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 Josu Bilbao DEbagoiEna
Azaroaren 25a Indarkeria Ma-
txistaren Kontrako Nazioarteko 
Eguna da, eta egun horren buel-
tan hainbat eta hainbat ekintza 
antolatu dituzte bailaran, gene-
ro indarkeria eta emakumeen 
aurkako indarkeria salatzeko. 
Baina erakundeetatik zer pro-
tokolo jarraitzen da indarkeria 
matxista sufritzen duen emaku-
me baten berri dagoenean? Zer 
egin dezake indarkeria jasan 
duenak? Nora jo dezake?

Aipatu behar da behar izanez 
gero 900 84 01 11 telefonoan, 24 
orduetan, berehala, konfiden-
tzialki eta anonimotasunean 
profesionalekin hitz egiteko 
aukera eskaintzen duela Eusko 
Jaurlaritzak, Biktimari Lagun-
tzeko Zerbitzuan.

Gaur egun, erakundeen arteko 
koordinaziorako protokoloa 
zehaztuta du Eusko Jaurlaritzak, 
eta, horren ondorioz, Ertzaintzak, 
Osakidetzak, epaitegiek eta uda-
letako gizarte zerbitzuek elkar-
lanean dihardute. Xabier Legor-
buru Bergarako Udaleko Gizar-
te Zerbitzuetako arduradunak 
azaldu du badutela elkarlanera-
ko protokoloa: "Guk gizarte 
zerbitzuetan ez dugu protokolo 
zehatzik zehaztuta genero in-
darkeria kasu bat antzematen 
dugunean, egoeraren arabera 
modu batera edo bestera trata-
tzen dugulako, gerturatu zaigun 
emakumearen nahiaren arabe-
ra. Hala ere, erakundeen arteko 
elkarlanerako badugu protoko-
loa zehaztuta. Ertzaintzan, epai-
tegietan edo anbulatorioetan 
salaketaren bat badago, hortik 
Gizarte Zerbitzuetara bideratzen 
dute pertsona hori, gainera. Be-
raz, lau erakundeen arteko koor-
dinazioa badago".

Pertsona batek bere burua 
arriskuan ikusten badu, Eusko 

Jaurlaritzak Ertzaintzarengana 
edo osasun zentro batera joatea 
gomendatzen du, baita 112 zen-
bakira deitzea. Gero, bertan, 
zehaztutako protokoloa jarrai-
tuko dute beti. Ertzaintzak, 
adibidez, artatu ostean, pertso-
na horri laguntza juridikoa 

eskainiko dio, salaketa jarri edo 
babes-agindua eskatu nahi badu. 
Ondoren, gizarte zerbitzuekin 
harremanetan jarriko da. Ja-
rraipen pertsonalizatua eskain-
tzen du, eta arrisku-mailaren 
araberako babes-neurriak har-
tzen dituzte agenteek. Horrez 
gain, Bortxa izenarekin ezagu-
tzen den mugikor bat eskaintzen 
dute, arriskuan egonez gero 
zuzenean Ertzaintzarekin ha-
rremanetan jartzeko. Mugikor 
horrek GPS zerbitzua ere ba-
dauka, pertsona hori non dagoen 
hobeto jakiteko.

Osasun zentroetan antzeko 
protokoloa jarraitzen dute Osa-
kidetzak eta lurraldeko beste 
zentroek. Lesio fisiko edo psiki-
korik izanez gero, osasun zentro 
edo ospitale batera joatea go-
mendatzen du Eusko Jaurlari-
tzak. Bertan, artatzeaz gain, 

mediku-txostenaren kopia bat 
eskatzea gomendatzen du, gai-
nera, gero salaketarik egonez 
gero. Osasun zentrotik dagokion 
epaitegira bidaliko dute lesio-
partea, eta, behar izanez gero, 
gizarte zerbitzuekin harrema-
netan jarriko dute pertsona hori. 
Gainera, haren osotasun fisikoa 
arriskuan badago, osasun zen-
trora gerturatzeko eskatuko 
diote Ertzaintzari.

Udaletako gizarte zerbitzuetan, 
Debagoienekoetan ere bai, la-
guntza eta aholkua eskaintzen 
diete behar dutenei, Xabier Le-
gorburuk azpimarratu duen 
moduan: "Gure lana informatzea 
eta aukera ezberdinak eskaintzea 
da. Baliabide batzuk tramitatze-
ko erakundearen arabera bai 
eskatzen dute salaketa jartzea; 
adibidez, etxebizitza bat eska-
tzeko, Foru Aldundiak salaketa 
jartzearen beharra eskatzen du. 
Baina gizarte zerbitzuetara etor-
tzeko ez dago salaketa jarri 
beharrik. Jendea informatzera 
dator eta beharren arabera guk 
bideratzen ditugu. Teknikariekin 
hitzordua jartzen dugu eta haiek 
egoera aztertzen dute. Dauden 
laguntza ezberdinen aukerak 
azaltzen zaizkio, eta dauden ba-
liabide ekonomikoak eta lagun-
tza juridikoa. Beharrezkoa ez 
bada, gu ez gara Ertzaintzarekin 
kontaktuak jartzen, pertsona 
horrek eskatzen ez badu, behin-
tzat. Larritasunaren arabera 
erantzun bat ematen da, hain 
zuzen ere".

Aipatu behar da, gainera, beha-
rra duten emakumeendako 301 
plaza eskaintzen dituzten 30 
zentro berezi dituela lurraldean 
banatuta Gipuzkoako Foru Al-
dundiak. Hala ere, horien koka-
pena ez da zehazten, artatutakoen  
segurtasunagatik eta intimitatea 
gordetzeagatik.

indarkeria matxistaren aurkako elkarretaratzea, aurten, arrasten. goiena

Aurten, 61 eraso 
dagoeneko
Ertzaintzak, osakidetzak, epaitegiek eta udaletako gizarte zerbitzuek elkarlanerako 
protokoloa dute erasoa jasan dutenei laguntza eta babesa eskaintzeko. 2017an, 
Ertzaintzaren datuen arabera, ibarrean 61 emakumek jasan dute indarkeria matxista

udAletAko gizArte 
zerBitzuek 
informAzioA emAn 
etA dAuden AukerAk 
eskAintzen dituzte

deBAgoieneAn 61 
emAkumek JAsAn 
dute indArkeriA 
mAtxistA Aurten; 
iAz 102 emAkumek
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oso datu kezkagarriak
Deba-Urolako ertzain-etxeak 
emandako datuen arabera, 
2017an, genero indarkeriazko 
61 kasu izan dira Debagoie-
nean, orain arte –Soraluze 
barne–. Iaz, 102 kasu antzeman 
zituzten. Aipatu behar da datu 
horietan ez direla agertzen 
salaketarik jarri ez du-
ten eta agian udale-
tako gizarte zerbi-
tzuetara hurbildu 
diren emakume 
guztiak; beraz, 
erasoa jasan du-
tenen zifra han-
diagoa izan liteke.

Jaurlaritzako Se-
gurtasun Sailak adi-
tzera eman duenez, Er-
tzaintzaren erregistroen ara-
bera, 2017an 4.519 emakumek 
jasan dute indarkeria matxis-
ta EAEn –iaz, 4.352–. Gipuz-
koan, 1.370 emakumek jasan 
dute indarkeria aurten. 901 
emakumek jaso dute Bortxa 
mugikorra babes moduan –Gi-
puzkoan 291 emakumek–, eta 
52 emakumeri eskolta jarri 
diete –Gipuzkoan, 14 emaku-
meri–.

Salaketei dagokienez, aurten, 
lehenengo hiruhilekoan Gipuz-
koako epaitegiek %21 kasu gehia-
go jaso zituzten, iazko datuekin 
alderatuta. 359 salaketa aurkeztu 
ziren guztira –iaz, berriz, 296–. 
Bada, datu horren arabera, egunean 
eraso matxistaren bat dela-eta lau 
salaketa jartzen dira.

Gipuzkoari dagokionez, 
salaketen %60 erasoa 

jasan zutenek jarri 
zituzten, eta %3 
familiako beste 
kide batek. %27,5 
poliziak ezarri 
zituen, eta babesa 

emateko ordenek 
ere gora egin dute. 

Iaz baino %13,8 gehiago, 
hain zuzen ere. Hala ere, 

2016ko datuen arabera, erasoa 
jasan zutenek eskatutako babes 
aginduetako %60 baino apur bat 
gehiago ezeztatuak izan ziren.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun 
Sailak kaleratu dituen datuei 
erreparatuz gero, kezkatzekoa 
da, baita ere, adingabeko gehiagok 
jasan dutela eraso matxistaren 
bat, 48 kasutik 62ra pasa baita 
kopurua urteko lehen hiruhile-
koan.

J.B. DEbagoiEna
Astelehenean banatu zituzten, 
Bilbon, Euskal Kazetarien El-
karteak eta Kazetarien Euskal 
Elkargoak urtero ematen dituz-
ten Euskal Kazetaritza sariak. 
Ane Irazabal arrasatearrak 
"freelance moduan nazioarteko 
gatazketan egin duen lanagatik" 
jaso zuen aitortza.

Aurreko edizioetan, besteak 
beste, Jon Sistiagarentzat, Iña-
ki Gabilondorentzat eta Mikel 
Ayestaranentzat izan zen sari 
bera jaso du arrasatearrak.

Saria jasotzean, aitortza ezus-
teko ona izan dela adierazi zuen 
Ane Irazabalek, eta hasieran 
lana eman zioten hedabideak 

izan zituen gogoan, baita une 
oro babestu eta animatu duen 
familia ere. Era berean, euskal 
kazetarien lana goraipatu zuen 
arrasatearrak, eta euren beldu-
rrak eta ametsak kontatu diz-
kioten pertsona guztiei eskaini 
zien saria; batez ere, haren 
esanetan, "geroago eta insoli-
darioago den Europaren eta 
ahanzturaren biktima diren 
errefuxiatuei".

Sari banaketan, Gervasio 
Sanchezen ibilbide profesionala 
ere saritu zuten, eta Mariano 
Ferrer eta Iñaki Iriarte nabar-
mendu zituzten, baita Euskal 
Herriko Bertsolari Txapelketa 
Nagusia ere.

Euskal Kazetariak saria 
jaso du Ane Irazabalek
Freelance moduan nazioarteko gatazketan egin duen lanagatik jaso zuen arrasateko 
kazetariak Euskal kazetarien Elkarteak eta kazetarien Euskal Elkargoak banatzen 
duten saria. "Euskal kazetarien lana" goraipatu zuen irazabalek sari banaketan

ane irazabal, saria jasotzen. eitb

ErAsoA 
JAsAn dutEnEn  

ArrEtArAKo 
tElEfonoA:
900 84 01 11
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M.A arrasatE
IK4-Ikerlan zentro teknologikoak 
eta Copreci kooperatibak lagun-
du dute kanporako gas barba-
koen errekuntza sistema berri-
tzailea garatzen, Weber erraldoi 
iparramerikarrarentzat. Bar-

bakoen pizte prozesua eta erre-
kuntza baldintzak hobetu di-
tuzte, eta segurtasuna areagotu. 
Sisteman sartutako berritasunek 
eta hobekuntzek diseinu berria 
patentatzera eraman dute fa-
brikatzaile amerikarra; paten-

te eskaeran onartzen da IK4-
Ikerlan zentro teknologikoa eta 
Copreci euskal kooperatiba izan 
direla diseinu berriaren asma-
tzaileak.

Prototipoak –industrializazio 
fasean baitago– barbakoaren 
pizte prozesua, aire eta gas nahas-
keta eta barbakoaren segurta-
suna hobetzen ditu.

Garapenari esker, Coprecik 
sendotu egin du bezero garran-
tzitsu horrekin duen harremana 
eta handitu egin du harekin 
fakturatzen duena. 

Errekuntza sistema berritzailea, 
Debagoienean diseinatua
kanporako gas barbakoen errekuntza sistema 
berritzailea diseinatu dute ik4-ikerlanek eta Coprecik

argazkian, Weber etxearen barbakoa bat. weber

Miren Arregi arrasatE
1980ko hamarkadan diseinatu-
takoa da gaur egungo suhiltzai-
le zerbitzua, eta urte hauetan 
guztietan izandako aldaketak 
direla-eta zaharkituta gelditu 
da hori: "Suteak asko gutxitu 
dira, istripuak gehitu, enpresen 
egoera ere desberdina da, eta, 
gainera, errepide sarea asko 
aldatu da", dio Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Gobernantza eta Ko-
munikazio diputatu Imanol La-
sak. Hala, eguneratu egingo da 
lurraldeko suhiltzaile zerbitzuen 
antolaketa eredua.

Zerbitzua zaharkituta 
30 urtetik gorako zerbitzuan 
egindako esku-hartzeetatik ja-
sotako datu estatistikoak erabi-
lita, lurralde osoko larrialdien 

arretaren kalitateari buruzko 
diagnostikoa egin dute Foru 
Aldundiko teknikariek. Gaur 
egungo Gipuzkoako bi suhiltzai-
le zerbitzuek –Donostiako Uda-
leko suhiltzaile zerbitzuak eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiare-
nak– Gipuzkoako 89 udalerrie-
tako bakoitzean dituzten erantzun 
denboren azterketa zehatza egin 
ondoren, Gipuzkoako larrialdien 

arreta planteamendu orokor eta 
berria egin da, eta Gipuzkoa 
Babestu 2.030 planean neurri 
batzuk jaso dira. Lurraldeko 
larrialdien ikuspegi integral eta 
funtzional berriak eta bi suhil-
tzaile zerbitzuen jarduera bate-
ratzeak aukera emango du es-
taldura eremuen antolaketa 
sistemaren antolamendua sin-
plifikatzeko, lurralde osoan ere-
du bakar bat ezarriz, bi jardue-
ra eremu bereziturekin: Ekialdea 
eta Mendebaldea.

Zerbitzuak batera jardutea 
Zerbitzuaren berrantolaketak 
bi gune zentral sortuko ditu: 
"Alde batetik, Donostia; eta bes-
tetik, Bergara. Bi horiek izango 
dira bihotzak. Zerbitzua sinpli-
fikatu egingo da, eta hobetu eta 
azkartu egingo da", dio diputa-
tu Imanol Lasak. Hala, Donos-
tiako suhiltzaile etxeak eta mu-
gakide diren Zarautz, Tolosa eta 
Irungo suhiltzaile etxeek osatu-
ko dute Ekialdea eremua. Men-
debaldeko bihotza Bergaran 
egingo den parke berria izango 
da, eta, harekin batera, Elgoi-
barko, Ordiziako eta Azpeitiko 
suhiltzaile etxeek osatuko dute 
eremua. Oñatiko parkea desa-
gertu egingo da. 

Suhiltzaile etxe batzuen koka-
pen berriak eta bi suhiltzaile 
etxe berri –horietako bat da 
Bergarakoa– eremu estrategikoan 
irekitzeak aukera emango du 
zenbait suhiltzaile etxeren ar-
teko laguntza denborak murriz-
teko, "gaur egun handiak baiti-
ra", adierazi dute suhiltzaileen 
departamentutik. 

bergarakoa, etxe zentrala
Esan bezala, jarduera eremu 
horietako bakoitza –Mendebal-
dea eta Ekialdea– suhiltzaile 
etxe zentral baten inguruan 

antolatuko da, "zeina erreferen-
te izango den eremu horretako 
gainerako suhiltzaile etxeentzat". 
Ekialdea eremuko suhiltzaile 
etxe zentrala Garberan dagoen 
Donostialdeko suhiltzaile etxea 
izango da eta Mendebaldekoa, 
berriz, Bergaran kokatuko den 
Debagoieneko suhiltzaile etxe 
berria. Hain zuzen ere, Berga-
rako etxe berria Foru Aldundi-
ko suhiltzaile etxe garrantzi-
tsuena bihurtuko da, zerbitzuak 
izango dituen baliabide eta bi-
tarteko kopuruari dagokionez. 

Modu estrategikoan kokatuta
Suhiltzaile etxe zentralak –Gar-
berakoa eta Bergarakoa– modu 
estrategikoan kokatuta egongo 
dira lurraldearen barruan; izan 
ere, errepide lotuneen ondoan 
kokatuta egoteaz gain, simetri-
koki banatuta daude lurraldea-
ren mutur bakoitzean, eta po-
pulazio eta industria kopuru 
handia biltzen dute inguruan. 

Lurraldearen azaleraren %40 
hartzen duen Ekialdea eremua-
ren barruan ia milioi erdi biz-
tanle egongo dira; hau da, Gi-
puzkoako biztanleriaren %70 
inguru. Oraingo datuen arabera, 
eremu horretan urtean 3.000-3.500 
larrialdiri erantzun beharko 
litzaieke. Mendebaldea eremuak 
Gipuzkoako azaleraren gaine-
rako %60a hartuko luke, eta 
biztanleriaren %30 batuko litza-
teke bertan. Hain zuzen ere, 
kalkuluen arabera, urtean 1.200-
1.800 larrialdiri erantzun behar-
ko litzaieke.

Bi suhiltzaile lanean, zubillagako etxean. goiena

Suhiltzaile zerbitzua, 
hobea eta azkarragoa
gipuzkoako Foru aldundiak gipuzkoako suhiltzaile zerbitzua eguneratuko du, eta 
larrialdien arreta "nabarmen hobetuko" da lurralde osoan. bi gune zentral egongo 
dira, lehenengoa Donostian, eta bigarrena, bergaran

bergArAko etxe 
berriA izAngo dA 
Foru Aldundiko 
SuhiltzAile etxe 
gArrAntzitSuenA



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Iker Oñate dEbagoiEna
Azken lana esku artean, horren 
inguruan jardun zuen Carlos 
Taibo (Madril, 1956) idazleak 
eguaztenean, Arrasateko Jai 
Zale elkartean. Hain zuzen, Co-
lapso. Capitalismo terminal, 
transición ecosocial, ecofascismo 
bataiatu du liburua; eta horren 
bueltako berbaldiak eskaintzen 
dihardu.  Aukera aprobetxatuz, 
lan horri buruz jardun du Taibok.
Kolapsoaz diharduzu liburuan. bada, 
zer da kolapsoa? 
Prozesu bat litzateke kolapsoa, 
gizartearen eraldaketa bortitza 
eragingo lukeena. Horrek ondo-
rio nabarmenak izango lituzke: 
erakundeen hondorik gabeko 
krisia eta ekonomiaren zein 
gizartearen funtzionamenduaren 
desitxuratzea, besteak beste. 
Horiek atzera bueltarik gabeko 
aldaketak lirateke, nolabait; 
batez ere, gizarte ereduak gero 
eta zailago egiten duelako gisa-
ko arazoei aurre egitea. Sistema 
beraren kolapsoa letorke, beraz.

azaldu egiguzu. 
Gaur-gaurkoz nagusi den siste-
ma kapitalista dominatzailea 
kolapsora bidean dela esango 
nuke. Hor, bada, bi faktore gai-
lenduko lirateke: lehengaien 
agortzea eta klima aldaketa. 

Aipatu beharra dago, dena den, 
horiek ez liratekeela faktore 
bakarrak; besteak beste, krisi 
demografikoa, soziala eta finan-
tzarioa ere aipatu beharrekoak 
ditugu; zelan ez, kolapsoari au-
rre egitea zailduko lukete horiek. 

Klima aldaketa aipatu duzu... 
Teoria orokorrak dio klima al-
daketak tenperaturaren goraka-
da eragingo duela. Iberiar Pe-
nintsulan, esaterako, batez ere 
hegoaldean eta mediterraneoa-
ren kostaldeko herrietan gerta-
tuko litzateke hori. Horri lotuta, 
zientzialariek diote planetaren 
batez besteko tenperaturak bi 
graduren bueltan egingo duela 
gora –industriaurreko datuekin 
alderatuta–. Hori gertatzean, 
inork ez daki zer etorriko den; 
baina ziur naiz ezer onik ez du-
gula izango. 
Munduko agintariek denbora da-
roate klima aldaketaren kontrako 
neurriak adosten. 
Hori dirudi. Azkenaldian, oso 
entzuna da Parisko akordioa. 
Dena den, nire ustez, irudia 
garbitzeko eta arazoa konpon-
tzeko zerbaitetan dihardutenaren 
itxura emateko besterik ez dihar-
dute horretan. Alegia, erreali-
tatearen azterketa egin duen 
edozein talde ekologistak daki 
adostu dituzten erantzunerako 
neurri horiek oso murritzak 
direla; ez dira aski, inolaz ere. 
Eta ez hori bakarrik: zalantza 
dago herrialde guztiek bertan 
adostutakoa beteko duten. Ber-
dina gertatu zen Kyotoko Pro-
tokoloarekin. 
orduan, gertatzekotan. zein eragin 
izango luke kolapsoak? 
Sistemaren zutabe asko jarriko 
lirateke hankaz gora. Esaterako,  
nabarmen egingo luke behera 
energiaren eskaintzak, horrek 

dakarrenarekin. Bestetik, krisi 
ekonomiko latza etorriko litza-
teke, eta, horrekin batera, lan 
esplotazioa, enpresen itxiera eta 
langabeziaren gorakada. Horrez 
gain, bestalde, finantza arazo 
latzak agertuko lirateke; hain-
baten artean, osasun publikoa-
ren eta hezkuntza alorraren 
arrakala ekarriko luke horrek. 
Beraz, dudarik ez larria litzate-
keela egoera.
eta, bada konponbiderik? 
Kolapsoa ezingo litzateke saihes-
tu. Gertatzekotan, horren ondo-
rioak leuntzea besterik ez genu-
ke izango. Oro har, uneko pa-
norama ez da erosoa izango. 
Tartean, ahalmen mugatua 
duten botere tradizionalen eta 
neurri alternatiboak proposatzen 
dituztenen arteko lehia aurrei-
kusi daiteke. Bada, zentzuzkoe-
na, egitasmo berritzaileak behe-
tik antolatzea litzateke, autoges-
tioz, demokrazia zuzenaz eta 
ikuspegi solidarioz. Horrez gain, 
soluzioaz mintzo, ekofaxismoa 
aipatzen duenik ere bada. Hori, 
biztanleriaren zati baten deu-
seztatzea litzateke, soberan le-
gokeenarena. Finean, naziek 
Alemanian egin zutenaren tan-
kerako zerbait litzateke.

Carlos Taibo idazlea, liburua eskuan duela. Iker oñate

"Sistema kapitalistaren 
kolapsoa etor liteke"
Carlos taibo idazlEa
Egungo bizi eredua izan du aztergai idazle madrildarrak. 'Colapso. Capitalismo 
terminal, transición ecosocial, ecofascismo' liburua da haren ikerketaren emaitza

"ezIngO lItzateke 
kOlapSOa SaIheStu; 
hOrren OndOrIOak 
leuntzea beSterIk 
ez genuke IzangO"
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Bergaran zinemarik 
gabe 

IñIgo garItano 
bErgara

Zinema maite dugun 
bergararrok zapuztuta, eta 
haserre, egoteko arrazoiak 
baditugu.

Novedades itxi 
zigutenetik pelikulak 
ikusteko herritik atera 
beharra izan dugunok, 
tamalez, berdin jarraitu 
beharko dugu.

Ez dut jarraitu 
Seminarioko kultur 
ekipamenduaren proiektua, 
baina zalantzarik ez nuen 
zinema eskaintza 
berreskuratuko genuela 
oraingoan. 

Baina zurrumurruak 
heldu zitzaizkidan esanez 
zine programaziorik ez dela 
aurreikusten. 

Zuzenean galdetu eta, 
susmo txarrenak 
konfirmatu egin dira: 
badirudi azpiegitura 
prestatu dutela edozein 
momentutan zinema 
emateko, baina ekipoa 
eskuratzeko ez omen du 
gure Udalak gaitasun 
ekonomikorik. Udalak ez 
duena da zinema bere 
lehentasunen artean. 

Ekipoa eskuratzea eta 
zine komertzial 
programazioa mantentzea 
posible da gurea moduko 
herri baten. 

Ikustea besterik ez dago 
inguruko hainbat eta 
hainbat herritan udalek 
mantendutako areto eta 
programazioa badutela –
Arrasate, Eibar, Oñati, 

Tolosa, Zarautz, Zumaia, 
Villabona, eta abar–.

Badakit zinea ikusteko 
era aldatzen ari dela azken 
urteetan, eta aretoetara ez 
doala jende uholdea. Baina 
pantaila handi baten 
pelikula bat ikustean 
plazera sentitzen dugun 
bergararron nahiak ere 
aintzat hartu beharko dira 
noizbait, ez? 

Urte gehiegi daramatzagu 
zinema aretorik gabe 
herrian. Noiz arte?

Zorionak Izaskun 
Murgia Elkarte 
Lirikoari

EnEko BarBErEna Mondragon
arrasatE

Asteburuan, zarzuela 
ikusteko parada izan dut 
Amaia antzokian, eta 
ekimena txalogarria dela 
iruditzen zait. Hasteko, 
izugarrizko auzolana eta 
herrilana delako horrelako 
obra bat taularatu eta 
plazaratzea. Maite dut 
Izaskun Murgia Elkarte 
Lirikoaren ekiteko kemena, 
bene-benetan. Irudikatuz 
bakarrik zenbat lanordu 
boluntario dauden jantziak 
egiten, atrezzoa, antzerki 
entseguak, musika, eta 
abar, izugarria da lana. Are 
gehiago, horrenbeste urtez 
jarraian egiten dela aintzat 
hartuz. Behar du Arrasatek 
horrelakorik.

Guridi maisuaren musika 
ere ederra da. Lagun batek 
esan zidan arreta jartzeko 
horretan, eta benetan 
arrazoia du. Antzezle eta 
abeslariak ere duin, 

txukun, elegante. Ziur nago 
herri gutxik dutela 
horrelako obra bat prestatu 
eta taularatzeko gaitasuna 
eta adorea.

Baina bat jartzekotan, 
obraren libretoari da. 
Badakit El caserío 1926ko 
obra dela eta orduko 
begiekin begiratu behar 
dela, baina emakumeen 
trataera, euskalduntasuna 
edota klase sozial 
aspektuak oso nabarmenak 
egin zaizkit. Niri, 
pastoralen adibidea etorri 
zait burura, oso genero 
tradizionala Xiberuan, 
baina azken urteotan obra 
moderno eta berritzaileak 
planteatzeko gai izan dena. 
Iruditzen zait interesgarria 
izango litzatekeela 
zarzuelak ere tematika zein 
ikuspuntu garaikideak 
txertatzea bere obran. 
Kultur generoa biziko bada, 
berritasuna da gakoa, Jon 
Maiak bertsolaritzari 
buruzko bere azken lanean 
errepikatzen duen moduan.

Halere, nire iritzi xumea 
besterik ez da azken hau. 
Oro har, zoriontzeko 
moduko lana iruditzen zait 
Izaskun Murgia Elkarte 
Lirikoarena. Amaitzeko, 
ezin aipatu gabe utzi Amaia 
Udal Antzokiko lantaldea. 
Oso harro egon behar 
ginateke udal kultur 
ekipamenduetan lanean ari 
diren langileez. Lan 
profesional eta hurbila 
egiten dute, bejondeiela! 
Oraindik beste asteburu 
batez dago zarzuela 
antzokian, nik ez nuke 
aukera pasatzen utziko.

gutuNak

Dardara

JokIn LaBaIEn
https://labur.Eus/oMka5

'bErria'-N argitaratua

Ematen diot garrantzia  
neure buruari, baina 
neurrian.

Horregatik, ulertzen dut 
hitzoi besteek ere kasu 
askorik ez egitea. Badira, 
ordea, gaiaz zilegitasun 
handiz mintzo direnak, 
zimenduak dar-dar jarri 
behar lituzketenak. 

Hona adibide bi: Elixabete 
Garmendiak, udan: "Ni sartu 
nintzenean, ETB bakarra zen. 
Sartu eta berehala sortu zuen 
Gorordok ETB2. Hasieran 
gogoan dut oso prekarioa 
zela. Hori hala da. Baina 
gerora ETB2k hartu zuen 
indarra, eta hor jarraitzen 
du. Ez dago orekarik. ETB2k 
ditu mimo guztiak, garrantzia 
eta aurrekontua. ETB1 
subsidiarioa da. Hori barruan 
gaudenok horrela bizi dugu. 
Begirune falta izugarria dago 
ikusleekiko eta kazetariokiko. 
Baina hori baino okerragoa 
da erreferentzialtasuna 
deitzen zaion horrena. Non 
daukazu zuk zentroa? 
Norengana zuzentzen zara eta 
zer motatako albisteak 
kontatuz? ETBk gaur egun 
erreferentzialtasuna 
Espainian dauka. Tele5ri 
begiratzen dio, eta jendeak, 
horretarako, nahiago du 
originala. Tele5 ikusten du, 
eta ez ETB. Telebista 
akonplejatu bat da. 30 
urteotan ETBn egon diren 
buru gehienak izan dira 
euskal mundua interesatzen 
ez zitzaienak. Interesatu ez 

eta, gainera, euskal munduari 
mesfidantzaz begiratu eta 
gutxietsi. Oso profil baxuan 
jarrita". Inma Erreak, 
berriki: "ETBn egiten nuen 
kazetaritza motara ez 
nintzateke itzuliko. 
Esperientzia ona izan zen, 
baina une txarrak ere pasatu 
nituen. Orduan hasi zen 
kazetaritza aldatzen. 
Ikuskizunari gero eta 
garrantzi handiagoa ematen 
hasi zitzaion, eta hala da 
orain ere. Kazetaritza ikastea 
hautatu nuen idaztea gustuko 
nuelako, baina badira gauza 
asko jasaten ez ditudanak, 
ikuspegi sexista, esate 
baterako. Aurkezleak 
ezkontza batera joanen balira 
bezala doaz jantzita. Negu 
gorrian, tirantedun soineko 
dotoreekin, izugarrizko 
takoiekin... Eta hori 
gizartearendako eredua da. 
Horrek ez ditu emakumeak 
ahaltsuago bihurtzen, 
ahulago baizik. Mezua da 
irudia oso inportantea dela, 
agian inportanteena. 
Telebista frantsesean ez da 
hain muturrekoa, jantziak 
soilagoak dira, esate 
baterako, eta Ingalaterran 
berdin. ETB jarraitzen ari 
zaio Estatuko beste telebisten 
ereduari, eta ez zait 
gustatzen. Azken boladan, 
TV3 ikusten dut. Telebista 
konbentzionalen artean, 
duinena iruditzen zait".

Badirudi, baina, ez dela 
ezer gertatzen. 

Ez da dardararik   
sumatzen.

haNdik Eta hEMENdik

Post gehiago 8. orrialdean.

garBInE uBEda

hauxE bai jENEroa!
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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

Sarritan entzuten da Euskal Herrian dagoeneko ez dagoela 
gatazkarik, baina egia dena da gatazkak berak bizirik 
jarraitzeaz gain –Euskal Herriaren autodeterminazio 
eskubidearen ukapenaz ari naiz, beste hainbat badauden arren, 
gehienak injustizietatik eratorriak, denak ez esatearren–, 
gatazkako konfrontazio armatuaren ondorioek ere bizirik 
dirautela, dagoeneko konfrontazio armaturik ez badago ere. 
Komeni da aipatzea konfrontazio armaturik ezak ez duela 
armen erabilerarik eza bermatzen, eta, Estatuak beti egin duen 
bezala, bere lege injustuak armekin inposatzen jarraitzen duela.

Orain aste batzuk, Puigdemontek iradoki zuen "azkenaldian ez 
bezala" preso politikoak daudela Espainiako Estatuan. 
Euskaldunok eta Kataluniako zein Espainiako Estatuko hainbat 
eta hainbat militante abertzale eta ezkertiarrek badakigu preso 
politikoak 78tik hona etengabe egon direla; armak erabili 

dituztenak, eta armarik erabili 
ez dutenak.

Herri zapalduontzat batere 
fidatzekoa ez den Amnistia 
Internacional erakundeak hala 
aitortzen du, preso politikoa 
dela arrazoi politikoen harira 
egindako ekintzengatik 
espetxeratua dena (Naiz, 

2013ko apirilaren 4a).
EITBk ere hobe luke bere jarduna zuzendu eta egun ETAko 

presoak deitzen dienei, euskal preso politiko deituko balie, denak 
ez baitziren ETAko kide izan. Agerikoa da gatazkaren erroak 
ezkutatzeko asmoa dagoela terminologia hautu horretan.

Baieztapen horien ostean, hainbat datu kezkagarri eman nahi 
nituzke. Euskal Herriak dauzka:

309 preso politiko.
Horietatik 13, gaixotasun larriekin.
Horietatik 34, hogei urtetik gora espetxean daramatenak        

–tartean, Antzuolako Eltzikorta–.
Pausoz pauso denak ekarri beharko ditugu Euskal Herrira, 

lehenik, eta etxera, ondoren, gaixotasun larriak dituztenak 
lehentasunez. 

Bakean bizi nahi dugula esaten dugu; ba, preso politikorik ez 
egotea bakerako ezinbesteko baldintza da, nahikoa ez den arren.

Abenduaren 9an Parisen izango naiz ni ere.

Preso politikoak 
etxera!

zabalik

aitzol iturbe beristain

egia da gatazkako 
konfrontazio 
armatuaren 
ondorioek ere 
bizirik dirautela

Hauspoa

andoni egaña 
https://labur.Eus/3WJmb

'bErria'-n argitaratua

San Blas, anix zaporeko 
opilak noiz jango egoten 
ginelako.

Aingeru Guardakoa, askotan 
entzuna izateaz gain Joxe 
Anjel Iribarren jaiotze data 
delako. 

San Antonio, Urkiolako 
harriari bueltaka 
ibiltzearenak grazia egiten 
zidalako. 

San Joan, ("batailatzailea" 
irakurri nuen behin)   
oporrak hartzen ziren garaia 
zelako. 

San Pelaio, herriko jaiak 
direlako. 

San Inazio, Alba etxeko 
dukesak ere ereserkia 
kantatzen zekielako, "nahiz 
betor" deszifragaitz hori 
barne. 

San Frantzisko Xabier, 
ikastolan jai ematen 
zigutelako. 

Santa Barbara, gorantz 
begiratzean huraxe ikusi izan 
dudalako betidanik. 

Santo Tomas, aitonarekin 
goroldiotara joaten ginelako 
trenbidean aurrera.

Nire santu-santa faboritoen 
zerrenda osatzeko bat behar 
nuen. 

Atzokoa. 
Santa Zezilia, musikarien 

patroia. 
Eta atzo jakin nuen Santa 

Zezilia musikarien patroi izan 

daitekeela itzulpen akats bat 
dela medio. 

Ez zen, nonbait gerora 
norbaitek ulertu zuen gisan, 
organoa jotzen aritzen. 

Martiri izan zen III. 
mendeko Erroman eta bere 
etxea kez beteta ito nahi izan 
zuten. 

Órganis hura ez zen   
orduko musika tresna, kea 
zabaltzeko hauspo erraldoia 
baizik.

Musika eta tortura. 
Bi kontzeptu uztargaitz. 
Batean isilaldia omen da 

ederren. 
Besteak ez du horrelakorik 

onartzen.

handik Eta hEmEndik

alex ugalde

marrazkiz

Post gehiago 7. orrialdean.
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Mireia Bikuña arrasatE
Hizkuntza aktibaziorako 
helburu duen dinamika berria 
aurkeztu dute: Euskaraldia. 
Hainbat erakundek eta 
euskaltzale taldek parte 
hartuko dute dinamikan. 
Tartean, Euskaltzaleek 
Topaguneak, Elena Laka 
presidentea buru duela.
Euskaraldia, dinamika bat dela 
argi utzi gura duzue. alegia, ez 
da kanpaina bat. 
Hori da. Ez da momentu jakin 
bateko kanpaina, ospakizun 
bat. Hizkuntza ohituretan 
eragingo duen dinamika bat 
da. Epe luzerako emaitzak eta 
ondorioak emango dituena. 
Gizarte dinamika bat da. 
Egunerokoan txertatzeko 
dinamika izango da.
zeintzuk dira helburu nagusiak? 
Hizkuntza-ohiturak aldatzea. 
Bereziki, euskaraz dakitenei 
eta euskara ulertzeko gai 
direnei zuzentzen gara. 
Taldean gaudenean, pertsona 
batek euskaraz hitz egiten ez 
badu, hizkuntza aldatzeko 
joera daukagu. Hori da aldatu 

beharrekoa: euskara izatea 
gure arteko lehenengo eta 
azkenengo berba. 
zer-nolako ekintzak egingo 
dituzue? 
Herri mailatik abiatuko 
dugun dinamika da. Pertsona 

batzuk izango dira belarri-
prest. Hau da, euskaraz berba 
egiteko gai ez direnak, baina 
euskaraz berba egitea 
oztopatuko ez dutenak. Eta, 
euskaraz jardungo dutenak 
izango dira ahokiak.   

ze esparrutan eragin nahiko 
zenukete? 
Nork bere ohiko esparruetan. 
Hau da, kuadrillan, 
lagunartean, lanean, kirol 
eremuetan, aisialdi taldeetan, 
guraso taldeetan, kultura 
esparruan...
atzo aurkeztutako Euskaraldia 
dinamikak lehen pausoak 
bakarrik eman ditu. 
Urtebeteko lanketa egin 
beharko dugu, 2018ko 
azaroaren 23tik abenduaren 
3ra, 11 egun euskaraz ekimena 
egin ahal izateko. Egun 
horietan ahalik eta herritar 
gehien ipini gura ditugu 
euskaraz jarduten, eta, erraza 
dirudien arren, lanketa 
sakona eskatzen du aurretik.
Herri batzuetan egin izan dituzte 
halako dinamikak. 
Hala da. Eta horietan 
ikusitako erantzunak eta 
emaitzak bultzatu gaitu 
Euskal Herri mailako 
dinamikari hasiera ematera. 
Lekuaren arabera, egun 
gehiagotan edo gutxiagotan 
jardun dute euskaraz. Gu, 
hamaika egunekin hasiko 
gara.
Hasi, bakarrik. 
Hori izango da 2018rako 
erronka. 2019rako gurako 
genuke erakunde publiko eta 
pribatuei beste aurrerapauso 
bat eman dezaten eskatzea. 
Euskararekiko pausoak.

euskaltzaleen Topaguneko presidente elena laka. goiena

"Gure hizkuntza aktibatuko 
duen dinamika izango da"
ElEna laka EuskaltzalEEn topagunEko prEsidEntEa

bErbagai

Gabonetako 
argiak piztuko 
ditu Ointxek
Ointxe Arrasate saskibaloi 
elkartea albiste da 
azkenaldian, sortu zuteneko 
50. urteurrena ospatzen 
diharduen denboraldian: dela 
Josu Larreategik utzi egin 
diolako talde nagusiko 
entrenatzaile izateari; dela 
zalaparta handiz aurkeztu 
dutelako Justin Satchell 
iparramerikarraren fitxaketa. 
Baina kiroletik kanpo ere 
protagonista da Ointxe: 
urrezko ezteiak ospatzen 
dituela-eta, Arrasateko 
Gabonetako argiak piztuko 
ditu abenduaren 6an, Herriko 
Plazan, 18:30ean.

iturri onEtik

"Arduraz jokatu 
eta neurriak 
hartzeko" eskaria
Arrasateko Ferrerias kalean. 
Olarte kalearekin lotzen duen 
pasabidean. 08:50ean. 
Ikastolara bidean. Umeak, 
karroan. Eta ezin pasa; buelta 
eman, eta beste kale batetik 
eskolara. "Errespetu falta 
handia da oinezkoentzako 
kalean, pasabidean, furgoneta 
horrela uztea", dio 
herritarrak. Furgonetakoari 
arduraz jokatzeko eta 
udaltzainei neurriak hartzeko 
eskatu die.

goiena

gora Eta bEhEra

hau bE badogu!

Arnasguneen eta udalerri 
euskaldunen erronkak aztertu 
dituzte asteon Uemak eta 
EHUk bultzatutako 
jardunaldietan. Gaia trending 
topic izan da euskal 
erabiltzaileen artean.

@mertxemugika: "Udalerri 
euskaldunen #erronkak. Ahal 
dela indarguneei eutsi eta 
ahal dela galbideak ekiditea".

@slklusterra: 
"Euskararentzako 
konponbiderik ez da kanpotik 
(Europatik) etorriko. Hemen 
landu behar dugu", Iñaki 
Agirreazkuenaga #erronkak".

Udalerri euskaldunen 
'#erronkak' aztergai

Hainbat hedabidetan Maialen 
Aulestia bilbotarraren kasua 
irten ostean, sarean 
#gomaialen traolarekin 
babesa erakutsi nahi izan 
diete erabiltzaileek. 
Maialenek 6 urte ditu eta 
Donohue sindromea duen 
Europako pertsona bakarra da 
–munduan hiru kasu daude–.

Bilboko haurrari babesa eta 
laguntza eskaintzeko, hain 
zuzen ere, #gomaialen 
webgunea eta traola sortu 
dute haren gurasoek eta 
ingurukoek.

Maialen Aulestia 
haurrari laguntza

Abenduaren 6tik 10era egingo 
den Azoka trending topic izan 
da asteon #52DA traolarekin, 
bertan izango diren 
berritasunak aurkeztu ostean.

@durangokoazoka: "#52DA 
@ahotsenea-k 2017ko diskoen 
eta liburuen aurkezpenak 
hartuko ditu. Zuzenekoen 
karpan 70 musikari eta 
solasaldien gunean, aldiz, 53 
aurkezpen izango dira!".

@anboto: "Bost eguneko 
bidaia sormenaren lurraldean 
zehar. @durangokoazoka 
#52DA".

Durangoko Azokaren 
aurkezpena hizpide
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X.G. arrasatE
Emakumeen Mundu Martxak, 
Emakume Txokoak, Pottogorriak  
elkarteak eta Udaleko Berdin-
tasun Sailak ekintza sorta an-
tolatu dute, Indarkeria Matxis-
taren Aurkako Nazioarteko 
Egunaren baitan. 

Biharko, bi ekintza antolatu 
dituzte: lehena Kalealdea kalean 
Joana Mancisidorrek gidatuko 
duen grafiti parte hartzailea 
izango da. "10:00etan hasiko gara 
murala egiten, eta 17:00ak arte 
ez da amaituko. Beraz, tarte 
horretan hobekien datorkien 
momentuan pasa daitezke parte 
hartu nahi duten herritarrak. 
Euria eginez gero, bertan behe-
ra geratuko da grafitia", jakina-
razi du Emakumeen Mundu 
Martxako Jasone Giraldok. 

Ondoren, 19:30ean, Seber Al-
tubetik manifestazio isila abia-
tuko da. "Emakumeen aurkako 
biolentziari buruz hausnartzeko  
egin dugu manifestazio isilaren 
alde, horren aurka gaudenon 
artean gaiari buruz patxadaz 
jarduteko", azaldu du Emaku-
meen Mundu Martxa Platafor-
mako Maitane Igartuak. 

"Garrantzitsua da ahalik eta 
emakume eta gizon gehien el-
kartzea, gizartearen gehiengoa 
aurka gaudela irudikatzeko". 

Biolentzia 
matxistaren 
aurkako 
ekintzak bihar
goizean grafiti parte 
hartzailea egingo dute eta 
19:30ean manifestazioa, 
seber altubetik irtenda

Bota pilota!

Esfera borobilak badu 
garrantzirik munduan, hari 
emanez gozatzen baitugu 
sarritan, ostikoka, eskusartak 
emanez, edo eraginez… 
jokorako aukera anitz 
eskainiz.

Jokoa kirol taldean bada, 
fisikoaz gain, lidergoa,
ekintzailetasuna, elkartasuna, 
parte-hartzea… denak batera
jorratzen dira, taldearen 
onuraren helburuari jarraiki,
erkidegoan murgil egin eta 
motibazioz blai ateratzeko.

Taldean aritzea, bizitzan 
bezalatsu, gizarte sarean 
murgiltzea baita. Pertsona 
ororen erronka da, bakunak 
ez baitauka zentzurik, ez bada 
familian, lagun artean, 
lanean, eskolan, auzoan… 
jende artean erroldatzea.

Gurean eskubaloiak du 
presentziarik, eskuz esku 
pasatu eta gola sari bilakatu 
arteko baloi jokoak. Tamalez, 
nire gaztetako garaian ez 
bezala, neska taldea gaur ez 
dago bermaturik. Hala ere, 
seguru nago gura izatea ez 
dela arazoa.

#sportwithvalues 
mugimenduak baliatzen 
dituen legez, animatu gura 
nituzke neska-mutil oro 
edozein talde-kirol egitearen 
onurak dastatzera. 
Etorkizunerako prestakuntza 
makala baita, coach-aren 
laguntzarekin, gaztetatik talde 
izaera lantzea.

nirE ustEz

itsaso erretolatza

San Felipe Apostol Elkarlagun-
tza Elkarteak antolatutako eki-
mena da. Doluan aditu Maite 
Urzain erizain geriatrikoak 
gidatuko du saioa eta aipamen 
berezia egingo dio ezusteko he-
riotzek eragiten duten doluari.

18:30ean izango da, Kultura-
teko areto nagusian, eta Iraitzen 
eta Ainararen zuzeneko musi-
karen amaituko da. 

Hildakoen hutsunea 
gainditzen laguntzeko 
hitzaldia asteartean Zuzenketa

Zuberoako ikastolen saskiak 
eskatzeko ez joan 
Ereindajanera; erabili     
www.ikaskoli.eu webgunea. 

Auto-istripua
"Azaroaren 16an, 08:00etan, 
auto bat kolpatu nuen Epeleko 
biribilgunean. Kalteak 
erreklamatzeko, nire datuak 
Udaltzaingoan daude". 

oharrak

Xabi Gorostidi arrasatE
Hamar urteko blokeo egoeraren 
ondoren, ospitale ondoko putzua 
arrasatearren etxebizitza beha-
rrak asetzeko bidean dago. Agin-
taldi honetan, egoera desblokea-
tzeko bilerak egin dituzte Udal 
Gobernuko kideek eta Jaurla-
ritzako Etxebizitza Sailak, eta 
elkarlan horren ondotik etorri 
da konponbidea.

Maria Ubarretxena alkateak 
eta Visesako zuzendari Carlos 
Quindosek eman zuten akor-
dioaren berri, martitzenean 
egindako prentsa agerraldian. 

Hain zuzen, Quindosek alkatea 
eta bere taldea zoriondu zituen, 
behin eta berriz Visesarekin 
akordioa lortzeko izan duten 
"borondateagatik eta malguta-
sunagatik". 

Maria Ubarretxenak, aldiz, bi 
aldeek konponbidea lortzeko 
egindako ahalegina azpimarra-
tu zuen. "Egia da Jaurlaritzak 
eta Udalak, alde biek eman du-
gula amore puntu batean edo 
bestean, baina irtenbide bat 
behar zuen arazo honek, eta 
horretan ahalegindu gara".

Visesa enpresa sustatzailea-
rekin lortutako akordioak gaur 
egun zona horrek pairatzen duen 
degradazio egoerari konponbidea 
emango diola azaldu du Udal 
Gobernuak. "Hamar urteren 
ostean, gure ardura, eginkizuna 
eta, bereziki, gure helburua izan 
da egungo egoerari behin betiko 
irtenbidea ematea, eta denbora 
honetan guztian proiektu hori 
lortzeko lanean aritu gara".

184 etxebizitza, bi txandatan 
Bi aldeko akordioan jasotzen 
denez, guztira, babes ofizialeko 
184 etxebizitza egingo dira, bi 
txandatan banatuta. Fase horie-
tako lehena 2019an hasiko da 
eta 114 etxebizitza hartuko ditu 
bere gain. 

Visesako zuzendariak azaldu 
duenez, falta diren 70 etxebizitzak 
beste fase batean egingo lirate-

ke, "beharren eta egoeraren 
arabera".

63 saltzeko eta 51 alokatzeko 
Salmentarako 216 etxebizitza 
egitea jasotzen zuen 2007an Vi-
sesak eta ANV buru zuen Udal 
Gobernuak sinatutako akordioak. 

Ordutik hona, proiektua ez 
atzera ez aurrera ibili da. Arra-
sateko azken bi udal gobernuek 
alokairurako etxebizitzak egitea 
eskatzen zioten Visesari, besteak 
beste, krisi ekonomikoaren era-
ginez alokairu eskaria handiagoa 
zela sumatzen zutelako. Gaur 
egun ere, Etxebiden izena eman-
da daukaten arrasatearren 
gehiengoak (%82,2) alokairua 
nahiago du; 439 eskatzailetik, 
361ek, hain zuzen ere.

Hala, lehen faseko 114 etxebi-
zitzetatik 51 (%45) alokairura 
bideratzea jasotzen du Visesaren 
eta Udal Gobernuaren arteko 

akordioak. Horietatik, 33 bi ge-
lakoak izango dira eta 18, hiru 
gelakoak. Salmentako 63 etxe-
bizitzetatik, 43 hiru gelakoak 
izango dira eta 20, bi gelakoak. 

Alokairu kupoa 
Lehen fasean alokairura bide-
ratuko diren 51 etxebizitzak 
asignatzeko, Udalak kupo siste-
ma bat ezarriko du, herritarren 
beharren arabera banaketa egi-
teko, eta Arrasaten erroldatuta 
egotea beharrezkoa izango da. 
"2015eko Etxebizitza Legeak ja-
sotzen duenez, udalek etxebizitzak 
banatzeko irizpideak ezar ditza-
kete. Hala, Etxebiden izena eman 
duten Arrasateko eskatzaileen 
ikerketa egingo dugu, zein es-
katzaile mota dagoen identifika-
tzeko, eta mota guztietako biz-
tanleek aukerak izateko".

Garajeak: solairu bakarra 
Bloke berri horrek lurpeko apar-
kalekuentzako solairu bakarra 
izango du, 199 plazako edukie-
rarekin. "Inguruko etxebizitze-
tan beste 136 garaje daude libre, 
azken hamar urte hauetan saldu 
ez direnak, eta uste dugu 199 
eginda eskaera beteko dela", 
adierazi du alkateak.

ospitale ondoko putzuan etxebizitzak egiten hasiko dira 2019an. xabi gorostidi

2019an 114 etxebizitza 
egiten hasteko akordioa
guztira, babes ofizialeko 184 etxebizitza egingo dira; hasieran 114 eta gero 70. 
hasierako 114 horietatik 63 salmentara eta 51alokairura bideratzea jasotzen du udal 
gobernuak eta Visesa etxebizitza sustatzaileak egin berri duten akordioak

arrasaten 
erroldatuta izatea 
beharrezkoa izanGo 
da alokairuko 
etXebizitzetarako



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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X. G. arrasatE
Eneko Barberenaren liberazioak 
utzitako itzala luzea da oraindik. 
Urriko osoko bilkuran, EAJk  
liberazio proposamenaren aur-
ka egin zuen, eta Barberenak 
harridura erakutsi zuen EAJk 
erabilitako tonuagatik. Hori dela 
eta, hurrengo astean, gertatuta-
koari buruzko hausnarketak 
plazaratu zituzten bi alderdiek, 
zauriak ixteko asmoz. 

Baina azaroaren 10ean gaiari 
heldu zion berriz EAJko Ibon 
Arrupek, iritzi zutabe bidez, 
liberazioaren aurkako argudioak 

emanez. Horren aurrean, Arra-
sateko EH Bilduk oharra argi-
taratu zuen, harridura eta kez-
ka azalduta, eta galdera hau 
egin zioten Arrasateko EAJri: 
"Politika eraikitzailea egin nahi 
duzue, ala zuenak egiten dituzue 
alkateordearen hitzak?". 

EAJk bi adibiderekin erantzun 
zuen: "Elkarbizitza, errespetua 
eta tolerantzia lehenbizi norbe-
rak landu beharreko balioak 
dira: Batzokiko pintaketak ez 
gaitzestea eta EH Bilduren esku 
orrietan alkatea eta EAJko zi-
negotziak iraintzea". 

EAJ eta EH Bildu aurrez aurre 
politika egiteko moduengatik 
azaroaren 10eko goiENa aldizkarian ibon arrupek 
idatzitako artikuluak eragin du alderdien arteko talka 

X.G. arrasatE
Eibarko Hizkuntza Eskola Ofi-
zialaren hiru gela desplazatu 
Arrasatera ekartzeko akordioa 
egin berri du Udal Gobernuak. 
Hain zuzen, frantsesa, ingelesa 
eta alemana ikasteko aukera 
izango dute arrasatearrak, bai-
na ez eurek bakarrik, baita bai-
larako biztanleek ere.

"Hizkuntza Eskola Ofiziala 
izatea urteetan eskari historiko 
bat izan da Arrasaten. Bide ho-
rretan, Eusko Jaurlaritzako 
Hizkuntza Sailarekin bildu eta 
hitz egin ostean, datorren ikas-

turteari begira Eibarko Hizkun-
tza Eskolako hiru gela despla-
zatu Arrasatera ekartzea lortu 
dugu", adierazi du Udal gober-
nuak.

Horretarako, Udalak azaldu 
duenaren arabera, datozen hi-
labeteotan gela horiek kokatze-
ko lekurik aproposena bilatuko 
dute. 

"Aurrerapauso honekin Uda-
laren nahia izan da hizkuntzak 
ikasteko aukera Arrasate zein 
inguruko herrietako biztanleei 
hurbiltzea eta horretarako aha-
lik eta erraztasun gehien ematea".

Eibarko Hizkuntza Eskolako gela 
desplazatua, ikasturte berrirako
ingelesa, frantsesa eta alemana ikasteko aukera izango 
da arrasaten bertan, Eibarrera joan beharrik izan gabe

Programaren laugarren edizioa 
da hau. Oraingoan, diru lagun-
tzak eskuratu ahal izateko, kon-
tratuek 2017ko ekainaren 1etik 
aurrera eta abenduaren 31 bai-
no lehen hasitakoak izan behar 
dute. 

Bestalde, langabeek, gutxienez,  
2017ko urtarrilaren 1etik aurre-
ra Arrasaten erroldatuta egon 
beharko dute, eta enpresa onu-

radunek Arrasaten kokatuta 
egon beharko dute.

Diru laguntzen zenbatekoa  
kontratu bakoitzeko aldagarria 
da, lan jardunaren arabera:  
%50eko jardunetarako 1.125 euro 
eta %100eko jardunetarako, be-
rriz, 2.250 euro.  

Bestalde, kontratuak iraupen  
mugagabekoak diren kasuetan, 
%20ko diru laguntza gehigarria 
jasoko dute.

Informazio zehatzagoa nahi 
dutenek udal webgunean eta 
BAZen jaso dezakete. 

Herriko langabeak 
kontratatzeagatik 
diru laguntzak

Txomin Madina arrasatE
Udal Gobernuak egindako au-
rrekontu proposamenaren ira-
kurketa egiteko eta aurkeztu 
dizkioten emendakinen berri 
emateko EH Bilduko zinegotziek 
egindako agerraldian, azpima-
rratu dute aurreko urteetan 
bezala Udal Gobernuak ez due-
la aurkeztu aurrekontuen me-
moriarik. "Normalean, legeak 
dio aurrekontuen asmoak idatziz 
jasota agertzen diren testu bat 
egon behar dela. Ez dute hala-
korik egin, eta prentsaz izan 
dugu egitasmo batzuen berri. 
Guretzat, garrantzitsua da as-
moak hasieratik garbi jasotzea", 
azaldu du EH Bilduren bozera-
maile Eneko Barberenak.

Hark gaineratu du Udal Go-
bernuaren aurrekontuak "ahu-
lak" direla: "Egitasmo gutxi 
batzuek eroaten dute aurrekon-
tuaren zati garrantzitsuena, eta 
guretzat zentralak diren sail 
batzuetan, esaterako, kulturan, 
euskaran, enpleguan, hezkuntzan 
edo gazterian, ia ez dago ezer 
berririk". Horren harira, Bar-
berenak dio aurrekontu "mote-
lak" direla, Ekobulebarra beza-
lako proiektu batzuk "inbenti-
baren alorrean" kokatu daitez-
keelako. Era berean, aurrekon-
tu "kontserbadoreak" dira, 
Barberenaren iritziz: "Alterna-
tibak egon diren egitasmoetan, 
beti hautu kontserbadoreenaren 
alde egin dute. Arrasateko Uda-
lak aurrekontu ausartagoak 
behar ditu". 

Hileta zibilak 
Hileta zibilak egiteko gune bat, 
"goxoa eta estalia" izango dena 
egitea proposatzen dute EH Bil-
duko ordezkariek: "Aste honetan 
amaituko dugu egiten gabiltzan 
sinadura bilketa, eta eskaria 
badagoela uste dugu". 

Kirol ekipamenduak
Arlo horretan inbertsio gehiago 
egitea eskatzen dute, besteak 

beste, Mojategiko belar artifi-
zialeko futbol zelaia, Iturripe 
kiroldegiko lurra, judoko tatamia 
eta boulderrerako ekipamendua 
hobetzea lortzeko.

alokairu-laguntzak hobetzea
EH Bilduren ustez, iaz martxan 
jarritako ekimenak ez ditu kon-
tuan hartzen kolektibo jakin 
batzuek dituzten beharrak. Ho-
rretarako, Azpeitiko ereduari 
jarraiki, bigarren poltsa bat 
sortzea planteatzen dute kolek-
tibo horientzako. "Honen bidez, 
beste herri batzuetan arrakastaz 
darabilten programa bultzatu 
nahi dugu. Hala, gazteez gain, 
mugikortasun urriko pertsonei, 
ezgaitasun absolutua dutenei, 
bananduta edo dibortziatuta 
dauden pertsonei, 70 urtetik 
gorako pertsonei edo alargunei 
laguntzea lortu nahi dugu", azal-
du du Eneko Barberenak. 

eH Bilduko kideak, emendakinak aurkezteko prentsaurrekoan. txomin madina

Aurrekontu "ahulei", 
emendakinak aurkeztuta
adjektibo hori erabili dute udal gobernuaren aurrekontu proposamena baloratzeko. 
guztira, 50 emendakin aurkeztu dituzte, "justizia sozialean aurrerapausoak eman ahal 
izateko", eta udal gobernuak planteamendua prentsa bidez jasotzea kritikatu dute 

"udAl GobernuAk 
ez du ezer berririk 
proposATzen 
GureTzAT zenTrAlAk 
diren sAileTAn" 

Egin dituzten 50 
emendakinetatik, honako 
hauek nabarmendu 
dituzte

• Hileta zibilak egiteko 
gunea

• alokairuko laguntzetan 
bigarren poltsa sortzea

• drogen prebentziorako 
laguntza igotzea

• Ekonomia soziala eta 
solidarioa bultzatzea

• Kiroletako inbertsioen 
partida handitzea

• Arrasatek hezi 
egitasmorako diru partida

• azoka proiektua 2018an 
egiteko partida

• Andradetan egitasmoa 
gauzatzeko diru partida

• markulete auto 
garbigunearen zerbitzua 
mankomunatzea

• alderdi politikoen 
finantziazioari buruzko 
eztabaida 

eH Bilduren 10 
emendakin 
nagusiak
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Xabi Gorostidi arrasatE
Gizarte ongizatean egiten diren 
ekintzak ahalik eta eraginko-
rrenak izateko, Udaleko Gizar-
te Sailak ikerketa bat enkarga-
tu zion Deustuko Unibertsita-
teari. Helburua garbia zen: 
arrasatearrak gehien arduratzen 
dituzten gaiak identifikatzea, 
eta konponbideak bilatzea.

Hiru hilabeteko ikerketa 
Apiriletik ekainera aritu ziren 
Deustuko ikertzaileak herrita-
rren kezkak identifikatzen, be-
tiere, gizarte zerbitzuetako pre-
miekin lotuta.

Horretarako, herritarrekin eta 
Arrasaten lan egiten duten 24 
eragilerekin elkartu dira. Behin 
hori eginda, jasotako kezka guz-
tiak gaika sailkatu, eta zortzi 
elementuko zerrenda bat osatu 
dute. Horren arabera, kezka 
gehien eragiten duen arazoa 
kulturartekotasuna eta biziki-
detza da, pobreziari eta langa-
beziari alde txikia aterata. Os-
tean, hauek lirateke kezka era-
giten duten beste sei nagusiak, 
hurrenez hurren: droga-menpe-
kotasuna, gazteen egoera, balioen 
galera, emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna, gizarte 
zerbitzuak eta etxebizitza.

Gaiak definituta, konponbideak 
bilatzea da hurrengo urratsa. 

Ikertzaileek irtenbide orokor 
batzuk zehaztu dituzte, baina, 
horrez gain, herriko hamabi 
eragilerekin mahai bat eratu da 
konponbideak bilatzeko. 

Amaia Azpiazu Gizarte Ongi-
zateko zinegotziak adierazi due-
nez, kulturartekotasuna eta 
bizikidetza arazoak lantzeko, 
bazegoen aurretik lantalde bat 
eratuta. "Harrera protokoloa 
hobetzeko asmoz sortu zen taldea. 
Hala, hamabi partaideko talde 
berrian, gai hori ez da landuko, 
eta gainontzeko zazpiekin hasi-
ko gara lanean".

Gastu igoera 2018an 
Udal Gobernuaren 2018rako au-
rrekontu proposamenean igoera 
aurreikusten da Gizarte Ongi-
zate Sailean. "Gizarte larrialdi-
ko laguntzetan pobrezia ener-
getikorako laguntzak ematen 
hasi gara aurten, eta horrek 
gastua handitu du". 

Babesgabetasun egoerako adin-
gabeen laguntza ere handitu 
egingo da. "Kasu hauen detek-
tatze goiztiarra lantzen hasi 
gara, ikastetxeekin eta osasun 
zentroekin, eta horrek kasu ko-
purua handitzea eragin du". 

deustuko unibertsitateko kideak txostena aurkezten. mireia bikuña

Kulturartekotasuna eta 
bizikidetza kezka iturri
gizarte zerbitzu ikuspegitik arrasatearrak kezkatzen dituzten gaiak ikertu dituzte 
Deustuko unibertsitateko kideek. Herritarrekin eta 24 eragilerekin batzartuta egin dute 
txostena, eta orain, hamabi partaideko mahai bat eratu da gai horiei buruz jarduteko

grupo San Juan inguruan zegoen Sola jauregia. j.m. velez de mendizabal

Kubako azukrearen mozkinekin 
Arrasaten egindako jauregia
arrasatear jatorriko Francisco solak kuban egindako 
diruarekin jauregia eraiki zuen bere sendiaren sorterrian

X.G. arrasatE
Arrasate Zientzia Elkartearen 
Iragana astintzen zikloari azken 
geltokia falta zaio, eta erbestean 
aberastu zen Arrasateko familia 
bati buruz jardungo dute: Sola 
familiari buruz, hain zuzen. 

Horretarako, Jon Ander Ramos 
EHUko irakaslea gonbidatu dute, 
Kubako euskal kolektiboari bu-
ruzko doktoretza tesia egin duen 
EHUko irakaslea.

"Solatarrek harreman oso es-
tua izan zuten lekeitiar jatorri-
ko Goitisolo familiarekin. Bar-
tzelonako Pompeu Fabra uni-
bertsitatean ikerketak egin zi-
tuzten goitisolotarrei buruz, eta 
bertatik dator solaterrei buruz 
dauden erreferentzia gehienak", 
azaldu du Ramosek.

"Solatarrak ez dakigu zehatz-
mehatz noiz joan ziren Kubara, 
baina Francisco bigarren belau-
naldikoa dela badakigu. 1813an 
jaio zen, Kuban bertan, eta 60ko 

hamarkadara arte Kuban bizi 
izan zen".

azukrearen urterik oparoenak 
Solatarrak eta goitisolotarrak 
hainbat negoziotan sartuta zeu-
den, baina, batez ere, azukrea-
rekin lotutakoekin egin ziren 
aberats. "30, 40 eta 50eko hamar-
kadak izan ziren alor horretan 
errentagarrienak, eta Francisco 
Solak bete-betean baliatu zituen".

XIX. mendeko 60ko hamarka-
dan hasi ziren Kubako lehen 
independentzia aldarriak, 10 
urteko gerra 1868an hasi baitzen. 
Hain zuzen, 1965ean, bere kapi-
talaren zati handiena atera, eta 
Bartzelonara joan zen urtebete 
geroago. 

"Indianoen artean ohikoa zen 
euren sorterrian inbertsioak 
egitea. Hala, 1968an, Sola jaure-
gia eraiki zuen bere arbasoen 
sorterrian, gaur egun Grupo 
San Juan dagoen eremuan".  

Puntuazio altuena izan 
dutenak, hurrenez hurren:
• kulturartekosuna
• Pobrezia, langabezia
• drogak
• Gazteen egoera
• balioen galera
• Sexu berdintasuna
• Gizarte zerbitzuak
• etxebizitza

arrasatearren 
kezka nagusiak

Hamabi eragile hauek 
osatzen dute mahaia: 

Caritas, duintasuna, 
ekin emakumeak, 
Saharaldeba, Gurutze 
Gorria, emaus, elkar 
Hezitzen, lanbide, udaleko 
Gizarte Saila, aGakO, 
emakume Txokoa eta ela 
sindikatua.

Gaiak lantzeko 
lantaldea
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Jokin Bereziartua arrasatE
Udalak eta Gipuzkoako Dipu-
tazioak hitzarmena sinatu zu-
ten, atzo, Musakolako barruko 
igerilekuen klimatizazio siste-
ma berritzeko. Lan horiek 
133.289 euroko aurrekontua 
dute eta Aldundiak bere gain 
hartuko du erdia baino gehia-
go, 67.500 euro. "Guretzat, oso 
ekarpen garrantzitsua da Al-
dundiarena, eskerrak eman 
nahi dizkiogu", adierazi zuen 
Maria Ubarretxena alkateak. 

Udalak eta Aldundiak lanki-
detza hitzarmenaren balorazio 
positiboa egin zuten, garai 
hauetan "inoiz baino beharrez-
koagoa delako baliabide publi-
koak modu eraginkorrean eta 
jasangarrian erabiltzea", era-
kundeen arteko lankidetzatik 
abiatuta. 

egunero, 800 abonatu
Diputazioak hamaika milioi 
euro inguru bideratuko ditu 
aurten Gipuzkoako kirol insta-
lazioetan hobekuntza lanak egi-
tera; Musakolako udal igerilekua 
klimatizatzeko bideratutako 
laguntza, hain zuzen, kirol eki-
pamenduak birmoldatu, berritu, 
ordeztu eta lekualdatzeko 2017-
2020 urte aldiko planaren barruan 
kokatu beharra dago. Bestalde, 
gogora ekarri behar da Musa-

kolakoa Gipuzkoako kiroldegi 
zaharrenen artean dagoela. 

Eta atzoko agerraldian aditze-
ra eman zutenez, igerilekuak 
5.465 abonatu ditu eta horietatik 
800 bat dira eguneroko erabil-
tzaileak dutenak. Abonatuen 
artean, 2.329 emakume eta 3.136 
gizonezko daude. 

"ahalik eta mantenurik onena"
Bestalde, diru laguntzak ema-
terakoan foru arduradunek 
hainbat irizpide izan dituzte 
kontuan; besteak beste, irisga-
rritasunarekin edo efizientzia 

energetikoarekin lotutako lanak 
izatea. "Kiroldegiak erabilera 
maila oso handia dauka, Arra-
saten berebiziko kirol tradizioa 
dago. Gure politiketan kokatzen 
da oinarrizko kirol ekintzak 
egiteko behar diren azpiegiturek 
ahalik eta mantenurik onena-
rekin izatea", gaineratu zuen, 
atzo, Arrasatera egindako bisi-
tan, Denis Itxaso diputatuak. 

ateak zabalik etorkizunerako
Izan ere, Maria Ubarretxena 
alkatearekin eta Itxasorekin 
batera Musakolako kiroldegia 

bertatik bertara bisitatzen izan 
ziren Foru Aldundiko Kirol zu-
zendari Oihana Alvarez, Arra-
sateko Kirol zinegotzi Ander 
Garay eta Obra eta Zerbitzue-
tako zinegotzi Oscar Garcia. 

Era berean, etorkizuneko lan-
kidetzarako ateak zabalik utzi 
zituen diputatuak: "Jakin bada-
kit behar handiak dituen kirol-
degia dela Arrasatekoa, eta li-
tekeena da, datozen plangintze-
tan oinarrituta, berriro ere el-
kartzea beharrezkoak izan 
daitezkeen zaharberritze lanetan 
kolaboratzeko".  

Hasi, urtea amaitu aurretik 
Igerilekua klimatizatzeko lanak 
urtea amaitu aurretik hasiko 
dira eta Udalaren ardura izango 
da 2018ko abenduaren 31 baino 
lehen amaituta egotea; izan ere, 
Udalarena izango da obrak gau-
zatzeko prozesua garatzea. 

garcia, Ubarretxena, itxaso, garai eta alvarez, atzo, kiroldegiaren atarian. Larraitz zeberio

Igerilekua klimatizatzeko 
laguntza "garrantzitsua"
Musakolako barruko igerilekua klimatizatzeko beharko den 133.289 euroko inbertsioaren 
erdia baino gehiago jarriko du Diputazioak –67.500 euro–; eta kiroldegian beste 
zaharberritze batzuk egiteko lankidetzan segitzeko ateak zabalik utzi zituzten bi aldeek

Itxaso: "JakIn 
BadakIt Behar 
handIak dItuen 
kIroldegIa dela 
arrasatekoa"

J.B. bErgara
Zazpigarren sailkatua den Arra-
sate Rugby Taldeak bederatzi-
garren postuan dagoen Marzola 
Rioja taldea hartuko du bihar 
Mojategin (16:30). Denboraldiko 
helburua mailari eustea izango 

dela aintzat hartuta, Igor Isasi-
ren mutilek aurrean izango 
duten taldea aurkari zuzena 
izango da, seguruenik. Izan ere, 
orain arte jokatutako sei parti-
duetatik bakarra irabazita, 
Errioxa azken-aurrekoa da, sei 

punturekin. Logroñoko taldearen 
atzetik beste bat baino ez dago, 
bi puntu soilik batu dituen Men-
ditarrak. Baztandarren kontra 
lortu du, hain justu ere, denbo-
raldi honetako garaipen bakarra 
Errioxak; Nafarroa aldean izan 
zen, laugarren jardunaldian, 
32-35eko emaitzarekin. Hori guz-
tia aintzat hartuta, errioxarren 
kontra lau puntu baino gehiago 
egongo dira jokoan biharko par-
tiduan. Intentsitate handiarekin 
jokatu beharko dute partidua 
irabazi ahal izateko. 

Aurkari zuzena izan daitekeena 
hartuko du ARTk Mojategin
Marzola rioja taldearen kontra jokatuko dute bihar igor 
isasiren mutilek (16:30); irabazi beharreko lehia da

bereziki axiletan eta genitaletan egoten den pseudomona izeneko 
bakteriaren presentziagatik, astebetez itxita egon da Musakolako 
barruko igerileku handia. Leku hezeak oso aproposak dira gizakiak 
barreiatzen duen bakteria hori hazteko eta ugaltzeko, eta, Kirol 
zerbitzuaren arabera, berez ez da arriskutsua, gizakiak gaixotasun 
larriren bat ez badauka. "Pseudomona ohikoa den bakteria bat da, 
oso erresistentea. ekiditea ez da batere erraza, baina oso 
lagungarria da igerilekura sartu aurretik dutxa on bat hartzea, batez 
ere, izerdituta iritsiz gero –kirola egin ondoren edota saunan egon 
ostean, adibidez–. igerilekura sartzerakoan gorputza zenbat eta 
garbiago izan, bakteriak sartzeko orduan eta aukera gutxiago", 
gaineratu dute. Horrez aparte, erabiltzaileendako kanpaina txiki bat 
abiatuko dute, dutxa on bat hartzeak duen garrantziaz jabetzeko. 

Desagertu da 'pseudomona' bakteria

eguaztenean 08:30ean ireki zuten berriro ere barruko igerileku handia. a.u.

aurreko asteburuko partidua. i.s.

Etxean Gora Bilbao taldearen 
aurka 2-5 galdu ostean, Mondra-
tek Bilboko San Ignacio kirol-
degian jokatuko du bihar (16:15), 
seigarrena den Elorrietako FS 
AD Aerolink taldearen aurka. 
Jokatutako zazpi partiduak gal-
du ostean, arrasatearrak azken 
sailkatuak dira, eta lehen garai-
penaren bila joango dira; maila 
berrira ezin egokitu dabiltza. 

Ligako lehen puntuak 
lortzeko asmoz joango 
da Bilbora Mondrate
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Elkartasun festarekin bat egin-
go dute Elaik eta parrokiako 
koruak, eta kontzertu solidarioa 
eskainiko dute bihar, zapatua, 
12:30ean, parrokian. Batutako 
dirua Arrasateko Caritasera 
bideratuko da –sarrera doakoa 
izango da, baina jendeak boron-
datea emateko aukera izango 
du–. Berritasun modura, abes-
lariek parrokiako bigarren so-
lairutik kantatuko dute. Bestal-
de, domekako mezan ere abes-
tuko du parrokiako koruak, 
Santa Zezilia egunaren harira.

Azkenik, datorren eguenean, 
azaroaren 30ean, Gasteizko San 
Andres parrokian abestuko du 
koruak, 19:30ean, San Andres 
eguna ospatzeko.

Elai abesbatza eta 
parrokiako korua, 'Fair 
Saturday'-rekin bat

Gaur, egubakoitza, izango da 
lehenengo ekintza. 17:30ean, 
Arrasate Musikaleko Banda 
Gazteak kalejira egingo du Arra-
sateko alde zaharreko kaleetan 
zehar. Banda Gaztearen proiek-
tua sortu zenetik, 1996tik, egiten 
duen lehen kalejira. Izan ere, 
"musikari gazteak dira eta ez 
da erraza izaten kalejira bat 
prestatzea adin horretan". Gero, 
18:00etan, txokolate-jana izango 
da, plazan, eta, inguruan, Arra-
sate Musikaleko gaiteroek pieza 
batzuk interpretatuko dituzte.

Domekan, Arrasate Musika-
leko Bandak Santa Zezilia kon-
tzertua eskainiko du, ohikoa 
den moduan, San Frantzisko 
elizan, 12:30ean.

Arrasate Musikalek bi 
ekintza, Santa 
Zeziliaren omenez

Eneko Azurmendi arrasatE
Gose taldeko kide Iñaki Bengoak 
eta Jon Zubiagak ibilbide berri 
bat abiatu dute. Nagusiki swing 
doinuak lantzen dituen Anita 
Parker taldea osatu dute, beste 
bi kiderekin batera.
anita Parker taldea sortu duzue 
Iñaki Bengoak, Olatz anduezak, 
ane Martinezek eta zuk. Nola batu 
zarete laurok? 
Iñaki eta biok abestiak egiten 
hasi ginen. Iñakik Ane Martinez 
ezagutzen zuen, eta, ondo abes-
ten duenez, taldea osatzeko pro-
posamena egin genion. Bestalde, 
ni orain Lakuntzan bizi naiz eta 
Olatz gertukoa dut. Beraz, te-
klatu lanak egiteko proposatu 
nion. Biek baiezkoa eman zigu-
ten, eta taldea osatu dugu.
Esperientzia handiko musikariak 
zarete guztiak ere. 
Bai. Nork bere ibilbide musika-
la dauka eta esperientzia, behin-
tzat, badaukagu. Ikusi egin behar 
zenbat balio digun horrek talde 
berriarekin.
anita Parker. Zer dela eta? 
Iñaki bere kontsultore batekin 
izen posiblea pentsatzen hasi 
zen. Halako batean, Anita Parker 
izena etorri zitzaien burura. 
Izen ezaguna egin zitzaien, per-
tsonaia ospetsuren bat izango 
zelakoan. Baina, Interneten bi-
latzen ibili ostean, konturatu 
ziren ez dagoela pertsonaia fa-
maturik izen horrekin. Beraz, 
horrekin egin dugu aurrera. 
Lehen diskoari ere izen bera 
jarri diogu, gure aurkezpen gisa.
Nola definituko zenuke egiten du-
zuen musika? 
Azken finean, konbinazio bat 
da. Elektronika, gitarra, baxua, 
teklatua, eta abar. Swing estiloa 
gailentzen dela esango nuke, 
baina dantzagarria den guztia 
sartu daiteke Anita Parkerren 
nortasun eta filosofia horretan.
Musika dantzagarria egitea zenuten 
helburu? 
Ez dakit lehenago zein gertatzen 
den, intentzioa edo mekanika, 

elkar kutsatzen dira. Guk se-
kuentziekin-eta jolasten dugunez, 
beti eramaten zaitu dantzagarri 
izatera. Finean, bilatzen duguna 
da gure gustukoa izatea, ez dau-
kagu parametrorik finkatuta. 
Sortzen goazen heinean, ikusten 
dugu bidea dagoen edo ez. Es-
pero dugu jendeari gustatzea.
Sei abesti ditu lehen diskoak, bai-
na beste sei gorde dituzue, sorpre-
sa modura, zuzenekoetarako. 
Ikusten genuen diskoa borobi-
lagoa geratzen zela sei abesti 
horiekin. Gainontzeko abestiak 
zuzenekoetarako utzi ditugu, 
eta abesti horietan Anita Par-
kerren beste nortasun batzuk 
ere azaleratuko dira. Erreper-
torio aldetik ere aberatsagoa 
ikusten genuen misterio hori 
gordetzea, zuzenekoetarako mor-
bo hori sortzeko. Gainera, Ani-
ta Parker sortzen doan heinean, 
abesti berriak ere bidean datoz.

aurkezpen ofiziala Bilbon egin ze-
nuten. Nolako harrera izan zuen 
aurkezpenak? 
Hori da. Karola garabiaren azpian 
egin genuen aurkezpena. Bi 
abesti eskaini genituen, Miche-
lle eta Izar Gorria. Egia esan, 
polita izan zen. Guretako ere 
lehen agerpen publikoa izan zen, 
jendaurrean inoiz jo barik geun-
den elkarrekin. Hasieran ez 
dakizu zuk gorpuzten duzun 
horrek ze harrera edukiko duen, 
eta zalantza hori bagenuen. Bai-
na pozik geratu ginen izan zuen 
harrerarekin.
Zuzenekoak egiten hasteko gogo-
tsu egongo zarete. 
Zalantzarik gabe. Abenduaren 
1ean eskainiko dugu lehen kon-
tzertua, Markinako Uhagon 
Kulturgunean. Nogen taldeare-
kin batera. Hori izango da gure 
zuzeneko lehen kontzertua, eta 
ondoren Durangoko Azokan ere 
izango gara, hilaren 9an.
Debagoienean baduzue kontzertu-
rik lotuta? 
Hasiera batean, ez. Abenduaren 
16an Hatortxu Rocken izango 
gara eta 29an Tolosako Bonbe-
renean. Bailaran ez dugu ezer 
lotuta, baina gogotsu gaude he-
men ere gure burua aurkezteko.

Jon zugiaga Osoron. david herranz

"Oso gogotsu gaude 
zuzenekoekin hasteko"
JON ZuBIaga 'OSOrON' anita parkEr taldEko kidEa
pasa den astean aurkeztu zuten anita parker taldea, bilbon, eta abenduaren 1ean 
eskainiko dute zuzeneko lehenengo kontzertua, Markinako uhagon kulturgunean

"dAntzAgArriA dEn 
guztiA sArtu 
dAitEkE AnitA 
pArkErrEn 
nOrtAsunEAn"

The Riff Truckers izango da 
Kooltur Ostegunetara datorren 
hurrengo taldea. Kontzertua 
azaroaren 30ean izango da, gaz-
tetxean, 22:00etan –sarrera bost 
eurotan, ohi bezala–.

Rock-and-roll, blues eta country 
doinuak lantzen dituzte gerni-
karrek, eta euren bigarren dis-
koarekin –Healing the soul– egi-
ten ari diren bira amaitzen ari 

dira. Bira horretako azken kon-
tzertuetako bat izango da Arra-
saten eskainiko dutena.

Orain, gainera, hirugarren 
diskoa kaleratzekotan dira. "Ia 
grabaketa guztiak amaitu ditu-
gu, eta abendurako edo urtarri-
lerako kaleratzea espero dugu", 
adierazi du Gorka Roman Osa-
ma-k, taldeko abeslariak.

Orain arteko bi diskoak linea-
lagoak edo jarraikortasun han-
diagokoak izan direla dio. "Hi-
rugarrena musikalki antzekoa 
da, baina desordenatuagoa", dio.

The Riff Truckers talde 
gernikarra, azaroko 
azken gonbidatua

goikobalu abesbatza

Santa Zezilia egunez, kantuan
Musikarien eguna izan zen eguaztenean –azaroaren 22a–, santa zezilia 
eguna. hori dela eta, goikobalu abesbatzako kide nagusienek kantua 
arrasateko kaleetara atera zuten eguaztenean bertan.

atzo, eguena, abesbatzako txikienen txanda izan zen, eta trikitixa 
eskolako kideekin batera kantuan aritu ziren, kalerik kale.
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Eneko Azurmendi aRaMaio
65 argazki aurkeztu diren arren, 
horietatik bost ezin izan dira 
kontuan hartu, oso kalitate txi-
kia zutelako. Beraz, epaimahaiak 
60 argazkiren artean hartu behar 
izan du erabakia.

Lehiaketako argazki irabazlea 
Eider Ballinak San Martin jaie-
tako kontzertu batean ateratakoa 
izan da, epaimahaiak hala era-
bakita. "Musikariak selfie bat 
ateratzen ari ziren kontzertua 
amaitzean, eta nik hori baliatu 
nuen argazkia ateratzeko. Gai-
nera, euria zen, eta aterkiak ere 
efektu polita egiten du irudian", 
azaldu du Ballinak. 

Irabazle nagusiaz gain, beste 
lau kategoria ere bereizi dira: 
neguko argazki onena Aitor 
Aranarena izan da; udaberriko 
onena Asier Castellanorena, 
udako onena Eider Ballinaren 
beste argazki bat eta udazkene-

ko onena, Asier Castellanoren 
beste bat.

Bost argazki horiekin eta bes-
te batzuekin 2018ko egutegia 
osatuko du Udalak.

Udaberriko irabazlea 
Asier Castellanok Uribarri au-
zoan drone batekin ateratako 
argazkia izan da udaberriko 
onena. "Traktorea belarra moz-
ten zebilela ikusi nuen eta pen-
tsatu nuen goitik polita ikusiko 
zela. Halaxe egin nuen, eta kon-
turatu nintzen belarra forma 
bitxian zegoela moztuta".

Udako irabazlea 
Eskolako ikasturte amaieran 
atera zuen Ballinak argazkia. 
"Ni leihoan nengoen, eta, umeak 
paretara hurbildu zirenean, ar-
gazki polita ikusi nuen", dio.

Udazkeneko irabazlea 
Orixolera bidean ateratako ar-
gazkia da, Santikurtzeko txabo-
latik. Argazki horrek badu gau-
za kurioso bat; izan ere, egilea 
–Castellano– irudiaren ezkerral-
dean agertzen den txabolan ze-
goen une hartan, eta droneare-
kin atera zuen argazkia, hura 
zegoen tokirantz. 

Neguko irabazlea 
Aitor Aranak Santikurtzetik 
ateratako irudi bat izan da ne-
guko onena. "Urtarrilaren 1a 
zen. Hotz egiten zuen, eta laino 
artean zegoen izotzak kontraste 
polita egiten zuen", dio Aranak.

San Martin jaietako kontzertu batean atera zuen argazki irabazlea eider Ballinak. eider ballina

Eider Ballinaren 
argazkia, onena

Bost ArgAzki 
horiEkin EtA BEstE 
BAtzuEkin 2018ko 
EgutEgiA osAtuko 
du udAlAk

65 lan aurkeztu dira aurtengo argazki Lehiaketara, eta, epaimahaiko kide izan den 
Cristina Etxenausiaren esanetan, "oso lan zaila" izan da irabazlea aukeratzea. 
"argazki bikainak aurkeztu dituzte parte-hartzaileek, kostatu egin zaigu erabakitzea"

Urtarrilaren 1ean, Santikurtzeko txabolatik ateratako irudia. aitor arana

Santikurtzeko txabolatik ateratako argazkia. asier castellano

San Martin eskolako leiho batetik ateratako irudia. Haurrak patioan. eider ballina

Uribarri auzoan, belarra modu bitxian moztuta, udaberrian. asier castellano
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oilogor elkartea

Enrique Gardoki txapeldun
azkene urteetako ohiturari jarraituz, oilagor txapelketa jokatu zuten pasa 
den zapatuan –azaroak 18– aramaioko ehiza-barrutian, oilogor elkarteak 
antolatuta. irabazlea enrique gardoki aramaioarra izan zen, hiru oilagor 
ehizatuta. guztira, 32 parte-hartzaile izan ziren. txapelketaren ostean, 
bazkaria egin zuten, eta ondoren banatu zituzten sariak.

Hizkuntza eta herria

Hizkuntza bat komunikatzeko tresna bat baino gehiago dela 
esango nuke nik. Herri baten izaera, nortasuna, identitatea 
ezartzen duena. Bere kode genetikoan ehunka, milaka urte jaso 
dituen izaera, nortasun eta berezitasunak jasotzen dituena. Eta 
bai, aitortzen dut, kezkaturik nago. Badirudi azken urteetan 
jakintza maila bermatua dagoela. Baina jakintza hori nahikoa da?

Zer da euskara herri bat gabe? Zertarako nahi dugu 
euskaradun herri bat, euskarak barnean duen identitaterik 
gabe? Ze ekarpen egiten dio ezagutzak herriari, egunerokoan 
haur, gazte eta adinekoek gaztelania badute bihotzean eta ahoan?

Badugu zer pentsatu, hausnartu. Gure norabide eta erronkak 
birdefinitu beharra ikusten dut. Euskararen herrian, Aramaion 
gauza hauek bizitzea benetan gogorra da. Sinesgaitza, ulertezina 
eta mingarria da, era berean, euskara ezaguturik, ohitura lege 
bihurtuz, erdara mingainean naturalki erabiltzen ikustea. 
Oharkabean, kontziente izan gabe, galbidera goaz. Batek zion 
eran, "sofritzen egoiten naiz horien erdian, aunitz maite duenak 
aunitz sofritzen du".

nirE ustEz

ikEr ElExpuru

Santa Zezilia eguneko kontzer-
tua eskainiko du domekan Bi-
xente Goikoetxea abesbatzak, 
elizan, 12:30ean.

Bestalde, Gabonetan egingo 
duten kantaldirako entseguak 
gaur, egubakoitza, hasiko dituz-
te, 19:00etan, Sastiñan. Aben-
duaren 1ean, 8an eta 15ean ere 
egingo dituzte entseguak, ordu 
eta leku berean.

Bixente Goikoetxea 
abesbatzaren 
kontzertua domekan

Apirilean jakin zen aramaioarrek 
bi plaza izango zituztela Aretxa-
baletako zaharren egoitzan. 
Aurrerantzean, beste bi plaza 
izango dituzte, Udalak eta Ara-
bako Foru Aldundiak hala hi-
tzartu zutelako. Udalak herrian 
egoitza baten beharra ikusten 
du, baina, hori lortu bitartean, 
ontzat jotzen du Aretxabaletan 
lau plaza edukitzea. 

Bi plaza gehiago 
Aretxabaletako 
egoitzan

Eneko Azurmendi aramaio
"Euskararen Eguna ospatzeko 
antolatzen hasi ginen eta gura 
izan genuen zerbait berria egin, 
herri mailan oihartzuna eduki-
ko zukeena, herritarrak inpli-
katzeko eta euskararekin nola-
bait jolas egiteko. Arrakasta 
handia izan du hasieratik". 
azaldu du Rosa Mondragonek, 
Euskara teknikariak.

Euskal Ginkanaren baitan, 
hainbat galdera egiten zaizkie 
herritarrei, euskara, beste hain-
bat hizkuntza gutxitu eta Ara-
maio ardatz hartuta.

Esan bezala, bi kategoriatan 
banatuko da Euskal Ginkana: 
haurrena –14 urte baino gutxia-
go dutenentzat– eta helduena 
–14 urtetik gorakoak–.

Haurrena 
Kategoria bakoitzean, bi txan-
datan egongo dira eskuragai 
galderak. Haurren kategorian,  
kultura etxean eta kiroldegian 
eskuratu ahal izango dira gal-
derak. Martitzen honetan hasi 
da lehenengo txanda, eta gaur 
bukatuko da. Bigarren txanda, 
berriz, azaroaren 28tik –marti-
tzena– abenduaren 1era –egu-
bakoitza– bitartean izango da. 

Egun bakoitzean lau galdera 
egongo dira gune horietan –guz-
tira, hamasei galdera–, eta par-
te-hartzaileek galdera guztiak 
erantzun beharko dituzte, behin 
bakarrik. Erantzunak kaxa ba-
tean sartu beharko dituzte par-
te-hartzaileek, euren datuekin.

Astelehenetan irabazleen ran-
kinga egingo da eta Udalaren 
webgunean publikatuko dira.

Rankingaren irabazlea izango 
da hamasei galdera horietatik 
gehien asmatzen dituenak. Ber-
dinketa gertatzen bada, zozketa 
egingo dute.

Horrez gain, zortzi puntu –zor-
tzi galdera asmatuta– baino 
gehiago dituztenen parte-har-
tzaile artean, sari berezia zoz-
ketatuko dute.

Helduena 
Helduen kategoriako lehenengo 
txanda eguaztenean hasi da, eta 
domekan bukatuko da. Bigarre-
na, berriz, azaroaren 30etik 
abenduaren 3ra arte izango da. 

Honako establezimendu haue-
tan egongo dira eskuragai gal-
derak: Arrandegia, Arbel, Anus, 
Añai, Anboto, Botika, Dukiena, 
Eki, Harategia, Kintelena, Okin-
degia eta Unzueta.

Kasu horretan ere, aste bakoi-
tzean lau galderako ginkana 
izango da establezimendu ba-
koitzean. Beraz, 96 galdera izan-
go dira –48 asteburu bakoitzean–.

Ez da derrigorrezkoa izango 
galdera guztiak erantzutea, bai-
na bai ahalik eta gehien, txanda 
eta establezimendu bakoitzean 
behin bakarrik.

Kategoria horretako rankinga 
eguaztenetan egingo dute eta 
hori ere Udalaren webgunean 

publikatuko dute. Irabazlea gal-
dera gehien erantzuten dituena 
izango da; berdinketa gertatzen 
bada, zozketa egingo dute.

40 puntu –40 galdera asmatu-
ta– baino gehiago dituzten par-
te-hartzaileen artean, sari bere-
zia zozketatuko dute.

Sariak 
Haurren kategoriako Euskal 
Ginkanako irabazleak Hontzaex-
trem abentura parkera joateko 
bost sarrera eramango ditu. 
Bigarren sailkatuak, berriz, 30 
euroko bonua.

Helduen kategoriako irabazleak 
bi lagunentzako afaria izango 
du sari moduan. Bigarren eta 
hirugarren sailkatuek Aramaio-
ko produktuekin osatutako ota-
rrea eramango dute etxera.

Azkenik, aurten ere parte-
hartzailearen saria egongo da. 
Haurren kategorian, 30 euroko 
bonua zozketatuko dute parte-
hartzaile guztien artean eta 
helduen kategorian, berriz, Ara-
maioko produktuekin osatutako 
otarrea.

Iaz eman zen lehenengoz sari 
hori, "jende askok" hartzen due-
lako parte, eta, "nolabait, parte-
hartze hori saritzeko".

2015eko euskal ginkanako galdera bat. goiena

Aurten ere martxan jarri 
dute Euskal Ginkana
Euskararen Jarraipen batzordeak duela lau urte antolatu zuen lehenengoz Euskal 
ginkana, Euskararen Egunaren harira, eta, herrian duen arrakasta handia ikusita, 
urtez urte errepikatzen dute; bi kategoriatan banatuta dago: umeak eta helduak 

EuskArA, bEstE 
zEnbAit hizkuntzA 
Gutxitu EtA 
ArAmAio izAnGo 
dirA ArdAtzAk
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Mirari Altube arEtxabalEta
Azaroaren 25a hurreratzearekin 
batera, emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurkako aldarri-
kapenek eta salaketek bat egiten 
dute, eta Aretxabaletan ere hala 
izango da. Udalak herritarrak 
gonbidatu ditu ekitaldiokin bat 
egitera.

elkarretaratzea bihar, plazan 
Eguna hasteko, autodefentsa 
feminista tailerra egingo dute 
bihar, kiroldegian –09:00-14:00 
eta 16:00-18:00–, Emagin iker-
kuntza zentro feministako kideek 
gidatuta. Bizipen eta emozioak 
konpartituz erasoei aurre egite-
ko estrategiak landu izenarekin, 
autoestimua, emakumeen arte-
ko sarea eta beste hainbat kon-
tu landuko dituzte.

Iluntzean, azken urteotan legez, 
elkarretaratzea izango da Herri-
ko Plazan (19:00). Eta ondoren, 
Plataforma Tirante konpainiak 
La máquina del Dueño antzezla-
na eskainiko du Arkupen (19:30). 
Antzezlana bukatutakoan, mo-
kadutxoa izango dute elkartuta-
koek, kontu-kontari jarduteko.

Bestetik, herriko tabernetan 
ezpainzapiak banatu dituzte, 
egunotan, honako lelo honekin: 
Aretxabaletan ez dugu emaku-
meen aurkako indarkeriarik 
onartzen. Erasoren bat jasanez 
gero jakin beharreko telefono 
zenbakien berri dakarte ezpain-
zapi horiek, eta Ez beti da ezetz 
leloa gogorarazten dute. 

Udalaren konpromisoak  
Udalbatzak, bestetik, adierazpen 
instituzional bateratua onartu 
du biharko egunari begira, Eu-
delen adierazpena oinarri har-
tuta eta EH Bilduk egindako 
hainbat ekarpen sartuta: Indar-
keria matxistatik libre egongo 
den gizartearen alde. "Puntu 
garrantzitsuena da erreparazio-
eskubidea aitortzea indarkeria-
ren biktima direnei", adierazi 
du Karmele Uribarrik, Ongiza-

te Saileko zinegotziak. Bestetik, 
indarkeria matxista adiera era-
biltzea adostu dute: "Emakumeen 
aurkako indarkeria esaldiari 
zehaztasuna falta zaio, eta in-
darkeria matxista esatea ego-
kiagoa dela uste dugu". 

Kezkatuta agertu da Uribarri 
azken datuak jakinik: "Euskal 
Autonomia Erkidegoan igoera 
izan da; bereziki, jaietan dabil-
tza ugaritzen halako kasuak, 
eta arduratzekoa da hori. Eta 
mikromatxismoa ere hor dago; 
oinarri-oinarrian dagoen indar-
keria mota bat da –etxean, es-
koletan, publizitatean…–, eta 
hor esku hartuz gero ondorio 
asko saihestuko lirateke".

Adierazpen instituzional ho-
rren bidez hainbat konpromiso 
hartu ditu Udalak: horri aurre 
egiteko plan eta neurri estruk-
turalak garatzen jarraitzea; gi-
zartean aldaketa bultzatzea; 
beharrezkoak diren baliabideak 
eskura jartzea; eta 2018ko au-
rrekontua definitzerakoan, ber-
dintasun-unitateei beharrezko 
baliabide tekniko eta ekonomi-
koak ematea. Ildo horretatik, 
ordezkari politikoek berdintasun 
politiken gaineko trebakuntza 
saioa jaso dute astean.

Tabernetan banatu dituzten ezpainzapiak. Mirari aLtube

Indarkeria matxistatik 
libre bizi izateko aldarria
Hainbat ekitaldi antolatu ditu udalak indarkeria Matxistaren aurkako Nazioarteko 
Egunaren harira; besteak beste, autodefentsa feminista tailerra, elkarretaratzea eta 
antzerkia. guztietara gonbidatu dituzte herritarrak

Lupe Lekuonaren ipuin kontaketa
Zergatik daude harriak ibaiaren hondoan? galdera berbetarako 
gai hartuta hainbat ipuin kontatuko ditu Lupe Lekuonak bihar, 
zapatua, liburutegian (11:30).

Joseba Egibarren dokumentala
Egibar argazkilari aretxabaletarrak Patagoniaren gaineko 
dokumentala eskainiko du martitzenean, Arkupen (19:00). 

Bertso-liburuaren aurkezpena
Lekaixoka bertso eskolak 2016an jaiotako umeei bertso-
liburua egin die, eta hori banatuko die eguaztenean, Arkupen 
(18:30).

oHarrak

Palazio baserria, arkarazon. goiena

Herriko auzoetara bisita gidatuak 
egiten jarraitzen du Aitor Antxia 
Leturiak, eta domekan, Areantza 
eta Arkarazo auzoetara joango 
da. Hango historia kontuak eta 
istorioak kontatuko dizkie elkar-
tzen direnei. Interesa dutenek 
aurrez eman behar dute izena, 
Arkupen, eta plazak mugatuak 
direla iragarri dute. Areantzako 
elizan elkartuko dira, 10:30ean.

Areantza eta 
Arkarazo ezagutzeko 
bisita gidatua
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Txarapeakoen mugikortasun 
ohiturek kezka eragin diete EH 
Bilduko kideei agintaldi hasie-
ra ezkero; hala adierazi du Ion 
Albizuk komunikabideen au-
rrean: "Azpiegiturekin ez zelako 
pentsatu, erdigunearekin lotura 
falta dago". Bizilagun horien 
iritziak eta beharrak jakin guran 
galdeketa egin diete; hiru hel-
bururekin: mugikortasun ohi-
turak ezagutu, Txarapea azpiko 
berdegunea definitu eta bizila-
gunen beharrak ezagutu. 250 
etxetara jo dute, eta 81 lagunen 
erantzunak jaso dituzte. 

eskailera mekanikoen alde 
Bost galdera nagusi egin dizkie-
te. Etxetik herriko beste gune 
batzuetara zelan joaten diren 
galdetuta, zera jaso dute: autoan 
joaten dela lanera gehiengoa; 
kiroldegira eta aisialdiguneeta-
ra oinez; eta eskolara eta eros-
ketak egitera, autoan zein oinez.

Herriaren erdigunera oinez 
joateko bide egoki eta zuzenik 
ez dagoela erantzun dutenak 
gehiago izan dira; eta irisgarri-
tasunari dagokionez ez dagoela 
egokituta esan dute 30 lagunek 
baino gehiagok.

Txarapea erdigunearekin lo-
tzeko azpiegitura berriren bat 
beharrezkoa ikusten duten ere 
galdetu dute, eta lau proposamen 
eskaini dizkiete EH Bildukoek: 
eskailera mekanikoa izan da 
hautatuena; ondoren geratu da 
igogailua; eta hirugarren postuan, 
oso parekatuta, arrapala eta 
eskailera batzuk komentu parean.

Txarapea azpiko berdegunean 
zer egin galdetuta, ia 60 lagunek 
adierazi dute parkea sortzea; 
ondoren daude lorategia lantzea 
gura dutenak; gero, eraikin pu-
blikoak egitea; eta dagoenetan 
uztea izan da azken aukera.

Txarapeako parke horretan 
jarriko luketenaren gainean sei 
proposamen eginda, hautatuena 
izan da zuhaitzak jartzea; on-

doren, txintxaunak; kirol ins-
talazioak; kultur azpiegiturak; 
eta gero, txakurrak askatzeko 
gunea izatea.

ezpondaren gaineko kezkak 
Erantzunekin batera ekarpen 
mordoa jaso dituztela jakinara-
zi du Albizuk. Batetik, kexak 
agertu dituzte bizilagunek, bu-
katu gabeko eraikinen gainekoak 
eta garraioari buruzkoak: auto-
busen ibilbidea, aparkaleku 
falta, Loramendi kalera jaisten 
den aldapan zebra-bideak jartzea, 
aldapa noranzko bakarrekoa 
egin eta aparkalekuak sortzea...

Bestetik, herriaren erdigunea-
rekin lotura hobetzea eskatu 
dute –bizikletak kalean uzteko 
leku bat egokitzea–, garbitasuna 
hobetzea –garbitzaileak gutxi 
pasatzen direla, zakarrontzi 
gehiago...– eta eserleku gehiago 
jartzea.

Eta hirugarrenik, parkearen 
gaineko ekarpenak izan dira: 
plangintza orokorra egitea, zuhai-
tzak landatzea, lasai egoteko 
lekuak egokitzea, umeendako 
azpiegiturak, padeleko pistak... 
"Egiten diren obren gaineko 
informazio gutxi ematen dela 
adierazi digute, eta Txarapea 
osteko ezpondarekin kezkatuta 
agertu dira hainbat lagun", dio.

berdegunerako proposamena 
Horren guztiaren berri jasota, 
kexak eta hobetzeko kontuak 
Hirigintza Sailera bideratuko 
dituztela adierazi du EH Bildu-
ko zinegotziak. 

Txarapea azpiko berdegunea-
ren edo parkearen gainean, 
ostera, proposamen zehatza lan-
tzen dabiltzala argitu du: "Gure 
nahia da plangintza zehaztuta 
uztea eta gero lanak hainbat 
fasetan banatuta egitea. Inbertsio 
nagusia bi zonen lotura ziurta-
tzeko azpiegiturarendako izan 
beharko litzatekeela uste dugu". 
Horren guztiaren berri herrita-
rrei emateko, aurkezpena egin-
go dute datorren eguenean, 
azaroak 30, udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan (18:30). "Herri-
tar guztiak daude gonbidatuta".

olaia etxenausia eta ion albizu, Txarapea azpiko berdegunean. Mirari altube

Txarapea erdigunetik 
aldenduta dagoen kezka
txarapea ibilbideko etxebizitza asko aretxabaleta erdigunetik urruntxo eta behar 
bezalako loturarik gabe daudela uste du EH bilduk. bizilagun horien beharrak 
ezagutzeko galdeketa egin du eta haien ekarpenak jaso dituzte

HerriTArrei 
AurkezTuko dieTe 
berdegunerAko 
proposAMenA 
egueneAn

eneko Haritza munduko ipuinak kontatzen, martitzenean. M.a.

Baltistango umeei elkartasuna 
adierazteko jaialdia gaur
Pakistango herrialde horretan ikasteko eskubidea 
dutela aldarrikatuko dute, eta laguntzeko dirua batu

M.A. aREtXabaLEta
Haurren eta nerabeen eskubideen 
gainean jardun dute lanean az-
ken egunotan herriko neska-
mutikoek, azaroaren 20ko Hau-
rren Eskubideen Nazioarteko 
Egunaren harira. Guraso Fo-
roaren proposamena izan da, 
eta ikasteko eskubidea hartu 
dute lanketarako oinarri. Hain 
zuzen, horren gaineko bertsoak 
eta marrazkiak egin dituzte Haur 
Hezkuntzako eta Lehen Hezkun-
tzako neska-mutikoek, eta lan 
onenak martitzenean saritu 
zituzten. Komentuan egindako 
ekitaldia Eneko Haritza konta-
lariak munduko ipuinak konta-
tuta bukatu zuten.

50 euroko bonuak 
Aretxabaletako Guraso Foroak 
Baltistan Fundazioarekin lan 
egitea erabaki du, jakinik Bal-
tistanen oraindik ere erronka 
dela neskatoen hezkuntza esku-

bidea. Hori aldarrikatzeko eta 
haiendako laguntza batzeko 
Elkartasun Jaia egingo dute 
gaur, egubakoitza, Herriko Pla-
zan, 17:00etan hasita. 

Umeendako eskulanak eta mu-
ralak egiteko –euro baten truke– 
mahaiak gertatuko dituzte ludo-
tekako kideek, eta, ondoren, 
txokolate beroa eta bizkotxoa 
eskainiko dituzte bi euroren 
truke –bizkotxoak egiteko bo-
luntarioak behar dituzte; horiek 
17:00etarako plazara eraman 
behar dira–. Eta Txurru DJak 
girotuta, haurrendako dantzaldia 
izango da, 18:30ean hasita. 

Dirua batzeko itsulapikoak 
jarriko dituzte eta 50 euroko 
bonuak ere izango dira. Bonu 
bakoitzarekin neskato baten 
urte osoko eskola gastuak estal-
tzen direla jakinarazi dute Gu-
raso Foroko kideek. Elkartasun 
Jaian jasotako dirua, hain zuzen, 
bonuak erosteko erabiliko dute.

Udazkenari agur eta neguari 
kaixo esango diote datorren 
eguaztenean, hilaren 29an, Kur-
tzebarri eskolako kideek, Itu-
rrigorri pilotalekuan (17:30). 

Beste behin, txalapartariek 
egingo dute jairako deia, eta, 
ondoren, lekaio saioa izango da 
ikasleen eskutik. Bien bitartean, 
taloak egingo dituzte seigarren 
mailakoek amandreen laguntza-

rekin, eta beste herrialde ba-
tzuetako gutiziak ere izango 
dituztela dastatzeko iragarri 
dute eskolako kideek.

Udazkeneko abestia kantatu 
eta Polak pik dantza saioa izan-
go dute gero; ikasleek, irakasleek 
eta gurasoek elkarrekin jardun-
go dute, musikak lagunduta. 

Ondo janda bukatuko dute 
jaia; mahaiaren bueltan izango 
dituzte, azken urteetan lez, buz-
kantzak eta gaztaina-erreak, 
baita sagardo kupela ere, eztarria 
bustitzeko.

Udazkenari agur 
esateko jaia egingo 
dute Kurtzebarrikoek
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Mirari Altube arEtxabalEta
Zein dinamika garatu behar 
ditugu Aretxabaletan euskararen 
erabilera indartzeko? galderari  
erantzuteko Hitz egin ekimena 
abiarazi zuen Loramendi elkar-
teak, Euskaltzaleen Topagunea-
ren laguntzarekin eta Udalaren 
babesarekin. Hainbat taldetako 
eta elkartetako 35en bat ordez-
kari elkartu dituzte hiru zapa-
tutan, eta, behin jardunaldia 
bukatuta, datorren urtera begi-
ra bi dinamika berri martxan 
jartzea erabaki dute.

Herritarrak aktibatu 
Gazteak, helduak eta nagusiak 
elkartu dira; emakumeak eta 
gizonak; ikasleak, langileak eta 
langabeak. Eta kontu bakarrak 
batu ditu hiru astetan: euskarak. 
"Horren gaineko kezka egon 
badago, baina, batez ere, lane-
rako gogotsu igarri dugu jendea; 
eta hori da interesgarriena", dio 
Iñigo Iñurrategik, Loramendiko 
presidenteak. 

Topaguneko dinamizatzaile 
Mikel Ozaitak gidatu ditu lan 
saioak: "Aktibazio ekimenak 
abian jartzea izan da helburua, 
eta dinamika ezberdinen bitar-
tez herritarrak ahaldundu egin 
dira". Antolatzaileak oso pozik 

agertu dira herritarren erantzu-
narekin: "Ilusio handiarekin 
ikusi dugu jendea eta batzuek 
jarraitzeko gogoa erakutsi dute". 
Parte-hartzaileek, ostera, eki-
menaren garrantzia nabarmen-
du dute: "Garrantzitsua da ha-

lako dinamiketan parte hartzea, 
euskararen erabilera bultzatu, 
horren gaineko kontzientzia 
hartu… Eta gazteok ere hor ego-
tea ezinbestekoa da", adierazi 
du Maddi Garrok: "Orain eto-
rriko denera herritarrak batzea 
oso garrantzitsua da, bestela ez 
du zentzurik guk egindako lanak".

'365' ekimen nazionala
Datorren urtean argia ikusiko 
duten ekintzak zehaztu zituzten 
joan den zapatuan: "Bi lantalde 
berri sortu dira. Bata izango da 
365 ekimena martxan jartzeko; 
2018an, ekintza zehatzak anto-
latuko dituzte urtaroz urtaro, 
azaro bukaeran egingo den eki-
men nazionalean borobiltzeko", 
esan du Iñurrategik, eta gaine-
ratu: "365 ekimena, baina, ez da 
izango hamaika eguneko kontua, 
ezta urtebetekoa ere; euskalgin-
tza eta euskararen erabilera 
aktibatzeko izango da". Bigarren 
lan ildoak herriko elkarteak 
izango ditu helburu: hizkuntza 
erabilera indartu gura da elkar-
teetan. "Horren barruan, kontu 
interesgarria mahaigaineratu 
da: zelan landu enpatia hizkun-
tza ohitura ezberdinak dituzte-
nekin. Hortik abiatuta, langintza 
berezia egin ahal izango da".

Aitor Gabilondo Euskara zi-
negotzia ere pozik agertu da 
egindako lanarekin: "Oso inte-
resgarria izan da; inertziak 
egunerokotasunera garamatza 
eta halako saioek perspektiba 
berria ematen dute".

azken saioan elkartutako herritarrak ekimenari bukaera ematen. Mirari altube

Euskara indartzeko lan 
ildoak abiarazteko gertu
aretxabaleta euskalduntzeko zein lan egin zehazteko 'Hitz egin' ekimena jarri zuen 
abian loramendi elkarteak; hiru zapatutan herriko 35en bat ordezkarik jardun dute 
lanean, eta, behin saioak bukatuta, bi dinamika berri abiaraztea erabaki dute

M.A. arEtxabalEta
Astean euskaraz berbetan ja-
rraitzen dute gurasoek, eta E! 
Guraso ekimenari hirugarren 
taldekoek ekin zioten astelehe-
nean. Txapak hartu eta paparrean 
jarri zituzten, "ondo ikusteko 
moduan"; bigarren taldekoek, 
ostera, astearen balorazio  orriak 
eroan zituzten beteta. 

Datorren astelehenean bilera 
150 aretxabaletarrek baino gehia-
gok egin dute bat ekimenarekin, 
eta 50 laguneko hiru taldetan 
banatuta jardun dute astebetez 

euskaraz, e! txapak paparrean 
hartuta. Guraso horiei balora-
zioak eta bizi izandakoaren azal-
penak eskatu dizkiete antola-
tzaileek, eta behin guztiak jaso-
ta horien berri emateko elkar-
tuko dira. Bilera egingo dute 
astelehenean, hilaren 27an, 
18:00etan, udaletxeko ganbaran: 
"Ekimenak eman duenaren berri 
emango diegu, deskargua egin, 
eta azken aste horren gaineko 
argibideak eman. Izan ere, asmoa 
da bukaera ematea guztiok el-
karrekin". Azken astean guztiek 
izango dute txapa jantzita.

Hirugarren taldekoek hartu dute 
'e!' txapa, euskaraz jarduteko
'E! guraso' ekimeneko azken kideek hartu dute lekukoa; 
datorren astean guztiek elkarrekin jardungo dute

Aretxarte merkatarien elkarteak 
Gabonetako jaiak zorionduko 
dizkie herritarrei, beste urte 
batez, bideoklip bidez. Hori do-
mekan grabatuko dute, AZ Gau-
belak-eko kideekin, eta prota-
gonista nagusia Kepa Errasti 
aktore aretxabaletarra izango 
da. Herritarrak ere ezinbestekoak 
izango dira bideo horretan eta 
horien parte-hartzea eskatu dute 
antolatzaileek. "Durana kalean 
elkartuko gara, 18:00etan, eta 
zuen laguntza behar dugu. Ga-
bonetako osagarriren bat hartu 
aldean –bolak, kriseiluak, kape-
lak...–, dantzan egiteko gogoa-
rekin etorri, eta ondo baino 
hobeto pasatuko duzue!", jaki-
narazi dute Aretxarteko kideek.

Gabonetako bideoklipa 
grabatuko du 
Aretxartek domekan

ane Miren alDai 
gurasoa

"Samurra izan da, ez dut 
zailtasunik izan eta gustura 
egin dut. txapa dela-eta 
euskaraz egiteko eskatu dit 
lagun batek, ulertu bai baina 
egiteko gaitasunik ez duenak, 
eta halaxe jardun dut; horri 
esker, hemendik aurrera beti 
egingo diot euskaraz".

asier zubia 
gurasoa

"Gazteleraz zebiltzan ezagun 
batzuekin egin nuen tril txapa 
hartzearekin batera. azalpenak 
ematen hasi beharrean, alde 
egin nuen, eta horrek zer 
pentsatua eman dit. ekimena 
interesgarria da ohituren 
gainean kontzientzia hartzeko 
eta gaia kalera ateratzeko".

zelan moldatu zara astean?

iñigo iñurrategi 
loramEndiko prEsidEntEa

"Parte-hartzea aktibatu 
nahi genuen, herritarrekin 
batera definitu, eta oso 
pozik gaude emaitzarekin. 
lanerako gogoa badagoela 
erakutsi dute eta horri 
esker datorren urterako 
plangintza indartsu bat ia 
zehaztuta bukatu dugu".

aitor gabilonDo 
Euskara zinEgotzia

"Jardunaldi emankorra 
izan da. Diagnosi bat eman 
digute, eta datorren urteko 
365 ekimenari bultzada 
handia eman dio honek. 
Kuadrilla galanta elkartu 
gara, gainera, gogoa 
badagoela ikusi da; hortaz, 
aurrera!".
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Abenduaren 16rako Arte sorme-
na familian tailerra antolatu du 
Eskoriatzako Hezkuntza Foroak; 
kultura etxean izango da.

Tailer horren helburua da 
familian, haurrekin artearen 
inguruan gozatzea eta artearekin 
jolasteko esperientzia bat es-
kaintzea. Horretarako, ipuin 
baten esperimentazio artistikoa 
egingo dute, irudimenaren, jo-
lasaren eta marrazketaren bidez. 
Marrazteko teknika berriak 
irakatsiko dituzte, eta nagusiak 
eta haurrak elkarrekin arituko 
dira. Laia Bedosek dinamizatu-
ko du, eta tailerrean izena ema-
teko azken eguna abenduaren 
13a izango da, kultura etxean; 
sei euro kostatzen da.

'Arte sormena familian' 
tailerra izango da 
abenduaren 16an

Inkernu taberna alokatuta du-
tenei amaitu egiten zaie kontra-
tua, eta domekan azken jaia 
egingo dute, ibilbideari agur 
esateko. Dena den, ez da behin 
betiko itxiko; izan ere, lokalaren 
jabe diren Atxorrotx Kultura 
Elkartekoek kudeatuko dute,  
alokairuan sartzeko ez dagoela-
ko beste inor, eta gaur egun 
dauden zerbitzariak mantendu-
ko dituzte.

Hala ere, astelehenetik Gabo-
netara bitartean, egun batzuez, 
itxita egongo da. Honela azaldu 
du Iñaki Kortazarrek, Atxorrotx 
Kultura Elkarteko kideak: "Ar-
giteria berria jarri nahi dugu, 
eta lokala margotu egin dugu, 
aldaketa bat behar du eta…".

Domeka honetan 
Inkernun azken jaia 
egingo dute

imanol soriano

Hotzari aurre egiteko, ardoa
atxorrotx Kultura Elkarteak pasa den zapaturako 
antolatutako hamaikagarren ardo dastaketa 
arrakastatsua izan zen. ardo onduak eta kanpoko ardo 
bereziak probatzeko aukera izan zuten bertaratu 
zirenek: bertakoak, Euskal Herrikoak eta 

Kataluniakoak. Hala, giro aparta izan zen Fernando 
Eskoriatza plazan, eta aurreikusitako helburu guztiak 
bete zituzten; izan ere, 210 botila ardo edan ziren, eta 
egunerako prestatuta zituzten foie pintxoak ere saldu 
zituzten, lau kilo.

Imanol Beloki Eskoriatza
Zapatu honetan izango da In-
darkeria Matxistaren Kontrako 
Nazioarteko Eguna, eta, egune-
rako egitarau zabala antolatu 
bada ere, beste hainbat ekintza 
ere izan dira astean Eskoriatzan.

Eguaztenean, esaterako, Ema-
kumeenganako indarkeria: Eta 
honen aurrean zer? hitzaldia 

izan zen kultura etxean. Hezi2de 
berdintasunerako formazio eta 
aholkularitza zerbitzuko Miren 
Josu Aranburuk eta Idoia Lu-
zuriagak gidatu zuten saioa.

Besteak beste, egunerokotasu-
neko adibide praktikoen bidez 
indarkeria matxistaren errora 
jo zutela adierazi du Idoia Lu-
zuriagak: "Bi zatitan banatu 

genuen saioa: batetik, indarke-
ria matxistaren errora jo genuen; 
gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasunik ezera. Eta egune-
rokotasuneko adibide praktikoen 
bidez ikusarazi genuen hori. 
Indarkeriaren termino egokiak 
definitzeari garrantzia ematen 
diogu, eta hori behin ondo de-
finitu ostean, indarkeria mota 

ezberdinak ere aztertu genituen. 
Gero, indarkeria matxistari au-
rre egiten laguntzeko modu 
ezberdinen inguruan hitz egin 
genuen. Esaterako: erantzunki-
detasuna, kontziliazioa,  hezki-
detza…". Prebentzioaren garran-
tzia ere azpimarratu zuten saioan, 
eta prebentziorako garrantzi 
handiena hezkidetzari eman 
behar zaiola adierazi zuten, bes-
teak beste. "Prebenitzeko erre-
minta batzuk zeintzuk izan 
daitezken adierazi genituen: 
tratu onak, ahalduntzea…, eta 
hainbat gai jorratu ostean, hi-
tzaldiari gazteen ikuspegiaz, eta 
mikromatxismoaz hitz eginez 
amaitu genuen saioa. Aberatsa 
izan zena".

Elkarretaratzea eta proiekzioa 
Zapatuan, Indarkeria Matxista-
ren Kontrako Nazioarteko Egu-
nean, aldiz, 18:30ean, elkarreta-
ratzea egingo dute Fernando 
Eskoriatza plazan. Eta amaitzean, 
18:45ean, Duma dokumentala 
proiektatuko dute Zaldibar an-
tzokian. 

Abeer Zeibak Haddad zinema-
gile israeldarrak arabiar gizar-
tean gertatutako sexu abusuen 
salaketa ausarta egin du lan 
horretan. Hain zuzen, Palesti-
nako adingabeek eta emakumeek 
jasaten dituzten sexu abusuak. 
Duma hitzak panpina esan nahi 
du arabiarrez, eta ikus-entzu-
nezkoan, hainbat emakume 
arabiarrek haurrak zirenean 
jasan zituzten sexu abusuak 

kontatuko dituzte. Hain zuzen 
ere, gizarteak eta familiak eza-
rritako isiltasun sistema apur-
tzeko helburuarekin.

antzokian solasaldia 
Duma dokumentalaren proiek-
zioa amaitzen denean, Clara 
Campoamor elkarteko Maite 
Iturrarte abokatuak dokumen-
talean ikusitakoaren gaiari bu-
ruzko solasaldia bideratuko du; 
zuzenbide penalean eta genero 
indarkeriaren inguruan aditua 
da hura.

Martxoaren 8an egindako elkarretaratzean, Emakumeen aurkako indarkeria ez mezuarekin irten ziren plazara. imanol BEloKi

Emakumeen aurkako 
indarkeriaren kontra
indarkeria Matxistaren kontrako Nazioarteko Egunean, Eskoriatzan hainbat ekintza 
egingo dituzte: elkarretaratzea, 'Duma' dokumentalaren proiekzioa eta ikus-
entzunezkoan ikusitakoarekin Maite iturrarte abokatuarekin solasaldia

indarkeria matxistaren 
Kontrako Egunean 
Eskoriatzan izango diren 
ekintzak.

Azaroak 25, zapatua
• 18:30 Elkarretaratzea, 

Fernando Eskoriatza 
plazan.

• 18:45 Duma 
dokumentalaren 
proiekzioa, Zaldibar 
antzokian.

• 19:40 Clara Campoamor 
elkarteko maite 
iturrarterekin, 
dokumentalean 
ikusitakoaren gaiari 
buruzko solasaldia.

azaroaren 25a: 
egitaraua
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Imanol Beloki Eskoriatza
Abenduaren 3an, domekan, izan-
go da Euskararen Eguna, baina 
antolatzen aritu diren herriko 
elkarte eta eragile ezberdinek 
ez dute Eskoriatzako ospakizu-
na egun bakarrera mugatu; izan 
ere, egubakoitzetik domekara 
bitartean, hiru egunez, ekintza 
ugari antolatu dituzte.

Egubakoitzean, abenduaren 
1ean, haurrei zuzendutako ekin-
tzak nagusituko dira Eskoriatzan. 
Izan ere, ikastetxetako haurrek 
beteko dituzte kaleak, eta, urte-
ko ohiturari jarraituz, Fernan-
do Eskoriatza plaza apaintzera 
joango dira, arratsaldean, gaz-
taina erreak jateko aukera izan-
go da Luis Ezeiza ikastetxe 
aurrean, eta buruhandiak ere 
izango dira herriko kaleetan 
zehar.

'euskarazko hitzik politenak' 
18:30ean, gaztelekuko nerabeek 
orri zuri bat ipiniko dute plazan, 
eta nahi duenak euskarazko hitz 
gustukoena idatziko du bertan. 
Asteburu osoan egongo da horiek 
idazteko aukera, eta, asteburua 
pasatutakoan, hitz guztiak batu 
eta murala egingo dute herriko 
bi gaztek Santa Marinako kios-
ko azpian.

Bazkarirako txartelak salgai 
Abenduaren 2an, zapatuan, be-
rriz, eguneko plater nagusia  
Zuk ekarri, zuk jan formatuan 
egingo den Euskararen Eguna-
ren bueltako bazkaria izango 
da –plazako karpan izango da–. 
Norbanako bakoitzak txartela 
erosi beharko du; izan ere, hotz 
egin dezakeenez, salda beroa eta 
txistorra egongo dira, eta, ho-
rrenbestez, bazkaltzeko lekua, 
salda, txistorra eta kantu liburua 
hiru eurotan erosi beharko da 
–txartelak, Goxo Txikin eta Ho-
telean–. 

Bestalde, lekua erreserbatu 
nahi duenak aukera izango du 
horretarako kultura etxean, edo 

636 78 59 71 telefonora whatsapp
-a bidaliz.

Horrekin batera, aurten, be-
rrikuntza moduan, Zuk ekarri, 
zuk jan kantu bazkaria izango 
da. Herriko lau gaztek egunera-
ko sortutako musika talde batek 
gidatuko du bazkalostea, eta 
euskal kantu tradizional eta 
modernoak eskainiko dituzte.

Horren ondoren, plazako giroa 
herri osora zabaltzeko asmoz, 
Orkestra elektrotxaranga izan-
go da.

Bisita, txapelketa eta antzerkia 
Euskararen Egunean, abendua-
ren 3an, Eskoriatzako Ezkutuko 
altxorrak bisita gidatua egingo 
dute, 12:00etan, museotik irten-
da. 18:00etan, Mihiluze txapel-
keta egingo dute gaztelekuan. 
Eta 19:00etan, Nomofobikoak 
antzerkia izango da Zaldibar 
antzokian.

iaz, ikastetxeko haurrak euskararen aldeko mezuekin. ander larrañaga

Eskoriatzarrak, 
euskararekin bat
abenduaren 1etik 3ra bitartean ekintza ugari antolatu dituzte herriko elkarte eta 
eragile ezberdinek. adibidez, zapatuan izango den 'zuk ekarri, zuk jan' kantu 
bazkaria; txartelak dagoeneko salgai daude goxo txiki eta Hotela tabernetan

'Euskarazko hItzIk 
polItEnak' Batuko 
dItuztE, Eta gEro, 
santa MarInan 
Murala EgIngo dutE

eskoitzara egunean, lehen edizioan ateratako talde argazkia. gartxot zubizarreta

Herriko presoei eta senideei 
elkartasuna adierazteko jaia
Ekintzez betetako Eskoitzara Eguna antolatu dute, 
zapaturako, Eskoriatzako Presoen Lagunek 

I.B Eskoriatza
Iaz ez bazen egin ere, zapatu 
honetan, hirugarren urtez, he-
rriko presoei eta senideei elkar-
tasuna adierazteko jaia antola-
tu dute Eskoriatzako Presoen 
Lagunak taldeko kideek. Hala, 
egitarau zabala prestatu dute.

Aldarrikapen egunari hasiera 
emateko, 12:30etan, triki-poteoa 
izango da Fernando Eskoriatza 
plazatik hasita. Ondoren, baz-
karia Egokiena elkartean izan-
go da. Menua berriz, baba-jana 
izango da, urtero moduan, eta 
bertaratzeko txartelak hamabi 
eurotan erosi daitezke Inkernu 
tabernan; gaur da azken eguna 
horretarako.

Mosaiko erraldoia
Bazkalostean, 17:30ean, mosaiko 
erraldoia egingo dute plazan. 
Honela adierazi dute Eskoria-
tzako Presoen Lagunak taldeko 
kideek: "Herriko plazan Euskal 

Herriko mapa jarriko dugu bi 
geziekin. Bertaratzen garenon 
artean, kartelak erabiliz. Hala 
ere, ea euririk ez duen egiten… 
Hala bada, goitik argazkia ate-
rako dugu". Ekintza gauzatzeko, 
elkartasuna adierazi nahi duen 
edonori bertaratzeko dei egin 
diote antolatzaileek. Eguna amai-
tzeko, berriz, musika izango da 
nagusi: DJ Makala izango da 
Inkernu tabernan, 23:00etan.

Maixolen inguruko erakusketa 
Zapaturako prestatu duten egi-
tarauaz gain, Inkernu tabernan, 
Reau Sud Francilien preso 
dagoen Maixol Iparragirre es-
koriatzarraren kartzela-ibilbi-
dea adierazten duen erakuske-
ta izango da ikusgai. Iparragi-
rre Espainiarako estradizioaren 
zain dago, eta hari elkartasuna 
adierazteko antolatu dute panel 
informatibo bidezko erakuske-
ta. 

Eskoriatzako Udalak antolatuta, 
azaroaren 30etik abenduaren 
2ra bitartean, euskarazko jos-
tailu erakusketa izango da kul-
tura etxean, 17:00etatik 19:30era 
bitartean.

Gabonak gerturatzen ari dira, 
eta, sarritan, jostailuak aukera-
tzeko telebistako iragarkietan 
soilik oinarritzen dira asko. 
Hala, euskarazko jostailu eta 

produktuak daudela azpimarra-
tzeko eta horiek ezagutzeko 
antolatu dute euskarazko jos-
tailu erakusketa.

 Adinaren arabera sailkatuta, 
gurasoei eta haurrei zuzendu-
tako jostailu berriak egongo 
dira. Gainera, euskaraz argita-
ratzen diren jostailuez gain, 
jostailu kooperatiboak ere egon-
go dira bertan, eta jostailu mota 
bakoitzarekin landu daitezkeen 
arloen inguruko azalpenak ja-
sotzeko aukera ere izango du 
bertaratzen denak.

Hiru egunetan 
euskarazko jostailu 
erakusketa izango da

abenduak 1, ostirala
• 10:00 Haurren 

ospakizuna eta plazaren 
apainketa.

• 16:15 gaztaina erreak 
luis ezeizan.

• 17:30 buruhandiak 
plazan.

• 18:30 Euskarazko hitzik 
politenak.

abenduak 2, zapatua
• 12:30 taloak plazan.
• 13:00 euskal dantzak.
• 14:30 Kantu bazkaria: 

Zuk ekarri, zuk jan.
• 19:00 orkestra 

elektrotxaranga.

abenduak 3, domeka
• 12:00 Ezkutuko altxorrak 

bisita gidatua.
• 18:00 gaztelekuan 

Mihiluze txapelketa.
• 19:00 antzerkia: 

Nomofobikoak antzokian.

ekintza ugari, 
euskararen 
bueltan
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'Volar dokumentaleko lantaldea donostiako zinemaldian. ulises proust

Kultura etxean 'Volar' 
dokumentala izango da ikusgai
indarkeria matxista jasan duten bederatzi emakumeren 
testigantzak batzen ditu bertha gaztelumendiren lanak

Imanol Beloki lEintz gatzaga
Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko Nazioarteko Egunaren hari-
ra, Bertha Gaztelumendi zine-
magileak egindako Volar doku-
mentala izango da ikusgai gaur, 
kultura etxean, 18:30ean. Ema-
kundek, Emakumearen Euskal 
Erakundeak, sustatutako lana 
da, eta Donostiako 65. Zinemal-
dian aurkeztutako lana ere bada 
Volar dokumentala.

Leintz Gatzagako Udalak eta 
Bideberrik antolatutako proiek-
zioan, indarkeria matxista jasan 
duten bederatzi emakumeren 
testigantzak biltzen dituen lana 
ikusteko aukera izango dute 
gatzagarrek.

Sufrimendu gogorra
Iraganean indarkeria matxista 
bizi izan duten bederatzi ema-
kumek asteburu bat elkarrekin 
emango dute landa-eremuan, 
eguneroko bizitzatik urrun. As-

kotariko adinak eta lanbideak 
dituzten emakumeak badira ere, 
gai dira hitzen beharrik gabe 
elkar ulertzeko. Indarkeria ho-
rren infernuari aurre egiteko 
izan duten adoreak elkartzen 
ditu, baita hortik bizirik irten 
izanak eta jasandako sufrimen-
duari zentzua eman nahiak ere. 
Gainera, beste emakume batzuen 
eta gizartearen esku jartzen dute 
euren bizitzako ibilbidea, bik-
timismorik gabe.

Helburua, gizarteratzea
Lan horren helburua da, testi-
gantzen bitartez, indarkeriazko 
jokaerak aldatzea; zer dagoen 
horien atzean adieraztea, nola 
eragiten dien emakumeei, zein 
ondorio dituzten, eta zein ondo-
rio izan ditzaketen helaraztea… 
Hala, gizartea ez delako jabetzen 
tratu txarrak jasan dituen per-
tsona bat nola sentitzen den, eta 
hori erakutsi nahi izan da.

Ezkutuko altxorrak egitasmoa-
ren barruan, bisita gidatua 
egingo dute abenduaren 10ean 
Leintz Gatzagan.

Gipuzkoako urre zuria, Leintz 
Gatzagako gatza izenburupean 
egingo dute bisita gidatua, 
12:00etan hasita. Hala, bertara 
joan nahi duenak aldez aurretik 
eskatu beharko du: turismo@
debagoiena.eus helbidera ida-

tzita edo 943 79 64 63 telefonora 
deituta. Mendeetan zehar ur 
gaziaren iturriaren inguruko 
jarduera izan zen Leintz Gatza-
gako bizigarria, eta herriari 
izena eman ziona. Urre zuria 
izenez ezagutu izan da gatza, 
estimu handia izan duelako 
historian zehar, eta oraindik 
ere askorentzat pizgarria eta 
pozgarria ere bada. Bisitan, gatz 
ekoizleen historia ezagutzeko 
aukera izango da gatza ekoizten 
zen leku berean. 2,5 euro kos-
tako da.

Gipuzkoako urre zuria 
ezagutzeko bisita 
abenduaren 10ean

imanol soriano

Kiroldegia bete dute pailazoek
pirritx, porrotx eta marimotots pailazo ezagunek Borobilean ikuskizun 
berria eroan zuten eskoriatzako manuel muñoz kiroldegira. Hain zuzen 
ere, marimori, maribel andereñoa, Jeronimo eta beste hainbat lagunekin 
izan ziren pailazo ezagunak, eta, kiroldegia beteta, ikuskizunarekin gozatu 
zuten umeek eta helduek.

Eskoriatzako Beheko Errota 
Musika Eskolako musika bandak 
kontzertua eskainiko du gaur, 
Zaldibar antzokian. Santa Zezi-
lia eguna ospatzeko antolatzen 
den emanaldia, aurten, eguba-
koitzean izango da, eta 20:00etan 
hasiko da.

Guztira, bost pieza joko dituz-
te Eskoriatzako banda osatzen 
duten musikariek, Angel Baña-
res zuzendariaren gidaritzapean, 
eta hauek eskaini ostean sor-
presaren bat ere egongo da. 
Pasodoblea, ABBA taldearen 
kanta ezberdinak… izango dira, 
besteak beste. Sarrera doakoa 
izango da, eta herritarrei ber-
tara joateko gonbidapena egiten 
dute musika eskolatik.

Bandaren Santa 
Zeziliako kontzertua, 
gaur, Zaldibarren

Imanol Beloki Eskoriatza
Eskoriatzako Udala estazio zaha-
rraren alboan dagoen skate 
parke zirkuitua berritzen hasi 
da, Aingeru Guarda pasealeku-
ko ibilbidean. Lanek 13.000 euro 
inguruko kostua izango dute, 
eta abenduko zubirako amaitu-
ta egotea aurreikusten da. Ber-
tan, egoera txarrean dauden 
eremuen konponketa lanak 
egiteaz batera, berrikuntzak ere 
egingo dira.

"Skate parkea hondatuta eta 
arriskutsu zegoen, eta, hasiera 
batean, berria jartzea pentsatu 
genuen, baina oso garestia zen. 
Horregatik, hondatuta dagoena 
konpondu egingo dugu; oinarriak 
mantendu ditzakegu, eta ele-
mentu berri bat jarriko dugu. 
Estazio zaharreko eraikuntza 
pareko U formako jaitsieratik  
ondoko gunera transfer izeneko 
beste arrapala bat jarriko da, 
berrikuntza moduan, zirkuitua 
forma borobilean jartzeko asmoz", 
adierazi du Josu Ezkurdiak, 

Hirigintza eta Mugikortasun 
batzordeburuak.

Olaetan ere berrikuntzak 
Olaeta auzoan ere konponketa 
lanak eta berrikuntzak izango 
dira haur txikien eremuetan. 

Bertan dauden jokoak berritu, 
eta osasun parkea deritzen bi 
elementu berri jarriko dituzte. 
Ping-pong mahai bat ere jarriko 
dute, xake-mahaiaren alboan.

San Pedroko parkea biziberritu 
"San Pedro auzoan dagoen goi-
ko parkea utzita egon da, ez 
dago ezer bertan, eta, herriko 
gazte talde baten eskaerari eran-
tzunez, street work out izeneko 
eremua jarriko dugu. Modu 
batera esanda, kanpoko gimna-
sioa ezarriko da, altuera batera 
barrak… dituena". Urtea amai-
tu aurretik, edo urtarrilerako, 
15.000 euro inguruko kostua 
duten lanak amaituta egongo 
direla aurreikusten dute Udale-
tik.

Kiroldegiko lanak hasita 
Manuel Muñoz kiroldegia era-
berritzeko lanak ere aste hone-
tan hasi dituzte, eta gimnasioa-
ren azalera bikoiztuko da lan 
horiekin, besteak beste.

estazio zaharreko skate parkea. i.B

Konponketa lanak hasi 
dituzte skate parkean
Estazio zaharraren alboko skate parkeko lanak hasita, abenduko zubirako amaituko 
dituztela aurreikusten da. Horrez gain, san Pedro auzoko goiko parkean 'street work 
out' eremua egingo dute eta olaetan, berriz, haurrentzako eremua konponduko dute



24    Bergara Egubakoitza  2017-11-24  goiena aldizkaria

Jokin Bereziartua bErgara
Martitzenean egindako prentsa 
agerraldian ezagutzera eman-
dako datuen arabera, urtea hasi 
zenetik Udaleko Gizarte Zerbi-
tzuetan emakumeen kontrako 
hamahiru kasu artatu dituzte, 
eta, ildo horretatik, garbi utzi 
nahi izan dute sail horretara 
laguntza eske jotzeko ez dela 
beharrezkoa salaketa jarri iza-
na eta balitekeela Ertzaintzan 
eta epaitegietan beste kasu ba-
tzuen berri izatea. "Errealitate 
zati bati dagozkion datuak dira 
guk esku artean ditugunak", 
azaldu dute. 2015ean, zortzi izan 
ziren artatutako kasuak; eta 
2016an, berriz, hamasei kasu. 

adina, "deigarriena"
2017ko datuetara etorrita, erasoak 
jasandako guztiak emakumez-
koak dira, %54 erkidegokoak 
edo Espainiakoak eta%46 beste 
herrialde batzuetakoak. Euren 
adina da, ordea, udal ordezkarien 
arabera, "daturik deigarriena", 
18 eta 30 urte bitarteko adin 
tartean dago-eta kopuru handie-
na: %32. 41-50 adin tartea dago 
ondoren (%23). 

Indarkeria motari dagokionez, 
gehiengo zabalak (%77) eraso 
fisikoa eta psikologikoa, biak, 
jasan ditu; %15ek eraso sexualak 
jasan dituzte; eta %8k tratu txar 

psikologikoa jaso dute. Eraso-
tzailea bikotekidea edo bikote-
kide ohia da hamar kasutatik 
zazpitan, eta, jatorriari dagokio-
nez, %54 erkidegokoak edo Es-
painiakoak dira. 

Herritarren konpromiso bila 
Gizarte Zerbitzuek laguntza psi-
kologikoa, ostatua, aholkularitza 
juridikoa, diru laguntzak... es-
kaintzen dizkiete erasoa jasan 
dutenei, beharraren arabera; 
haurrak dituzten kasuan, horien 
babeserako laguntza ere eskain-
tzen zaie; kanpotarrei, dokumen-

tazioa erregulatzeko orientazioa. 
Gainera, indarkeria matxistari 
aurre egiteko herritarren kon-
promisoa eskatu dute eta sala-
tzera animatzeko dei egin diete, 
erasoa jasan dutenei ez ezik, 
kasuren baten ezagutza izan 
dezakeen edonori. Bi telefono 
zenbaki ipini dituzte herritarren 
eskura: 900 840 111 eta 112.

Berdintasun teknikaria, berehala 
Berdintasun zinegotzi Maite 
Agirrek dio Bergarako Udala 
"irmo" ari dela lanean indarke-
ria matxistatik libre egongo den 

gizarte baten alde, elkarbizitza 
eta berdintasuna ardatz hartuta: 
"Udalak ezinbestekotzat du bik-
timen eta haien albokoei lagun-
tza-zerbitzua ematearekin bat, 
prebentzioa, detekzioa, arreta, 
babesa, koordinazioa, justizia 
eta erreparazioa bermatzea".

Hain justu, azaroaren 15eko 
osoko bilkuran aho batez onar-
tu zuen udalbatzak Bergara 
biolentzia matxistaz libre aitor-
tzea, udalbatzak indarkeria ma-
txistaren kontrako konpromiso 
guztiak gauzatzeko plangintza 
garatzea eta Berdintasun tekni-
karia berehala kontratatzeko 
prozesua martxan jartzea. 

Horrez gain, asteon ohar bidez 
aditzera eman duenez, Bergara-
ko Irabazik uste du ahotsa eta 
protagonismoa indarkeria ma-
txista jasan dutenei eta horien 
elkargune diren elkarteei eman 
behar zaiela, erreparazio-bideak 
proposatzeko duten zilegitasuna 
aitortzeko. Erakundeen aldetik 
"benetako konpromisoa" ere 
eskatu du koalizioak.

"Borroka eta saretze feminista" 
Martxanterak talde feministak 
hainbat ekintza antolatu ditu 
egunotan, aldarrikapenerako 
eta kontzientziak pizteko. Ira-
kurketa foro feminista izan zu-
ten gaztetxean –argazkian– as-
telehenean, Una entre muchas 
komikiaren bueltan. Eguazte-
nean, berriz, Sorgin ehiza eta 
indarkeria matxistari aurre 
egiten izeneko hitzaldia izan 
zuten, Barakaldoko Argitan el-
karte feministaren eskutik. In-
darkeria matxistari aurre egi-
teko esperientziak eta estrategia 
zehatzak izan zituzten berbagai, 
besteak beste: "Sanferminetan 
eta Hollywooden ez ezik, Berga-
ran ere gertatzen delako. Indar-
keria matxistaren aurrean, 

borroka, elkartasuna eta saretze 
feminista!". Eta biharko, azaroak 
25, akelarre feminista antolatu 
dute: "Ekintza herrikoia da. 
Emakumeon gorputzen gainean 
erabakitzeko, gure bizitzen alde, 
erasoen aurrean erantzun ko-
lektibo bat emateko, mugak 
zabaltzearen alde, instituzioei 
ardura eskatzeko... Finean, gure 
aldarrikapenak kalera ateratze-
ko, ekimen bat abiatuko dugu 
suaren bueltan", aurreratu dute.

Era berean, Udalak deituta, 
elkarretaratzea egingo dute bihar 
San Martin plazan, 12:00etan. 

asteleheneko irakurketa foro feminista, gaztetxean: Una entre muchas. martxanterak

Urrats irmoak indarkeria 
matxista bako herrirantz 
berdintasun teknikaria berehala kontratatzeko eta gizarte zerbitzuen laguntza osatzeko 
konpromisoa hartu du udalak, herritarrei kasuak salatzeko eskatzeaz gainera; biharko, 
elkarretaratzea (12:00) eta akelarre feminista antolatu dituzte, San Martin plazan (20:00)

Gizarte zerBitzUek 
artatUtako kasUen 
artean, 18 eta 30 
Urte artekoak dira 
Gehienak

Eliz atariko 
lurrean lanean
Paso handiko gunea den Santa 
marina eliz atariko harlauzak 
konpontzen dihardute eta lanok 
bizpahiru aste iraungo dute. 
apurtutako harlauzak kendu, berriak 
jarri, hutsuneak ondo lotu eta 
irtendako zatiak leunduko dituzte, 
estropezuak ekiditeko. Udalaren eta 
elizaren arteko akordio bati esker -Goi 
auzoko bide tramua hobetzeko 
lagapena dela-eta– egingo dira lanak.

b.U.

Goiena komunitatea 
Jardun euskara elkartea / bErgara

Aurreko ikasturtean norbana-
koen bazkidetza kanpaina jarri 
genuen martxan. Erantzun ona 
izan zuen eta esan dezakegu 
Jardun Euskara Elkartean aur-
pegi berriak ditugula. Oraingoan, 
ordea, elkarte, merkatari, osta-
lari, lantegi… ezberdinei zuzen-
dutako kanpaina jarriko dugu 

martxan. Izan ere, herritarrez 
gain, askotariko eragileak bide-
lagun nahi ditugu Bergara herri 
euskalduna izatera iristeko.

Herritarrek eguneroko egin-
behar ohikoenak –lana, erosketak, 
aisialdia…– euskaraz egin ahal 
izateko bidea errazteko ahalmen 
handia dauka komunitate horrek 
eta euskararen normalizazioan 
oso  paper garrantzitsua betetzen 
dute. Denok elkarlanean aritzen 
bagara, gure hizkuntzan bizitze-
tik hurbilago egongo gara. Adi, 
laster informazio gehiago. 

Bazkide kanpaina 
abiatuko dugu elkarte 
eta eragileei begira

azaroak 24, egubakoitza
• 20:00 Zabalotegin. 

Koaderno zuria. Helduei 
zuzendutako obra, Hika 
teatroa taldearen eskutik. 
antolatzailea: Udala.

azaroak 25, zapatua
• 12:00 elkarretaratzea 

San martin plazan. 
antolatzailea: Udala.

• 20:00 akelarre feminista 
San martin plazan: 
antolatzailea: martxanterak.  

azaroak 29, eguaztena
• 20:00 Todos están 

muertos filma Zabalotegin. 
antolatzailea: Udala.  

azaroaren 
25a: egitaraua
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imanol soriano

Saria Mujika Burdindegiarendako
merkataritza Enpresa sariak banatu zituen azaroaren 17an Gipuzkoako 
Bazkundeak, eta Hamar bitxiak izendapenaren barruan, Gipuzkoako hamar 
merkataritza enpresa esanguratsuenak saritu dituzte. Horien artean dago 
Bergarako mujika Burdindegia."merkataritzaren ezaugarri diren balio, irudi 
eta prestigioa adierazten duelako" saritu dute mujika Burdindegia. 

Mireia Centeno psikopedagogo 
eta psikologoak Anai-arreben 
arteko zeloak eta gatazken kon-
ponbidea izeneko hitzaldia es-
kainiko du azaroaren 30ean 
Zabalotegi aretoan (18:00).

Hainbat galderari erantzuna 
ematen saiatuko da Centeno: 
Zergatik gertatzen da? Nola 
kudeatu jarrera jeloskorrak? 
Zer egin elkar jotzen dutenean?... 
Hitzaldia euskaraz izango bada 
ere, gaztelaniazko aldibereko 
itzulpen zerbitzua egongo da; 
horrez gain, hitzaldiak irauten 
duen bitartean umeentzat zain-
tza zerbitzua izango da; zerbitzu 
hori jaso gura dutenek 17:45era-
ko eraman beharko dituzte 
umeak Zabalotegi aretora.

Anai-arreben arteko 
zeloen gaineko 
hitzaldia hilaren 30ean

Kattalin elkarteak antolatuta, 
El código de curación. Una so-
lución real a los problemas fí-
sicos y psicológicos del organis-
mo izenburu duen hitzaldia 
eskainiko du Lourdes Garitanok. 
Bihar izango da saioa, udale-
txeko osoko bilkuren aretoan, 
11:30etik 14:00etara. Hizlariak 
aurreratu duenez, lehen partean, 
"gaixotasunen benetako jatorria" 
non dagoen azaltzen saiatuko 
da. Bigarren partean, berriz, 
gaitzen aurrean sendabiderako 
erabilgarria izan daitekeen "kode 
erraz" baten gaineko azalpenak 
emango ditu. "Oso teknika erra-
zak dira, eta, beraz, edonoren-
dako izan daiteke interesgarria", 
gaineratu du Garitanok. 

Sendabiderako "kode 
erraz bat" aurkeztuko 
du Lourdes Garitanok

Jokin Bereziartua bErgara
2018tik 2022ra arteko soinu-in-
gurunea hobetzeko planean ja-
sotzen da, besteak beste, kaleko 
zirkulazioa dela Bergarako za-
rata-iturri nagusia. Hala ere, 
txosten horretan jasotzen denez, 
biztanleen %70 "eremu lasaiei 
dagokien zarata-maila" baten 
bizi dira; hau da, etxebizitza-
guneetarako ezarritako kalita-
tezko zarata-mailaren barruan. 
Txostena Udalaren webgunean 
–bertsio digitalean– eta Labora-
toriumen –inprimatuta– kontsul-
ta daiteke. Aintzat hartu behar 
da, bestalde, kexa asko eragiten 
duten zarata-iturri batzuk ez 
daudela bertan jasota –gaueko 
aisialdia, etxe barruko jarduerak 
eta garbiketa zerbitzuak–. "Hala 
ere, ekintza planak zarata-iturri 
horiek sortzen dituzten arazoak 
jorratu behar ditu", dio txostenak.  

Zirkulazioa eta industria 
Zaratagatik kaltetuenak diren 
eremuei dagokienez, hiru mul-
tzo berezitu behar dira: kale 
zirkulazioa, errepideetako zir-
kulazioa eta industria jarduerak. 

Kale zirkulazioari dagokionez, 
errepidetik gertuen dauden etxe-
bizitzak dituzten kaleen artean, 
Ibargarai, Zurradero eta Maste-
rreka nabarmentzen dira. Gai-
nera, sarbide kaleen etxebizitza 

hurbilenak, erdiguneko irteerak 
eta Ibarra, Aranerreka eta Ma-
txiategi kaleak ere puntu zara-
tatsuenen artean daude. Herri-
gunetik kanpoko errepideko 
zirkulazioari erreparatuta, saihes-
bidearen ondorioz –GI-627 erre-
pidea– zarata-maila handia dago 
Ibarra kalean, Ozaetan, Ortui-
barren, Boni Laskurain pasea-
lekuan eta San Martzialerako 
bidean. Elorregi eta Mekolalde 
auzoei ere eragiten die errepide 
horretako zirkulazioak. Eta in-
dustria-jarduerari dagokionez, 
San Juan, San Lorenzo, Agirre, 

Askarruntz eta Mekolalde auzoak 
eta bertako baserriak dira lan-
tegien zaratagatik kaltetuenak.

gaiari "jarraipen bateratua"
Txostenean, zarata-mapa, egin-
dako neurketak, kontzientziazio 
eta hezkuntza kanpaina eta 
ekintza zehatzak jasotzen dira. 
Besteak beste, planari Udaleko 
sail ezberdinen artean "jarrai-
pen bateratua" egiteko lantaldea 
sortuko dute eta, gutxienez, sei 
hilean behin elkartuko da. Bost 
urtean behin eguneratuko dute 
zarata-mapa. 

kale zirkulazioak eraginda zarata handien jasaten duen kaleetako bat da ibargarai. GoiEna

"Zarata-eremu lasaian" 
bizi dira bergararren %70
2018tik 2022ra bitartean bergarako soinu-ingurunea hobetzeko planean jasotzen denez, 
zirkulazioak eta industria jarduerak eragiten dute kalte handiena; zarata-mapa horretan ez 
daude jasota, adibidez, gaueko aisialdia, etxe barruko zaratak eta garbiketa zerbitzuarenak
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Jokin Bereziartua bErgara
Ukaezina da Manu Diazen Cien 
crónicas mahoneras liburuak 
ikusmin handia piztu duela he-
rrian. Horren adierazle izan zen 
martitzen iluntzean Irizar jau-
regiko areto nagusiak erakusten 
zuen itxura: eserleku guztiak 
beteta eta herritar asko zutik 
zein kanpotik jarraitzen aurkez-

pen osoa. Juanjo Lusa Onda 
Vascako kirol kazetariak egin 
zituen aurkezpeneko gidari lanak 
eta liburuaren hitzaurrea idatzi 
duen nazioarteko zuzenbidean 
katedradun Juanjo Alvarez ere 
bertan egon zen. Lusaren pre-
sentziak eraginda, hein batean, 
irratsaio bateko solasaldi itxura 
hartu zuen aurkezpenak, tarteka, 

bertaratutakoen gozamenerako. 
"Juanjo Lusa eta Juanjo Alvarez 
ondoan izanda, halako ekitaldiak 
askoz errazagoak dira. Ohorea 
da niretzat. Batzuek uste dute 
datu historikoetara eta futbol 
kontuetara mugatzen naizela 
liburuan, baina ez da horrela. 
Hunkitzen duten istorio asko 
daude eta hori aurkezpenean 

bertan ere igarri da", adierazi 
du Diazek. Izan ere, blog batetik 
sortutako liburu horren helburu 
nagusia martitzenekoa bezalako 
ekitaldi bat antolatzea zen: "Ho-
netarako idatzi nuen, gaur [mar-
titzenean] Irizarren sentitu izan 
dugun energia sentitzeko. Kro-
niketan aipatzen direnetako asko 
etorri dira, oso polita izan da". 
Paperean ez daki bigarren par-
te bat egongo den, baina Cróni-
cas mahoneras blogarekin ja-
rraitzea eta itxura profesiona-
lagoa ematea da Diazen asmoa. 

Organoaren aldekoak, oso pozik 
Etekinak San Pedro elizako Stoltz 
Freres organoa berreskuratzera 
bideratuko dira, eta elkarte ho-
rretako kide Miren Azkaratek 
zuzenean hartu du parte lanean: 
"Oso detaile polita izan da. Ber-
gararen inguruko liburu baten 
etekinak Bergarako harribitxi 
bat zaintzeko izatea oso polita da; 
liburua oso sentimentala da, ede-
rra". Depor eta Ariznoa taberne-
tan, Ordesa aholkularitza bulegoan 
eta Ostadar ile-apaindegian dago 
salgai, 12 eurotan.

irizar jauregiko aretoa txiki geratu zen; batzuek zutik jarraitu zuten aurkezpena eta beste batzuek, areto kanpotik. jokin bereziartua

Aurkezpen hunkigarria, 
lan hunkigarri baterako
irizar jauregia txiki geratu zen Manu Diazen 'Cien crónicas mahoneras' liburuaren 
aurkezpenean; kirol kazetari Juanjo Lusak gidatuta eta hitzaurrea idatzi duen Juanjo 
alvarezen laguntzarekin, giro ederrean joan zen: "ohorea da niretzat", dio egileak

23 urte pasatu dira Bergarako 
Musika Eskolak lehen 
musikala estreinatu zuenetik: 
Miserableak. Abentura bat 
izan zen orduan, eta, 
hainbeste urte pasa ostean, 
egin dugun musikal bakoitza 
abentura bat izan da. Lehen 
hartan, inesperientziak, 
ezjakintasunak eta 
publikoaren erreakzioak 
sorrarazten zizkiguten kezka 
nagusiak. Baina sorpresa! 
Euskal Herriko antzeztoki 
nagusietan gure lana erakutsi 
ostean, bide horretatik 
jarraitzeko indarrak hartu 
genituen. Eta baita hartu ere! 

Gaur, esan dezakegu 
Bergarako identitate seinalea  
bihurtu direla musikalak. 
Gure azken musikala Alizia 
izan da. Esperientzia, urteetan 
ikasitakoa eta, beste behin, 
arimarekin eta bihotzarekin 
egina. Alizia apustu handi bat 
izan da. Operan zein 
musikaletan erabiltzen ari 
diren teknologia berritzaileak 
erabili nahi izan ditugu. 
Dekoratu handiak desagertzen 
ari dira agertokietatik. Baina, 
adi! Erronka handiena izan 
da, beste behin, frontoian 
egitea. Alizia istorio klasikoa 
izanik, gaurkotu egin dugu, 

gure gizartean momentu 
honetan kezka sorrarazten 
diguten gaiak tratatuz. 
Bullying-a, Interneteko jokoa 
edota smartphoneen erabilera. 
Lehen musikalean bezala, 
publikoaren erreakzioaren 
zain. Lehenengo barreak, 
haurren erantzunak eta 
parte-hartzeak hasierako 
tentsioa erlaxatzen du. Eta  
espektakulu on batean 
gertatzen den bezala, 
erakargarriena bukaerarako 
lagata. 

Beste behin, lortu dugulakoan 
gaude. 

Mila esker, Bergara! 

Arima eta bihotza

marije ugalde

nirE ustEz

Euskara aldean, erabili lanean 
lelopean antolatu du lehiaketa 
Danobat Groupek. Internetez 
hartu behar da parte, abendua-
ren 11 baino lehen: https://info.
danobatgroup.com/euskara/
lehiaketa-2017.html. Partaide 
guztien artean bi txartel zozke-
tatuko dira, Euskal Herriko 
nekazaritza-etxe batean bi lagu-
nendako asteburu bateko ego-
naldi baterako. "Danobat Group-
en gizartearekiko konpromiso 
sendoaren barruan kokatzen da 
euskarekiko konpromisoa. Kon-
tsultatu webgunea, sartu hizte-
gi teknikoan, klikatu Tailerreko 
Eskuliburu Teknikoan... Osatu 
ariketa eta hartu parte bi lagu-
nendako asteburuko zozketan".  

Danobat Group-ek 
euskararen aldeko 
lehiaketa antolatu du 'Domeketan' ekimena

Jardun elkartearen eskutik, 
Domeketan familian gozatzen 
ekimenak beste hitzordu bat 
izango du etzi. Oxirondo 
azokako gunean elkartuko 
dira, 11:30etik 13:30era, mahai 
jolasez gozatzeko.

Udalaren lan-poltsa
Udalak sei langabe 
kontratatuko ditu urte 
erdirako. Hiru, mantentze-
lanetarako; bat, artxiboko 
administratzaile-laguntzaile 
lanetarako; bat, gizarte 
zerbitzuetan arreta lanetarako; 
eta, azkenik, bat, igeltsero 
lanetarako. Lanbidek egin du 
aurre-aukeraketa eta Udalak 
proba bana egingo die; 
urtarrilean hasiko dira lanean.

oharrak

juanjO alvarez LiburuarEn 
hitzaurrEarEn EgiLEa

"transmititzen dituen balioak. 
izugarri gozatu dut irakurtzen; ze 
ondo dauden kontatuta bizitza 
oinarri duten istorioak. oso lan 
humanoa da eta feminismotik 
ere badu, berdintasunaren gaia 
oso ondo tratatzen du. kronika 
bakoitzak dauka bere xarma; 
istorio txikiak dira, baina oso 
handiak, aldi berean". 

juanjO lusa LiburuarEn 
aurkEzpEnEko giDaria

"Sentsibilitate handiarekin 
dagoela idatzita eta jende 
arruntari ematen diola 
protagonismoa. izen handiez 
harago, kaleko jende normala. 
egoera zailak gainditu dituzten 
herritarrak. igartzen da kronika 
mahonero horiek bihotzetik 
idatzi daudela. errealitatearen 
behatzaile bat da Manu". 

zer nabarmenduko zenuke liburutik?
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Jokin Bereziartua bErgara
Bergara eta Mondra nor baino 
nor gehiago izango dira bihar, 
zapatua, Agorrosin futbol zelaian 
(15:30). Alde batean Bergara, 
lider sendoa. Lehen hamaika 
jardunaldietan partidurik galdu 
ez duen, bigarren sailkatua den 
Ordiziari bost puntu ateratzen 
dizkion eta etxeko partidu guz-
tiak irabazi dituen taldea. Eta 
beste aldean, Mondra; Jorge 
Davilaren mutilek maila ona 
erakutsi dute, orokorrean, baina 
ibilbide irregularra daramate. 

Bi taldeek ondo ezagutzen dute 
elkar, Erregional Preferente mai-
lan bigarren postua lortzeko lehia 
bizia izan zuten-eta duela bi den-
boraldi, eta ordutik hona taldea-
ren oinarria mantendu egin dute 
biek ala biek. Eta horri, derbi 
guztiek izan ohi duen lehiarako 
pizgarri berezia gehituz gero, 
ikuskizuna bermatuta egongo 
da bihar Agorrosingo gotorlekuan. 

Bergara: 33 puntutik 29 lortu 
Ohorezko Erregional Mailara 
igo berria dela jakinda, etxeko 
taldearen denboraldi hasiera ez 
sinistekoa da. Bederatzi garaipen, 
berdinketa bi eta porrotik ez. 
"Liga hasi aurretik gure helbu-
rua salbaziorako 40 puntuak 
lehenbailehen lortzea zen. Geu-
re buruari jarri genion erronka 

futbol zelai guztietan lehiakorrak 
izatea izan zen eta hori oso ondo 
ari gara betetzen. Eta emaitzak 
hor daude. Orain, 33 puntutik 
29 eskuratuta, gure helburua 
maila mantentzea dela esatea... 
40 puntuak lortzen ditugunean, 
mailak jarriko gaitu bere lekuan 
eta inongo presiorik gabe goza-
tzeko aukera izango dugu", dio 
Mikel Juaristi entrenatzaileak.  

Maila berrira horren ondo 
egokitzearen gakoa aurreko ur-
teetako lana dela dio Juaristik: 
"Hiru urte daramatzagu oinarri 
berarekin lanean eta kontzeptuak 

oso landuta ditugu. Kalitatea 
badago, baina talde lana da arra-
kastaren gakoa". 

Mondra: islarik ez duen "lan ona"
Sailkapenean zortzigarren pos-
tuan dagoela joango da Mondra 
Agorrosinera. "Taldea ondo ari 
da lanean, gogotsu. Emaitzetan 
askorik ez islatu arren, dina-
mika onean ari gara lanean, 
geroago eta talde sendoagoa 
osatzen gabiltza", adierazi du 
arrasatearren entrenatzaile Jor-
ge Davilak. Aurkariak orain 
arte oso maila handia erakutsi 

duen arren, Davilak uste du 
Mondra gai dela Bergara men-
deratzeko. Arrasatearrak ez 
dabiltza nahi beste fin ate au-
rrean, baina entrenatzaileak 
dio aukerak sortzen dituztela 
eta horixe dela garrantzitsuena: 
"Azken jardunaldian, Touring-
en aurka, hainbat eta hainbat 
aukera sortu genituen, baina 
ez genuen asmatzen jakin. Ber-
garak ez digu halako errazta-
sunik emango, eta, beraz, ate 
aurrean fin ibiltzea izango da 
gakoetako bat. Defentsan ere 
hobeto ibili beharko dugu, Ber-

gara oso arriskutsua da eta". 
Bestalde, belar naturalean jo-
katzea "oso ezberdina" dela go-
gorarazi du Davilak: "Sekula ez 
da aitzakia izango, baina gu ez 
gaude ohituta belar naturalean 
jokatzera; espero dugu ahalik 
eta gutxien igartzea gure jokoan".  

2015-2016 denboraldi amaierako derbia, erregional Preferentean. imanol soriano

Lehia bizia iragarri dute 
Agorrosingo gotorlekuan
bergararen eta Mondraren arteko derbia izango da bihar (15:30), etxeko taldeak ligako 
partidu guztiak irabazi dituen agorrosin futbol zelaian; duela bi urte ohorezko Erregional 
Mailara igotzeko lehia bizia izan zuten bi taldeek, eta orduan Mondra irten zen garaile

mAiLAz igotzeko 
LehiAn Aritu ziren 
Bi tALdeAk dueLA Bi 
urte; ezAgutzen 
dute eLkAr, BerAz

J.B. bErgara
Partidu garrantzitsua jokatuko 
du bihar Soraluce BKE saski-
baloi taldeak Labegaraietako 
kiroldegian (16:30). Oiartzungo 
Saskilagunak taldearen aurka 
lehiatuko dira bergararrak           

–sailkapenean beherago koka-
tuta dago talde hori–. Soraluce 
BKE laugarren sailkatua da, sei 
garaipenekin eta hiru porrotekin, 
15 puntu batuta. Oiartzuarrak, 
berriz, puntu batera bakarrik 
egon arren, zazpigarren sailka-

tuak dira, bost garaipenekin eta 
lau porrotekin. Etxekoek bihar-
ko partidua irabazi eta bi pun-
tuak lortzea beharrezko dute, 
Gipuzkoako Bigarren Mailatik 
Lehen Mailara igotzeko lehian 
sartuko diren goiko postuei be-
gira jarraitu gura badute. 

Zarautzek, guztiak irabazi
Izan ere, bigarren maila horre-
tako liderrak, Zarautz Sharks 
taldeak, ez du aurkaririk izan 
orain arte; jokatutako bederatzi 
partiduak irabazi dituzte. 

Saskibaloi taldea, goiko postuei 
begira jartzeko garaipenaren bila 
oiartzungo Saskilagunak taldearen aurka jokatuko du 
bihar Soraluce bKE taldeak labegaraietan (16:30)

Mikel juaristi 
bErgaraKo EntrEnatzailEa 

"derbi polita espero dut, 
eta onenak irabaz dezala"

"orain arte jokatutako partidu 
guztien moduan planteatuko 
dugu derbia. oso indartsu 
gabiltza etxean, eta, 
sailkapenak ematen digun 
konfiantzarekin, gure partidua 
egiten saiatuko gara, betiere, 
jakinda aurrean talde indartsua 
izango dugula. Derbia izateak 
are bereziago egingo du lehia; 
arrasate eta Bergara oso lotuta 
dauden bi herri dira eta 
badaude elkarrekin ere jokatu 
duten jokalariak, lagunak ere 
badirenak. Espero dut derbi 
polita eta ikusgarria izatea, eta 
onenak irabaz dezala". 

jorge davila 
MondraKo EntrEnatzailEa

"intentsitate handiko 
partidua izango da, ziur"

"intentsitate handiko partidua 
izango da, ziur. Guk ahalik eta 
partidurik serioena egin behar 
dugu, eta izango ditugun 
aukerak aprobetxatzen jakin. 
Hor egongo da gakoetako bat. 
mondrak %100a ematen badu, 
aukera asko izango ditu 
Bergarari behar den moduan 
aurre egin eta partidua 
irabazteko. aldiz, ez badugu 
gure bertsiorik onena 
eskaintzen, oso zaila izango da 
Bergara menderatzea. izan ere, 
aurkariek taldea oso egonkortua 
dute eta aurrealdean kalitaterik 
ez zaie falta".

Nolako derbia izatea espero duzu?

Zazpigarren sailkatua den So-
raluce BKE eskubaloi taldeak 
21-23 galdu zuen asteburuan 
Urnietaren aurka; etxean, eta 
aurkari zuzena izan daitekeen 
talde baten aurrean. Porrot min-
garri hura arintzeko aukera 
izango dute bihar Ormaiztegiko 
Zubipe kiroldegian (18:00), hi-
rugarren sailkatua den Ormaiz-
tegi Kirol Elkartearen aurka. 

Eskubaloia: etxean 
galdutakoa kanpoan 
irabazteko asmoz

Asteburu honetan ere ez da es-
kaintzarik faltako Udal Pilota-
lekuan. Gomazko pala modali-
tatean, gazte mailako Bergarako 
Arratek eta Idoiak Atzapar 
taldekoen aurka jokatuko dute 
gaur, egubakoitza (18:00). Bes-
talde, eskuz binakako nagusien 
hirugarren mailan, Zazpi Itturri 
taldearen aurka jokatuko dute 
bergararrek, kanpoan.  

Gazte mailako pala 
partidua gaur Udal 
Pilotalekuan (18:00) 
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Arantzazu Ezkibel bErgara
Kontakatillu txotxongilo taldeak 
emanaldia eskainiko du kartze-
la zaharrean. Jau! Haur eta 
Guraso Asanbladak antolatuta-
ko emanaldia izango da. Dome-
kan egingo dute, 18:00etan, 3 
euroren truke.

Kontakatillu taldeak Katillu-
kadak ikuskizuna eskainiko du. 
Mikel Ibarzabal bergararra eta 
Aitor Ormaetxea dira ikuskizu-
neko aktoreak eta teknikariak. 
Honela azaldu ditu Ibarzabalek 
ikuskizunaren nondik norakoak: 
"Katillu da ikuskizuneko gidaria. 
Berak istorio bat dauka, eta hori 
kontatzen duen bitartean, beste 
zenbait ipuin aurkeztuko ditu".

Katillu bertsolari ohia da
Bertsolari ohia da Katillu. Azken 
hogeita hamar urteetan herriz 
herri ipuinak kontatzen dabil 
Katillu, txotxongiloekin batera. 
"Katilluk eramango du guztiaren 
haria; bera izango da burua, eta 
gu eta txotxongiloak bere men-
pe egongo gara", dio Ibarzabalek.

Sukaldari, foku teknikari, 
dantzari, bertsolari... jardungo 
du Katilluk. Denetarik egiten 
du eta zeregin baten eta bestea-
ren artean ipuinak aurkezten 
ditu. Hori horrela, ipuin horiek 
kontatzeko moduan txotxongiloak 
manipulatzeko bost teknika era-
kutsiko dituzte.

Lau ipuin, lau teknika, lau mezu 
Txotxongiloak manipulatzeko 
bost teknika erakusten dituen 
antzezlana da Katillukadak. Lau 
ipuin eta amaierako bertsoa 
aurkeztuko dute.

Hau nirea da ipuinean, esku-
larru bidezko manipulazioz 
mugituko dituzte txotxongiloak. 
Bi pertsonaren arteko elkarriz-
keta izango da haria. Txuria 

izan nahi zuen belearena ipuinean 
barilla bidezko manipulazioa 
erabiliko dute. Arginaren bidaia 
ipuinean itzalak erabiliko di-
tuzte; eta Logelako amesgaiztoa
-n argi beltza teknika erabiliko 
dute. Amaierako bertsoa Arkaitz 
Estiballesena da.

Jau! asanblada 
Ikuskizun familiarra dela na-
barmendu du Ibarzabalek, bai 
txikienek eta baita gurasoek 
gustura ikusten dutena. Ia or-
dubeteko iraupena izango du. 
"Ikuskizuna motz geratzen dela 
diote ikusleek, askotariko tek-
nikak erabiltzen dituelako".

Jau! Haur eta Gurasoa Asan-
blada dago antolakuntzaren 
atzean: "Normalean, udaletako 
teknikariek deituta egiten dugu 
lan; saio gutxi izaten dira ho-
rrelako antolakuntzarekin", dio 
Ibarzabalek. Gaztetxearen buel-
tan sortutako asanbladari azaro 
hasieran jarri zioten izena. 
Abenduaren 2an elkartuko dira 
berriro, kartzela zaharrean.

katillu bertsolari ohia sukaldari lanetan. imanol soriano

Txotxongiloak mugitzeko 
bost teknika ezberdin
Jau! Haur eta guraso asanbladak antolatuta, 'katillukadak' ikuskizuna aurkeztuko dute 
domekan kartzela zaharrean. kontakatillu txotxongilo taldea dago lanaren atzean; eta 
azken urteetan herriz herri ipuinak kontatzen dabilen katillu da protagonista 

KATilluK ErAmAngo 
du iKusKizunArEn 
hAriA ETA 
gAinErAKoAK bErE 
mEnpE Egongo dirA

Ipuin kontaketa saioa egingo 
dute martitzenean, hilaren 28an, 
Udal Liburutegiak antolatuta. 
19:30ean izango da emanaldia, 
doan, liburutegian bertan. Ixabel 
Agirresarobe ipuin kontalaria 
izango da helduen ikusmina 
piztuko duena. Hainbat ipuin 
eta pasadizo kontatuko ditu 
usurbildarrak. Euskaraz izango 
da saioa.

Helduendako bakarrik ez, 
umeendako ipuin kontaketa 
saioa ere izango da asteburuan. 
Hain zuzen, gaur, egubakoitza, 
Amaia Zinkunegik ipuinak kon-
tatuko dizkiete etxeko txikiei 
umeen Udal Liburutegian. 
18:00etan izango da emanaldia, 
doan.

Helduendako ipuinak 
kontatuko ditu Ixabel 
Agirresarobek

Aroztegi aretoan Modulares IV 
erakusketa dago abenduaren 
3ra arte. Susana Jodra eta Pa-
tricia Schneider artisten lanak 
dira; serigrafiak, hain zuzen. 
Serigrafia teknikaren bitartez 
ekoizpen mekanikoko prozesuak 
artelan bilakatu dituzte aipatu-
tako bi artistek. Modu horretan, 
garai batean argitaratutako 
irudiak eguneratu dituzte. 2012an 
hasi ziren Modulares IV proiek-
tuarekin Jodra eta Schneider; 
ordutik hona, Bernan, Bilbon 
eta Basilean erakutsi dute lana. 
Martitzenetik egubakoitzera 
18:00etatik 20:30era, zapatuetan 
12:00etatik 14:00etara eta 18:00eta-
tik 20:30era eta domeka goizetan 
egongo da ikusgai.

Ekoizpen mekanikoko 
prozesuak, lan 
artistiko bilakatuta

Miren gojenola eta itziar ituño taula gainean. redteatrosnavarra.com

Bi ahizparen arteko harremanak 
eroango dituzte Zabalotegira
Hika antzerki taldeak 'koadernoa zuri' antzezlana 
eskainiko du gaur, egubakoitza, 8 euroren truke

A.E. bErgara
Familia arteko harremanak; bi 
ahizparena, hain zuzen. Hil be-
rri den amak eurengan utzi duen 
arrastoa. Hori eta beste hainbat 
gai eroango dituzte Zabalotegi 
aretora Hika antzerki taldeko 
kideek. Arantxa Iturbe eta Agur-
tzane Intxaurraga idazleen an-
tzezlana taularatuko dute. Eta 
taula gainean, Itziar Ituño, Mi-
ren Gojenola eta Agurtzane In-
txaurraga bera izango dira. 
Koadernoa zuri antzezlana eroan-
go dute Zabalotegira.

Begoña eta Arrate ahizpak 
dira. Hogeita bost urteren on-

doren, jaiotetxean egingo dute 
topo, ustekabean. Begoña Afri-
kan bizi izan da, urte askoan; 
Arrate, aldiz, etxean geratu zen 
amaren itzalean. Bi ahizpak 
aurrez aurre elkartzean, elkarri 
kontuak eskatzen hasiko dira. 
Ezer gutxi dakite amak batengan 
eta bestearengan utzitako arras-
toez. Ituño Arrate izango da eta 
Gojenola, Begoña. Amaren pa-
pera, aldiz,  Intxaurragak egin-
go du.

emanaldia 20:00etan da 
Emanaldia gaur izango da, 
20:00etan, 8 euroren truke.



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.



30    antzuola Egubakoitza  2017-11-24  goiena aldizkaria

Maider Arregi antzuola
Herriko jaietan lehen hazia erein 
bazuten ere, indartsu dator An-
tzuolako brigada feminista. He-
rrigintzatik sortutako taldea da 
Andramanuelak, eta lehenengoz 
hartu dute azaroaren 25a, In-
darkeria Matxistaren Kontrako 
Eguna, antolatzeko ardura ofi-
zialki. "Berez, taldearen sorrera 
iazko herriko jaietan dago. Izan 
ere, borroka feministak presen-
tzia izan zezan, emakume talde 
bat batzen hasi zen jaietan. Eta 
helburu berbera mantenduz el-
kartzen jarraitu dugu aurten 
ere", azaldu du Andramanuelak 
taldeko kide Idoia Ramirez de 
Okarizek. 

Ikuspegi feminista herrian 
zabaltzeko helburuarekin jaio 
dela Andramanuelak emakume 
taldea gaineratu du Ramirez de 
Okarizek. "Herritarrei begira 
eta herrigintzan lantzeko beha-
rra egon bazegoela identifikatu 
genuen. Ikuspegi feminista An-
tzuolako herrian zabaldu gura 
izan dugu modu horretan". 

Eraso sexistarik ez 
Iazko iraila ezkero presentzia 
izan dute herrian egindako hain-
bat ekintzatan parte hartuz: 
"Ekintza txikien bitartez, pre-
sente egon gura izan dugu. Esa-
terako, hamabostean behin el-
karretaratzeak egin izan ditugu 
Zurrategiko plazan. Soilik ema-
kumeon elkarretaratzea izan 
ohi zen, nolabait, ikustarazteko  
espazio hori emakumeok oku-
patzen genuela; eta salatzeko 
egunerokotasunean gertatzen 
ziren askotariko erasoak.  Horrez 
gain, herrian badaukagu txoko 
bat, koadro bat, eta bertan al-
darrikapen ezberdinak jartzen 
joan gara", argitu du. 

"Aurtengo uztailean, aldiz, 
lortu dugu aurreko urteko pro-
tokoloa garatzea eta taberna eta 
herrian banatzea. Eta, nola ez, 
emakume talde potente bat batzea 
ere lortu dugu". Eta orain, aza-

roaren 25aren baitan, ez dutela 
inolako eraso matxistarik onar-
tuko ozen esateko aukerari ez 
diote uko egingo Andramanue-
lak taldeko kideek.

Esan behar da taldeak behar 
zuen bultzada eta babesa jaso-

tzeko Antzuolako Udalaren la-
guntza izan dutela. "Oso pozik 
gaude Antzuolako Udalak eman-
dako erantzun positiboarekin. 
Hasieratik izan du emakume 
taldeak onarpena eta oso esker-
tuta gaude, noski", azaldu du 
Naiara Fernandez kideak. 

Emakumeen aurkako indar-
keria salatzea dutela orain hel-
buru nagusi azpimarratu du: 
"Une honetan indarkeria ma-
txista ozen salatzea dugu helbu-
ru; baina aurrera begira –zehaz-
tu gabe dagoen arren– bestelako 
helburuei ere helduko diegu".

andramanuelak taldeko kideak antzuolako gaztetxean. xabier urtzelai

Andramanuelak brigada 
feminista taldea jaio da 
biharko, azaroak 25, indarkeria Matxistaren kontrako Eguna ospatzeko egitarau 
zabala prestatu du sortu berri den herriko emakume taldeak: andramanuelak. 
Helburu garbia dute eta ozen diote ez dutela eraso sexistarik inondik inora onartuko

EMAkuMEEn 
kontrAko 
indArkEriA 
sAlAtzEA dutE 
orAin hElburu

Antzuolako Udalak antolatuta, 
100 kilo gaztaina erreko dituzte 
azaroaren 29an,  domeka, 
19:00etan, Herriko Plazan. Al-
katea eta zinegotziak bertan 
ariko dira, bai gaztainak erretzen, 
baita banatzen. "Dudatan egon 
gara ekimena egin edo ez. Gaz-
taina onena erosita ere, ez bai-
tabil batere ona. Baina manten-
tzea erabaki dugu", dio alkateak.

Gaztaina-erre jana 
egingo dute domeka 
iluntzean plazan

Antzuolako Mahai Joko Elkar-
teak, Jolaseneak (@jolasenea)  
mahai jolasak probatzeko, ikas-
teko eta horiekin jokatzeko au-
kera eskainiko du domekan, 
16:00etan, Olaran etxean. Elkar-
teak adin guztietako herrita-
rrendako ateak zabalik izango 
ditu –8 urtetik beherakoak gu-
rasoekin joatea komeni dela 
ohartarazi dute–. 

Jolasenea taldearen 
eskutik mahai jolasak 
probatzeko aukera

Azaroaren 28an, martitzena, 
izango da Nigan egitasmoaren 
barruko saioa. Barnekotasu-
naren  heziketa landuko du 
Jesus Matak nagusiki saio 
honetan, eta gurasoendako eta 
helduendako izango da. Hel-
burua da nork bere barrena 
ezagutzea eta hobeto sentitze-
ko baliabideak eskuratzea. 
Saioa 18:30etik 20:00etara bi-

tartean izango da, Olaran 
etxean.

Jesus Mataren gidaritzapean, 
barrua ezagutzeko teknikak 
gertutik ezagutu eta ikertzeko 
aukera izango da. Hamar urte  
pasatxo daramatza Matak ba-
rrukotasuna lantzen. Ikasta-
roan parte hartzen dutenek, 
baina, euren buruarekin bakean 
bizi eta zoriontsu izan gura 
dutela azpimarratu du saioaren 
gidariak. Izan ere, urteak da-
ramatza adimen espirituala 
lantzen.

Barnekotasuna 
lantzeko saioa izango 
da martitzenean

landatxope elkartea

Gaztaina-erre jana Landatxopen
aurten ere hutsik egin gabe, gaztaina-erre janaz gozatu dute herriko 
erretiratuek. Guztira, 60 kilo gaztaina gertatu zituzten. batzuek mahaiak 
prestatzen zituzten bitartean, beste batzuek eskolako patioan gaztainak 
danbolinean erre zituzten udal ordezkarien laguntzarekin. ehun erretiratu 
inguru gerturatu ziren gaztaina-erre festara.

bihar, indarkeria Matxistaren kontrako nazioarteko eguna 
ospatzen hasiko dira antzuolarrak, Txabela Bargas 
antzezlanarekin, 18:30ean, Herriko plazan –euria balego, 
torresoroan–. 19:30ean, aldiz, elkarretaratzea egingo dute plazan, 
Biolentzia matxistak milaka aurpegi ditu lelopean, eta, ondoren, 
musika izango da protagonista poteo musikatuaren laguntzarekin.

Herriko gaztetxeak ere ateak zabalduko dizkio indarkeria 
matxistari aurre egiteko. Hala, 21:30ean luntxa egingo dute 
bertaratzen direnek. Gau giroa berotzeko, berriz, kontzertua 
izango da atzoko ogixa taldearen eskutik, 22:30ean hasita. eta 
aldarrikapenez osatutako egunari bukaera emateko, karaokea 
egingo dute herriko gaztetxean.

azaroaren 25a: egitaraua
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iker aizkorbe

'Lurpeko altxorrak' azaleratuz
Urbasako Parke Naturalean dagoen Cristinos kobazuloan iker aizkorbek 
ateratako Lurpeko altxorrak argazkiak Nafarroa ezagutu 2017 lehiaketako 
lehen saria irabazi du. "zailtasuna duen argazkia da, oso iluminazio gutxi 
duelako. Toki ezezaguna izatearen aldeko apustua egin nuen eta 
lehenengoz kobazulo barruan atera nituen argazkiak. oso pozik nago".

imaNol SoriaNo

Kantaldi goxoa eta gertukoa
eñaut elorrietak bere alde intimoena erakutsi zuen Torresoroan. 
isiltasunak biluzik utzi zuen abeslariaren ahotsa, eta argia eta gitarra soilik 
izan zituen bidelagun. bere ibilbideari errepasoa egiteaz gain, leonard 
Cohen eta mario benedetti ekarri zituen gogora. Une askotan, txaloak ere 
ez ziren ausartu gernikarraren kontzertua etetera.

Xinkonak aurten ere Gaboneta-
ko marrazki lehiaketa antolatu 
du, gaztetxoendako. Lanak aben-
duaren 1a baino lehen aurkeztu 
behar dira. Parte hartzen dute-
nen artean zozketa egingo dute, 
eta hamabi marrazkirekin da-
torren urterako egutegia egingo 
dute. Egutegiak saldu eta batu-
tako dirua Anelkarrendako 
izango dela esan dute.

Gaztetxoendako 
Gabonetako marrazki 
lehiaketa abian da

Astelehenean erretiratuen kar-
ta txapelketa hasiko da. Herri 
mailan sailkatutakoek eskual-
deko txapelketan hartuko dute 
parte. Izena emateko epea aza-
roaren 24ra arte, gaur arte, za-
balik dago. Hain zuzen, azaroa-
ren 27an puntxo txapelketa jo-
katuko da; 28an, briska txapel-
keta; 29an, tute txapelketa; eta 
30ean, mus txapelketa.

Karta txapelketan 
izena emateko epea 
gaur amaitzen da

Maider Arregi aNtzuoLa
Euskal gatazka armatuaren ibil-
bide historikoa eta horrek An-
tzuolan ekarri zituen ondorioak 
jasotzen hasi berri dira Ane 
Alberdi eta Onintza Legorburu. 
Helburua askotariko testigantzak 
batzea eta bizikidetza positiboa 
eratzea dela azaldu dute. 

Dagoeneko, baina, lanketa 
hori egiten hasiak dira elkar-
lanean herriko erretiratuekin 
eta Udalarekin. "1958-2011 bitar-
tean Antzuolan nola jazo zen 
gatazka armatua jaso gura da. 
Ondorioen gaineko testigantzak 
biltzeko eta dokumentatzeko 
lana egin gura da, alegia. Izen 
batzuekin osatutako zerrenda 
badute testigantza horiek jaso-
tzeko –erailketak, jazarpenak 
eta tortura testigantzak batzeko, 
alegia–", argitu du Landatxope 
erretiratu elkarteko Pilar Etxa-
niz idazkariak.

"Ideia bat badaukagu gai honen 
nondik norakoarekin, eta txos-
tena aurrez landuta ere badau-
kagu. Dagoeneko erretiratuekin  

eta alkatearekin batzartu gara 
eta forma ere eman diogu", azal-
du dute egileek. Herri mailan 
gatazkaren gaineko errealitate 
guztiak jasotzea oso aberasgarria 
dela uste dugu bizikidetza posi-
tiboa sustatzeko", azpimarratu 
dute ekimenaren bultzatzaileek.

Ikerketa horrek bi helburu 
nagusi dituela azaldu dute: "Ba-
tetik, gatazkak berak izan duen 
ibilbide historikoa aztertzea, 
eta, bestetik, gatazkak herriko 
elkarbizitzan izan duen eragina 
aztertzea. Ibilbide historikoa 
soilik ikertu beharrean, herri-
tarrengan horrek sortu dituen 
emozio eta errealitate desberdi-
nak aztertu nahi dira, benetan 
bizikidetzan nola eragin duen 
ulertzeko. Proiektu honetan 

erabiliko dugun metodologia 
nagusia elkarrizketa izango da; 
taldekoak edo banakakoak. Hor-
taz, proiektu hau aurrera era-
mateko ezinbestekoa da herri-
tarren parte-hartzea. Hala, bihar, 
azaroak 25, aurkezpena egingo 
dugu, 12:30ean, Olaran etxean". 
Gatazka bere osotasunean landu 
gura dute, eta, horretarako, he-
rritar orori egin diete dei, be-
launaldi ezberdinei nola eragin 
dien aztertzea da-eta asmoa.

Jardunaldiak eta ekintzak 
Proiektua 2018ko abenduan aur-
keztuko dute. "Idatziz aurkeztu-
ko da, baina ez genuke nahi 
txosten soilean geratzea; jardu-
naldi eta ekintza desberdinekin 
batera egin gurako genuke, az-
ken finean, herritarrek osatzen 
baitute proiektua eta eurei txos-
ten bat baino zerbait gehiago 
zor diegula uste dugulako. Gure 
ustez, bizikidetza eta aitortza 
erreala gerta dadin, herritarre-
kin lanean jarraitzea ezinbeste-
koa da", azpimarratu dute.

ane alberdi eta onintza legorburu, antzuolako alkatearekin, martitzen goizean. aNTzUolako Udala

Bizikidetza positiboa 
eratzeko ekimena, abian
Euskal gatazka armatua antzuolan nola jazo zen eta izan zituen ondorioak ikertzen 
hasi dira ane alberdi eta onintza Legorburu; bihar, zapatua, 12:30ean, olaranen 
herritarrei aurkeztuko diete egitasmoa, eta parte hartzeko dei egingo diete

herri MAilAko 
erreAlitAte guztiAk 
jAsotzeA dA 
egitAsMo horren 
AsMoA
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Larraitz Zeberio ElgEta
"Uste dut oso pozik egoteko mo-
duan gaudela", esan du Goiena 
telebistako Harira saioan Elge-
tako alkate Iraitz Lazkanok. 
"Udalean topatu ditugun baldin-
tza hain eskasekin eta negati-
boekin, programan jarritako 
puntu gehienak bete ditugu edo 
betetze bidean goaz". Hain zuzen 
ere, 2017ko aurrekontuari dago-
kionez, hilerriko horma kon-
pontzeko lanak martxan daude. 
"Aspalditik egin beharreko kon-
tua zen. Bidegorri baten kontra 
dagoen horma da, eta jende asko 
pasatzen da gertutik. Nahiko 
arriskutsu ikusten genuen".

Urtea amaitu aurretik, bestal-
de, nagusiendako parkea egingo 
dutela aurreratu du alkateak. 
"Abenduaren 10a baino lehen 
egitekoa da, eta oso leku apro-
posa iruditzen zaigu Bolatoki 
ingurua. Erretiratu pila ibiltzen 

da paseoan, eguzkiak jotzen 
duenean toki epela da neguan, 
eta kiroldegian astean bi gim-
nasia-saio eskaintzen ditugu 
erretiratuendako. Guztia uztar-
tu daitekeela uste dugu". Hala, 
ariketak egiteko makinak ipi-
niko dituzte laster kantxaren 
goiko aldeko berdegunean.

Hobekuntzak kiroldegian 
Ez da jarduera fisikorako azpie-
gituretarako Elgetako Udalak 
duen egitasmo bakarra; izan 
ere, berritu egin nahi dituzte 
kiroldegiko aldagelak. "Aurkez-
tu dugu 2018ko aurrekontu pro-

posamena eta hurrengo urteko 
inbertsio garrantzitsuena hori 
izango da", esan du Lazkanok. 
Ia 30.000 euroko inbertsioa izan-
go dela esan du. "Kalte-ordaine-
tan 250.000 euro ordaindu behar-
ko ditugu 2018an, eta horrek 
guztiz baldintzatuko du aurre-
kontua. Inbertsioetarako izango 
duguna %7 izango da. Lehenta-
sunezkoen artean daude kirol-
degiko aldagelak berritzea, egu-
neko zentroan inbertsioak egitea 
eta baserritarren batzordetik 
egiten diren bide konponketak".

antzokirako interesaturik ez 
Herriko kafe antzokiak ustia-
tzailerik gabe jarraituko du, 
oraingoz. Hilaren 15ean amaitu 
zen esleipen deialdi berrirako 
eskaintzak aurkezteko epea, eta 
ez du inork izenik eman. "Uste 
dut asko dagoela hausnartzeko, 
eta Kultura batzordean aztertu-

ko ditugu egon daitezkeen au-
kerak. Ostalaritza zerbitzua izan 
behar da? Sortzaileendako gune 
bat izan behar da?", adierazi du 
Lazkanok. "Garbi duguna da 
gure kultura proiektua ez dela 
eraikin batera lotzen. Nahi dugu 
elgetarrek parte hartzea horre-
tan; izan ere, garrantzitsua da 
herritarrak sorkuntzara bide-
ratzea. Izan daiteke ipuinak 
kontatzeko, bertsoak kantatzeko, 
marrazteko... Baina herritarrak 
bultzatu behar ditugu sorkun-
tzara. Bestetik, nahi dugu kul-
tura hori publikoa izatea eta 
guneak egotea herritar guztiek 
erabakitzeko zer eskaini. Gune 
hori, guretzat, kultura batzordea 
da". Kultura eskaintza jasanga-
rriaren alde egiten du Lazkanok. 
"Kontuan izanda gaur egun Uda-
lak zein baliabide dituen, horren 
araberako kultura eskaintza 
egin behar da".

Erretiratuak Ozkarbin 
Elgetako erretiratuei dagokienez, 
Ozkarbi elkartean jarraituko 
dute. "Herrian dagoen erretira-
tu kopurua kontuan hartuta, 
guretzat, egokiena beraiek ku-
deatutako erretiratuen etxe bat 
eskaintzea izango litzateke, bai-
na gaur egun garbi dago ez dau-
kagula horretarako baliabiderik. 
Beti dago ondo erretiratuak zein 
egoeratan dauden aztertzea, 
baina uste dut oso gustura dau-
dela Ozkarbin, eta nahi dugu, 
gainera, ondo egotea".

Energia eta saneamendua 
Bestelakoetan, Iraitz Lazkano 
alkatea oso arduratuta agertu 
da oraindik ere egiteko dauden 
Elgetako ur zikinen saneamen-
du lanekin eta iragarrita dagoen 
Gueñes-Itsaso goi-tentsioko lerro 
elektrikoarekin. "Sesto erreka 
Elgetako ur zikinek sortzen dute. 
Errekaren egoera negargarria 
da. Behin eta berriz jarri gara 
harremanetan Ura Agentziare-
kin eta eman diguten erantzuna 
izan da oso epe luzerako, eta, 
betiere, aurrekonturik baldin 
badago. Hurrengo egingo dugu-
na Sesto errekaren kutsadura 
maila neurtzea da", jakinarazi 
du Iraitz Lazkanok.

Gueñes-Itsaso goi-tentsioko 
lerroak, berriz, kezka itzela sor-
tzen diola esan du. "Oraingoz, 
lanak hasteke daude, baina linea 
hori geldiarazteko aukera gutxi 
ditu Elgetak. Aurkeztu ditugun 
alegazioen erantzuna ere nahi-
ko hala moduzkoa izan da".

Aldiz, energia aurrezteko ar-
giteria publikoan hartutako 
neurriek emaitzak eman dituz-
tela dio. "Kontsumoa nabarmen 
murriztu da. Neurri proportzio-
nalean ez, baina murriztu egin 
da baita ere gastua. Azkenean, 
nahiz eta kontsumoa asko jaitsi 
energiaren prezioa igotzen bada, 
bere horretan mantentzen da 
ordaintzen dugun prezioa", azal-
du du. Esparru horretan ahal 
denean inbertsioak egiten ja-
rraitzeko asmoa agertu du Laz-
kanok.

Zuntz optiko bidezko Internet 
konexioa etxebizitzetara heda-
tzeko aukerari buruz galdetuta, 
alkatea ez da oso itxaropentsu 
azaldu. "Erakunde publikoek 
ekarri dute zuntz optikoa Elge-
tara, baina operadoreek ez dute 
hedapena egiteko interesik ager-
tu. Agindu ziguten diru laguntza 
batzuk egongo zirela horrelako 
eskaintzak bideratzeko, baina, 
oraingoz, ez dago horrelakorik, 
eta uste dut berebiziko garran-
tzia duela. Elgetan nahiko in-
dustrialde garrantzitsua dugu, 
eta behar du konexio txukuna".

Udal Gobernuak mahai gainean 
dituen beste gaietako batzuk 
dira garraio publikoari dago-
kionez Bizkaiarekin dagoen 
konexioa hobetzea eta Berga-
rako kirol instalazioak erabil-
tzeko elgetarren baldintzak 
hobetzea.

ludotekan bederatzi ume 
"Urteko bonua sortu dugu eta 
prezioak jaitsi, baina ez du inork 
bonu hori erosi. Hala, ikusten 
ari garena da jendeak zerbitzu 
malgua izatea nahi duela", azal-
du du alkateak. Zerbitzuak mar-
txan jarraituko duela esan du. 
"Uste dugu herriarendako ga-
rrantzitsua dela, eta poliki-po-
liki hobetzen goaz. Aurten,  Foru 
Aldundiarekin batera Gaztema-
tika sarean parte hartzen ari 
gara, eta, horregatik, diru la-
guntza gehiago lortzen ere ba-
gabiltza". 

Hainbat galdera erantzun ditu 
Iraitz Lazkano alkateak Goiena 
telebistako Harira saioan. El-
karrizketa osorik dago ikusgai 
Goiena.eus atarian. 

elgetako alkate iraitz lazkano, martitzenean, goiena telebistako Harira saioan. l.z.

"Pozik egoteko 
moduan gaude"

udaLak kuLtura 
eskaintZa 
jasangarriaren 
aLde egingo dueLa 
esan du aLkateak

argiteria PubLikoa 
hobetZeko neurriek 
eragina iZan dute 
energia kontsumo  
maiLan

Hilerriko horma konpontzeko lanak martxan dira eta urte amaierarako iragarri du 
alkateak nagusiendako parkea. zailtasunak zailtasun, pozik da egindako lanarekin. 
Esan du 2018ko inbertsio nagusia kiroldegiko aldagelak berritzea izango dela
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L.Z. ElgEta
Elgetako Udaleko Gizarte Ongi-
zate Sailak hainbat ekintza an-
tolatu ditu, aurten ere, indarke-
ria matxista gaitzesteko. Zapa-
turako, hilak 25, elkarretaratzea 
dago deituta. Aurretik, lore 
moreak egiteko tailerra egingo 
dute Mendizaleen Plazan. Elka-
rretaratzea 13:00etan egingo dute 
eta tailerra, 12:00etan.

argazki erakusketa zabalik 
Aurretik, hainbat herritarri 
ateratako argazkiekin osatutako 
erakusketa berezia izan da ikus-
gai buztin gelan. Emakume zein 
gizon, adineko zein haur, indar-
keria matxistaren aurka agertzen 
dira argazki horietan 23 herritar. 
Alicia Gartziak egin ditu argaz-
kiak eta erakusketan Ez ezetz 
da, Guretzat ere ez ezetz da eta 
halako esaldiak irakur daitezke. 
Bide batez, eraso bat gertatzen 
denean zer egin azaltzen dute 
erakusketa horretan. Lehen 
pausoa da emakume erasotua-
rengana hurbiltzea ea ondo da-
goen edo ea laguntzarik behar 
duen galdetzeko. Esan erasotzai-
leari ez duzula onartzen emaku-
meak erasotzea, ez zaizula ez 
dibertigarria ez normala irudi-
tzen, irakur daiteke. Bestalde, 
erasoa jasan duenari, laguntza 
bilatzen lagundu behar zaio; 

hainbat bide daude horretarako: 
Foru Aldundiko Larrialdi Zer-
bitzua (943 22 44 11,  07:00etatik 
21:00etara); aholkularitza zerbi-
tzua (900 84 01 11, 24 ordu); zer-
bitzu juridikoa (900 10 09 28); 
eta SOS deiak (112).

Udaleko Gizarte Ongizate Sai-
la, bestalde, horma-irudia eta 
informazio panelak prestatzen 
ari da. Gaurtik aurrera egongo 
dira ikusgai herriko hainbat 
lekutan.

lanketa gaztelekuan 
Gaztelekuko erabiltzaileekin ere 
lanketa berezia egingo dute bihar 
indarkeria matxistaren inguruan. 
Neska-mutiko gazteek, gainera, 
lore moreak egiteko tailerrean 
hartuko dute parte, 12:00etatik 
aurrera. Hala, ate irekiak dituz-
te bihar gazteleku zerbitzuan.

Buztin gelan ikusgai dagoen argazki erakusketa. L.Z.

Indarkeria matxistari 
ezezko borobila
Martxan dira indarkeria Matxistaren kontrako Egunarekin lotutako ekintzak Elgetan. 
buztin gelan ikusgai dago argazki erakusketa berezia, eta zapaturako lore moreak 
egiteko tailerra eta elkarretaratzea deitu ditu udalak, Mendizaleen Plazan

BIhar egIngo 
dItuZte ekItaLdI 
nagusIak, 
12:00etatIk 
aurrera, pLaZan

L.Z. ElgEta
Herritarrak ere epaile izan dira 
aurtengo pintxo lehiaketan, eta 
paper bidez botoa eman dutenek 
erabaki dute Maialde landetxea-
rendako dela publikoaren saria.
Jesus Kalboetxeagak txerri-az-
pizuna oinarri hartuta egindako 
pintxoak jaso zituen boto gehien 
domekan.

Botoa emateko bi bide berri 
izan dira aurten: Hirix platafor-
ma eta selfie lehiaketa. Hirix 
plataformaren bidez ere Maial-
de landetxeak jaso ditu boto 
gehien. Selfie lehiaketaren bidez, 

berriz, Haizea tabernak. Hiru 
kasuetan, 30 euroko bonu bana 
zozketatu ditu Udalak. Sarituak 
dira, hurrenez hurren, Ibai Etxa-
niz, Adeel Ahmed Khokhar eta 
Bakarne Arenaza.

argazki lehiaketako saritua 
Domekako argazki lehiaketako 
irabazlea Kepa de Vega da. Ha-
mar lagunek hartu zuten parte 
eta lau gai jaso zituzten: berdea, 
udazkena, pintxo domeka eta 
gai librea. Launa argazki aur-
keztu zituzten. De Vegak argaz-
ki kamera digitala jasoko du.

Pintxo lehiaketako publikoaren 
saria Maialde landetxearendako
argazki lehiaketako irabazlea, berriz, kepa de Vega izan 
da eta argazki kamera digital bat jasoko du

goiena komunitatea 
Herrixa Dantzan / ElgEta

Azaroko azken domekarekin 
dator hurrengo dantzaldia, eta 
19:00etan emango diote hasiera 
Espaloia kafe antzokian. 21 bou-
tons taldearen azken diskoko 
piezak dantzatuko dituzte. Ho-
rrekin batera, abenduaren 7rako 
antolatuta dagoen Okzitaniako 
dantzen tailer baten berri ere 
eman du Patxi Monterok. Joan 
Codinak gidatuko du eta prezioa 
hamar euro da. Interesatuek 
herrixadantzan@gmail.com hel-
bidean eman behar dute izena. 
Tailerra 19:00etan hasiko da. 
Jarraian, talo-jana eta dantzal-
dia egingo dituzte Escamot Ca-
tala taldearekin.

Herrixa Dantzan saioa 
domekan eta tailerra 
abenduaren 7an Ipuinen Ordua, gaur

Boluntario taldearen eskutik 
bi saio liburutegian: 16:40an   
5 urteko gelatik 
aurrerakoendako eta 17:20an 
2-3 urtetik aurrerakoendako, 
hain zuzen ere.

Gaztelekuan
Bihar ate irekiak. 12:00etan 
lore moreak egiteko tailerra 
plazan eta 16:00etan bi bisitari 
berezi: Xabier Ubera 
udaltzaina eta Ainara 
Arantzeta erizaina.

Harri-jasotze kopa
Abenduaren 2an Elgetan 
jokatuko da Gabonetako 
harri-jasotze kopako hurrengo 
kanporaketa. Lehian izango 
da Imanol Albizu Goikoetxe.

oharrak

Herriko txikienekin ere lanketa 
berezia egin zuten atzo Herri 
Eskolan. Aurreko ikasturteetan 
moduan, tratu onen horma-
irudia osatu dute guztiek batera. 
Nork bere argazkia ipini du 
horma-irudi horretan, eta 
laguntzen, besarkatzen, poza 
adierazten... agertzen dira. 
Hainbat neska-mutiko eta 
irakasle, gainera, more kolorez 
jantzita joan ziren eskolara. Tratu onen eguna egin dute elgetako Herri eskolan. ELgEtAko HErri EskoLAN

tratu onen horma-irudia eskolan Pilota txaPElkEta
5. jardunaldiko EMaitzak

Alberto telleria-Angel ibarluzea / iñaki 

Ugarteburu-Mikel Elkoro  6-18

oskar Askasibar-Haritz gallastegi / Jose 

Mari Zubiaurre-gorka Bolinaga  18-9

Maitena Mañarikua-Uxue Larrea / 

rebeka Ubera-Ainhoa Zeziaga 18-9

Eneko Maguregi-Etor garate /         

Eneko ormaetxea-Alain Valle 12-18

ibon Unzetabarrenetxea-Mikel 

Beretxinaga / Josu Mañarikua-Beñat 

Arabaolaza 16-18

6. jardunaldiko Partiduak

gAUr, BArikUA, 18:30EAN

1. oskar Askasibar-Haritz gallastegi / 

iñaki Ugarteburu-Mikel Elkoro

2. Josu Mañarikua-Beñat Arabaolaza / 

oskar sarasua-Andoni Elorza

3. Diego Cantabrana-txomin de Vega / 

Eneko ormaetxea-Alain Valle

4. rebeka Ubera-Ainhoa Zeziaga /     

Janire Lazkano-Nagora ojanguren
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Oihana Elortza oñati
Emakumeen kontrako indarke-
ria gaitzesteko eta horren aurka 
norberak egunero egin dezakee-
na aztertzeko mezuak zabaldu 
gura dituzten ekitaldiak anto-
latu dituzte egun hauetan he-
rrian. Sare feministak, esatera-
ko, elkarretaratzea, dokumental 
emanaldia eta kabaret ikuski-
zuna antolatu ditu. 

Elkarretaratzea Foruen plazan 
egingo dute, bihar, zapatua, 
13:00etan. Sare feministako ki-
deek adierazi duten moduan, 
ekintza-omenaldia izango da, 
indarkeria matxista jasandako 
emakumeei zuzendutakoa, eta 
esaldi hau irakurriko da elka-
rretaratzean erabiliko duten 
pankartan: Zeuen ausentzia gure 
borrokekin beteko dugu.

Bertsoak
Udalak ere bat egin du deialdia-
rekin. "Bat egiten dugu elkarre-
taratzearekin eta antolatu di-
tuzten gainerako ekitaldiekin 
ere. Horiez gain, bertso emanal-

di bat egongo da. Ane Labaka 
eta Beatriz Egizabal bertsolariek 
Erradikalak gara emanaldia 
egingo dute", gehitu du Leire 
Zumaldek, Udaleko Berdintasun 
zinegotziak. Emanaldi hori San-
ta Ana antzokian izango da, 
bihar, zapatua. 

Gaur, egubakoitza, baina, ka-
baret ikuskizuna egongo da 
Foruen plazan. Mugarik Gabe 
taldearen Tipi Tapa kanpainaren 
barruan Pantzart-Bihotzerren 
taldearen proiektua da Lur-Ika-
rak kabareta. Bost emakumek 
hartzen dute parte ikuskizun 
horretan, eta antzerki foro bat 
da, eszena bat beste eszena as-
korekin. Ikuskizuna 17:30ean 
hasiko da.

Globoak 
Herriko ikastetxeetan ere egin 
dute lan Indarkeria Matxistaren 
Kontrako Egunaren harira. El-
kar Hezin, esaterako, mural bat 
egin dute ikastetxeko ikasle, 
senide eta irakasleekin batera 
eta bihar, zapatua, jarriko dute 
ikusgai. Zuazola institutuan, 
berriz, hiru dimentsioko pira-
mide bat egin dute. Ikasleek eta 
irakasleek hausnarketa egin 
dute gaiari buruz, eta esaldi 
bana idatzi gero, piramidea osa-
tuz. "Piramide barruan, San 
Martingo ezkur batetik ernatu 
den haritz bat sartu dugu. Zain-
du egingo dugu eta martxoan 
landatuko dugu zuhaixka, Mar-
txoaren 8aren bueltan", azaldu 
du Zuazola institutuko irakasle 
Edurne Ugartek. Beltzez jantzi-
ta joango dira ikastetxera gaur.

Emakumeen indarkeriari ez 
dioten globo moreak banatuko 
ditu Udalak gaur ikastetxeetan. 
Eta egueneko osoko bilkuran 
adierazpen instituzionala ira-
kurriko dute.

Lur-Ikarak kabareta 17:30ean hasiko da, Foruen plazan, gaur. mugarik gabe

Indarkeria matxistari 
ezetz esateko ekitaldiak
globo moreak banatuko dituzte gaur ikastetxeetan, eta arratsaldean ikuskizuna 
egongo da Foruen plazan. bihar eguerdirako, elkarretaratzea deitu du herriko sare 
feministak, eta indarkeria jasan duten emakumeak izango dituzte gogoan 

ElkarrEtaratzEa 
EgIngO dutE     
bIhar, zapatua, 
fOruEn plazan, 
13:00Etan

'Herri bizia' eraikitzeko 
proposamenak landu ditu EAJk 
2018ko aurrekontuetan politika parte-hartzaile eta 
transbertsalak lantzea proposatu du alderdi jeltzaleak

arantzazu Ezkibel oñati
Datorren urteko aurrekontua 
lantzeko oñatiarrengandik eta 
eragileengandik jasotako ekar-
penak hartu dituztela kontuan 
adierazi du EAJk prentsaurre-
koan, "baita 2015eko hauteskun-
de programan proposatutakoak 
ere". Jeltzaleek azaldu dute "adin 
guztietara egokitutako herri 
bizia eraikitzeko ekimenak" 
proposatu dituztela. Horretara-
ko, arlo guztietan "politika par-
te-hartzaile eta transbertsalak 
lantzea" proposatu dute.

ardatzak 
Lau ardatz estrategiko nagusi 
dituzte jeltzaleek: pertsonen 
ongizatea, kirola eta osasuna, 
sozioekonomia eta herri biziaren 
garapena. Pertsonen ongizatea 
ardatz hartuta, segurtasuna eta 
bizi kalitatea hobetu eta berma-
tzea proposatu dute, "bizikleten 

eta patineteen arautegia landu-
ta". Horrez gain, Olakua auzoko 
irisgarritasuna hobetzea eta 
Bidaurreta-Olapotoko argiteria 
hobetzea ere proposatu dute.

Osasun eta kirol alorrean, 
adin guztietara egokitutako 
kirol osasuntsua sustatzea da 
helburua. Ritxar Fernandez 
zinegotziak azaldu du kirola 
kanpoan egin ahal izateko ere-
muak sortzea eta atontzea dela 
euren proposamena; besteak 
beste, igerileku irekia, San Mar-
tinen korrika egiteko bidea 
egokitzea eta Urrutxun atletis-
mo pista egokitzea.

Urteko kultura sariak sortzea, 
euskara sustatzea eta 14 eta 20 
urte bitartekoen artean gazte 
plana egiteko azterketa egitea 
ere proposatu dute. Baita lehen 
sektoreko beharrei erantzutea 
eta komertzioak garai berrieta-
ra egokitzeko bideak erraztea.

m.a.

Oinezkoen bidea oztopatuz
San Lorentzo auzoan espaloi gainean aparkatzen ei dituzte sarri 
ibilgailuak, eta zebra-bidea oztopatu. Hori da, behintzat, hango hainbat 
bizilagunen kexua, eta argazkia bidali dute hori salatzeko. "espaloi 
gainean uzten dituzte automobilak, eta, askotan, gurpil aulkian mugitzen 
direnek edo umea karroan daramatenek buelta eman behar dute", diote.
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Oñati hiria

Horrela esanda, tren geltoki baten izena izan zitekeen. Eta egon, 
badago, tren geltokia Oñatin, eta baita trena ere, baina betirako 
geldituta. Betetzear da mende erdia tren horrek ibiltzeari utzi 
zionetik, gaur Oñatin bizi garen gehienok martxan egon zela 
imajinatzea ere ia ezinezkoa egiten zaigun trena. Ordutik errepidez 
egiten dira Oñatin joan-etorriak eta hortik dator zutabearen 
izenburua. Hirien ezaugarri aipagarrienetakoa semaforoak dira, eta 
hor bai, hor hiriaren itxura hartzen ari da Oñati, semaforoak 
ugaritzen ari direlako. Ondorioz, errepidean itxaronaldi gehiago eta 
geroz eta leku gutxiagotara eramaten gaituzten autobusek arazo 
gehiago orduan ailegatzeko. Baina trenik ez, ez Oñatin eta ezta 
Debagoienean ere. Trenbidea bai, ari dira eraikitzen, baina tren 
geltokirik ez. Deskarga eta Bergara arteko autobidea bukatutakoan, 
gipuzkoar guztiek etxetik 15 kilometro baino gutxiagotara edukiko 
omen dugu autopista edo autobideren bat. Eta tren geltokiak? Etxetik 
zenbat kilometrotara geratzen zaizkigu Debagoienean bizi garenoi? 
Askok diote trena etorkizuna dela, etorkizun horrekin bat egiteko 
Debagoienean ere ez ote genuke trena behar? Ameskeriak izango dira.

nirE ustEz

aitor ugalde

Dagoeneko hasi dira antolatzen   
Gabonetako erakusleiho lehia-
keta. Hamargarrena izango da 
aurtengoa eta sari berezi bat 
egongo da: parte-hartze saria. 
Lehiaketan parte hartu eta sa-
ririk lortzen ez dutenen artean, 
zozketa bidez emango den saria 
izango da. Zazpi sari emango 
dira, guztiak eurotan, eta bana-
keta abenduaren 23an egingo 
dute udaletxeko areto nagusian.

Lehiaketan parte hartzeko izen 
ematea zabalik dago, abenduaren 
1era arte. Parte hartzen duten 
komertzioek apainduta izan 
beharko dituzte erakusleihoak 
abenduaren 6rako, eta horrela 
egon beharko dute, gutxienez, 
abenduaren 31ra arte. 

Aurten ere egingo 
dute Gabonetako 
erakusleiho lehiaketa

Egubakoitz beltza edo Black 
Friday ospatuko dute herriko 
hainbat komertziok gaur, eta, 
ondorioz, normalean baino be-
randuago itxiko dituzte nego-
zioak. Gainera, eskaintza eta 
promozio bereziak eskainiko 
dizkiete bezeroei.

Txanda elkarteko hogei ko-
mertziok baino gehiagok eraba-
ki dute gaur, egubakoitza, Black 
Friday ospatzea. Herriko mer-
katarien elkartean ez dute es-
trategia bateraturik finkatu; hau 
da, ez dute zehaztu zer egin edo 
nola ospatuko duten, eta denda 
bakoitzak aukeratuko du zein 
produktu eta nola promoziona-
tu, baina denek eskaintza bere-
ziren bat egingo dute.

Normalean baino 
beranduago itxiko 
dituzte dendak gaur

Txaloka ludotekak antolatuta, 
jostailu truke azoka egingo dute 
abenduaren 16an ludotekan. Eta 
azoka horretarako jostailuak 
batzen datorren astean hasiko 
dira. Datozen hiru astelehenetan 
batuko dituzte, ludotekako or-
dutegian, arratsaldeetan: aza-
roaren 27an eta abenduaren 4an 
eta 11n. Trukatu gura diren 
jostailuek egoera onean egon 

beharko dute eta ez dira izango 
ohiko estereotipoak betetzen 
dituztenak, ezta biolentziazkoak. 
Txikiak, kanikak, esaterako, 
multzoka aldatuko dira.

Aurreko urteetan egin duten 
moduan, truke azokarako era-
maten duten jostailuengatik 
txartela bat hartuko dute umeek 
eta txartel horrekin beste jos-
tailu bat hartu ahal izango dute 
abenduaren 16an egingo duten 
azokan. Ume bakoitzarendako 
txartel kopurua, baina, mugatua 
izango da. 

Truke azokarako 
jostailuak batzen 
hasiko dira

Oihana Elortza oñati
Datorren eguaztenean, azaroak 
29, hamabost urte beteko ditu 
Turismo Bulegoak, eta ospakizun 
berezia antolatu dute egun ho-
rretarako. "Gonbidatuta daude 
turismoarekin lotura duten he-
rriko agente guztiak. Hau da, 
ostalariak, dendariak, gidariak, 
bertako produktoreak eta herri-
tar guztiak. Eurekin egon gura 
dugu, urteurrena ospatu eta 
hemendik aurrera ditugun asmo 
eta erronkez berba egin", azaldu 
du Ikerne Altubek, Oñatiko Ga-
rapen eta Turismo Agentziako 
arduradunak.

Erakusleihoa 
Egungo Turismo Bulegoak ha-
mabost urte beteko baditu ere, 
duela 27 urte zabaldu zuten lehen 
Turismo Bulegoa Oñatin. Ordu-
tik hona lanean ibili direla dio 
Altubek, eta emaitza onak lortu 
dituztela ere bai. Gaineratu du 
hemendik aurrera ere asmo be-
rak dituztela, baina baita erron-
ka berriak ere. "Adibidez, gaur 

egun Internet bidez hartu dai-
teke tokia herrian bisita gidatu 
bat egiteko, edo Arrikrutz kobak 
ikusteko sarrerak. Orain, ho-
rrekin batera, herrian bazkal-
tzeko edo lo egiteko erreserba 
ere eskaini gura dugu; Oñatira 
datorrenari, dena batera aurrez 
hartzeko aukera eskura ematea, 
erraztea. Eta hori laster jarriko 
dugu martxan".

Bertako produktoreekin bate-
ra lan egiteko asmoa ere bada 
beste erronketako bat. Herriko 
produktuen erakusleiho bat ere 
izango da aurrerantzean Turis-
mo Bulegoa. "Gaur egun badi-
tugu herrian egiten diren pro-
duktu batzuk salgai, baina bes-
te asko egiten dira, eta horiei 
ere egin gura diegu tokia. Adi-

bidez, txakolina, gazta eta eztia. 
Produktuak izango ditugu, bai-
na turistari erakutsi gura diogu 
non egiten diren produktu horiek. 
Adibidez, txakolina, gazta, ogia 
eta eztia egiten diren baserrie-
tara joateko aukera eskaintzea 
eta produktorearekin harrema-
netan jartzea", azaldu du Ikerne 
Altubek.

Lehenengoa 
Duela 27 urte Foruen plazako 
arkupeetan zabaldutako bulego 
batean hasi ziren turismoaren 
gaineko informazioa ematen. 
Egun gaztelekua dagoen eraiki-
nean egon zen ondoren urte 
batzuetan, eta azken hamabost 
hauetan San Juan kalean dago, 
San Juan errotaren interpreta-
zio zentroa osatuz. Debagoiene-
ko lehen Turismo Bulegoa izan 
zen Oñatikoa eta kalitatezko Q 
ziurtagiria duen bailarako ba-
karra da. Eguazteneko ekitaldi 
herrikoiarekin hasi eta abenduan 
egingo dituzten bisita bereziekin 
bukatuko dituzte ospakizunak. 

Jaione elortza eta edurne Urteaga turistei arreta ematen San Juan kaleko bulegoan. o.e.

Hamabost urte beteko 
ditu Turismo Bulegoak
Herriko dendariak, ostalariak, produktoreak eta herritarrak daude gonbidatuta 
eguaztenean 20:15ean egingo duten ospakizun ekitaldira. turismo bulegoa oñatin 
egiten diren produktuen erakusleihoa izatea da aurrera begira duten erronketako bat

DEBagOiEnEkO  
lEHEn TurismO 
BulEgOa OñaTin 
zaBalDu zuTEn 
DuEla 27 urTE
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Iker Oñate oñati
Herriko pilotazaleek ospakizun 
eguna dute biharkoa. 50 urte 
ditu eginak Aloña Mendiko pi-
lota sailak, eta hainbat ekintza 
antolatu dituzte horren aitza-
kiapean. Besteak beste, sailaren 
atzera begirakoa biltzen duen 
dokumentalaren emanaldia eta 
bazkaria antolatu dituzte. Ikus-
entzunezkoarekin hasiko dute 
eguna; 12:00etatik aurrera egon-
go da ikusgai, Santa Anan. 

Mende erdiaren errepasoa egin 
guran, ordubete pasako doku-
mentala egiten jardun dute azken 
urtean pilota sailekoek. "Urte-
bete inguru behar izan dugu 
dokumentala egiteko. Gehiago 
izango zen, jendeak erakutsi 
duen moduko prestutasuna adie-
razi izan ez balu", azaldu du 
Kepa Aranburuk, dokumenta-
laren lantaldeko kideak. 

Horrekin lotuta, egitasmoaren 
bultzatzaileek argi zuten helbu-
rua. "Herriko pilota sailak 50 
urteotan izaniko bilakaera iku-
sarazi gura genuen", azaldu du 

Josu Osak, saileko arduradunak. 
Beraz, gaur egungo egoera ere 
jorratzen du dokumentalak: 
"Emakumeen pilota taldeaz eta, 
oro har, egungo pilotariez ere 
badihardu ikus-entzunezkoak. 
Beraz, esan daiteke ez garela 
iraganeko gertaerak azalarazte-
ra mugatu". 

Bertsioak oinarrian
Herriko pilota sailaren bidelagun 
izan direnen –eta, gaur-gaurkoz, 
direnen– esperientziak ditu oi-
narrian dokumentalak; jokala-
riak ez ezik, batzordean jardun 
dutenak –eta dihardutenak– ere 
talde horretan leudeke. Besteak 
beste, Joxe Ramon Azkoitiak 
esku hartu du horretan, profe-
sional mailan lehiatzea lortu 

duen herriko pilotari bakarrak. 
Bestetik, pilotaren bueltan eza-
gun diren protagonisten parte 
hartzerik ere bada; Joxean To-
losa amezketarra –herriko pilo-
ta taldearekin  jardun zuen 
entrenatzen– eta Aitor Elkoro 
elgetarra –Aloña Mendiko fitxa 
izan zuen– dira horiek. 

Gauzak horrela, egitasmoaren 
bultzatzaileak "gustura" dira 
urtebeteko lanak emandakoare-
kin. "Pozik gaude emaitzarekin. 
Egia da ezinezkoa dela ordube-
tean mende erdia azaltzea, bai-
na zertzelada esanguratsuenak 
eskaini ditugulakoan nago", dio 
Aranburuk. 

Pilota zaleen bazkaria
Dokumental emanaldiaren os-
tean, bestetik, bazkaria egingo 
dute herriko pilotazaleek; 200 
lagun inguru batuko dira Zubi-
koako pilotalekuan. Oraindik 
ere badago txartela eskuratzeko 
aukera. Gainera, antolatzaileek 
iragarri dutenez, "hainbat sor-
presa izango dira bazkalostean".

Manolo arregi pilotaria, eufrasio Belategiren kontrako desafioan, 1959an. plazaola

Mende erdia ospatuko 
du pilota sailak
Mendi erdia egina duela ospatu guran, hainbat ekintza antolatu ditu aloña Mendiko 
pilota sailak biharko. tartean, sailak izaniko bilakaera azalaraziko duen dokumentala 
aurkeztuko dute Santa ana aretoan; 12:00etarako finkatu dute hitzordua

50 urtekO 
hIstOrIaren 
errepasOa egIten 
duen dOkuMentala 
aurkeztukO dute

arteman

Babesletza estrategia berbagai
Babesletza estrategiaren bueltako mahai-ingurua izan zen eguaztenean, 
kultura etxean. mondragon Unibertsitateko, Kirolgi Fundazioko, Ulmako 
eta murias-euskadi ziklismo taldeko ordezkariek esku hartu zuten 
berbaldian. Besteak beste, lurraldeko babesle nagusien estrategiez eta 
beharrez jardun zuten. 

Lizartza1 kobazuloaren esplo-
razioan murgildurik dihardute 
Aloña Mendi Espeleologia Tal-
deko kideek. Bada, aurreko as-
teburuan ere bertan jardun 
zuten, eta 350 metroko sakonera 
duen eremura heldu ziren. Behe-
rago egiteko asmoz dihardute: 
soka bukatuta, 10 metroko jau-
zi bat egin aurretik eten behar 
izan zuten azken esplorazioa.  

350 metro egin dute 
behera Lizartza1 
kobazuloan

Aloña Mendi saskibaloi taldeak 
ez dio gura moduko hasierarik 
eman denboraldiari, baina, ki-
kildu barik, gogoz dihardute 
sailkapenean gora egiteko lanean. 
Gaur-gaurkoz, hamaikagarren 
postuan dira oñatiarrak; eta 
gorako bideari heltzeko aukera 
dute zapatuan. Cafes Aitona 
Askatuak taldearen aurka joka-
tuko dute, Donostian, 18:00etan. 

Sailkapenean aurrera 
egiteko partidua du 
saskibaloi taldeak

I.O. oñati
Bolada onari eutsi, eta lidergoa 
sendotu guran jardungo dute 
oñatiarrek asteburuan. Zapatuan 
dute Mondraren aurkako parti-
dua, 16:00etan hasita, Mojategi 
futbol zelaian. Sailkapenaren 
erdialdean dira arrasatearrak. 

Horren harira, Aloña Mendi-
ko entrenatzaile Gotzon Urzelaik 
"partidu zaila" aurreikusten du 
astebururako: "Ziur naiz inten-
tsitate handiko partidua izango 
dugula. Ezagun dugu aurkaria, 
eta ezagutzen ditugu bere indar-
gune eta ahulguneak; baina, 

horretan itsutu gabe, geureari 
helduta segituko dugu, geure 
jokoa eginez". 

Gaur arte, partidu bakarra 
galdu dute Aloña Mendikoek, 
eta hori nabari da sailkapenean. 
Lehenengo postuan dira, hogei-
ta hiru puntu eskuratuta –he-
mezortzi puntu ditu hurrengo 
sailkatuak–. Horrenbestez, ba-
dute tarterik hurrengo sailka-
tuekiko. Dena den, Urzelaik 
argi du oraindik bide luzea 
dutela egiteke: "Goian gaude, 
baina oraindik ez dago ezer 
irabazita".

Lehen postua sendotu guran 
arrasatearren aurkako derbian
arrasatearren kontrako derbia jokatuko dute oñatiarrek 
zapatuan, Mojategi futbol zelaian
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Iker Oñate oñati
Dena ez dago aurreikusita. Eta 
hori agerian gelditzen da Juan 
Valls musikari oñatiarraren 
istorioarekin: Glasgown (Esko-
zia) igarotako udako oporraldian 
grabatu zuen argitaratu berri 
duen lana. Eta esperientziak 
utzi du aztarnarik disko berrian; 
La Chunky Sessions bataiatu du 
–grabazio leku izan zuen La 
Chunky estudioa–. Izan ere, do-
mekan eskaini zuen aurkezpen 
birako azken emanaldia, Oña-
tiko Patrue kalean. Horren buel-
tan, egitasmo berriaz jardun du 
Vallsek.   
La Chunky Sessions bataiatu duzu 
lan berria. 
Hala da. Horrek grabazio lekua-
ri egiten dio erreferentzia; es-
perientzia berezia izan zen dis-
ko berriaren grabazioa. Alegia, 
Glasgowra joan nintzen uztailean, 
lagun bati bisita egiteko asmoa-
rekin. Soil horretan. Dena den, 
arrazoiak arrazoi, bidaia horrek 
eman zuen fruiturik: abesti ba-
tzuk grabatzea erabaki nuen 
bertako La Chuncy estudioan, 
Johnny Smillie teknikariaren 
laguntzarekin. Hortik diskoaren 
izena. Horrez aparte, kontzertu 
batzuk ere eskaini nituen zonan. 
Aurreikusi gabeko esperientzia 
izan zen.
Beraz, musikari senak ez du atse-
denik hartzen... 
Nire kasuan ez. Eskozia toki 
ederra da musikariontzat. Bada, 
hainbat kontzertu eskaintzea 
erabaki nuen uztailetik abuztu-
ra bitartean. Bertan, beste hain-
bat bakarlarirekin batera jardun 
nuen agertoki gainean; guztira, 
sei kontzertu eskaini nituen. 
Badirudi Eskozian oso erroturik 
dutela musikaren kultura, jen-
de asko joaten baita emanaldie-
tara. Gainera, kontzertua amai-
tuta, hor dirau ikus-entzulearen 
eta musikariaren arteko harre-
manak; kantuen inguruko gal-
derak egiten dizkizute, besteak 
beste. Interesgarria da hori. 

Eta zer-nolako diskoa da? 
Lan naturala dela esan daiteke. 
Oso analogikoa da, instrumentu 
guztiak batera grabatu nituela-
rik, zuzeneko emanaldia balitz 
bezala, neurri batean. Estiloari 
gagozkiolarik, bestetik, musika 
amerikarraren influentzia na-
bari da kantuetan; folk eta rock 
kutsua dute horiek. Batez ere, 
gitarra eta ahotsa dira protago-
nista, eta harmonika ere entzun 
daiteke tarteka.
abeslari orok izan ohi du diskoan 
kantu kutunen bat. Zein da zurea? 
Guztiak ditut gogoko. Baina, bat 
aukeratzekotan, Marital Song 
aipatuko nuke. Oso identifika-
turik sentitzen naiz abestiarekin; 
oso nirea da. Bide horretan, ezin 
uka kontzertuetan ere gustura 
dihardudala kantuarekin. Finean, 
esan daiteke nahiko abesti ima-
jinarioa dela. Harremanen in-
guruan dihardu; harremanak, 

zentzu zabalean, erlazio senti-
mentaletara mugatu barik. Be-
raz, ez da istorio konkretu ba-
tera mugatzen, hori baino oro-
korragoa da.
Kontzertuetan hainbat musikariren 
laguntza ere izaten duzu, ezta? 
Hala da. Bakarlari dihardut, 
baina, sarri, instrumentu berri 
bat sartzea eskatzen dute abes-
tiek. Bide horretan, kantuak 
sortzean, horrentzat egoki lira-
tekeen musika instrumentuak 
aukeratu beharra izaten da. 
Batzuetan, ez dator gaizki zu-
zeneko emanaldietan diskoan 
ez dauden instrumentuak era-
biltzea. Gainera, ongi ezagutzen 
dudan jendea izaten da kontzer-
tuetan esku hartzen duena; 
beraz, ondo ulertzen dugu elkar. 
Garrantzitsua da hori, duda 
barik. 
Eta aurrera begira zer? 
Gaur-gaurkoz, urtea amaitu ar-
tean ez dut emanaldi berririk 
aurreikusita; urtarrilean berre-
kingo diet kontzertuei. Hori bai, 
bien bitartean, diskoa eskura-
garri izango da Oñatiko Boga, 
Pako eta Txaketua tabernetan.  
Bestetik, interesa duenak ema-
naldietan ere izango du diskoa 
eskuratzeko aukerarik. 

Juan Valls, disko berriaren aurkezpen kontzertuan, Patrue kalean. imanol soriano

"Musika amerikarraren 
influentzia du diskoak"
juan valls musikaria
Lan berria plazaratu du Juan Valls musikari oñatiarrak. Domekan eskaini zuen 
aurkezpen birako azken kontzertua, herriko Patrue kalean

"EskOzIakO la 
chunky EstudIOan 
grabatu nuEn lan 
bErrIa, udakO 
OpOrraldIan" 

Salgai jarri dituzte Hozkailua 
antzezlanerako sarrerak; Huts 
taldearen lan berria da aipatu-
rikoa. Bada, abenduaren 1ean, 
egubakoitzean, egongo da ikus-
gai, Santa Ana antzokian; 
22:30erako finkatu dute hitzordua. 
Interesa duenak aurrez eros 
dezake sarrera: www.bibe.me 
webgunean dago horretarako 
aukera, 10 eurotan. 

'Hozkailua' 
antzezlanerako 
sarrerak salgai

Urgain-Errekaldeko guraso el-
karteak antolatuta, Tomaxen 
abenturak bataiaturiko pailazo 
ikuskizunaz gozatzeko aukera 
izango da abenduaren 16an;  
zehatz esanda, Zuazola institu-
tuko aretoan egongo da ikusgai, 
16:30ean eta 18:00etan. Hain zu-
zen, sarrerak Mizken, Kikun eta 
Txokolateixan daude eskuraga-
rri, 4,5 euroren truke.

Eskuragarri daude 
'Tomaxen abenturak' 
ezagutzeko sarrerak 

aitziber aranburuzabala

Santa Seziliako kontzertua
Kantuan jardun zuten eguaztenean musika eskolakoek, santa sezilia 
egunean. bada, herrigunean egin zuten kalejira, hainbat taldetan banatuta. 
amaierako ekitaldia, ostera, azokan egin zuten; hainbat kantu abestu eta 
dantzatu zituzten bertan. bestetik, musika bandak eta parrokiako koruek 
domekan ospatuko dute eguna, santa anan, 12:45ean hasita.

I.O. oñati
Musikegunak egitasmoaren bai-
tako azken kontzertuaz gozatze-
ko aukera izango da domekan, 
Santa Ana antzokian; 19:00eta-
rako finkatu dute hitzordua. 
Soinuaren bidaia bataiaturiko 
proiektua taularatuko dute Al-
berto Urretxok, Adriana Grigo-
rasek, Amaia Zipitriak eta Miren 
Urbieta-Vegak.

Denborarekin bilakatuz joan 
den egitasmoa da hori, hartuz 
joan den dimentsioagatik. Hori 
bai, Alberto Urretxo musikari 
arrasatearrak argitu du "bere 

horretan" dirauela Soinuaren 
bidaia-ren izaerak. "Nire bizi-
penaren isla izaten jarraitzen 
dute piezek", argitu du.

Gainera, hainbat berrikuntza 
izango ditu Oñatiko emanaldiak. 
Batetik, Jesus Urrutia konposi-
tore eskoriatzarrak eurentzat 
propio sorturiko pieza bat es-
kainiko dute; Urretxoren alabei 
eskainia dago hori. Horrez gain, 
Miren Urbieta-Vega sopranoaren 
parte hartzea eta Gabriel Loidi 
konpositoreak proiekturako 
egokituriko pieza daude berri-
kuntzen artean. 

'Soinuaren Bidaia' emanaldia, 
Musikegunak egitasmoa ixteko
Denborarekin hedatuz joan den egitasmoa taularatuko 
du alberto urretxo arrasatearrak 
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Xabier Urzelai arrasatE
Euria goian behean izan zuten 
iazko Arrasateko ziklo-kros 
lasterketan, ondo gogoan dute 
hori Dorletako Amako antola-
tzaileek, baita Markuletera 
gerturatu ziren zaleek ere. Ater-
kiarekin joanda ere busti egin 
zen jendea, goiz osoan eguraldiak 
ez zuen tregoarik eman, ezta 
haizeak ere: "Lehenengo edizioan 
eguraldi paregabea izan genuen. 
Pentsa, nahiz eta Santamas 
Krosarekin bat egin, jende asko 
gerturatu zen Markuletera. Bai-
na iazkoa sekulakoa izan zen, 
oso eguraldi txarra izan genuen. 
Eskerrak lehenengo edizioak 
oso zapore ona utzi zigun; izan 
ere, iazkoagatik izan balitz, ez 
dakit hirugarren edizioa egon-
go ote zen. Horregatik, nahiz 
eta lasterketa datorren astean 
izan, dagoeneko zerura begira 
gaude", dio, umorez, Junkal 
Perezek.

Baina, bromatik harago, egu-
raldiak asko baldintza dezake 
halako proba bat: "Asko kosta-
tu zaigu babesleak topatzea, ez 
da batere erraza. Eta ondoren, 
lasterketa antolatzeak ze lan 
duen kontuan izanda, pena da 
eguraldi txarrak horrela bal-
dintzatzea eguna. Horregatik, 
babesleei eskerrak eman gura 
dizkiegu".

Egutegiko hamaikagarrena 
Arrasate Hiriaren III. edizioa 
egutegiko hamaikagarren las-
terketa izango da –asteburuan 
ziklistek hitzordu bikoitza dute, 
berrizen eta Lezaman dituzte-eta 
lasterketak–. Eta, nobedadeei 

dagokienez, masterren (09:45) 
eta kadeteen (10:30) ostean, nes-
ka-mutiko gaztetxoendako zir-
kuitua zabalduko dute, euren 
bizikletekin lasterketak egin 
ditzaten: "Asegurua egingo die-
gu denei, eta ziklo-krosa proba-
tzeko aukera emango diegu. Iaz 
ere eman genien zirkuituan 
ibiltzeko aukera, baina ez geni-
tuen lasterketak antolatu".

Eguerdian (12:00), berriz, gaz-
teen eta emakumezkoen txanda 
izango da eta 13:00etan lehiatu-
ko dira elite mailakoak eta 23 
urtez azpikoak.

ziklista bat Markuleteko zirkuitu lokaztuan, iaz. imanol soriano

Hirugarren probarako, 
jada zerura begira
 ziklo-krosa  abenduaren 3an egingo dute arrasate Hiria lasterketa; antolatzaileek 
iazkoa baino eguraldi hobea espero dute, atzean lan handia dagoelako. Parte 
hartzaileen artean, ospetsu batzuk: aitor Hernandez, gorka izagirre, Markel uriarte...

infantil eta alebin 
mailetako 
gaztetXoendako 
lasterketak 
antolatUko ditUzte

oihana kortazar, aloñako igoerako helmugan, irabazle. imanol soriano

Kortazarrek amatasuna eta 
lasterketak izango ditu berbagai
 Mendia  gaur hasiko dute oñatiko Mendi astea, 
berbaldi, film erakustaldi eta argazki lehiaketarekin

X.U. oñati
Hain zuzen, XIV. Mendi eta Na-
tura argazki lehiaketako sari 
banaketa ekitaldiarekin hasiko 
dute Mendi Astea, gaur –19:00, 
kultur etxea–. Eta jarraian, 
19:30ean, Julio Villar (Donostia, 
1943) mendizale eta idazleak 
berbaldia egingo du; 2016an ar-
gitaratutako Viaje a pie izeneko 
liburuaren gainean egingo du 
berba.

Azaroaren 28an, berriz, Oiha-
na Kortazar elgetarrak laster-
keten eta amatasunaren gainean 
egingo du berba –19:30, kultura 
etxea–. Eta badu zer kontatu; 

izan ere, mendi lasterketetan 
erreferenteetako bat dena in-
dartsuago bueltatu izan da haur-
dunaldien ostean.

Jorge Garcia Dihinx, 29an 
Bestalde, La meteo que viene blog 
arrakastatsuko egile Jorge Gar-
cia Dihinx medikua azaroaren 
29an izango da Oñatin. Aragoi-
koak elurraren egoera eta elur-
jausiak izango ditu berbagai 
Oñatin.

Eta azaroaren 30ean Kilian 
Jornet mendizalearen Déjame 
vivir filma erakutsiko dute (20:00), 
hori ere kultura etxean.

aloña mendi

Mujika eta Zumalde irabazle
 tenisa  Joan den asteburuan jokatu zituzten san migel Txapelketako 
finalak, oñatin. Gizonezkoetan, inko mujikak irabazi zuen; eta 
emakumezkoetan, ainhoa Zumalde izan zen onena. aitor magallanes eta 
maite Fraile izan ziren txapeldunordeak.

arrasateko lasterketaren 
ondoren etorriko dira Zuiako eta 
igorreko lasterketak                  
–abenduaren 8an eta 10ean– 
eta euskal Herriko egutegiko 
hurrengo hitzordua oñatikoa 
izango da, abenduaren 17an.

Zirkuitua azken urteotako 
lekuan jarriko dute, Urrutxuko 
lurretan, eta kategoria 
guztietako ordezkariak izango 
dira, masterretatik elite mailara. iazko lasterketan, ziklista bat zirkuituko eskailerak gainditzen. imanol soriano

oñatiko lasterketa, abenduaren 17an
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X.U. arrasatE
Emakumezkoen Euskal Ligan, 
Leintz Arizmendiko neskek az-
ken lau asteotako bolada txarra 
eten gura dute. Titu-ren eta Ez-
kurraren taldea ikusgarri ibili 
zen urrian –lau garaipen–, eta 
azaroan erabat irauli da egoera; 
emaitzei dagokienez bai, behin-
tzat –lau porrot–. Bada, domekan 
(15:30), hiru puntu gutxiago di-
tuen Elorrioren bisita izango 
dute Mojategin.

Ohorezko Erregional Mailan, 
lider dagoen Bergarak Mondra 
hartuko du (informazio gehiago 

27. orrian) eta Aretxabaletak 
kanpoan jokatuko du, hirugarren 
postuan dagoen Tolosaren zelaian 
–domeka, 16:30–.

Mondra-aloña Mendi, Preferentean 
Erregional Preferentean, berriz, 
Aloña Mendi ere ikusgarri dabil 
–partidu bakarra galdu du hamar 
jardunalditan– eta kategoriako 
liderra da, bost puntuko aldea-
rekin. Bada, zapatuan (16:00) 
Mondraren kontra jokatuko du, 
Mojategin. Eta Antzuolak ere 
etxean jokatuko du, 16:00etan, 
Eztalan, Soraluzeren kontra.

Hiru puntura dagoen Elorrio 
hartuko du Leintz Arizmendik
 futbola  bergarak Mondra izango du aurkari 
agorrosinen eta aretxabaletak tolosan jokatuko du

futboLA

emak. euskal liga

L. Arizmendi-Elorrio
Domeka. 15:30. mojategi.

OhOrezkO erregiOna.

Tolosa-UDA
Domeka. 16:30. Berazubi
Bergara-Mondra
zapatua. 15:30. agorros.

erreg. preferentea

Antzuola-Soraluze
zapatua. 16:00. eztala.
Aretxabaleta-Tolosa
Domeka. 16:30. ibarra.
Mondra-Aloña Mendi
zapatua. 16:00. mojategi.

lehen erregiOnala

Aloña M.-Urki
Domeka. 16:30. Oñati.
Elgoibar-Arizmendi
zapatua. 18:30. mintxeta.

OhOrezkO gazteak

Urki-Aloña Mendi
zapatua. 17:30. eibar.
Mondra-Aretxabaleta
Domeka. 17:30. mojategi.

ArEto futboLA

maila naziOnala

Muskiz-Aretxabaleta
zapatua. 18:30. muskiz.

euskal liga

Elorrietako-Mondrate
zapatua. 16:15. Bilbao.
Mallabia-Eskoriatza
Domeka. 17:00. zaldibar.

OhOrezkO gazteak

Eskoriatza-Rodiles
zapatua. zehaztu barik.

gip. hirugarren mail.

Mondrate-Gamon
Domeka. 10:30. musako.

gazteak

Mondrate-Summa Al.
Domeka. 11:15. iturripe.

emakumezkOak

Samaniego-Eskoriatza
egubak. 22:00. tolosa.

sAskibALoiA

eBa

Ulacia-MU
Domeka. 18:30. zarautz.

gazteak, euskal liga

MU A-Alter Consulting
zapatua. 12:15. musako.

gipuzkOakO seniOr

Cafes Aitona-Aloña M.
zapatua. 18:00. Donostia.
Alde Zaharra-Aloña M.
zapatua. 20:00. Donostia.

seniOr, Bigarren m.

Bergara Sora.-Oiartzun
zapatua. 16:30. labega.

seniOr emakumezkO.

Eskoriatza-Ayma
gaur. 20:15. m. muñoz.

EskubALoiA

euskaDikO txapelk.

Urdaneta-Fagor Indust.
zapatua. 18:30. Bilbo.
Ford Mugarri-Siglo XX
zapatua. 17:00. iturripe.

euskaD. emakumezk.

Aloña Mendi-Askartza
zapatua. 17:45. zubikoa.

gipuzkOakO txapelk.

Ormaiz.-Soraluce BKE
zapatua. 18:00. zubipe.

gip. Bigarren maila

Arrasate-Orioko
Domeka. 12:30. labegar.
Egia Kata-Arrasate
zapatua. 18:30. egiako.

ErrugbiA

euskaDikO txapelke.

Kanpan. ART-Rioja
zapatua. 16:30. mojategi.

piLotA

Oñati

gaur, 19:00etan, eskuz 
binako bi partidu. 
gazteak eta kadeteak.

aretxaBaleta

gaur, 19:00etan hasita, 
eskuz binako hiru 
partidu. alebin, kadete 
eta gazteak.

Bergara

Domeka.18:00etan: 
gomazko paletako 
partidu bat.

eskOriatza

egubakoitza.19:30ean: 
eskuz binako partidu bat.

arrasate

egubakoitza.20:30ean: 
eskuz binako bi partidu. 
kadeteak eta nagusiak.

astEburuko hitzorduak

Xabier Urzelai arrasatE
Josu Larreategik ligako hamar-
garren jardunaldiaren ostean 
adierazi dio klubari lehenengo 
taldeak errelebo beharra dauka-
la: "Ziklo bat bete dudala ikusi 
dut, eta taldeak aldaketa beharra 
daukala. Zortzi urte hauetan 
bizipen ezberdin asko izan ditu-
gu, eta hori behar du jokalari 
batek hazten jarraitzeko: lidergo 
ezberdinak, lan dinamika ezber-
dinak... Eta hori guztia lortzen 
da entrenatzaile ezberdinekin 
lan eginda. Akaso, norbaitek 
usteko zuen betiko egon behar 
nintzela lehenengo taldean, bai-
na ez, aldatzeko unea iritsi da, 
oraindik erreakzionatzeko den-
bora dago eta".  

Bi garaipen liga hasiera ezkero 
MUren denboraldi hasiera ez 
da ona izan. Hamar partidueta-
tik bi irabazi dituzte, eta beste 
bi partidu oso gutxigatik galdu: 
"EBAn egin ditugun urteetan 
jokalari hauek izugarri saiatu 
dira. Adibide bera jarri ohi dut. 
Matematiketan asko saiatu ostean 
bostekoa lortzen duenak meritu 
handia du. Beste batzuek, aldiz, 
lan gutxi eginda zortzikoa lortzen 
dute, berezkoa dutelako. Urte 
hauetan, MUren kasua lehenen-
goa izan da, eta orain ere taldea 
ondo ikusten dut. Hala, gutxi-
gatik galdu ditugun bi partidu 
horietan zorte apur bat izan 
bagenu, sailkapenaren erdian 
egongo ginen. Berriro diot, tal-
dea badugu, baina dinamika 
aldatzen asmatu behar da".

Agurrean, urte hauetako bi-
zipenen gainean ere egin du 
berba Larreategik: "Oso momen-
tu onak egon dira, eta ez horren 
gozoak, normala den moduan. 
Gainera, denborak aurrera egin 
ahala, gauzak beste modu batean 
ikusten dira. Tentsio momentuak 
izan ditugu, entrenatzaile mo-
duan batzuetan azeleragailua 
zapaltzeko beharra ikusi duda-
lako, baina beti jokalariaren edo 

taldearen hobe beharrez. Pozta-
sunak eta tristurak oso bide 
laburra dute talde batean. Ho-
rregatik, porrota bera baino 
garrantzitsuagoa da porrotaren 
aurrean zein jarrera duzun".

Taldea uzteko momentuaren 
gainean ere egin du berba: "Ga-
raiz dabiltza erreakzionatzeko. 
Nirekin minutu gutxi zituztenek 
gehiago jokatzeko aukera iku-
siko dute, eta dagoeneko estatus 
jakin bat zutenek entrenatzaile 
berriari rol hori merezi dutela 
erakutsi beharko diote".

2010a ezkero arrasaten 
Eskoriatzakoa 2010ean iritsi zen 
Ointxe!-ra. Aldaketa askoko ur-
tea izan zen hura; lehenengo 
taldeko entrenatzaile Javier 
Zurbanok utzitako hutsunea 
betetzera etorri zen, baina es-
koriatzarra ez zen nobedade 
bakarra izan klubean, Gorka 
Zurutuza kirol zuzendari hasi 
zen-eta lanean. Garai hartan, 
Larreategik zazpi urte zerama-
tzan kantxetatik kanpo, baina 
aurretik eskarmentu handia 
zeukan pilatuta, onenekin lan 
egiteko aukera izan zuen Bas-
konian; besteak beste, Ivanovic, 
Comas eta Scariollo entrenatzai-
leen laguntzaile jardun zuen 
urteetan. Aurrerantzean ez du 
lehenengo taldearen ardura 
izango, baina Ointxe!-ko harro-
biko taldeekin lanean jarraitu-
ko du Josu Larreategik.  

Josu larreategi, ezkerrean, joan den zapatuko partidua zuzentzen. imanOl sOrianO

"Zortzi urteko zikloa 
bete dut, ez da gutxi"
 saskibaloia  ointxe!-ko talde nagusiko entrenatzaile Josu Larreategik ez du Mu 
zuzentzen jarraituko. Eskoriatzarrak hamargarren jardunaldian hartu du erabakia; 
hain zuzen ere, taldeak oraindik erreakzionatzeko denbora duela uste du

Josu larreategiren lekua 
klubeko entrenatzaile 
batek hartuko du, iñaki 
Ogara Ortiz de arrik. Arri 
gasteiztarra da, bost urte 
daramatza klubean 
–2012an iritsi zen–, eta, 
lehenengo urtea 
teknifikazio lanetan egin 
ostean, gaur egun euskal 
ligako kadete mailan 
diharduten emakumezkoen 
entrenatzailea da; alegia, 
Ointxe araski taldeko 
neskekin egiten du lan. 

Bada, gasteiztarrak aste 
barruan jada lehenengo 
hartu-emana izan du 
jokalariekin.

Taldea 'arri'-k 
hartuko du
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Josu Bilbao DEbagoiEna
Durangoko Azokaren 52. aldia 
antolatu du aurten Gerediaga 
elkarteak, eta asteon bertan 
izango diren berritasunen berri 
eman dute. Azokak bost egun 
izango ditu, azken bi aldietan 
bezala –abenduaren 6tik 10era– 
eta Landako Gunea 10:30etik 
20:00etara arte egongo da ireki-
ta. Abenduaren 7a, egubakoitza, 
Ikasle Eguna izango da, gainera.

240 stand edo gune egongo 
dira Landako Gunean, eta, guz-
tira, 200 kultur ekitaldi baino 
gehiago izango dira. 400 nobe-
dade aurkeztuko dira –257 libu-
ru, 92 disko, 19 aldizkari, 5 bideo 
eta beste 27 ezberdin– eta 129 
parte-hartzaile eta 16 auto-ekoiz-

le egongo dira 52. Durangoko 
Azokan.

Sormen beka, berritasuna
Aurten, Argizaiola Sariaren 
ordez, sormen beka aurkeztuko 
du Gerediaga elkarteak Omen-
tzetik ereitera ekitaldian, aben-
duaren 8an. Bertan, Argizaiola 
Sariak bizi izan dituen 25 urteei 
errepasoa egingo diete, eta, "ira-
ganera begira jarri beharrean, 
Azoka etorkizunari begira ja-
rriko da, bertan aurkeztuko den 
sormen bekaren bidez".

"Euskarazko kultur sorkun-
tzari ekarpena egiteko asmoz, 
sortzaile berriei laguntza eskai-
ni nahi die beka horrekin" Du-
rangoko Azokak. Horregatik, 

"euskarazko kultur produktu 
baten sorkuntzan, hasieratik 
amaierara, hasi ideiatik eta bere 
zabalkundera arte, egon dauden 
fase guztietarako laguntza" es-
kainiko du Gerediagak.

Deialdia urtero izango da, 
Azokan lekua duten kultur adie-
razpenetarako edota diziplina 
artekoa. Txandakatuz joango 
dira kultur adierazpenak eta 
urtero deialdi publiko batean 
adieraziko da.

Zortzi gune
Durangoko Azokako ekintzak 
zortzi gunetan banatuta egongo 
dira, beste behin. Areto nagusian 
44 aurkezpen egongo dira,eta  
Azokako partaideen lanen aur-

kezpenek eta Gogoetaren Plaza-
ko solasaldi eta mahai-inguruek 
osatuko dute bertako egitaraua.

Ahotseneak, bestalde, 10 urte 
beteko ditu aurtengo edizioan, 
eta egitarau berezia osatu dute 
urtemuga ondo ospatzeko. Aur-
ten, 123 sormen-lan berri aur-
keztuko dira bertan. Zuzenekoen 
karpan 70 musikarik eta taldek 
aurkeztuko dute euren lana 
kontzertu formatuan eta sola-
saldien gunean, aldiz, 53 aur-
kezpen izango dira, hainbat 
formatutan: solasaldia, mahai-
ingurua, errezitaldia, ikuskizu-
na, emanaldi akustikoa...

Saguganbaran, haurrek eta 
familiek euskal literaturaz eta 
euskal kulturaz gozatzeko gunea 
aurkituko dute, beste behin.

Plateruenan, gainera, formatu 
handiko kontzertuek tokia izan-
go dute aurten ere. Gauero eus-
kal talde batek bere diskoa aur-
keztuko du bertan.

Irudienean, Euskal Herrian 
eta euskaraz sortutako ikus-
entzunezko lanez gozatzeko au-
kera egongo da. Film laburrek  
eta luzeek euren tartea izango 
dute, eta aurten, dokumentalek, 
batez ere, izango dute presentzia.

Szenatokian, arte eszenikoen 
gunea izango da eta bertan an-
tzerki eta erakustaldiak egongo 
dira. Kabi@, bestalde, kultura 
digitalaren eremuko sortzaile, 
enpresa, web garatzaile eta ekin-
tzaileen topaleku izango da.

Bukatzeko, Goiena telebistak 
kudeatzen duen Azoka Telebis-
tak Azokak irauten duen egu-
netan emisio jarraitua eskaini-
ko du euskarazko tokiko tele-
bistetan. Amaia DJ saioa eta 
Azokan gaur magazina eskaini-
ko dira, besteak beste, eta strea-
ming bidez jarraituko ahalko 
da emisioa Durangokoazoka.eus 
eta Goiena.eus webguneetan.

52. durangoko azokaren aurkezpena, landakon. goiena

400 berrikuntzarekin 
dator Durangoko Azoka
berrikuntzaz beterik etorriko da, beste urte batez, abenduaren 6tik 10era izango den 
52. Durangoko azoka. aurten, argizaiola Sariaren tokia Omenetzetik ereitera 
ekitaldian gerediaga elkarteak aurkeztuko duen sormen bekak hartuko du

J.B. bErgara
Euskal Herriko bikote gazteen-
dako 40. dantza askatu txapel-
keta jokatuko dute domekan 
Bergarako Udal Pilotalekuan 
(12:30), Bergarako musika Es-
kolak Gipuzkoako Dantzarien 
Biltzarraren laguntzarekin an-
tolatuta.

Txapelketan izena emateko 
epea azaroaren 17an bukatu zen, 
eta 16 urtetik beherako 21 biko-
tek parte hartuko dute. Adibidez, 
Lezoko Maider Aginaga eta Iker 
Belintxon pasa den aldiko ga-
raileak berriro irabazten aha-
leginduko dira. Epaimahai la-
netan Ane Anza donostiarra, 
Karlos Sarriegi hernaniarra eta 
Nahikari Vizuete lezoarra ari-
tuko dira. Bergarako Udalak 
emandako trofeoa, txapela, zapia 
eta 180 euro eramango dituzte 
irabazleek, eta, gainera, sari 
ugari banatuko dituzte beste 
dantzarien artean. Jantzi ego-
kienarendako, berriz, garaikur 
berezia egongo da, azken urtee-
tan bezala.

Debagoieneko bikoterik ez da 
egongo Bergarako pilotalekuan, 
baina dantza askatu ikuskizun 
polita emango dute, ziur, Gipuz-
koako beste herri batzuetatik 
eta Arabatik eta Bizkaitik eto-
rriko diren gazteek.

Gazteendako 
dantza askatu 
txapelketa 
Bergaran
bikote gazteendako 40. 
Euskal Herriko txapelketa 
jokatuko dute domekan 
udal Pilotalekuan
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Josu Bilbao dEbagoiEna
Huhezinema saioa estreinatuko 
du gaur, egubakoitza, Goiena 
te lebis tak –21 :00etan eta 
23:00etan–. Hamar atalez osatu-
tako saioa izango da, eta bertan, 
Huhezik antolatu duen azken 
film laburren jaialdiko hamabi 
lan aurkeztuko dituzte egileek.

"Huheziko 3. eta 4. mailetako 
ikasleek egin dituzte film labu-
rrak, eta jaialdian aurkeztu zi-
tuzten. Huhezinema saioan ikas-
leak izango dira protagonistak 
eta eurek azalduko dizkigute 
film laburra sortzeko ideia nola 
bururatu zitzaien. Horrez gain, 
filma egiterakoan bizitako anek-
dotak ere konatuko dituzte, eta 
baita eurek dituzten gustu zine-
matografikoak ere", azaldu du 
Imanol Gallego kazetariak.

Guztira, hamabi film labur 
emango ditu Goiena telebistak, 
hamar saiotan banatuta. Lehe-
nengoak, gaur estreinatuko de-
nak, Basoa film laburra aurkez-
tuko digu: "Basoak zuhaitzak 
baino gehiago ezkutatzen ditue-
la erakutsiko digu lehenengo 
atalean eskainiko den lanak. 
Film labur batzuk narratiboagoak 
izango dira eta beste batzuk, 
askoz esperimentalagoak. Izan 
ere, denetik aurkituko dugu 
lanen sorta zabal honetan. Az-
kenean, zeinen anitzak garen 

ikusiko dugu film laburren bidez", 
dio Gallegok.

"Hemendik urte batzuetara 
eurak izango dira zinemagileak. 
Beraz, etorkizuneko zinemagileen 
lanak ikusteko aukera aparta 
izango dugu Huhezinema saioan", 
azpimarratu du Imanol Gallegok. 

2018ko kartel lehiaketa abian
Datorren urtean martxoaren 
21etik 23ra bitartean egingo den 
Huhezinema Euskal Film Labu-
rren Jaialdirako kartel bila hasi 
dira dagoeneko eta martxan 
jarri dute lehiaketa. Urtarrilaren 

12a izango da lanak aurkezteko 
azken eguna eta 200 euro eta 
euskal produktuen saskia jaso-
ko ditu irabazleak.

Hamaikagarren edizioaren 
leloa Ikusteko jaioak gara da eta 
kartelean presente egon behar-
ko du horrek. Horretaz gain, 
honako informazio honek ere 
agertu beharko du: 11. Huhezi-
nema, Euskal Film Laburren 
Jaialdia, 2018ko martxoaren 
21etik 23ra eta Aretxabaletako 
Arkupe kultur etxean. Lanak 
TIFF formatuan eta A3 tamainan 
aurkeztu beharko dira.

Huhezinema saioaren une bat. goiena

'Huhezinema'-ren lehen 
atala gaur Goiena TBn
Huhezik antolatzen duen jaialdiaren 10. aldiko hainbat film labur ikusteko aukera 
egongo da, horien egileek aurkeztuta, goiena telebistan, hamar ataleko saio berezian. 
gaur estreinatuko da saioa, 21:00etan, Basoa film laburraren emanaldiarekin

J.B. dEbagoiEna
Aitor Arregi oñatiarrak eta Jon 
Garañok zuzendutako Handia 
filmeko bi anaia protagonistak 
izango dira datorren asteko Kul-
turrizketak saioko elkarrizketa-
tu-kazetariak. Eneko Sagardoy 

(Durango 1994) eta Joseba Usa-
biaga (Tolosa, 1981) aktoreak 
Migel Joakin Eleizegi Altzoko 
handia eta bere anaia Martin 
izan dira filmean.

Usabiagak Sagardoyk baino 
ibilbide luzeagoa du, antzerkian 

ere sarri ibili baita; eta, besteak 
beste, Pikadero pelikulan pro-
tagonistetako bat izan zen. Hala 
ere, Durangoko aktorea indartsu 
heldu da zinemaren mundura, 
bere lehen rol protagonistan 
oihartzun handia lortuta. ETBn 
emititu zen Goenkale telesailean 
parte hartu zuten biek ala biek, 
nahiz eta ez zuten elkarrekin 
lan egin.

Euren bizipenak eta Handia 
filmaren bueltan bizitakoak par-
tekatuko dituzte datorren egue-
nean emitituko den saioan.

Eneko Sagardoy eta Joseba 
Usabiaga 'Kulturrizketak' saioan
azaroaren 30ean, eguenean, eskainiko du denboraldiko 
bosgarren solasaldia, 21:30ean, goiena telebistak
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oroigarria

arizmendi ikastolako langile, guraso eta kolaboratzaileak.
Leintz bailaran, 2017ko azaroaren 24an.

Har beza familiak gure atsekabe-mina.

ikastolako gurasoa

2017ko azaroaren 18an hil zen, 54 urte zituela.

esther 
garcia Valverde

EskEr ona

oñatin, 2017ko azaroaren 24an.

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 25ean, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko. 

2017ko azaroaren 11n hil zen, 56 urte zituela.

 aitor 
arkauz kortabarria

oroigarria

auzoko lagunak: Marian, Marisol, anabel, 
Pili, Maribel, agurtzane eta Maite.

bergaran, 2017ko azaroaren 24an.

Ez agurrik, ez adiorik, gero arte bakarrik.

2017ko azaroaren 19an hil zen.

Pili 
iglesias asensio

oroigarria

alaba ioneren kuadrillakuak.
bergaran, 2017ko azaroaren 24an.

'A mi burro, a mi burro le duele el corazón...'
Gure bihotzeko mina zure oroitzapenak sendatuko du.

2017ko azaroaren 19an hil zen.

Pili 
iglesias asensio

EskEr ona

oñatin, 2017ko azaroaren 24an.

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 25ean, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Madalena gasolindegia

2017ko azaroaren 9an hil zen, 55 urte zituela.

iñaki 
agirre aldazabal

oroigarria

arrasate logopediako kideak.
arrasaten, 2017ko azaroaren 24an.

Heriotzak bihotzeko mina uzten du,
Maitasunak inork ezabatu ezin duen oroitzapena uzten du.

Gure bihotzean eramango zaitugu.

2017ko azaroaren 18an hil zen, 54 urte zituela.

esther 
garcia Valverde

hiLdakoak
Luis Zubia Ojanguren. Oñatin, urriaren 31n. 80 urte.
Petra Madina Biain. Oñatin, azaroaren 3an. 89 urte.
Eduardo Plazaola Armandariz. Aretxabaletan, azaroaren 4an. 63 urte.
Juan Arenaza Altuna. Aretxabaletan, azaroaren 4an. 93 urte.
Esteban Lete Madinabeitia. Oñatin, azaroaren 5ean. 89 urte.
Juanita Loiti Gardoki. Aramaion, azaroaren 5ean. 81 urte.
Jose Luis Irizar Uribetxeberria. Bergaran, azaroaren 6an. 80 urte.
Roman Larrañaga Barquin. Bergaran, azaroaren 6an. 81 urte.
Peio Unamuno Alberdi. Bergaran, azaroaren 6an. 71 urte.
Amparo Moya Villegas. Aretxabaletan, azaroaren 6an. 88 urte.
Jose Luis Madinabeitia Ezkibel. Aretxabaletan, azaroaren 7an. 83 urte.
Felisa Salaberria Salaberria. Oñatin, azaroaren 7an. 89 urte.
Santos Herranz Gomez. Arrasaten, azaroaren 7an. 63 urte.
Santos Uribarri Salas. Oñatin, azaroaren 8an. 84 urte.
Julia Murua Agirre. Oñatin, azaroaren 8an.
Ahizpa Rosa Arregi Etxabe. Bermeon, azaroaren 8an. 90 urte.
Martin Aparicio Rastrero. Bergaran, azaroaren 8an. 89 urte.
Iñaki Agirre Aldazabal. Oñatin, azaroaren 9an. 55 urte.

Luzia Ugarte Ezeolaza. Oñatin, azaroaren 9an. 95 urte.
Maria Pilar Urzelai Altuna. Arrasaten, azaroaren 9an. 92 urte.
Jesus M. Sola Zabalza. Arrasaten, azaroaren 11n.
Meitou Beleila. Arrasaten, azaroaren 11n. 65 urte.
Angel Nieto Espina. Arrasaten, azaroaren 11n. 74 urte.
Aitor Arkauz Kortabarria. Oñatin, azaroaren 11n. 56 urte.
Elena Zabala Lizarralde. Oñatin, azaroaren 13an. 97 urte.
Modesto Diez Sanchez. Bergaran, azaroaren 13an. 84 urte.
Jesusa Garaizabal Arizmendi. Bergaran, azaroaren 13an. 85 urte.
Maria Larrañaga Orbea. Antzuolan, azaroaren 14an. 96 urte.
Juana Segovia Fernandez. Arrasaten, azaroaren 16an. 88 urte.
Ramona Martinez Martinez. Oñatin, azaroaren 17an. 93 urte.
Maria Etxabe Garai. Bergaran, azaroaren 17an. 97 urte.
Esther Garcia Valverde. Aretxabaletan, azaroaren 18an. 54 urte.
Patricia Blazquez Romeo. Arrasaten, azaroaren 18an. 30 urte.
Pili Iglesias Asensio. Bergaran, azaroaren 19an.
Jose Mari Aranburu Uribarri. Oñatin, azaroaren 20an. 88 urte.
Anastasio Iglesias Gonzalez. Oñatin, azaroaren 21ean. 93 urte. 

ZAPATUA, 25

09:00 1,2,3 Hemen da Miru
09:30 Txantxariak 11
10:00 Kantari 4
10:30 Hemen Debagoiena
11:30 Astearen errepasoa
12:30 Ikustenda: Hi gazte! 

Aitzol Iturbe
13:00 Huhezinema
13:30 Kulturrizketak: 

Ituño-Beobide
14:00 Amaia DJ
14:30 Hemen Debagoiena
15:30 Harira: Elgetako 

alkatea
16:30 Txantxariak 11
17:00 Kantari 3
17:30 1,2,3 Hemen da Miru
18:00 Amaia DJ
18:30 Adi! Iskanbila: Beñat 

Igerabide
19:00 Huhezinema
19:30 EKT 3: Gorka Urbizu
20:00 Harira: Elgetako 

alkatea
21:00 Astearen errepasoa
22:00 Kulturrizketak: 

Ituño-Beobide
22:30 Ikustenda: Hi gazte! 

Aitzol Iturbe
23:00 Hemen Debagoiena

DOMEKA,26

09:00 1,2,3 Hemen da Miru
09:30 Kantari 4
10:00 Kantari 3
10:30 Onein
11:00 Amaia DJ
11:30 Huhezinema
12:00 Harira: Elgetako 

alkatea
13:00 Gernika-Lumo rallya
14:00 Hemen Debagoiena
15:00 Astearen errepasoa
16:00 Kantari 4
16:30 Txantxariak 11
17:00 1,2,3 Hemen da Miru
17:30 EKT 3: Gorka Urbizu
18:00 Ikustenda: Hi gazte! 

Aitzol Iturbe
18:30 Kulturrizketak: 

Ituño-Beobide
19:00 Onein
19:30 Huhezinema
20:00 Adi! Iskanbila: Beñat 

Igerabide
20:30 Amaia DJ
21:00 Harira: Elgetako 

alkatea
22:00 Hemen Debagoiena
23:00 Kulturrizketak: 

Ituño-Beobide

EGUBAKOITZA, 24

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Adi! Iskanbila: Beñat 
Igerabide

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 Kulturrizketak: 
Ituño-Beobide

13:00 Txantxariak 11

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Gaurkoak

14:45 Ikustenda: Hi gazte! 
Aitzol Iturbe

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Gaurkoak

16:30 Onein

17:00 Gaurkoak

17:15 Kulturrizketak: 
Ituño-Beobide

17:45 Gaurkoak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Kantari 3

19:30 Adi! Iskanbila: Beñat 
Igerabide

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Huhezinema

21:30 Amaia DJ

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Huhezinema

23:30 Amaia DJ 

AItOR OSUNA, EUROVISIONERAKO HAUtAGAItZAN
‘Hemen Debagoiena’ Astelehena, 18:00/20:00/22:00

GOIEnA

HUHEZINEMAKO LANAK IKUStEKO SAIOA
‘Huhezinema’ Egubakoitza, 21:00/23:00

GOIEnA

astEa goiEna tELEbistan

EGUEnA, 30

IRIONDOREN SAIOA
‘Ikustenda, kirola bizi: Josu 

Larreategi’ 

21:00

EGUEnA, 30

SAGARDOy EtA 
USABIAGA
‘Kulturrizketak’ 

21:30

ASTELEHEnA, 27

AStE BUKAERAKO 
KIROL ERREPASOA
‘Harmailatik’ 

21:30

EGUAZTEnA, 29

BERGARAKO OSOKO 
BILKURA
‘Osoko bilkura’ 

23:00

GOIEnA

GOIEnA TELEBISTAKO 
PrOGrAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/
telebista
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oroigarria

bergaran, 2017ko azaroaren 24an.

Gutaz ahazten direnian soilik hiltzen gara.
Ez zaittugu ahazten, aita.

2007ko azaroaren 23an hil zen, 53 urte zituela.

iñaki 
olabarria arana

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko azaroaren 24an.

Lehen urteurreneko meza larunbatean, azaroaren 25ean, izango 
da, 19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

2016ko azaroaren 26an hil zen, 59 urte zituela.

Jose ramon 
olariaga Jaureguialzo

oroigarria

Mizpirualdeko langileak.
bergaran, 2017ko azaroaren 24an.

Zenbat egun on igaro degun
zenbat lagun arte alai

zu izan zera une guztietan
irrifarra sortzeko gai

oroitzapen hau gordeko degu
txarrik ez degu jaso nahi

agur, Patri, agur, laguna, gero arte!

2017ko azaroaren 18an hil zen, 30 urte zituela.

Patricia 
Blazquez romeo

oroigarria

zure kuadrillakoak.
bergaran, 2017ko azaroaren 24an.

Urte bat zu gabe, baina beti gurekin.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

2016ko azaroaren 22an hil zen.

ivan 
Barquero diez

EskEr ona

oñatin, 2017ko azaroaren 24an.

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 25ean, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Julia ugarteren alarguna

2017ko azaroaren 5ean hil zen, 89 urte zituela.

esteban 
lete Madinabeitia

oroigarria

zure bilobak: Manex, Maider, saioa, Hiart, iñaki eta Mattin.
oñatin, 2017ko azaroaren 24an.

Aittaitta, izan zarenagatik
eta erakutsi diguzunagatik
ez zaitugu inoiz ahaztuko.

2017ko azaroaren 5ean hil zen, 89 urte zituela.

esteban 
lete Madinabeitia

EskEr ona

bergaran, 2017ko azaroaren 24an.

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

—
Ama, amama eta birramama ezin hobea izan zara,

barrutik nahiz kanpotik dotorea.
zuk irakatsitako bidetik jarraitzen ahaleginduko gara.

Betiko gure bihotzetan.

2017ko azaroaren 17an hil zen, 97 urte zituela.

Maria 
etxabe garai

urtEurrEna

Elizkizunera joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko azaroaren 24an.

Lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, azaroaren 25ean, 
19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

Francisca arabaolazaren alarguna

2016ko azaroaren 23an hil zen, 100 urte zituela.

Pedro 
irizar guridi

oroigarria

zure betiko lagunak; zuriñe, Harriet, igor, Carlos eta isabel.
arrasaten, 2017ko azaroaren 24an.

Zure faltak dolutzen gaitu,
baina zerura begira zure izarra ikusterakoan,

batzen gaituzten oroitzapenak etorriko zaizkigu burura.
Beti zaitugu gogoan.

Beti eta betirako bihotzean.

2017ko azaroaren 18an hil zen, 30 urte zituela.

Patricia 
Blazquez romeo

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.

urtEurrEna

bertaratuko zaretenoi eskerrik asko sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko azaroaren 24an.

2016ko azaroaren 19an hil zen, 63 urte zituela.

 antonio 
Murua anduaga

urteurreneko 
meza azaroaren 

25ean, larunbata, 
19:00etan,

oñatiko san Migel 
parrokian izango da.

Gaztolondon jaixo, Kale Zaharrian bizi
Murgian zure azkenengo afaixa.

Basoko pinudixak, baserriko lanak, 
anaiari pasiotxuak

Danok sumatzen dugu zure falta.
Betirarte, Antonio.

Emaztea: Judith olalde. seme-alabak: 
Josu, ainhoa, Maider. anaia: rafael.

arrasate  e g u n e z

egubakoitza, 24 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
zapatua, 25 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
domeka, 26 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
astelehena, 27 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Martitzena, 28 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
eguaztena, 29 FERNANDEZ: Maisu Aranbarri 1 / 943 79 22 26
eguena, 30 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39

bergara  e g u n e z

egubakoitza, 24 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
zapatua, 25 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
domeka, 26 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
astelehena, 27 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Martitzena, 28 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
eguaztena, 29 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
eguena, 30 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

egubakoitza, 24 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
zapatua, 25 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
domeka, 26 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
astelehena, 27 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Martitzena, 28 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
eguaztena, 29 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
eguena, 30 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22

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

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

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

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

Gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
COF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play-etik edo 
AppStore-etik.

guardiako FarMaziak
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zorion agurrak

oñati
Xabi irizar
Azaroaren 15ean, 22 
urte. Api, Xabiertxo! 
Zorionak eta urte 
askotarako! Patxo 
handi bat zuretako, 
politt hori! Ja 
handiketan zabitz zu 
be, eh! Joe! Eongo xu!

arrasatE
Oiana Sanchez
Azaroaren 18an, 32 
urte. Zorionak, txiki! 
Aurtengoa urtebetetze 
bereziena; zure oparia 
orain dela hilabete 
heldu zen! Asko maite 
zaitugu. Aiur&Txptxsk.

bErgara
urko rodriguez
Azaroaren 15ean, 6 
urte. Zorionak, Urko! 
Oso ondo pasatu 
eguna eta patxo handi 
bat etxeko guztion eta, 
bereziki, Iratiren eta 
Noraren partetik.

oñati
antton Oleaga 
Mugarza
Azaroaren 21ean, 11 
urte. Zorionak, Antton! 
Ondo pasatu zure 
eguna! Patxo handi 
bat, etxeko danon 
partetik. Asko maitte 
zau!

oñati
iker isasti arkauz
Azaroaren 21ean, 8 
urte. Zorionak, 
txapeldun. Muxu handi 
bat etxeko danon 
partetik eta ondo-ondo 
pasatu zure eguna.

oñati
ilargi agirregabiria 
agirre
Azaroaren 21ean, 9 
urte. Zorionak, Ilargi! 
Ondo-ondo ospatu 
eguna eta muxu handi 
bat, etxeko danen 
partetik.

arrasatE
alaitz rodriguez 
Gomez
Azaroaren 22an, 11 
urte. Mila muxu 
etxekoen partetik. 
Oso-oso ondo pasatu 
zure egunean.

arrasatE
Sulima Carabias
Azaroaren 22an, 33 
urte. Hau zure urtea 
da! Zoriontasuna zu 
zara. Segi irri egiten! 
Asko maite zaitugun 
familiaren, lagunen 
eta, bereziki, Noraren 
eta Lol-ren partetik.

arrasatE
Nerea Luarizaristi 
escamez
Azaroaren 22an, 2 
urte. Zorionak, bitxito! 
Zure irribarre horrekin, 
gure etxea alaitzen 
jarraitu egunero. Patxo 
asko, etxekoen 
partetik!

arEtxabalEta
anne Gomez Gomez
Azaroaren 24an, 13 
urte. Zorionak, 
printzesa. Oso ondo 
pasatu zure egunean. 
Hemendik ilargira eta 
buelta maite zaitugu! 
Etxekoen partetik.

oñati
anartz eta aimar 
Sagastizabal
Anartzek azaroaren 
23an, 12 urte eta 
Aimarrek azaroaren 
28an, 10 urte. 
Zorionak etxekoen 
partetik!

bErgara
elene eta Oinatz 
illarramendi 
Cenitagoia
Azaroaren 23an, 2 
urte. Zorionak eta 
patxo pilo-piloa, 
etxekoen partetik!

arrasatE
Xabier agorria 
Lumbreras
Azaroaren 26an, 2 
urte. Zorionak, 
Xabiertxo! Orain arte 
bezala jarraitu gure 
bizitza alaitzen! Muxu 
handi bat, etxeko 
danon partetik!

arrasatE
ibai Jimenez aldama
Azaroaren 28an, 10 
urte. Zorionak 
munduko semerik 
onenari! Segi beti 
bezain alai eta formal. 
Izugarri maite zaitugu. 
Patxo kilo bat.

arrasatE
Juli berezibar, 
"Salturri"
Azaroaren 25ean, 101 
urte. Hiru  seme-alaba, 
zortzi loba eta 11 
biloba! Zorionak danon 
partetik!

iragarki sailkatuak

1. etXebizitzak

101. SALdU
Oñati. Uharkalde auzoan, 
45 metro koadroko babes 
ofizialeko etxebizitza sal-
gai. Sukalde-egongela, 
bainugela, logela bat, te-
rraza handi eta zoragarria, 
garaje plaza eta trastele-
kua. Telefonoa: 699 01 44 
12 

103. ErrENTAN EMAN
elgeta. Elgetan etxebizi-
tza ematen da errentan. 
Bi logela, egongela, su-
kaldea eta komuna. Jan-
tzita, bizitzeko prest. Te-
lefonoa: 650 23 10 19 

104.ErrENTAN HArTU
arrasate. Etxebizitza 
behar dugu errentan lau 
pertsona bizitzeko. Bi edo 
hiru logelakoa. Telefonoa: 
632 48 38 91 

arrasate. Etxebizitza behar 
dut errentan. Presazkoa da. 
662 43 08 54 

arrasate. Hiru logelako 
etxebizitza behar dut, 
erdigunean edo bertatik 
gertu. 675 70 88 67 

bergara. Etxebizitza 
behar du errentan hartze-
ko. Urgentea da. Telefo-
noa: 696 84 19 51 

bergara. Etxebizitza har-
tu nahi dut errentan. Te-
lefonoa: 657 43 24 65 

Debagoiena. Baserria 
edo lursaila duen etxea 

hartuko nuke errentan. 
Partekatzeko ere gertu 
egongo nintzateke. Tele-
fonoa: 669 64 11 31 

105. ETXEAk OSATU
arrasate. Logela ematen 
da errentan erdigunean. 
691 28 53 25 

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

4. LaNa

401. ESkAINTZAk
bergara. Emakume eus-
kalduna behar da bi ume 
zaintzeko. 08:00etatik 
09:00etara eta 17:00eta-
tik 19:00etara. Telefonoa: 
659 03 85 29 

402. ESkAErAk
arrasate. Garbiketan eta 
nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Telefonoa: 
632 91 89 93 

bergaran edo inguruan. 
Umeak eta nagusiak zain-
du edota paseatzera la-
guntzeko gertu nago. 
Telefonoa: 696 84 19 51 

Debagoiena. Aretxaba-
letako neska euskalduna 
nagusiak orduka zaintze-
ko gertu. Laguntzaile ti-
tulua dut eta Aita Mennin 
lan egindakoa naiz. Autoa 
daukat. 617 20 59 43 

Debagoiena. Emakumea 
ume eta nagusiak zain-
tzeko gertu. Etxean bertan 
bizi izaten zein orduka. 
634 02 11 87 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusien zaintzan 
aritzeko gertu nago. Bai-
ta gauez ere. Telefonoa: 
631 09 50 90 

Debagoiena. Martitzene-
tan eta eguenetan lan 
egingo nuke nagusi edo 
umeak zaintzen, garbike-
tak egiten eta abarrean. 
Lantegi eta jatetxean ere 
badut esperientzia. Tele-
fonoa: 647 10 58 72 

Debagoiena. Mutila na-
gusiak zaintzeko edota 
garbiketak egiteko gertu. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Telefonoa: 
w600 66 41 31 (Ignacio) 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke. Orduka, 

etxean bertan bizi izaten 
eta baita asteburuetan 
ere. 603 66 75 23 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Etxean bertan bizi izaten, 
orduka eta baita astebu-
ruetan ere. 600 86 41 39 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua nagusiak zaindu 
eta garbiketak egiteko 
gertu. Orduka, etxean bizi 
izaten edo bestela. Tele-
fonoa: 631 59 67 91 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua orduka, etxean 
bizi izaten edo ez, nagu-
siak zaindu eta garbiketak 
egiteko gertu. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 631 81 21 45 

Debagoiena. Sukaldean 
laguntzen, nagusiak zain-
tzen edota atari eta abarrak 
garbitzen lan egingo nuke. 
688 29 97 05 

Oñati edo arrasate. Per-
tsona arduratsua prest 
nagusiak eta umeak or-
duka zaintzeko. Telefo-
noa: 680 63 67 80 

5. irakaSkuNtza

501. JASO
bergara. Bigarren batxi-
lergoko matematikako eta 
fisikako eskola partikula-
rrak emango dizkidan 
norbait behar dut. Telefo-
noa: 635 55 06 41 

502. EMAN
Oñati. Magisteritzako 
ikaslea naiz eta eskola 
partikularrak emango 
nituzke. Interesatuok dei-
tu zenbaki honetara: 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

701. SALdU
akerra eta ahuntza. 
Akerra lau urtekoa da, 
azpigorria eta adargabea. 
Ahuntza, bost urtekoa, 
azpizuria, adargabea eta 
Gabonetarako kumeak 
izatekoa. Biak batera edo 
banatuta salduko genituz-
ke. 679 34 00 45 

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

 8. DeNetarik

806. GALdU
Belarritakoa. Urrezko 
belarritakoa galdu nuen 
Bergarako Ertzaintzaren 
egoitza ingurutik anbula-
tegirako bidean, azaroa-
ren 17an. Aurkitu baduzu, 
eskertuko nuke deitzea. 
618 91 32 89  

Debagoiena
Komertzialak 

behar dira; 
interesatuok, 

bidali 
 curriculuma 

nnkomertzialak
@gmail.com

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:
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txutxu-mutxuak

1

2

3

1. Bergarako kintoak
Kintadak ospatzeko sasoia dela garbi 
dute Bergaran; hamaika ospatu zituzten 
joan den asteburuan. Argazkian, 
1992an jaiotakoak. 60 elkartu ziren. 

2. Urteko azkena
Albisturrera eta Hernialdera egin dute 
urteko azken irteera Pol Pol mendizale 
elkarteko beteranoek. Bazkaria egin 
zuten, eta musika ere izan zen.

3. Mirandaolan
Legazpiko Mirandaolan izan ziren joan 
den asteburuan Arrasate Herri Eskolako 
90 lagun, eta goiz ederra pasatu zuten. 
Argazkian ageri dira denak.

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.

zorion agurrak

Eskoriatza
itziar kortazar 
Olabarria
Azaroaren 14an, 5 
urte. Zorionak, politt 
hori! Bete dittuzu 5 
urte! Muxu handi bat 
etxekoen eta, bereziki, 
Landerren partetik.

Eskoriatza
ilargi Herrera 
etxebarriarteun
Azaroaren 20an, 6 
urte. Zorionak, Ilargi! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna! Patxo potoluak, 
etxekuon partetik!

arrasatE
Lander iñiguez Porcel
Azaroaren 20an, 10 
urte. Zorionak, Lander! 
10 urte dagoeneko! 
Ondo pasatu zure 
egunean. Aitatxoren, 
amatxoren eta 
Garaziren partetik!

arrasatE
Luis Orobengoa Orue
Azaroaren 19an, 79 
urte. Zorionak, aitita! 
Jarraitu holako guapo 
eta indartsu! Patxo 
potolo pila Beñaten, 
Lukenen, Oierren eta 
Jokinen partetik. Mua!

oñati
Goizane zelaia altube
Azaroaren 21ean, 5 
urte. Zorionak, 
prexioxa! Ondo-ondo 
pasatu eguna eta 
patxo potolo bat, asko 
gura zaugun danon 
partetik!

bErgara
izar akemi etxeberria 
ramirez
Azaroaren 21ean, 8 
urte. Zorionak, polit 
hori! Gurasoen eta 
anai-arreba danon 
partetik. Baita ere 
Yomarren partetik! 
Egun zoragarria izan!

 

bErgara
iker Gomez Gimbert
Azaroaren 21ean, 10 
urte. Zorionak eta 
patxo potolo bat 
etxeko guztion eta, 
batez ere, Iraiaren 
partetik!

arrasatE
ilargi eta izar
Azaroaren 23an, 3 
urte. Zorionak, 
sorgintxuok, tio 
Iñakiren eta tia 
Eskarneren partetik. 
Patxo handi bana.

antzuola
ametz Salgado 
iglesias
Azaroaren 23an, 2 
urte. Zorionak, politt 
hori! Ondo pasatu 
eguna. Patxo pilo bat, 
etxekoen partetik.

oñati
izaro Madina biain
Azaroaren 23an, 6 
urte. Zorionak, maittia!

oñati
Malen Guridi agirre
Azaroaren 25ean, 7 
urte. Zorionak, politt 
hori! Egun polit-politta 
pasatu deizula eta 
muxu handi bat, maite 
zaitugun danon 
partetik!

bErgara
Maialen etxeberria 
Mujika
Azaroaren 24an, 2 
urte. Zorionak eta 
patxo pila bat, familia 
osoaren partetik.

hErnani
Danel Gallego Jodar
Azaroaren 24an, 
urtebete. Zorionak eta 
egun polita pasatu, 
maitia. Muxu potolo 
bat familiaren eta, 
bereziki, aititaren eta 
amamaren partetik.

urte askotarako!
zorionak emateko hiru bide dituzu:
internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta http://
goiena.eus/zorionagurrak helbidean sartu 
zorion agurra.
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.
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Egubakoitza 24
ELGETA Horma-irudia eta 
informazio panelak
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Egunaren harira.
Herriko kaleetan, 09:00etan 

ELGETA 'Ipuinen Ordua'
Boluntarioekin: 16:40an 5 urteko 
gelatik aurrerakoak eta 17:25ean 
2-3 urtetik aurrerakoak.
Liburutegian, aipatutako orduetan.

OñATI San Martingo nagusien 
astea
Pintxo eta postre lehiaketak egingo 
dituzte.
San Martin egoitzan, 17:00etan.  

ARETXABALETA Elkartasun jaia
Baltistanen haurrek ikasteko 
eskubidea izan dezaten: 17:00etan 
eskulanak, 18:00etan txokolate-
jana eta 18:30ean erromeria Lain 
taldearekin.
Herriko Plazan, aipatutako 
orduetan.

OñATI 'Lur ikara kabareta' 
antzezlana
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Egunaren harira.
Foruen plazan, 17:30ean.

OñATI Gaztaina jana
Erretiratuendako, euro baten. 
Pake Lekun, 18:00etan. 

LEINTZ GATZAGA 'Volar' 
dokumentala
Bertha Gaztelumendi zinemagileak 
egindakoa. 
Kultura etxean, 18:30ean.

BERGARA Umeendako ipuin 
kontaketa
Amaia Zinkunegiren eskutik.
Liburutegian, 18:30ean. 

OñATI 'Mendia eta natura' 
argazki lehiaketako sari 
banaketa
Aloña Mendiko mendi sailaren 
eskutik.
Kultura etxean, 19:30ean. 

ESKORIATZA Musika banda
Santa Zezilia eguneko kontzertua.
Zaldibarren, 20:00etan.

ESKORIATZA Musika banda
Santa Zezilia eguneko kontzertua.
Zaldibarren, 20:00etan.

ARRASATE 'El caserío' zarzuela
Jesus Guridiren lanaren moldaketa.
Amaia antzokian, 20:00etan.

BERGARA 'Koadernoa zuri' 
antzezlana
Hika taldearen lana. Itziar Ituño eta 
Miren Gojenola oholtza gainean. 
Sarrerak, zortzi euro.
Zabalotegin, 20:00etan.

OñATI Uribarri auzoko jaiak
22:00etan mus txapelketa jokatuko 
dute, Urtiagainen.
Aipatutako lekuan eta orduan. 

zapatua 25
ARETXABALETA Frontenis 
txapelketa
UDAren eskutik, gaur eta bihar.
Iturrigorri pilotalekuan, 09:00etan. 

OñATI Bigarren eskuko azoka
Liburuak, arropak, diskoak, 
jostailuak eta bestelakoak.
Foruen plazan, 10:00etan.

OñATI Espeleotxiki
Pasarelaz kanpoko abentura familia 
osoarendako.
Arrikrutzen, 10:00etan. 

OñATI 'Oñati dana-zana' bisita 
gidatua
Erakusketak iraun bitartean ikusi 
eta ikasitakoa planoan eta 
marrazkietan irudikatuko dute.
Antixenan, 10:30ean. 

ARETXABALETA Ipuin kontaketa: 
'Zergatik daude harriak ibaiaren 
hondoan?'
Lupe Lekuona ipuin kontalariaren 
saioa, neska-mutikoendako.
Liburutegian, 11:30ean.

OñATI 'Aloña Mendi pilota 
sailak 50 urte' dokumentala
Aurkezpen emanaldia.
Santa Anan, 12:00etan.

BERGARA Elkarretaratzea
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Nazioarteko Egunaren harira.
San Martin plazan, 12:00etan. 

ELGETA Elkarretaratzea
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Nazioarteko Egunaren harira.
Mendizaleen plazan, 12:30ean.

OñATI 'Herrixa kantuan'
Txantxiku Ikastolaren eta Jose de 
Azpiazu musika eskolaren ekintza.
Foruen plazan, 12:30ean.  

ESKORIATZA 'Eskoitzara Eguna'
12:30ean triki-poteoa, 14:30ean 
baba-jana, 17:30ean mosaikoa eta 
23:00etan DJ Mkala Inkernun.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

OñATI Elkarretaratzea
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Nazioarteko Egunaren harira.
Foruen plazan, 13:00etan.

OñATI Herri bazkaria
Aloña Mendiren pilota sailaren 50. 
urteurrena ospatzeko bazkaria. 
Zubikoan, 14:30ean.

OñATI Uribarri auzoko jaiak
16:00etan haurrendako jolasak eta 
21:00etan afaria.
Haizpe elkartean. 

ELGETA Lanbideei buruzkoak
Ainara Aranzeta erizaina eta Xabier 
Ubera udaltzaina berbetan. 
Gaztelekuan, 17:00etan.

OñATI Desfilea eta karaokea
LH3ko gaztetxoek eta gaztelekuko 
dinamizatzaileek antolatuta 
Gaztelekuan, 17:00etan.

ARRASATE Indarkeria 
Matxistaren Kontrako 
Egunarekin bat egingo dute
Gaztetxoendako ekintza. 
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

ESKORIATZA 'Txapa bat, hitz 
polit baten truke'
Gaztetxoendako ekintza. 
Gaztelekuan 17:30ean. 

ARETXABALETA 'Bizentaren 
lumak' jolasa
Gaztetxoendako ekintza. 
Gaztelekuan, 17:30ean.

ESKORIATZA Elkarretaratzea
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Nazioarteko Egunaren harira, 

18:30ean. Ostean, dokumentala eta 
Clara Campoamor elkarteko 
abokatu penalista Maite 
Iturraterekin solasaldia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
aipatutako orduetan. 
 
ANTZUOLA Indarkeria 
Matxistaren Kontrako Eguna
18:30ean antzerkia, 19:30ean 
elkarretaratzea eta poteoa Herriko 
Plazan, 21:30ean luntxa eta 
22:30ean kontzertuak gaztetxean. 
Antzuola 18:30ean.

ARAMAIO Elkarretaratzea
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Nazioarteko Egunaren harira.
Bizente Goikoetxea plazan, 
19:00etan.

ARRASATE 'El caserío' zarzuela
Jesus Guridiren lanaren moldaketa.
Amaia antzokian, 19:30ean.

OñATI 'Erradikalak gara'
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Nazioarteko Egunaren harira, Ane 
Labakarekin eta Beatriz 
Egizabalekin. Sarrerak, bost euro.
Santa Ana antzokian, 19:30ean.

ARETXABALETA 'La máquina del 
dueño' antzezlana
Plataforma Tiranten taldearen lana, 
helduendako. Sarrerak, lau euro.
Arkupen, 19:30ean. 

BERGARA Akelarrea
Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Nazioarteko Egunaren harira.
San Martin plazan, 20:00etan. 

DomEka 26
ARETXABALETA Bisita gidatua 
Areantza eta Arkarazo auzoetan
Aitor Antxiak gidatutako ibilaldia. 
Areantzako elizan, 10:30ean.

OñATI Uribarri auzoko jaiak
12:00etan meza ermitan eta ostean 
luntxa eta bertsolariak elkartean.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

ARAMAIO Bizente Goikoetxea 
abesbatzaren emanaldia
Santa Zeziliaren omenezko 
kontzertua egingo dute.
Parrokian, 12:30ean.

OñATI Musika Banda eta 
parrokiako abesbatzak
Santa Zeziliaren omenezko 
kontzertua egingo dute.
Santa Anan, 12:45ean.  

ANTZUOLA Mahai jolasak 
probatzeko aukera
Jolaseneakoen eskutik. 8 urtetik 
beherakoek gurasoekin joan 
beharko dute.
Olaran etxean, 16:00etan. 

ESKORIATZA Robotika ikastaroa: 
bigarren saioa
BEE-BOT robota programatuko dute.
Kultura etxean, 16:30ean.

ARRASATE Erakusketa morera 
bisita
Gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

agenda
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

goiEna

BERGARA Bikote gazteen dantza askatu txapelketa
Bergarako musika eskolaren eskutik, Euskal Herriko bikote onenak 
elkartuko dira, zapia eta txapela janzteko asmotan. 21 bikote lehiatuko dira, 
tartean, iazko irabazleak.  
Etzi, domeka, pilotalekuan, 12:00etan.
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ESKORIATZA 'Bizentaren lumak' 
jolasa
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:00etan.

ARETxABAlETA Pelikula 
emanaldia: drama
Gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:00etan. 

OÑATI Musikegunak
Soinuaren bidaia delako emanaldia. 
Alberto Urretxo, Adriana Grigoras, 
Amaia Zipitria eta Miren Urbieta.
Santa Anan, 19:30ean.

ElGETA 'Herrixa Dantzan'
Patxi Monterok gidatuta.
Espaloian, 19:00etan.

astelehena 27
OÑATI Jostailu bilketa
Truke azokarako jostailuak 
ludotekan batuko dituzte.
Aipatutako lekuan, 16:30ean. 

Martitzena 28
OÑATI Jostailuak probatzeko 
aukera
Tailerra egingo dute ludotekan, 
umeendako eta gurasoendako.
Aipatutako lekuan, 17:00etan.

ESKORIATZA Fruta irabiatuak
Irabiatu osasuntsuak egiten 
ikasteko tailerra egingo dute, 
umeendako.
Ludotekan, 17:00etan.

ANTZUOlA Barnetasunaren 
heziketa 
Jesus Mari Matarekin, 
gurasoendako eta helduendako 
saioa.
Olaranen, 18:30ean.

ARRASATE literatura solasaldia
Never let me go liburuaren gainean 
jardungo dute, ingelesez, Olwen 
Mears koordinatzailearekin.
Bibliotekan, 18:30ean.

ARETxABAlETA 'Patagonia' 
ikus-entzunezkoa
Joseba Egibar argazkilari 
aretxabaletarrak egindako lana.
Arkupen, 19:00etan.

OÑATI 'lasterketa eta 
amatasuna' berbaldia
Oihana Kortazarren hitzaldia, Aloña 
Mendiko mendi sailak gonbidatuta.
Kultura etxean, 19:30ean. 

BERGARA Ipuin kontaketa 
Helduendako saio irekia.
Liburutegian, 19:30ean. 

eguaztena 29
ARRASATE literatura solasaldia
Bihotzero delako saioa, Maider 
Agirrerekin.
Kulturaten, 18:15ean.

ARRASATE Zine foruma
Audre Lorde. Los años en Berlín 
pelikula emango dute, jatorrizko 
bertsioan eta azpitituluekin.
Kulturaten, 18:30ean.

ARRASATE 'El retorno del dulce 
capital. El Palacio Sola de 
Mondragon' berbaldia
Jon Ander Ramosen berbaldia, 
Arrasateko Iragana Astitzen 
zikloaren barruan.
Kulturaten, 18:30ean.

OÑATI Elurjausiei buruzkoak
Nivología y aludes: cómo 
comportarse en la montaña invernal 
delako berbaldia egingo du Jorge 
Garcia Dihinxek.
Kultura etxean, 19:30ean.

eguena 30
BERGARA 'Anai-arreben 
arteko zeloak eta gatazken 
konponbidea' hitzaldia
Mireia Centenok egingo du berba.
Zabalotegin, 18:00etan.

OÑATI 'Déjame vivir' 
dokumentala
Kilian Jorneti buruzko lana 
erakutsiko dute, Aloña Mendiren 
Mendi Astea bukatzeko.
Kultura etxean, 20:00etan.

ARRASATE The Riff Truckers 
taldea
Ameriketako sustraiak dituen 
Gernikako taldea, Kooltur 
Ostegunetan.
Gaztetxean, 22:00etan.

OÑATI

KUlTURA ETxEA

la mejor receta
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

Deep
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

ARETxABAlETA

ARKUPE

la batalla de los 
sexos
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

Tadeo Jones 2
Domeka: 17:00.

EIBAR

COlIsEO

Asesinato en el 
Orient Express
Zapatua: 17:00, 
19:45.
Domeka: 17:00.

Feliz dia de tu 
muerte
Zapatua: 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

la higuera de los 
bastardos
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

COlIsEO

Asesinato en el 
Orient Express
Zapatua: 19:45.
Domeka: 22:30.
Astelehena: 20:30.

Deep
Domeka: 17:00.

GASTEIZ

GORbEIA

Yo-Kai
Egubakoitzetik 
eguenera: 18:30.
Zapatua eta 
domeka: 16:30, 
18:30.

Con los brazos 
abiertos
Egubakoitzetik 
domekara: 20:30, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 22:30.

Tierra firme
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Asesinato en el 
Orient Express
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
19:10, 20:00, 
22:30.

la liga de las 
justicia
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Operacion 
cacahuete 2
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30.

El secreto de 
Marrowbone
Egubakoitzetik 
eguenera: 19:45, 
22:20.

Deep
Zapatua eta 
domeka: 17:15.

Paddington 
(euskaraz)
Egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 17:15.

Paddington
Zapatua eta 
domeka: 18:25.
Egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 18:20.
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:30, 
22:30.

Oro
Egubakoitzetik 
eguenera: 21:30.

Thor: rangarok
Egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 17:30.
Zapatua eta 
domeka: 17:00, 
19:40. 

la gran 
enfermedad del 
amor
Egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 22:30
Zapatua eta 
domeka: 22:15.

la higuera de los 
bastardos
Egubakoitzetik 
eguenera: 18:10, 
20:20, 22:30.

Toc toc
Egubakoitzetik 
eguenera: 18:00, 
22:30.

Handia (euskaraz)
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:10.

Tadeo Jones
Zapatua eta 
domeka: 16:20.

flORIDA

la libreria
Egubakoitzetik 
astelehenera eta 
eguaztena: 17:30, 
20:00, 22:30.

Tadeo Jones 2
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

El fiel
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:45, 22:30.

la isla de los 
monstruos
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Cars
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

la higuera de los 
bastardos
Egubakoitzetik 
domekara: 16:25, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

Oro
Egubakoitzetik 
domekara: 18:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Asesinato en el 
Orient Express
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Operacion 
cacahuete 2
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

El autor
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:25, 
20:20, 22:30.

El latido de 
Urdaibai
Egubakoitzetik 
eguenera: 18:30.

Tierra de Dios
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:30, 
22:30.

En realidad nunca 
estuviste aqui
Egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
20:30, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Handia
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

la liga de la 
justicia
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:45, 22:30.
Astelehena eta 
eguaztena: 17:30, 
20:00, 22:30.

bOUlEvARD

Paddington
Egubakoitzetik 
domekara: 16:00, 
18:10, 20:20, 
22:30.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 16:00, 
18:10, 20:20.
Martitzena: 16:00, 
18:10.

la liga de la 
justicia
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:30.
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:30, 21:00.
Egunero martitzena 
eta eguena izan 
ezik: 17:00, 19:30, 
22:15.

la liga de la 
justicia 3D
Astelehenetik 
eguenera: 22:30.

la libreria
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 16:30, 19:00, 
21:30, 00:00.
Martitzena: 16:30, 
21:30, 00:00.

Deep
Egubakoitzetik 
domekara: 15:50, 
17:50.
Astelehenetik 
eguenera: 15:50.

Toc toc
Egubakoitzetik 
domekara: 19:50.
Astelehenetik 
eguenera: 17:50, 
19:50.

Enganchados a la 
muerte
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:10.
Egubakoitzetik 
eguenera: 21:50.

El secreto de 
Marrowbone
Egubakoitzetik 
domekara: 18:50, 
21:15, 23:30.
Astelehenetik 
eguenera: 16:30, 
18:50, 21:15, 
23:30.

Oro
Egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 19:00, 
21:10, 23:20.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 16:50, 
19:00, 21:10, 
23:20.

Thor: rangarok
Egunbakoitzetik 
eguenera: 19:15, 
22:00.

Operacion 
cacahuete 2
Egubakoitzetik 
domekara: 16:45.

Tadeo Jones 2
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:00.

El pequeño 
vampiro
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:30.

zinEma

antonio zabala

KRITIKA

la librería  
zuz.: Isabel Coixet. Herr.: Espainia (2017). aktoreak: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, bill Nighy. 

liburuen garrantzia aldarrikatzen

Isabel Coixetek La librería-rekin 
Patricia fitzgeralden eleberriaren 
egokitzapena egin du. Kontatzen 
zaigun istorioa joan zen 
mendeko 50eko hamarkadan,  
Ingalaterrako herrialde txiki 
baten kokatzen da. Alarguna den 
emakume batek herrian 
liburu-denda bat zabaldu nahi 
du. Horretarako, herrian 
erabiltzen ez den etxe zahar bat 
erosi du, han bere negozioa 
martxan jartzeko. Herrian botere 
handia duen andre batek kultura 
etxea ipini gura du leku berean 

eta ahal duen guztia egingo du 
bere helburua lortzeko. Hala eta 
guztiz, istorioaren protagonista 
nagusia alargun gaztea da. 
Negozioa martxan jartzen ikusiko 
dugu, baita liburu-dendan lan 
egiteko kontratatzen duen 
neskatilarekin eta herrian bizi 
den adineko gizon bakarti eta 
irakurle amorratu batekin dituen 
harremanak. Harreman horien 
azalpenean daude filmaren 
eszena onenak. Alderantziz, bere 
aurkari bihurtzen diren 
herritarrekin mantentzen dituen 

harremanek interes txikiagoa 
dute. Pertsonaia horiek ez dute 
bizitza hartzen. Hori horrela, La 
librería onaren eta txarraren 
arteko norgehiagoka nahiko 
arrunta da. sentimendu oneko 
istorio bat da. Ez da 
derrigorrezkoa film bat originala 
izatea, izan daiteke askotan 
ikusitako istorio bat modu 
egokian eta xarmagarrian 
kontatutakoa izatea. Kasu 
honetan, filma ez dago gaizki, 
gustura ikus daiteke, baina ez 
digu ezer berezirik esaten. 
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Zu hemen zaude.

Paralelismoak

Elizara sartzeko zapatak 
aldatzea. Ohikoa izaten zen 
lehen. Baserritarrak oinez 
joaten ziren herrira. Mendi 
bideetatik. Eta ezin ba 
elizara abarketa lokaztuekin 
sartu. Jaztetxea izaten zuten 
batzuek: arropaz aldatzeko 
tokia. Eta gainerakoek ere 
aurkitzen zuten zapatak eta 
abarketak uzteko txokoren 
bat: lagun batzuen 
behebarrua, paretaren 
bateko zulo ezkutua... 

Orain, kotxean joaten gara 
denok. Inor gutxik erabiltzen 
ditu abarketak. Hori bai, 
aurrekoan eliza atarian 
zapatak aldatzen ikusi nituen 
hiru neska. Ez zuten 
baserritar itxurarik. Soineko 
dotore distiratsuak 
zeramatzaten, eskotedunak. 
Ile apaindegiko orrazkera. 
Eta takoidun zapatak ari 
ziren kentzen, elizara joateko 
jarritakoak. Ezkontza bateko 
gonbidatuak ziren, zapata 
erosoagoak jartzen. Non 
zituzten zapatak, baina? 
Laster ase nuen jakin-mina: 
haien bikotekideek 
zeramatzaten zapatak, 
telazko poltsa karratuetan, 
besotik zintzilik! Sasoi 
bateko kantarekin akordatu 
nintzen: Alpargatak 
urratuta, zapatarik ez; 
Erniyon gelditu nitzan oineko 
minez. Hauxe da nekia, 
horrela ibiltzia… xestua ere 
galdu zaigu, kapoiz betia! 
Hauxe da nekea, horrela 
ibiltzea…

azkEn bErba

idoia etxeberria

Miren Arregi oñati
2018ko maiatzean Lisboan egin-
go den Eurovision jaialdian 
Suitza ordezkatzeko hautatuak 
izan daitezkeen abestien artean 
da Oñatin bizi den Aitor Osu-
naren Live the love abestia. "Pop 
elektroniko estiloko abestia da, 
mezu sozial batekin. Aniztasun 
sexualaz dihardut, eta gizartean 
garen bezala azaltzearen garran-
tziaz", dio Osunak. Hiru minu-
tuko abestia da, progresio han-
dikoa, melodikoa... eta ahotsak 
indar handia du. 

Lehen hautaketa prozesuan 
beste 400dik gora abestirekin 
lehiatuko da harena. Azaroan 
jakinaraziko diete aukeratuei 
zorionekoen artean dauden edo 
ez. Zein itxaropen duen galde-
tuta, honela adierazi du Osunak: 
"Nire asmoa ez da hainbeste 
Suitza ordezkatzea. Badakit hori 
ezinezkoa dela. Baina Eurovision 
bezalako jaialdiekin lotura iza-
teak sona eta oihartzuna eman 
diezadake". 

Bigarren aldia 
Iaz ere aurkeztu zuen Aitor 
Osunak abesti bat Eurovisio-
neko aurre-aukeraketa batera. 
Espainia ordezkatzeko hauta-
gaitzara egin zuen orduan, bai-

na ez zuen propio horretarako 
abesti bat sortu: "Nire bigarren 
diskoko abesti bat hartu, eta 
moldatu egin nuen". Berretsi 
du oso ondo etorri zitzaiola 
prozesuan parte hartu izana; 
abestiak Youtuben zituen bisi-
tak esponentzialki igo ziren eta 
"erakusleiho bikain" bilakatu 
zen Eurovision. 

Aurten, Suitza ordezkatzeko 
Iazko arrakasta ikusita, Osunak 
2018ko ediziora begira abesti 
bat konposatu du, eta Suitzako 
hautagaitzara aurkeztu. "He-
rrialde bakoitzak bere aurre-
hautaketa prozesua du eta Sui-
tza zen niri ondoen zetorkidana", 
dio Osunak. Izan ere, edozeinek 
du Suitza ordezkatzeko hauta-
gaien artean egoteko aukera. Ez 
du zertan suitzarra izan abes-
lariak, ez eta herrialdean bizi 
beharrik ere. Gainera abestia 
edozein hizkuntzatan egin dai-
teke. "Ez hori bakarrik; izan 
ere, pop elektronikoak badu 
indarra Suitzan eta nik estilo 
hori jorratzen dut. Hori dena 
kontuan hartuta, abestia aur-
kezteko herrialde egokiena hura 
zela pentsatu nuen". 

Musikarako zaletasuna  
Umetatik datorkio Osunari mu-
sikarekiko zaletasuna. "Betida-
nik sortu eta ekoiztu izan dut", 
dio. Hala ere, musika ikasketak 
duela gutxi hasi zituen donos-
tiarrak; hain justu ere, Gipuz-
koako hiriburutik Oñatira bizi 
izatera joan zenean. Oñatiko 
"Jose de Azpiazu musika eskolan 
hasi nintzen solfeoa ikasten eta 
ahots teknikako eskolak jaso-
tzen". Pianoa eta teklatua jotzen 
ere ikasi du. Bi disko kaleratu 
ditu dagoeneko. Aitor Osuna musikaria. mery's

Oñatin sortutako doinuak, 
Suitza ordezkatzeko
aitor osuna musikariak 'Live the love' izeneko abestia aurkeztu du Eurovision 2018 
jaialdian Suitzaren ordezkari izateko aurre-hautaketa prozesura. Hiru minutuko 
abestian, pop elektroniko estilokoan, aniztasun sexuala aldarrikatzen du

bukatzEko

PEFC ziurtagiria

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