan hasita.  
Sarrerak 3,5 euroren truke egon-
go dira eskuragai.

'Alizia lurralde 
miresgarrian', bihar, 
Santa Anan 

Musikalaren estreinaldia, oñatin. imanol soriano

Kursaalera egingo du jauzi 
'Pinotxo' musikalak
Ganbara txikiko neska-mutikoen egitasmoak eten barik 
dihardu. Hitzordu gehiago iragarri dituzte

i.O. Oñati
Pinotxo, hariekin lotu gabe mu-
sikaleko protagonistek Donos-
tiako Kursaalean jardungo dute 
bihar, zapatua, 18:00etan hasita. 
Jada eskuragarri daude sarrerak, 
Kutxabanken eta antzezlekuaren 
beraren webgunean; dena den, 
egunean bertan eskuratzeko 
aukera ere izango da. Bide ho-
rretan, emanaldi sorta berriari 
helduko diote Ganbara Txikiko 
neska-mutikoek; eta ostean, sona 
handiko beste hainbat antzezle-
ku ere bisitatuko dituzte. 

Bada, Kursaalean jarduteko 
"gogoz" da Aitor Biain zuzenda-
ria. "Areto handiak ez ditugu 
sekula bisitatu; beraz, hemendik 
aurrerakoa erronka da guretzat. 
Hala ere, bideari ekiteko gogoz 
gaude", azaldu du. Bestetik,  ai-
patu du ikuskizunak zenbait 
berrikuntza izango dituela. 
"Hainbat hobekuntza egin ditu-
gu dekoratuan; eta asto mozorro 

berriak sortu ditugu, apar goma 
eta ilearekin, itxura errealagoa 
emateko asmoz", argitu du.

Bestalde, aipatu beharrekoa 
da musikalaren bueltako mate-
rial berria jarriko dutela salgai 
Kursaalean: protagonisten pos-
terrak eta emanaldiaren ikus-
entzunezkoa. Oñatin eginiko 
estreinako emanaldia biltzen du 
DVDak, eta 12 eurotan eskura 
daiteke.

Emanaldi gehiago 
Esan moduan, Ganbara Txikiko 
kideek beste hainbat hitzordu 
dituzte finkaturik. Zehatz esan-
da, Lazkaoko Areria aretoa dute 
hurrengo geraleku, azaroaren 
18an. Horrez gain, Bilboko Eus-
kalduna Jauregia –abenduaren 
27an– eta Iruñeko Gayarren 
antzokia –urtarrilaren 3an– ere 
bisitatuko dituzte. Jada eskura-
garri daude horietarako sarrerak, 
antzezlekuen webguneetan.
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Aloña Mendi saskibaloi taldeak 
aurreko asteburuan eskuratu 
zuen denboraldiko lehen garai-
pena –Atletico San Sebastianen 
kontra–; eta bide berean jarrai-
tu gura du. Horretarako, bada, 
gogoz jardun beharko dute hu-
rrengo norgehiagokan. Zapatuan 
dute hitzordua, Zubikoan, Do-
nosti Dolphins taldearen kontra; 
18:00etan hasiko da partidua.

Garaipenaren bideari 
heldu gura dio 
saskibaloi taldeak

Aloña Mendi futbol taldeko mu-
tilek Zumaian jokatuko dute 
bihar, 17:00etan. Oñatiarrek 
pozik egoteko moduko emaitzak 
lortu dituzte azken jardunaldie-
tan, eta euren egin dute txapel-
ketako hirugarren postua. Ai-
patu beharrekoa da bi taldeak 
parean daudela sailkapenean, 
10 punturekin. Beraz, zeresana 
izango du biharko emaitzak.

Aloña Mendik Zumaian 
jokatuko du 
asteburuan

Iker Oñate Oñati
Liga hasi besterik ez da egin 
Fagor Industrialeko mutilentzat; 
dena den, jada utzi dute denbo-
raldiak eman dezakeenaren 
bueltako zantzurik. Hiru parti-
du jokatu dituzte, eta guztiak 
irabazi. Urteak urte diren arren, 
gaur-gaurkoz, aurreko urtekoa 
errepikatzeko bidean direla esan 
daiteke –igoera faserako sailka-
tu ziren–. Hori bai, argi dute 
liga hasi besterik ez dela egin, 
eta, amaierara bitartean, dene-
tarik gerta daitekeela. Bada, 
besteak beste, txapelketak orain 
arte eman duenaz jardun du 
Mikel Agirrek (1991, Oñati), Fa-
gor Industrialeko kapitainak. 
Jokaturiko hiru partiduak irabazi 
dituzue. Garrantzitsua izan ohi da 
ondo hastea... 
Dinamika ona hartzea garran-
tzitsua izaten da beti; konfiantza 
ematen dio taldeari, eta hori 
nabari egiten da osteko parti-
duetan. Finean, galtzen hasiko 
bagina, ezberdina litzateke pa-
norama, zaila baita halako egoe-
rei buelta ematea. Beraz, pozik 
gaude orain arteko emaitzekin. 
Eginiko lan gogorraren isla da.  
Beraz, lan gogorra daroazue soi-
nean? 
Hala da. Denboraldia ez da as-
teburuetako partiduetara mu-
gatzen. Hiru entrenamendu 
izaten ditugu astean; eta denbo-
raldi-aurreak ere izango du ze-
resanik oraingo egoeran. Hila-
bete egin genuen, korri eta 
korri, baloia ukitu gabe. Hori 
horrela, esan daiteke ordu as-
koko lana erakusten dugula 
partiduak irauten duen 60 mi-
nutu horietan. 
aurreko urtean igoera fasean jo-
katzeko txartela erdietsi zenuten. 
Esperientzia errepikatu guran za-
biltzate? 
Gura bai, baina badakigu beti 
ez dela posible. Egoera horretan 
egotera heldu aurretik, 23 par-
tidu gehiago jokatu behar ditu-
gu; eta, ondo bidean, agian, 

igoera fase bat jokatu beharko 
genuke, behin betiko igoera fa-
serako txartela lortzeko. Beraz, 
oraindik asko geratzen da, eta 
denetarik gerta daiteke txapel-
ketaren bukaerara bitartean. 
Duda barik, gogoz jarraitu behar-
ko dugu lanean zerbait handia 
egin gura badugu.
Zein da gakoa? 
Kantxa barruan dena ematea; 
defentsan gogor, kontraerasoak 
egiteko ahaleginean eta baloia 
azkar mugitzen. 
taldeek berrikuntzak izaten dituz-
te urtetik urtera. 
Aurtengoa ere ez da salbuespen 
izan. Josu Arenaza atezainak 
beste talde batekin dihardu; eta, 
jubenil mailan ziharduten zen-
bait etorri zaizkigu gurera. Az-
ken horiek bigarren taldean  
dihardute, batez ere; baina jakin 
badakigu euren beharra dagoen 
unean jokatzeko prest ditugula.  

Eta, oro har, txapelketan nabari da 
aldaketarik? 
Ligaren zailtasun mailak gora 
egin duela esango nuke. Gaine-
ra, aurtengoan ez da horren 
erraza emaitzak aurreikustea. 
Adibidez, aurreko urtean sail-
kapeneko lehen postuan amaitu 
zuenak –Basauri– partidu bat 
galdu du, eta beste bat berdindu 
–hiru partidu jokatuta–. Aurre-
ko urtean, ia txapelketa osoa 
behar izan zuen horretarako. 
Ez dago faborito nagusirik.
Zubikoako harmailak bete egiten 
dira sarri. 
Sekulako plazera da bi astean 
behin harmailak hala ikustea; 
laguntza handikoa da guretzat. 
Bide horretan, orain arte moduan  
jarraitzea eskatzen diet zaleei, 
geuk ere dena emateko konpro-
misoz jarraituko dugu eta.  
Zapatuan duzue hurrengo partidua, 
Ereintzaren aurka. 
Hala da. Planteamenduak orain 
arte moduan segitzen du, dena 
eman guran. Txapelketako par-
tidu guztiak dira zailak; zapa-
tukoa ez da salbuespen. Gaine-
ra, jakin badakigu Ereintza  izen 
handiko taldea dela eskubaloia-
ren munduan. Irabazteko gogoz 
etorriko dira, seguru. 

Mikel agirre kapitaina, asteazkenean, entrenamenduan. Iker oñate

"Sekulako plazera da 
Zubikoa beteta ikustea"
MikEl aGirrE fagOr industrialekO kapitaina
Hasiera ezin hobea eman dio fagor industrialek ligari. Orain artean, jokaturiko partidu 
guztiak irabazi dituzte oñatiarrek; sailkapeneko goiko postuetan dira, beraz

"Ordu aSkOkO lana 
erakuSten dugu 
partIduak Irauten 
dItuen 60 mInutu 
hOrIetan"

kili kolo taldeko jokalariak, Super kopa irabazi zuten egunean. anton sIerra

Asteburuan hasiko du liga 
Herriko Futbol Txapelketak
lau partidu jokatuko dira asteburuan. gainerako taldeek 
hurrengo astean dute hitzordua

I.O. Oñati
Zazpiko futboleko San Migel 
txapelketa eta Super Kopa atzean 
utzita, ligari ekingo dio Herriko 
Futbol Txapelketak asteburuan. 
Bada, lau norgehiagoka jokatu-
ko dira Azkoagain futbol zelaian, 
zapatua eta domeka bitartean; 
datorren aste bukaeran jokatu-
ko dituzte jardunaldiko gaine-
rako partiduak. 

Esan moduan, bihar jokatuko 
da lehen partidua, Shatoken eta 
Kili Kolo taldeen artekoa, 
19:00etan hasita. Bestetik, Ha-
rripe Balonpie eta Zalaparta 
(14:00); Albok eta Dolly (18:30); 
eta Sasquatch eta Txuskos (20:00) 
domekan arituko dira nor baino 
nor gehiago.

Aurten ere hamabi taldek esku 
hartuko dute Herriko Futbol 
Txapelketan. Aldaketa bakarra 
egin da parte hartzaileen zerren-
dan: Joxely taldeak txapelketa 
utzi beharra izan du –jokalari 

faltan–, eta Harripe Balonpie 
taldea sartu da haren ordez, 
hain zuzen ere. 

Bestetik, aipatu beharrekoa 
da bere horretan jarraituko du-
tela joko sistemak eta arautegiak. 
Alegia, Ligako garailea zein den 
erabakiko duen finalaurrekoe-
tarako txartela euren egingo 
dute txapelketako lehen lau 
sailkatuek; eta kopa jokatuko 
dute gainontzekoek, kanporake-
ta formatuan. 

Epaile gutxiago 
Aurtengoan, epaile gutxiago 
izango ditu Herriko Futbol Txa-
pelketak, Jabi Altubek eta Jabi 
Azpiazuk epaile taldea utzi os-
tean. Bide horretan, bi epaile 
besterik ez da geratu aurtengo 
denboraldirako: Joseba Moline-
ro eta Mattin Ugarte. Gauzak 
horrela, futbol taldeetako ordez-
kariek bete beharko dituzte 
hutsuneak. 
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debagoieneko eskalatzaileak

Espainiako Txapelketara
 eskalada  2017ko espainiako eskalada txapelketan parte hartuko 
dute, aste bukaera honetan, argazkian agertzen diren Haizea oses eta 
Martzel Vicario arrasatearrek eta ilia Uriarte oñatiarrak. gainera, ane 
erostarbe oñatiarra eta Mikel linazisoro bergararra ere bartzelonako 
Climbat la Foixardan egingo diren probetan egongo dira.

J.B. arrasate
Imanol Zeziaga arrasatearra 
Mondragon Unibertsitatera itzu-
li da taldea indartzeko helbu-
ruarekin. Justin Satchell esta-
tubatuarrak, gainera, oineko 
bosgarren metatartsianoa hau-
tsi zuen azken partiduan eta lau 
astez, gutxienez, ez du jokatuko.

MUk oraindik ez du partidarik 
irabazi denboraldi honetan EBA 
mailan, eta ez da erraza izango 
Justin Satchellen hutsunea be-
tetzea taldean. Hala ere, Zeziaga 
jokatzeko prest egongo da bihar-
tik aurrera.

aukera ona iturripen
Pasa den asteburuan jipoia jaso 
zuten Mondragon Unibertsita-
teko gizonek Zornotzako Saski-
baloi talde indartsuaren kontra 
(131-97), baina bihar, sailkape-
neko azken postutik irteteko 
aukera ona izango du Arrasa-
teko taldeak, Valladolideko La 
Flecharen aurka –18:30ean, Itu-
rripen–. MUk orain arte jokatu 
dituen hiru neurketak galdu 
ditu, eta laugarren jardunaldian 
denboraldiko lehen garaipena 
eskuratzeko aukera polita izan-
go du, etxean, zaleen aurrean.

Horretarako, azkeneko neur-
ketan jasotako puntu pila mu-
rriztu beharko ditu, defentsa 
indartuz –131 puntu egin zizkion 
Zornotzak–. Hala ere, aurkaria 
ez da erraza izango, dagoeneko 
hirutik bi partidu irabazi baiti-
tu La Flecha taldeak, eta sail-
kapeneko erdiko postuetan ero-
so daudelako Valladolidekoak.

Natra oñati, bide onean
Seniorren Gipuzkoako Lehenen-
go Mailan, denboraldiko lehen 
garaipena lortu zuen Oñatiko 
taldeak pasa den aste bukaeran, 
Atletico San Sebastianen kontra 
(81-79), eta bihar, bigarrena es-
kuratzeko aukera izango du, 
Donosti Dolphins taldearen aur-
ka. Partidua Zubikoa kiroldegian 
izango da, 18:00etan. Aloña Men-
dik gogor borrokatu beharko du 
Donostiako taldea gainditzeko. 

Imanol Zeziagak indartuko du 
MU, Satchellen lesioaren ostean
 saskiBaloia  Bihar, 18:30ean, Valladolideko la Flecha 
hartuko dute arrasatearrek iturripen, eBa mailan

Josu Bilbao arrasate
Areto futboleko Euskal Ligan 
lehenengo aldiz jokatuko dute 
Debagoieneko taldeek elkarren 
aurka. Mondratek iragan den-
boraldian lortu zuen mailaz 
igotzea, eta bihar, Musakolako 
kiroldegian –17:30ean–, Eskoria-
tza hartuko dute Antxon Isasiren 
mutilek.

Mondratek ez du irabazi orain-
dik maila berrian, eta bihar 
irabazteko aukera polita izango 
dute derbian. Pasa den aste bu-
kaeran atseden hartu zuten 
Arrasatekoek, eta bihar lehia-
ketara itzuliko dira Musakolako 
kiroldegian. Helburua argia da: 
garaipena lortzea sailkapeneko 
azken aurreko postutik gora 

egiteko. Hala ere, oraindik lehen 
taldeko jokalari ugari zigortuta 
daude pasa den denboralditik, 
eta bihar entrenatzaile lanetan 
ibiliko den Antxon Isasik biga-
rren taldeko jokalariak deituko 
ditu besteen lekua hartzeko: 
"Eguna heltzeko gogoz daude 
jokalariak, lehen derbia izango 
delako eta etxean jokatuko du-

gulako. Hala ere, zoritxarrez, 
lehen taldeko jokalari asko 
oraindik zigortuta daude, eta 
bigarren taldeko askok jokatu 
beharko dute. Euren ilusioare-
kin irabaztea espero dugu".

Eskoriatzako jokalarien espe-
rientzia nabarmendu du, gaine-
ra, Antxon Isasi teknikariak: 
"Oraindik ez ditugu nahi genituen 
emaitzak lortu, baina horreta-
rako lanean gabiltza. Aurrean 
izango dugun taldean esperien-
tzia handiko jokalariak daude. 
Urte asko daramate batera jo-
katzen, eta hori erronka izango 
da guretako, gure jokalariek 
mailan debuta egin dutelako 
denboraldi honetan".

Eskoriatzak norgehiagoka bat 
irabazi eta beste bat galdu du, 
oraingoz. Pasa den zapatuan, 
porrot mingarria jaso zuten Iker 
Molinaren mutilek etxean, Ba-

tzarre taldearen kontra (3-4), 
eta, Arrasaten, neurketa horrek 
utzitako zapore txarra ahaztu 
nahi dute. "Egia esateko, pasa 
den aste bukaerako porrotak 
min egin du taldean. Beraz, ani-
moak igotzeko oso garrantzitsua 
izango da derbia irabaztea", 
azaldu du Eskoriatzako entre-
natzaile Ibon Molinak.

Mondrate, maila berrian, "lehia-
tzeko gogoz" ikusten du, bestal-
de, Molinak: "Mailaz igo dira 
eta lehiatzeko gogo handiz ikus-
ten ditut nik. Horregatik, par-
tidua oso parekatua izango da, 
eta detaile txikietan erabakiko 
da, ia ziur".

aretxabaleta UDak, Santurtzin
Nazional Hirugarren Mailari 
dagokionez, Aretxabaleta UDAk 
San Jorge Santurtziren kontra 
jokatuko du bihar, 16:30ean, 
etxetik kanpora. Azkeneko jar-
dunaldian garaipen garrantzitsua 
lortu zuten debagoiendarrek 
Kukuyagaren aurka (3-2), eta 
bolada onari eusteko asmoarekin 
joango dira Santurtzira. Sailka-
penean, laugarren da Aretxaba-
leta 7 punturekin, bi partidu 
irabazi, bat berdindu eta beste 
bat galdu ondoren. 

Mondrateko jokalariak. JosU bilbao

Mondrate eta Eskoriatza 
lehen derbirako gertu
 eskUBaloia  euskal ligan lehen aldiz jokatuko dute elkarren aurka arrasateko eta 
eskoriatzako taldeek, bihar, 17:30ean, Musakolako kiroldegian. Mondratek oraindik 
ez du garaipenik eskuratu maila berrian; eskoriatza porrot mingarria jasotzetik dator

MondratEk Maila 
BErrian lEhEnEngo 
garaipEna 
EskuratzEko 
aukEra izango du

eskoriatzako jokalariak. iManol beloki
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Iker Oñate DebagOiena
Orain arte, berri onak heldu 
zaizkio Bergarako futbol mun-
duari; jokaturiko sei partidue-
tatik bost irabazi ditu talde 
nagusiak, eta bat berdindu. Bada, 
bigarren postuan dira bergara-
rrak –hemezortzi talde daude–, 
hamasei punturekin. Ordizia 
dute aurretik, puntu kopuru 
bera batuta. Hori horrela, txa-
pelketa hasiera onari jarraipena 
ematen saiatuko dira biharko 
partiduan; 16:00etan dute hitzor-
dua, Agorrosinen, Real Union 
taldearen aurka.

Gauzak horrela, taldeko en-
trenatzaile Mikel Juaristi "po-
zik" da denboraldiak orain arte 
emana duenarekin: "Kontuan 
izan behar dugu aurreko urte-
ko igoeraren ostean, maila be-
rrian dihardugula. Halakoetan, 
zaila izaten da denboraldiari 
ongi ekitea. Beraz, pozik ego-
teko moduko emaitzak lortu 
ditugu, duda barik". Edozelan 
ere, azpimarratu du oraindik 
hasi besterik ez dela egin den-

boraldia, eta, hain zuzen ere, 
egoera edozein momentutan 
alda daitekeela.

lehiakortasuna 
Bestalde, denboraldi hasiera 
onaren gakoei dagokienez, tal-
dearen "izaera lehiakorra" az-
pimarratu du Juaristik. "Lehia-
korrak izatea da partiduro dugun 
helburua. Oraingoz, ondo doa-
kigu horrela", argitu du. Horrek 
ere badu eraginik taldearen 
joko-datuetan: hamahiru gol 
sartu dituzte, eta bi jaso. Beraz, 
bergararren planteamenduak 
orain arte bezala segituko due-
la esan daiteke.

Biharko partiduaren bueltan,  
bestetik, Juaristik aitortu du 
talde "ona" izango dutela aurrean. 

"Kalitate handiko jokalariak 
dituzte; min egin diezagukete 
bakarkako jokoan. Beraz, argi 
ibili beharko dugu", azaldu du.

Beste taldeek ere etxean 
Bestetik, etxean jokatuko dute 
Aretxabaletak eta Mondrak. 
Laugarren postuan dira aretxa-
baletarrak, hamahiru punture-
kin –galdu egin zuten aurreko 
asteburuan–. Hala, bolada ona-
ri berriro heltzen saiatuko dira 
etziko partiduan; 16:30ean dute 
hitzordua, Pasaiaren kontra. 
Eta arrasatearrek ere etxean 
jokatuko dute asteburuan, Oiar-
tzunen aurka. Bihar dute par-
tidua, zapatua, 16:30ean.

arizmendi leintzek, etxean
Aste amaiera borobila atzean 
utzita –jokaturiko bi partiduak 
irabazi zituzten–, asteburura 
begira jarriak dira Arizmendi 
Leintz taldeko neskak. Bihar 
jokatuko dute, 13:30ean, Moja-
tegi futbol zelaian. Goierri-Gorri 
taldea izango dute aurrean. 

Bergarako talde nagusia, Mutrikuren aurkako partiduan. imanol soriano

Bolada onari segida 
eman gura dio Bergarak 
txapelketa hasiera onari jarraipena eman gura diote bergarako talde nagusiko 
mutilek. bihar, zapatua, dute hurrengo hitzordua, real Unionen kontra. aretxabaletak 
eta Mondrak ere etxean jokatuko dute aste bukaeran

jOkatutakO seI 
partIduetatIk BOst 
IraBazI dItu 
BergarakO talde 
nagusIak

Azken urteetako ohiturari ja-
rraiki, Iban Altuberen omenez-
ko mendi bizikleta martxa egin-
go dute domekan, Oñatin. 
09:00etan hasiko da ekintza, 
Altube omentzeko ekitaldiarekin. 
Ostean emango diote hasiera 
bizikleta martxari; parte har-
tzaileak orduan murgilduko dira 
herriko parajeetan barrena. 
Egitasmoan esku hartu gura 
duenak egunean bertan eman 
dezake izena; 10 euro ordaindu 
beharko dute federatuek eta 15 
euro, federatuta ez daudenek. 
Bi ibilbide jarri dituzte parte 
hartzaile nagusien eskura, 27 
eta 36 kilometrokoak. Horiez 
gain, 7 kilometroko ibilbidea 
prestatu dute haurrentzat.

Iban Altuberen 
omenezko VII. MTB 
martxa, domekan

Martxan da ziklokroseko den-
boraldia. Urriaren 7an egin 
zuten ikasturteko lehen proba, 
Urduñan; eta 2018ko urtarrilaren 
8ra arte iraungo du denboraldiak. 
Tartean, Debagoieneko bi las-
terketa egongo dira: Arrasaten 
–abenduaren 8an– eta Oñatin 
–abenduaren 17an–. Horiek iri-
tsi aurretik, baina, beste proba 
batzuk izango dituzte lasterka-
riek; asteburu honetan, Beasai-
nen. Bada, hainbat debagoiendar 
egongo dira lasterkarien artean, 
nor bere kategorian. Tartean 
izango dira Lokatzako Aitor 
Larrea eta Xabier Biteri; Aloña 
Mendiko Aritz Torres eta Unai 
Cueva; eta Eskola-Eroskiko 
Oihan Uroz. 

Ziklokroseko 
lasterkariek hasi dute 
denboraldia

futbola

Emakum. Euskal liga

ariz. leintz-goierri g.
Zapatua. 13:30.  
mojategi.

ohorEZko ErrEgion.

aretxabaleta-pasaia
Domeka. 16:30.      
ibarra.
Mondra-Oiartzun
Zapatua. 16:30.  
mojategi.
Bergara-real union
Zapatua. 16:00. 
agorrosin.

ErrEgional prEfEn.

antzuola-elgoibar
Zapatua. 16:30.      
Estala.
soraluze-aretxabaleta
Zapatua. 17:00.   
soraluze.
Beasain-Bergara
Domeka. 17:00.   
Beasain.
zumaiako-aloña Mendi
Zapatua. 17:00.    
Zumaia.

ErrEgional maila

arizmendi-aloña
Zapatua. 18:00.      
ibarra.

ohorEZko gaZtEak

lazkao-Mondra
Zapatua. 16:00.    
lazkao.
aloña Mendi-Bergara
Domeka. 16:30. 
azkoagain.

elgoibar-aretxabaleta
Zapatua. 18:00.    
Elgoibar

ohorEZko kaDEtEak

aretxabaleta-urki
Zapatua. 16:00.      
ibarra.
Bergara-elgoibar
Domeka. 10:00.     
ipintza.

areto futbola

maila naZionala

santurtzi-aretxabaleta
Zapatua. 16:30. 
santurtzi.

EuskaDiko liga

Mondrate-eskoriatza
Zapatua. 17:30. 
musakola.

eskubaloia

Emakum. Euskal liga

aloña Mendi-jarriller. 
Zapatua. 16:30.   
Zubikoa.

EuskaDiko txapElk.

Fagor Indus.-ereintza
Zapatua. 18:15.   
Zubikoa.
Ford Mugarri-Berango
Domeka. 11:30.    
iturripe.

gip. lEhEn maila

egia-aloña Mendi
Zapatua. 18:15.   
Donostia.
aritzbatalde-soraluce 
Zapatua. 16:00.    
Zarautz.

gaZtE mutilak

aloña Mendi-pulpo
Domeka. 12:15.   
Zubikoa.
Bergara-Bidasoa Irun
Zapatua. 17:00. 
labegaraieta.

saskibaloia

juniorrak EuskaDik.

Mu-la Flecha
Zapatua. 18:30.    
iturripe.

gipuZk. sEnior maila

Bosteko Irauli-Mu
Zapatua. 20:00.  
Donostia.
aloña Mendi-donosti
Zapatua. 18:00.   
Zubikoa.

gipuZk. Big. maila

añorga-Bergara sora. 
Zapatua. 18:00.  
Donostia.

juniorrak (partE-h.)

Iurre-Bergara soraluze 
Zapatua. 10:30.     
tolosa.
aloña Mendi-Oarso 
Zapatua. 16:00.   
Zubikoa.

ohorEZko kaDEtEak

aretxabaleta-pasaia
Domeka. 16:30.      
ibarra.
Mondra-Oiartzun
Zapatua. 16:30.  
mojategi.

astebUrUkO hitzOrDUak
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Aitziber Aranburuzabala arrasate
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta 
Arrasateko, Azkoitiko, Honda-
rribiko, Irungo eta Zarauzko 
udalek sustatzen duten musika 
programa da Gaztemaniak. Eki-
menaren helburua da eskaintza 
komertzialetik kanpo dauden 
korronte artistikoetako taldeen 
emanaldiak eskaintzea; berezi-
ki, gazteei.

Orain dela 24 urte sortu zuten, 
eta ordutik da ekimeneko pro-
gramatzailea Forki, eskarmentu 
handiko irrati esataria. "Kon-
tzertu bereziak antolatzea izan 
da hasieratik asmoa; hemen 
entzuten ez ziren musikariak 
ekartzen saiatzen ginen. Gauzak 
asko aldatu dira; musika inde-
pendentea entzuteko eskaintza 
handiagoa dago, baina helburu 
berarekin jarraitzen dugu gaur 
egun ere. Ez da samurra izaten 
eta proposamen berriek sarritan 
ez dute gura besteko erantzunik 
jasotzen. Gure erronka hori da, 
agertokian dagoena ezagutu ba-
rik ere, jendea kontzertuak 
ikustera joatea". 

argentinatik, rap kantaria
Dozena bat kontzertu antolatzen 
dituzte urtean. Herri bakoitzean 
bi; horietako bat Foru Aldundiak 
ordaintzen du eta bestea Udalak. 
Atzerriko taldeak ekartzeko in-

guruan egiten dituzten birak 
aprobetxatzen dituzte. Hori ho-
rrela, Nathy Peluso gaur Bilbon 
izango zela-eta, eskaintza jaso 
zuten zapatuan Arrasatera era-
mateko. "Oso erreferentzia onak 
jaso ditugu. Hip hop berria, 
berezia, da. Eragin musikal bi-
txiak ditu: jazza, soula, swinga...", 
dio programatzaileak.

Askotariko iturrietatik edaten 
duen musikaria da; bizitza oso 
nomada izan du, eta 22 urte bes-
terik ez duen arren, musika 
aldizkari eta kritikari askoren 
gustuko da.

Gipuzkoako musikariei tokia  
Bertako musikariei ere jotzeko 
aukera ematea izan da Gazte-
maniak-ek hasieratik izan duen 
beste helburu bat. Euskal rap 
mugimenduan beteranoak diren 
Norzzone-k eta Fanik-ek osatzen 
duten Nizuri Tazuneri Donos-
tiako bikotea izango da telonero. 
"Nathy ekarrita, agertokian 
beste neska bat izatea nahi ge-
nuen eta Fanik egongo da. 2014an 
sortutako bikotea da eta bi lan 
ditu kalean. Euskaraz abesten 
dute. Ikustekoa izango da horien 
kontzertua ere".

nathy Peluso argentinarrak abestuko du amaia antzokiko hall-ean. gaztemaniak

Hemengo eta atzerriko 
rap doinuak elkarrekin
'Gaztemaniak' musika programaren baitan, argentinako Nathy Peluso eta Donostiako 
Nizuri tazuneri bikotearen emanaldia izango da bihar, zapatua, 20:00etan, amaia 
antzokian; sarrerak zazpi eurotan eros daitezke 'arrasate.eus' atarian edo leihatilan

Gaur, egubakoitza, estreinatu 
dute zinema komertzialetan Ai-
tor Arregik eta Jon Garañok 
zuzendu duten Handia filma.

Oñatin sei emanaldi eskainiko 
dituzte: gaur, egubakoitza, 
22:30ean; zapatuan eta domekan, 
19:30ean eta 22:30ean; eta aste-
lehenean, 19:30ean. Zapatu gaue-
ko emanaldian filmeko zuzen-
dari Aitor Arregi eta Joseba 

Usandizaga aktorea izango dira 
eta domeka gauekoan, Arregi. 

Arrasaten lau alditan eskai-
niko dute: gaur, 20:00etan; do-
mekan, 19:30ean; eta astelehen 
eta martitzenean, 20:30ean. Oña-
tin moduan, Amaia antzokiko 
zinema aretoan ere filmeko zu-
zendari oñatiarra eta aktoreak 
–Joseba Usandizaga eta Maria-
sun Pagoaga– izango dira dome-
kan. Filmaren aurretik aurkez-
pen txiki bat egingo dute eta 
solasaldia gero, Goienako kaze-
tari Imanol Gallegok gidatuta.

'Handia' filma Oñatin 
eta Arrasaten ikusgai

Leintz bailarako Txistularien 
Eguna zapatuan Eskoriatzan 
eskoriatzako, aretxabaletako eta arrasateko txistulari 
taldekoez gain, inguruko herrietakoak ere gonbidatuta

A. A. eskOriatza
Orain dela zortzi urte egin zuten 
lehenengo aldiz Bailarako Txis-
tulari Eguna Eskoriatzan. Ha-
rrezkero, Aretxabaletan eta 
Arrasaten ere egin izan dituzte. 
Urtero elkartzen dira, eta bihar-
ko, zapatua, dute hurrengo hi-
tzordua eginda, Eskoriatzan. 

Hastapenetan moduan, gaur 
egun ere helburua elkarren kon-
painian egun ederra pasatzea 
eta, batez ere, kalera aterata, 
txistua bizirik dirauela erakus-
tea da. "Antolatu genuen lehe-
nengo topaketa hura bailaran 
zeuden txistulariekin eta taldee-
kin ospatzeko sortu genuen, 
baina gerora, inguruko herrie-
takoei ere egin izan diegu gon-
bita; hortaz, bihar, berrogeita 
hamar lagun inguru elkartuko 
garelakoan gaude", azaldu du 
Eskoriatzako txistulari taldeko 
Jon Errastik. 

kalejirak eta kontzertua 
Elkarrekin egun-pasa ederra 
egiteko asmoarekin, aurreko 
urteetako bidetik antolatu dute 
biharko eguna. "Egitarau xumea 
da; ohitura dugun moduan, bihar 
ere, elkartu orduko elkarrekin 
entsegu txiki bat egingo dugu, 
aurretik talde bakoitzak bere 
aldetik prestatu dituen kantuak 
elkarrekin nola josten ditugun 
ikusteko. Ondoren, hamaikak 
inguruan, kalejira egingo dugu 
eta herria punta batetik beste-
raino zeharkatuko dugu. Eguer-
dian, 13:00etan, kontzertua egin-
go dugu herriko plazan. Bide 
batez, eskoriatzarrei eta ingu-
ruko herrietakoei gonbita egiten 
diegu herriko plazaraino  hurbil 
daitezen emanaldiaz gozatzera. 
Elkarrekin bazkalduko dugu 
gero, eta arratsaldean, indarrek 
iraun bitartean, kaleak txistuen 
doinuekin beteko ditugu".
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Aitziber Aranburuzabala arrasate
Atzera kontaketa hasi da, 50 
egun barru, kulturaren plaza 
bihurtuko da Durango; egun 
horietan egingo dute, Gerediaga 
elkarteak askotariko elkarte eta 
erakundeekin elkarlanean, 52. 
Azoka. Jose Antonio Sistiaga 
margolariak egindako kartela 
izango da aurtengoaren irudia 
eta Sormenaren lurraldea DA! 
aukeratutako leloa.

Kurutzesantu Museoan aur-
keztu zituzten, martitzenean, 
Azokaren ildo nagusiak. Aur-
kezpenean izan ziren, Geredia-
ga elkarteko eta Azokako gu-
neetako ordezkariekin batera, 
erakunde publikoetako ordez-
kariak –Eusko Jaurlaritza, Biz-
kaiko Foru Aldundia, Durango-
ko Udala eta Gipuzkoako Foru 
Aldundia–, baita babesle priba-
tuetako ordezkariak ere –BBK, 
Euskaltel eta Eroski–.

aurtengoa, sormenera begira 
Halaxe adierazi gura izan dute 
aukeratutako leloarekin eta iru-
diarekin. "Gure lurraldea ez da 
ohiko lurralde bat. Ez du mu-
garik, sormena iristen den le-
kuraino zabaltzen da. Lurralde 
honen oinarria kultura da, eta 
euskara da bere ardatza", dio 
Gerediaga elkarteko presidente 
Nerea Mujikak. Haren esanetan, 

bost dira lurralde horrek dituen 
elementu nagusiak: sortzaileak, 
hartzaileak, azpiegiturak, sareak 
eta kultur politikak. "Elementu 
horiek bizia hartzen dutenean 
gertatzen dena zoragarria da: 
sortzaileak hartzaileak dituela, 
entzuleak plazera aurkitzen 
duela eta plazerak plazer berri-
tua sortzea dakarrela".

Jose Antonio Sistiaga (Donos-
tia, 1932) margolaria izan da 
"sormenaren lurraldeari" irudia 
jarri diona. 1989an egin zuen 
Impresiones en la alta atmósfera 
filma esperimentalaren filmina 

edo diapositiba batean oinarri-
tutakoa da kartela. Eskuz mar-
gotutako 10.000 diapositibaz 
osatu zuen film hori, ikusleak 
"munduaren sorrerara bidaia-
tzera" gonbidatuta.

azoka herriz herri!  
Ahotsenea-ren 10. urteurrena 
ospatzeko eta kulturaren plaza 
zabaltzeko asmoz, askotariko 
ekitaldiak egingo dituzte. Tafa-
llan izan zen irailaren 29an, 
Bilbon egingo dute urriaren 
20an, azaroaren 3an Gasteizen 
eta azaroaren 16an Azpeitian.

Martitzenean egin zuten azokaren aurkezpena. gerediaga elkartea

Durangoko Azoka, aurten 
bost egunetan zabalik
abenduaren 6tik 10era egingo dute 52. edizioa; bigarren egunean izango da ikasleen 
eguna eta gazteentzako tailerrak –goizez– eta helduentzako –arratsaldez– antolatu 
dituzte. informazio gehiago eta izena emateko, 'Durangokoazoka.eus' webgunean

A. A arrasate
Belaunaldi ezberdinekoak badi-
ra ere, profil antzerakoa dute 
ogibideari begiratuz gero: kaze-
tariak eta kultura gaietan espe-
zializatuak dira. Euskadi Irra-
tiko Arratsaldekoa saioan jar-

duten du Arantxa Iturbek (Ale-
gia, 1964) eta iritzi-zutabeak ere 
idazten ditu hainbat egunkaritan. 
Iñigo Astiz (Iruñea, 1985), berriz, 
Berria egunkariko kultura sai-
lean ari da. Euren lanarengatik 
Andoaingo Udalak banatzen 

dituen Kazetaritzako Rikardo 
Arregi Sari bana lortu dute: 
2000. urtean Iturbek, eta epai-
mahaiaren aipamen berezia jaso 
zuen Astizek uztailean.

Horrez gainera, idaztea dute 
biek afizio eta hainbat lan ka-
leratuta ere bai; ipuinak eta 
saiakerak idatzi ditu, gehienbat, 
Iturbek, eta poesia liburua eta 
kronika-bilduma du Astizek.

Horiek kontatzeko proposatu 
diete, baina ikusteko dago saioak 
zein norabide hartuko duen in-
probisazioari lekua eginda.

Arantxa Iturbe eta Iñigo Astiz 
hurrengo 'Kulturrizketak' saioan
Kultur kazetariak eta sortzaileak izango dira Goiena 
telebistan protagonista urriaren 26an, 21:30ean
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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 

Deba. deban erabat be-
rritua dagoen logela ba-
teko apartamentua salgai. 
Trastelekuarekin. Bikote 
batendako egokia eta 
bizitzera sartzeko mo-
duan. altzariak barne. 
Telefonoa: 659 41 90 54 

103. ErrEnTan Eman
eski denboraldirako. Etxe 
ederra errentan, Biescas 
ondoko herritxo baten. 
Familia edota taldeentzat 
egokia. Guztiz hornituta 
daude bai sukaldea eta hiru 
logelak. Bi bainugela, 
egongela eta terraza ere 
baditu. Hilean 750 euro. 
Harremanetarako: 647 27 
31 40 edo 610 26 62 32 

eskoriatza. 55 metro 
koadroko etxebizitza 
errentan ematen da In-
txaurtxuetan. logela ba-
karra, baina egongela 
handia. Igogailu eta bero-
gailuarekin. 350 euroren 
truke. Interesatuok deitu 
zenbaki hauetara: 688 66 
71 56 edo 943 08 25 29 

104. ErrEnTan 
HarTu
arrasate. Hiru logelako 
etxebizitza behar dut 
errentan. 688 89 14 55 

arrasate. San andresen 
edo erdigunean etxebizi-
tza hartuko nuke errentan, 
prezio onean. Telefonoa: 
632 48 38 91 

Musakola. Hiru logelako 
etxebizitza behar dugu 
errentan. Telefono zen-
bakiak: 672 91 18 46 edo 
943 5331 75 

105. ETxEak OSaTu
arrasate. Etxebizitza 
osatzeko pertsona behar 
dugu. 629 80 47 82 

etxea osatu. Etxea par-
tekatzen da arrasaten; 
unibertsitatetik oso gertu. 
659 05 53 65 

Oñati. Oñatin lan egiten 
duen 30 urteko mutil bat 
naiz eta etxebizitza zein 
etxekide arduratsu baten, 
edo gehiagoren, bila na-
bil etxebizitza errentan 
hartzeko. Garbia eta ar-
duratsua naiz. Interesa 
edukiz gero, idatzi edo 
deitu. 685 73 45 21 

2. Garajeak

201. Saldu
bergara. Garaje moduan 
erabil daitekeen 79 metro 
koadroko lokala saldu edo 
errentan ematen da erdi-
gunean, Burdiñaten. Te-
lefonoa: 607 34 90 43 

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

4. Lana

401. ESkaInTzak

402. ESkaErak
bergara. arratsaldetan 
nagusi eta umeak zaindu, 
etxeko lanak egin edo 
bulego eta abarrak garbi-
tzeko gertu nago. Telefo-
noa: 610 34 97 88 

Debagoiena. aretxabale-
tako neska, klinika lagun-
tzaile ikasketak eta espe-
rientzia dituena, orduka 
nagusiak zaindu eta la-
guntzeko gertu. autoa 
daukat. 617 20 59 43 

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. Telefo-
noa: 610 99 42 03 

Debagoiena. Esperien-
tziadun neska gertu na-
gusiak zaintzen eta gar-
biketan jarduteko. Etxean 
bertan bizi izaten edo 
bestela. 634 23 33 58 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten lan egingo 
nuke, nagusiak zaintzen 
eta etxeko lanak egiten. 
603 30 34 34 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Erizaintza ezagutzak ditut 
eta emakume arduratsua 
naiz. 695 07 41 17 (Vilma) 

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

Debagoiena. mutila la-
nerako gertu. Baserri la-
nak eta abar. Telefonoa: 
631 15 19 94 

Debagoiena. nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 
lan egingo nuke. Telefo-
noa: 678 13 59 14 

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

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

Debagoiena. neska ar-
duratsua gertu nagusiak 
eta umeak zaintzeko 
edota garbiketan aritzeko. 
Etxean bertan bizi izaten, 
orduka edo eguneko jar-
dunez. 631 19 02 54 

Debagoiena. neska ar-
duratsua orduka, etxean 
bizi izaten edo ez, nagu-
siak zaindu eta garbiketak 
egiteko gertu.Telefonoa:  
631 59 67 91 

Debagoiena. neska eus-
kalduna gertu umeak eta 
nagusiak zaintzeko edota 
dendan, tabernan zein 
lantegian jarduteko. Te-
lefonoa: 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. Sukaldaria 
asteburuetan lan egiteko 
gertu. Esperientzia handia 
dut pintxoak, menuak, 
ogitarteko eta abarrak 
prestatzen. 666 83 21 95 

Debagoiena. zaintza 
lanetan, garbiketan, su-
permerkatuan edota su-
kalde laguntzaile moduan 

aritzeko gertu nago. Te-
lefonoa: 688 29 97 05 

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 

Oñati eta arrasate. Ema-
kume euskalduna nagusi 
eta umeak zaintzeko 
gertu. Etxez etxeko lagun-
tzaile titulua daukat. Te-
lefonoa: 680 63 67 80 

5. irakaskuntza

501. JaSO
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. Telefonoa: 
617 79 85 00 

kontabilitatea. Contasol 
kontabilitate programako 
eskola part ikularrak 
emango dizkidan norbait 
behar dut. 635 73 83 44 

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

Oñati. Irakasle ikasketak 
egiten ari naiz eta eskola 
partikularrak emango 
nituzke. 688 86 74 80 

7. aniMaLiak

703. Eman
txakurkumeak. arratoi 
txakurkumeak ematen 
dira opari Bergaran. Ondo 
zainduko dituenari baka-
rrik emango dizkiogu. 
Telefonoa: 685 75 86 49 

Bergara
 Burdindegian 

jarduteko 
langilea behar 

da. Gidabaimena 
beharrezkoa. 

678 84 72 06

943 25 05 05 

sailkatuak@gOiena.eus

www.gOiena.eus/sailkatuakk

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

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

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

OrDaintzekO ataLak:
• etxebizitza saldu/errentan. 
 garajea saldu/errentan. 
 lokala saldu/errentan. 
 irakaskuntza eman. 
 Motorra saldu/alokatu. 
 animaliak/saldu. 
 Denetarik/saldu.
• iragarkiak goiena paperean eta goiena.

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

(BeZ barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

iragarkia jartzeko:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Martoko, 93 m2, 3 gela, igogailua, trastelekua eta garajea barne. 185.000€.
•	 Lizaria, 60 m2, 2 gela, trastelekua eta garajea barne. Altzariekin. 200.000€.
•	 Urteaga, 84 m2, terrazarekin, 3 gela, trastelekua. 240.000€ Garajea aukeran.
•	 Aranerreka, 89 m2, 3 gela, trastelekua. Bizitzera sartzeko. 130.000€.
•	 Martoko, 77 m2, igogailua, teilatua eta fatxada berritua. Bizitzera sartzeko. 

110.000€.
•	 Irizar, 93 m2, 3 gela, igogailua, balkoi handia. Berritzeko. 180.000€.
•	 Simon Arrieta, 79 m2, 2 gela, igogailua, bizitzera sartzeko. 142.000€.
•	 Masterreka, 75 m2, 2 logela, berritua, bizitzera sartzeko. 169.000€.
•	 Iraburu, 80 m2, 3 logela, trastelekua, altzariekin, bizitzera sartzeko. 132.000€.
•	 Matxiategi, 90 m2, 4 logela, terraza ganbaran. Igogailua. 190.000€.
•	 Simon Arrieta, 81 m2, 2 logela, igogailua. Garajea aukeran. 280.000€.
•	 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€. 
•	 Irizar, 87 m2, 3 logela, igogailua eta trastelekua. 160.000€.
•	 Madura, 57 m2, 2 log. Berritua. Bizitzera sartzeko. 110.000€. 
•	 Zubieta, 70 m2, 3 logela. Bizitzera sartzeko. 127.000€.
•	 Artzamendi, 75 m2, 3 log, trastelekua eta garajea. Bizitzera sartzeko. 

145.000€.
•	 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 baimena. 

250.000€
•	 Duplexa, 170 m2, 4 logela, garajea, txokoa eta terrenoa 180m2.

oSInTXU: 
•	 osintxu, 92 m2, 3 log, igogailua, garajea. Etxe berrian. 150.000€. 
•	 osintxu, 61 m2. 3 logela eta trasteroa. BERRITZEKo. 43.000€. 

AUKERA onA.
•	 osintxu, 70 m2. 2 logela eta igogailua. 62.000€. AUKERA onA.

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. PREZIoAK: 167.000 – 250.000 Euro 
Bitartean.

•	 Antigua, 71 m2, 3 logela, Ez du obra beharrik, trastelekua. 80.000€.
•	 Errekalde, 68 m2, 2 logela. Ezu 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. 90.00€.
•	 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

aretxabaletako alkatearekin berbetan
‘Harira’ Martitzena, 21:00

GOIEna

bergarako moda desfilea, zuzenean
‘Zuzenekoa’ Zapatuan, 22:00

GOIEna

astea gOiena teleBistan

EGuazTEna, 25

'Purito'-rekin, 
boxean
‘#HRMT’ 

21:30

EGuEna, 26

arantxa iturbe eta 
iñigo astiz, kulturaz
‘Kulturrizketak’ 

21:30

aSTElEHEna, 23

areto futboleko 
derbia
‘Harmailatik’ 

21:30

marTITzEna, 24

eguneko albiste 
nagusienak
‘Gaurkoak’ 

14:30

xaBI urzElaI

PrOGramazIO OSOa: 
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr 
kodea.

MeZa

ekonomatuko lankideak eta lagun taldea.
Bergaran, 2017ko urriaren 20an.

Haren aldeko meza zapatuan izango da, urriaren 21ean, 
19:00etan,

Bergarako san Pedro parrokian.

elizkizunetara joango zaretenoi aurrez eskerrik asko.

2017ko abuztuaren 5ean hil zen, alcantarillan (Murtzia).

 Mari Tere
alcelay Bilbao
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oroigarria

Bergaran, 2017ko urriaren 20an.

alkartunai

alkartunaiko idazkaria

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

 Ignacio
Madinabeitia Irizar

esker ona

arrasaten, 2017ko urriaren 20an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean. 
—

Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Felipe Murgoitioren alarguna

2017ko urriaren 10ean hil zen, 90 urte zituela.

 Lucia
Azcoaga Madinabeitia

oroigarria

etxekoak.
oñatin, 2017ko urriaren 20an.

Nun hago,
zein larretan,

Aloña Mendiko artzaina.
 

Gogoan zaitugu.

Hil zeneko 12. urteurrena

2005eko urriaren 17an hil zen.

 Mikel
Odriozola Igartua

esker ona

oñatin, 2017ko urriaren 20an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko urriaren 9an hil zen, 92 urte zituela.

 Jose
Urcelay Cortabarria

esker ona

arrasaten, 2017ko urriaren 20an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Felix Urzelai agirrebengoaren alarguna

2017ko urriaren 14an hil zen, 81 urte zituela.

 Rosa
Cabañes Tecles

esker ona

arrasaten, 2017ko urriaren 20an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko urriaren 14an hil zen, 93 urte zituela.

 Segundo
Arana Elcorobarrutia

esker ona

oñatin, 2017ko urriaren 20an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko urriaren 6an hil zen, 93 urte zituela.

 Jose Luis
Gordoa Altolagirre

UrteUrrena

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko urriaren 20an.

Urteurreneko meza zapatuan izango da, urriaren 21ean, 19:00etan,
oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian. 

2016ko urriaren 12an hil zen, 96 urte zituela.

 Bittori
Igartua Igartua

oroigarria

arrasateko ezker abertzalea.
arrasaten, 2017ko urriaren 20an.

Otsoen kontra edo injustiziaren kontra
nire aitaren etxea defendituko dut eta

Irati berriak iraunen du zutik.

Maitasunez

 Arantza
Alberdi Garate

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

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

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

oroigarria

—goian bego—

2017ko urriaren 16an hil zen, gasteizen, 87 urte zituela.

 Roman
Balanzategi Mendikute

arrasaten, 2017ko urriaren 20an.

lagunaroko lagunen partetik

UrteUrrena

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko. 
 oñatin, 2017ko urriaren 20an.

Urteurreneko meza zapatuan izango da, urriaren 21ean, 19:00etan,
oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

2016ko urriaren 19an hil zen, 89 urte zituela.

 Pedro
Ugarte Ayastuy

GOIEnA ALdIzkARIA  2017-10-20  ostirala
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txanda
Oñatiko merkatarien elkartea, 
Txanda, Txanda eguna ari da 
prestatzen. Datorren astean ospatu 
gura du eta dagoeneko hasi dira 
prestaketa lanak egiten. aste 
honetan ziren egitekoak, baina 
gauzak behar bezala egin gura 
dituzte, denboraz, eta, ondorioz, 
astebete atzeratu dute ekitaldia. 
Prestatu dutena sorpresa bada ere, 
dantzaldia, behintzat, egongo da, 
plazan, joan den urtean bezala. 

erretiratuak
Gipuzkoako 600 erretiratu inguru 
elkartuko dira bihar Eibarren, 
Armagintza Eskolako frontoian. 
Bazkaldu ondoren dantzaldia 
izango dute. Ay Jalisco no te 
rajes eta Tres veces guapa 
dantzatuko dituzte, esaterako, 
bailaratik ere joango direnek.

lasterketa
Datorren urtean, apirilaren 22an 
egingo da aloñako igoera.

patatak
Patataren azoka egin zuten joan 
den domekan Arabako Gaubea 
herrian. Eta azokara joandakoen 
artean zegoen Luis Jabier Telleria 
antzuolarra. Arabatik 
legebiltzarkide da telleria eta 
horrela aurkeztu zuten hango 
antolatzaileek. Hitza hartu zuenean 
patataren onurez jardun zuen 
megafoniatik, azokara joandako 
herritar guztiek ondo entzuteko 
moduan.

trikiti festa
Oñatiko Lizargarate Trikitizale 
Elkartea ari da aurtengo trikiti 
jaialdia antolatzen. azaroaren 
4an egingo dute, Santa Ana 
antzokian, eta dagoeneko ia erabat 
lotuta dituzte ekitaldira etorriko 
diren trikitilarien izenak. Sei bat 
bikote eta laukote bat izango dira 
instrumentuak astintzen. afaria 
ere antolatu dute. Gaztelekuan 
egingo dute hori, aurreko urteetan 
moduan.

rallya
Eskoriatzan eta Oñatin, bietan dute 
ohitura film labur rallyak 
antolatzeko, eta Oñatikoa 
dagoeneko martxan dago. Data, 
behintzat, jarrita dago: azaroaren 
11n egingo dute.

seminarioa
Bergarako musika bandak 
seminarioko obren inaugurazio 
ekitaldian joko du. Gabonetan 
izango da.

#diOtenez

txutxu-mutxuak

1. mendizaleak
Urriaren 12tik 15era, Serrania de Cuenca 
parke naturala ezagutzeko irteera antolatu 
zuen Bergarako Pol-Pol mendizale taldeak. 
Eguraldia lagun, giro ederrean ibili ziren.

3. irlan
Arrasate Herri Eskolako 4. mailako neska-
mutikoek hiru eguneko egonaldia egin zuten 
Zuhatzako uhartean, irailaren 27tik 29ra. 
Primeran ibili ziren.

2. orion
Aretxabaletako Kurtzebarri Institutuko DBHko 
1. mailako ikasleak Orion izan dira hiru 
egunez. Ingurunea, euskararen erabilera eta 
elkarbizitza sustatu dituzte, besteak beste.

4. azkena?
Antxintxiketan taldeak antolatutako azken 
Arrasate-Oñati herri lasterketa izan da 
aurtengoa. Amaieran talde argazkia atera 
zuten antolatzaileek eta hainbat korrikalarik.

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

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

Ordezkaritzak
zatoz Goienaren ordezkaritzara (Otalora 31, arrasate) edo deitu 943 25 
05 05 telefonora.

eguazteneko 
12:00ak arte 
jasotakoak 

bakarrik 
iragarriko ditugu. 

Hortik aurrera 
jasotakoak 

hurrengo astean 
argitaratuko 

ditugu.

1

2

4

3
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urte askotarako!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; 
hiru bide dituzu:
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.

BErGara
M. Pilar Larrañaga eta ur bengoa
Zorionak, bikote! Urriaren 10ean, amamak 91 urte 
eta 17an, Urrek 2 urte. Patxo handi bana, etxeko 
danon partetik.

Zorion aGUrrak

arrasatE
antonio espinosa arrocha
Urriaren 10ean, 48 urte. Zorionak! Ondo pasatu zure eguna familiarekin!

arEtxaBalEta
Jon Gonzalez urzelai
Urriaren 12an, 8 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Ondo-ondo pasatu 
zure eguna. Patxo 
handi bat, etxeko 
danen partetik.

arrasatE
Marina espinosa 
arrocha
Urriaren 10ean, 48 
urte. Zorionak, Marina! 
Oso ondo pasatu zure 
eguna. Zoriontsu izan!

BErGara
Jennifer Caballero 
Garcia
Urriaren 4ean, 16 urte. 
Orain dela oso gutxi ume 
txikia zinen eta orain 
neska jatorra eta berezia 
zara. Jarraitu horrela eta 
ez aldatu inoiz. Zorionak! 
Maite zaitugunon partetik!

BErGara
beñat eta Julen 
aranguren
Urriaren 14an, 8 urte. 
Zorionak familiaren eta 
lagunen partetik. 
Ondo-ondo pasatu 
zuen urtebetetzean.

BErGara
Maddi Mendizabal 
Larrañaga
Urriaren 14an, 3 urte. 
Zorionak, maitxia! Ondo 
pasatu zure egunean. 
Muxu asko etxeko 
danon eta, bereziki, 
Oierren partetik. Asko 
maite zaitugu!

arrasatE
alaitz Nin ugalde
Urriaren 14an, 4 urte. 
Zorionak, artista! 4 urte 
ja! Marimatraka bat 
eindda zaz. Jarraitxu 
irrifar horrekin 
bazterrak alaitzen! 
Patxo handi bat, etxeko 
danon partetik!

antZUola
Dare asensio Cabrera
Urriaren 16an, 2 urte. 
Zorionak, txiki, zure 
bigarren urtebetetzian! 
Ondo-ondo ospatuku 
astelehenian! Patxo 
asko aitatxoren, 
amatxoren eta etxeko 
danen partetik!

arrasatE
bingen uriarte 
Garmendia
Urriaren 16an, 2 urte. 
Zorionak, maitia! Maite 
zaitugun guztion 
partetik, besarkada 
handi bat eta guraririk 
onenak.

arrasatE
unai Velez de 
Mendizabal Otero
Urriaren 16an, 6 urte. 
6 urterekin gizontxo 
bat zara. Zorionak eta 
patxo potolo pila bat, 
familiako guztien 
partetik. Ondo pasatu 
zure egunian.

ElGEta
Lili arantzabal 
Larrañaga 
Urriaren 15ean, 5 urte. 
Zorionak eta patxo 
handi bat, familia 
osoaren partetik!

oñati
aner Olasagasti
Urriaren 15ean, 2 urte. 
Zorionak, mattia! 2 
urtetxo jada! Ze 
domeka politta pasatu 
geben danok elkarrekin 
zu poz-pozik ikusitta! 
Muxutxu pillia danon 
partetik! 

BErGara
enara brunet Moreno
Urriaren 14an, 
urtebetetzea. Zorionak, 
Enara! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna. 
Muxu handi bat denon 
partetik. Bereziki 
Jonerena.

oñati
Oier zubizarreta 
iñarra
Urriaren 17an, 10 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Primeran pasatu zure 
urtebetetzean eta 
patxo potolo bat, 
familixa danaren 
partetik! Segi horrela!

osintxU
Oier Laskurain 
Gabilondo
Urriaren 17an, 9 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Patxo handi bat 
etxekoen eta, bereziki, 
Auritzen partetik. Segi 
holako mutil jatorra 
izaten!

arrasatE
Nerea Poza Lera
Urriaren 17an, 8 urte. 
Zorionak, gure 
printzesa maitia! Ondo 
pasatu eta ez ahaztu 
inoiz asko maite 
zaitugula familia 
osoak. Patxo handi 
bat!

EskoriatZa
iban aguirre 
Mondragon
Urriaren 19an, 44 urte. 
Zorionak, aitatxo! 
Muxu handi bat, 
hiruron partetik. Ondo 
pasatu zure egunean.

arrasatE
Nikole Montero elorza
Urriaren 18an, 6 urte. Zorionak, neskatila handi! 
Primeran ospatu eta segi beti bezain alai! Muxu 
handi bat, familia osoaren partetik.

EskoriatZa
Peru baena 
Sologaistoa
Urriaren 18an, 5 urte. 
Zorionak, pottoko! 
Jaso belarri tirakada 
eta patxo erraldoi bat, 
etxekuon eta, bereziki, 
Jareren partetik. 

oñati
eider bruna aiastui
Urriaren 19an, 4 urte. 
Ondo pasatu zure 
urtebetetzean. Muxu 
handi bat, familixako 
danan partetik.

arrasatE
ibai Montero 
Fernandes
Urriaren 17an, 5 urte. 
Zorionak, mutikote. 
Primeran ospatu eta 
segi beti bezain jator! 
Muxu handi bat, 
familia osoaren 
partetik.

dEBaGoiEna
edurne Laborda 
astiazaran
Urriaren 17an, 94 urte. 
Zorionak ama eta 
amama, familixa 
guztiaren partetik! 
Muxu handi bat!

BErGara
alaine imaz Poza
Urriaren 24an, 7 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta muxu pila bat, 
etxekoen partetik! 
Maite zaitugu!

oñati
izei Otamendi 
Legaristi
Urriaren 25ean, Izeik 2 
urtetxo beteten dittu. 
Zorionak, politt hori eta 
ondo pasatu zure 
egunian. Patxo 
handi-handi bat, familia 
osoaren partetik.

BErGara
Naroa imaz Poza
Urriaren 22an, 10 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta muxu pila bat 
etxekoen partetik! 
Maite zaitugu!

GastEiZ
Paula zubia 
Murugarren
Urriaren 22an, 4 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetzean! Muxu 
handi bat, zure familia 
osoaren partetik.

arrasatE
txaro azkarate 
zabarte
Urriaren 22an, 
urtebetetzea. Zorionak, 
tia Txaro! Familiako 
guztien partetik.

arrasatE
ane Goya urain
Urriaren 21ean, 10 
urte. Zorionak! Egun 
zoragarria pasatu!

arEtxaBalEta
ekain Garro
Urriaren 21ean, 2 urte. 
Zorionak, maittia! 
Konturatu orduko bi 
urte! Oso ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta patxo potolo bat, 
danon partetik!

BErGara
axier ilarduia 
arteaga
Urriaren 20an, 2 urte. 
Zorionak, politx hori! 
Bi urte etxeko 
txikitxuak! Patxo 
erraldoi pilia, etxeko 
danon partetik.

arrasatE
Liher, Nerea eta aitor
Urriaren 20an, 8 urte. 
Zorionak, hirukote! 
Ondo pasatu zuen 
urtebetetze egunean. 
Zorionak "Peña 
park"-en partetik!

arrasatE
Marina espinosa 
arrocha
Urriaren 15ean, 9 urte. 
Zorionak, familia 
osoaren partetik.
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Egubakoitza 20
ElgEta 'ipuinen ordua': saio 
berezia
Liburutegien Nazioarteko Egunaren 
harira, saio bakarra egingo dute, 
17:25ean. Sarrera irekia.
Liburutegian, aipatutako orduan. 

bErgara kirol argazki 
lehiaketako erakusketa
Gaur zabalduko dute, hilaren 29ra 
arte.
Aroztegin, 18:00etan. 

antzuola 'afizioa ofizio, 
baserritarren bizipenak', 
berbaldia
Baserritarren bizipenei eta 
lanbideari buruzko hitzaldia.
Olaranen, 18:30ean. 

ElgEta herri mailako pilota 
txapelketaren hasiera
Lehen jardunaldirako lau 
norgehiagoka jokatuko dira.
Pilotalekuan, 18:30ean. 

ESkoriatza 'iñaki Perurena: 
harria, maitasun istorioa' 
Leitzako harri-jasotzaileak bere 
bizitzan harriek izan duten 
garrantzia kontatuko du. Emanaldi 
poetikoa egingo du.
Zaldibarren, 19:00etan.

aramaio 'gure artien 
euskaraz!' kanpainaren 
aurkezpena
Euskararen erabilpena sustatzeko 
kanpaina ipiniko dute martxan.
Bizente Goikoetxea plazan, 
19:00etan. 

oÑati Ezkabako kartzelaren 
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. 

aramaio bertso Eskolaren 
ikasturte hasierako jaialdia
Bertso saioa eskainiko dute Jon 
Maiak eta Maddalen Arzallusek. Era 
librean ariko dira biak ala biak, 
ordubetez.
Sastiñan, 19:30ean.

oÑati Elkartasun afaria
Maliko Saint Paul eskolarako izango 
da batutako dirua.
Bidaurretan, 20:30ean. 

oÑati kobrazulo taldea
Antzuolako rock taldearen 
kontzertua.
Pako tabernan, 22:00etan. 

zapatua 21
aramaio auzolana untzillatik 
murugainerako bidean
09:00etan elkartuko dira Untzillako 
elizaren ondoan.
Aipatutako orduan eta lekuan.

oÑati bigarren eskuko azoka
Liburu eta disko salmenta.
Foruen plazan, 09:00etan. 

oÑati 'Egun morea' 
10:00etan Neskalada txapelketa 
kiroldegian, 13:00etan poteoa, 
14:30ean bazkaria, 22:00etan Las 
Tipex eta Perlata taldeak, eta 
01:00etan DJ Bolloren emanaldia 
Arrano tabernan. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

ESkoriatza leintz bailarako 
txistulari eguna 
11:30ean kalejira erraldoia eta 
13:00etan kontzertua Fernando 
Eskoriatza plazan.
Aipatutako orduetan eta lekuetan. 

ESkoriatza Ezkurtxo 
bolibarren
Umeentzako ipuin kontaketak, 
jolasak, ibilaldiak eta txokolate-
jana.
Aipatutako lekuan, 15:30ean.

oÑati Espeleotxiki
Pasarelaz kanpoko abentura 6 
urtetik gorako umeendako.
Arrikrutzen, 15:30ean.

ESkoriatza murala margotzen
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 16:30ean. 

oÑati 'alizia lurralde 
miresgarrian' antzezlana
Glu Glu taldearekin, haurrendako 
egokitutako antzerki musikatua. 
Sarrerak, 3,5 euro.
Santa Anan, 17:30ean.

arEtxabalEta tribial jokoa
Jai&Co jokoa. Gaztetxoendako 
ekintza.
Gaztelekuan, 18:00etan.

arraSatE 'Emeek emana' 
ikusteko azken eguna
Gaur da frankismo garaiko 
emakumeen gaineko bilduma 
ikusteko azken eguna.
Gaztelekuan, 18:00etan.

arraSatE Sukaldaritza 
japoniarra
Gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 18:30ean. 

bErgara organo kontzertua
Ainhoa Zubillaga mezzoaren eta 
Loreto Fernandez organistaren 
emanaldia, Organo Erromantikoaren 
Nazioarteko Zikloaren barruan.
Santa Marina parrokian, 
20:00etan.

arraSatE nathy Peluso eta 
nizuri tazuneri 
Gaztemaniak! emanaldia.
Amaia antzokiko sarreran, 
20:00etan.

arEtxabalEta 'in perpetuum 
mobile' antzezlana
Leonardo da Vinci Azken afaria 
koadroa margotzen hasi zeneko 
gorabeherak kontatzen ditu 
Alanbike Teatro taldeak. Sarrera, 
lau euro.
Arkupen, 22:00etan. 

bErgara udazkeneko moda 
erakustaldia
Bedelkarren eskutik. Sarrerak, bost 
euro.
Pilotalekuan, 22:00etan. 

DomEka 22
oÑati aralar mendikatera 
irteera
Aloña Mendiko mendi sailarekin.
Postetxean, 08:00etan.

oÑati iban altuberen omenezko 
mendi bizikleta martxa
Bi ibilbide: motza 27 kilometrokoa 
eta luzea 36koa. Umeendako 
martxa ere egingo dute, herriko 
kaleetan.
Foruen plazan, 09:00etan.

antzuola dantzari txiki Eguna
10:00etan txistularien kalejira, 
10:30ean dantzariei harrera, 
11:15ean taldeen kalejira, 12:45ean 
dantza saioa, 13:30ean bazkaria eta 
17:30ean dantzarien alardea.
Aipatutako orduetan eta lekutan.

arEtxabalEta 21. gastronomia 
eta folklore jaia
Errioxako, Gaztela eta Leongo, 
Galiziako, Extremadurako eta 
Aretxabaletako ordezkariek bat 
egingo dute.
Herriko Plazan, 10:00etan.

lEintz gatzaga 'gatzaren 
Eguna'
Gatzaren eta produktu ekologikoen 
azokak Gatzaren paisaia kulturala 
ibilbidea egiteko aukera, tailerrak 
eta saiheski ekologiko pintxoak, 
besteak beste.
Leintz Gatzagan, 11:00etan.

bErgara domeka azoka
Elkartrukea, berrerabilera eta 
artisautza sustatzeko merkatua.
San Martin plazan, 11:00etan.

oÑati 'oñati denboraren 
makinan' bisita berezia
Ondarearen Europako 
Jardunaldietako ekintza. Aurrez 
eman behar da izena.
Turismo bulegoan, 12:00etan. 

aramaio Julian unzuetari 
omenaldia
Seme kutun izendatu osteko 
omenaldia.
Udaletxean, 13:00etan. 

arraSatE 'Wii dance' 
Gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 18:30ean.

arEtxabalEta beldurrezko 
pelikula emanaldia 
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:30ean.

ESkoriatza beldurrezko 
pelikula emanaldia 
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:30ean.
 
ESkoriatza 'hozkailua' 
antzezlana
Unai Iturriagak idatzitako lana 
oholtzara eramango dute Ander 
Lipus eta Patricia Urrutia aktoreek.
Zaldibarren, 19:00etan. 

astElEhEna 23
oÑati 'Pantanal, reserva de 
biosfera brasil' erakusketa
Gaur zabalduko dute bilduma, 
azaroaren 5era arte.
Kultura etxean.

martitzEna 24
oÑati 'Sendian' programa
Zaintzaileei zuzendutako formazio 
saioa.
Euskaldunberri gelan, 15:00etan.

ElgEta bibliotxiki zerbitzuaren 
irekiera
0-5 urte bitarteko neska-
mutikoendako egokitutako eremu 

agenda

goiena

arraSatE 'Erradikalak gara!' ikuskizuna 
Bertso eta antzerki ikuskizun erradikala, muturrekoa egingo dute Ane 
Labakak eta Beatriz Egizabalek, Emakume Txokoak gonbidatuta. Sarrera 
irekia herritar guztiendako. 
Gaur, egubakoitza, Kulturateko areto nagusian, 19:00etan.
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berria izango du liburutegiak. 
Liburutegien Nazioarteko Egunean 
zabalduko dute.
Liburutegian, 16:30ean. 

ARETXABALETA Odol ateratzea
Deialdia herritar guztiendako.
Durana kalean, 16:45ean. 

ARETXABALETA 'Ipuin baltzak' 
kontaketa
Ameli, ipuinen jostuna-k (Amaia 
Elizagoien) heriotzaren inguruko 
ipuin kontaketa musikatua egingo 
du: 17:00etan umeendako eta 
19:30ean helduendako.
Udaletxe zaharrean, 17:00etan. 

ELGETA 'Letter, eskutitz baten 
bidaia' ikuskizuna
Liburutegien Nazioarteko Eguneko 
ekintza Malas Compañias 
taldearekin. 
Mendizaleen plazan, 17:30ean.

OñATI 'Colectivo humor'
Liburutegien Nazioarteko Eguneko 
ekintza, 1-3 urte artekoendako. 
Liburutegian, 18:00etan.

ARRAsATE 'Giza biblioteka'
Liburutegien Nazioarteko Eguneko 
ekintza. 
Liburutegian, 18:00etan. 

OñATI 'A la velocidad de las 
mariposas' hitzaldia
Hamahiru urtez bizikletaz munduko 
114 herrialde zeharkatu dituen 
Alvaro Neil clown asturiarraren 
hitzaldia.
Kultura etxean, 19:00etan.

OñATI III. literatura topaketa
Yurre Ugarte izango da 
gonbidatua eta Danele Sarriugarte 
koordinatzailea, Liburutegien 
Nazioarteko Egunaren harira. 
Liburutegian, 19:00etan. 

ARAmAIO Aurkezpena
Udal bideen inbentarioaren 
lehenengo fasearen aurkezpena 
egingo dute.
Udaletxean, 19:00etan.

BERGARA Helduendako ipuin 
kontaketa saioa
Liburutegien Nazioarteko Eguneko 
ekintza.
Irizarren, 19:30ean. 

EguaztEna 25
BERGARA 'Egungo eta 
etorkizuneko robotak' hitzaldia
Hizlaria EHUko irakasleak izango 
dira, Goienagusik gonbidatuta. 
Pleno aretoan, 11:00etan. 

BERGARA Irakurketa kluba
Hilabeteko solasaldia.
Liburutegian, 18:00etan. 

BERGARA Eguazteneko azoka
Baserritarren produktuak.
Oxirondon, 18:00etan.

 
ARETXABALETA Bertako 
elikagaien kontsumoaren 
inguruko diagnostikoa
Parte-hartzailea izango da.
Udaletxeko ganbaran, 18:00etan. 

EguEna 26
BERGARA 'Adin adin' bertso 
egitasmoa
Jexux Mari Irazu eta Maider Arregi 
bertsolariekin.
Mizpirualde egoitzan, 17:00etan. 

ARRAsATE 'Iraungorriko marimiri' 
antzezlana
Itzal-txotxongilo antzezlana, Liburutegien 
Nazioarteko Egunaren harira. 4 urtetik 
gorakoendako.
Santa Marinako bibliotekan, 18:00etan. 

OñATI Ostegun Kontalariak
Izenak izana delako emanaldia egingo 
die Eneko Haritzak 6 eta 9 urte arteko 
umeei, Liburutegien Nazioarteko 
Egunaren harira.
Liburutegian, 18:00etan. 

ARETXABALETA 'Itzalitako gaba 
baltza berpizten' hitzaldia
Josu Ozaitak eta Jaime Altunak egingo 
dute berba, Gaba Baltza berotzen 
hasteko.
Udaletxe zaharrean, 19:00etan.

ARRAsATE Porco Bravo taldea
Rock basatia eta gitarra doinu zorrotzak 
dira bizkaitarren ikur nagusiak. Zuzeneko 
bortitza eta ikaragarria egingo dute 
Kooltur Ostegunetan. Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

antonio zabala

ARRAsATE

AMAIA ANtZOKIA

Handia
Egubakoitza: 20:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena eta 
martitzena: 20:30.

Nur eta 
erensugearen 
tenplua
Zapatua: 17:00.

OñATI

KULtURA EtxEA

Handia
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua eta 
domeka: 19:20, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

La Lego ninjago
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

GAsTEIz

BOULEvARD

Handia (euskaraz)
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:20.

Handia
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:00.
Egubakoitzetik 
eguenera: 19:40, 
22:00.

La piel fria
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:15, 
18:25, 20:35, 22:45.

Anabelle
Egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 
18:00, 20:15, 22:30.

It
Egubakoitza, 
zapatua eta 
astelehenetik 
eguenera: 19:45, 
22:30.
Domeka: 21:00.

Blade runner
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:10, 
22:20.
Domeka: 19:10, 
20:10.
Domekatik 
eguenera: 21:50.
Astelehenetik 
eguenera: 21:50.
Astelehenetik 
eguenera: 15:45, 
19:10.

Toc toc
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:20, 
19.20, 20:20, 22:20.
Domekatik 
eguenera: 15:50, 
17:50, 19:50, 22:20.

Operacion 
cacahuete
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:50, 

19:00.

Tadeo Jones
Egubakoitzetik 
eguenera: 
16:30,18:30.

La llamada
Egubakoitzetik 
eguenera: 20.30.

fLORIDA

Amar a la 
siciliana
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
20:30, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:15, 
22:30.

Blade runner
Egubakoitzetik 
domekara: 18:15, 
21:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
21:30.

muñeco de nieve
Egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Handia
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

La cordillera
Egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 

20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

La piel fria
Egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
20:00, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

La hijas de Abril
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
20:30, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

Operacion 
cacahuete
Egubakoitza: 16:15.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:15.

Toc toc
Egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
20:30, 22:30.
Astelehena eta 
martitzena: 17:00.
Eguaztena eta 
eguena: 17:00, 
19:15.

Una mujer 
fantastica
Egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
22:30.
Astelehena eta 
martitzena: 17:30, 

20:00.
Eguaztena: 17:30.

GORBEIA

Tu mejor amigo
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00. 
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

La suerte de los 
Logan
Egubakoitzetik 
domekara: 19:30, 
22:00.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

Verano 93
Egubakoitzetik 
domekara: 20:30, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22.30.

Handia
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Anabelle
Egubakoitzetik 
domekara: 17:10, 
19:40, 22:15.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Tadeo Jones
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00. 

Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

El muñeco de 
nieve
Egubakoitzetik 
domekara eta 
martitzenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:20.

Geostorm
Egubakoitzetik 
domekara: 17:10, 
19:45, 22:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:20.

Blade runner
Egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
21:45.
Astelehenetik 
eguenera: 18:00, 
21:10.

La llamada
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
21:40.
Astelehenetik 
eguenera: 18:00, 
22:30.

El castillo de 
cristal
Egubakoitzetik 
domekara: 20:15, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.

zinema

KRItIKA

El muñeco de nieve  
zuz.: tomas Alfredson. aktoreak: Michael fassbender, Rebecca ferguson, Charlotte Gainsbourg. 

osotasunik gabeko 'thriller'-a

Jo Nesbok idazleak hainbat 
eleberri idatzi ditu Harry Hole 
polizia protagonista nagusi 
izanik. tomas Alfredsonek El 
muñeco de nieve zinemara 
egokitu du. Zuzendari 
suediarrak azkeneko urteetan 
film bikainak egin ditu: Déjame 
entrar banpiroei buruzko film 
zoragarria zen; eta El topo, 
John Le Carreren izen bereko 
liburuaren egokitzapen bikaina. 
Hori horrela, normala da ilusio 
osoz itxarotea Alfredsonen 
hurrengo lana. Eta, egia esan, 
filmak gauzak onak izan arren, 
bide erdian geratzen da. 
Kontatzen digun istorioa thriller 
korapilatsua da. Garai 
desberdinetan gertatzen dena. 
Emakume batzuen 
desagerpenak egon dira eta 
ikertzaileek ez dute ondo bukatu. 
Desagerpen berriaz polizia gazte 
bat eta alkoholikoa den eta 

bizitzan galduta dagoen polizia 
bat arduratzen dira. Kasuan 
pertsonaia ugari nahastuta 
daude. Ikertzaileen bizitza 
pertsonala azalduko zaigu. 
Alfredsonek ez du eszena onak 
filmatzeko ahalmenik galdu. 
Dotoreziaz filmatutako eszena 
asko daude, baina, tamalez, ez 
du lortzen trama korapilatsuari 

sendotasuna ematerik. Ez dira 
elkartzen buru-hausgarriaren 
pieza guztiak. Istorioari 
dagokionez, amaieran, ulertzen 
da thriller-ak duen intriga, baina 
pertsonaien trama pertsonalek 
ez dute garapen egokirik.  
Horrela, filma gustura ikus 
daiteke, baina ez du behar zuen 
aurrerapausoa ematen. 

youtube
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Inurriak eta 
mendia

Aspaldi entzundako istorio bi 
etorri zaizkit gogora azken as-
teetan. Askatasuna bilatzen ari 
den talde bati buruzko doku-
mental batean agertu ziren kon-
takizunak. Honela dira, gutxi 
gorabehera.

1. Mendi batek su hartu 
zuen. Garrek bertan bizi ziren 
inurriak kiskaliko zituztenez, 
inurriak aldapan gora joan 
ziren. Gailurrean, gorputzak 
elkarren kontra estutuz, bola 
handi bat osatu zuten. Batera 
mugitu eta maldan behera 
egin zuen inurri-pilotak. 
Kanpoaldeko inurriak erre 
ziren, baina gehienek 
salbatzea lortu zuten.

2. Baserritar baten ortua 
mendiaz bestaldean zegoen; 
bertara iristeko bide luzea 
egin beharra zeukan egunero. 
Horrela ezin zuela jarraitu 
erabaki zuen behin, eta 
mendia mugitzeari ekin zion: 
harriak banan-banan kentzen 
hasi eta beste leku batean 
pilatzen joan zen. 
Belaunaldiak beharko ziren 
helburua lortzeko.

Kataluniako inurriena 
ikaragarria da, hainbatetan 
erakusten ari direnez: 
liderrekin batera milaka 
herritar kokatu dira 
kanpoaldeko geruzetan 
beraien ondarea, segurtasuna 
eta askatasuna arriskuan 
jarrita.

Hemen abertzaletasun 
soziologikoa mendia mugitzen 
ari dela pentsatu behar.

azken berba

ander etxeberria

Miren Arregi arrasate
Ekialde Hurbila bertatik berta-
ra ezagutzen duten hiru kaze-
tariren eskutik dator Ekialde 
Hurbila, muinak eta ertzak li-
burua, labetik atera berria. Mi-
kel Ayestaran, Ane Irazabal eta 
Karlos Zurutuza dira egileak, 
hirurak ere Ekialde Hurbilean, 
gatazka guneetan jarduten duten 
euskal kazetariak. 

2011n herrialde arabiarretan 
piztu zen mugimendua, Udabe-
rri Arabiarra izenekoa, da libu-
ruaren abiapuntua. Zein da 
herrialde horien gaur egungo 
argazkia? Zein testuingurutan 
piztu ziren iraultzak? Zer ger-
tatu zen aldi berean eta eremu 
berean bata bestearen ondoren 
kateatzeko? Galdera horiek eran-
tzutera dator Elkarrek, Berriak 
eta Jakinek elkarlanean argita-
ratutako liburua. "Duela sei urte 
asko hitz egin zen matxinada 
horietaz, eta orain, sei urteren 
ondoren, zer? Zein egoera bizi 
dute? Izan ere, ahaztu egin gara. 
Bere garaian kontatu genuen 
horri jarraikortasuna ematea 
izan da liburuaren helburueta-
ko bat", dio Ane Irazabal berrie-
maileak. Eta gaineratu du: 
"2011ko matxinaden ondoren, 
eskualde oso zatituak geratu 

dira, askotan gerra zibilak piz-
tu dira eta Egipton, esate bate-
rako, kontrairaultzaren alegia, 
erregimenaren garaipena ger-
tatu da".

Egipto eta Tunisia 
Idazle bakoitzak Ekialde Hur-
bileko bizpahiru herrialde au-
keratu ditu kontakizuna egiteko. 
Ane Irazabalen kasuan, ondo 

ezagutzen dituen Egipto eta Tu-
nisia. Karlos Zurutuzak Libia 
eta Kurdistan aztertu ditu, bes-
teak beste, eta Mikel Ayestara-
nek, Siria, Palestina eta Israel. 
Arrasatearraren kasuan, kon-
takizuna kronika eran egitura-
tu du. Egiptoren egoera, esate-
rako, hiru protagonistaren be-
gietatik aztertu du eta emaku-
meen ebaketa genitalaz, erre-
presio politikoaz eta egoera 
ekonomikoaz aritu da. 

Tunisia da liburuan aztertu 
duen bigarren herrialdea. "Tu-
nisiaren kasua oso bitxia da", 
dio Irazabalek. Izan ere, Tunisia,  
matxinaden ondoren, Udaberri 
Arabiarraren arrakastatzat har-
tzen den herrialdea da. Baina, 
bestalde, kontraesan askoko 
herria ere bada. Izan ere, Libia-
ra eta Siriara Estatu Islamikoa-
rekin borrokatzera jihadista 
gehien bidaltzen dituzten he-
rrialdeen artean dago Tunisia. 
"Zergatik gertatzen da hori? Zein 
da biztanleen gogo aldartea? 
Liburuan, klabeak ematen saia-
tzen gara", argitu du. 

Bizitzaz betetako eskualdea 
Aipatutako bi herrialdeak ber-
tatik bertara ezagutzen ditu 
Arrasateko korrespontsalak. 
Egipton bizi izan da eta Tunisia 
ere oso ondo ezagutzen du. Ho-
rrek balio erantsia ematen dio 
kontakizunari. Ingurune kartsua, 
sutsua, eferbeszentea da Ekial-
de Hurbila Irazabalendako. As-
kotan oso "herrialde kaotikoak, 
baina bizitzaz beteak". Gauza 
asko bizitzen dira, gertatzen 
dira han. Oso herrialde biziak 
dira. Ekialde Hurbilarekin al-
deratuta, Europa lokartuta ikus-
ten dut, zaharkituta", gehitu du 
arrasatearrak. 

Kazetari arrasatearra kamera aurrekoa egiten, Egipton. ane irazabal

Liburuaren azala. goiena

Zertan geratu da 
Udaberri Arabiarra?
Mikel ayestaran eta karlos zurutuza kazetariekin batera kaleratu du ane irazabal 
arrasatearrak 'ekialde Hurbila, muinak eta ertzak' deritzon liburua. 2011ko Udaberri 
arabiarra da liburuaren abiapuntua. Herrialde horien egungo egoera aztertu dute
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