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Maite Txintxurreta dEbagoiEna
Debagoienean, Oñatin eta Leintz 
bailarako herrietan izan du era-
ginik handiena zerbitzuaren 
berrantolaketak. Izan ere, auto-
busen maiztasuna eta ibilbidea 
mugatu egin dute zenbait kasu-
tan, eta horrek hainbat erabil-
tzaileren egunerokotasuna bal-
dintzatu du, neurri batean. 
Berrantolaketarekin, Eskoriatza-
Bergara linea da bailarako ardatz 
nagusia, eta gainontzekoek linea 
horrekin lotura daukate. Hala, 
ardatz nagusi horretan ez dauden 
herrietatik joan-etorriak egiteko 
autobusa aldatzea beharrezkoa 
da kasu askotan. 

oñatiren kasua
Oñatin, Bergara aldera zuzenean 
joateko autobus linea kendu 
egin dute berrantolaketa horre-
kin, eta urrunen Arrasateko 

Garibaiko geltokiraino irits 
daitezke Oñatitik abiatzen diren 
bidaiariak autobus aldaketa egin 
beharrik gabe. Hala, Bergara 
aldera joateko Elorregin egin 
behar dute aldaketa, eta Arra-
saten Garibaitik aurrera –San 
Andres auzora, esaterako– edo-
ta Aretxabaletara eta Eskoria-
tzara joateko, Garibain jaitsi 
behar dute derrigorrez.

Bada, aldaketa horrengatik 
kexu dira zenbait herritar, bai-
ta Udala bera ere. Hala, sinadu-
ra bilketa bat jarri dute martxan 
berrantolaketak kaltetutako 
herritarrek sinatu dezaten, es-
kaera Aldundian aurkezteko. 
Udaletxetik pasa daitezke sina-
tu gura duten herritarrak.

Oñatin, gainera, bada Berga-
rako Gureak lantegian lan egi-
ten duen pertsona talde bat, aste 
barruan egunero lanera garraio 
publikoz joan izan dena orain 
arte. Pertsona horiek desgaita-
sunen bat dute, eta, horregatik, 
Udalak behin-behineko autobus 
pribatu zerbitzu bat kontratatu 
du, haiek eguneroko joan-etorria 
autobus aldaketarik gabe egin 
ahal izan dezaten. 

ikasleen joan-etorriak
Debagoieneko eskualdeak duen 
berezitasunetako bat da bertako 
hainbat herritan daudela Uni-
bertsitateko fakultateak edota 
lanbide eskolak; Bergarako Mi-
guel Altuna eta Oñatiko Zuazo-
la Larraña, adibidez. Mondragon 
Unibertsitateak fakultateak ditu 
Oñatin, Arrasaten, Aretxabale-
tan eta Eskoriatzan, baita UNE-
Dek Bergaran ere. Hori dela eta, 
asko dira astegunetan egunero 
euren ikasketa zentrora joan-
etorria egiteko bailara barruko 
autobus zerbitzua erabiltzen 
duten herritarrak. Hala, horie-
tako batzuendako, bidaia horiek 

luzeago izaten ari dira urri ha-
sieratik hona.

Arane eta Josu dira horren 
adibide. Eskoriatzarra eta are-
txabaletarra dira, hurrenez hu-
rren, eta Oñatiko Enpresagintza 
Fakultatean dihardute uniber-
tsitate ikasketak egiten. Urriaren 
2ra arte garraio publikoan Oña-
titik zuzenean euren herriraino 
bidaiatzeko aukera zeukaten, 
baina, orain, aldaketa egin behar 
dute Arrasateko Garibai gelto-
kian. Eguerdian, eskolak buka-
tu eta etxera itzultzean, esate 
baterako, normalean, hogei 
minutuz itxaron behar dute gel-
toki horretan hurrengo autobu-
sa hartzeko.  

"Lehen, ordu erdi inguru tar-
datzen genuen unibertsitatetik 
etxera, eta orain, berriz, ia or-
dubete", azaldu dute ikasleek". 
Luze egiten da. Azken finean, 
eskolak bukatzean etxera heldu 
nahi izaten dugu lehenbailehen", 
gaineratu dute. Gainera, nabar-
mendu dutenez, itxaron behar 
hori are neketsuago izango da 
aurrerantzean, negua gerturatu 
ahala hotza eta eguraldi txarra 
maizago jasan behar izango di-
tuztelako. Hortaz, lehengoa edo 
sistema berria nahiago duten 
galdetuta, urrira artekoa "askoz 
nahiago" dutela diote.

eH bilduren agerraldia
Gai horrekin lotuta, Arrasateko, 
Aretxabaletako eta Eskoriatza-
ko EH Bilduko ordezkariek age-
rraldia egin dute aste honetan. 
Azken urteetan Eskoriatza, 

Aretxabaleta eta Arrasate lotzen 
dituen linearen erabilera geroz 
eta handiagoa izan arren, urri-
tik aurrera linea horrek jasan 
dituen murrizketak salatu di-
tuzte, Hala, garraio publikoa 
"marjinala izatetik eraginkorra 
izatera" pasatu den honetan, 
zerbitzuaren garapenaren alde-
ko apustua egiten jarraitzeko 
beharra azpimarratu dute.

EH Bilduren arabera, DG10 
autobus lineetan "sekulako mu-
rrizketak" izan dira. Astean zehar 
%35 murriztu da zerbitzuaren 
maiztasuna eta autobusen jarioa 
30 minutuko tartera zabaldu da. 
Zapatuetan eta domeketan, gai-
nera, %25ekoa izan da murriz-
keta eta zapatuetan zerbitzua 
gauean ordu bat lehenago bu-
katzen da.

EH Bilduren ustez, gainera, 
aurretik zeuden eta oraindik 
egiteko dauden hobekuntzei 

aurre egiteko momentua da. 
Besteak beste, Linea ezberdinen 
koordinazioa autobus bat baino 
gehiago batera ez pasatzeko, 
hiriburuetara joaten diren lineen 
eta herriak lotzen dituzten lineen 
arteko loturak hobetzea, geltokien 
kokapena eta lineen trazadurak 
berrikustea, lineen maiztasunak 
10-15 minututan mantendu eta 
areagotzea, eta autobus aldake-
tak edo transbordoak doan iza-
tea proposatzen dute.

berrantolaketaren "arintzea" 
Eguaztenean, Lurraldebusen 
zerbitzuak izandako aldaketen 

erabiltzaile askok arrasateko garibaiko autobus geltokian egin behar dute aldaketa oñatitik eta leintz aldetik joan-etorriak egiteko. m.t.

Egunerokotasuna 
berrantolatuta

askok EgiTEn duTE 
bailarako ikaskETa 
zEnTroETara 
joan-ETorria 
auTobusEz

EskoriaTza-
bErgara linEa da 
bailarako ardaTz 
nagusia urriarEn 
2a EzkEro

urriaren 2an, gipuzkoako Foru aldundiak Lurraldebus zerbitzuaren antolaketa berria 
jarri zuen martxan. debagoienean ere izan dute eragina aldaketek, eta hainbat kexa 
izan dira azkenaldian; horrez gainera, protesta ekimenak ere egin dituzte

Berrantolaketaren ostean 
Debagoienean dauden 
linea nagusien zerrenda:

• dg03: Zumarraga-
Antzuola-Bergara-
Antzuola-Zumarraga.

• dg04: Zumarraga-
Legazpi-Oñati-Arrasate.

• dg10: Bergara-Arrasate-
Aretxabaleta-Eskoriatza

 • dg05: Gasteiztik 
Eibarrera Debagoienean 
Eskoriatzatik, 
Aretxabaletatik, 
Arrasatetik eta Bergaratik 
pasatuaz

• dg11: Eibar-Soraluze-
Bergara-Arrasate

debagoieneko 
lineak egun
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M.T. dEbagoiEna
"Juridikoki zein osasun asisten-
tzian gure indarrak biderkatze-
ko aukera zegoela ikusita, bere-
ziki senideei zama bat kentzeko" 
abiatu dute kanpaina, Etxerate-
ko Gipuzkoako koordinatzaile 
Naike Diezek azaldu duenez. 
Presoei osasun asistentzia ber-
matzeko txosten medikuen, eta 
abarren kudeaketarekin lagun-
tzea, eta, horrez gain, Euskal 
Preso Politikoen Kolektiboak 
borroka juridikoaren bidetik 
aurrera egitea erabaki duenez, 
ardura horien zama  arintzea 
litzateke helburua. Herritarren 
inplikazioa lortu gura dute –eko-
nomikoa edo bestelakoa–.

"Preso gaixoen zerrenda pu-
blikoan hamahiru daude gaur 
egun, eta zortzi ez publikoan, 
identitatea gordetzeko. Baina, 
orokorrean, argazkia askoz han-
diagoa da, presoen kolektiboa 
ja adinean aurrera doalako. Gure 
azken datuen arabera, 91 preso 
gaixo daude, larri ala ez". 

Sabin Usandizaga oñatiarrak 
hogei urte daramatza espetxean 
–gaur egun, Kordoban dago–, 
eta horrek, "zalantzarik gabe", 
eragina izan du bere osasun 
egoeran, Iñaki anaiaren esane-
tan. Gainera, nabarmendu due-
nez, kartzelan kalitatezko osasun 
arreta jasotzeko orduan, mugak 

asko dira: "Ondoezik daudenean, 
zailtasun handiak dauzkate es-
petxetik atera eta ospitale batean 
behar bezala artatu ditzaten". 
Osasun artatze horri dagokionez, 
espetxe bakoitza "mundu bat" 
dela zehaztu du Diezek, baina, 
argazki orokor bat egitekotan, 
"oztopoak gehiago dira laguntzak 
baino". 

Usandizagak uste du oroko-
rrean jendea ez dela kontziente 
presoen senideek jasaten dutenaz, 
eta hori ere gizarteratu nahi 
dute kanpainarekin. Horretan, 
adibidez, Mirentxin taldeak se-

nideak eta lagunak espetxeeta-
ra furgonetaz eramaten egiten 
duen lana eskertu gura izan du. 

ETA erakundea armagabetuta 
dagoen honetan presoen egoeran 
hobekuntzarik izan den galde-
tuta, ezetz dio Diezek. Kopuruz 
presoak gutxiago diren arren, 
dispertsio politika ehunekoetan 
mantendu egiten da, "eta egoerak 
gordinagoak dira". "Presoak 
pausoak ematen ari dira, baina 
Gobernuak ez ditu ematen. Are 
gehiago, presoen egoerak oke-
rrera egiten jarraitzen du", gai-
neratu du Usandizagak.

etxerateko ordezkari naike diez eta iñaki Usandizaga oñatiarra. monika belastegi

Presoen senideen "zama 
arintzeko" kanpaina
'Senideei babesa indartzeko unea da' izeneko ekimena jarri du martxan Etxeratek. 
Horren bidez, juridikoki eta osasun asistentziaren arloan euskal presoen 
familiartekoen zama arintzen laguntzeko, herritarren inplikazioa lortu gura dute

gaia jorratu zuten Gipuzkoako 
Batzar Nagusietan, eta atzo, 
eguena, Marisol Garmendia 
Mugikortasun diputatua Eus-
kadi Irratian elkarrizketatu 
zuten. Bada, Garmendiak adie-
razi zuen Aldundia "berranto-

laketa arintzeko prest" egongo 
litzatekeela. Hala, maiztasun 
batzuk aldatu egingo direla 
ziurtatu zuen. Dena den, alda-
keta horiek ez dira 2018ko maia-
tza edo ekaina baino lehenago 
indarrean jarriko.

erabiltzaile askok arrasateko garibaiko autobus geltokian egin behar dute aldaketa oñatitik eta leintz aldetik joan-etorriak egiteko. m.t.
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Eneko Azkarate bErgara
Gipuzkoako Elikagaien Bankua 
urteko "bilketa handienari" au-
rre egiteko prestatzen ari da. 
Izan ere, urtean batzen duten 
elikagaien %80 batzen da sasoi 
horretan. Aurten, abenduaren 
1ean eta 2an egingo dute. "Sasoi 
honetan, bereziki, Elikagaien 
Bankuari laguntzeko propio 
supermerkatura joaten denik 
bada, nahiz eta supermerkatue-
tan erosteko ohiturarik ez izan. 
Hori eskertzekoa da", dio Jose 
Antonio Agirrebeñak, Bergara-
ko Elikagaien Bankuko ardura-
dunak.

Abenduko lehen asteburura 
begira, supermerkatu sarreretan 
ariko dira boluntarioak herri-
tarren ekarpenak jasotzen. He-
rritarrek bi modutara egin de-
zakete ekarpena. "Supermerka-
tuetan erositako oinarrizko 
elikagai iragankorrak –kontser-
bak, lekaleak, arroza, pasta, 
olioa, esnea, umeentzako pi-
xoihalak…– poltsa berezietan 
jasoz eta emanez edota diru-
txartelen bidez, saltokietako 
ordaintzeko tokietan jakinaraziz", 
dio Agirrebeñak. Debagoienean, 
Eroski, Dia, Lidl, BM eta Super 
Amara supermerkatuek egin 
dute bat kanpainarekin. Iazko 
bilketan 213.000 kilo inguru batu 
zuten Bergarako Elikagaien 
Bankuan.

boluntarioen beharra 
Gabonen aurreko Bilketa Han-
dirako bikoiztu egin ohi da bo-
luntario kopurua, lana handitu 
eta egun gutxitan pilatzen baita. 
Horregatik, interesa duenak 943 
76 21 90 telefonora dei egin de-
zake, edo hona idatzi: bergara@
bancoalimentosgipuzkoa.org. 
Iazko kanpainan, 100 lagunetik 
gora aritu ziren eskualdeko 30 
puntu baino gehiagotan. Gipuz-
koa osoan, berriz, 1.700 lagun 
aritu ziren, eta horietatik 500, 
bat Bergarako Elikagaien Ban-
kuaren ardurapeko eskualdeetan.

Osterantzean, urtean zehar 
Bergarako Elikagaien Bankuan 
75 bat boluntario aritzen dira 
lanean. Gehienak erretiratuak 
dira, baina praktiketan ari diren 
ikasleak ere badaude. Astelehe-
netik egubakoitzera bitartean, 
09:00etatik 12:30ak arte aritzen 
dira, elikagaiak batu, sailkatu, 
prestatu eta banatzeko. 

oiartzunen eta bergaran 
Oiartzunen eta Bergaran daude 
Gipuzkoako Elikagaien Bankua-
ren biltegiak. Oiartzungoa za-
baldu zuten lehenbizi, duela 20 
urte. Bergarakoa 2011 ezkero 
dago zabalik. "Debagoiena, De-
babarrena, Urola eta Goierri 
dira gure lan eremuak, baita 
Ermua ere" dio Jose Antonio 
Agirrebeñak, Bergarako Elika-
gaien Bankuko arduradunak. 

2011tik hona, urtetik urtera, 
handitzen joan da Bergarako 

Elikagaien Bankuaren lan jar-
duera. Horrela, esaterako, lehen 
urtean, 282 laguni banatu ziz-
kieten elikagaiak. Gaur egun, 
ostera, hilero 4.000 nagusiren 
eta beste 400 adingaberen artean 
banatzen dituzte. 2016an, urte 
osoan, 401.854 kilo janari jaso 
eta partitu zituzten Bergarako 
Elikagaien Bankuan; Gipuzkoa 
osoan 2.137.877 izan ziren.
"Gu ez gara soluzioa, gu bide-
ratzaileak gara. Guk jaso eta 
sailkatutako elikagaiak, gero, 
udalek, Caritasek, Nagusilanek 
edota etorkinen elkarteek… ba-
natzen dituzte".

enpresak eta elkarteak 
Erakunde publikoen, enpresen 
eta kirol kluben laguntza jasotzen 
dute –Reala eta Eibar, adibidez–. 
Aurtengo kanpaina handirako, 
esaterako, Eibar Kirol Elkartea-
ren laguntza izan dute. 

Hiru furgoneta darabilte Ber-
garako Elikagaien Bankuan, 
elikagaiak batetik bestera ga-
rraiatzeko. Azkena irailean 
erosi zuten, Danobat Taldeak 
egindako 15.000 euroko ekarpe-
nari esker. 5.000 laguni ematen 
die zerbitzu Bergarako Elikagaien 
Bankuak.

Boluntario batzuk arrasaten, iazko bilketa handian. imanol soriano

Bilketa handirako lanean 
da Elikagaien Bankua
abenduaren 1ean eta 2an egingo dute urteko elikagaien bilketa berezia eta 
boluntarioei dei egin diete zeregin berezi horretan laguntzeko. iazko gabonen aurreko 
bilketa berezian, 213.000 kilo jaso zituzten bergarako Elikagaien bankuan

"GU EZ GARA 
SOLUZIOA, GU GARA 
HERRITARREN ETA 
ERAKUNDEEN ARTEKO 
BITARTEKARIAK"

Ane Irazabal kazetari arrasa-
tearrak jasoko du Euskal Kaze-
tarien Elkarteak eta Kazetarien 
Euskal Elkargoak banatzen di-
tuzten Euskal Kazetaritzako 
sarietako bat. "Guda eta gatazka 
zonetan egindako lanagatik". 
Gervasio Sanchez, Mariano Fe-
rrer, Iñaki Iriarte, Euskal He-
rriko Bertsolari Txapelketa eta 
Mikel Iturralde ere izan dira 

sarituak, kazetaritzako lanbide-
rako "eredu diren profesionalak".

Ustekabean hartu du Irazaba-
lek saria. "Oso hunkituta nago, 
batez ere, nire aurretik saria 
nortzuk jaso duten ikusita", 
adierazi du. Izan ere, "hasibe-
rritzat" du bere burua kazetariak 
eta "esperientzia handiko per-
tsonak, kazetaritzan eskola sor-
tu dutenak eta bereziki miresten" 
dituenak sarituen artean dau-
dela kontuan izanda, saria "ar-
dura bereziarekin" hartzen 
duela adierazi dio GOIENAri.

Euskal Kazetaritzako 
sarietako bat jasoko 
du Ane Irazabalek

amaia agirre, ausolan kooperatibakoa, Jakiberri-ren gainean hizketan. mirari altube

Euskal janari azkarra helburu 
duen proiektua aurkeztu dute
Mondragon unibertsitateak bultzatu duen 'Jakiberri' 
proiektua errealitate bihurtzeko urratsak egingo dituzte

Mireia Bikuña arrasatE
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
sustatutako Etorkizuna eraikiz 
Ekimenaren testuinguruan, Ja-
kiberri proiektua aurkeztu zuten 
atzo, Garaia Berrikuntza Gunean. 
"Euskal janari azkarra helburu 
duen proiektua da Jakiberri. 
Ideia lehiaketa bat deitu genuen 
eta zazpi sukaldarirekin landu 
ditugu kontzeptuak", esan zuen 
proiektuaren egileetako batek, 
Aitor Orobengoak. Kontzeptu 
horiek garatzeko, pertsona bat 
kontratatuko dute sei hilabetez. 

Janari azkarraren kontzeptua-
ri, bertakoak, osasuntsuak eta 
sasoikoak diren produktuak 
gehituko zaizkio. "Euskal jana-
riaz dihardugu eta etxeko pro-
duktuak izan behar dute. Jana-
ri azkarra izango da, gainera. 
Hortaz, sasoikoa eta gertukoa 
izango da", aipatu du Orobengoak.

Jakiberri-ren hurrengo pausoa 
prototipo berriak garatzea izan-

go da. Horretarako, sukaldari 
gehiago kontratatuko dituzte. 
Ostean, pintxo dastatzea egingo 
dute. "Hori izango da lehen pau-
soa. Hasiera".

'etorkizuna eraikiz' egitasmoan 
Foru Aldundiak bost proiektu 
estrategiko ditu definituta eta 
beste hamarrekin dihardu lanean: 
kontziliazioarekin zerikusia 
dutenak, zahartze prozesuarekin 
zerikusia dutenak, zibersegur-
tasunarekin zerikusia dutenak… 
"Gipuzkoako eskualde guztiak 
hartzen dituen mapa bat osatu 
dugu, proiektu horiek aurrera 
eramateko", esan zuen Gober-
nantza eta Gizartearekiko Ko-
munikazioko diputatu Imanol 
Lasak. Debagoieneko Manko-
munitateko Garapen Agentzia-
ko presidente Jose Ramon Zu-
bizarretak, berriz, oso "baliaga-
rritzat" jo zituen Jakiberri eta 
Etorkizuna eraikiz.
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zer da aRt klinika? 
Gasteizen ugalketa teknikak 
egiten dituen klinika bakarra 
gara. Beste klinika batzuk ba-
daude, baina horiek tratamen-
duak Bilbora-edo eramaten di-
tuzte, eta guk dena Gasteizen 
bertan egiten dugu, hasieratik 
bukaerara. Kontsultak ditugu, 
baina baita ere laborategia, eba-
kuntza-gela… Pazienteentzat 
errazagoa da, batetik, hurbilta-
sunagatik, eta, bestetik, hemen 
ikusten dituzten aurpegiak beti 
berdinak direlako.
pazienteekin konfiantzazko giroa 
sortzen lagunduko du horrek. 
Hala da. Kontu delikatuak dire-
nez, gertutasun eta konfiantza 
hori zaintzea beharrezkoa da. 
Gauza bat da tratamendu bat 
egitea eta beste bat pazientea 
laguntzea, eta guk biak uztartzea 
bilatzen dugu; teknika hauen 
hoztasunetik aldendu eta babes 
bat dutela sentiaraztea, horixe 
da gure identitatea. Gu, alde 
batetik, gai gara gertutasun hori 
emateko fisikoki, baina baita 
pazienteari prozesu osoan zehar 
laguntzeko ere. Horixe da gure 
filosofia. Tratamenduotako gau-
zarik gogorrena ez da ziztatu 
beharra edo ebakuntza-gelatik 
pasatu beharra; kasu honetan, 
alde psikologikoa izango litza-
teke latzena. Azken finean, haur-

dun geratu nahian denbora luzea 
daramaten eta lortzen ez duten 
bikoteak izan ohi dira. Batzue-
tan, erraz lortzen dugu haurdu-
naldia eta beste batzuetan, ez. 
Orduan, prozesu horretan guz-
tian laguntza eskaintzea, guretzat, 
behar-beharrezkoa da. Ez da 
bakarrik teknika, ez da bakarrik 
aparatuak izatea, inkubagai-
luak… hori beharrezkoa da egun, 
mundu hau oso azkar baitoa, 
eta etengabe egokitzen gabiltza 
punta-puntako zerbitzua eskain-
tzeko, baina babesa eta laguntza 
ematea pazienteek prozesua 

ahalik eta hobekien eramateko 
ezinbestekoa da.
izan ere, kasuak eta kasuak egon-
go dira, ezta?
Bai; kasu bakoitza desberdina 
da. Batzuetan, erraza dena kon-
plikatu egiten da eta beste ba-
tzuetan, alderantziz. Diagnosti-
ko zehatza egiten dugu, eta horren 
araberako tratamendurik ego-
kiena eskaini. Batzuetan, trata-
mendu erraz bati ekiten diogu, 
baina ez beti; kasu batzuetan, 
tratamendu konplexuagoak es-
katzen ditu egoerak. Eta, zerga-
tik ez, ikusten badugu ezinezkoa 

dela haurdunaldia lortzea, edo 
obulu edo hazi emaile baten 
beharra izango genukeela, hori 
ere komentatu behar dugu.
zeintzuk izan daitezke tratamendu 
horiek?
Errazenen artean, adibidez, in-
tseminazio artifiziala dago; eza-
gunenetakoa, akaso. Baina kon-
plexuagoak ere badaude. Adibi-
dez, in vitro ernalkuntza, edo 
ICSI, nahiko antzekoak direnak. 
Aldaketa bakarra da in vitro 
teknikarekin egiten duguna dela, 
lehenik, obarioak estimulatu, 
obulutegitik atera, eta behin 
laborategian dauzkagunean, 
espermatozoideak inguruan utzi, 
obuluak ernal ditzaten. ICSIre-
kin, berriz, espermatozoideak 
banan-banan hartzen ditugu eta 
guk sartzen ditugu obuluan, 
ziztatuaz. Pazientearentzako 
gauza bera da, laborategiko tek-
nika da aldatzen dena. Hori 
eginda, enbrioiak hartu eta 
umetokian sartzen ditugu. Horiez 
gain, baina, beste tratamendu 
batzuk ere badaude. Adibidez, 
obulu emaileak geroz eta gehia-
go erabiltzen ditugu, emakumeak 
geroz eta beranduago etortzen 
direlako haurdunaldi bila. Hor-
taz, beraien obuluen kalitatea 
eta kantitatea txikiagoa denez, 
batzuetan, ezin dira ernaldu, 
eta, orduan, emaile batengana 
jo behar izaten dugu. Hori dela 
eta, azkenaldian, jendea kon-
tzientziatu nahian gabiltza, zera 
esanez: geroago eta helduago 
izanik orduan eta zailagoa denez 
haurdunaldia lortzea, gure go-
mendioa da 25-30 urterekin obu-
luak izoztea, eta gero, 35-40-45 
urterekin haurdunaldi bila has-
ten bazarete, badakizue hor 
dauzkazuela kalitate hobeko 
obulu horiek, eta, beraz, haur-
dunaldi hori lortzeko aukera 
gehiago izango dituzue. Auto-

donazio baten antzekoa izango 
litzateke, norbera izatea bere 
buruaren emaile. Hori guztiori 
ere klinikan bertan egiten dugu. 
Horrez gain, beste gauza batzuk 
ere egiten ditugu. Adibidez, gu-
rasoengandik seme-alabengana 
gaixotasun arrarorik ez pasa-
tzeko, inplantatu aurreko diag-
nosi genetikoa egiten dugu. 
Horrekin, enbrioiak aztertzen 
ditugu eta zeintzuk dauden gai-
xorik eta zeintzuk ez begiratu. 
Hala, osasuntsuak diren en-
brioiak bakarrik sartzen ditugu, 
transmisioa ekidinda.
Haurdun geratu nahian dabiltzan 
bikote edo norbanakoek jo deza-
kete bertara informazio bila?
Gomendagarriena da urtebetez-
edo bila aritu ostean, edo, 35 
urtetik gorakoen kasuan, 6-8 
hilabete igarota emaitzarik lor-
tzen ez badute, estudio bat egi-
tea. Horretarako, klinikara 
etortzera animatzen ditugu, eta 
hemen begiratuko dugu kasua; 
gainera, lehenengo kontsulta 
doan da. Hala, batzuetan esaten 
diegu: "Lasai egon. Itxaron bes-
te sei hilabete eta etorri ez ba-
duzue lortzen". Edo ez, ikusten 
dugu zerbait egin nahi badugu 
jarraian hasi behar dugula. Bai-
na, gutxienez, zein puntutan 
gauden ikusi ahal izango dugu, 
eta, hortik aurrera, erabakiak 
hartu. Doakoa da, eta inolako 
konpromisorik gabe etor daitez-
ke. 945 00 44 99 telefonoan jar 
daitezke gurekin kontaktuan, 
eta gure webgunea www.repro-
duccionart.com da.

Jon ander agirregoikoa ginekologoa eta Jose luis de Pablo enbriologoa. art klinika

"Beharrezkoa da babesa 
eskaintzea pazienteei"
jon andeR agiRRegoikoa eta jose luis de pablo art klinikako zuzEndariak
Haurdun geratu nahi dutenendako konfiantzazko zentroa da gasteizko art klinika. 
arreta pertsonalizatua, gertukoa, eta berrikuntza haien identitatearen parte dira

"haurdun geratu 
nahi dutenak etor 
daitezen animatzen 
ditugu. lehen 
kontsulta doan da"
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CNAk Fagor marka erabiltzeko 
duen eskubidea azaroaren 7an  
galduko zuela adierazi zuten 
joan den astean Fagorreko itu-
rriek, eta, aste honetan, gaia 
Edesa Industrialen hartzekodu-
nen lehiaketa daraman Alfonso 
Gomez Bilbao administratzai-
learen esku dagoela jakinarazi 
dute iturri horiexek. "Gaia 
paralizatuta dago. Edesa Indus-

trialek lehiaketa aurkeztuta, 
konkurtsoko administratzailea-
ren esku gelditu da gaia", diote. 
Une honetan Fagor Taldeko 
abokatuek dokumentazioa pres-
tatzen dihardutela jakinarazi 
dute. 

Bestetik, Edesa Industrialeko 
160 langileek salatu dute azaroan 
ez dutela soldatarik jaso. Hori 
bakarrik ez, ohartarazi baitute 
kaleratuak izan diren Edesa 
Industrialeko 141 langileek ere 
ez dutela azken kitatzerik ko-
bratu. 

Administratzailearen 
esku Fagor markaren 
erabilera

Miren Arregi arrasatE
Euria eta hotza dira egunotan 
protagonista. Atzean gelditu dira 
urriko eta Santu Guztien Egu-
naren bueltako eguraldi epelak, 
eta, kostata, baina orain bai 
esan daiteke iritsi dela udazke-
na Euskal Herrira. Lehen elur 
malutak erori dira mendietan 
–Aloñan eta Gatzagainen, esa-
terako– eta nekez iritsi den ten-
peraturen jaitsiera nabarmena 
igarri da, ondo igarri ere. Hotza 
ekaitz eran etorri da, euririk ez 
da falta izan astean, eta ez da 
falta izango gaurtik astelehene-
ra bitartean, gutxienez.

Urkuluko betetze mailak, gora 
Euria gogotik ari da egiten eta 
poliki-poliki ari da Urkuluko 
urtegia ere ur mailaren igoera 
sumatzen. Joan den egubakoi-
tzean, azaroaren 3an, %52,27koa 
zen urtegiaren betetze maila. 
Atzo, eguena, %52,78koa. Agen-
tzia meteorologikoek azaro eu-
ritsua iragarri dute, eta, hori 
horrela, urtegiek gora egiten 

jarraituko dute hilabete osoan 
zehar. Urkuluko urtegiak ez 
ezik, ortu, mendi eta soroek ere 
igarriko dute hain esperotako 
euriteen ondoriorik. 

dendariak ere pozik 
Tenperatura jaitsierarekin, he-
rritarrek armairutik atera di-
tuzte berokiak, jertseak, aterkiak 
eta botak. Eta aldaketa hori oso 
positiboki baloratu dutenak dira 
komertzioak. Hasi da mugimen-
dua Debagoieneko dendetan ere. 
Bereziki, arropa eta oinetakoak 
saltzen dituzten horietan. 

neguko bidezaintza Plana 
Errepideetan ere eragin nabar-
mena izaten du eguraldiak. Bada, 
astean aurkeztu du Eusko Jaur-

laritzako Segurtasun Sailak 
2017-2018ko Neguko Bidezaintza 
Plana. Elurra kentzeko makinak, 
garabiak, patruilak eta zaintza-
ko ibilgailuak aktibatuko dituz-
te; guztira, hirurehundik gora. 
Elur maila 1.000 metrotik behe-
ra kokatzen den kasuetan akti-
batuko da plana. Iaz, neguan, 
esaterako, zortzi bider aktibatu 
zen. Guztira, 300 baliabide mu-
gikor baino gehiago mobiliza-
tuko ditu Segurtasun Sailak 
elurte-egoerei aurre egiteko. 

barazki beroak jateko garaia 
Eta eguraldi aldaketak errepi-
deetan, ortuetan eta urtegietan 
zein janzkeran eragina duen 
moduan, pertsonengan ere era-
gina izan ohi du. "Gure gorputza 
negurako prestatzen joateko 
unea da honako hau. Gure barrua 
indartzeko eta berotzeko garaia. 
Horretarako, zopak, kremak eta 
barazki beroak dira, ezinbeste-
koak", ohartarazi du Oñatiko 
Amaia Diaz de Monasterioguren 
nutrizionistak. 

aloña mendia zurituta, oñatiko plazatik hartutako argazki baten, eguaztenean. goiena

Azkenean bai, iritsi da 
udazkena Debagoienera
iritsi dira hotza, euria eta elurra eta horrekin batera berokiak, aterkiak eta neguko 
oinetakoak janzteko garaia. urkuluko urtegiko betetze mailak gora egin du eta Eusko 
Jaurlaritzako segurtasun sailak aurkeztu du Neguko bidezaintza Plana 

300 bAliAbiDe 
Mugikor AktibAtuko 
Ditu segurtAsun 
sAilAk elurte 
egoeretArAko

Umeak dantzan, iaz, garaiako ate irekien jardunaldian. imanol soriano

Ate irekien jardunaldia egingo 
du Garaia Parke Teknologikoak
robotika tailerra, Lego gunea eta Ekocars zirkuitua dira 
aurtengo berritasunak. 11:00etan hasiko dira ekintzak

M.A arrasatE
Zientziaren eta Teknologiaren 
Astea dela eta, bihar, zapatua, 
Garaia Parke Teknologikoak 
ateak irekiko ditu. Ate irekien 
jardunaldiak egiten dituen hi-
rugarren aldia izango da, eta 
Parke Teknologiko izaerarekin 
egiten duen lehena –Garaia Be-
rrikuntza Gunea izan da orain 
arte–. Helburua da han egiten 
dena ezagutzera ematea herriko 
eta bailarako bizilagunei zein 
Garaiako langileen senitartekoei 
eta lagunei. 

Zientziaren eta Teknologiaren 
Astearen baitan kokatzen den 
egitasmoa izanik, antolatzaileek 
zientziarekin eta teknologiarekin 
lotutako ekintzak prestatu di-
tuzte. 

gazte gunea 
11:00etan hasiko dira ekintzak 
eta Exploratoriumean egokituko 
dute gazte gunea. Bertan, puz-

garriak eta Lego eta marrazki 
guneak egongo dira. 

11:30ean, Garaiako aparkalekua 
Ekocars BalanceBike zirkuitu 
bilakatuko da. Gune hori adin 
guztietarakoei zuzenduta egon-
go da. Aldi berean, gazteentzako 
robotika tailerrari hasiera eman-
go zaio.

Bestalde, 11:30etik 13:30era, 
eraikina bera eta bertan dauden 
enpresak ezagutzeko bi bisita 
egingo dituzte. Bisitak eta ekin-
tzak bukatuta, berriz, luntxa 
egongo da.

dibertsifikazioa 
Garaia Parke Teknologikoa  as-
kotariko enpresek osatzen dute. 
Guztia, 35 enpresak dute bertan 
egoitza; sektore desberdinetan 
jarduten duten enpresak dira, 
horietako batzuk kontsolidatuak 
–GSR eta Sareteknika, adibidez–, 
baita enpresa negozio sare be-
rriak ere. 
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Zuekin, edonora!

Marije Ugalde laMariano
bErgara

Urrun zegoela ematen zuen, 
baina bertan dago. Bi egun 
pasa eta 1.600 ikus-entzule 
izango ditugu gure 
espektakuluarekin 
disfrutatzeko prest. Zenbat 
buruhauste, zenbat lan, 
zenbat zalantza, zenbat negar, 
zenbat barre... Bada, oraingoz, 
merezi izan du!

Ilusioa izan da nabarmen 
lehen minututik. Betiko 
jendea prest lan egiteko. Talde 
teknikoa, hain zuzen, zelako 
ekipoa! Esti, Amaia, Arantza, 
Lierni, beti umoretsu! Eta 
oraingo honetan, lagun 
berriak gehituta: Amaia, 
Martha, Mito, Marian... uf 
perfekzionista hutsak! Beti 
hobeto egin nahian. 

Nola ez, gure alma mater-ak, 
Valenek, proiektu bat hasten 
duenean, guztiok beldurrez... 
Zerekin etorriko da? Baina 
guztiok bere atzetik, bere 

kapazitate eta talentuan 
sinisten dugulako. Oraingoan, 
berriz, harrapatu egin gaitu 
bere sormenarekin. Baina 
kuidau! Sormen prozesuan, 
momentu txarrenean, Oihan 
Vega agertu zen, salbatzaile! 
A zer-nolako tandem ona 
osatu duten. Bion artean 
gidoia borobildu eta 
sekulakoa lortu dute! 

Gure haurrak, berriz, zenbat 
lan, zenbat entsegu, baina 
zelako ilusioa! Gaurko 
haurrak ez dira, ez, orain 
urtebetekoak. Hazi egin dira, 
baina ez fisikoki bakarrik, 
hori ere bai. Ez, artistikoki 
handitu egin dira. Gogoaren 
eta ilusioaren ondorioak. 
Irrikan daude guztioi 
erakusteko euren kapazitatea. 
Nabarmentzekoa Alaine eta 
Ainhoa protagonisten lana! 
Oso paper konplexuak eta 
zailak, aurrera eraman 
dituzte, ilusioarekin, gauzak 
ondo egiteko gogoarekin, eta 
ordu asko sartu ostean. Txalo 
handi bat eurentzat! 

Zuzendari ezberdinak, arlo 
ezberdinetan... Dantzan, 
adibidez, Yune izan dugu 
buru-belarri koreografiak 
sortzen eta haurrekin lantzen. 
A ze zortea gurea, berriz ere! 
Talentua eta lana elkartzen 
direnean...

Gainera, Eneko gure dantza 
irakaslearen laguntza izan du, 
eta musikalean biok 
dantzatzen duten momentu 
hunkigarriak ikusteko  
aukera izan dugu eta izango 
duzue. 

Lasku, berriz... zer esan 
daiteke Laskuri buruz... Beti 
umoretsu, langile fina, 
kolaboratzailea. Berak 
moldatu du orkestrarako 
musika. Berak zuzenduko ditu 
datorren asteburuan orkestra 
eta abeslariak. Beste altxor 
bat! 

Abesbatzaren zuzendaritzan 
dudan bazkideari buruz zer 
esan! Nagore, nekaezina, 
zorrotza, baina, aldi berean, 
leuna. Ondo funtzionatzen 
duen ekipoa osatzen dugu.

Taula gainean, helduen 
pertsonaietan, Gorka, Idoia, 
Argiñe, Nere, Rafa, Tomas, 
karlos, Raul, Aitzol, Alazne, 
Aitor, Fran... esperientzia 
handiko abeslari eta aktoreak. 
Proiektu berri bakoitzean 
ikasten eta hobetzen. Harro 
sentitzeko moduko ikasle eta 
ikasle ohiak! 

Luxuzko orkestra beti izan 
dugu gure musikaletan, eta 
oraingoan ez da gutxiago 
izango. Betiko irakasleez gain, 
bertan izango ditugu baita 
ikasleak ere. Batzuk aurreko 
musikalean haurren 
abesbatzako kideak zirenak..
eskolako ikasle ohiak gaur 
maisu-maistra bihurtuta, 
primerako lana egiten. 
Txalotzekoa euren lana. 

Baina horrelako proiektu 
batean gehien pozten nauena 
da aurrekoetan parte hartu 
zuten haurrak oraingoan lan 
ezberdinetan ikustea. 
Adibidez, errejidore lanetan 
Amaia eta Miriam, talde 
teknikoan Amaia, bere artea 

gure zerbitzura jarriz, edota 
makillatzen Eider, Yuliana, 
Joane, Miren, Irene, Martin...
hori da espiritua! 

Joane, Nerea, Maria, lanetik 
irten eta makillatu eta 
orrazten arituko zarete, zuen 
trebezia gure zerbitzura 
jarriz. Berriz esan beharra 
daukat. A ze zortea gurea!

Eta bukaerarako laga ditut, 
baina gure haurren gurasoek 
egiten diharduten lana ez da 
makala. 

Batzuk tramoiari lanetan, 
beste batzuk garraioan, 
seguritate taldean, haurrak 
zaintzen, eta denak eskulanak 
egiten...

Horregatik, gure Alizia 
musikala lantalde handi baten 
emaitza delako, eskerrak 
eman nahi dizkizuet. Nire 
izenean, eta Bergarako 
Musika Eskolaren izenean. 

Bada asko gustatzen 
zitzaidan film baten esaten 
zen esaera bat –erdaraz, 
barkatu: ¡Hasta el infinito y 
más allá!

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.

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.
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

Hainbatek diote Nafarroako Erriberan euskaraz ez omen dela 
sekula hitz egin, baina nola liteke, orduan, 1400. urte inguruan 
Murillo el Frutoko laborariek euren soro, baratze, zelai eta 
iturriak euskaraz izendatu izana?

Iruñean ikusgai dagoen Navarrorum erakusketak   
Nafarroako Erresumako herritarren ahozko hizkuntza nagusia 
euskara zela frogatzen du, honen hainbat adibide erakutsiz: 
Uxueko Aldare harrian, Lergako hilarrian edota Leireko 
monasterioko dohaintzetan euskal izenak agertzen dira, 
Donemiliagako monasterioan (San Millan de la Cogolla) eta 
Nafarroako foru orokorrean euskal esaldiak, erromes    
frantziar batek hiztegitxo bat egin zuen, alemaniar batek 
bestea... 

Historian zehar agintariek ez dute onartu euskara hizkuntza 
idatzian erabiltzerik, debekatu eta zigortu baizik. 

1766. urtean Arandako 
Kondeak –Espainiako Karlos 
III.aren gobernuburua– 
euskarazko liburuak 
inprimatzea debekatu zuen. 

1857ko Moyano legeak 
hezkuntza gaztelaniaz izatera 
derrigortu zuen. 

Francok euskara hitz egitea 
ere debekatu zuen eta gaur egun oraindik nafar askok ez dute 
euskaraz hezi eta bizitzeko aukerarik.

Bilakaera honi buruz Koldo Mitxelenak hau zioen: "Egiazko 
misterioa euskararen iraupena da, ez jatorria". 

Euskarak ez zukeen iraungo euskaldunen atxikimendu 
irmorik gabe.

Froga hauek argi uzten dute euskaldunei justizia zor zaiela, 
orain arte zabaldutako gezurrak zuzendu eta euren hizkuntza 
bortxaz utzarazi izan zaiela aitortzea merezi dutela. 

Euskaraz bizi ahal izateko baldintzak berreskuratu eta 
benetako elkarbizitzarako ez dakitenei ikasteko aukera ematea 
ere zor zaie euskaldunei, euskararen ulermena zabalduz inor ez 
behartzeko gaztelaniaz egitera.

Gaztelaniaren erabilera behartu dutenak erakundeak izan 
direlarik, bai publiko, bai pribatuak, ez al dagokie eurei 
alderantzizko bidea egitea eta jendartea berriro euskalduntzeko 
baldintzak sortzea?

Navarrorum 
garrasia

zabalik

rufina olasagasti

agintariek ez dute 
onartu euskara 
hizkuntza idatzian 
erabiltzerik, 
debekatu baizik

Herri bat bertsotan

Maddi ane txoperena iribarren
https://labur.Eus/4rnha

'bErria'-an argitaratua

Euskaldun anti-bertsolari 
batzuek esango luketen 
bezala, hasi gara berriro ere 
bertsozaleok kaka ematen 
txapelketarekin.

Bertso afari, bertso   
bazkari, bertso-triki-poteo eta 
bertso musikatuekin aski ez, 
eta astebururoko 
kanporaketekin komunikabide 
eta kale ertz guztiak ere 
konkistatu baititugu azken 
asteotan. [...]

Bertsoaren orbitatik 
kanpora daudenek ere entzun 
edo irakurriko baitzituzten 
Maialen Lujanbiok argia 

pizterakoan dena hankaz gora 
jarri izanari botatako 
bertsoak. [...] Bestela esan 
zergatik sortu duten hainbeste 
harrabots bertso joskera eta 
bukaera gogoangarriek. 

"Gizona eta andrea nauzu, 
ez andrea, ez gizona/Nire 
inon ez egon nahia ote da zure 
ezinegona" ez da bertsoa 
soilik, zerbait gehiago da.

Bertsoa ez delako egitura 
bakarrik. 

Bertsoa da kritika, da 
komunikazioa, da umorea, 
dira emozioak eta 
sentimenduak... bertsoa gauza 
asko dira. 

Eta gaien aldetik bakarrik 
ez, aurtengo txapelketa 
nagusia ere beste gauza 
batzuk erakusten ari da. 

Saioak eginez Baigorrin, 
Leitzan, Bastidan, Irunen, 
Zallan, Maulen, Durangon, 
Barakaldon... eta tamalez 
zazpi ez, baina bai bost 
lurraldetako bertsolariekin, 
lurralde bat ari da marrazten 
asteburuz asteburu.

[...] Eta bertsoa dira gai 
emaileak, epaileak, 
antolatzaileak, 
komunikabideak... baina baita 
ere genero lantaldea, bertso 
eskolak, udalekuak... 
hezkuntza eta politika, 
funtsean. Eta ados ez dagoena 
joan dadila abenduaren 17an 
BECera, hori guztia begi-
belarriekin ikustera. Bertsoa 
herria ere bai baita, azken 
batean. Eta euskaraz denez 
gero, Euskal Herria ere bada.

handik Eta hEmEndik

alex ugalde

marrazkiz



Plaza      9goiena aldizkaria  2017-11-10  Egubakoitza

T. Madina/M. Bikuña arrasatE
Nafar hegoaldeko uzta, 
euskara puzka lelopean, 
martxan dago Errigora 
ekimenaren kanpaina. 
Bosgarrenez egiten dihardute 
eta azaroaren 14a da saskiak 
eskatzeko azken eguna.
zer da Errigora ekimena? 
Herri ekimen bat da. Euskal 
Herria eta auzolana oinarri  
dituena. Nafarroa hegoaldeko 
produktuak Euskal Herriko 
plazan ipintzen ditugu. 
Euskaraz eta euskararen alde. 
Nortzuk zaudete ekimenaren 
atzean?
Familia handia gara. 
Borondatez parte hartzen 
duten pertsona asko. 
Ekoizleak, euskaltzaleak, 
askotariko eragileak, eta, 
bereziki, boluntarioak. Euskal 
Herri mailako taldea gara. 
Euskal Herriko zona bati 
erantzuna emateko sortutako 
ekimena da, baina euskara 
oinarri duen herrialde batean.
auzolanean diharduzue. 
Bai, eta horri esker, 
produktuak merkaturatzeko 

bide berriak topatzeko aukera 
daukagu. Gainera, bestelako 
bitartekaritzekin galtzen den 
marjina ez dugu galtzen, eta 
Nafarroa hegoaldeko euskara 
ekimenetara bideratzen dugu 
irabazitako hori. 

Hango nekazariak eta ekoizleak 
pozik egongo dira orduan? 
Bai. Pozarren jaso zuten 
ekimena lehen urtean, eta, 
erantzuna ikusita, gustura 
daude. Gurekin gertuko 
harremana dute. Ekoizle 

txikiendako beharrezkoak 
dira halako plazak. Bost 
urteren ostean, kontsumitzaile 
arduratsuen komunitatea oso 
eskura dutela konturatu dira 
ekoizleak. Errigorako 
saskietan dauden produktuak 
onak izateaz gain, beste balio 
batzuk dituen produktuak 
dira.
Iaz 14.000 saski banatu 
zenituzten. Nolako joera izan du 
eskaera kopuruak? 
2012an 1.400 saski banatu 
genituen. Beraz, joera 
goranzkoa da nabarmen. 
Bada, guretzako, datuak baino 
inportanteagoa da ekimen 
honekin uzten ari garen 
arrastoa.
ze proiektu garatu dituzue 
Errigoratik lortutako diruarekin? 
AEK Sortzenekin eta 
Ikastolen Elkartearekin 
batera landutako ekimena da, 
eta eurekin batera aukeratzen 
ditugu proiektuak. Azken 
urteetan, Tuterako, Lodosako 
eta Vianako ikastoletara 
bideratu dugu zati bat. 
Adibidez, iazko laguntzari 
esker, Argia Ikastolan 
igogailua ipini zuten. 
Bestalde, AEK-k beka sistema 
bat ipini du martxan laguntza 
horrekin. Eta horiei esker, 
bost urteko bidean, %60 igo 
da matrikulazioa. D eredua 
indartzeko ahaleginetan ere 
badihardugu.

errigorako kide, Peru aranburu. Peru ArAnburu

"Saski kopuruak baino gehiago, 
uzten dugun arrastoak balio du"

PEru araNburu Errigora EkimEnEko kidEa

bErbagai

Etxauzia 
proiektuari 
laguntza
Mondragon Unibertsitateko 
Huhezi fakultateak diruz 
lagunduko du Baigorriko 
Etxauzia Narfartarren Etxea! 
proiektua. Aurreko 
ikasturtean 6.890,66 euro 
eman zizkion eta aurten ere 
horrelakoren bat. Datorren 
astean egingo dute ofizial 
dohaintza Eskoriatzan bi 
aldeek. Behe Nafarroako 
kultur elkartearen helburua 
da Baigorriko Etxauz gaztelua 
erosi eta ingurunea 
dinamizatzeko bilgune 
bihurtzea. Horretarako, 
dagoeneko, 400.000 euro batu 
dituzte, kostu osoaren %25. 

iturri onEtik

Autoak behar 
diren tokian 
aparkatuta
Oñatiko Natra-Zahor 
lantegiaren kanpoaldean 
"katxondeoa nagusi" dela dio 
oñatiar batek. Izan ere, haren 
esanetan, lantegi horretakoek, 
"oinezkoendako bidean eta 
espaloiaren gainean" uzten 
dute autoa, "argazkian ikus 
daitekeenez". Ondorioz, 
"ezintasunen bat dutenak", 
errepidera atera behar izaten 
dituzte. "Gutxituekiko 
begirune handiago" eta autoa 
aparkalekuan uztea eskatu du.

goienA

gora Eta bEhEra

hau bE badogu!

Hilabete eskas bat gelditzen 
da Durangoko Azokarako, eta 
sare sozialetan ere nabari da 
ekitaldia gertu dagoela:

@plateruena: "Governors, 
Arkada Social, Audience eta 
Glaukoma kontzertuen 
sarrerak Plateruenako barran 
ere salgai!".

@durangokoazoka: 
"Abenduaren 6tik 10era, 
#SormenarenlurraldeaDA, 
#52DA".

Durangoko Azokarako 
motorrak berotzen

Eguaztenerako greba orokorra 
deitu zuen Intersindical-CSS 
sindikatuak, eta ANC eta 
Omnium Cultural elkarte 
subiranistek eta ERC, CUP eta 
Democrates alderdi politikoek 
ere bat egin zuten:

@gemmasangines: 
"#Katalunia gaur geldi, 
abiadura hartzeko. 
#VagaGeneral8N".

@Amets4: "Ez dugu preso 
politikorik nahi Europan 
#Katalunia"

Kataluniako grebak, 
oihartzuna sarean

Errusian Sobietar Iraultza 
izan zeneko 100. urtemuga 
bete zen martitzenean, eta 
gaia trending topic izan zen 
mundu mailan:

@anderferamon: "Gaurkoan, 
urriko iraultza bizirik, 
1917-2017, sobietar iraultzaren 
mendeurrena dugu".

@aitor1917: "Lotsagabea 
iraultza sozialista ukatzen 
dun alderdi batek sobietar 
iraultza omentzea, aurkako 
politika eramaten dutenean".

'#Revolution100', 
'trending topic'
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Xabi Gorostidi arrasatE
Makatzenako igogailua izan zen 
azaroko osoko bilkurako gai 
garrantzitsuena, baina, hori alde 
batera utzita, Katalunia izan 
zen alderdien artean eztabaida 
eta hausnarketa gehien eragin 
zituen gaia. 

eH Bilduren mozioa 
Lehenik eta behin, EH Bilduk 
Kataluniako errepublika aitor-
tzeko proposatutako mozioa 
landu zuten. Eneko Barberenak 
aipatu zuen urriaren 1eko "in-
darkeria poliziala" bertatik ber-
tara ikusi zuela, eta Katalunia-
ko Gobernua bertan behera utzi 
duten "estatu kolpearen", kons-
tituzioaren eta 155. artikuluaren 
zilegitasuna zalantzan jarri zi-
tuen. Oscar Garciak erantzun 
zion esanez Katalunian "estatu 
kolpea" eman duen bakarra 
Puigdemont izan zela, legez kan-
poko legeak onartu zituelako. 

Baleikeko Igor Urizarren ustez, 
adierazpen instituzional batek 

ez du errepublika ekarriko, mi-
lioika Katalanek urriaren 1ean 
eta 3an erakutsitako "borroka-
rako gaitasunak" baizik.

Botatzeko orduan, EH Bilduren 
mozioa onartua izan zen, EAJ 
abstenitu egin zelako. Baleikek 

ere abstentziora jo zuen eta PSE-
EEk eta Irabazik aurka botatu 
zuten.

eAJren mozioa
Anuska Ezkurrak 155. artiku-
luaren salbuespen neurriak 

gaitzetsi zituen, eta, era berean, 
azaldu zuen EH Bildurekin mo-
zio bateratua adostea ez zela 
posible izan, alderdi barruan 
errepublika hitzarekin duten 
terminologia araudiarengatik.

Aspaldiko partez, Oscar Gar-
ciak EAJri aurre egin zion, 
aurkeztutako mozioaren "kohe-
rentzia falta" salatzeko. "EAJk 
Arrasaterekin zerikusirik ez 
duten mozioen aurka botatzeko 
konpromisoa zuen, baina gaur-
koan ez du bere hitza bete. Edo 
gezurretan aritu zarete, edo 
iritziz aldatu zarete". 

GOIENAk "koherentzia faltari 
buruz" galdetuta, zera erantzun 
zuen Maria Ubarretxena alkateak: 
"Gure ustez, gai honek izan du 
eragina Arrasateko herriarengan. 
Herritarrak arduratu daudela 
ikusi dugu, horren erakusle dira 
lapiko jotzeak eta elkarretara-
tzeak. Hori dela eta, erabaki 
dugu gai honen inguruko mozioa 
planteatu behar genuela". 

Baleikeko Igor Urizarrek kohe-
rentzia falta egotzi zion EAJri: 
"Ezin daiteke 155. artikulua 
gaitzetsi, eta ondoren hori sus-
tengatu duten PP eta PSOE ba-
bestu". Eta gaineratu zuen: 
"Sosen truke, EAJ edozein ideia 
edo herri saltzeko gai da". 

EAJren mozioak aurrera egin 
zuen EH Bilduren aldeko botoe-
kin. PSE-EEk, Baleikek eta Ira-
bazik, berriz, aurka botatu zuten. 
Maria Ubarretxenak EH Bildu-
ren abstentzioa espero zuela 
aitortu zuen, eta eskerrak eman 

zizkion Barberenari, egindako 
keinuagatik. 

Kontu gehiago 
Baina izan ziren bestelako gai 
aipagarri batzuk ere. Horietako 
bat izan zen Musakolako Herri 
Eskolan dagoen transformadorea 
kentzeko 92.000 euro bideratze-
ko kreditu espediente aldaketa. 
EAJk, EH Bilduk eta PSE-EEk 
alde botatu zuten eta Baleikek 
eta Irabazik, aldiz, abstentziora 
jo zuten.

Beste puntu garrantzitsu bat 
Emakumeen Aurkako Indarke-
riaren Kontrako Egunarekin 
lotuta etorri zen. Alderdi gehie-
nek gai horrekiko proposamenak 
Berdintasun Batzordean lantze-
ko asmoa zuten, denen artean 
akordio zabalarekin testu bate-
ratua onartzeko. 

Baina Irabazik gaiarekin lo-
tutako mozio propioa aurkeztu 
zuen, osoko bilkura udal ordez-
karitza organo gorena dela adie-
razita, eta euren proposamena-
ren konstantzia geratu zedin. 
EAJk eta PSE-EEk aurka bota-
tu zuten, gaia lantzeko lekua ez 
zela argudiatuta, EH Bildu abs-
tenitu egin zen, eta Baleikek 
alde botatu zuen.  

Udalbatzako kideak puntu bat botatzen. xabi gorostidi

Kataluniarekin lotutako 
bi mozio onartu dituzte
Lehena, EH bilduk errepublika aitortzeko aurkeztutakoa, EaJren abstentzioarekin 
onartu zen. bigarrena, aldiz, kataluniaren burujabetasuna aitortzeko EaJk 
aurkeztutakoa, EH bilduren aldeko botoekin irten zen aurrera

Kataluniari buruz 
udal Gobernuan 
desadostasunaK 
daudela aGerian 
Geratu da berriz

azaroko osoko bilkuran, alderdiek azken 
urratsa egin zuten Makatzenako igogailuari 
dagokionez. 

Eguneko bosgarren puntuan heldu zen 
Makatzenako igogailua egiteko lur 
pribatuen okupazioa onartzeko unea, eta 
alderdi guztiek alde botatu zuten, proiektu 
horren inguruan dagoen adostasuna 
agerian utzita. 

Dena ondo bidean, uztailerako eginda
Lur horien okupazioa urtarrilaren 30ean 
hastea onartu zuten, eta, lanek bost 
hilabete iraungo dutela iragarri ostean, 
hauxe adierazi zuen oscar garciak, obra, 
Zerbitzu, Mantentze eta auzoen batzordeko 
buruak: "aurreikusitakoaren arabera, 
uztailerako erabilgarri egon beharko luke 
igogailuak. obrak zailtasunak izango ditu, 
baina, horiek kontuan izanda ere, iraila 

baino beranduago amaitzea ez genuke 
nahi". 

Elbarrientzat eta adindunentzat 
eskailerak oztopo handia dira, eta, horrez 
gain, kontuan izan behar da bertako 
eskailerek ez dutela indarrean dagoen 

segurtasun legedia betetzen, zabalerari eta 
maldari dagokionez. gaia konpontzeko 
bidean dagoela ikusita, pozik azaldu da 
oscar garcia: "40 urte pasa dira proiektu 
hau egin gabe, eta, Udal gobernuan 
sartzea lortu ostean, egitea lortu dugu".

Bi igogailuren aldeko apustua
bi igogailu jartzearen alde egin dute, 
begi-inpaktu txikiagoa izateko eta 
auzotarren beharretara hobeto egokitzeko. 
simulazio irudian grisez ageri den pareta 
horma-irudiz apaintzea aztertu dute. 

igogailua egin ostean geratuko litzatekeen irudia. UdaLEko oZMa batZordEaMakatzenako irudia gaur egun. xabi gorostidi

Makatzenako igogailua, gertuago
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Xabi Gorostidi arrasatE
"Garagartzako gunearen kon-
tsumoa handiegia da. Erabil-
tzaile askok neurriz erabiliko 
dute, baina beste batzuek ez dute 
egoki erabiltzen" adierazi du 
Ibon Arrupek, Hirigintza, Ingu-
rumen eta Mugikortasun zine-
gotziak.

Garagartzako guneak duen 
kontsumo maila handia ikusita, 
20.000 euroko diru partida era-
bili nahi du Udal Gobernuak 
kontrol sistema bat ezartzeko.

Emandako datuen arabera, 
azken hilabetean, asteburuko 
20.000 eta 30.000 litroko kontsu-
moa egon da, eta astegunetan, 
aldiz, eguneko 6.000 litroren 
bueltakoa. 

Datuak hiru hileka aztertuta, 
bigarren eta hirugarren hiruhi-
lekoetan izaten da ur kontsu-
morik handiena. Udaberri eta 
negu parteko eguraldia euri-
tsuagoa izanda, gune horretako 
kontsumoak behera egiteko 
joera du.

Azken urteetako datuei erre-
paratuta, 2012a izan zen ur gehien 
erabili zen urtea, ia 2.900.000 
litro. Urte pare batez kontsumoa 
jaitsi ostean, iaz gora egin zuen 

berriro ere, eta 2012ko datueta-
ra gerturatu zen.  

sistema zehaztu gabe 
20.000 euro horiek kontrol sis-
tema bat ezartzera bideratuko 
dira. Zein sistema mota izango 
den ez dago oraindik zehaztuta, 
baina, ziurrenik, zabor txarte-
laren antzerako sistema ezarri-
ko dute. 

Hala, erabiltzaile bakoitzak 
litro kopuru mugatu bat izango 
du, berak nahieran erabili ahal 
izateko.

autoak garbitzeko gunea garagartzan. goiena

Auto garbiketa gunean ur 
kontsumoa mugatuko dute 
garagartzan kokatutako gunean ur-kontsumoa handiegia dela ondorioztatu ondoren, 
kontrol sistema bat ezartzeko asmoa azaldu du udal gobernuak. Hori diseinatzeko 
eta garatzeko, 20.000 euro bideratu nahi ditu 2018ko aurrekontuetan

azken urteetako ur 
kontsumoaren datuak. 
–2013ko datua falta da–.

• 2010 2.310.000 litro.
• 2011 2.185.000 litro.
• 2012 2.879.000 litro.
• 2014 2.457.000 litro.
• 2015 2.474.000 litro.
• 2016 2.801.000 litro. 

Datuak      
urteka
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Politikari profesional berria

Arrasaten politikari profesional berria daukagu: Bildukoa. Nork 
esango zuen, oposizioa egiteko denbora faltagatik, ogibidea alde 
batera utzi eta Udaletik liberazioa eskatu behar zuela Bilduren 
Udal Taldeko bozeramaileak. Politikariek kasta bat osatzen 
dutela sutsuki aldarrikatzen den garai honetan, batzuek, legea 
aintzat hartuta, ahal bezain pronto kasta horretara batu nahi 
izan dute. Eta herritarrek, harriduraz, onartu egin behar euren 
zergen kontura bizi nahi duen beste politikari bat mantendu 
beharra. Inolako ardura eta betebeharrik gabekoa, gainera. 

Orain arte, besteongandik, edozein hauteskunde kanpainatan 
eros daitezkeen eslogan desgastatuak errepikatzera mugatu da: 
Udal Gobernuak programarik ez daukala, bere modeloa 
zorpetzean oinarritzen dela, porlanean duela obsesioa, promes 
lausoen betetze lanbrotsutik harago ez duela ezer burutu edo 
argazki asko baina mami gutxi. 

Ea, ba, egunero, inolako ardurarik gabeko jardunaldia izanik, 
gai den liberatu berria besteoi exijitzen digun mailara heltzeko. 
Arrasateren onerako, nik, behintzat, hala espero dut.

nirE ustEz

ibon arrupe

Gazte Bulegoaren eskutik hiru 
ikastaro interesgarri datoz. Lehe-
na, sukaldaritza begetarianoa-
rekin lotutakoa, azaroaren 14an 
hasiko da. Mireia Alberdik gi-
datutako bost saio izango dira. 
Prezioa 30 euro da; eta ikasleen-
tzat edo langabeentzat, aldiz, 20.

Bigarrenean, glutenik gabeko 
ogia egiten ikasiko dute. Saio 
bakarra izango da, abenduaren 
16an, eta Teba Gonzalezek gida-
tuko du. Prezioa 15 euro da; 
langabeek eta ikasleek, 10. Hi-
rugarrenean, mugikorrarekin 
lotutako argazkilaritza landuko 
dute Sergio Gonzalezekin. Izena 
emateko, deitu 943 25 20 65 tele-
fonora edo idatzi posta elektro-
nikoa Gazte Bulegora.

Elikadurarekin eta 
argazkilaritzarekin 
lotutako ikastaroak

Memoriaren Eguna ospatuko da 
gaur Arrasaten, eta Udaleko 
alderdi politiko guztiek bat egin 
nahi izan dute ospakizun horre-
kin, modu horretan memoriaren 
eta bere transmisioaren ingu-
ruko gogoeta herritarren artean 
zabaltzeko eta indarkeriaren 
biktima izan diren guztien oroi-
mena defendatzeko.

Lehenik eta behin, gerra zibi-
lean Gipuzkoatik kanporatuak 
izan ziren emakumeen eta hau-
rren istorioak kontatzen dituen 
Ama, nora goaz? film laburra 
proiektatuko dute, doan, Amaia 
antzokian, 11:00etan eta 19:30ean. 
Azken emanaldiaren aurretik, 
elkarretaratzea egingo dute He-
rriko Plazan, 19:00etan. 

Memoriaren Eguna 
gaur, bi zinema 
proiekziorekin

Xabi Gorostidi arrasatE
XIX. mendean  bazegoen joera 
norberaren arbasoen artean 
pertsonaia famatuak zeudela 
asmatzeko. Zuhaitz genealogi-
koak osatzeko baliabideak urriak 
ziren, eta asmakizunak egiazta-
tzeko zailtasunen eraginez, ge-
zurretan egitea errazagoa zen.

Baina Juan Carlos Guerra 
(1869-1941) dokumentalista arra-
satearrak lan mardula egin zuen 
genealogia arloan, eta gai ho-
rretan aditua den Borja Agina-
galdek Guerraren ekarpena 
izango du hizpide datorren as-
teazkenean, Kulturaten, 19:00etan 
egingo duen hitzaldian. 

100 urteren ostean erreferente 
"Ez da oso pertsonaia ezaguna, 
baina berdina gertatzen da  XIX. 
mendeko beste jakintsu asko-
rekin ere. Aldizkarietan idazten 
zuen, gehienbat, genealogiari 
buruz, eta, 100 urte baino gehia-
go igaro diren arren, haren 
lanek erreferentzia izaten ja-
rraitzen dute gaur egungo do-
kumentalistentzat", azaldu du 
Aginagaldek.   

Konkretuki, Guerrak idatzi-
tako Ensayo de un padrón de 
Guipuzcoa liburua da erreferen-
tzia izaten jarraitzen duena.  
"Abizen zerrenda luze bat batzen 
du bertan, genealogiak dituena. 
Liburuak baditu desegokitasun 
batzuk nire ustez, hitzaldian 
aipatuko ditudanak, baina oso 
lan interesgarria da". 

Genealogia modan dago
Aginagaldek aipatzen du genea-
logia gaur egun modan dagoela, 
eta ez zaio arrazoirik falta. Iku-
si besterik ez dago arbasoei 
buruz famatuekin egiten diren 
telebista programek duten arra-
kasta eta presentzia maila.  

"Bere garaian, Arrasateko bi-
zilagun hau gaur egun interesa 
handia pizten duten gaietan 
aditua zen, eta berak egindako 
ekarpena jendek asko baliatzen 

du gaur egun bere familiaren 
jatorriari buruzko informazioa 
bilatzeko orduan. Euskadin, 
artxiboetara jotzen duten gehie-
nak genealogiarekin lotutako 
kontsultak egitera joaten dira. 
Eta ez fisikoki bakarrik, artxibo 
digitalizatuetan ere bai. Gure 
webgunean ehunka bisita jaso-
tzen ditugu egunero".

Langile fin eta metodikoa
Jatorri genealogikoak aztertze-
ko orduan esamesak eta asma-
kizunak ugariak izaten ziren 
Guerraren garaian, baina, Agi-
nagaldek azpimarratzen duenez, 
esamesak benetako informazioa-
rekin aldatzeko lan egin zuen. 
"Oso ondo egiten zuen lan. Zo-
rrotza zen, baita kritikoa ere. 
Beste genealogista askok asma-
kizunak egiten zituzten jendea-
rekin ondo geratzeko, zeren 
mundu guztiari gustatzen zaio 

bere arbasoen artean ezaguna 
den konderen edo pertsonaiaren 
bat izatea". 

ematera eta jasotzera 
Asteazkeneko hitzaldian, mires-
ten duen pertsonaia horretaz 
hitz egitera etorriko da Agina-
galde, baina ez da haren helbu-
ru bakarra izango. "Behin bere 
sorterrira etorrita, arrasatearrek 
berari buruz dakizkiten gauzak 
entzutea nahiko nuke. Asko 
aztertu dudan pertsonaia izan 
arren, ziur nik ez dakizkidan 
gauza asko dakizkizuela". 

Juan Carlos guerra, arrasateko genealogista. jose mari velez de mendizabal

Juan Carlos Guerraren 
lana ezagutzeko hitzaldia
genealogista arrasatearrak egindako ibilbidea errepasatuko du borja aginagaldek, 
Jaurlaritzako ondare Dokumentaleko arduradunak. arrasate zientzia Elkartearen 
'iragana astintzen' zikloaren bigarren saioa izango da; azaroaren 15ean egingo dute

100 urte baino 
GehiaGo pasa 
arren, haren lanak 
erabiltzen dituzte 
ikerlariek
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Xabi Gorostidi arrasatE
Irudiko lur eremuan, anfibio, 
landare eta hegazti autoktonoak 
hazteko gune bat sortzeko proiek-
tu bat dago, Arrasateko eragile 
ezberdinek osatzen duten Ingu-
rumen Mahaiak proposatutakoa. 
Mahai horren bueltan daude: 
udalbatzan ordezkaritza duten 
alderdi politiko guztiak, Besai-
de Mendi Elkartea, Naturtzain-
dia Elkartea, SUDC, San Pru-
dentzio elkartea, Ekologistak 
Martxan, Arrasate Zientzia 
Elkartea eta Zero Zabor taldea. 

Kaltetutako eremua 
Duela 100 urte baino gehiago 
Udalatxetik ateratako mineralak 
garbitzen ziren eremu horretan 
dagoen presan. Moldatu nahi 
den eremua aktibitate horren 
eraginez sortutako lokatz eta 
hondakinen gainean sortu zen, 
eta gaur egun "egoera degrada-
tuan" dagoen zona da, Hirigintza, 
Ingurumen eta Mugikortasun 
zinegotzi Ibon Arrupek azaldu 
duenez. 

"Urteetako aktibitate ekono-
miko baten eraginez kaltetuta 
dagoen eremua da, eta, horretaz 
guztiaz gain, akazia espezie in-
baditzailea ugaria da bertan. 
Hori guztia kontuan izanik, 
gizakiak kaltetutako lurzorua 
biziberritzea da lortu nahi dena". 

20-30 zentimetroko zingira 
Anporretatik doan errekatxoa 
albotik igarotzen dela baliatuta, 
zingira edo putzu bat sortu nahi 
da, 20 eta 30 zentimetro arteko 
sakonerarekin.

Hala ere, bultzatzaileen hel-
burua ez da aisialdirako bainu 
gune bat sortzea, espezie autok-
tonoentzako leku bat baizik. 
"Hezegunea sortzea da asmoa, 
igelak, apoak, zapaburuak, he-
gaztiak eta landareak hazteko 
gune bat, alegia. Salburuaren 
edo Urdaibairen antzerako zer-
bait", azaldu du Arrupek.

"Ura Agentziari egitasmoaren 
berri eman genion, eta oso proiek-
tu interesgarria irudi zitzaion 
hasieratik". 

Hektarea erdi hartuko du he-
zeguneak. Irudiaren atzealdean 
ageri den pinudi zati bat hartu-
ko luke, baina proiektua idaz-
teko bideratuko diren 60.000 
euro horien barne dago horiek 
erostearen kostua. 

Hiru proiektu lehenetsita 
Mahaiak hiru proiekturi eman 
nahi die lehentasuna: Etxeza-
rretari, Elorregiri eta Antoñari.

Gizakiaren eragina 
baretzeko hezegunea
antoña inguruan, arrasate institutu atzealdetik anporretara joateko bidea hasten den 
tokian, anfibio, txori eta landare autoktonoak hezteko gune bat sortzea proposatu du 
ingurumen Mahaiak, eta 60.000 euro aurreikusi dituzte proiektua diseinatzeko

Gizakiaren eraginez kaltetutako gune bat biziberritzea da asmoa. 
Errepidearen beste alboan, Mojategirantz doan bailarari begira 
presa bat dago; Udalatx ingurutik ateratzen zen mineralak 
garbitzeko erabiltzen zen.

"Anporretatik datorren erreka-zidorraren ibai-aho hori mineralak 
garbitzeko erabili izan zen XIX. mende bukaera aldetik 1930. urte 
ingurura arte. Minerala Galarra baserri inguruan ateratzen zuten, 
eta hamar zutabeko aireko garraio sistema baten bidez eramaten 
zituzten mineralak presa ingurura. Konkretuki, presa dagoen 
mendi hegalean zeuden bi biltegi handitara", azaldu dute Arrasate 
Zientzia Elkarteko kideek.

Garraio sistema berezia zen, eski pistetako teleferikoen 
antzerakoa. "Zutabeen alde batera mineralez betetako putzupadak 
etortzen ziren eta beste aldetik, aldiz, hutsik zeudenak". 

Minerala garbitzeko sistema
Eta batek baino gehiagok esango dio bere buruari: nola erabiltzen 
zuten errekako ura mineralak garbitzeko? Honela azaldu dute 
Arrasate Zientzia Elkartekoek: "Antoñako presa baino gorago 
beste presa bat egin zuten. Hau urez betetzen zenean, garraio-
hodi batzuetatik garraiatzen zuten ura, mineral biltegien gainera 
erortzeko. Hori zen mineralari lurra kentzeko lehen tratamendua, 
eta bigarrena trommel edo bahe birakari batzuekin egiten zen". 
Behin hori eginda, minerala txikitu eta kamioi bidez eramaten 
zuten, batez ere, Bergarako Labe Garaietara. 

Zortzi mailako presa
Anporretako errekatik zetorren urari eusteko, zortzi mailako presa 
eraiki zuten, baina bazuen berezitasun bat: "Eraikitako presa 
horrek 20-30 zentimetro bitarteko kanal moduko zuen erdian, 
beharra izanez gero, presa zabaldu ahal izateko". 

antoñako presaren jatorria

errepidearen eskuinaldean dago presa zaharra. XABI GorostIdI

Ekimen horrek prekarietatea 
salatzea eta lan duina aldarri-
katzea du helburu eta Euskal 
Herriko hainbat txokotan zehar 
dabil azken asteetan Lan duina, 
bizi duina lelopean.

09:30erako hitzaldia antolatu 
dute, Kulturaten; 12:30erako, 
giza katea Eroskitik Lidl-eraino; 
18:00etarako, Hezkuntzan, kali-
tatezko zerbitzua orain hitzaldia.

LABen ekimen 
ibiltaria Arrasaten 
azaroaren 15ean

Aurten, berritasun gisa, herriz 
herri saskiak eskatzeko karpa 
ibiltaria antolatu dute, eta gaur 
egingo dute geldialdia Arrasaten. 

Saskiak erosteko aukeraz gain, 
Nafarroako produktuak jarriko 
dituzte dastatzeko, borondatea-
ren truke. Ekimena bultzatu 
duten herriko eragileek gogora-
razi dute saskiak eskatzeko az-
ken eguna azaroaren 14a dela.

Errigorako saskiak 
erosteko karpa gaur 
Seber Altuben

errepidearen ezkerraldean kokatuko litzateke hezegunea. XABI GorostIdI.
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Oso lan ona 
Iruñea Hirian
 karatea  Iruñea Hiria izeneko 
nazioarteko karate txapelketan 
izan dira Saioa Karate Taldeko Ane 
Garcia eta Aitor Lasagabaster 
–14-15 urtekoen mailan–. 
Lasagabaster ez zen podiumera 
igo, baina Garcia finalera iritsi zen; 
Euskal selekzioko beste taldekide 
baten kontra galdu zuen, 1-0. 
Esperientzia ona izan da biendako.

SAIoA KArATE TALdEA

Gutxik espero zuten Ford Mu-
garri Arrasatek joan den astean 
Urdanetaren kontra galdu zuen 
moduan galtzeak. Beste batzue-
tan aprobetxatu izan dituzten 
aukerak ez dituzte aprobetxatzen 
arrasatearrek, eta Iturripen no-
raezean ibili ziren Patxi Gar-
tziaren mutilak. Bide hori zu-
zentzera joango dira bihar (18:00) 
Donibanera.

 eskubaloia  Donibanera 
doa Ford Mugarri 
bidea zuzentzera

Kategoria berrian ez da erraza 
partiduak irabaztea; horregatik, 
Arrasate Rugby Taldeak puntu 
baliotsuak batu zituen joan den 
astean Getxoren kontra etxean 
(18-7). Aurrealdeko postuetan 
dagoen taldea da Getxo, eta, hala 
ere, zuri-moreendako izan zen 
garaipena. Hurrengo partidua 
Ordizian jokatuko dute, bigarren 
postuan dagoen taldearen kontra. 

 errugbia  Getxoren 
kontra garaipen 
garrantzitsua lortuta

Futbol eskolako taldeetako baten erretratua. mondrA fuTboL TALdEAerregional Preferente mailako taldea. mondrA fuTboL TALdEAohorezko erregional mailako taldea. mondrA fuTboL TALdEA

Xabier Urzelai arrasatE
Mojategiko berdeguneko zati 
ederra hartu zuten joan den 
eguaztenean Mondrako jokalariek 
familia erretratua egiteko. Izan 
ere, argazkilariak ehunka gazte 
kokatu behar izan zituen denak 
argazkian azaltzeko: maila txi-
kienekoetatik hasi –hamar talde 
futbol eskolakoak dira–, eta na-
gusien taldera arte: "Futbol es-
kolarekin batera, alebinetan 
dagoeneko hiru talde ditugu, bi 

parte-hartze mailan eta beste 
bat errendimenduan", dio Josu 
Etxebarria kirol zuzendariak.

Guztiendako lekua 
"Lehenago ez zen egoten guz-
tiendako tokirik, eta arduradu-
nek aukeraketa egin behar iza-
ten zuten. Egun, berriz, gazte 
guztiei lekua egiten diegu, eta, 
adinean aurrera egin ahala, eu-
rak dira futbolean jarraitu edo 
ez erabakitzen dutenak".

Hogeita bi talde elastiko 
zuri-morea defendatzen
 Futbola  Mondrak klubeko talde guztiak batu zituen joan den eguaztenean talde 
erretratuak egiteko; hogeita bi taldek ordezkatzen dute klub arrasatearra: futbol 
eskolatik hasi, eta, federatu mailan, ohorezko Erregional mailara arte

Mondrako talde guztiek egindako familia erretratua, Mojategin. mondrA fuTboL TALdEA

Mondrako taldeen 
erretratu guztiak 
ikusteko, eskaneatu 
Qr kode hau 
telefonoarekin.
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Iker Oñate arrasatE
Azaroa hilabete oparoa izan ohi 
da euskal musikarendako; talde 
ugarik aprobetxatzen dute Du-
rangoko Azoka euren uzta aur-
kezteko. Bada, horien artean da 
Governors musika talde arra-
satearra: Z.E.R.O. bataiaturiko 
lana kaleratu berri du. Disko 
berriaz jardun du Juan Sangek, 
taldeko abeslariak.
Z.E.r.O.  da zuen lan berria (Zikloa-
ri Ekin dio rhinopalpak Ohartzera-
ko). 
Zero izena jarri gura genion 
diskoari, finean, ibilbidea be-
rrekitea baitakar lan bakoitzak; 
baina, hala bataiaturiko diskoak    
egon bazeudela konturatu ginen, 
eta Zero horri bestelako esanahia 
emateko beharra ikusi genuen. 
Hortik Zikloari Ekin dio Rhi-
nopalpak Ohartzerako izena. 
Tximeleta espezie bat da Rhi-
nopalpa, heldutasunera heldu 
bitartean bizi etapa ezberdinak 
izan ohi dituena. Ibilbidea be-
rrekitearen joko horretan, bada, 
identifikaturik sentitu ginen 
esaldiarekin.
Burezurra eta tximeleta uztartu 
dituzue diskoaren azalean. 
Hala da. Bipolaritatea da disko 
honen funtsa, era askotako kan-
tuak biltzen ditu, lasaiak eta 
azkarrak. Bada, azalean jada 
antzeman daiteke hori. Batetik, 
zerbait atsegina transmitituko 
luke tximeletak; eta burezurrak, 
bestetik, gaiztakeria kutsua 
emango lioke irudiari.   
azaldu egiguzu bipolaritatearen  
kontua...  
Abesti kontrajarriak aurki dai-
tezke lan berrian, bi muturretan 
leudekeenak. Batetik, abesti 
lasaiak aurki daitezke; entzun-
gai dagoen Hezurraren kultura 
singlea da horren adierazgarri. 
Baina rock eta metal kutsuko 
kantu azkarrak ere baditugu. 
Finean, denbora batez agertokiak 
zapaldu gabe egon bagara ere, 
ez diogu abestiak sortzeari utzi. 
Bide horretan, esan dezakegu 

urte horietan [bi urte inguru] 
ereindakoaren uzta dela lan 
berria.  
11 urteko ibilbidea daroazue soinean. 
Doinuek nabari dute hori?  
Bai. Taldeok doinu ezberdinak 
dastatu beharra dugu, estilo 
zurrun batera mugatu gabe; eta 
hori bera da geuk egin duguna. 
Aldaketa zaleen gustukoa ez 
izatearen aukerak hor dirau; 
beraz, orain, euren erantzuna 
ikusi behar. Ez dakigu nora 
iritsiko garen, baina gozatzen 
dihardugu bitartean.  
taldekideei dagokienez ere izan 
duzue aldaketarik.  
Bi gitarra jole berrirekin hasi 
dugu ibilbide berria; egonkor-
tasun beharra genuen. Alegia, 
orain artean ezin izan dugu 
taldekide guztien konpromiso 
totalarekin jardun, zenbait kide 
bestelako proiektuetan murgil-
duta zeudelako. Azken finean, 

era guztietako lanak egin behar 
izaten ditugu; besteak beste, 
sare sozialak kudeatu eta kon-
tzertuak lotu. Eta, hain zuzen, 
konpromiso handia eskatzen du 
horrek, duda barik.
Ibilbideak ibilbide, ahazteko zailak 
diren emanaldiak izaten dira sarri.  
Hainbat dira. Tartean, ibilbi-
dearen hasieran Latzenekin  
batera eskainitako kontzertua 
aipa daiteke; Bilboko Kafe An-
tzokian jardun genuen. Nolabait, 
esan dezakegu Governorsen 
aurkezpen moduko bat izan zela; 
emanaldi berezia, zalantza gabe.  
lan berria aurkezteko unea da orain, 
ezta? 
Halaxe da. Bilbon egin genuen 
agerraldia; diskoaren atzean 
dagoen lana erakutsi genuen 
bertan, besteak beste. Orain, 
bada, aurrera begira dihardugu, 
aurkezpen birako kontzertuak 
lotzen. Horren bueltan, aben-
duaren 6rako dugu finkaturik 
lehenengo hitzordua: Durango-
ko Plateruena antzokian jardun-
go dugu, azokak sorrarazten 
duen giroan. Kontzertu berezia 
izango da, normalean baino lu-
zeagoa. Bestetik, aurrerago ira-
garriko ditugu birako gainerako 
emanaldiak.  

Juan Sang, governors taldeko abeslaria. gorka lasa

"Bipolaritatea da disko 
berriaren funtsa"
Juan sang govErnors taldEko abEslaria
disko berria plazaratu du governors musika talde arrasatearrak. Plateruena antzokian 
(durango) eskainiko dute aurkezpen birako lehen kontzertua, abenduaren 6an

"Ez dakIgu nOra 
IrItsIkO garEn, 
BaIna gOzatzEn 
dIhardugu 
BItartEan"

goikobalu abesbatzako kideak, emanaldian. goiena

Errioxa dute hurrengo geraleku 
Goikobalu abesbatzakoek
santo domingo de la Calzadako san Frantzisko elizan 
jardungo dute domekan, hilaren 12an

I.O. arrasatE
Santiagorako bide frantziarrean 
bizi izandako esperientzia bir-
gogoratzeko hitzordua dute Goi-
kobalu abesbatzakoek domekan. 
Santo Domingo de la Calzadako 
San Frantzisko elizan dute hi-
tzordu nagusia, 13:30ean hasita. 
Besteak beste, Aita gurea, Loriak 
udan eta Mutil txaleko gorri 
abestiak eskainiko dituzte. Ho-
rren aurretik, baina, eguneko 
elizkizunean ere abestuko dute 
kanturik. 

"Gogoz gaude. Aurtengoan ez 
dugu irteera askorik izan; ha-
lakoak ondo datozkigu gure 
abesteko nahia asetzeko", azal-
du du Juan Antonio Barrioca-
nalek, abesbatzako zuzendariak. 
Bide horretan, bada, Goikobalu 
abesbatzako 46 kidek esku har-
tuko dute emanaldian. "Zifra 
esanguratsua da. Orotara, 60 
lagun inguru gaude abesbatzan; 
horietatik 40 inguru gara finkoak. 

Beraz, esan dezakegu talde po-
lita osatu dugula domekako 
ekitaldirako", dio. 

Horrez gain, aipatu beharrekoa 
da abesbatzako kideen ikastur-
tea ez dela San Frantzisko eli-
zako emanaldiarekin bukatuko. 
Esaterako, kantu-potean esku 
hartuko dute azaroaren 22an. 
"Pote batzuk hartu bitartean 
kantuan egiteko aukera polita 
izaten da", argitu du zuzendariak.

Hamabost etapatan abestu  
Esan bezala, duela urte batzuk 
Donejakue bideko zati batean 
bizi izandako esperientziari lo-
tutako hitzordua da domekakoa. 
Zehatz esanda, 2009 eta 2015 
bitartean, bide frantziarreko 
hamabost etapatan abestu zuten 
Goikobaluko kideek; tartean, 
Orreagan, Santo Domingo de la 
Calzadan eta Santiagon. Errio-
xako esperientzia errepikatuko 
dute, horrenbestez.

Zabalik dago erdi mailako taila 
ikastaroan izena emateko epea. 
Interesa duenak telefonoz eman 
dezake izena, 620 17 42 55 zen-
bakira dei eginda. Guztira, 30 
ordu iraungo ditu ikastaroak; 
azaroaren 20an izango da lehen 
saioa. Bada, antolatzaileek azal-
du dute bertan parte hartzeko 
beharrezkoa dela Hasierako 
ikastaroa eginda izatea. 

Zabaldu dute taila 
ikastarorako izen 
ematea

Eskuragarri jarri dituzte Izaskun 
Murgia elkartearen azken zar-
zuelarako sarrerak. Kideek ko-
media liriko bat dakarte orain-
goan: El caserío. Arrasateko 
Udalaren webgunean eros dai-
tezke sarrerak, 18,90 eurotan. 
Guztira, lau emanaldi eskainiko 
dituzte Amaia Udal Antzokian; 
azaroaren 17ko eta 24ko astebu-
ruetan izango dira horiek.

Eskuragarri daude  
'El Caserío' komedia 
lirikorako sarrerak



16    ArAmAio Egubakoitza  2017-11-10  goiena aldizkaria

Eneko Azurmendi aramaio
Irailaren 1ean abiatu zen txa-
pelketa, eta, bi hilabeteren ostean, 
San Martin egunean bertan jo-
katuko dituzte finalak.

Lau kategoria desberdin izan 
dira: benjaminak, kimuak, in-
fantilak eta kadeteak. Kategoria 
bakoitza, berriz, bi mailatan 
banatu da. Beraz, zortzi partidu 
izango dira bihar Aramaioko 
pilotalekuan, hamasei bikote 
guztira, 16:00etatik aurrera.

Hiru bikote aramaioarrek lor-
tu dute finalerako txartela. Ba-
tetik, kimuen B mailan, Aner 
de la Torrek eta Julen Fernan-
dezek Biain-Espino bikotearen 
aurka jokatuko dute, txapelketa 
borobila egin ostean –partidu 
bakarra galdu dute–. Final "lehia-
tua" espero du Josu Olaizolak, 
Aramaio Pelota Elkarteko kideak.

Bestetik, infantilen B mailan, 
Danel Herrartek eta Xabi Erras-
tik Uriarte-Ugalde izango dituz-
te aurkari. Errastik ezin izan 
zuen finalaurrekoa jokatu, be-
launeko kolpe baten ondorioz, 

eta ikusteko dago nola erantzun-
go dion belaunak. Hala ere, fa-
boritoa da Aramaioko bikotea, 
Olaizolaren esanetan.

Azkenik, kadeteen B mailan, 
Markel Arriolabengoa eta Mikel 
Sanz Antia-Zerain bikotearen 
aurka arituko dira. Final horre-
tan zail ikusten du garaipena 
Olaizolak: "Hala ere, seguru 
partidu borrokatua eta lehiatua 
ikusi ahal izango dugula".

Txapelketak eman duenarekin 
gustura azaldu da Olaizola, eta, 
ume zein guraso, guztiak pozik 
gelditu direla adierazi du. Hala, 
finalak irabazita borobildu nahi-
ko luke txapelketa. "Hirutik bi 
garaipen sinatuko nituzke, bai-
na, hiru baldin badira, askoz 
hobeto", azpimarratu du.

Salda, txorizoa eta bertsoak 
Partiduak jokatu ahala, salda 
eta txorizo pintxoak banatuko 
zaizkie frontoira hurbiltzen di-
renei, eta sari banaketan zehar, 
bertso-eskolako kideek zenbait 
bertso eskainiko dituzte.

aner de la Torre eta Julen Fernandez aramaioarrak –ezkerrean–, finalaurrekoetan. aramaio pelota elkartea

San Martin Txapelketako 
finalak jokatuko dituzte
bi hilabeteko lehiaren ostean, hamasei bikote iritsi dira San martin txapelketako 
finaletara, horietatik hiru aramaioarrak; bihar, zapatua, 16:00etan hasiko da lehen 
partidua eta arratsalde osoan zehar jokatuko dira gainontzeko zazpi norgehiagokak

San Martin bezperako jaia gaur, 
eskolakoek eta trikiti taldeak
San martin eskolak 15:00etan hasiko du jaia eta trikiti 
taldeak, berriz, 18:30etik aurrera alaituko ditu kaleak

E.A. aramaio
Bihar San Martin eguna dela 
eta, hainbat ekintza egingo di-
tuzte gaur, egubakoitza. Batetik, 
San Martin eskolako irakasle, 
ikasle eta gurasoek 15:00etan 
abiatuko dute euren jaia, esko-
la kanpoko arkupeetan.

Jaialdiari hasiera emateko, 
Erre Errekina kantua abestuko 
dute guztiek, eta Lehen Hezkun-
tzako laugarren, bosgarren eta 
seigarren mailetako ikasleek 
txirularekin lagunduko diete. 
Ondoren, Haur Hezkuntzako 
ikasleek Gaztainak erreko ditu-
gu abestia kantatuko dute. Hori 
bukatzean, LHko lehen eta bi-
garren mailetako ikasleek lekaio 
emanaldia eskainiko dute. Udaz-
kena abestia izango da hurrena, 
hirugarren eta laugarren mai-
letako ikasleen eskutik. Bosga-
rren eta seigarren mailetako 
ikasleek Iñaki Viñaspre bertso-

lariarekin landutako bertsoak 
abestuko dituzte, San Martin 
eguna ardatz hartuta. Azkenik, 
guztien artean San Martin, San 
Martin abestia kantatuko dute, 
eskolako kideen artean sortua.

Jaialdia aurrera doan heinean, 
Guraso Elkartekoek gaztainak 
erreko dituzte eta jaia bukatzean, 
guztiendako banatuko dituzte 
danbolinean erretako gaztainak.

Trikiti taldearen jaia 
Trikiti taldeak ere egingo du 
San Martin bezperako jaia gaur, 
eta herriko kaleak alaituko ditu.

18:30ean kalejira egingo dute, 
plazaraino, eta 19:30ean, ema-
naldia eta pintxo-poteoa. Ondo-
ren, 20:30ean, errifen zozketa 
egingo dute.

Zozketa amaitzean, trikiti es-
kolako ikasleek erromeria giro-
tua eskainiko dute, Añai taber-
na inguruan.

San Melixen jaiak ospatuko 
dituzte Gantzagan asteburuan
bihar eta etzi izango dira ekintza nagusiak, baina 
datorren zapatuan ere egongo dira hainbat ekintza

E.A. aramaio
Bihar hasiko dituzte San Melixen 
jaiak, kanpai errepikekin eta 
etxafuegoekin, 09:00etan.

12:00etan meza nagusia egingo 
dute, Aretxabaletako abesbatza-
ren laguntzarekin. Meza buka-
tzean, abesbatza berak kontzer-
tua eskainiko du. 13:00etan 
bermut dantza eta III. Txapel 
Jaurtiketa Lehiaketa egingo 
dute. Arratsaldea, berriz, mus 
txapelketarekin hasiko dute, 
17:00etan. Ordu erdi geroago, 
patata-tortilla lehiaketa hasiko 
da –17:30ean–. 19:30ean, sari ba-
naketa eta tortilla dastaketa 
egingo dute eta afalostean, 
23:00etan, DJ Xaz-ek dantzaldia 
eskainiko du. Zapatuari bukae-
ra emateko, azkenik, txokolate 
beroa banatuko dute, "barruak 
berotzeko".

Domekari ere kanpai errepikek 
eta etxafuegoek emango diote 

hasiera, 09:00etan. 11:15ean, 
Arrasate Musikaleko Txistulari 
Bandak kontzertua eskainiko 
du. Ondoren, 37. Gantzaga Saria  
txirrindularitza proba abiatuko 
da, 12:30ean. 13:00etan, triki-
poteoa egingo dute, trikitilarien 
laguntzarekin. Arratsaldean, 
azkenik, Tute Txapelketa egin-
go dute, 17:00etan. 

Bestalde, azaroaren 19an, auzo 
bazkaria egingo dute elkartean, 
14:30ean. Sei Pistols Eta Trabu-
ko Bat taldeak alaituko du baz-
kari hori. Aurrez eman beharko 
da izena, azaroaren 15a baino 
lehen, 669 94 65 94 telefonora 
whatsapp bat idatzita.

Jaiak Zalgon ere 
Zalgoko auzotarrek bertso afaria 
egingo dute bihar, 21:00etan, 
Xabi Igoa eta Manex Agirrerekin, 
Zubi-ondo elkartean. Aurrez, 
9:00etan, auzoa garbituko dute.

Benjaminak (B eta A)
• Zearra-eginoa/

Biain-espino.
• arruiz-Seara/Bazan-

ruiz.

Kimuak (B eta A)
• De la torre-Fernandez 

(aramaio) /rivera-Saez.
• rituerto-Nuñez/

Vicario-reinaldo.

Infantilak (B eta A)
• errasti-Herrarte 

(aramaio) /Uriarte-
Ugalde.

• eskuza-Sanchez/
alava-Garai.

Kadeteak (B eta A)
• arriolabengoa-Sanz 

(aramaio) /antia-Zerain.
• Diaz de Gereñu-altube/

picon amondo.

Partiduak:
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Zorrak kitatzera

Badira hiru-lau urte Bittor Kortabarria bertso eskolakoengana 
etorri zela. Santa Ageda bezperan, Bixente Goikoetxea 
abesbatzak eskean irteteko ohitura zuen eta gonbidapena luzatu 
zigun. Hortik aurrerakoa, gutxi gehiago badakizue: urtero, 
bertso eskolak, Papargorri eta Bixente Goikoetxea abesbatzek 
eta trikiti eskolak bat egiten dugu eta eskean ateratzen gara 
gure eztarriei beroaldi galanta emanaz.

Etxera bueltan, eztarriaz gaindi, otzarak ere bero-bero 
bueltatu ohi direla eta zorrak kitatzeko hautua egin genuen 
taldeok, eskaintzen genituen kantu eta bertsoak gutxi 
zirelakoan edo. Hartara, auzo alkateekin harremanetan jarri eta 
gure jarduna eskaini genien.

Hasiera batean, eskerrak eman eta bere horretan geratu zen 
proposamena. Duela aste pare bat, ostera, Zalgotik deitu eta 
esandakoak iraungitze datarik ba al zuen galdetu ziguten. Guk 
ezetz. Bihar kantura goaz Manex Agirre eta neroni, zorrak 
kitatzeko asmotan, eta nola ez, otsailerako asko falta den arren, 
eskean ateratzen garenon izenean eskerrak ematera.

nirE ustEz

xabi igoa

Goiena telebistako Harira saio-
ko azaroaren 14ko gonbidatua 
Aramaioko alkate Lierni Altuna 
izango da (21:00). 

Eneko Azkarate kazetariak 
Aramaioko aktualitateari eta 
beste hainbat gairi lotutako gal-
derak egingo dizkio Lierni Al-
tuna alkateari.

Herritarrek ere egin ahal izan-
go dizkiote galderak. Horreta-
rako, hiru bide erabili ahal 
izango dira: berriak@goiena.eus 
helbidera idatzita, batetik, eta 
688 69 00 07 zenbakira idatzita, 
bestetik, Whatsapp edota Tele-
gram bidez. 

Galderak bidaltzeko azken 
eguna azaroaren 13a izango da 
–datorren astelehena–.

Lierni Altuna alkatea 
'Harira' saioan izango 
da martitzenean

Azkenean, lortu du Jubilatuen 
Elkarteak hamabost laguneko 
taldea osatzea memoria tailerra 
aurrera eraman ahal izateko.

Hori horrela, datorren marti-
tzenean, hilaren 14an, egingo 
dute lehenengo saioa, 09:45etik 
11:45era, erretiratuen lokalean 
bertan. Hamar saio izango dira, 
guztira, martitzenero, ordu be-
rean.

Saio horiek Ciel Brooijmans 
hezitzaile sozial herbeheretarrak 
eskainiko ditu. "Tailer hauetan, 
memoria ez dugu modu isolatuan 
landuko, baizik eta testuinguru 
oso baten barnean –fisikoa, men-
tala eta emozionala–. Hainbat 
ariketa egingo ditugu", adierazi 
du Brooijmansek.

Hilaren 14an hasiko 
dituzte memoria 
lantzeko saioak 

Eneko Azurmendi aramaio
Pasa den domekan joan zen 
Oyanguren Granadara, eta, as-
tebeteko kontzentrazioaren on-
doren, gaurtik etzira arte aritu-
ko da torneoa jokatzen.
Torneoa hastear dago. Urduri? 
Apur bat bai. Lehenengo aldia 
da horrelako toki batera joaten 
naizena, eta esperientzia berri 
bat izango da niretzako.
aurrez ere egonda zaude Espainia-
ko selekzioarekin. 
Bai. Duela urtebete egon nintzen 
aurre-hautatuta, Madrilen. Bai-
na entrenatu egin nintzen baka-
rrik, partidurik ez nuen jokatu.
Zer-nolako esperientzia izan zen 
zuretzat? 
Oso ona. Azken finean, entre-
namendu espezifikoagoak egiten 
genituen eta horrek jokalari 
moduan hazten eta hobetzen 
lagundu zidan.
astebete daramazu taldearekin 
kontzentratuta. Ligan aurkari ditu-
zun jokalariak, orain, taldekide 
izango dituzu.
Hori da. Horretarako dira kon-
tzentrazioak. Azken finean, ez 
gaude elkarrekin jokatzera ohi-
tuta, eta bakoitzaren jokatzeko 
moduak eta elkarrekiko kon-
fiantza lantzen ditugu egonaldi 
hauetan, talde moduan hobeto 
funtzionatu ahal izateko.
Ze helbururekin zoazte torneora? 

Onena eman eta irabazteko hel-
buruarekin goaz, guztiak joango 
diren moduan.
Zuen taldeaz gain, Hungariak, Po-
loniak eta Britainia Handiak osa-
tuko dute Lau Nazioen Torneoa. 
aurkari gogorrak al dira? 
Lau taldeak gara onak. Hala ere, 
Britainia Handia koxka bat go-
rago dagoela esango nuke, eta 
aurkari gogorrena izango da.
Gaur egun, Gasteizko Sumendi tal-
dean ari zara, ahizparekin batera 
[ainhoa]. Zer moduz?
Gustura. Ez dugu denboraldi 
hasiera ona egin, eta lehenengo 

bi partiduak galdu egin ditugu. 
Hala ere, hirugarrena irabazi 
egin dugu eta horrek indarra 
eman digu. Iazko denboraldian 
eman genuen maila ematea da 
gure helburua, eta, era berean, 
koparako sailkatzea ere bai.
Nolatan hasi zinen zu hockeyan?  
Nire aita hasi zen lehenengo 
hockeyan eta hark ireki zigun 
bidea niri eta ahizpari. Eta oso 
pozik gaude, gainera. Kirol honi 
esker, esperientzia ikaragarriak 
bizi izan ditugu, eta, horrez gain, 
jende berria ezagutu eta harre-
man onak egiteko aukera ere 
eman digu.
Hasieratik zabiltza izotz gainean?  
Ez, hasieran lineako hockeyan 
hasi ginen, patin normalekin 
egiten den hockeyan. Gero, nire 
ahizpa izotz gainean hasi zen, 
eta, urtebeteren ostean, aita 
etorri zitzaidan esanez taldean 
atezain bat behar zutela eta ea 
animatuko nintzatekeen. Beraz, 
probatzea erabaki nuen.
Zaila da patinak –oreka manten-
tzea– eta hockeya uztartzea?
Ondo patinatzen jakitea ezin-
bestekoa da. Behin hori lortuta,  
makila eta puck-a maneiatzea 
ez da zaila, entrenamenduetan 
praktika hartzen joaten zara. 
Nik, atezain moduan, entrena-
mendu espezifikoagoak egitea 
faltan igartzen dut.

ione oyanguren. i.o.

"Esperientzia berri bat 
izango da niretzako"
ioNE oyaNGUrEN izotz gainEko hockEyko atEzaina
18 urtez azpikoen Lau nazioen torneoa jokatuko du asteburu honetan aramaioarrak 
granadan, Espainiako selekzioarekin; astebete darama taldearekin kontzentratuta
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Mirari Altube arEtxabalEta
Neska-mutiko guztiek dute ikas-
teko eskubidea, baina munduko 
herrialde guztietan betetzen da 
hori? Non ez, eta zergatik? Horren 
gainean hausnartuko dute da-
tozen asteotan ikastetxeetan, eta 
herrian bertan. Ekimen horri 
bukaera emateko, gainera, el-
kartasun jaia egingo dute aza-
roaren 24an.

Hamar eskubide 
Nazio Batuen Erakundeko Batzar 
Nagusiak 1959ko azaroaren 20an 
egin zuen Haurren eta Nerabeen 
Eskubideen Aldarrikapena, eta 
horien eskubide unibertsalak 
finkatu zituzten, oinarrizko ha-
mar printzipiotan oinarrituta. 
Eta ordutik hona ospatzen da 
Haurren eta Nerabeen Eskubi-
deen Nazioarteko Eguna egun 

horretan. Aldarrikapen egun 
hori ardatz hartuta, Aretxaba-
letako Guraso Foroak eta Uda-
lak horren gainean hausnartzea 
erabaki dute aurten lehenengoz, 
Kurtzebarri Eskolaren, Ariz-
mendi Ikastolaren eta Algara 
ludotekaren laguntzarekin. Ikas-
tetxeetan ez ezik, herritarrekin 
ere landuko dute kontua: "Es-
kubideak zeintzuk diren azal-

duko diete haurrei eta nerabeei, 
eta munduko zenbait tokitan 
bizi duten egoera hausnartzera 
bultzatuko ditugu", adierazi du 
Aitor Gabilondo zinegotziak. 
Eskubideak eta betebeharrak 
lantzeko Arartekoak eskainita-
ko baliabide pedagogikoak era-
biliko dituzte, besteak beste.

Dirua batzeko jaialdia 
Eskubide bat hautatu dute lan-
tzeko: hezkuntza jasotzeko es-
kubidea. Eta hori non ez den 
betetzen aztertu dute: Baltista-
nen. Pakistango Baltistan he-
rrialdeko Huse bailaran, hain 
zuzen ere, heziketarako esku-
bidea erronka da oraindik, ba-
tez ere nesken heziketari dago-
kionez. Horregatik, Baltistan 
Fundazioarekin jarri dira ha-
rremanetan gaia lantzeko. Han-
go egoeraren berri emateko, 
hitzaldia izango da hilaren 16an, 
fundazioko kideen eskutik. Eta 
neska-mutikoek eskubideen 
gaineko marrazkiak eta bertsoak 
egingo dituzte ikastetxeetan.

Ekitaldi nagusia, baina, aza-
roaren 24ko elkartasun jaia 
izango da. Hausnarketak eta 
elkartasunak bat egingo dute 
orduan Herriko Plazan, eta Bal-
tistan Fundazioak bideratzen 
duen 600 bonu 600 neskato kan-
painarendako laguntza eskatu-
ko dute. Bonu horietako bakoi-
tzak 50 euro balio du, eta ho-
rrekin neskato baten urte osoko 
eskola gastuak estaltzen dira 
antolatzaileen esanetan. 

Dirua emateko beste bide ba-
tzuk ere izango direla jai horre-
tan iragarri du Guraso Foroko 
Idurre Uribarrenek: "Eskulanak 
egin euro baten truke; txokola-
tea eta bizkotxo mokadutxoa 
jan bi euroren truke; itsulapi-
koetan borondatea eman; eta 
bizkotxoak erosi". Gainera, biz-

kotxoak etxean egin eta saltze-
ko eramatera animatu dituzte 
herritarrak.

Harremanak estutu 
Baltistango eta herriko neska-
mutikoak elkar ezagutzeko aha-
legina egingo dela ere iragarri 
du Gabilondo zinegotziak: "Ikas-
tetxeen bidez datorren ikastur-
tean Baltistango eta Aretxaba-
letako haurrak harremanetan 
jarriko dira, elkar ezagutu eta 
euren arteko komunikazio bide 
bat zabaltzeko".

guraso Foroko kideak, udal ordezkariak eta ikastetxeetako ordezkariak ekimenaren berri ematen. AmAiA TxinTxurreTA

Hezkuntzarako eskubidea 
dute Baltistanen ere
azaroaren 20an da Haurren Eskubideen Nazioarteko Eguna, eta, jakinda eskubideok 
oraindik herrialde batzuetan ez direla betetzen, horietako bati laguntzea erabaki dute 
guraso Foroak eta udalak elkarlanean: baltistango neska-mutikoei, hain zuzen ere

Azaroak 16
• 18:30 Hitzaldia: 

Baltistango hezkuntza 
egoera. udaletxeko 
ganbaran.

Azaroak 20
• 18:00 marrazki eta 

bertso lehiaketaren sari 
banaketa ekitaldia. 
Komentuan.

• 18:30 ipuin kontaketa 
eneko Haritzarekin.

Azaroak 24: Elkartasun 
jaia (Herriko Plaza)
• 17:00 eskulanak 

umeendako.
• 18:00 merienda: 

txokolatea eta bizkotxoa.
• 18:30 Haur berbena 

Txurru DJak girotuta.
• 17:00-19:30 elkartasun 

mahaia: itsulapikoak eta 
elkartasun bonuak 
egongo dira salgai.

eskubideak 
lantzeko 
egitaraua

Plazatxoa 
egokitzen
Loramendi kaleko plazatxoko 
espaloia konpontzen hasita daude 
azken egunotan. Baldosa berria 
jarriko dute han excavaciones 
Arrasate enpresako kideek, 
harrizkoa eta Vibrazolit deritzona, 
eta, eguraldiak lagunduz gero, bost 
astetan bukatuta izango dituzte lan 
guztiak. Hirigintza Saileko 
ordezkariek jakinarazi dute 27.917 
euroko kostua duela obrak.

mirAri ALTuBe

Masajearen onurak sustatu gu-
ran, haur masaje ikastaroa an-
tolatu dute Kurtzebarri eskolako 
kideek hilabete eta sei hilabete 
arteko umeak dituzten familien-
dako. Lau saio izango dira (17:30): 
azaroaren 20an, 22an, 27an eta 
29an. Interesatuek dei egin de-
zatela eskolara (943 79 00 49). 
Jantzi erosoak eta eskuoihala 
eroatea gomendatu dute.

Masaje ikastaroa 
egingo dute 
Kurtzebarri eskolan
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Mirari Altube arEtxabalEta
Guraso talde batek sortutako 
E! Guraso ekimena abian da 
dagoeneko. Astelehenean bana-
tu zizkioten lehenengo guraso 
taldeari e! txapak, eta hori pa-
parrean dutenek euskaraz ba-
karrik jardungo dute astebetez. 
Ekimenaren bultzatzaileek ja-
kinarazi dute abenduaren 3an, 
Euskararen Nazioarteko Egu-
nean, bukaera izango duen iker-
ketatxo bat dela.

euskararen gaineko ardura 
"Harrituta gaude izan duen 
arrakastarekin, 140 bat lagunek 
eman du izena; zoragarri!", dio 
Aitor Lizarazuk, ekimena sus-
tatu duen taldeko kideak, eta 
gaineratu du: "Horrek adieraz-
ten du euskararen erabileraren 
gainean badagoela arduratxo 
bat herriko gurasoen artean". 

Ekimena sustatu duten gura-
soen kezka, hain zuzen, euska-
raren kale erabileran azken 
datuek eragin zuten. Aretxaba-
letan, euskararen ezagutza 

%63koa da eta erabilera, 
%45,5ekoa. Gainera jasotako 
datuen arabera, umeak aurrean 
daudenean %60k erabiltzen dute, 
baina umerik ez badago, ia er-
dira jaisten da datu hori, %33ra. 
Eta umeek gurasoekin berba 
egiterakoan %71k egiten dute 
euskaraz.

txapadun gurasoak kalean
Paparrean txapa berdea dara-
matenek –Aho bizi izena jarri 
diote– euskaraz bakarrik jar-
dungo dute datorren astelehena 
arte euskaraz ulertzen duten 
guztiekin. "Erraza ematen du, 
baina kontuan hartu ohitura 
asko ditugula hartuta –batzue-
kin bai, beste batzuekin ez…– eta 
txapa aitzakia izango da ulertzen 

duten guztiekin jarduteko eus-
karaz". Bigarren txapa horia da 
–Belarri prest–: "Horrekin esan 
nahi da, 'niri egin euskaraz, 
baina nik moldatzen naizen 
neurrian egingo dut'. Ohiturarik 
ez dutenengana, traketsago mol-
datzen direnengana ere iritsi 
gura dugu horrela". 

Azaroaren 6an txapa jasotako 
guraso taldeak hurrengo aste-
lehenean bigarren taldeari pa-
satuko dio lekukoa. Orduan, 
galdetegi bat betearaziko diete, 
parte-hartutakoen iritzia jaso-
tzeko: "Astea zelan pasatu duten 
adierazi ahal izango dute: zaila 
iruditu zaien, zer sentitu duten, 
gertu dauden jarraitzeko…". 
Hala, hiru taldek egingo dute 
lan –astean batek–, eta laugarren 
astean, azaroaren 27tik aben-
duaren 3ra bitartean guztiek 
elkarrekin jardungo dute: "Aste 
horretan neurketatxo bat egin 
gurako genuke kalean, jakiteko 
ia lortu dugun zerbait eragitea  
euskararen erabileran", dio Li-
zarazuk.

egitasmoarekin bat egin duten gurasoak e! txapak hartzen astelehen arratsaldean, Herriko Plazan. Mirari aLtube

'E!' paparrean, euskaraz 
berba egiteko astean
abian da 'E! guraso' ekimena. 140 gurasok astebetez euskaraz jarduteko 
konpromisoa hartu dute, eta hori adierazten duten txapak jaso zituzten astelehenean 
lehen taldeko kideek; azaroaren 13an bigarren taldeak hartuko du haien lekukoa

EkiMEn horrEkin, 
EuskArArEn kAlE 
ErAbilErAn 
ErAgitEA dA 
gurAsoEn hElburuA

M.A. arEtxabalEta
Ibilaldia egingo du bihar, zapatua, 
Loramendi elkarteko Toponimia 
Taldeak Urkulu inguruan. Ota-
lorako aparkalekuan elkartuko 
dira (09:00) eta sei kilometro 
inguruko ibilbidea egingo dute.
Zer erakutsi gura duzue? 
Baserri, bide eta paraje asko ur 
azpian geratu ziren urtegia egin 
zenean eta jendeari ikusarazi 
gura diogu urik ez balego zer 
egongo litzatekeen. Kontu-kon-
tari egingo dugu ibilaldi hori 
eta Goroetako eskola inguruan 
geldituko gara, baita hamaike-
takoa egin ere han.
eta zer geratu zen ur azpian? 
Auzo baten zati handi bat. Ao-
zaratzako bost baserri eta Go-
roetako hamar-hamabi; guztietan 
ez zeuden bizilagunak, baina 
gehienetan bai. Berrituta ere 
bazeuden baserri horietako ba-
tzuk, eta eskola urtegia egin 
ostean itxi zen. Orduko bizimo-
dua erabat aldatu zuen, eta on-
dorio latzak ekarri zituen.
Zeintzuek egingo dituzue gidari 
lanak? 
Toponimia taldeko kide Julen 
Abasolo izango da gidari nagu-
sia; paraje bakoitzeko berezita-
sunak erakutsiko ditu. Han bizi 
izandako zenbait ere etorriko 
dira eta haien ahotik jasoko 
dugu zelan bizi ziren sasoi har-
tan, inguruok zelakoak ziren…
Galduta dauden izen asko jaso di-
tuzue? 
Bai, ur azpian geratu ziren txo-
ko askorenak, baina ez horiek 

bakarrik; uretatik kanpo dauden 
izen asko ere galtzen dabiltzala 
konturatu gara. Urkulu esaten 
diogu inguru guztiari, baina 
Urkulu baserri bat bakarrik 
izan zen, errota, eta toponimia 
bereiztea, leku bakoitza bereiz-
tea, garrantzitsua da. Gure lana 
izan da hori guztiori jasotzea. 
Izan ere, ia 40 urte pasatu dira 
urtegia eraiki zenetik, eta, as-
korendako, beti egon da hor. 
Horregatik, aurretik egondakoa-
ren berri jasota utzi gura dugu.
Irudirik, argazki zaharrik baduzue? 
Bai, baserrienak, eta hegazki-
netik, goitik, ateratako orduko 
argazkiak ere bai. Mapa bidez 
ere saiatuko gara erakusten 
guztia: bideak…
Urkulun ur gutxi egotea mesede-
garria izango da ibilaldirako… 
Bai; Aozaratzako baserrien ko-
kalekuak, esaterako, bistan 
daude, eta ur ertzeraino joango 
gara bideak norantz zihoazen 
ikusteko.

gorka Madinabeitia. goiena

"Ondorio latzak ekarri zituen 
Urkulu urtegiak hango auzoetara"
Gorka MadInabeItIa toponimia taldEko kidEa
ur azpian geratu zirenak ezagutzeko eta bistara 
ateratzeko bisita gidatua egingo dute bihar

Arena En Los Bolsillos antzerki 
taldeak Max Txikia lana eskai-
niko die 1 eta 4 urte arteko nes-
ka-mutikoei. Txotxongiloek lagun 
eginda, berezia den neskato 
baten istorioa taularatuko dute 
domekan Arkupeko Zaraia are-
toan, 12:00etan. Sarrera 3 euro 
da. Familia giroan gozatzeko 
antzezlana hainbat saritara izen-
datua izan da.

'Max Txikia' 
antzezlana dute 
umeek domekan

Joseba Egibar argazkilari are-
txabaletarraren dokumental bi 
emango dituzte azaroan, Arku-
pen. Indian ateratako argazkie-
kin osatutakoa izango da lehe-
nengoa, datorren martitzenean, 
azaroaren 14an, eta Patagonia-
koak erakutsiko ditu hurrengoan, 
hilaren 28an. Biak 19:00etan 
dira, eta argazkilaria bertan 
egongo da.

Joseba Egibar 
argazkilariaren bi 
dokumental Arkupen
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Imanol Beloki arEtxabalEta
Jose Manuel Mateos aretxaba-
letarrak egurrezko maketak 
jarri ditu ikusgai Arkupe kultur 
etxean. Azaroaren 2an ireki 
zuten erakusketa, eta azaroaren 
25era arte haren lanak ikusteko 
aukera izango da, honako or-
dutegi honetan: 11:00etatik 
13:00etara eta 18:00etatik 20:00eta-
ra astegunetan 11:00etatik 
13:00etara zapatuetan. Domeke-
tan eta jaiegunetan, berriz, itxi-
ta egongo da.
Zein lan ikusi ditzakegu arkupen 
jarri duzun erakusketan? 
Hamar maketa ekarri ditut. Ba-
tez ere, katedralenak: Salaman-
cako Clerecia, Sevillako Giralda, 
Santiagoko katedrala, Londres-
ko Big Ben, Burgosko katedrala, 
Aretxabaletako Andre Mariaren 
Jasokundearen parrokia, Sala-
mancako plaza nagusia, Donos-
tiako Artzain Onaren katedrala, 
Otalorako dorretxea eta Leongo 
katedrala.
Nolakoa da halako lan bat gauza-
tzeko prozesua? 
Detaile asko dituen eraikin bat 
egiteko ordu asko behar dira. 
Orain, erretiratuta nagoenez, 
momentu onean nago. Argazkiak 
atera, neurriak hartu, marraz-
kiak egin… nire denbora hartzen 
dut. Guztiak egurrez soilik egi-
nak daudenez, zortzi hilabete 
inguru behar izaten ditut hala-
ko maketa bat egiteko. Barrutik, 
berriz, hutsak uzten ditut, eta 
argia ere jarri diezaiokezu, nahi 
izanez gero.
Nola hasi zinen? 
Gaztetatik, egurrarekin asko 
aritu naiz, gauzatxoak egiten, 
eta nire ilusioa katedralak egi-
tea zen. Lehenengo lana Leongo 
katedrala izan zen, erakusketan 
ikusgai dagoena. Marraztu barik 
egin nuen, eta egur asko bota 
behar izan nuen lan hori buka-
tzeko. 
Preziorik ez duten lanak dira? 
Duela zortzi urte inguru, make-
ten inguruko beste erakusketa 

bat egin nuen Aretxabaletan, 
eta orduan alkate zen Inaxio 
Garrori saldu nion bat. Udale-
txearen maketa zen, eta 300 euro 
inguruan saldu nion. Hala ere, 
ez zait lanak saltzea gustatzen, 
oparitu egin izan ditut, baina 

ordu asko sartu ditut lanak egi-
teko; ordainezinak direla esan 
daiteke. Orain jarri berri dudan 
erakusketan, Londresko Big 
Ben-en maketa gustatu zaion 
pertsona bat etorri zait erosteko 
gogoz, ikusiko dugu… 

Jose Manuel Mateos, Salamancako Clerecia katedralaren maketarekin. ImanOL BELOKI

"Maketa bat egiteko zortzi 
hilabete behar ditut"
Jose MaNuel Mateos MakEtagilEa
aretxabaletako artistak egurrarekiko pasioa du, eta koadroak ere margotzen ditu. 
Hala, hamar eraikinen maketak eta hamabost koadro jarri ditu ikusgai arkupen

Bizikletak garbitzeko gunea egingo duten lekua. I.B

Bizikletak garbitzeko gunea 
egingo dute Markole auzoan
aukera ugari aztertu ostean, ibarran dagoen 
emergentzia-gunean egitea erabaki du udalak

I.B arEtxabalEta
Iaz, herriko bizikletazaleek bi-
zikletak garbitzeko gunea egitea 
eskatu zioten Aretxabaletako 
Udalari, eta, 300 sinadurarekin 
babestuta, Markole auzoan ja-
rriko dute.

Mikel Uribetxeberria Kirol 
zinegotziak adierazi duenez: 
"Aukera ezberdinak aztertzen 
ibili gara, eta, azkenean, Ibarran 
dagoen emergentzia-gunea apro-
betxatzea erabaki dugu. Bertara 
ur hodia eraman dugu eta man-
gera bat egongo da bizikletak 
garbitzeko. Ur zikinak euri ure-
tara bideratuko dira, eta, horre-

gatik, debekatua egongo da 
inolako xaboi edo antzeko pro-
dukturik erabiltzea".

egingo dituzten lanak 
Lan hauek egingo dituzte: ur 
hornidura eramango dute, man-
gera jarriko dute ura mozteko 
balbulekin, ur kontagailua ja-
rriko dute kontsumoa kontro-
latzeko eta zaborra kudeatzeko 
atea zabaltzeko zegoen txip bi-
dezko sistema kenduko dute; 
gune irekia izango da. Askok 
erabiliko dutenez, garbi man-
tentzeko eta arduraz erabiltzeko 
eskatu du Udalak.

JULIO GaLLEGO

Maren Martin judoka, bigarren
Eibarren jokatutako XII. nazioarteko Judo Txapelketan, maren martin 
aretxabaletarrak txapelketa ezin hobea egin zuen. Bigarrena izan zen, 
txapeldunarekin puntutan berdinduta.

13 urteko gazteak lehenengo itzulian borroka guztiak irabazi zituen eta 
bigarrenean, txapeldunari izan ezik, beste guztiei gailendu zitzaien.

arkupeko kultura etxeko erakusketan ikusi daitezkeen eraikinen 
maketez gain, Jose manuel mateos artistak urteetan zehar 
margotutako koadroak ere badaude. Paisaiak, natura hilak, 
figurak, aurpegiak… era askotakoak daude.

Maketez gain, koadroak
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Imanol Beloki Eskoriatza
Iaz izan zuen arrakastaren ostean, 
bigarren urtez egingo dute Es-
koriatzako pintxo lehiaketa; 
herriko merkataritza eta osta-
laritza sustatzeaz gain, pintxoak 
egiterakoan bertako produktuak 
erabiltzea sustatu gura dute.

Iaz, lau egunetan zehar egin 
zuten pintxo lehiaketa, eguene-
tik domekara bitartean, eta, 

herrian izan zen mugimendua 
ikusita, Eskoriatzako Udalak 
berriro egitea erabaki du. Aur-
ten,  hiru egun iraungo du lehia-
ketak, eta, izen-ematea amaitu-
ta, gaur hasi eta domekara arte 
izango da.

Bigarren aldi honetan ere iaz-
ko taberna kopuru bera ibiliko 
da lehian, nahiz eta ezberdinak 
izango diren horiek. Hain zuzen, 

taberna hauek parte hartuko 
dute: Compostelak, Mirentxuk, 
Toki Alaik eta Urrestillak.

Hiru egunez, pintxo bereziak 
Egubakoitzetik domekara bitar-
tean, Itsas lur, Txikimiren, Hego 
haizea eta Udazkeneko larrosa 
izeneko pintxoak probatzeko 
aukera izango da. Pintxo bakoi-
tzak 1,80 euro balioko du eta 

azaroaren 10etik 12ra arte esku-
ragarri egongo dira –biak barne– 
ondorengo ordutegian: 12:00eta-
tik 15:00etara eta 18:00etatik 
21:30era.

sari banaketa, plazan 
Domekan, azaroaren 12an, berriz, 
12:00etatik aurrera, Fernando 
Eskoriatza plazan egongo dira 
lehiaketan parte hartuko duten 
tabernetako ordezkariak, pin-
txoak eskaintzen. 13:30ean, epai-
mahaiko kideek pintxoak pro-
batuko dituzte eta sari banake-
ta egingo dute.

Pintxo irabazlea aukeratzeko, 
ezaugarri hauek hartuko ditu 
kontuan epaimahaiak: aurkez-
pena, zaporea, originaltasuna 
eta erabilitako produktuak Es-
koriatzan erositakoak izatea –
derrigorrezkoa izango da herrian 
ekoiztutako produktu bat, gu-
txienez, erabiltzea–.

Herritarrek botatzeko aukera
Epaimahaiak hartuko duen era-
bakiaz gain, herritarrek ere 
pintxo gustukoena botatzeko 
aukera izango dute. Herritarrek 
botatzeko, lehiaketan parte har-
tuko duten tabernetan egongo 
den eskuorria erabili beharko 
dute. Probatutako pintxo bakoi-
tzeko zigilu bat jarriko du ta-
bernak eskuorrian, dagokion 
lekuan. Gutxienez hiru zigilu 
izandakoan, pintxo onena auke-
ratzeko atala bete eta parte har-
tzen duten tabernetan egongo 
diren kaxetan utzi beharko da.

Botoa ematen dutenen artean, 
50 euroko bi sari zozketatuko 
dituzte: bat, parte hartu duten 
tabernetan gastatzeko; eta bes-
tea, Eskoriatzako edozein den-
datan gastatzeko. Pintxo lehia-
ketako taberna irabazleak, aldiz, 
300 euroko saria eta trofeoa 
jasoko ditu.

iazko pintxo lehiaketako irabazlea naira tabernako Udazkeneko bonboia izan zen. goiena

Pintxo lehiaketa egingo 
dute, bigarren urtez
Compostela, Mirentxu, toki alai eta urrestilla tabernek hartuko dute parte lehiaketan, 
eta gaurtik domekara bitartean pintxo paregabeak jateko aukera izango da honako 
ordutegi honetan: 12:00etatik 15:00etara eta 18:00etatik 21:30era

EskorIatzan 
EkoIztutako 
Produktu Bat, 
gutxIEnEz, EraBIlI 
BEharko da

I.B Eskoriatza
Debagoieneko Mankomunitateak 
antolatutako Ezkutuko altxorrak 
egitasmoaren barruan, Jose 
Aranaren inguruko bisita gida-
tua antolatu dute zapaturako. 
Ekainean ere egin zen bisita 

bera, eta, oraingoan ere, Jose 
Aranaren eta harekin zerikusia 
duten eraikinen inguruko bisi-
ta gidatua izango da.

Ibarraundi museotik 12:00etan 
abiatuta, ordubeteko bisita izan-
go da, eta honako geldiune hauek 

izango ditu irteerak: Jose Ara-
naren etxea, kanposantua –Ma-
riano Benlliure eskulturagile 
ezagunak eskoriatzarrari egin-
dako eskultura multzoa dago 
bertan–, ur depositu zaharra, 
Fernando Eskoriatza herriko 
plaza eta zaharren egoitza.

Bisita ele bitan izango da, eta 
2,5 euro ordaindu beharko ditu 
ibilbidea egin nahi duenak. Hala, 
izen-ematea 943 79 64 63 telefo-
nora deituta edo turismo@deba-
goiena.eus helbidera idatzita 
egin daiteke.

Jose Aranaren altxor ezkutuak 
bisitatzeko aukera, zapatuan
12:00etan hasiko da bisita, ibarraundin, ordubete 
inguru iraungo du, eta izena emateko aukera dago

Pintxo lehiaketaren barruan 
tabernek egingo dituzten 
pintxoak eta bakoitzaren 
osagaiak:

'Itsas lur'
• antxoa
• Bexamela.
• Urdaiazpiko iberikoa
• arrautzak
• irina
• esne-gaina
• Pikillo piperrak

'txikimiren'
• Baserriko ogia
• Txerri-gibel patea
• Urdaiazpikoa
• Piper berdea
• Cherry tomatea
• ozpin baltsamikoa

'hego haizea'
• Txahal-masaila
• gaztaina
• errege-sagarra

'udazkeneko larrosa'
• Hostorea
• ahate-urdaiazpikoa
• ahate-gibela
• Kalabazina
• onddo-saltsa
• Tipula-saltsa
• Sagar-saltsa

Lehiaketako 
pintxoak
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Imanol Beloki Eskoriatza
Herritarren artean bizikidetza 
hobetu nahi duen Zurrumurru-
rik ez! egitasmoko lehenengo 
tailerra egin zuten eguaztenean, 
Ibarraundi museoan. Saio arra-
kastatsua izan zen, eta 30 esko-
riatzar inguru joan ziren herri-
tarren artean izaten diren zu-
rrumurruei aurre egitera. 

Kanpotik bizitzera etorri diren 
herrikide berrien inguruan zu-
rrumurru asko zabaldu dira 
urte hauetan; horiek ezagutu, 
errealitatearekin alderatu eta 
bakoitzak ondorio propioak ate-
ratzeko lehen urratsa egin zuten 
lehenengo tailerrean. Joserra 
Zubizarreta alkateak eman zion 
hasiera ekitaldiari, eta Murgibe 
Berdintasun Aholkularitzakoek 
gidatu zuten saioa. Bertan, zer 
egin zuten adierazi zuen Eztitzen 
Telletxea koordinatzaileak: 
"Hausnarketa eta eztabaida tal-
de bat sortu dugu lehen saio 
honetan. Helburua izan da hitz 
egitea gehien barneratuta ditu-
gun zurrumurruen gainean, eta 

horiek apurtzea. Horren inguruan 
gizarte eragile bezala eztabai-
datu dugu, gero, nork bere ere-
muan informazioa hedatzeko. 
Aurreiritzi asko ditugu, eta 
nahigabe sustatzen ditugu as-
kotan, eta egoera hori larriagoa 
izaten da; horrenbestez, hori 
aldatzea da asmoa.

Horretarako, hiru taldetan 
banatu zituzten bertaratu zirenak 
lehenbizi: generoa, gazteak eta 
guraso/hezkuntza multzoetan, 
hain zuzen ere. Eta hainbat on-
dorio atera zituzten. Horiek 
batuta, azaroaren 15ean egingo 
den bigarren saioan, parte-har-
tzen dutenen artean manifestu 
bateratu bat idatziko dute, gai-
nontzeko eskoriatzarrekin par-
tekatzeko.

Proiekzioak eta hitzaldia 
Tailerrez gainera, bi dokumen-
tal proiektatuko dituzte Zaldi-
barren: azaroaren 16an, Sitio 
distinto; eta azaroaren 23an, The 
Basque Hotel. Egitasmoa amai-
tzeko, abenduaren 14an, Maite 
Peña Gipuzkoako Foru Aldun-
diko diputatuak hitzaldia egin-
go du.

etorkinen datuak eskoriatzan 
Leku askotako etorkinak batzen 
ditu Eskoriatzak: Europar Bata-
sunekoak, Europar Batasunetik 
kanpokoak, magrebtarrak, Afri-
kako beste herrialde batzueta-
koak, Amerikakoak eta Asiakoak.

2017ko urtarrilaren 1eko Es-
koriatzako etorkinen datuen 
arabera, 4.089 eskoriatzarretatik 
225 etorkinak dira, %5,5. Ho-
rietatik 95 –%2,32– Europar 
Batasuneko etorkinak dira eta 
130 –%3,18–, berriz, Europar 
Batasunetik kanpokoak. Sexua-
ren arabera, aldiz, 99 pertsona 
emakumezkoak dira eta 126 
gizonezkoak.

Zurrumurrurik ez! egitasmoko lehen tailerreko talde bat ibarraundi museoan. imanol beloki

Zurrumurruak eta 
aurreiritziak baztertzen
'zurrumurrurik ez!' egitasmoaren lehen urratsa eginda, azaroaren 15ean bigarren 
saioa izango da; aurrerago, 'sitio distinto' eta 'the basque House' dokumentalen 
emanaldiak, eta Maite Peñak 'gipuzkoako gizarte politika' hitzaldia eskainiko du

Genero, GaZte eta 
heZkuntZa 
taldeetan Banatuta, 
haInBat ondorIo 
atera ZItuZten

Txan magoa, magia trukoa egiten. kulturklik

Txan magoak hainbat saio 
eskainiko ditu zapatuan
Haurrentzako eta helduentzako saioez gain, zapatu 
goizean magia ikastaroa ere emango du

I.B Eskoriatza
Zapatuan, magia izango da na-
gusi Eskoriatzan; izan ere, Txan 
mago ezaguna etorriko da he-
rrira, eta ohitura duen artxila 
murtxila hitzak zabalduko ditu 
herritarren artean.

10:30ean, bi ordu eta erdiko 
magia ikastaroa eskainiko du 
Txan magoak, kultura etxean. 
9 urtetik gorakoentzat zuzendu-
ta dago, eta izena eman nahi 
duenak kultura etxera deituta 
egin dezake, 943 71 46 88 telefo-
no zenbakira. Plazak mugatuak 
izango dira eta prezioa, berriz, 
bost euro da. 

Bi saio zaldibar antzokian 
Goizeko ikastaroaren ostean, 
arratsaldean bi saio eskainiko 
ditu azti donostiarrak, Zaldibar 
antzokian. Lehenengo ekitaldia 
17:00etan izango da, eta ume eta 
gazteentzako zuzenduta egongo 
da. Sarrerak Manuel Muñoz 
kiroldegian edo Bibe.me webgu-
nearen bitartez eros daitezke, 
hiru eurotan. 

Horren ostean, 19:00etan, hel-
duentzako saioa eskainiko du. 
Sarrerak lau euro balio du, eta 
horiek ere kiroldegian edo Bibe.
me webgunean erosi ahal izan-
go dira.

2004an sortutako taldea da Mon-
key Men, eta, urteak pasa aha-
la, taldea indarra hartzen joan 
da. Musikariak ere aldatzen joan 
dira, eta 2016an atera zuten lehe-
nengo diskoa, De debut en Ka-
lasmina izenekoa, Iñigo Lopez, 
Joserra Sanchez eta Alain Ren-
do taldekideek. 

Pop estilotik rocka egitera 
pasatu den taldea da; power rock 
moduan izendatzen dute eurek, 
zuzenekoetan entzulearekin ko-
nektatzen eta giro ona transmi-
titzen saiatzen direlako. Hain 
zuzen ere, zapatuan, gaueko 
hamaiketan igoko dira Inker-
nuko oholtzara, eta emanaldi 
ederraz disfrutatzeko aukera 
egongo da bertan.

Monkey Men taldea 
izango da zapatuan 
Inkernu tabernan

Helduentzat zuzenduta, azaroa-
ren 14an, martitzenean, ardo 
dastaketa hastapen ikastaroa 
egingo da kultura etxean, 
18:30ean, Jorge Fernandez eno-
logoarekin eskutik. 

Plazak mugatuak dira, ikas-
taroa gaztelaniaz emango du 
Fernandezek eta izen-emateak 
bost euro balio du. Horretarako, 
943 71 46 88 telefono zenbakira 
deitu beharko da. Ardo dasta-
keta hastapeneko bi orduko 
prestakuntza horren helburua 
da enologo eta sommelier pro-
fesional baten eskutik zentzu-
menak esnatzea; horretarako, 
bost ardo probatuko dituzte, eta 
parte hartzaileen artean botila 
bat zozketatuko dute.

Ardo dastaketa 
hastapen ikastaroa 
azaroaren 14ean
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iratxe arrese

Gaztelekuko nerabeak Ozaetan
Ozaetan izan ziren pasa den asteburuan eskoriatzako eta aretxabaletako 
gaztelekuko nerabeak –DBH-1 eta DBH-2–. Zapatuan, Ozaetan bazkaldu, 
Galarretan paintball-ean egin, eta Garaion sorgingunean gaua pasatu 
zuten, Otazan. Guztira, 32 gazte eta lau hezitzaile izan ziren, eta ederki 
pasa zuten asteburua.

Luis Ezeiza, indarkeriaren aurka
irungo aspaceko langile batek jasandako erasoa salatzeko, bost minutuko 
kale bilkura egin zuten eskoriatzako Luis ezeiza Herri eskolan, hango 
aspaceko tximeleta gelakoek deituta. 11:00etan egin zuten 
elkarretaratzea, eta inolako indarkeriarik onartzen ez dutela esan zuten.

Mahastiak Labastida Rioja Ala-
vesa taldearen aurka jokatuko 
du Euskal Ligan lehian ari den 
Eskoriatza areto futbol taldeak. 
Errioxarrak liderrak dira, eta 
orain arte jokatu dituzten bost 
partiduak irabazi dituzte. Esko-
riatzako mutilek pasa den astean 
atsedena izan bazuten ere, hiru 
puntuak lortzea izango dute 
helburu.

Eskoriatza areto futboleko 
ohorezko gazteek, bestalde, Va-
lle del Ebro taldearen aurka 
neurtuko dituzte indarrak. Haiek 
ere atsedenaldia izan zuten pasa 
den asteburuan, baina oraingoan 
etxean jokatuko dute. Partidua 
19:50ean izango da, Manuel 
Muñozen.

Senior mailako emakumezkoek 
ere, lehen taldearen moduan, 
etxetik kanpora jokatuko dute 
asteburuan. Anoeta izango dute 
aurkari, eta gaur, egubakoitza, 
21:00etan izango da.

Areto futbol taldea 
liderraren aurka, 
etxetik kanpo

Imanol Beloki lEintz gatzaga
Domekan sanmilixanak ospatu-
ko dituzte Leintz Gatzagan. He-
rritarrentzat jai kutuna eta  
euren egutegian ondo azpima-
rratutako hitzordua da. Aurten, 
gainera, 25. Eskulangintza Azo-
ka izango da bertan.

Hiru gunetan banatutako jaia 
Hiru gune ezberdinetan banatu 
dute jaia, eta hauxe egongo da 
ikusgai: frontoian, 10:00etatik 
14:30era, artisauen azoka, jola-
serako armiarma saltaria egi-
teko tailerrak –30 minutuko 
txandak– eta sorginek egindako 
taloak. 

Plazan, berriz, 10:00etan, pla-
zatik abiatuta, mendi ibilaldia 
egingo dute Artabilako Triku 
harrietara. 10:00etatik aurrera, 
perretxiko erakusketa egingo 
dute Koldotxo guraso elkarte-
koek. Mikologia Jardunaldiak 
egitekoak ziren Eskoriatzan, 
duela hiru aste, baina egunez 
aldatzea erabaki zuten, perre-
txiko faltagatik. Hala, Gatzaga-
ra eraman dute ekimena. 11:00eta-
tik 13:30era, aldiz, umeendako 
talo tailerra egingo dute, eta 
11:00etatik aurrera, Sagarra Jo! 
sagardoaren prozesuaren era-
kustaldia egingo dute.

Hirugarren gunea Gatz Museoa 
izango da, eta hiru bisita gidatu 

egingo dituzte han: 11:00etan, 
12:00etan eta 13:00etan.

Hamalau artisau postu 
Bailaratik eta Euskal Herri oso-
ko hainbat lekutatik etorriko 
dira artisauak eskulangintza 
azokara postuak jartzera. Irun-
dik, Atxondotik, Zarauztik, 
Errenteriatik, Etxarri Aranaz-
tik… Eta produktu hauekin 
izango dira: ehungintza, bitxiak 
eta artilezko apaingarriak, zu-
rezko jostailuak, apaingarri eta 
osagarriak, zilarra, harriak, 
ilustrazioa eta osagarriak, arro-

pa, larrugintza, artilea, otzara-
gintza eta bitxien hiru postu.

Doako autobusa 
Doako autobus zerbitzua izango 
da Eskoriatzatik Leintz Gatza-
gara igotzeko eta jaisteko goiz 
osoan zehar. Aingeru Guardatik 
09:30etik aurrera abiatuta, 
14:30era bitartean, 30 minutuan 
behin egongo da aukera horre-
tarako. Sanmilixanetarako an-
tolatu dituzten ekintza guztiak 
amaitu aurretik, 14:15ean, azken 
autobusa egongo da Gatzagatik 
Eskoriatzara joateko.

Sanmilixanetarako gertu 
daude gatzagarrak
aurten, 25. Eskulangintza azoka egingo dute, eta jaia hiru gunetan banatu dute: 
plazan, frontoian, eta gatz museoan. Euskal Herriko hainbat herritatik etorritako 
hamalau artisau egongo dira, eta doako autobus zerbitzua jarri dute egunerako

I.B lEintz gatzaga
Leintz Gatzagako Udalak auzo-
egurra zozketatuko du herrita-
rren artean, urtero moduan.

Hain zuzen ere, onura publi-
koko mendietako zuhaitzetatik 
datorren egurra eskuratu gura 

duten gatzagarrek zabalik dau-
kate zozketan izena emateko 
epea; azaroaren 17a, egubakoitza, 
izango da. Parte hartu nahi due-
nak udaletxera joan edo bertara 
deitu beharko du, 943 71 47 46 
telefonora. 

Egur hori eskatzeko, Leintz 
Gatzagan urtebetez, gutxienez, 
erroldatuta egon behar dute 
interesatuek, eta herrian bertan 
erabiltzeko izan beharko da ja-
sotakoa.

Foru Aldundiko basozainek 
erabakiko dute basoko zein gu-
netako egurra har dezaketen 
eskatzaileek; horren harira, 
urtero eskatzaile bakoitza ardu-
ratu da egurra txikitu, jaso eta 
basotik ekartzeaz, baina aurten 
pertsona bat kontratatzea lantzen 
ari dira udal ordezkariak.

Onura publikoko mendietatik 
datorren egurra zozketatuko dute
Eskatzaileak arduratu izan dira egurra moztu eta batzeaz, 
baina aurten, agian, langile bat kontratatuko dute

Luis eZeiZa

Sanmilixanetan, emakume bat postu bateko produktuei begira. imanOL sOrianO
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Jokin Bereziartua bErgara
Blog batetik sortutako "liburu 
berezi bat" aurkeztuko du Manu 
Diazek (Bergara, 1965) hilaren 
21ean Irizar jauregian (19:00): 
Cien crónicas mahoneras. 
Zelan sortu zen Cien crónicas maho-
neras liburua idazteko ideia? 
Aspaldi nuen asmoa Bergarare-
kin zerikusia duten gaiak hartu 
eta liburu bat idazteko. Irakur-
gai lasaia, arina eta dibertigarria 
egin gura nuen. Oinarria duela 
hiru urte abiatutako blogean 
dago [Cronicasmahoneras.blogs-
pot.es], hor hasi nintzen idazten. 
Ingurukoen artean harrera ona 
izan dute kronikek; uda honetan 
oporretara eraman nituen eta 
konturatu nintzen interesgarria 
zela paperera pasatzea. 
Zer aurkituko du irakurleak? 
Oso bertakoa da, herrikoei in-
teresa piztu ahalko diena. Ber-
garako iraganeko gaiak eta gaur 
egungoak, kirol arloko gaiak, 
kultura arlokoak, hausnarketa 
pertsonal batzuk, kritikaren 
bat edo beste... Denetarik dago.  
Zergatik erabaki duzu Interneten 
sortu zena paperera pasatzea? 
Beti izan dut buruan blog ba-
tetik sortu zen proiektu hau 
papera ekar zitekeela. Lagunek 
izan dezaten, opari bat emateko... 
Beste esparru batzuetan, akaso, 
ez da erakargarria izango, bai-
na Bergaran bizi direnendako 
edo Bergararekin harremana 
dutenendako interesgarria dela 
esango nuke. 500 aleko tirada 
txiki batekin argitaratzeko mo-
duko proiektua da.  
Jasoko zenuen laguntza, ezta? 
Bai. Horien artean, Miren Azka-
rate eta Juanjo Alvarez nabar-
mendu behar ditut. Miren Azka-
rate izan da proiektuaren bul-
tzatzaile eta koordinatzaile na-
gusia eta garbiketa edo lifting 
lanen arduraduna. Miren gabe 
proiektu hau ez zen posible izan-
go. Bestalde, Euskal Herriko 
intelektual puntakoenetako bat 
den Juanjo Alvarez laguna dau-

kat, eta askotan elkartu izan gara 
bizitzan zehar; unibertsitatean, 
futbolean, lanean... Niretzat, 
ohore handia izan da hitzaurrea 
Juanjo Alvarezek idatzi izana.  
Hilaren 21ean aurkeztuko duzu li-
burua. Nolako ekitaldia izango da? 

Miren Azkarate eta Juanjo Al-
varez egongo dira, baita Juanjo 
Lusa kirol kazetaria ere. Lagu-
nen arteko topaketa bat izatea 
espero dut, liburuan lagun asko 
dira-eta protagonista. 
Nola banatuko duzu liburua? 
Aurkezpenean bertan hamar 
eurotan erosi ahalko da eta au-
rrerago hamabi eurotan saldu-
ko da. Salmenta puntu guztiak 
zehaztu ez baditut ere, Ordesa 
aholkularitza bulegoan, San 
Pedro elizan eta zenbait taber-
netan ere erosi ahalko da, ha-
mabi eurotan.  

Manu diaz, eguazten goizean, liburuaren azala eskuetan duela. jokin bereziartua

"Herrikoei interesa piztu 
ahalko dien liburua da"
maNu dIaZ 'ciEn crónicas mahonEras' liburuarEn EgilEa
2014an interneten hasitako proiektua azaroaren 21ean borobilduko du Diazek irizar 
jauregian (19:00), orduan aurkeztuko du-eta blog batetik sortu den "liburu berezia"

"niretzat, oHore 
Handia izan da 
Hitzaurrea JuanJo 
alvarezek idatzi 
izana"

Udaleko Euskara Zerbitzuak 
eta Udal Euskaltegiak, Jardu-
nekin lankidetzan, herriko eus-
kara hobetzeko ikastaroa anto-
latu dute; berba egiterakoan 
umeek zein helduek egiten di-
tuzten akatsik ohikoenak lan-
tzeko ikastaroak izango dira. 
Azaroaren 22a baino lehen eman 
beharko da izena, Udal Euskal-
tegian: 943 76 44 53.

Bertako euskara 
hobetzeko ikastaroa 
antolatu dute

Udalak zergapekoei jakinarazi 
gura die kiosko, IBI eta taxi 
tasen ordainagiriak ordaintzeko 
epea abenduaren 28ra arte da-
goela zabalik. Helbideratutako 
ordainagiriak kontu korrontetik 
kobratuko dira eta helbideratu 
gabekoak, berriz, udaletxeko 
diru-bilketa zerbitzuaren bidez 
ordaindu daitezke. Argibide 
gehiagorako, udaletxera jo. 

Kiosko, IBI eta taxi 
tasen ordainagiriak, 
abenduaren 28ra arteCien crónicas mahoneras liburuak kaleratzeak dituen gastuak estali 

ostean, San Pedro elizako Stoltz-Freres organoa konpontzera eta 
berritzera bideratuko da irabazten den gainerako dirua: "Garbi nuen 
hasieratik etekinik balego bergarako elkarte bati bideratu behar 
niola diru apur hori eta helburu horren barruan Stoltz-Freres 
organoaren aldeko elkartea aukeratu nuen; lagunak dira, gainera". 
bergarako Stoltz-Freres organoaren lagunen elkarteko rosa 
narbaizak esker on hitzak izan ditu liburuaren egilearendako: 
"Guretzat, oso pozgarria da, Manuri eskerrak ematea besterik ez 
zaigu geratzen. biziki eskertzen diogu bere proiektuaren diru zati 
bat organoaren konponketara eta berreskurapenera bideratzea. 
ondarearen ikuspegitik mantendu beharreko altxor handi bat da". 

dirua, San Pedro elizako organorako

J.B. bErgara
Eguaztenean hasi ziren herriko 
hainbat kale asfaltatzeko lanak. 
Asfaltatzeaz gain, lan horien 
barruan daude obra zibila eta 
aglomeratua egitea eta seina-
leztapena egokitzea, besteak 
beste. Udalak bi fase aurreiku-
si ditu lan horiek aurrera era-
mateko. Azaroaren 8tik aben-
duaren 19ra bitartean honako 
kale edo gune hauek asfaltatu-
ko dira: Azoka, Ibargarai, San-
talaitz, Arrillaga, Arruriaga, 
Osintxu, San Antonio, Ernai, 
Masterreka, Bidekurutzeta, Te-
lleria, Arrizuri eta Mintegi. 

esleipena, 338.000 eurotan
Bigarren fasea, berriz, urtarri-
laren 8tik otsailaren 14ra bitar-
tean izatea aurreikusi du Udalak 
eta tarte horretan honako kale 
edo gune hauek asfaltatuko dira: 
San Antonio, Aranerreka, Miz-

pildi, Arruriaga, Osintxu, Ibar-
garai, Arrizuri eta Mintegi. Izan 
ere, zenbait kale bi faseetan 
asfaltatuko dira. 

Lanen aurrekontua 338.000 
euro da –BEZa barne– eta eslei-
pena Gasteizko Firmes Alaveses 
SA enpresari egin zaio.

asfaltatze lanak. j.b.

Hasi dituzte herriko hainbat 
kale berriro asfaltatzeko lanak
bi fasetan egingo dira: lehena azaroaren 8tik abenduaren 
19ra eta bigarrena urtarrilaren 8tik otsailaren 14ra

Jardunek antolatutako euskara 
sustatzeko hitzaldi zikloari ha-
siera eman zion eguaztenean, 
hilak 8, Urtzi Urrutikoetxeak; 
Zertaz ari gara hizkuntza nor-
malizazioaz ari garenean? izen-
buru zuen hitzaldia eskaini zuen. 
Bada, beste bi saio izango dira: 
azaroaren 15ean Juan Martin 
Elexpuruk Euskararen aztarnak 
Sardinian liburuaren inguruan 

egingo du berba. Elexpururen 
arabera, hipotesi nagusia da 
Mesolito eta Neolito garaietan 
migrazio handia egon zela Eus-
kal Herritik Sardiniara eta or-
duan eraman zutela euskara 
bertara. Erromatarrak joan arte 
euskara bizirik egon zela uste 
da. Eta zikloa ixteko, Euskal 
Herrian Euskaraz taldeko kide 
batek Euskaraz gara ez gara. 
Euskal Herri euskaldunari ateak 
irekitzeko proposamena aurkez-
tuko du. Bi saioak Irizar jaure-
gian izango dira, 19:00etan. 

Saio bana azaroaren 
15ean eta 22an, 
euskararen bueltan
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Jokin Bereziartua bErgara
Etzi amaituko dira Zientzia, Tek-
nologia eta Berrikuntza Jardu-
naldiak. Energia azoka, Wolfram 
Encounter bideo jokoen lehiake-
ta, Felipe Uriarte eta Joxe Mari 
Rubiok egindako Juaneloren 
asmazioa, Non dago emakumea 
ingurune digitalean? hitzaldia. 
Azaroaren 2an hasita, ia egune-
ro izan dira saio interesgarriak. 
Eta piztutako interes horren 
adibide da martitzenean Arozte-
gi aretoan Osakidetzako Larrial-
dietako Daniel Alonsok eskaini 
zuen hitzaldia. Bizitza bat salba-
tzea zure eskuetan dago izenbu-
rupean, Alonsok PCEH izeneko 
aplikazioa aurkeztu zuen. Azken 
helburua, bihotz-gelditze baten 
aurrean lekuko aktibo izatea: 
"Bihotz-gelditzetik suspertze-lanak 
hasi arte igarotako denboraldiak 
erabateko garrantzia du. Leku-
koaren papera funtsezkoa da; 
lekuko pasibo batek ez du ezer-
tarako balio. Jakingo zenuke zer 
egin bat-bateko heriotza baten 
aurrean? Ausartuko zinateke 

ezer egiten?". Jende asko hurbil-
du zen Aroztegira eta atentzio 
handiz jarraitu zituzten bihotz-
suspertzearen eta PCEH delako 
apparen inguruko azalpenak.

aste bukaera, ekintzaz lepo 
Azken asteburuan ere izango 
da zertaz gozatu. Gaur, hilak 10, 
Jakiundeko Nora Alonsok ne-
kazaritza arloko berrikuntzak 
izango ditu hizpide Aroztegi 
aretoan (19:00); saioa gaztelaniaz 
izango da. Bihar, hilak 11, DBH 
4. mailako eta batxilergoko lehen 
eta bigarren mailetako ikasleei 
zuzendutako tailerra izango da, 
Laboratoriumen (11:00): Nano-
zientzian eta nanoteknologian 
murgiltzen. Bihar ere, eskalan 
egindako lurrun-lokomotorra 

ikusteko aukera egongo da bes-
te behin Aroztegin (12:00). 
Eta jardunaldiak amaitzeko, 
domekan, 9 eta 12 urte arteko 
gaztetxoei zuzendutako roboti-
karen inguruko tailerra egingo 
dute Laboratoriumen. Goiz oso-
rako planteatu dute ikastaroa, 
bi zatitan: 09:30etik 11:30era 
robota urrunetik kontrolatzeko 
nola programatu behar den 
ikasiko dute: "Eta ondoren las-
terketak egin ahalko dituzte; 
gainera, led argiekin lehiatzeko 
koloreak ere aukeratu ahal 
izango dira", diote antolatzaileek. 
Bigarren partean, 11:45etik 
13:45era, landare batek ur-beha-
rra duen edo ez kontrolatu ahal 
izango dute: "Lurra lehorra 
badu lurrontziaren hezetasuna 
neurtzen ikasiko dute, sentsore 
baten bidez, eta baita led-pan-
tailan emotikonoak margotzen 
ere; aurpegi goibel batek ur-
beharra adieraziko du, edo 
aurpegi alai batek nahikoa ur 
duela". Ikasleek binaka hartu-
ko dute parte. 

antolatzaileen esanetan, arrakastatsua izan da aurtengo Wolfram encounter topaketa, "kantitatean eta kalitatean". ztb

Amaitzear interes handia 
piztu duten jardunaldiak
Domekan amaituko diren zientzia, teknologia eta berrikuntza Jardunaldien barruan, 
Wolfram Encounter topaketak eta osakidetzako Larrialdietako Daniel alonsok egindako 
hitzaldiak ikusmin handia piztu dute; asteburuan, nekazaritza, nanoteknologia eta robotika

domekAn 9 etA 12 
urte ArtekoendAko 
roBotikA tAilerrA 
izAngo dA 
lABorAtoriumen

Bakardadea, beldur arrazoitua edo aukera

Duela gutxiko ikerketek adierazten dute epidemia bihurtzen ari 
dela osasunaren kalterako, obesitatearen gainetik. Zergatik 
sentitzen gara horren gaizki bakarrik gaudenean? Zerk eragin 
du bakardade hau ez onartzea? Gure hezkuntza eta kulturak 
bakardadeari beldurra izatea eragin diote, eta, ñabardura 
honekin, ezkortasunez interpretatzen dugu berau.

Harreman bat apurtzen denean, senitarteko bat hiltzen 
denean, lagun batek bizkarra ematen digunean... Horrelako 
egoeretan bakarrik eta abandonaturik sentitzen gara. Honegatik 
penatu behar al gara? Bidegabekoa al da bizitza? Hutsune 
sentimendutik irteteko bidea ez da erraza, baina ezta ezinezkoa 
ere. Bakardadea ez da txarra, betiere, ez badugu muturrera 
eramaten. Gogoratu bakardadea une on bat izan daitekeela zu 
zeu ezagutzeko eta zure beldur eta segurtasun ezei aurre 
egiteko. Horiei aurre egiteko adorea baino ez duzu izan behar. 

Amaitzeko, Paulo Coelho-ri aipamen bat: Bakardadea, onartua 
denean, gure bizitzako helburua aurkitzera garamatzan opari 
bihurtzen da.

nirE ustEz

igor oiarbide

1939an jaiotakoak
Abenduaren 2an Zumelagan bazkalduko dute (14:30). Izena eman 
behar da hilaren 25a baino lehen, telefono zenbaki hauetako 
batera deituta: 943 76 24 79 (Eulali) edo 943 76 13 30 (Rosarito).

1957an jaiotakoak
Azaroaren 25ean Tartufon afalduko dute. Santa Marinako 
geltokian elkartuko dira, 21:15ean. 65 euro sartu beharko dira, 
azaroaren 17a baino lehen, kontu korronte zenbaki honetan: 
30350189311891038659 (Laboral Kutxa). Plaza mugatuak izango 
direnez, izen ematea ahalik eta azkarren egitea komeni da.

1964an jaiotakoak 
Azaroaren 25ean Sirimiri jatetxean afalduko dute. Izena eman 
behar da Ozaeta kaleko Zerkauzi dendan, hilaren 17a baino 
lehen. Izena ematerakoan 20 euro aurreratu behar dira. 

1980an jaiotakoak 
Azaroaren 25ean Erreki jatetxean bazkalduko dute. 20 euro 
sartu beharko dira kontu korronte zenbaki honetan: 
30350009150091151609 (Laboral Kutxa). Azken eguna: azaroak 20. 

oharrak

2003an Australian sortutako ira-
bazi asmorik gabeko Movember 
fundazioaren itzala Bergarara 
ere helduko da, MovemBer gara 
izenarekin. Prostata-minbiziaren, 
barrabil-minbiziaren, osasun 
mentalaren eta inaktibitate fisi-
koaren inguruan kontzientziazio-
lana egin eta finantziazioa lortzea 
helburu duen ekimena da, gizo-
nezkoek bibotea utzita azaleratzen 

dena. Azarorako ekintzak anto-
latu dituzte: hilaren 15ean, Gurutz 
Orbe espezialistak Gizonezkoen 
ohiko gaixotasunak izenburu 
duen hitzaldia eskainiko du Eruan 
gastrotekan (20:30). Azaroaren 
23an, pintxo-bibotea egingo dute, 
eta, egun horretan ikasleek San-
ta Zezilia ospatuko dutenez, bi-
botea margotzera animatu dituz-
te. Gainera, Pepelu ile-apainde-
gian biboteak dotoretuko dituz-
te bost euroren truke, azaroan 
zehar; jasotako dirua Movember 
fundazioari bideratuko diote.

Hainbat ekintza 
'MovemBer gara' 
ekimenaren bueltan
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Jokin Bereziartua bErgara
Gabonetarako martxan egotea 
aurreikusten den Errege Minte-
giko aretoak badu izena: Semi-
narixoa. Astean zehar Udaleko 
Kultura batzordeak aukeratu du 
jasotako ekarpenen artean izen 
hori: "Izen herrikoi baten alde 
egin dugu, herriko toponimiare-
kin estuki lotutakoa, jendeak 
kalean erabili ohi duena". Izan 
ere, Udalak deialdia egin zien 
herritarrei eta kultura elkarteei 
izenak proposatzeko. Udaletxean 
eta Agorrosinen buzoiak jarri 
zituzten, Kultura Zerbitzuko 
posta elektroniko helbidea ba-
liatu ahal izan da eta kultura 
elkarteei horretarako "gonbida-
pen berezia" egin zitzaien. 

Hamasei pertsonak hartu dute 
parte eta 42 ekarpen jaso dira. 
Horietatik batzuk herriko 
pertsona ospetsuekin lotutakoak 
ziren, baina Kultura batzordeak 
nahiago izan du izen propioetatik 
aldendu, bati protagonismoa 
emanez beste batzuk alboratuko 
direlakoan.

Urte osoko ekintzetarako sarrera  
Seminarixoa izena Aitor Mora-
zak proposatu du, eta, horrega-
tik, hari dagokio areto berrian 
urtebetean egingo diren ema-
naldiez gozatzeko bi pertsona-
rendako abonua. Horrez gain, 
ekarpenak egin dituzten herri-
tarren artean urte osorako bi 
pertsonarendako beste abonu 
bat zozketatu du Udalak eta 
irabazlea Mañole Ezenarro izan 
da. Kultura batzordeak eta Uda-
lak eskerrak eman nahi dizkie-
te parte hartu duten herritar 
eta kultura elkarte guztiei. 

Aretoa bataiatu dute herritarren 
ekarpenak aintzat hartuta, baina 
garrantzitsuena da lanak barru-
tik nola doazen jakitea. Horre-
tarako,  herritarrei zuzendutako 

bisitak antolatu dituzte gaurko, 
hilak 10. Izan ere, 2016ko maia-
tzean, lanak hasiera fasean zeu-
dela, Obretan baino zabalik 
ekimenaren barruan obrak ikus-
teko aukera egon zen. Orduan 
jakinarazi zuten, besteak beste, 
Seminarixoak 270 lagunendako 
lekua izango duela. 

Herritarrendako bisitak gaur 
Eta obrak amaitzeko bi hilabe-
te eskas falta direla, Udalak 
berriro ere erakutsiko die he-
rritarrei obrak zein egoeratan 
dauden. Gaur izango dira bisita 
gidatuak: lehena 16:30ean izan-
go da eta bigarrena, berriz, 
17:30ean. Bisita bakoitzak 45 
minutu iraungo du, eta gehienez 
30 lagun sartu ahal izango dira. 
Kultura batzordeak aditzera 
eman duenez, plaza guztiak bete 
ez direnez azken unean aukera 
egongo da parte hartzeko baldin 
eta lekua badago. Interesatuek 
ahalik eta lasterren deitu behar-
ko dute 943 77 91 59 telefono 
zenbakira. 

errege Mintegiko aretora herritarrekin egindako bisita bat, artxiboko argazki baten. gaur, beste bi bisita egingo dira. b.u.

Seminarixoa deituko da 
Errege Mintegiko aretoa
gabonetarako prest egongo dela aurreikusten den aretoko lanak nola dauden 
ikusteko, herritarrendako bisita gidatuak antolatu dituzte gaur arratsalderako; izenari 
dagokionez, "herrikoia eta kalean erabili ohi dena" aukeratu dute 42 ekarpenen artean 

hErritarrEn 
EkarpEnak oinarri 
hartuta, "izEn 
hErrikoi" BatEn 
aldE Egin dutE

txomin madina

80 urteren ondoren, "0 ohe huts"
Euskal preso eta iheslari bergararrik ez dagoela ospatzeko eta gainerakoen 
etxeratzea eskatzeko jaialdia egin zuten azaroaren 4an. Egun osoko plana izan 
zuten: bertsoak, triki-poteoa, herri bazkaria, kantaldia, ekitaldi politikoa       
–argazkian– eta kontzertuak izan zituzten. abenduaren 9an Parisen eta 
urtarrilaren 13an bilbon egingo diren manifestazioetara joateko dei egin zuten.

goiena komunitatea 
Jardun euskara elkartea  / bErgara

Bukatu da Idazlagunak ekime-
neko azken kanpaina eta orain-
goa ere mundiala izan dela esan 
dezakegu, parte hartze handia 
izan duelako Lotu eta jolastu 
kanpainak. Martitzen goizean 
egin genuen zozketa eta atera 
den txartel zenbakia Giartzun 
banatua izan da 258 zenbakiare-

kin. Jolasaren irabazlea Juan 
Jose de Marcos izan da. Zorionak! 

Bestalde, gogoratu aukera da-
goela Errigorako otarreak Jar-
dunen bidez eskatzeko, azaroa-
ren 14ra arte. Saskia gura due-
nak kultura etxera etorri behar-
ko du, edo 943 76 36 61 zein 605 
71 24 69 telefono zenbakietara 
deitu. Otarrea, zuria edo beltza 
izan, 50 eurotan salduko da eta 
jasotakoaren %25 Nafarroa he-
goaldeko euskalgintzara bide-
ratuko da; aukeratu zurea eta 
eman euskarari bultzadatxoa!

Juan Jose de Marcos 
izan da Idazlagunak 
kanpainako irabazlea

J.B. bErgara
Gobernantza publikoan treba-
kuntza: politika publikoan eta 
politikan konfiantza berresku-
ratzen izeneko ikastaroa jarri 
du martxan UNEDek Donostia-
ko San Telmo museoarekin lan-
kidetzan. Ikastaroa San Telmon 
izango da, baina UNED Bergarak 
aukera eskaini du San Martin 
plazako egoitzan izena emateko. 
Ikastaroak esparru publikoan 
diharduten udal, autonomia eta 
estatu mailako karguendako 
irtenbide profesionala zein tre-
betasun berriak eskaintzen ditu; 

baita enpresa pribatuentzat, 
erakundeentzat, instituzioentzat, 
ikerketa zentroentzat… "Goi 
mailako" sei irakasle izango ditu 
ikastaroak eta horien artean 
daude, esaterako, nazioarteko 
zuzenbide pribatuan katedradun 
Juanjo Alvarez, osasun aholku-
lari Rafael Bengoa eta filosofian 
eta politikan katedradun Daniel 
Innerarity. 

Bestalde, 2017-2018 ikasturtea-
ren irekiera ekitaldiaren ba-
rruan, joan den ikasturtean ti-
tulua lortu zutenei diplomak 
banatu zizkieten azaroaren 3an. 

UNEDen eskutik ikastaroa, 
gobernantza publikoa oinarri
San telmon izango da, baina bergaran eman daiteke izena; 
bestalde, hilaren 3an eman zituzten iazko tituluen diplomak
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Jokin Bereziartua bErgara
Urriaren 18an, Omanen oporre-
tan zela, jakin zuen Eneko Li-
zarraldek (Bergara, 1993) datorren 
urtean ez duela Euskadi Basque 
Country-Murias taldean jarrai-
tuko. "Zaplazteko handia izan 
zen. Oso urte gogorra izan dut, 
lesioekin ibili naiz gora eta behe-
ra. Horregatik ezin izan dut nire 
maila erakutsi, ez da nire esku 

egon. Hala ere, taldea beti egon 
da gustura nire lanarekin eta 
banuen esperantza jarraitzeko". 
Euskadi Basque Country-Murias 
taldeak urriaren 31 baino lehe-
nago zuen konpromisoa Liza-
rralderi kontratua berrituko 
zion edo ez jakinarazteko eta 
horregatik dio ez zuela azken 
orduko albiste hori jasotzea es-
pero: "Uste dut justua izango 

zela jarraitzea, egin dudan la-
narekin merezi nuela esango 
nuke. Hala ere, argi dago nork 
bere ikuspuntua duela, eta era-
bakia errespetatu beharra dago".    

Hilabete morfina hartzen 
2017a nekez ahaztuko du ziklis-
ta bergararrak, bere ibilbideko 
urterik gogorrena, zalantza ba-
rik: "Jende gutxiri gertatzen 

zaizkio halakoak eta espero dut 
ahalik eta jende gutxienari ger-
tatzea". Denboraldi hasierara 
"sasoi onean" heldu, eta lehen 
karreran bi hezur hautsi zituen: 
"Sufritu ostean, ondo errekupe-
ratu eta are gogorrago hasi nin-
tzen entrenatzen, eta, ondo nen-
goenean, egutegi osoa ziurtatu-
ta nuenean, istripua izan nuen 
entrenamendu batean". Ekaina-
ren 9an izan zen, Gorlan behera 
harrapatu zuen kamioi batek: 
"Hainbat haustura, pneumoto-
raxa... Hilabete oso bat morfina 
hartzen ibili nintzen, min han-
diarekin. Ezin lorik egin, ezin 
jan...". Beste askok hori bizi 
ostean amore emango zuten, 
baina Lizarraldek borrokan ja-
rraitzea erabaki zuen, taldeko 
arduradunek ere animatuta. 

gustuko eskaintza, "oso zaila"
Aurtengo denboraldiko azken 
hiru klasikoak lehiatu eta be-
rriro ere tropel barruan lehiatzen 
egon ostean, esperantza bazuen 
2017ak eragindako amorrua bi-
zikleta gainean kentzeko 2018an, 
baina taldean jarraituko ez due-
la jakitea azken kolpea izan da: 
"Oraindik ez dut esango ziklis-
moa utziko dudanik, bizikletak 
dena eman dit eta. Baina oso 
zaila izango da. Azaroan gaude, 
oso berandu da dagoeneko. Oso 
zaila izango da talde bat aurki-
tzea eta talde horren eskaintza 
nire gustukoa izatea, merezi 
dudanaren adinakoa izatea". 

Euskadi Basque Country-Mu-
rias-ek itxi du taldea eta Liza-
rraldek begiz jota izan ditzakeen 
Espainiako taldeak ere 2018ra 
begira lanean daude dagoeneko. 
Gainera, badaki, izan duen urtea 
izanda, talde atzerritar baten 
ateak nekez irekiko zaizkiola: 
"Pasatu zaidana kontatuz gero 
animoak emango dizkidate, asko 

jota, baina ez naute kontratatu-
ko; hau mundu profesionala da". 
Izan ere, kontinental mailan 
lehiatzen jarraitzea da Lizarral-
deren asmoa. 

Haserre ez, baina etsituta bai
Ez zuen Euskadi Basque Country-
Murias-en erabakia espero, bai-
na ez dago taldearekin haserre: 
"Taldekide guztiei estimu eta 
errespetu handia diet. Bost urte 
egin ditut egitura honetan, eta 
horregatik etsituta nago, baina 
haserre ez. Erabaki errespetaga-
rria da, baina, nire ustez, ez da 
justua". Jon Odriozola zuzenda-
riaren kontra ez dauka ezer, 
alderantziz. Hitz politak ditu 
oñatiarrarendako: "Nirekin oso 
ondo portatu izan da beti, oso 
jende gutxik izan du nigan Jonek 
izan duen konfiantza. Izan dudan 
zuzendari onena da". Entrena-
mendu gogorrenak abenduan 
hasten direnez, Lizarraldek aza-
ro amaierara arteko epea jarri 
dio bere buruari, eta, horregatik, 
Euskadi Basque Country-Murias 
taldean diharduen Julen Irizar 
"lagun onenarekin" dabil entre-
natzen, egunero. 

Irizar, aristi eta etxabe
Euskadi Basque Country-Murias 
taldean jarraituko dute Julen 
Irizar eta Mikel Aristi bergara-
rrek. Bestalde, Jokin Etxabek 
ez du AEBetako Aevolo Cycling 
Team-en jarraituko; denboraldi 
ona egin arren, 23 urtetik behe-
rako ziklistak bilatzen ditu tal-
deak, formakuntzari begira. 

eneko lizarralde, Bergarako irala kalean, Murias euskadiren maillotarekin; ez du euskal taldean jarraituko. jokin bereziartua

Saririk ez inplikazio eta 
sufrimendu handienari
lesioz jositako urte gogorra izan arren, Eneko lizarraldek espero zuen hurrengo 
urtean Euskadi basque Country-Murias taldean jarraitzea; erabakiak etsipena eragin 
dio, baina haserrerik ez: "izan dudan zuzendari onena da Jon odriozola"

lizarraldek dio oSo 
zaila izango dela, 
azaroan egonda, 
guStuko eSkaintza 
Bat JaSotzea 

Pol-Pol mendizale taldeko bete-
ranoen sailak urteko azken ir-
teera egingo du azaroaren 19an. 
Gipuzkoako lurretan ibiliko dira, 
Albistur eta Hernialde artean, 
egun osorako izango den irteeran. 
Parte hartzeko, 45 euro ordaindu 
beharko da eta prezio horren 
barruan sartuko da Elketa jate-
txean egingo duten bazkaria: 
menestra, arkumea, kafea eta 

edaria. Izena emateko eta ordain-
keta egiteko azken eguna aza-
roaren 16a da, eguena. 

Bestalde, Pol-Poleko gazte tal-
dekoek ere mendi buelta egingo 
dute domeka honetan, hilaren 
12an. Bizkaiko parajeetan zehar 
ibiliko dira, Atxarte eta Alluitz 
artean. Atxarten hasi eta Atxar-
ten bukatuko dute ibilbidea. 
Dagoeneko izena eman duten 
mendizaleak 08:00etan elkartu-
ko dira, Pesako autobus gelto-
kian, eta 13:30erako Bergaran 
egotea espero dute. 

Pol-Poleko beteranoen 
urteko azken irteera 
azaroaren 19an

Partidu bat, artxiboko argazki baten. goiena

Soraluce BKE saskibaloi taldeak 
Bosteko Irauli klubeko bigarren 
taldea hartuko du bihar, zapatua, 
Labegaraietan, 16:30ean. Irabaz-
teko moduko partidua izango 
da; izan ere, aurkaria sei postu 
beherago dago, bi puntura. Tal-
de bergararra, berriz, laugarren 
sailkatua da orain, lider dagoen 
Zarautz Sharks taldearengandik 
bi puntura.   

Bosteko Irauli taldea 
hartuko du bihar 
Soraluce BKEk
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Arantzazu Ezkibel bErgara
Iritsi da eguna. Bergarako Mu-
sika Eskolako haurrak irrikaz 
daude Aliziaren mundu mires-
garria jendeari erakusteko. Bi 
emanaldi egingo dituzte, bihar 
eta etzi, 18:30ean, Udal Pilotale-
kuan. Horrez gain, Bergara he-
rri miresgarri bihurtuko dute 
aste bukaeran; jendea animatu 
nahi dute Bergara bisitatu eta 
herriaz gozatzera. Parte-hartzai-
leek bizi duten "urduritasun" 
eta "ilusioaren" gainean berba 
egin du Marije Ugaldek.
Baduzue azken orduko urduritasu-
nik? 
Bai, beti izaten da urduritasuna 
azken unean, estreinaldiaren 
aurretik. Musikala oso ondo 
landu dugu, guztia prest dugu... 
baina momentura arte ez da 
jakiten nola joango den dena.
Hainbat urtetako lana dago proiek-
tuaren atzean. 
Bi urte eta erdiko lana dauka 
proiektuak. Lehenengo, ze mu-
sikal egin aukeratu behar da; 
izan ere, gaur egun profesiona-
lek egiten dituzten musikalak 
ezin ditugu egin, eskubide kon-
tuengatik. Horregatik, lista bat 
egin behar da ze musikal egin 
daitezkeen jakiteko. Ondoren, 
lista horretatik guretako ego-
kiena zen den ikusi behar da; 
izan ere, musika eskola bat ga-

rela kontuan hartuta, umeen 
presentzia bermatu behar dugu. 
Protagonistak eurak dira, nahiz 
eta helduek ere parte hartu. 
Musikaleko eskubideak nego-
ziatu ondoren, betiko istorioak 
ez gintuen konbentzitzen. Hila-
bete batzuk  noraezean ibili 
ondoren, Valen Moñuxek eta 
Oihan Vegak gidoi osoa molda-
tu zuten. Gaurkotu egin dute: 
bullying-a, Internetek familien-
gan duen eragina, egungo tek-
nologiak... landuko ditugu. Gai-
nera, Jose Migel Laskurainek 
musika orkestrara moldatu du. 

Instrumentu gutxirendako egin-
da zegoen eta Laskurainek 22 
instrumentutara egokitu du. 
Broadway estiloa izango du? 
Bai; musika, ahotsa, dantza... 
dena zuzenean izango da. 1994an 
egin genuen lehenengo musika-
la, eta inpaktu handia izan zuen 
herrian eta inguruan. Guretza-
ko, erronka handia izan zen, eta 
bide beretik jarraitzen dugu. 
Musika eskolak eskaintzen dituen 
arlo guztiak landu nahi ditugu: 
kantua, musika eta dantza. Hala, 
June Nogueiras ikasle ohiak 
egin ditu musikaleko koreogra-

fiak. Esan daiteke Bergarako 
Musika Eskola erreferente dela 
musikalak egiten, eta musikal 
horiek erakusten dute musika 
eskola bat zer izan behar den.
Alizia musikala egiterakoan, zer 
izan da zailena? 
Musikal asko egin ditugu eta 
denek dute lana. Oraingo hone-
tan, gauza berriak sartzea izan 
da zailena. Animazioa, teknolo-
gia berriak... hori izan da bene-
tako erronka. Ordu asko sartu 
ditugu teknologiari lotutako lan 
horiek egiten, eta emaitza zapa-
tuan eta domekan ikusiko dugu. 
Gainera, kontuan hartu behar 
da musikalean parte hartzen 
duten umeak beti direla berriak; 
eta horrek ere bere zailtasuna 
dauka. Helduen kasuan, ezber-
dina da: errepikatu egiten dugu 
eta esan daiteke nolabaiteko 
esperientzia dugula.
Bergarako Musika eskolak egin-
dako lanek arrakasta handia izaten 
dute. erantzukizun handia da hori 
estreinaldi baten aurrean? 
Bai, erantzukizun handia da. 
Hainbeste lan egin ondoren ez 
da jakiten zuzenekoa zela irten-
go den. Horren beldurra badugu; 
izan ere, Alizia musikalean tek-
nologiaren presentzia handia 
da, eta horiek edozein momen-
tuan huts egin dezakete.
Oraindik lana estreinatu barik egon 
arren, baduzue kanpora joateko 
gonbidapenik? 
Bai; Beasainera joango gara 
azaroaren 25ean, Usurbe antzo-
kira. Musikalaren bi bertsio 
egin ditugu: bata, areto handie-
tarako, eta bestea, txikietarako. 
Bergaran bertsio handia eraku-
tsiko dugu, baina Beasainera 
txikia eramango dugu. Orkestra 
txikiagoa izango da eta hainbat 
elementu ez ditugu eramango. 
Horrez gain, uste dugu aste bu-
kaerako emanaldietan egongo 

direla beste areto batzuetako 
arduradunak, eta, behin estrei-
natu ondoren, beste areto batzuei 
saltzea posible izango da. Nor-
malean, horrela egin izan dugu.
Bergarak badu musika zaletasuna 
eta musikarekin lotutako tradizioa. 
Zerbait antolatzeko orduan, erron-
ka da hori? 
Bergaran ezin da edozer gauza 
egin, jendea oso zorrotza da. 
Zerbait handia espero dute eta 
ezin ditugu lan sinpleak egin. 
Oraingoan, esan dezakedana da 
guk produktu ona egin dugula; 
baina ikusleek zer esango duten 
ez dakigu.
aste bukaera osoko egitaraua pres-
tatu duzue, gainera. Bergara herri 
miresgarri bihurtu nahi duzue, 
Bergarak duen historia eta zien-
tziarekiko lotura uztartuta.  
Bai, musika, historia, zientzia... 
herriaren identitate seinale dira. 
Gure asmoa izan da jendeak 
egun osoa pasa dezala herrian. 
Hau da, ez daitezela musikala 
ikustera bakarrik etorri. Ondo 
pasatu, disfrutatu, herria eza-
gutu... hori guztia egin dezake-
te kanpotik datozenek, baita 
bergararrek ere. Horretarako, 
Bedelkarren, Xake taldearen eta 
Udalaren laguntza izan dugu. 
11:30etik 13:30era izango dira 
ekintzak.
Sarrerarik badago oraindik? 
Bai, badaude sarrera batzuk 
oraindik. www.ticket.kutxabank.
es. atarian eros daitezke, eta 
musikala hasi aurretik leihati-
lan sarrerak erosteko aukera 
ere egongo da. 

Marije Ugalde, astean zehar, entsegu batean. eneko azkarate

"Bergarako ikusleak oso 
zorrotzak izaten dira"
Marije Ugalde musika Eskolako zuzEndaria
'alizia musikala. Herrialde miresgarrian... badago wifia' lana aurkeztuko dute bihar 
eta etzi musika Eskolako kideek. lan berrian, abesbatza zuzendu du marije ugaldek 

"ondo pAsAtu, 
disfrutAtu EtA 
hErriA EzAgutu 
dEzALA JEndEAK 
AstEBuruAn"

Osintxu Gaztañatan ekimenaren 
barruan antolatutako emanaldia 
da. Kiki, Koko eta Moko pailazoek 
17:30ean hasiko dute emanaldia, 
domekan, Osintxuko frontoian. 
Txintxilintxin bakea egin ikus-
kizuna eskainiko dute: ate ma-
giko bat izango dute pailazoek 
eta mago jakintsu bat ere izan-
go da tartean, mago biolentoari 
aurre egin beharko diona.

Kiki, Koko eta Moko 
pailazoen emanaldia 
Osintxun, domekan

A.E. bErgara
Musika elektronikoaz gozatzeko 
aukera ezin hobea izango da 
zapatutik domekarako gaua. 
Besteak beste, Bartzelonan bizi 
den Ylia izango da musika jartzen 
kartzela zaharrean.

Haus of Beats jaialdiaren ba-
rruan etorriko da Ylia Bergara-
ra. Izan ere, bigarren urteurre-
na ospatuko du izen bera duen 
Txapa Irratiko irratsaioak. 
Musikaria izateaz gain, on line 
emititzen den Dublab irrati ka-

teko La Guarida irratsaioa egi-
ten du Yliak.

Hori horrela, 19:00etan Berga-
rako gaztetxetik eskainiko du 
zuzenean irratsaioa. Bideoz gra-
batu eta sare sozial bitartez 
ikusteko aukera egongo da. 
00:00etan, Haus Of Beats-eko 
disko jartzaileek eta Beltzak 
Bros-ek hasiko dute emanaldia. 
Kartzela zaharra berotu ondoren, 
Yliak saioa hasiko du.

Musika emanaldiak 06:00ak 
arte iraungo du. Sarrerak 5 eu-
roko kostua izango du.

Ylia izango da 'Haus of Beats' 
jaialdiko gonbidatu berezia
musika emanaldiaz gain, 'la guarida' irratsaioa egingo 
du Yliak bergarako kartzela zaharretik zuzenean

Ylia musikaria. i-d.vice.com
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Maider Arregi antzuola
Antzuolako paisaiak azken ur-
teetan eduki duen aldaketa eta 
inpaktua izan da Harira saioan 
Beñardo Kortabarria alkateak 
azaleratu gura izan duen gaie-
tako bat: "Ingurumen kaltea, 
kamioien joan-etorriak, zaratak, 
errepideko lokatza, kalte este-
tikoa... jasaten ari gara urteetan". 
Hainbat lan autobideko obrak 
amaitu artean ezin direla egin 
esan du: Eztalako aldagelak 
konpontzeko lanak, ur zikinen 
kolektorea eta Bergararainoko 
bidegorria egitea.

Eta, hain zuzen ere, ur zikinak 
botatzeko kolektorea autobideko 
obrekin batera egiten ari direla 
adierazi du: "Araztegira iristen 
ez den kolektorea daukagu, Gi-
puzkoan egin zen lehenetakoa 
da eta. Autobideko obrekin ba-
tera egiten ari dira. Baita bide-
gorria ere. Errepidetik pixka 
bat antzematen da. Horren az-
pitik kolektorea eta gas natura-
la eramateko lanak egingo dira. 
Une honetan, Gas Naturalen eta 
Diputazioaren artean eztabaida 
sortu da, lanak nork egin eta 
ordainduko dituen argitzeko. 
Baina gu jarraipena egiten ari 
gara akordioa lotu dadin".

Industrialdea ez da egingo
Zorroztarrietako industrialdea 
ez dela egingo azaldu du alkateak. 
"Agintaldiko zaplazteko gogo-
rrena" jaso duela dio. "Gipuz-
koako agintariekin eta obra 
egiten ari den enpresarekin 
industrialdea landu eta adostu 
ostean –lur jabeekin ere ia ados-
tasuna lortu ostean–, ez duzu 
ezezkoa jasotzea espero. Ordu 
asko eta energia asko eskaini 
diogu proiektu honi. Gainera, 
Antzuolako ingurua nola dagoen 
ikusita, ez duzu espero Inguru-
men Sailetik ezezkoa".

Gaztetxea 
Gazte proiektua izeneko ekime-
naren baitan, herriko gazte tal-

de batek dihardu gazteen aisial-
diaren gainean hausnartzen. "15 
eta 18 urte arteko aisialdi-es-
kaintzan hutsunea geneukan eta 
proiektua abiatzeko eskatu ge-
nien. Egoteko toki baten inguruan 
eratu dugu proiektua: gaztetxea. 
Nola funtzionatuko duen? Gazteak 
ari dira lantzen. Orain arte, Ido-
lazen laguntza izan dute; orain, 
euren kabuz egin beharko dute 
aurrera". Abendutik aurrera 
abian izango da gaztetxea.

udal gimnasioa 
Gimnasioa kudeatzeko lehiake-
ta irekiari dagokionez, interesa 
erakutsi dute enpresek: "Intere-
sa duten enpresak egon dira. 
Lehiaketara aurkezten badira, 
ondo, eta, bestela, prozedura 
negoziatua jarriko dugu abian 
bi edo hiru enpresarekin. Gure 
asmoa beheranzko joeran zihoan 
gimnasioaren kopurua igotzea 
da –85 erabiltzaile, batez beste, 
iaz–. Jarduera gehiago eta or-
dutegi malguagoa eskainiko 
duen zerbitzua gura dugu".

Proiektu gehiago 
Bainu bat hartu gura dutenen-
dako proiektu bat garatzen da-
biltzala ere esan du Antzuolako 

alkateak: "Antzuolan 12 urtera 
artekoendako bada ur-jolas par-
kea. Baina igeri egin gura du-
tenendako ez dago tokirik. Ba-
gabiltza zerbait pentsatzen; hasi 
gara harremanetan igeri egite-
ko leku bat atondu ahal izateko 
eta garatzeko. Baliteke erreka 
izatea aukera bat edo gidabai-
mena ez dutenendako bonuak 
ateratzea Bergarako igerilekue-
tara joateko, adibidez".

Eskolako obra 2017-2018 ikas-
turtea bukatzen denean hasiko 
du Hezkuntza Delegazioak. Urte 
beteko epea izango dutela dio 
Kortabarriak: "Eskolako lanekin 
hasten direnean, zein premia 
dagoen ikusi beharko dugu eta 
antolatzen joan beharko dugu, 
ikasleak behar duten tokietara 
egokituz". 

Antzuolako eskolak duen pe-
dagogia propioaren etorkizunaz 
ere jardun du: "Konstruktibis-
moak talde-lana eta ikaslearen 
autonomia bultzatzen du. Peda-
gogia horren bultzatzaileak 
erretiratzen doaz; orain, gure 
helburua da pedagogia horri 
eustea. Kezka badaukagu eta 
hasiak gara mugitzen. Hezkun-
tza sailburuordearekin hitz egin 
dugu jada egoera azaltzeko".

Beñardo kortabarria Harira saioan. maider arregi

Ur zikinen kolektorea eta 
bidegorria egiten ari dira
zumarragatik bergararainoko autobideko lanez, ur zikinak batzeko kolektoreaz eta 
Eztalako aldageletan agertu diren pitzadurez jardun du, besteak beste, beñardo 
kortabarria alkateak 'Harira' saioan; industrialdea ez dela egingo esan du

Aurten ere, Nafarroa hegoalde-
ko nekazariei eta euskarari 
bultzada emateko aukera izango 
dute herritarrek. Hain zuzen, 
Errigorako saskiak eskatzeko 
aukera dago.

Antzuolan, Itzar liburu dendan 
eta Udal Liburutegian izena 
eman dezakete interesa duten 
herritarrek. Azken eguna aza-
roaren 11 da, zapatua.

Errigora: Nafarroako 
nekazaritza eta 
euskara bultzatzeko

Bake Artisauek deituta, aben-
duaren 9an Parisen egingo den 
ekitaldira joateko izena eman 
daiteke. Horretarako, Zurrategin, 
eguenetan, mahaia jarriko dute. 
Trenez joateko, berehala eman 
behar da izena; autobusez joa-
teko, azaro amaiera arteko epea 
dago. Sortuko diren gastuei au-
rre egiten laguntzeko aukera 
ere badago.

Parisera autobusez 
edo trenez joan nahi 
dutenek aukera dute

antzuolako baserritarrak olaranen. amaia TXiNTXUrreTa

Baserri guztiak urez hornitzeko 
lanean jarraitzen du Udalak
udaberrirako, lizarraga, uzarraga eta txangala auzoak 
urez hornituta egotea gura du antzuolako udalak

A.T. / M.A. antzuola
Duela zortzi urte hasitako he-
rriko baserri guztiak urez hor-
nitzeko proiektua zazpi fasetan 
eraman dute aurrera, eta zor-
tzigarren fasean egingo dituzten 
lanak aurkeztu dituzte herrita-
rren aurrean. Gaur egun, hauxe 
da egoera, Antzuolako alkate 
Beñardo Kortabarriaren hitzetan: 
"Lanak hasi ziren Lizarra auzoan 
depositu bat eginaz, iturburua 
bertan dagoelako, eta, hasieran, 
Lizarrako alde hori hartu zen. 
Gero, Uzarraga eta Bergara al-
deko auzoetara aldatu zen".

Azken urteetan Udalak 40.000 
euro inbertitu ditu, urtero, fase 
txikiak egiteko. Baina aurten, 
Eusko Jaurlaritzatik jasotako 
diru laguntza bati esker, 120.000 
euro izango dituzte, guztira, 
lanekin jarraitzeko.

Orain, Lizarrako deposituko 
ura tratatu eta zabaldu egingo 
da eta aurreikusten dute uda-

berrirako gertu egotea. "Baserri 
gehienek euren iturburua dute, 
beti hori erabili izan dute, bai-
na garai batzuetan nahiko larri 
ibili izan dira. Justu, oraingo 
lehortean, Irimo aldeko hainbat 
baserri zisternekin ura erama-
ten ibili dira. Hori, alde batetik; 
bestetik, emaria ez da nahikoa 
izaten, eta, gainera, tratatu ga-
beko ura jasotzen dute. Eta udal 
batek eskaini behar duen ura 
tratatua izan behar da, eta behar 
beste kantitatez". Lizarra, Uza-
rraga eta Txangala auzoak urez 
hornitzea da asmoa oraingoan. 
"Aurrera begira bi aukera dauz-
kagu: bat, orain daukagun sa-
retik tira egitea Deskarga alde-
ko bi auzoetara, Irimora eta 
Basaldera; eta beste bat, Irimo 
ia bertan beste iturbururen bat 
aurkitu eta beste depositu bat 
egin eta bigarren sare bat egitea. 
Helburua herriko baserri guztiek 
ur nahikoa edukitzea da".
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Maider Arregi antzuola
Bukatzear daude Beheko auzo-
ko obrak. Izan ere, ura iragazten 
zen bertako parketik. Zehazki, 
saskibaloi kantxako harmaile-
tatik. Azpian dauden garajeeta-
ra ura iragazi ez den arren, 
garajeetako fatxada kaltetzen 
ari zen eta horri irtenbidea eman 
diotela azaldu du Hirigintza 
teknikari Valen Moñuxek: "Ur 
korronte bat zegoen eta garajee-
tako fatxadan zeukan eragina. 
Ur filtrazio handiena lokalizatu 
dugu harmailetan eta ura bere 
tokira bideratu dugu". 

Hala, ura berriro estolderia 
sarera bideratu dutela azaldu 
du Hirigintza teknikariak. Ga-
rajeak ondo isolatuta daudenez, 
eragina eta kaltea kanpoko fa-
txadan gertatu da. Obra sakona 
egin dutela azaldu du hori kon-
pontzeko. Izan ere, 16.000 euro-
ko diru partida izan dute lanek, 
eta, kopuru hori justu samarra 
izanda, Moñuxek azaldu du bri-
gadako langileek ere jardun 
dutela lanean. 

Hala, lanak guztiz bukatuko 
dira brigadako langileek pro-
duktu isolatzailea botatzean eta 
harmailak ixten dituztenean  
–datorren astean–.

Eztalako aldagelak 
Bien bitartean, Eztala futbol 
zelaiko erabiltzaileak gela au-
rrefabrikatuaren zain daude. 
Dagoeneko obra zibila eginda 
dago; ura eta argindarra jartze-
ko lanak eginda daude, alegia. 

"Behin-behineko gela aurrefa-
brikatua datorren astean jarri-
ko da. Gela aurrefabrikatua 
jartzeko lan zibilak ere egin dira 
aurrez. Taberna ondoko estalkia 
edo aterpea ere tokiz aldatu dugu 
eta obra handia egin da", azaldu 
du Moñuxek.

AKEk bi aldagela aurrefabri-
katu edukitzearen beharra aza-
leratu du; oraingoz, baina, lehe-
nengoa datorren astean jarriko 
dute Eztalan.

Beheko auzoko ur 
iragazpena, konponduta
beheko auzoko harmailak altxatu eta bertan zegoen ur iragazpena kontrolatu eta 
konpondu dute; datorren astean emango diete brigadako langileek bukaera lanei; 
Eztala futbol zelaian, berriz, gela aurrefabrikatua datorren astean jarriko dute

Beheko auzoko parkeko harmailetan egin dituzte lanak. maider arregi

garajeko fatxadan estalaktitak sortu ditu iragazitako urak. maider arregi

eztalako aterpea gunez mugitu dute. maider arregi

Antzuolako Udalak, 2017ko en-
plegu planaren eremuan, bi 
pertsona kontratatuko ditu. Hiru 
hilabeterako izango da, peoi eta 
garbiketa lanak egiteko udal-
langileekin batera. Bata, DBE 
–diru-sarrerak bermatzeko erren-
ta– kobratzen duena izango da; 
bestea, berriz, emakumea. Es-
kaera Lanbideren bidez egin 
behar da, nahitaez, eta eskaera 

egiteko epea azaroaren 15ean 
bukatzen da. 

Bete beharreko baldintzen 
artean, Antzuolan erroldatua 
egotea eta eskola ziurtagiria edo 
baliokidea izatea ezinbestekoa 
da; baita gidatzeko B-1 gidabai-
mena eta, gutxienez, lehen hiz-
kuntza eskakizuna. Horrez gain, 
Lanbideko deialdiak ezartzen 
dituen baldintzak bete beharko 
ditu eskatzaileak.

Informazio gehiagorako, sartu 
www.lanbide.eus webgunean edo 
jo udal bulegoetara.

Udazkenerako eta 
negurako bi peoi 
kontratatzeko deia

anartz bilbao

Lehen sektorea eta kultura batera
Pikunieta baserrian Baserriko uzta zikloaren lehen saioa egin dute; ehun 
lagun inguruk parte hartu dute. baserriko lana gertutik ezagutu eta hango 
produktuak dastatzeko aukera ere izan dute. bazkalostea anjel lertxundik 
eta anarik girotu dute. lehen sektoreaz eta kulturaz gozatzeko aukera 
ematen duten jardunaldi sortako lehena izan da euskal Herri mailan.

amaia arana

Gazte txokoak abiatu du ikasturtea
zinema, afaria, irteerak... aurten ere gazte txokoa gazteen eskutik dator. 
"asteburu osoan zehar, gaztetxoekin aurrera eramandako elkarrizketetan 
hainbat ekintza zehaztu ditugu. laster, asteburu pasaren bat egingo dugu, 
zinemaz gozatuko dugu gazte txokoan, afaria egingo dugu…", dio amaia 
arana hezitzaileak. interesa dutenendako, izen-ematea zabalik dago.
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Larraitz Zeberio ElgEta
Elgetarrek aurreko domekan 
dastatu zituzten herriko taber-
nariek X. Pintxo Lehiaketara 
aurkeztutako lehenengo lau 
pintxoak. Nork bere balorazioa 
egin zuen, eta tabernaz taberna 
ibili zen epaimahaiak ere bai. 
Domeka honetan beste pintxo 
bana aurkeztuko dute lau parte-
hartzaileek eta horiek ere balo-
ratu ostean txapela eramango 
diote irabazleari. Sari banaketa 
14:00etan izango da, garaile suer-
tatutako tabernan.

Aurreko domekan Jainaga eta 
Narbaiza trikitilariek girotu 
zuten pintxo eguna, eta oraingoan 
Manex Agirre eta Xabi Igoa ber-
tsolariak ibiliko dira tabernaz 
taberna, 13:00etatik aurrera.

Eguerdian sorkuntza tailerra  
Sormening tailerra izango da 
domekan. Onditz Mendizabal 
e lorriarrak gidatuko du, 
12:00etan. "Ordubeteko saioa 
izango da: mugimendu jolas-

dantza eta artelan margolan 
kolektibo bat egingo ditugu", 
azaldu du. "Tenperak erabiliko 
ditugu eta ondo kentzen da arro-
petatik, baina amantalarekin 
edo kamiseta zahar batekin 

etortzea komeni da", gaineratu 
du. Parte-hartzea doakoa da, eta, 
Mendizabalek esan duenez, era-
man beharrekoak dira, batez 
ere: "Ondo pasatzeko gogoa, 
burua zabalik eta eskuak prest!".

Pintxo lehiaketako 
txapelak jabea behar du
bi domekatan jokatzen da aurten Elgetako pintxo lehiaketa eta oraindik erabakitzeko 
dago nork jantziko duen txapela. lau parte-hartzaileek pintxo bana aurkeztu zuten 
aurreko domekan, eta beste bana aurkeztuko dute oraingoan

Pintxo domeka, aurreko domekan, elgetan. imanol soriano

gorka arizmendiarrieta

'Negu hotza'
Haizea tabernak lehenengo 
domekan aurkeztutako pintxoa 
da honako hau. neguko hotzari 
erreferentzia eginez pintxo 
hotza aukeratu zuten 
domekan. Xabier ezpeleta eta 
konpainia elgetako pintxo 
lehiaketa irabazita daude.  

gorka arizmendiarrieta

'Udazken zaporedun bola'
Borobila eta beroa izan zen 
Bolatoki tabernak lehiaketara 
aurkeztutako lehenengo 
pintxoa. okela xehatua, patata 
purea, tipula, hainbat barazki 
eta freskotasun puntua 
emateko granada apur bat ipini 
zizkioten. 

gorka arizmendiarrieta

'Txerri azpizuna... '
Harrera ona izan zuen baita 
ere maialde landetxeko 
pintxoak domekan; izan ere, 
Jesus kalboetxeagak behin 
baino gehiagotan jaso du 
pintxo lehiaketako txapela. 
lehen pintxoak txerri azpizuna, 
aza eta piperrada zeuzkan.

gorka arizmendiarrieta

'Lola pil pil'
el rincon de lola tabernako 
maria Cobok aurkeztutako 
pintxoak bakailaoa zuen osagai 
nagusi. iazko pintxo 
txapelketako irabazlea da eta 
aurten ere maila ederra 
erakutsi du, oraingoz. ea zein 
sorpresa duen etziko. 

L.Z. ElgEta
"Domu Santu Egunerako hasita 
egotea zen asmoa, baina lurpe-
ratzaileek lan pila izan dute, 
eta, azkenean, astebete inguru 
atzeratu dute lanen hasiera", 
esan du Iraitz Lazkano alkateak.
Lanen kostua ere nabarmen hazi 
da hasieratik aurreikusitakotik 
hona. "Urteko inbertsiorik han-
diena zen, eta gero, bikoitza 
baino gehiago jarri behar izan 
dugu, ez ginelako heltzen ezer 
egitera. Hezurtegia estaltzea eta 
kolunbarioa egitea ere aurrei-
kusten genituen, baina ezingo 

da izan. Ea lortzen dugun hu-
rrengo urtean egitea", esan du 
alkateak. Aurrekontua, azkenean, 
52.000 euro da, BEZa barne. La-
nei dagokienez, helburu nagusia 
da gaizki dagoen mendebaldeko 
horma konpontzea. "Horma ho-
rrek urte asko ditu eta harria 
da harriaren gainean. Poliki-
poliki ura sartzen joan da. Orain, 
horma horren kontra dauden 
gorpuzkiak atera behar dira. 
Familiei epe bat eman zaie gor-
puzkiekin zer egin erabakitzeko. 
Lan horiek egindakoan eremu 
horretan dagoen lurra kendu 

eta horma bota egin beharko 
da, gero, bidegorriaren parean 
edo beherago hormigoizko za-
pata bat egiteko". Hormigoizko 
horma egingo du Udalak gaur 
egun dagoenaren lekuan, eta 
kanpotik orain artekoaren itxu-
ra izan dezan gaur egungo ha-
rriarekin estaliko dute. "Zaila 
da lanek zein iraupen izango 
duten esatea. Sasoi honetan 
eguraldiak eragin handia izan-
go du", esan du alkateak.

Hilerrian egitekoak diren lan 
handienak orain egingo ditu 
Udalak, baina aurreko asteetan 
bi ate ipini dizkiote hezurtegia-
ri. Goio Sarasuak egin ditu lan 
horiek. Atzeko lorategira ematen 
duen atea berrituta dago, eta 
hilerri aldera berria atera diote 
hezurtegiari. Hezurrak eramatea 
errazteko egin dute goiko alde-
ra ematen duen ate berri hori. 

Hilerriko horma konpontzeko 
lanak egunotan hasiko dituzte
beretxinagaren transportes Egoarbitzak Slk egingo ditu 
eta 52.000 euroko aurrekontua dute, bEza barne

Gaur zortzi eman zioten hasie-
ra Go!azen telesailaren denbo-
raldi berriari. Antzezlana ere 
izango du aurten, eta herriz 
herri ibiliko da abenduaren 3tik 
aurrera. Hain zuzen ere, lehe-
nengo emanaldietako bat Elge-
tan izango da; izan ere, Espaloia 
kafe antzokira ekarriko du Goi-
beko Euskaltzaleon Topaguneak 
abenduaren 9an. Bi emanaldi 
iragarri dituzte: bata 16:30ean 
eta bestea 18:30ean. Sarreren 
prezioa zortzi euro da eta herrian 
bertan zein Internet bidez egon-
go dira salgai. Telesaileko ak-
toreak dira antzezlaneko prota-
gonistak, eta jarraitzaile kopu-
rua ikusita gomendioa da sarre-
rak lehenbailehen erostea.

Goibekok 'Go!azen' 
ikuskizuna iragarri 
du abenduaren 9rako

Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko Egunerako egitaraua prest 
da. Astelehenean egin zuten 
lehen batzarra, eta hilaren 16rako 
deitu dute hurrengoa. Ekintzak 
prestatzen hasteko izango da, 
10:30ean. Egitarauarekin lotuta, 
hilaren 22an Volar dokumenta-
la emango dute udaletxean, 
18:00etan. Hilaren 24tik aurrera, 
berriz, emakumeek jasaten di-
tuzten indarkeria motak jasotzen 
dituen murala ipiniko dute pla-
zan eta nola jokatu adierazten 
duten informazio kartelak he-
rriko hainbat lekutan. Azaroaren 
25ean lore moreak egiteko tai-
lerra eta kontzentrazioa egingo 
dituzte plazan. Elkarretaratzea 
13:00etarako deitu dute.

Azaroaren 25eko 
ekintzak gertatzeko 
bilkurak hasita daude
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L.Z. ElgEta
Etxebizitza Legea indarrean sar-
tu zenetik, Eraikinen Ikuskari-
tza Teknikoa (EIT) egitera behar-
tuta daude 50 urte baino gehia-
go dituzten bizitegi-eraikinak 
eta, eraikinaren antzinatasuna 
edozein izanda ere, zaharberritze 
lanak egiteko administrazioaren 
diru laguntza jaso nahi dutenak. 
EIT bizitegi-eraikin bat zein 
egoeratan dagoen egiaztatzen 
duen agiria da; baloratzen ditu, 
besteak beste, kontserbazio egoe-
ra, irisgarritasuna eta eragin-
kortasun energetikoa.

Suradesako ordezkari Iker 
Urbina eta Miren Argi Zeziaga 
berriki elkartu dira Elgetako 
eraikin jabeekin, legeak eragin-
dako aldaketen berri emateko.  
Eusko Jaurlaritzako Euskoregi 
erregistrotik ateratako datuen 
arabera, kalkulatzen dute Elge-
tan 66 eraikinek egin beharko 
dutela inspekzioa. "Neurriak 66 
eraikini eta 182 etxebizitzari 
eragiten die Elgetan. 66 eraikin 
horietatik 40 herrigunean dau-
de eta 26, berriz, auzoetan", 
zehaztu dute. "Suposa daiteke 
erdiak inguru baserriak izango 
direla".

Inspekzioa egitea gastua da
Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa 
egitea gastua da. "Jabeek arki-
tekto edo arkitekto teknikoa 
kontratatu beharko dute agiria 
egiteko, kostu hori bere gain 
hartuz", azaldu du Zeziagak. 
"Eraikinen Ikuskaritza Tekni-
koaren kostuaren tarifa ez dago 
finkaturik eta aurrekontu ez-
berdinak aurki daitezke. Sura-
desatik aurrekontu bat baino 
gehiago eskatzea gomendatzen 
dugu", gaineratu du. 

Une honetan, gainera, ez dago 
zuzeneko diru laguntzarik ikus-
karitza egiteko edo kostu horri 
aurre egiteko. "Baina EITren 
ondorioz obraren bat egin behar 
bada eta diru laguntzaren bat 
eskatzen bada, ikuskaritzaren 

kostua gastuen artean sar dai-
teke", argitu dute Suradesako 
ordezkariek.

legea indarrean eta aplikagarri 
Legea indarrean da eta aplika-
garria da. Txostenak aurkezte-

ko epemuga 2017ko ekainaren 
27tik aurrerakoa da, eta 50 urte 
izan edo betetzen dituzten erai-
kinen jabeek urtebeteko epea 
dute ikuskaritza egiteko. Zezia-
gak jakinarazi du ez dela espre-
suki baserriei zuzendutako 
betebeharra, baina ulertzekoa 
dela jabeen kezka. Hala, sor 
daitezkeen zalantzak argitzeko 
eta egin beharreko urratsak 
zeintzuk diren azaltzeko prest 
azaldu da. Arrasateko Nafarroa 
etorbidean ere badu bulegoa 
Suradesak, eta lanegun guztie-
tan izaten da zabalik.  

Plaza inguruko eraikin gehienak dira 50 urtetik gorakoak. l.z.

66 eraikin, inspekzioa 
egitera derrigortuta
Etxebizitza legeak eragindako neurria da eta arauak adierazitako ezaugarriak 
betetzen dituzten eraikin guztiek egin beharko dute 2018ko ekainaren 27a baino 
lehen. Suradesako ordezkariak ari dira Elgetan informazioa ematen

gastua da eta 
gomendatu dute 
aurrekontu bat 
baino gehiago 
eskatZeko

Liburutegiak urrian egindako 
ginkanak baditu irabazleak
Janitz isasik, itsaso askasibarrek, unai Frailek eta 
arkaitz Errastik irabazi dute 60 euroko erosketa-txartela

L.Z. ElgEta
Zazpi lehiakide izan ditu litera-
tura ginkanak, eta horietako 
batzuk taldeak izan dira. Hain 
zuzen ere, taldeetako batek lor-
tu du puntuazio onena. Hala, 
saria jasoko dute Janitz Isasik, 
Itsaso Askasibarrek, Unai Frai-
lek eta Arkaitz Errastik. Ana 
liburu dendan erabiltzeko 60 
euroko erosketa-txartela jasoko 
dute opari.

azaroan marrazki lehiaketa 
Laugarren urtez marrazki lehia-
keta antolatu du liburutegiak 
azarorako. Gaia, aurten, honako 
hau da: ipuinik gustukoena. 
Lehiaketa 5-16 urte artekoenda-
ko da eta parte-hartzaile bakoi-
tzak marrazki bakarra aurkez 
dezake. Hiru sari daude, bat 
lehiaketako kategoria bakoitze-
ko. 5-8 eta 9-12 urte bitarteko 
kategorietan saria da liburu bat 

eta marrazteko materiala. Aldiz, 
13-16 urte artekoendako saria 
da Ana liburu dendan erabiltze-
ko 30 euroko erosketa-txartela.
Interesatuek hilaren 30era ar-
teko epea dute marrazkiak aur-
kezteko, eta irabazleen izenak 
abenduan emango dituzte eza-
gutzera. Marrazki guztiak ikus-
gai jarriko dituzte liburutegian 
eta lan irabazleekin irakur pun-
tuak egingo dituzte. Liburute-
giko arduradunek jakinarazi 
dute parte-hartzea librea dela, 
baina sariak erabiltzaileen artean 
banatuko dituztela.

gu ere kontalari, gaur  
Gaur, bestalde, Eharik, Maiak, 
Uxuek, Janirek eta Irargik kon-
tatuko dituzte ipuinak liburu-
tegian, 17:00etan. Ikasturteko 
lehen Gu ere kontalari saioa 
izango da. Asmoa da ikasturtean 
zehar beste bi egitea.

Domeka arratsaldekoa saio be-
rezia izango dute gaztelekuan; 
izan ere, Jose Mari Unzetaba-
rrenetxea Zezia eta Mikel Lla-
rena gonbidatu dituzte. Bildu-
magileak dira eta zer nolako 
bildumak egiten dituzten, nola 
eta zergatik azalduko dute nes-
ka-mutikoen aurrean. Hori dela-
eta, ate irekiak egingo dituzte 
gaztelekuan 17:00etatik aurrera. 

Domekan herriko      
bi bildumazale 
gaztelekura bisitan Irteera domekan

Kantsatzekek antolatuta, 
mendi irteera Bargagainera.

Auzolanerako deia
Azula-Beizu bideko arekak 
garbitzeko dei egin du Udalak. 
Auzotarrak eta lur jabeak 
daude deituta. Gainerako 
herritarrak ere bai. Taldea 
08:30ean elkartuko da bihar 
Karabieta inguruan. 

oharrak

legeak adierazitako ezaugarriak betetzen dituzten eraikin guztiek 
egin beharko dute Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa, eta jabeek 
2018ko ekainaren 27ra arte dute txostena aurkezteko. Goi mailako 
teknikari batek egin behar du agiria, eraikina ikuskatu ondoren. 
"Ulergarria den moduan, baserritarrek eta ikuskaritza egin behar 
duten herritarrek ez dute albistea ongi hartu", esan dute 
Suradesako ordezkariek. "Ikuskapenaren ondoren eraikinean 
konpondu beharreko akats edo kalte larriak azaltzen badira, 
ezarritako epean konpondu beharko dira. Kasu batzuetan, obra 
horiei aurre egitea ez da samurra izango". Elgetako eraikin jabeek 
jakin behar dute Suradesako teknikaria astelehenetan izaten dela 
udaletxean, 09:00etatik 10:00etara.

eraikinen jabeak kezkatuta daude Pilota txaPElkEta
3. jardunaLdiko Emaitzak

Alberto Telleria-Angel Ibarluzea /                   
J. M. zubiaurre-Gorka Bolinaga  13-18
Iban Retolaza-Pello larrea /               
Iñaki Ugarteburu-Mikel Elkoro  18-16
Eneko Maguregi-Etor Garate /                         
Josu Mañarikua-Beñat Arabaolaza 10-18
Oxel Erostarbe-Gorka Arizmendiarrieta / 
Diego Cantabrana-Txomin De Vega18-15

4. jardunaLdiko Partiduak

GAUR, BARIKUA, 18:30EAn

1. Oskar Askasibar-Haritz Gallastegi / 
Iban Retolaza-Pello larrea                          

2. Josu Mañarikua-Beñat Arabaolaza  / 

Eneko Ormaetxea-Alain Valle

3. Eneko Maguregi-Etor Garate /      

Oskar Sarasua-Andoni Elorza    

4. Maitena Mañarikua-Uxue larrea / 

Rebeka Ubera-Ainhoa zeziaga

emakumeen txapelketa martxan

Hiru bikotek eman dute izena eta gaur 

emango diote hasiera txapelketari 

lehenengo partiduarekin.
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Oihana Elortza oñati
Araotz eta Arantzazu auzoetako 
paisaia plana egiten ari da en-
presa bat. Berez, Araotz erreka 
Arantzazu errekarekin elkartzen 
den eremua da planak jasoko 
duen esparrua, zona.

Diagnosia 
Argindarra ekoizteko ur-jauziak, 
uraren kanala eta errotak pa-
trimonio moduan hartuta lan-
duko dute plana. "Hori izango 
da proiektu honen oinarria. 
Orain, 2017a bukatu bitartean, 
diagnosia egingo dute. Hau da, 
elementu horien guztien egoerak 
aztertu, mehatxuak identifikatu, 
indarguneak zeintzuk diren 
zehaztu eta antzerako datuak 
jaso beharko dituzte. Hori guz-
tia egin ondoren, ekintza plana 
idatzi beharko dute. Hau da, 
egin beharreko interbentzioak 
zeintzuk diren esan beharko 
dute eta zer egin behar den 
zehaztu", azaldu du Udaleko 
Landa eta Garapeneko teknika-
riak, Aitor Gerenabarrenak.

Paisaia plan hori egiten Ecoin-
genia enpresa ari da. Eusko 
Jaurlaritzak diru laguntzak 
ematen ditu halako planak egi-
teko, eta, hori lortzeko, azaroa-
ren 15a aurretik –datorren eguaz-
tena– aurkeztu behar dute orain 
arte egin duten lanaren zati bat. 
"Hori izango da lanaren labur-
pena edo aurkezpena, nolabait 
esatearren. Gero, datorren ur-
tean, diagnosi horrek ondorioz-
tatu duena aztertu eta ekintza 
planen txostena egin beharko 
dute. Urtebete barru izango da 
hori, gutxi gorabehera. Udalak 
jasoko du txosten hori, eta gero 
aztertu beharko du plan hori 
aintzat hartu edo ez, eta, hartuz 
gero, jasotako ze interbentzio 
egingo dituen eta noiz. Txoste-

nean jasoko dituzten ekintza 
horiek gutxi gorabeherako au-
rrekontu bat ere izango dute 
idatzita alboan, eta gero, udal 
ordezkariek erabaki beharko 
dute ze ekintza egin eta noiz", 
azaldu du Gerenabarrenak.

Patrimonioa 
Paisaia plan hori dokumentu 
bat da, azken finean, eta hori 
egiten hasita dago Ecoingenia 
enpresa. Landuko dituzten ekin-
tza planetan baliteke jasotzea 
jabe partikularrak dituzten lur 
eremuetan egin beharreko in-
terbentzioak egitea, eta kasu 
horietan, egitea erabakitzen 
bada, jabearen baimenarekin 
egin beharko dituzte.

Oinarri ezberdinak kontuan 
hartuta egin daitezke paisaia 
planak eta horrek urarekin lo-
tura duten eremuak eta elemen-
tuak hartuko ditu kontuan pa-
trimonio moduan. Horrez gain, 
ingurumenari lotutako balioak 
eta balio kulturalak ere kontuan 
hartuko dituzte plana egiteko.

Jaturabeko presa urez gainezka 2016ko martxoaren hasieran. o.e.

Araotz inguruko paisaia 
plana egiten hasi dira 
zona horretan eta arantzazu inguruan dauden argindarra ekoizteko ur elementuak 
patrimonio moduan hartuta egingo dute plana; ur-jauziak, errotak eta uraren kanala 
izango dira oinarri, egin behar diren aldaketak identifikatzeko

diAgnOsiA EgingO 
dutE OrAin EtA 
2018An EkintzA 
plAnAk jAsOkO 
dituztE

Bigarren eskuko liburu, arropa, 
disko, jostailu eta bestelakoen 
azoka egingo dute azaroaren 
25ean. Flea market azoka izango 
da, hirugarrenez. Parte hartu 
gura duenak izena eman behar 
du aurretik helbide honetara 
mezua bidalita: fleamarket.oina-
ti@gmail.com. Plazak mugatuak 
dira eta zozketa egingo da izena 
ematen dutenen artean.

Bigarren eskuko 
azoka egingo dute, 
hirugarrenez

Gaur, egubakoitza, egingo dute 
azaroko odol ateratzea. Aurre-
koak bezala, Mondragon Uni-
bertsitateko Enpresagintza Fa-
kultatean egingo dute. Ordutegia 
ere ohikoa izango da: 17:00etatik 
19:00etara. Hilero egiten dituzten 
ateratzeetara normalean joaten 
diren herritarrez gain, odola 
inoiz eman ez dutenak ere gon-
bidatuta daude.

Azaroko odol 
ateratzea egingo dute 
gaur Enpresagintzan

Urbietako industrialdearen ondoan jarriko dute semaforoa. o.e.

Semaforoa jarriko dute San 
Pedro parean, saihesbidean
Foru aldundiaren erabakia ez da udalaren gustukoa 
izan, biribilguneak egiteko aukera proposatuta

O.E. oñati
Foru Aldundiak semaforoa ja-
rriko du GI-2630 errepide nagu-
sian, Torreauzorako sarbide 
inguruan. Girder Ingenieros 
enpresak egin du proiektua, eta, 
horren arabera, Urbieta indus-
trialdearen eta Torreauzorako 
sarbidearen oinezko lotura se-
maforo bidez arautuko da. Mu-
rias eraikuntza enpresak egingo 
ditu lanak ia 120.000 eurotan.

Lanak 
Mikel Biain alkateak azaldu 
duen moduan, erabaki hori ez 
dute ondo hartu Udal Gobernuan: 
"Otsailaren 2an egin genuen 
bilera Aldundikoekin. Ulmako 
ordezkariak ere izan ziren bile-
ra hartan, guztion artean zirku-
lazio arazoari irtenbide integra-
la eman gura genion eta. Hala, 
saihesbidean biribilguneak 
egitea proposatu genien. Hitz 
egin genuen teknikariak ere ez 

zuen zebra-bidearen aukera gar-
bi ikusten, baina iritziz aldatu 
dute, antza, semaforoa jarriko 
dute eta".

Saihesbideko eguneroko zir-
kulazio handia kontuan hartuta, 
Goribarren eta Garibain biri-
bilgune bana egitea zen Udalak 
orduan Aldundiari proposatu-
takoa, industrialdeetarako eta 
auzoetarako sarbideak errazte-
ko eta arriskuak murrizteko. 
"Hainbat auzo alkatek sinatu 
zuten eskaera horren idatzia, 
eta hori ere ez dute kontuan 
hartu", zehaztu du Biainek.

Semaforoa Ulma Packaging 
negozioak pabiloi berria eraiki 
duen inguruan jarriko dute, alde 
batetik bestera errepidea guru-
tzatu behar duten oinezkoenda-
ko. Lanak noiz hasiko dituzten 
ez daki Biainek: "Errepidea 
Aldundiarena da eta, berez, ez 
du lanak egiteko baimenik es-
katu behar Udalean".
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I.O. oñati
Toki askotatik hartu daitezke 
irudiak; airetik edo lurretik, 
adibidez; bakoitzak ikuspegi 
berria eskainiko dio azken emai-
tzari. Bada, bide horretan, Oña-
ti airez erakusteko egitasmoari 
ekin zion Oier Yanizek (Oñati, 
2002). Gaur-gaurkoz, forma ema-
na die drone bidez harturiko 
irudi horiei, bideo bat sortuta. 
Horixe izango da, zehatz esanda, 
gaur gaztelekuan erakutsiko 
duena, 19:00etan hasita.
Zer erakutsiko diezu gaztelekura 
bertaratzen direnei?
Herria beste ikuspegi batetik  
–goitik– ikusarazten duen bideoa 
egongo da ikusgai, nik neuk 
sorturikoa. Finean, Oñatiko 
bazterrak bilduko zituzkeen 
ikus-entzunezkoa landu gura 
nuen, baina, ohikotasunetik 
gaindi, bestelako ikuspegia ema-
nez. Batez ere, herriko eraikin 
ezagunak eta mendiak ageri dira 
bideoan. 
Eta nolatan hasi zinen horretan? 
Drone bat oparitu zidaten, eta  
irudiak hartzen hasi nintzen, 
helburu finko barik. Denbora-
rekin, baina, irudi horiekin 
zerbait egin beharra nuela iru-
ditu zitzaidan; Oñatiri buruzko 

ikus-entzunezkoa egitea egoki 
litzatekeela pentsatu nuen. Be-
raz, gaztelekuko kideei azaldu 
nien egitasmoa, laguntza eske. 
Baiezkoa eman zidaten. 
Pasioa ez omen da proiektu baka-
rrera mugatzen... 
Hala da. Oraindik ez dut aurre-
ra begirako proiektu zehatzik. 
Baina pasioa elikatzen hasia 
naiz jada: Airetik drone view 
bataiaturiko Facebook profila 
sortu dut. Bertan, egunerokota-
sunean drone bidez harturiko 
irudiak –bideoak eta argazkiak– 
egongo dira ikusgai.

oier Yaniz, dronearekin. oier yaniz

"Beste ikuspegi batetik 
ikusarazi gura nuen Oñati"
oiEr yaniZ ikaslEa
Dronearekin grabatu ditu oñatiko zenbait txoko

Euskal etxea

Bizitza etxearen inguruan antolatzen zen iraganean. Bizitokiaz 
aparte, lantokia ere bazen. Sukaldea, logelak, uztak gordetzeko 
ganbarak, ukuilua, oilategia, arditegia, dolarea, etab. aurki 
zitezkeen horietan. Sagardoaren balore ekonomiko eta 
kulturalak garrantzitsuak ziren, bidaiari askok aipatu zuten 
bezala.

Etxearen garrantziaz, Gregorio Mugika euskaltzale handiak 
honela adierazten zuen Argia astekarian –1922an–: 
"Euskaldunak benetan maite dugu gure etxea. Berri, zahar, erdi-
eroria izan, maite izateko berdin zaigu. Han jaio ginan; gure 
gurasoak han etorri ziran mundura. Aurreko guztien ikutu 
goxo eta maitagarria du gure etxeak. Gure ondorengoen ikuttu 
maitagarri eta goxoa ere izango du". Bestetik, Elissanburu 
lapurtar olerkariak ere ederki azaltzen du aipatutakoa, Nere 
Etxea izeneko kantuan: "Nahiz ez dan gaztelua, maite dut nik 
sorlekua, aiten aitek hautatua. Etxetik kanpo zait iduritzen 
nonbait naizela galdua; nola han bainaiz sortua, han dut utziko 
mundua, galtzen ez badut zentzua". 

nirE ustEz

esteBan irusta

Iker Oñate oñati
Gertakizunak gertakizun, 90 
urteko historia daroa soinean 
Portu kaleko Txantxiku Txoko 
elkarteak. Asko dira urte horie-
tan guztietan izan dituen baz-
kideak; lau, izandako egoitzak. 
Bada, halakoak izango dituzte 
berbagai bihar, urtebetetze os-
pakizunean. Bi dira egunerako 
antolatu dituzten hitzordu na-
gusiak: Jesus Murgiondoren 
berbaldia –atzera begirakoaz– eta 
afaria. Tartean, Felix Arregi ere 
omenduko dute; bazkide zaha-
rrena da, 92 urterekin. 

"Euskal Herri mailan, elkarte 
zaharrenen artean dago Txan-
txiku Txoko. Askorako bide 
ematen du 90 urteko historiak, 
eta pasarte interesgarri ugari 
daude tartean. Horien inguruan 
jardungo dut", argitu du Jesus 
Murgiondok, elkarteko bazki-
deak. 

Lau egoitza, orain artean 
1927ko urriaren 4koa da elkar-
teari erreferentzia egiten dion 

lehen dokumentua. Zehatz esan-
da, bere sorrerarako egin beha-
rreko ekarpen ekonomikoaren 
inguruan dihardu. "25 pezetako 
ekarpena egin behar izan zuen 
bakoitzak. Beraz, esan dezakegu 
jauntxoen elkarte zela; medikuak, 
abokatuak eta enpresariak zeu-
den tartean", azaldu du Mur-
giondok. Batez ere, herriko 
boxeozaleen ekimenez sortu zen 
elkartea, elkartzeko toki beharra 
zuten. Bada, Txaketua gaineko 
lokal bat hartu zuten errentan; 
eta bertan egon ziren 1969. ur-
tera bitartean. "Etxebizitzak 
egin behar zituztela eta, egoitza 
utzi beharra izan zen", argitu 
du Murgiondok.

Aipatu beharrekoa da, bide 
horretan, gaurko lokala euren 

egin arte, bazkideek beste bi 
egoitza izan zituztela: Ona Ho-
teleko solairu bat eta Aloña 
zinema areto azpiko lokala. Az-
kenean, bada, 1999an lekualda-
tu zituzten egun duten egoitza-
ra, Portu kalera. 

txantxiku txoko eta kirola 
Txantxiku Txoko hertsiki lotu-
rik egon da herriko kirolarekin. 
Zehatz esanda, ziklismoa eta 
pilota izan ditu jardunbide na-
gusi. "Ziklismo proben antola-
kuntzan esangura handia zuen 
Txantxiku Txokok. Esaterako, 
Arantzazuko igoera eta mundu-
ko ziklo-kros txapelketa antola-
tzen genituen", dio Murgiondok.

Horrez gain, esan bezala, pi-
lotaren bueltan ere jardun zuen 
elkarteak. "Herriko pilota taldea 
sortu genuen, Txantxiku Txoko 
izenpean", dio. Ostean, Aloña 
Mendi kirol elkartea sortu zen, 
eta bere gain hartu zuen pilota 
taldearen ardura. Beraz, Txan-
txiku Txokok zeresana du Aloña 
Mendiren historian.  

Txaketua gaineko lokal bat izan zen Txantxiku Txokoren lehen egoitza. txantxiku txoko

Bederatzi hamarkadako 
historia soinean
90 urte bete ditu herriko elkarte zaharrenak: txantxiku txokok. askorako bide ematen 
du bederatzi hamarkadako historiak, eta herrian ere badu islarik bertako jardunak. 
bihar ospatuko dute elkartearen urtebetetzea, berbaldia eta afaria eginda

"euskal herrI 
maIlan, elkarte 
zaharrenen artean 
dagO txantxIku 
txOkO" 
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Urtero lez, aurten ere denboral-
di bukaerako bazkaria antolatu 
du Markel Irizarren lagunarteak; 
bertan izango da txirrindulari 
oñatiarra. Biharko finkatu dute 
hitzordua; eta, ohiturari jarrai-
ki, Zotzen bazkalduko dute. 
Ekintzan esku hartu gura due-
nak gaur du izena emateko azken 
eguna; Zotzen bertan dago ho-
rretarako aukera.

Ziklismozaleek bihar 
dute denboraldi 
bukaerako bazkaria

Aloña Mendi futbol taldeak Or-
diziaren aurka jokatuko du bihar, 
18:30ean hasita, Altamira futbol 
zelaian. Aipatu beharrekoa da, 
zortzi partidu jokatu ostean, 
sailkapeneko lehen postuan di-
rela oñatiarrak; hiru puntuko 
aldea dute bigarrenarekiko. 
Ordiziarrak, berriz, hamabos-
garren postuan dira, bost ber-
dinketa erdietsita.

Lehen postuari heldu 
guran doa futbol 
taldea Ordiziara

Jada eskuragarri daude Aloña 
Mendiko pilota sailak, 50. ur-
teurrena ospatu nahirik, anto-
laturikoa bazkarirako txartelak; 
azaroaren 25erako finkatu dute 
hitzordua. Nagusiek 30 eurotan 
eskura dezakete eurena; eta, 
haurrek, 15 eurotan. Bada, Txo-
kolateixan, Arranon, Izarraitzen 
eta Aloña Mendi tabernan jarri 
dituzte txartelak salgai.

Pilota sailak 
eskuragarri jarri ditu 
bazkarirako txartelak

Alde Zaharra saskibaloi taldea-
ren kontra jokatuko du Aloña 
Mendik asteburuan; bihar dute 
hitzordua, 20:00etan, Donostian. 
Aurreko asteburuko partidua 
irabazita –Errobide Irunen kon-
tra–, garaipenaren bidea hartu 
guran dira oñatiarrak. Oraingoz, 
bi garaipen dituzte erdietsita, 
eta hamahirugarren postuan 
daude –hamalau talde daude–.

Donostian jokatuko 
du Aloña Mendi 
saskibaloi taldeak

Iker Oñate oñati
Datorren urterako federatzeko 
aukera zabalduko du Aloña 
Mendiko mendi sailak; azaroa-
ren 22ra bitartean egongo da 
horretarako aukera. Bada, bi 
bide jarri dituzte federatu gura 
duenarentzat: Aloña Mendiko 
egoitzan ez ezik, alonamendi.
mendi@gmail.com posta elek-
tronikora idatziz ere eman dai-
teke izena. Horietan lehena, 
baina, ez da egun guztietan 
egongo erabilgarri; azaroaren 
14an, 16an, 20an eta 22an zabal-
duko dute bulegoa, 19:00etatik 
21:00etara bitartean.

"Garrantzi handia ematen dio-
gu federatuta egoteari. Ezuste-
koak gerta daitezke mendian, 
eta halakoetarako komenigarria 
da estaldura izatea, besteak bes-
te, erreskaterako eta osteko 
mediku segimendurako", azaldu 
du Amaia San Miguelek, mendi 
saileko kideak. Gauzak horrela, 
Aloña Mendik antolaturiko ir-
teeretarako ere beharrezko da 
federatuta egotea. "Gipuzkoako 

Mendi Federazioak duela bi urte 
egin zigun baldintza hori jar-
tzearen proposamena", dio. Or-
dura arte, salbuespen egoeretan 
besterik ez zuten eskatzen fede-
ratuta egotea.

Bide horretan, urteekin gora 
egin du federatuta dauden men-
dizaleen zerrendak. "Gero eta 
gehiago dira federatzen direnak, 
beharbada, azken urteetan men-
dian izandako ezbeharrek era-
ginda. Jendea kontzientziatuago 
dagoela dirudi", dio San Migue-
lek. Gaur-gaurkoz, 850 federatu 
inguru ditu Aloña Mendik.

Valderejora irteera 
Aloña Mendiko mendi sailak 
aurrera segitzen du bitartean; 
Valderejo natur parkera egingo 

dute hurrengo irteera, azaroaren 
19an. Bertan esku hartu gura 
duenak hilaren 16a baino lehen 
eman dezake izena, Aloña Men-
di tabernan edo sailaren posta 
elektronikora mezua bidalita. 
"Zailtasun tekniko bako irteera 
izango da Valderejokoa. Azken 
finean, mendi zaletasuna bul-
tzatzea dugu helburu nagusi; 
eta horren bidean dira antola-
turiko ekintza gehienak", azaldu 
du saileko kideak.

Mendi astea, azaro bukaeran
Bestalde, ohiturari jarraiki, 
Mendi Astearen ekintza sorta 
prestatzen dihardu mendi sailak; 
zehatz esanda, azaroko azken 
asterako finkatu dituzte hitzor-
duak. Era guztietako berbaldiez 
gozatzeko aukera izango dute 
bertaraturikoek. Besteak beste, 
Julio Villar alpinista, Jorge 
Garcia-Dihinx blogaria eta Oiha-
na Kortazar mendi lasterkaria 
izango dira. Horrez gain, Kilian 
Jorneti buruzko ikus-entzunez-
koa eskainiko dute.

Urtean zehar hainbat mendi irteera antolatzen ditu mendi sailak. AloñA mendiko mendi sAilA

Federazio kanpainari 
ekingo dio mendi sailak
Mendizaleek azaroaren 22ra bitartean dute federatzeko aukera. Elkarteko egoitzan  
ez ezik, posta elektronikoz ere eman daiteke izena. gaur-gaurkoz, 850 federatu 
inguru ditu aloña Mendik, eta luzatuz doa zerrenda

"ezustekOak gerta 
daItezke mendIan, 
eta halakOetarakO 
kOmenIgarrIa da 
estaldura Izatea"

Garaipenaren bidea hartuta, 
jarraipena eman guran
urteko lehen garaipena eskuratu zuten aloña Mendi 
eskubaloi taldeko neskek 

I.O. oñati
Kostata, baina heldu zitzaien 
denboraldiko lehen garaipena 
Aloña Mendiko neskei. Bada, 
bide horri helduta segitu gura 
dute datozen partiduetan. Bihar 
dute hurrengo hitzordua, Zubi-
koan; Bera Bera taldearen aur-
ka jokatuko dute, 18:00etan 
hasita. "Partidu zaila izango da, 
joko azkarra baitute donostia-
rrek, kontraeraso askokoa. Aste 
osoa jardun dugu zapatuko nor-
gehiagoka prestatzen; irabazte-
ko aukera izango dugu, beraz", 
azaldu du Nerea Morenok, tal-
deko entrenatzaileak.

Orain artean, oñatiarrek ara-
zoak izan dituzte puntuak er-
diesteko. Dena den, emaitzak ez 
dira beti jokoaren isla. Bada, 
sailkapenak hala irudi badeza-
ke ere –azken postuan dira oña-
tiarrak–, baikor da taldeko en-
trenatzailea: "Orain artean gol 

gutxigatik galdu ditugu partidu 
gehienak. Pozik egoteko modu-
ko jarreraz eta jokoaz dihardu-
gu, gainera. Hala, ziur naiz 
puntuak eskuratuko ditugula 
hemendik aurrera. Denboral-
diaren hasiera baino garrantzi-
tsuagoa da bukaera". Aintzat 
hartu beharra dago garaipen 
bakarrera dutela bosgarren sail-
katua –hamaika talde ditu txa-
pelketak–.

talde izaera 
Bestalde, Moreno "pozik" da 
jokalarien jarrerarekin. "Talde 
izaera sendotzea lortu dugu aur-
tengoan. Gainera, entrenamen-
duetan ikasitakoa kantxaratze-
ko gai izan gara orain arteko 
partiduetan; tartean, gogor 
dihardugu defentsan", dio. Beraz, 
bide beretik jarraitzea dute hel-
buru, eta horretarako motiba-
ziorik ez zaie falta.
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Arantzazu Ezkibel oñati
Ikusi Makusi erretiratuen an-
tzerki taldeak Nos vamos de 
vacaciones antzezlana estreina-
tuko du gaur, 17:30ean. Erreti-
ratuen kultura astearen barruan 
egingo dute estreinaldia; hori 
horrela, Pake Lekuko bazkideei 
bakarrik zuzenduta egongo da. 
Bada, askorendako lan ezaguna 
izango da; izan ere, orain dela 
hamar urte estreinatu zuten 
antzezlana birmoldatu egin dute 
eta beste ukitu batekin taulara-
tuko dute. "Pentsatu dugu lana 
errepikatzea; azkenaldian ez 
dugu denborarik izan lan berri 
bat ikasteko, eta, gainera, tal-
dekide bat ere falta zaigu –Cruz 
Odriozola zena–", azaldu du Asun 
Arzuaga zuzendariak. 

Umorezko antzezlana da 
Ikusleek ze berritasun ikusiko 
duten galdetuta, Arzuagak azal-
du du aktoreen artean pertsonaia 
aldaketak egon direla, eta testua 
moldatu dutela. "Hiru emaku-
meren istorioa da; hamabost 

egunerako Benidormera joatea 
erabaki dute, euren gizonei bez-
peran abisatuta". Horrela azaldu 
du lanaren istorioa Arzuagak. 
Umorezko antzezlana da, ikusleak 
barrez jarriko dituena.

Abenduaren 3an, domeka, he-
rritar guztiei zabaldutako ema-
naldia egingo dute, 19:00etan. 

13 urteko historia 
Orain dela 13 urte hasi zuten 
antzerki ibilbidea Ikusi-Makusi 
taldekoek. Urte hauetan guztie-
tan lan mordoa taularatu dituz-
te. Hasiera batean, beste batzuek 
idatzitakoak, eta, azkeneko ur-
teetan, Asun Arzuaga ibili da 
antzezlanak idatzi eta zuzentzen. 
Herrian bakarrik ez, herritik 
kanpo ere ibili dira euren lanak 

eskaintzen: "Iaz hamaika bider 
irten ginen, baina urteren batean 
hamazortzi irteera egin izan 
ditugu", azaldu dute. Hemendik 
aurrera kanpora irtetea zailagoa 
izango dela diote; batetik, eurak 
nekatu egiten direlako, eta, bes-
tetik, krisiaren eragina nabari-
tu dutelako.

Oñatin bertan hiru emanaldi 
egiten dituzte; erretiratuei zu-
zendua, abenduan egingo dute-
na eta udaberrian GKEendako 
emanaldia. Horrez gain, Santa 
Anako mojengana ere joaten 
dira: "Desiratzen egoten dira gu 
noiz joango. Esaten dute Gabo-
netako opari onena gu hara 
joatea izaten dela. Barre piloa 
egiten dute", dio Arzuagak. San 
Martin erresidentziara eta be-
neditarrenera ere joaten dira.

Ikusi-Makusi taldeko kideek 
erretiratuak animatu gura di-
tuzte: emanaldia ikusteaz gai-
nera, baita taldean parte har-
tzera ere. Izan ere, "gustu han-
diz" hartuko dute jende berria 
taldean.

ikusi-Makusi antzerki taldeko kideak eguazteneko entseguan. arantzazu ezkibel

Hamar urteren ondoren 
nobedadeekin datoz
'Nos vamos de vacaciones' antzezlana birmoldatuta estreinatuko du gaur, 17:30ean, 
ikusi-Makusi taldeak; bazkideei zuzendutako emanaldia izango da. Herritar guztiei 
zabaldutako saioa abenduaren 3an egingo dute, 19:00etan, Santa ana antzokian

ErrEtirAtuAk 
AnimAtu gurA 
dituztE AntzErki 
tAldEAn pArtE HAr 
dEzAtEn

Eguaztenean hasi zuten Irakur-
keta erraza egitasmoa liburute-
gian, eta aurrerantzean ere egun 
hori mantenduko dute ekime-
narekin jarraitzeko.

Hiru lagun elkartu ziren eguaz-
tenean liburutegian, eta Romeo 
eta Julieta liburua izan zuten 
esku artean –gaztelerazko ber-
tsioa–. Irakurtzeko zailtasunak 
dituztenei –etorkinak, batez ere– 
zuzendutako taldea dela kontuan 
hartuta, euren erritmora egoki-
tutako ekimena da. 

Nerea Escuderok eta Arantza-
zu Ibarrondok gidatuko dituzte 
irakurketa saioak, eta euren 
asmoa da talde egonkorra osatzea 
ekimenari jarraipena eman ahal 
izateko.

Eguaztenetan egingo 
dute 'Irakurketa 
erraza' egitasmoa

Bihar, zapatua, 21:30ean hasiko 
dute film laburren emanaldia. 
Egunean zehar egindako lanak 
Santa Anan eskainiko dituzte; 
eta aurtengo nobedadea da aldi 
berean gaztelekuan ere eskai-
niko dituztela lanak. Guztira, 
20 film labur ikusteko aukera 
egongo da. Ondoren, sariak ba-
natuko dituzte.

Aurtengo edizioak arrakasta 
handia izan du. Hogei talderen-
dako lekua zegoen, eta izen-ema-
tea zabaldu orduko bete zen 
plaza kopurua. Parte-hartzaileak 
08:00etan elkartuko dira gazte-
lekuan eta orduan jakingo dute 
zein izango den gaia eta objektua. 
Hamaika ordu izango dituzte 
film laburra egiteko.

OLRko lanak Santa 
Anan eta gaztelekuan 
eskainiko dituzte

iazko edizioan parte hartu zuten gaztetxoak. oñatiko liburutegia

'Ipuin ibiltaria' idazteko aukera 
izango dute herriko gaztetxoek
Parte hartu gura duenak haur liburutegian eman 
beharko du izena; hamabost haurrendako lekua dago

A.E. oñati
Haurrak idazle bihurtuko ditu 
egitasmoak, bigarrenez. Udal 
Liburutegiak jarri du martxan 
Ipuin ibiltaria ekimena. Helbu-
rua da umeak eurak izatea li-
burua idatziko dutenak. Orrial-
de bakarra idatziko dute, aurre-
tik idatzirakoari jarraipena 
emango diona. Bakarka edo 
taldeka idazteko aukera izango 
dute, gainera.

Egitasmoan parte hartu gura 
duenak haur liburutegian eman 
beharko du izena azaroan zehar. 
Hamabost umerendako lekua 
egongo dela azaldu dute.

Lehenengoan, hamabi familia 
Urte hasieran egin zuten lehen 
liburua. Ama baten ideia izan 
zen liburua idaztea; haur libu-
rutegian azaldu, eta aurrera 
egitea erabaki zuten. Hamabi 
familiak eman zuten izena –ha-
mazazpi neska-mutiko–. Familia 
bakoitzak astebetez izan zuen 
liburua etxean; haurraren adi-
naren arabera, esaldi edo pasar-
tetxo bat idatzi eta marrazkia 
gehitu zion liburuari.

Martxo amaieran aurkeztu 
zuten liburua eta ordutik hona 
liburutegian dago maileguan 
hartzeko.
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Xabier Urzelai antzuola
Antonio Merino (Antzuola, 1966) 
ez da zarata handia ateratzekoa. 
Umiltasunez gogoratu ditu bere 
garaiko atletismo kontuak, eta, 
seguruenik, umiltasun horrek 
markatu zuen, neurri handian, 
bere kirol ibilbidea. Baina ira-
kurle, Elay enpresan lan egiten 
duen antzuolar hori Gipuzkoa-
ko atleta nabarmenetako bat 
izan da, eta bere markei begi-
ratzea baino ez dago horretaz 
jabetzeko. GOIENAk aspalditik 
zor zion elkarrizketa hau, Beho-
bia-Donostiaren bezperan. 
antonio, Eztala futbol zelaian gau-
de, eta oraindik korrika egiteko bi 
kale daude bertan. Zenbat buelta 
eman dizkiozun futbol zelai honi... 
Ez dakizu ondo. Normalean, 
Bergarara edo Zumarragara 
joaten nintzen korrika egitera, 
entrenatzailea Zumarragan nuen 
[Santi Perez], baina denbora 
gutxi nuenean hona etortzen 
nintzen. Korrika nenbilela he-
rriko kanpaien hotsaren zain 
egoten nintzen, eta 15 minutuan 
behin norabidez aldatzen nuen, 
gorputzaren atal bat gehiago ez 
nekatzeko. Faltan igartzen dut 
hemengo aire garbia, baso erdian 
gaude eta igarri egiten da. Du-
rangon [han bizi da] ez dugu 
halakorik, kutsadura handiagoa 
dago eta.  
Zelan hasi zinen atletismoan? 
Garai hartan Antzuolan ez ge-
nuen futbol zelairik. Egun Goiz-
per enpresa dagoen lekuan ber-
degune handi bat zegoen, eta 
bertan ibiltzen ginen futbolean. 
Baina, Goizper handitu zutenean, 
berdegunea desagertu egin zen, 
eta Eztala ez zuten amaitzen. 
Bada, urte haietan Jose Inazio 
Garitano ibiltzen zen Antzuolan 
herri lasterketak antolatzen, eta 
hura izan zen, neurri handian, 
atletismoaren harra sartu zigu-
na. Urte askoan nire entrena-
tzailea izan zen Garitano.
Herri mailako atleta izatetik, adidas 
etxeko talde nazionalera egin zenuen 
salto. Zelan eman zenuen pauso 
hura? 
Espainiako Kros Txapelketetan 
egin nituen lasterketak oso la-
gungarriak izan ziren, hainbat 
urtetan hamabost onenen artean 
sailkatu nintzelako. Hor talde 
indartsuak zeuden, Reebok, Adi-
das, Puma, Joma, Nike... Baina, 
garbi daukat Diego Garciak 
zerikusi handia izan zuela nik 
Adidasen eskaintza jaso ahal 
izateko. Diegok eta biok ordu-
rako entrenatzaile bera genuen, 

elkarrekin entrenatzen ginen 
eta ordurako Diego Adidas tal-
deko kide zen. Beti esan izan 
dut Diego Garcia zenarekin zo-
rretan nagoela. Adidas taldea-
rekin hiru urte egin nituen, eta 
ondoren Fila taldera joan nintzen.
Noiz utzi zenuen atletismoa? 
35 urte inguru izango nituen, 
eta ordurako giharretako hain-
bat lesio nituen. Azken urteota-
ko maratoi erdietara arazo fisi-
koekin joaten nintzen, eta men-
talki ere nekatuta nengoen. 
Taldekide batzuk profesionalak 

ziren, baina gu, nahiz eta talde 
handietan egon, atleta amateu-
rrak ginen, atletismoak ez zuen 
dirurik ematen. Lagunek galde-
tu izan didate ea zergatik ez 
nuen, esaterako, eszedentzia 
hartu eta urteren baten atletis-
moaren aldeko apustu garbia 
egin. Baina hipoteka ordaindu 
beharra zegoen [Barre]. Eta le-
sionatuz gero, zer?
Erraz hartu zenuen lasterketak alde 
batera uzteko erabakia? 
Ez pentsa, kostatu egin zitzaidan. 
Erretiroa hartu ostean ere las-

terketaren bat edo beste egin 
behar izan nuen hartutako era-
bakia zuzena zela ikusteko. Las-
terketa haiek prestatzen kontu-
ratu nintzen ez zuela horrela 
jarraitzea merezi.  
Gaur egun, ze harreman duzu at-
letismoarekin? 
Izugarri gustatzen zait, eta pren-
tsan asko jarraitzen ditut atle-
tismoko kontuak. Bestalde, 
Durango inguruan dauden herri 
lasterketak gustura egiten ditut, 
urtean bat edo beste egiten dut. 
Baina gurago dut nire kabuz 
kirola egin, korrika apur bat, 
mendiko bizikletan buelta bat...  
Joan den astean izan zen antxin-
txika krosa... 
Behin egin dut! Duela urte batzuk 
etorri nintzen lasterketa hori 
egitera, eta gazteek nire tokian 
jarri ninduten [Barre]. Lehenen-
go bizpahiru kilometroetan au-
rrekoekin joan nintzen, baina 
erritmo bizian joan ziren, eta 
ezin jarraitu! Uste dut zazpigarren 
edo zortzigarren sailkatu nintze-
la. Urteek ez dute barkatzen.  
Eta Behobia-Donostia egiteko go-
gorik ez? 
Bada, egia esateko, ez. Atleta 
izan garenok ez dakigu dortsala 
jantzi eta lasai korrika egiten, 
kosta egiten zaigu. Seguru izena 
emanez gero serio hasiko nin-
tzatekeela entrenatzen, eta las-
terketan berotu ederra hartuko 
nukeela. Goizero bostetan jaiki-
tzen naiz Antzuolara lanera joa-
teko, dagoeneko ez gara gazteak, 
eta halako esfortzuen aurrean 
bihotza zaintzeko adina ere badut. 
Egia esateko, beldur apur bat 
ere ematen dit gaur egun bihotza 
halako pultsazioetan jartzeak.  
1997ko Behobia-Donostia hartan 
hegan egin zenuen. Zenbat edizio-
tan hartu zenuen esku? 
Guztira, hiru ediziotan izan 
nintzen, eta hiruretan ibili nin-
tzen 1.05eko marka azpitik. Bai-
na gogoan dut Santi Perez en-
trenatzaileari ez ziola grazia 
handirik egiten gu lasterketa 
horretara joateak. Jai moduan 
hartzen genuen, ondoren Donos-
tian geratzen ginen parrandan... 
Eta hark esaten zigun kontuz 
ibiltzeko, kros denboraldia ge-
roago hasten zelako eta Behobia-
Donostiara ondo entrenatu barik 
joaten ginelako.
Urte baten proba ondo prestatzeko 
erabakia hartu zenuen.  
Halaxe da, bai. Lasterketa ondo 
prestatu barik ordu eta bi mi-
nutu inguruko denbora egin 
nuela ikusita, entrenatzaileari 

antonio Merino, aste barruan antzuolako futbol zelaian; gaztetan, bertan zegoen pistan entrenatzen zen. xabier urzelai

"Behobia luzea 
da, indarrak 
gordetzea da 
nire aholkua"
aNtoNio mEriNo atlEta ohia
 atletisMoa  ibarrean ez dago antonio Merinoren markak hobetzen dituenik –eta 
gipuzkoan gutxi daude–; 1997an bigarren sailkatu zen behobia-Donostian (1.00.57)

Merino, 1997ko Egin-en kronikan. a.m.
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esan nion lasterketa ondo pres-
tatzeko gogoa nuela, oraindik 
minutu bat hobetzeko tartea 
nuela ikusten nuelako. Ez zion 
graziarik egin, baina halaxe egin 
nuen. Hala, 1997ko edizio hartan 
Adidas taldetik Diego Gartziak 
eta nik hartu behar genuen esku, 
eta, elkarrekin entrenatzen gi-
nenez, banekien distantzia ho-
rretan Diego baino indartsuago 
nengoela, nahiz eta Diego izan 
benetako faboritoa. Baina, azken 
momentuan, Valentziako talde-
kide batek, Antonio Perez Pe-
ralesek, lasterketara etortzea 
erabaki zuen, eta, kilometro 
asko elkarrekin egin eta gero, 
azken kilometroetan ihes egin 
zidan eta lasterketa irabazi zuen.  
Gogoan duzu zelako lasterketa izan 
zen? 
Urtero moduan, jendearen ani-
moek bultzatuta egin genuen 
korrika, hori ez da aldatu. Lehe-
nengo bost kilometroetan Diego 
Garciak jarri zuen erritmoa, 
baina Gaintxurizketan atzean 
utzi genuen, eta Perez Peralesek 
eta biok egin genuen aurrera. 
Eta lasterketa amaieran hiru 
segundoko aldeagatik irabazi 
zidan [1.00.54]. Egia esan, badut 
Behobia-Donostia irabazi ez iza-
naren arantza.  
Damutu izan zara inoiz lasterketa 
hori hobeto prestatu ez izanagatik? 
Egia esan, bai. Izan ere, lehen-
tasuna eman izan banio eta 
hobeto prestatu izan banu, ira-
bazteko aukera izango nukeen. 
Baina, lehen aipatu moduan, 
urteko helburu nagusiak aurre-
rago izaten genituen, eta gure-
tako goizegi zen.  
Taldeka Espainiako Txapelketa 
irabazi duzu, baita Europako Txa-
pelketa ere Portugalen...  Baina 
Behobiak mediatikoki oihartzun 
handiagoa du. 
[Barre] Beti esan izan dut Beho-
bia-Donostia atleta amateurren-
dako erreferentziazko lasterke-
ta dela. Baina bai, gogoan dut 
Europako Txapelketa irabazi 
genuenean hemengo komunika-
bideetan apenas izan zuela oihar-
tzunik. Eta kontrara, imajinatu 
zer den Behobia-Donostia las-
terketa irabaztea. Izugarri hazi 
den lasterketa da, marka asko 
egoten dira horra begira, eta 
gaur egun atleta baten palma-
resa borobiltzeko lasterketa 
garrantzitsua da.  
Zuri, baina, krosa gustatu izan zai-
zu beti. 
Zalantza barik, hor ibili izan 
naiz ni beti gustura. Distantzia 

eta modalitate gehienetara ondo 
moldatu izan naiz, baina krosean 
eman izan dut onena. Lau urtez 
Euskadiko txapeldunorde izan 
nintzen, eta, garai hartan oso 
maila oneko atletak zeudenez, 
balio handia ematen diot horri. 
Nahiz eta hor ere badudan inoiz 
irabazi ez izanaren arantza.  
Gogoan dituzu zure kirol ibilbidean 
egindako marka onenak? 
Bai, horiek buruan geratzen 
dira. 800 metrotan 1.54.08, 1.500 
metrotan 3.50.60, 3.000 metrotan 
8.10 [Gipuzkoako errekorra da 

gaur egun], 5.000 metrotan 14.07, 
10.000 metrotan 29.04 eta mara-
toi erdian 1.04.18 [Azpeitia-Az-
koitia lasterketan egin zuen 
marka hori]. Gogoan dut mara-
toi erdian eta Behobia-Donostian 
abiadura berean egin nuela 
korrika, kilometroa 3.03ra. 3.000 
metroko lasterketako marka 
egiteko, berriz, kilometroa 2.43ra 
egin behar da.  
amaitzeko, ze gomendio emango 
zenieke domekan Behobiako irtee-
ra puntuan egongo direnei? 
Beti komentatu izan dut kontuan 
izan behar dela Behobia-Donos-
tia 20 kilometro pasatxoko las-
terketa dela, hau da, proba 
luzea dela. Dosifikatzen jakitea, 
edo beste modu batera esanda, 
indarrak neurtzen jakitea, ho-
rixe da domekara begira go-
mendatuko nukeena, hasieratik 
erritmo gogorra jartzen duenak 
garesti ordain dezakeelako. 
Eguraldiari dagokionez, hor 
beroa izaten da arriskutsua, 
deshidratazio arriskua egoten 
delako, baina ez dut urte dome-
kan halako arazorik izango 
dutenik. Eta, batez ere, goza 
dezatela, gozatzeko lasterketa 
da eta.

antonio Merino, bigarren egin zuen urtean, ordurako bakarrik. a.m.

"taldekide 
profesionalak 
zituen amateur 
mailako atleta 
nintzen ni"

"BehoBiaren 
oihartzunaz jaBetu 
izan Banintz hoBeto 
prestatuko nuke 
proBa hori"

Domekan 30.000 lagunetik gora izango dira Behobia-Donostia 
lasterketan. Datuek diote euskaldunen parte-hartze kopuruak 
behera egin duela, baina kanpotik datozenek betetzen dutela 
hutsune hori. azken urteotako datuei begiratuta, Debagoieneko 
450 lagun ingurutik amaitu izan dute azken urteotan lasterketa   
–parte-hartze osoaren datuak ez ditugu–, eta aurten ere zifra hori 
ez da askorik aldatuko. Bada, domekan bertan Goienak gertutik 
jarraituko du lasterketa hori. Bulebarreko helmugan izango dira 
lankideak, ibarrekoen testigantzak hartzen. Eta astelehenean 
Harmailatik saio berezia eskainiko da Goiena telebistan, 53. edizio 
honek eman duena erakusteko. Goiena.eus atarian, berriz, 
ibarrekoen denborak argitaratuko dira, eta argazki galeriak.

iaz 450 debagoiendar helmugan

futbola

Emak. Euskal liGa

l. arizmendi-arratia
Zapatua. 17:45. mojategi.

OhOrEZkO ErrEGiOna.

real union-uda
Zapatua. 15:30. irun.
tolosa-mondra
Zapatua. 16:30. Berazubi.
touring-Bergara
Zapatua. 16:30. Errenteri.

ErrEG. prEfErEntEa

idiazabal-antzuola
Zapatua. 16:00. idiazaba.
aretxabal.-zumaiako
Domeka. 16:30. ibarra.
mondra-ikasberri
Zapatua. 15:45. mojategi.
Bergara-tolosa
Domeka. 16:30. ipintza.
ordizia-aloña mendi
Zapatua. 18:30. Ordizia.

lEhEn ErrEGiOnala

eibartarrak-aloña m.
Zapatua. 15:45. unbe.
arizmendi-urola
Zapatua. 17:30. ibarra.

OhOrEZkO GaZtEak

zumaiako-aloña men.
Zapatua. 18:15. Zumaia.
mondra-amaikak Bat
Domeka. 16:00. mojate.
Bergara-eibar
Zapatua. 17:15. ipintza.
ostadar-aretxabaleta
Zapatua. 17:15. lasarte.

areto futbola

maila naZiOnala

aretxabaleta-afantxo
Zapatua. 17:30. ibarra.

Euskal liGa

sestao-mondrate
Domeka. 12:30. sestao.
labastida-eskoriatza
Zapatua. 17:30. labasti.
eskoriatza (atsedena).

GaZtEak, liGa naZiOn.

eskoriatza-Valle ebro
Zapatua. 19:50. manuel.

Gip. hiruGarrEn mail.

mondrate-oarso
Zapatua. 17:30 musakola

sEniOr EmakumEZkO.

anoeta-eskoriatza
Gaur. 21:00. Donostia.

saskibaloia

EBa

mu-easo loquillo
zapatua. 18:30. iturripe.

GaZtEak, Euskal liGa

mu a-easo elkar
Domeka. 12:15. musako.

GipuZkOakO sEniOr

mu-atletico s.
Domeka. 17:30. musakol.
alde zaharra-aloña m.
Zapatua. 20:00. Donostia.

sEniOr, BiGarrEn m.

Bergara sora.-Bosteko
Zapatua. 16:30. labega.

sEniOr EmakumEZkO.

eskoriatza (atsedena)

eskubaloia

EuskaDikO txapElk.

doniban.-ford mugarri
Zapatua. 18:00. pasaia.
askartza-fagor indus.
Zapatua. 19:45. Berango.

EuskaD. EmakumEZk.

aloña mendi-Bera Ber.
Zapatua. 18:00. Zubikoa.

GipuZkOakO txapElk.

aloña m-soraluce Bke
Domeka. 12:00. Zubikoa.

Gip. BiGarrEn maila

egia kata-Bergara
Zapatua. 18:15. Donostia.
ordizia-arrasate
Zapatua. 16:00. majori.

errugbia

autOnOmiEn artEkO 
txapElkEta

euskal selekzioa-
Valentzia
Domeka. 11:30. mojategi.

pilota

Oñati

Gaur, 18:45ean, eskuz 
binako bost partidu: 
infantilak eta alebinak.
Zapatuan, 16:30ean, 
alebinen bi partidu.

arEtxaBalEta

Egubakoitza, 19:00etan 
hasita, eskuz binako lau 
partidu: alebinak, 
infantilak eta gazteak.

antZuOla

Egubakoitza, 19:15ean 
hasita, eskuz binako bi 
partidu: infantilak eta, 
gomazko paleta 
emakumezko gazteak.

arrasatE

Egubakoitza.20:30ean: 
Eskuz binako bi partidu, 
infantilak eta nagusiak

astEburuko hitzorduak

Domekan, hilak 12, puntako 
errugbi partiduaz gozatu ahal 
izango dute zaleek Mojategin. 
Izan ere, emakumezkoen Euskal 
Selekzioa eta Valentziakoa aurrez 
aurre izango dira Mojategin. 
Partidua Autonomien Arteko 
Txapelketa barrukoa da, eta 
Mojategin jokatuko dutena bi-
garren jardunaldia da (11:30). 
Egun berean, Andaluziak eta 
Kataluniak ere neurtuko dituz-
te indarrak.

Lehenengo jardunaldia urria-
ren 21eko eta 22ko asteburuan 
jokatu zuten. Orduan, Kataluniak 
26-24 irabazi zion Gaztela eta 
Leoni, eta Valentziak 19-27 gal-
du zuen Madrilgo selekzioaren 
kontra.

 errugbia  Euskal 
Selekzioa eta 
Valentzia Mojategin

Mondragon Unibertsitateak 
EBAn bigarren postuan dagoen 
Easo Loquillo taldearen bisita 
izango du zapatuan Iturripen 
(18:00). Donostiarrak ikusgarri 
dabiltza. Ligako lehenengo nor-
gehiagokan, etxean, Santurtzik 
ezustea eman zien, baina ordu-
tik bidea zuzendu dute, eta zelan, 
gainera. Izan ere, ordutik joka-
tutako gainontzeko sei partiduak 
irabazi egin dituzte, eta, joan 
den astean 24 puntuko aldeare-
kin hartu zuten mendean Can-
tabria Estela. 

Josu Larreategiren mutilak, 
berriz, ligako hirugarren garai-
penaren bila kantxaratuko dira, 
joan den astean 80-71 galdu zu-
ten-eta Pas Pielagosen kantxan.

 saskibaloia  Talde 
gipuzkoarren arteko 
derbia Iturripen
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Ken Zazpi taldeko sortzaile eta 
kantariak bakarka eskainiko 
du emanaldia Antzuolan, Torre-
soroan, azaroaren 19an, eta 
kontzerturako sarrerak aste-
lehenean –azaroak 13– jarriko 
dituzte salgai 10 euroren truke. 
Liburutegian eta udaletxean 
eskuratu ahal izango dira.

Eñaut Elorrietak bakarkako 
emanaldiak eskainiko ditu aza-
roan eta abenduan, sare sozialen 
bidez azaldu zuen moduan, eta 
gernikarrak bere ibilbideari 
errepasoa egingo dio kontzertu 
horietan kantu ezagunenak aur-
keztuz, gitarra lagun duela. 
Horrela, Debagoienean ere gel-
dialdia egingo du Elorrietak, 
Antzuolan, hain zuzen ere.

Eñaut Elorrietaren 
saiorako sarrerak, 
astelehenean salgai

J.B. oñati
Alos Quartetek Garden lana 
aurkeztuko du domekan Oñati-
ko Santa Ana antzokian, Auke-
ran Dantza konpainiarekin el-
karlanean sorturiko ikuskizu-
nean. Emanaldia 19:00etan 
izango da, Musikegunak ekime-
naren baitan.

Alos Quartet laukotea Xabier 
Zeberiok –nyckelharpa eta bio-
lina–, Francisco Herrerok –bio-
lina–, Lorena Nuñezek –biola– eta 
Ivan Carmonak –txeloa– osatzen 
dute, eta, oraingo honetan, Edu 
Murumendiaraz bergararrak 

zuzentzen duen Aukeran Dantza 
konpainiako hainbat kiderekin 
batera aurkeztuko dute Garden 
lana. Izan ere, dantza ezberdinen 
erritmoak agertzen dira disko 
horretan, hala nola arin-arina, 
fandangoa, tangoa eta balsa.

Ikuskizunerako sarrerak Bibe.
me webgunean eskuratu daitez-
ke, 6 euroren truke. Musikegu-
nak ekimeneko hurrengo kon-
tzertua, bestalde, azaroaren 19an 
eskainiko du Jonathan Mesone-
ro biolin-joleak eta Mercedes 
Medina piano-joleak osatzen 
duten Duo Sarasatek.

Alos Quartet eta Aukeran Dantza 
konpainia domekan Oñatin
Musikegunak ekimenaren barnean, 'garden' ikuskizuna 
eskainiko dute taldeek, elkarlanean, Santa ana antzokian

Kooltur Ostegunak ekimenaren 
barruan, kontzertua eskainiko 
du Kataluniako taldeak azaroa-
ren 16an –22:00etan–, Arrasate-
ko gaztetxean. Sarrerak 5 euro-
ren truke erosi ahal izango dira, 
betiko moduan.

Donostian eta Bilbon ere kon-
tzertuak eskainiko dituzte da-
torren astean kataluniarrek, eta 
Arrasateko gaztetxean geldialdia 
egingo dute. Bertan, Nuestra 
clave titulua daraman bigarren 
lana aurkeztuko dute. Hain zu-
zen ere, elektronika eta musika 
latindarra ardatz hartuta, reggae, 
funk eta hip-hop doinuekin fusio 
berezia egiten du azkenaldian 
sarri entzuten den La Sra. To-
masa taldeak.

La Sra. Tomasa 
taldearen emanaldia 
azaroaren 16an

Josu Bilbao arraSatE
Yllana antzerki taldea eta 
Primital Broseko kideak batu 
egin dira The Primitals titulua 
daraman a cappella musika 
komedia dibertigarria sortzeko, 
eta domekan, azaroaren 12an, 
19:30ean, Arrasateko Amaia  Udal 
Antzokian izango dira ikuskizun 
hori aurkezten. Sarrerak 12 
eurotan eskura daitezke, Ticket.
kutxabank.es webgunean ere 
bai, eta dagoeneko hainbat saldu 
dira aldez aurretik.

The Primitals komedia musi-
katuan, Lurra izan daitekeen 
planeta bateko lau aborigenek 
agertoki bat erreklamatzen dute, 
ikus-entzuleak konkistatzeko 
gertu, hamaika generotako mu-
sikaz blai. Izan ere, ospetsuak 
diren pelikuletako soinu bande-
tako doinuak a cappella abesteaz 
gainera –Mission: Impossible; 
Kill Bill; eta E.T., besteak beste–, 
agertokietan arrakasta izan du-
ten Carmina Burana eta Sweet 
Dreams obretako melodiak ere 
lantzen dituzte artistek oholtza 
gainean. Azken urteetan modan 
jarri den Game of Thrones tele-
saileko musikaz ere gozatu ahal 
izango dute ikus-entzuleek, be-
tiere, umore kutsua kontuan 
hartzen duen ikuskizunean.

Horrenbestez, abesti entzute-
tsuen bertsio bereziak eskain-

tzeaz gainera, umorez beteko 
dute agertokia obrako lau pro-
tagonistek.

Esperientzia taula gainean
Yllana antzerki taldeak 1991 
ezkero darama umorea taulaz 
taula zabaltzen. Ibilbide arra-
kastatsua izan dute eta dagoe-
neko 27 antzerki eta ikuskizun 
baino gehiago produzitu dituzte. 
Horrez gain, 40 herrialde baino 
gehiagotan aurkeztu dituzte eu-
ren lanak. Gaur egun, Juan 
Francisco Ramos, Marcos Otto-
ne, Joseph O'Curneen –The Pri-

mitals ikuskizuneko zuzendaria– 
eta Fidel Fernandez dira Ylla-
nako kideak.

Primital Bros taldeak, bestal-
de, urte gutxiago darama ager-
tokietan, baina dagoeneko arra-
kasta handia izan duten The 
Hole eta El eXperimento lanetan 
parte hartu dute, besteak beste. 
Taldeko kideak Pedro Herrero, 
Adrian Garcia, Manu Pilas eta 
Iñigo Garcia eta Santi Ibarretxe 
bilbotarrak dira. Azken hori, 
Primitals Brosen sortzaile na-
gusia, Oskorri taldeko kide ohia 
ere bada.

The Primitals ikuskizuneko protagonistak. YLLANA

Umorez beteko da Amaia 
'The Primitals' obrarekin
Musika eta umorea nagusituko dira domekan arrasateko antzokian, 19:30ean, Yllana 
antzerki taldeak eta Primital bros-eko kideek elkarlanean sorturiko 'the Primitals' 
ikuskizun musikatuan. Emanaldirako sarrerak 12 eurotan eskuratu ahal izango dira
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A. Aranburuzabala arEtxabalEta
Ekimenari zein izen jarri pen-
tsatzen ari zirela plataforma 
hitza proposatu zuen kide batek, 
eta hortik abiatuta adostu zuten 
DAP izena jartzea: Debagoiene-
ko Antzerki Plataforma.

Oraingoz, Facebookeko talde 
bat direla dio Iurgi Etxebarria 
kideak: "Hamazortzi lagun gara, 
baina buru-belarri boskote bat 
ari gara. Batzarretara proposa-
men ezberdinak eramaten ditu-
gu bailaran antzerkia sustatu 
dezagun. Elkartea eratzeko pa-
per artean ari gara orain".

Ekimenaren asmoak
"Gura baino motelago goaz, bes-
te ogibide edo eginbehar batzuk 
ditugu eta. Denetik dago taldean: 
batzuk antzerki taldeetan lanean, 
beste batzuk antzerki-irakasle, 
antzerki eskoletan ari diren 
gazte batzuk ere badira... Denok 
sentitzen dugu bailaran antzer-
kia bultzatzeko nahikorik ez 
dugula egin; horretan aritzen 
garenak Bizkaira... joan izan 
gara eta hemen, berriz, ez dugu, 
esaterako, antzerki talderik sor-
tu. Era berean, programatzaileen 
ikuspegitik begiratuta, aretoe-
tara ikusle gutxi joaten dela 
ikusten dugu. Horrek guztiak 
bultzatu gaitu zerbait egitera, 
ez dugu askorik finkatu, baina 

ideiak bildu eta aztertzeko biltzen 
gara hilean behin".

Barrura eta kanpora begira
Kideek elkar ezagutzeko, barru-
ra begira hasi dira lanean. "Ideia 
asko etortzen zaizkigu burura: 
alde batetik, gure formazioa 
lantzea, hau da, elkartu eta bat-
bateko saioak egin, edo teknika 
ezberdinak elkarri irakasteko 
txandakako irakasle lanak egin... 
Oraindik ez dugu egoitzarik 
finkatuta, Debagoien osoan ibil-
tzen gara, herri askotakoak 
gaude eta; Arrasaten, Aretxaba-

letan, Eskoriatzan... elkartu izan 
gara, orain artean.

Kanpora begira ere hasi dira 
ideiak biltzen: "Herri ezberdi-
netan saio inprobisatuak egitea 
komentatu dugu, baina presta-
tzeko denbora aldetik ez gabiltza 
oso soberan... Era berean, he-
rrietako kultura teknikariekin 
ere bildu nahiko genuke elka-
rrekin lan egiteko... Facebooken 
bitartez joango gara ekintzak 
finkatu ahala iragartzen. Ateak 
zabalik ditugu, baina ideia be-
rrietarako, hauxe posta: dapan-
tzerkia@gmail.com". 

daP ekimeneko kide batzuk batzar batean. dap

Debagoienean antzerkia 
bultzatzeko asmoarekin
Herriz herri kontatuz gero, asko dira bailaran antzerkigintzan jarduten dutenak; 
horietatik hamazortzi lagun DaP izeneko ekimenean batu dira, ibarrean antzerkigintza 
nola bultzatu aztertzeko eta bestelako arte diziplinekin zubi lanak egiteko asmoz 

A. A. DEbagoiEna
Euskal telebistak Pausoka ekoiz-
tetxearekin elkarlanean sortu 
zuen eta urte askotan emisioan 
izan zen Goenkale telesailean  
egin zuten elkarrekin lan Olatz 
Beobidek (Donostia, 1964) eta 

Itziar Ituñok (Basauri, 1974). 
Zuzendari lanetan jardun zuen 
Beobidek, eta kameren aurrean 
Ituñok, Nekane Beitia ertzain-
buruaren paperean sartuta.

Harrezkero, asko izan dira 
batak zein besteak egin izan 

dituzten lanak: pantaila handian 
zein txikian, baita antzerkigin-
tzan ere. Gaur egun, Antena3 
telebista kateak eskaintzen duen 
Casa de papel telesaileko prota-
gonistetako bat da Ituño; Beo-
bide, berriz, antzerkian buru-
belarri ari da Amaia Lizarral-
derekin batera Nomofobikak 
lana aurkezten. 

Kazetari-elkarrizketatzaile 
rolean sartuta euren bizipenen 
pasarte batzuen kontakizuna 
egingo dute datorren eguenean,  
Goiena telebistan.

Olatz Beobide eta Itziar Ituño 
aktoreak 'Kulturrizketak' saioan 
azaroaren 16an, eguena, 21:30ean, eskainiko dute 
denboraldiko laugarren solasaldia goiena telebistan 
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iragarki sailkatuak

1. etxebizitzak

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

Oñati. uharkalde auzoan, 
45 metro koadroko babes 
ofizialeko etxebizitza sal-
gai. Sukalde-egongela, 
bainugela, logela bat, 
terraza handi eta zoraga-
rria, garaje plaza eta 
trastelekua. Telefonoa: 
699 01 44 12 

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

Debagoiena. neska eus-
kaldun arduratsu batek 
etxebizitza ekonomiko bat 
behar du. urgentea. Te-
lefonoa: 655 84 42 49 

105. ETxEak oSaTu
arrasate. logela ematen 
da errentan erdigunean. 
691 28 53 25 

arrasate. Pertsona bat 
behar dut etxebizitza par-
tekatzeko. 618 28 91 28 

bergara. logela bat har-
tuko nuke errentan. Ba-
karrik bizi den pertsona 

nagusiren batekin bizi eta 
laguntzeko ere gertu 
nago, errenta ordainduta 
ere. 943 03 77 12 (Maite) 

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

3. LOkaLak

303. ErrEnTan EMan

401. ESkainTzak
arrasate. Pertsona ardu-
ratsua behar da arrasaten 
lan egiteko. 4 urteko eta 
jaio berria den bi umeren 
zaintzan laguntzeko, ama-
rekin batera, eta baita, 
beharrezkoa izanik, etxe-
ko lanak egiteko. aste-
lehenetik ostiralera, 4 

ordu egunean. urtarriletik 
aurrera asteko.Telefonoa:  
636 00 21 87 

bergara. Emakume eus-
kalduna behar da bi ume 
z a i n t z e k o .  G o i z e z : 
08:00etatik 09:00etara 
eta arratsaldez 17:00eta-
tik 19:00etara. Telefonoa: 
659 03 85 29 

402. ESkaErak
arrasate. Egunean zehar 
nagusiak zainduko nituz-
ke. 618 28 91 28 

arrasate. Mutila gertu 
jatetxean edo tabernan 
zerbitzari lanetan aritzeko. 
691 03 25 35 

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

Debagoiena. albaitaritza 
laguntzaile ikasketak di-
tuen gizona lanerako 
gertu. Esperientzia handia 
dut abelzaintzan. Bestela, 
nagusiak ere zainduko 
nituzke, etxean bertan bizi 
izanda edo orduka. 632 
53 32 11 (Walter) 

Debagoiena. denetariko 
garbiketak egiten eta 
nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la. 652 37 66 25 

Debagoiena. Emakumea 
gertu etxean garbitzeko 
edota emakume nagusiak 
zaintzeko. 632 77 35 38 

Debagoiena. Esperien-
tziadun neska gertu na-
gusiak zaintzen eta gar-
biketan jarduteko. Tele-
fonoa: 634 23 33 58 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusi zein umeak 
zaintzen lan egingo nuke. 
ordutegi arazo barik. Te-
lefonoa: 612 22 93 02 

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

Debagoiena. Gizona ger-
tu nagusiak zaintzeko. 
634 09 55 46 (nilson) 

Debagoiena. nagusiak 
zainduko nituzke. Garbi-
tasun lanak ere egingo 
nituzke. 632 95 30 13 

Debagoiena. nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 

Formazioa eta paperak 
ditut. Sukalde laguntzaile 
edota garbiketan aritzeko 
ere gertu. 612 20 35 71 

Debagoiena. nagusiak 
zaintzen, garbiketan, su-
kalde laguntzaile edota 
supermerkatuan lan egi-
teko gertu nago. Telefo-
noa: 647 01 74 66 

Debagoiena. neska ar-
duratsu eta langilea gertu, 
nagusi edota umeak zain-
tzeko eta garbiketak 
egiteko. 667 35 72 77 

Debagoiena. neska ar-
duratsua gertu etxean 
bertan bizi izaten nagu-
siak zaintzeko. Telefonoa: 
677 38 68 53 

Debagoiena. neska ar-
duratsua gertu nagusiak 
eta umeak zaintzeko 
edota garbiketan aritzeko. 
631 19 02 54 

Debagoiena. neska ar-
duratsua nagusiak zaindu, 
garbiketak egin eta aba-
rretarako gertu. orduka, 
egunez zein etxean bertan 
bizi izaten. 615 06 28 04 

Debagoiena. Sukaldaria 
asteburuetan lan egiteko 
gertu. Esperientzia handia 
dut pintxoak, menuak, 
ogitarteko eta abarrak 
prestatzen. 666 83 21 95 

5. irakaskuntza

502. EMan
eskola partikularrak 
Oñatin. Magisteritzako 
ikaslea naiz eta eskola 
partikularrak emango 
nituzke. 688 86 74 80 

Gitarra elektrikoa. Gita-
rra elektrikoko eskola 
partikularrak ematean 
dira. Etxez etxe ere bai. 
Metodo erraz eta diberti-
garria. adin guztiak. Te-
lefonoa: 633 31 11 00 

7. animaLiak

703. EMan
txakurkumeak. arratoi 
txakurkumeak ematen 
dira opari. Emeak. Bi hi-
labetekoak. Bizi-biziak 
dira. 608 65 87 70 

Bergara
Hamaika taberna 

errentan
ematen da.

688 63 52 83
943 03 45 85

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:

arrasate  e g u n e z

egubakoitza, 10 ETxEBErria: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
zapatua, 11 alBErTo azkoaGa: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
domeka, 12 M. FCa. azkoaGa: iturriotz 17 / 943 79 79 99
astelehena, 13 FErnandEz: Maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26
Martitzena, 14 irizar: Erguin 11 / 943 79 12 39
eguaztena, 15 SanChEz alVarEz: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
eguena, 16 ESPaÑol MoralES: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65

bergara  e g u n e z

egubakoitza, 10 oiarBidE: San antonio 5 / 943 76 11 05
zapatua, 11 ESTElla: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
domeka, 12 ESTElla: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
astelehena, 13 MozoS: iparragirre 2 / 943 76 12 15
Martitzena, 14 urriTikoETxEa: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
eguaztena, 15 zaBala: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
eguena, 16 oiarBidE: San antonio 5 / 943 76 11 05

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

egubakoitza, 10 iGarTua: kale zaharra 1 / 943 78 01 22
zapatua, 11 iGarTua: kale zaharra 1 / 943 78 01 22
domeka, 12 iGarTua: kale zaharra 1 / 943 78 01 22
astelehena, 13 GaraTE: kale Barria 42 / 943 78 05 58
Martitzena, 14 GaraTE: kale Barria 42 / 943 78 05 58
eguaztena, 15 Juldain: kale Barria 6 / 943 78 11 28
eguena, 16 Juldain: kale Barria 6 / 943 78 11 28

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

(22:00etatik 09:00etara)
2017ko abenduaren 31ra arte:
irizar: Erguin 11 / 943 79 12 39

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

(22:00etatik 09:00etara)
2017 osoan:
urriTikoETxEa: orixondo plaza 4 
943 76 11 74

Gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
CoF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play-etik edo 
appStore-etik.

guarDiako farMaziak

oroigarria

Etxekoak.
oñatin, 2017ko azaroaren 10ean.

Zuk irakatsitakoa ezin guk ahaztu.
Musu bat.

Pedro ugarteren alarguna

oñatin hil zen, 2017ko azaroaren 8an.

Julia 
Murua agirre

aramaioko alkatearekin berbetan
‘Harira’ Martitzena, 21:00

GoiEna

behobia-Donostiako iruDiak eta aDierazpenak
‘Harmailatik’ Astelehena, 21:30

GoiEna

astEa goiEna tElEbistan

GoiEna TElEBiSTako 
ProGraMazio oSoa: 
goiena.eus/telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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urteurrena

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, etxekoan izenean. 
bergaran, 2017ko azaroaren 10ean.

urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 12an,
12:00etan, bergarako santa Marina parrokian.

—
Hainbeste maite zintuztegun,

eta sekula ez itzultzeko joan zineten.

2009ko azaroaren 14an hil zen.

Carlos gomez 
gonzalez de San Pedro

2016ko azaroaren 12an hil zen.

Beñar gonzalez de San 
Pedro Saenz

urteurrena

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
aretxabaletan, 2017ko azaroaren 10ean.

urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 12an, 
11:30ean, aretxabaletako Jasokundeko amaren parrokian.

—
Beti izango zaitugu gogoan.

2016ko azaroaren 9an hil zen, 89 urte zituela.

esteban 
egia elkorobarrutia

urteurrena

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2017ko azaroaren 10ean.

bederatzigarren urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 12an, 12:00etan, bergarako santa Marina parrokian.

2008ko azaroaren 13an hil zen..

Susana 
larrañaga guillen

esker ona

aretxabaletan, 2017ko azaroaren 10ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

eulalia Madinabeitiaren alarguna

2017ko azaroaren 4an hil zen, 93 urte zituela.

Juan 
arenaza altuna

urteurrena

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2017ko azaroaren 10ean.

urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 12an, 
12:00etan, bergarako santa Marina parrokian.

2016ko azaroaren 5ean hil zen, 81 urte zituela.

Bienve 
diaz Martinez

urteurrena

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko azaroaren 10ean.

urteurreneko meza zapatuan izango da, azaroaren 11n, 
19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Udazken atal honetan

zuretzako oroitzapen guztiak,
maitasunez beteak.

2016ko azaroaren 7an hil zen, 55 urte zituela.

Miguel angel 
Markuleta guridi

esker ona

bergaran, 2017ko azaroaren 10ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko azaroaren 6an hil zen, 71 urte zituela.

Peio 
Unamuno alberdi

oroigarria

aranzabal familiaren partetik.
bergaran, 2017ko azaroaren 10ean.

Ez agurrik, ez adiorik, gero arte bakarrik.

2017ko azaroaren 6an hil zen, 71 urte zituela.

Peio 
Unamuno alberdi

esker ona

oñatin, 2017ko azaroaren 10ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, azaroaren 11n, 
19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2017ko urriaren 31n hil zen, 80 urte zituela.

luis 
zubia ojanguren

oroigarria

aretxabaletan, 2017ko azaroaren 10ean.

Basabeko sukaldien jarten garenien
zure kerixpeia faltan botakou,

baine zure goxotasuna ez.
Hori bihotzian daroiau betirako.

Eskerrik asko, aittaitta ta egun haundira arte!

2017ko azaroaren 7an hil zen, 83 urte zituela.

Jose luis 
Madinabeitia ezkibel

esker ona

aramaion (arriola), 2017ko azaroaren 10ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Jose ruiz de azuaren alarguna

2017ko azaroaren 5ean hil zen, 81 urte zituela.

Juanita 
loiti gardoki

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

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

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

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

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

2. Hector Prieto omenduz
UDAk Oiartzunen aurkako partidua jokatu zuen domekan. 
Bada, Hector Prieto zena omentzeko aprobetxatu zuten 
hitzordua. Bide horretan, taldeko jokalariek omenaldi xumea 
egin zioten partidua hasi aurretik. Hector izena zuen 
kamiseta eman zioten haren gurasoei eta anaiari; horrez 
gain, minutu bateko isilunea gorde zuten.

1. Euskararen erabilera bultzatzeko ekimena
Bergarako San Martin Agirre eskolako Guraso Berritxuek 
ekimen ederra egin zuten urrian; ikastetxeko familien artean 
euskararen erabilera bultzatzea zen egitasmoaren helburu 
nagusia. Bide horretan, hainbat maila eta motatako erronkak 
izan zituzten protagonista, hamabi egunez. Ondo baino 
hobeto erantzun zuten ekimenean esku hartutako gurasoek.

3. Eguzki eta laino, gogotsu Kurtzetxikiraino
Eguraldi txarraren iragarpenak kikildu barik, Kurtzetxikin izan 
ziren domekan Aretxabaletako eta Eskoriatzako hainbat 
neska-mutiko; gurasoak izan zituzten lagun. Giro 
freskoarekin aise igo zuten mendian gora. Aretxabaletako eta 
Eskoriatzako guraso foroek eta Murrukixo mendizale 
elkarteak elkarlanean antolaturiko irteera izan zen.

2

3

1

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.

ArAbAKo HArAgi onEnA
Arabako haragi onenaren saria 
emango diote Joseba Jauregi 
harakin aramaioarrari. Bada, 
aurreko urteetako ohiturari jarraiki, 
aurtengoan ere harategien 
bueltako produktuak baloratu 
dituzte Eusko Jaurlaritzak eta 
EAEko hiru aldundiek                    
–Gipuzkoakoa, Arabakoa eta 
Bizkaikoa–. Bada, sariak 
banatzeko unea iritsita, harakinek 
Tolosan dute hitzordua.

gAzTETxEA bErrEsKurATuz
Gaztetxea berreskuratuko du 
Antzuolak; azaro bukaeran 
irekitzea aurreikusten dute. Aipatu 
beharrekoa da lehen bazela 
gaztetxerik herrian, baina, 
arrazoiak arrazoi, ixtea erabaki 
zuten orduko Gazte Asanbladako 
kideek. 

Bada, egitasmoari berriro 
heltzea erabaki du herritar talde 
batek. Horren bidean, lanean 
jardun dute azken hilabeteetan. 

Beraz, gero eta gutxiago gelditzen 
da ate irekierarako. Hainbat 
ekintza antolatu dituzte egun 
horretarako; horien artean dira 
antzerkia eta kontzertuak.

Kirol AzPiEgiTurA
Elgetak adinekoendako kirol 
parkea izango du laster, kantxa 
inguruan. Aurreikuspenen arabera, 
sei lirateke bertan leudeken 
kirol-makinak. Elgetako Udalak 
urte hasieran jakinarazi zuen 

halako azpiegitura bat eraikitzeko 
asmoa zuela.

57KoEn KinTAdA
1957an jaiotako arrasatearrek 
kintada antolatu dute biharko, 
hilaren 11rako. 10:00etan dute 
irteera ordua, Garibain. Zehatz 
esanda, getaria eta zarautz 
artean egingo dute egun-pasa; eta 
Balenciaga museoa eta Gaintza 
txakolindegia bisitatuko dituzte, 
besteak beste.

Bazkalostean, ostera, Zarautzera 
joango dira, eta arratsaldea han 
igaroko dute. 

mAnu gArciArEn bisiTA
Aretxabaletako futbol eskolakoek 
Manu Garciaren, Alaves taldeko 
kapitainaren, bisita izan zuten 
eguaztenean. Oso gertuko azaldu 
zen jokalari gasteiztarra; eta futbol 
eskolakoek oso gustura jardun 
zuten harekin. Errepikatzeko 
moduko saioa izan zuten, beraz.

#diotEnEz
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urte askotarako!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; hiru 
bide dituzu goienaren bidez zoriontzeko:

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

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

Ordezkaritzak
Etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera 
edo deitu 943 25 05 05 telefonora.

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

Hortik aurrera jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko ditugu.

zorion agurrak

 arrasatE
izadi Goya urain
Azaroaren 4an, 6 urte. 
Zorionak! Egun zoragarria 
pasatu!

Eskoriatza
Xabat Gonzalez 
idigoras
Azaroaren 2an, 11 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Primeran 
pasatu eguna eta 
muxu erraldoi bat, 
etxekoen partetik!

arrasatE
Xabat Garai urrutia
Azaroaren 6an, 2 urte. 
Zorionak, Xabat, zure 
bigarren 
urtebetetzean! Oso 
ondo pasatu zure 
eguna eta patxo 
handi-handi bat, 
etxekoen partetik.

bErgara
Lea alberdi zubiondo
Azaroaren 6an, 3 urte. 
Zorionak, Lea! 
Primeran ospatu 
hirugarren 
urtebetetzea! Pila bat 
patxo, laguntxuen 
partetik!

Eskoriatza
Nerea Hernandez
Azaroaren 6an, 31 
urte. Zorionak, Nere! 
Egun ederra pasatu eta 
ia laster kuadrillako 
danok topa itxen dun 
urtebetetze eguna 
ospatzeko! Topera 
disfrutatu!

oñati
Markel Perez 
romaratezabala 
Azaroaren 5ean, 2 
urte. Zorionak, maittia! 
Ze azkar pasaitten 
xakun denporia zure 
onduan. Jada bi urte! 
Segi holako alaixa 
izaten.

orio
Maider ayukar
Azaroaren 6an, 3 urte. 
Zorionak, guapisima! 
Zelako neska handia 
jada! Ondo-ondo 
pasatu eguna. 
Bergaratik, 
txokolatezko patxo 
erraldoi bat.

oñati
beñat Oleaga 
Mugarza
Azaroaren 8an, 8 urte. 
Zorionak, Beñat. Ondo 
pasatu zure eguna eta 
patxo handi bat, 
etxekuen partetik! 
Asko maitte zaittugu!

Eskoriatza
Jare baena 
Sologaistoa
Azaroaren 8an, 2 urte. 
Zorionak, sorgintxo! 
Egun zoragarria pasatu 
deizula. Patxo pototo 
bat izugarri gure 
zaittugun etxekuon 
partetik. Bereziki 
Peruk.

bErgara
ibai Fernandez 
Plumed
Azaroaren 7an, 3 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Azkenean heldu da 
zure eguna. Muxu 
asko, etxekoen 
partetik.

antzuola
Nagore Sanchez
Azaroaren 6an, 5 urte. 
Zorionak zure 
bosgarren 
urtebetetzean, 
poxpolina. Muxu handi 
bat, aitaren, amaren 
eta Andoniren partetik.

oñati
izei korta iñarra
Azaroaren 6an, 2 urte. 
Zorionak, politt hori! Bi 
urte! Ondo-ondo 
pasatu eta patxo 
potolo bat, familixa 
danaren eta, bereziki, 
Kimetzen partetik.

oñati
aiur biain ezkibel
Azaroaren 11n, 4 urte. 
Zorionak, maittia! Allau 
da hainbeste itxoin 
dozun eguna. Lau 
patxo handi, etxeko 
danon partetik.

arEtxabalEta
eñaut Pagaldai atxa
Azaroaren 11n, 2 urte. 
Zorionak, maittia! 
Ondo-ondo pasatu 
zure eguna eta patxo 
handi bat, etxeko 
danon partetik.

bErgara
aner Larrea Gantxegi
Azaroaren 10ean, 10 
urte. Zorionak, mutil 
handi! Primeran pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta muxu potolo bat, 
etxeko danon partetik.

Eskoriatza
eihar eta arai 
txintxurreta 
busturia
Azaroaren 10ean, 
urtebete. Zorionak, 
Eihar eta Arai! Urtetxo 
bat! Muxuak Malenen, 
aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

bErgara
Peio Mendizabal 
Morais
Azaroaren 10ean, 2 
urte. Zorionak gure 
txikixari. Jarraittu beti 
bezain alai! Asko maite 
zaitugu. Gurasoen eta 
familiaren partetik. 
Muxu potolo bat.

oñati
Danel Diaz de Gereñu 
Larrañaga
Azaroaren 13an, 7 
urte. Zorionak, Danel! 
Oso ondo ospatu 
eguna! Muxu handi bat 
etxeko danon eta, 
bereziki, Garaziren 
partetik!

arrasatE
Naroa kortabarria 
Maskariano
Azaroaren 13an, 11 
urte. Zorionak, politt 
hori! Muxu potolo 
bana: Uxue, amatxo 
eta aitatxo.

arrasatE
Maren alonso Lopez
Azaroaren 13an, 11 
urte. Zorionak Maitia!
11 urte etxeko 
poxpolintxok. Ederto 
ospatu eguna. Laztan 
potolo bat etxekuen 
partetik. Pila bat maite 
zaitugu!

antzuola
Olaia Salgado 
iglesias
Azaroaren 11n, 7 urte. 
Zorionak, printzesa, 
etxeko guztien 
izenean. Muxu handi 
bat eta ondo pasatu.

oñati
keltse eta kemen 
Malbadi ugarte
Azaroaren 11n, 8 urte. 
Zorionak, bikote! Muxu 
handi bana, etxeko 
danon partetik! Ondo 
pasatu zuen eguna!

lEintz gatzaga
Maren urrutia 
Fernandez 
Azaroaren 11n, 10 
urte. Zorionak, 
printzesa, aitatxoren 
eta amatxoren 
partetik. Ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetzea. Mila 
muxu eta besarkada 
handi bat.

bErgara
Manex balentziaga 
Galfarsoro
Azaroaren 16an, 11 
urte. Zorionak etxeko 
txikienari! Nahiz eta 
jada txiki ez izan! Ondo 
ondo pasatu eguna. 11 
muxu handi! Maite 
zaitugu.

oñati
kimetz korta iñarra
Azaroaren 15ean, 8 
urte. Zorionak, maittia! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
eguna, eta patxo 
potolo bat, familixa 
danaren partetik. 
Bereziki, Izeik.

arrasatE
arrate bergaretxe 
astigarraga
Azaroaren 14an, 9 
urte. Zorionak etxeko 
erreginari Saioaren, 
aitatxoren, amatxoren, 
aittitteren eta 
amamaren partetik. 
Ondo pasatu egune!

arrasatE
Laia etxagibel 
ruidiaz
Azaroaren 5ean, 9 urte. 
Zorionak eta muxu handi 
bat, etxekoen partetik.
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ARETXABALETA Tute eta mus 
txapelketak
Basotxo erretiratuen elkartean: 
11:00etan tutea eta 16:00etan 
musa.
Aipatutako lekuan eta orduetan. 

OÑATI 'Co-work' gunearen ate 
irekiak
Ekintzaileei, mikroenpresei eta 
espazioa ezagutzeko interesa duten 
guztiei zuzenduta.
Olakua dorrean, 15:00etan. 

ARAMAIO San Martin bezperako 
jaia
Erre errekina abestia kantatu, 
gaztainak erre eta adinaren 
araberako abestiak kantatu.
Eskolan, 15:00etan.

BERGARA Errege Mintegiko 
aretoa ikusteko bisitak
Azken fasean dauden lanak 
ikusteko bi aukera: 16:30ean eta 
17:30ean. Bakoitza 45 minutukoa. 
Izena aurrez eman behar da: 943- 
77 91 59 edo kultura@bergara.eus.
Aipatutako orduetan eta lekuan. 

OÑATI Odol ateratzea
Azaroko deialdia.
Enpresagintzan, 17:00etan.

OÑATI Oñatiri buruzko 
bideoaren aurkezpena
Oier Yanizek egindako lana.
Gaztelekuan, 17:00etan. 

ELGETA 'Gu ere kontalari' saioa
Neska-mutiko talde batek kontatuko 
ditu ipuinak liburutegian. Sarrera 
irekia. Adin guztientzat.
Liburutegian, 17:00etan 

OÑATI 'Nos vamos de 
vacaciones' antzezlana
Ikusi Makusi taldearen lan berria. 
Pake Lekuko bazkideendako 
emanaldia izango da. Gonbidapenak 
behar dira.
Santa Anan, 17:30ean. 

ARAMAIO Trikitilari taldearen 
emanaldia
Kalejira 18:30ean, pintxo-potea 
19:30ean eta zozketa 20:30ean.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

OÑATI Errusiako Iraultzaren 
mendeurrena: hitzaldia 
Kritika batzuk ekologiatik Sobietar 
Batasunari eta marxismoari izeneko 
berbaldia egingo du Aimar 
Uribesalgok.
Kultura etxean,19:00etan.

BERGARA 'Berrikuntza 
nekazaritzan. On egin' hitzaldia 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
Jardunaldiak.
Aroztegin,19:00etan.

ARRASATE 'Ama nora zoaz?' 
pelikula 
Giza Eskubideen Aldeko Eguna. 
Debalde.
Amaia antzokian,19:30ean. 

OÑATI 'Masusta leninista' 
poesia emanaldia
Gazteleraz izango da. 
Antixenan, 22:30ean. 

zapatua 11 

ANTZUOLA Aiherra-Antzuola 
senidetze eguna, Miarritzen
08:15ean Antzuolatik irteera, 
10:00etan Miarritzeko azoka ikusi, 
14:00etan bazkaria eta animazioa 
eta 18:30ean Antzuolarako itzulera.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.
 
ELGETA Azula-Beizu bidea 
garbitzeko auzolana
Taldea 08:30ean elkartuko da 
Karabieta ondoko bidegurutzean.
Aipatutako lekuan eta orduan. 

OÑATI Oñatiko film laburren 
rallya
Zortzigarrenez egingo dute. 
Gaztelekuan, 09:00etan. 

ARETXABALETA 'Urak 
eramandako bideak' ibilaldia
Lau orduko irteera egingo dute, 
Urkulu urtegia egin aurretik zeuden 
baserriak, bizimodua eta izenak 
gogorarazteko.
Otalorako aparkalekuan, 
09:00etan. 

OÑATI 'Oñati dana-zana' bisita 
gidatua
Bisita gidatu horretan, erdiguneko 
plazen eta kaleen eraldaketak 
ikusiko dituzte. Herriko arkitektoak 

izango dira gidariak. Aurrez eman 
behar da izena udaletxean edo 
odanazana@gmail.com helbidean.
Antixenan, 10:30ean.

BERGARA 'Nanozientzian eta 
nanoteknologian murgiltzen' 
tailerra.
DBH-4ko eta Batxilergoko 
ikasleendako. Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntza Jardunaldiak.
Laboratoriumen, 11:00etan. 

OÑATI 'Leninismoa: 
boltxebikeen ideologia eta 
estrategia' tailerra
Lenin-en Estatua eta iraultza 
liburuan oinarritutakoa autoformazio 
tailerra.
Antixenan, 11:30ean.

BERGARA Lurrun-
lokomotorraren aurkezpena
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
Jardunaldiak.
Aroztegin, 12:00etan.

ESkORIATZA 'Joxe Aranaren 
altxor ezkutuak' bisita gidatua
Bost geldiune izango ditu: Aranaren 
etxea, kanposantua, depositu 
zaharra, Fernando Eskoriatza plaza 
eta Mesedeetako ospitalea. 
Ibarraundin, 12:00etan.

OÑATI Bazkari errusiarra
Leku mugatuak. Txartelak Arranon 
salgai, zortzi eurotan. 
Antixenan, 14:30ean.

OÑATI Errusiako Iraultzaren 
mendeurrena: hitzaldia 
Euskal Herria. Años 70. Cotilleos 
rojos izeneko berbaldia egingo du 
Maria Serranok.
Antixenean, 17:00etan. 

ARRASATE Mahai-futbol eta 
ping-pong txapelketak
Gazteendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

OÑATI Miko-poteoa Arantzazun
18:00etan Perretxikoak nola 
bereizi? hitzaldia Javier Gomez 
biologoarekin eta 19:00etan 
miko-poteoa Arantzazuko 
tabernetan. Pintxo bakoitza, bi euro.
Gandiaga topagunean, aipatutako 
orduetan.

ESkORIATZA Fimoa lantzeko 
tailerra
Gazteendako ekintza, Nere 
Uribetxeberriarekin.
Gaztelekuan, 18:00etan.

ARETXABALETA 'Bidaien 
kronikak: Laos eta Vietnam'
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:30ean. 

BERGARA 'Alizia' musikala
Herrialde miresgarrian badago wifia 
ikuskizuna.
Pilotalekuan, 18:30ean.

BERGARA 1951n jaiotakoen 
ospakizuna
Zumelaga jatetxean afalduko dute.
Aipatutako lekuan, 19:00etan.

ESkORIATZA Monkey Men 
taldea
Iñigo Lopezek, Joserra Sanchezek 
eta Alain Rendok osatzen dute 
taldea. Power rocka lantzen dute 
haiek.
Inkernun, 23:00etan. 

DomEka 12
ELGETA Mendi irteera 
Bargagainera
Lauzpabost orduko mendi irteera 
izango da. 
Mendizaleen plazan, 08:00etan. 

LEINTZ GATZAGA Sanmilixanak
25. eskulangintza azoka egingo 
dute.
San Miguel plazan, 10:00etan. 

ESkORIATZA Txan magoa
Magia tailerra egingo du 9 urtetik 
gorakoendako. Bi ordu eta erdiko 
saioa izango da. Sarrerak, bost 
euro. 
Kultura etxean, 10:30ean. 

ARETXABALETA 'Max Txikia' 
antzezlana
Arena En Los Bolsillos antzerki 
taldearen lana 1-4 urte 
artekoendako.
Arkupen, 12:00etan. 

ELGETA 'Pintxo domekak': sari 
banaketa
Udalak 14:00etan eramango dio 
txapela irabazleari. Dastatzea 
girotzeko sorkuntza tailerra egingo 
du Onditz Mendizabalek, eta Manex 
Agirre eta Xabi Igoa bertsolariak 
tabernaz taberna ibiliko dira.
Elgetako tabernetan, 12:00etan.

BERGARA Txistulari Bandaren 
kontzertua
Santa Zeziliaren omenezko 
emanaldia 
Pilotalekuan, 12:30ean. 

BERGARA 1933an jaiotakoen 
ospakizuna
Zumelaga jatetxean bazkalduko 
dute. 
Aipatutako lekuan, 14:30ean. 

ANTZUOLA Bisita gidatua: 
'Antzuolako erdigunea' 
Antzuolako erdigunearen eta 
Antiguako ermitaren kakoak 
ezagutzeko, Libe Valberderekin. 
Antiguako ermitan, 12:00etan. 

agenda
EMAIGUZUE ZUEN EkITALdIEN BERRI EGUAZTENEkO EGUERdIA BAINO LEhEN. Tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

goiena

OÑATI Alos Quartet eta Aukeran dantza konpainia
Bi taldeek bat egingo dute Garden ikuskizunean. Dantza ezberdinek bat 
egingo dute Musikegunetako emanaldian: arin-arinetik tangora, fandangotik 
bals eztietara eta doinu lasaietatik indartsuetara.
Etzi, domeka, Santa Ana aretoan, 19:00etan.
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arrasate

AmAiAAntzokiA

su mejor 
historia
zapatua: 19:30.

Gato, un viaje de  
vuelta a casa
zapatua: 17:00

oñati

kulturA etxeA

el secreto de 
Marrowbone
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22.30.
Astelehena: 19:30.

robby y tobby
zapatua eta 
domeka: 17:00.

aretxabaleta

Arkupe

la llamada
egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

Nur eta 
herensugearen 
tenplua
zapatua eta 
domeka: 17:00.

eibar

coliseo

Musa
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

la mejor receta
zapatua: 17:00, 
19:45.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

la llamada
zapatua: 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

AntzokiA

Pokemon
zapatua eta 
domeka: 17:00.

Musa
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

Gasteiz

floriDA

Deep
egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:20, 20:30, 
22:30.
Astelehena: 17:30, 
20:00, 22:30.

la gran 
enfermedad del 
amor
egubakoitzetik 
domekara, 
astelehena eta 
eguaztena: 17:30, 
20:00, 22:30.
eguena: 20:00, 
22:30.

oro
egubakoitzetik 
domekara: 18:20, 
20:30, 22:30. 
zapatua eta 
eguaztena: 16:00, 
17:50, 19:50.
Astelehena: 17:30, 
20:00, 22:30.
martitzena eta 
eguaztena: 17:30.

el secreto de 
Marrowbone
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Handia
egubakoitzetik 
domekara: 18:20.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30. 

la libreria
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30. 

the square
egubakoitzetik 
domekara: 16:40, 
19:20, 22:00, 
Astelehenetik 
eguenera: 18:00, 
20:40.

thor: rangarok
egubakoitzetik 
domekara: 17:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

la batalla de los 
sexos
egubakoitzetik 
domekara: 19:45.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

toc toc
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

spoor
egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:45, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

la mejor receta
egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
20:30, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

spark, una 
aventura 
espacial
zapatua eta 
domeka: 12:00.

emoji
zapatua eta 
domeka: 12:00.

operacion 
cacahuete 2
zapatua eta 
domeka: 15:45, 
17.45.

Cars 3
zapatua eta 
domeka: 12:00.

Pokemon
zapatua eta 
domeka: 12:00.

tadeo Jones
zapatua eta 
domeka: 12:00

gorbeiA

Yo-Kai watch
egubakoitzetik 
eguenera: 18:00.

american 
assasins
egubakoitzetik 
domekara: 20:00, 
22:30. 

toc toc
zapatua eta 
domeka: 20:30, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00, 
22:00.

operacion 
cacahuete
zapatua eta 
domeka: 16:30, 
18:30. 
Astelehenetik 
eeguenera: 18:00.

thor: rangarok
egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:40, 22:15.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Nuestra vida en 
borgoña
egubakoitzetik 
domekara: 19:45, 
22:20.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

Musa
egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:40, 22:15.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
19:30, 21:30.

oro
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:30, 22:30.

Deep
egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

enganchados a 
la muerte
egubakoitzetik 
domekara: 20:10, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 19:30, 
21:30.

el secreto de 
Marrowbone
egubakoitzetik 
domekara: 18:10, 
20:20, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 19:45, 
19:50, 22:00.

blade runner 
2049
egubakoitzetik 
domekara: 21:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:10.

Handia
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
19:50.

the crucifixion
egubakoitzetik 
eguenera: 22:10.

Pokemon
zapatua eta 
domeka: 16:30.

la lego
zapatua eta 
domeka: 16:20.

tadeo Jones
egubakoitzetik 
domekara: 17:30.

Arkupe

oro
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:15, 20:30, 
22:45.

Feliz dia de tu 
muerte
egubakoitzetik 
eguenera: 16:05, 
18:10, 20:15, 
22:20.

el secreto de 
Marrowbone
egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:15, 21:30.

enganchados a 
la muerte
egubakoitzetik 
domekara: 20:30, 
22:45.
egubakoitzetik 
eguenera: 18:15, 
20:30, 22:45.

thor: rangarok
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
18:30, 19:40, 
21:15, 22:20.

la batalla de los 
sexos
egubakoitzetik 
domekara: 20:00, 
22:30.
egubakoitzetik 
eguenera: 17:50, 
20:15, 22:40.

Deep
egubakoitzetik 
domekara: 15:50, 
17:50.
egubakoitzetik 
eguenera: 15:50.

toc toc
egubakoitzetik 
eguenera: 17:10, 
19:10, 21:10.
Astelehenetik 
eguenera: 19:10, 
21:10.

el pequeño 
vampiro
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00.

blade runner 
2049
egubakoitzetik 
eguenera: 19:00.

american 
assasins
egubakoitzetik 
eguenera: 22:10.

tadeo Jones
egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:30.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30.

operacion 
cacahuete
egubakoitzetik 
eguenera: 16:20, 
18:20.

anabelle
egubakoitzetik 
eguenera: 20:20, 
22:35.

zinEma

aNtzUola Mahai-jolasak 
probatzeko aukera
8 urtetik beherakoek gurasoen 
laguntza beharko dute.
Olaranen, 16:00etan. 

esKoriatza 'infernutik 
datorren artista bat naiz ni', 
txan magoarekin
umeentzako eta gazteentzako 
saioa. sarrerak, hiru euro.
Zaldibarren, 17:00etan.

oñati Pelikula emanaldiak
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

berGara Kiki, Koko eta Moko 
pailazoak
ikuskizuna egingo dute.
Osintxuko pilotalekuan, 17:30ean.

esKoriatza Fimoa lantzen
gazteendako ekintza, nere 
uribetxeberriarekin.
Gaztelekuan, 18:00etan.

arrasate 'bidaien kronikak: 
laos eta Vietnam'
gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:30ean.

aretxabaleta Film emanaldia
gaztetxoendako.
Gaztelekuan, 18:30ean.

berGara 'alizia' musikala
Herrialde miresgarrian badago wifia 
ikuskizuna.
Pilotalekuan, 18:30ean.

oñati errusiako iraultzaren 
mendeurrena: dokumentala 
La otra URSS (lo que no nos han 
contado de la Unión Soviética) y la 
catástrofe neoliberal izeneko 
dokumentala.
Antixenean,18:30ean.

esKoriatza txan magoa, 
helduendako
sarrerak, lau euro.
Zaldibarren, 19:00etan. 

arrasate 'Primitals' antzerki 
musikatua
Yliana eta primital bros taldeek bat 
egin dute emanaldia a cappella 
egiteko. sarrerak, hamabi euro.
Amaia antzokian, 19:30ean.

astelehena 13
berGara 'arteak ezkutatzen 
duen zientzia' hitzaldia
eHuko irakasle oskar gonzalezen 
berbaldia.
Osoko bilkuren aretoan, 
10:00etan.

aretxabaleta Maketa 
erakusketa
Jose manuel mateosek egindako 
lanak ikusgai, hilaren 26ra arte.
Aroztegin, 11:00etan.

Martitzena 14
esKoriatza ardo dastatzea: 
hastapen ikastaroa
Jorge fernandez ingeniari 
agronomoaren eskutik. bost ardo 
probatuko dituzte. 
Kultura etxean, 18:30ean. 

aretxabaleta 'india' ikus-
entzunezkoa
Joseba egibar argazkilari 
aretxabaletarrak ateratako 
argazkiekin egindako lana.
Arkupen, 19:00etan.

oñati 'tomar la palabra. 
Mujeres, discursos y silencios' 
liburuaren aurkezpena
ekitaldi irekia herritar guztiendako.
Kultura etxean, 19:30ean. 

eguaztena 15
berGara eguaztenetako azoka
baserritarren eta garaiko 
produktuak erosteko aukera .
Oxirondon, 15:00etan.

berGara sare sozialak. 
Komunikazio estrategia' 
berbaldia
kirol elkarteei komunikazio alorrean 
laguntza eskaintzeko, hitzaldi 
zikloa.
Udaletxean, 18:00etan. 

oñati 'Mugikor eta teknologia 
berrien erabilera egokia' 
hitzaldia
8 eta 12 urte arteko seme-alabak 
dituzten gurasoendako berbaldia.
Bidebarrietan, 18:15ean.

aNtzUola antzuolarrak 
munduan zehar
ieltxu mendizabalek, egoitz 
Jauregik eta gorka Jauregik 
2015ean Aebetan zehar egindako 
bidaia argazki bidez erakutsiko 
dute. ekitaldi irekia, herritar 
guztiendako.
Olaranen, 18:30ean.

oñati errusiako iraultzaren 
mendeurrena: hitzaldia 
Emakumeak Sobietar Iraultzan. 
Begirada bat feminismotik izeneko 
berbaldia egingo du iraitz Agirrek. 
ekitaldi irekia.
Kultura etxean,19:00etan.

berGara 'euskararen aztarnak 
sardinian' hitzaldia 
liburuaren egile Juan martin 
elexpuruk egingo du berba.
Irizarren,19:00etan.

berGara zine-kluba 
Mujeres de cine zikloaren barruan, 
Las maestras de la republica 
pelikula emango dute. sarrerak, 
bost euro.
Zabalotegin, 20:00etan. 

eguena 16
esKoriatza Dokumentala: 
'sitio distinto'
Zurrumurrurik ez! egitasmoan.
Zaldibarren, 19:00etan.

oñati errusiako iraultzaren 
mendeurrena: bisita gidatua 
Errusiako Iraultzak 100 urte 
(1917-2017) delako erakusketan.
Kultura etxean, 19:00etan.

aretxabaleta zine-kluba
Lady Macbeth pelikula emango 
dute. sarrerak, lau urte.
Arkupen, 19:30ean.

oñati zine-kluba
Stefan Zweig. Adios a Europa 
pelikula emango dute. 
Kultura etxean, 20:00etan.

arrasate la señora tomasa 
taldea
kataluniako taldearen kontzertua, 
kooltur ostegunetan. 
Gaztetxean, 22:00etan.
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Zu hemen zaude.

Lan istripua

Betidanik izutu nau lanean 
bizitza edo osasuna galtzeko 
arriskuak. Iruditzen zait 
errepidera ateratzen garenean 
kontziente garela gerta 
daitekeela, baina ez gure 
lanpostura joaten garenean. 
Oso krudela iruditzen zait 
egunero-egunero lanera joan 
eta bizia arriskuan jartzea.

Pasa den astean gertatu zen 
Bergaran, Arcelorren. Urteak 
bertan lanean daramatzan 
langilea larri zauritu zen, 
zilindro handi batek 
harrapatuta. Zorionez, bizia 
salbatu du, eta, jakin 
dudanaren arabera, onik 
aterako da; baina… eta hala 
izan ez balitz? Ez litzateke 
lehenengoa eta ez da azkena 
izango. Bidean gelditu 
direnak asko. Berrogeita 
hamarretik gertu aurten.

Eta istripu hauek ez dira 
istripu soilak, aurreikusi ezin 
daitezkeenak eta, beraz, 
ekiditeko zailak direnak. 
Istripu hauek 
prekarietatearen ondorioz 
gertatzen dira. Jakin dudanez, 
bi pertsonak egin ohi zuten 
jarduna egiten zegoen bera 
bakarrik Arcelorreko 
langilea.

Prekarietateak arduradunak 
ditu eta hauekin batera 
konponbideak. Gure aldetik, 
salatu eta erantzuleak 
presionatu da egin 
beharrekoa. Sendatu, Aitor, 
eta ea epe ertainean mendira 
igotzeko moduan zauden. 
Besarkada bat.

azkEn bErba

Agurne bArruso

Miren Arregi dEbagoiEna
Koldo Almandoz zinemagilearen 
azken filma da Oreinak. Hiri-
bizitza, industria giroa eta na-
tura batzen dituen hiri-periferia 
bateko hainbat pertsonaia dira 
filmeko protagonistak. Filma-
keta Gipuzkoan egin da oso-
osorik eta zinemagintzako 60 
profesionalek baino gehiagok 
hartu dute parte. 

Debagoiendarren presentziarik 
ez da faltako filmean. Izan ere, 
KUP Taldea abesbatzak filmeko 
bi eszenatan hartu du parte eta 
tartean dira Karlos Etxaniz ber-
gararra, Gorka Aranburu eta 
Aitor Biain oñatiarrak eta Rakel 
Guridi arrasatearra. KUP Taldeak 
irailean grabatu zituen eszenok, 
Tolosako Leidor antzokian. "Ra-
mon Agirre aktoreak interpre-

tatzen duen pertsonaiak abes-
batza baten abesten du, eta KUP 
aukeratu zuten eszena hori 
grabatzeko", dio abesbatzako 
kide bergarar Karlos Etxanizek. 
Bi eszena grabatu zituzten. Lehe-
nengoan, abesbatzaren entsegu 
bat irudikatu zuten; bigarrenean, 
entsegu tokitik irteten zireneko 
une bat. Aitor Biain oñatiarra 
zuzendari lanak egiten aterako 

da filmean. Gainontzekoak, abes-
lari. "Oso esperientzia polita" 
izan da, Etxanizen esanetan. 
"Niretzat ere ederra izan zen", 
dio Biainek. "Desberdina. Film 
baten parte hartzen nuen lehen 
aldia zen eta, gainera, zuzenda-
ri lanak egitea egokitu zitzaidan. 
Polita izan zen", dio Biainek. 

KUP Taldearen hirugarrena 
KUP Taldeak badu esperientzia 
filmetan. Aurretik, El orfanato 
eta Lo imposible filmetarako 
soinu bandak grabatu ditu. Hala 
ere, aktore lanak egin dituzten 
lehen aldia izan da honako hau. 
Oreinak filmerako eszenak gra-
batzeaz gainera, KUP Taldea 
abesbatzako kideek hiru abesti 
ere grabatu dituzte, soinu ban-
dan erabiliko direnak. Behin 
filma grabatuta, proiektua mun-
taketa fasean dago eta 2018an 
ikusiko du argia.

KUP abesbatzako kideak; tartean, Aitor Biain eta Gorka Aranburu oñatiarrak eta Karlos Etxaniz bergararra. KUP abesbatza

Debagoieneko ahotsak 
pantaila handian
kuP taldea abesbatzak –tartean dira lau debagoiendar– koldo almandoz 
zinemagilearen Oreinak pelikularen grabaketan hartu du parte. 2018an aurkeztuko 
den filmerako bi eszena grabatu ditu abesbatzak. ramon agirre aktorearekin ageri dira

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