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Maialen Santos DEbagoiENa
Espainiako Gorteetarako hau-
teskundeek apirilekoen argazki 
nahiko antzerakoa utzi dute 
Debagoienean. 12.917 botorekin  
EH Bildu izan da berriz ere ga-
raile, eta, eskualde mailan par-
te hartzea lau puntu jaitsi den 
arren, duela hilabete batzuk 
baino boto gehiago eskuratu 
ditu ezker abertzaleak: 308 boto 
gehiago, hain zuzen. EAJ izan 
da bigarren indarra, 11.650 bo-
torekin, baina jeltzaleek 405 boto 
galdu dituzte apiriletik hona. 

Sozialistei dagokienez, boto 
kopuru  antzerakoa galdu dute, 
410, baina 4.675 bozkarekin hi-
rugarren indarra izatea lortu 
dute bailaran, eta Elkarrekin 
Podemosi aurre hartu diote. 
Hain justu, Pablo Iglesiasen al-
derdiak izan du Debagoienean 
beherakada handienetakoa: api-
rileko emaitzekin alderatuta 

1.007 boto galdu ditu, lehen bai-
no %18 gutxiago eskuratuta. 

Alderdi Popularrak, berriz, 40 
boto gehiago lortuz mila botoen 
langa gainditu du Debagoienean. 
Boto kopuruari dagokionez, bes-
te alderdiekiko aldea handia 
den arren, ehunekotan Voxek 
izan du gorakada handiena: 256 
debagoiendarrek eman diote 
botoa, ia %16 boto gehiago es-
kuratuta. Ciudadaneosek, aldiz, 
beherakada handia izan du: 
botoen ia bi heren galdu ditu 
aurreko hauteskundeetako emai-
tzekin alderatuta.

EH Bildu nagusi
Herrikako datuei dagokienez, 
apirilean bezala, Debagoieneko 
sei herritan EH Bilduk lortu 
ditu boto gehien eta hirutan, 
Aretxabaletan, Eskoriatzan eta 
Arrasaten, EAJ izan da nagusi.

Azken hauteskundeetako joe-
rari eutsi dio, beraz, Arrasatek.
Dena den, EH Bildu geroz eta 
gertuago dute jeltzaleek, eta 
domekan, bi alderdien arteko 
aldea 24 botokoa izan zen. So-
zialistek eta Elkarrekin Arra-
satek behera egin dute, PPk 
gora, eta, Voxi dagokionez, 
Arrasaten lortu ditu Debagoie-
neko botoen ia erdia.

Bergaran, bestalde, EH Bilduk 
jarraitzen du lehen indarra iza-
ten. Gora egin du, gainera, api-
rileko emaitzekiko. EAJ da bi-
garren indarra, baina botoak 
galdu ditu. Elkarrekin Podemos, 
bestalde, hirugarren indarra 

izan da, eta PSE-EE laugarrena; 
biek ala biek botoak galdu di-
tuzte, hala eta guztiz ere. 

Oñatin, apirileko hauteskun-
deekin alderatuta, 122 boto gehia-
go eskuratuta EH Bilduk iraba-
zi du. Bigarren indarra behera 
egin duen EAJ izan da eta El-
karrekin Podemosek, botoak 
galdu arren, hirugarren postua-
ri eutsi dio sozialisten aurretik.

Aretxabaletan, lau boto galdu 
dituen EAJ izan da alderdi boz-
katuena; EH Bilduk bigarrena 
izaten jarraitzen du, apirilean 
baino 21 boto gehiago eskura-
tuta. Podemos izan da hiruga-
rrena eta PSE-EE laugarrena.

Eskoriatzan, bestalde, handitu 
egin da lehen indarra izan den 
EAJren eta bigarren geratu den 
EH Bilduren arteko aldea. So-
zialistak hirugarren geratu dira 
eta Podemos, aldiz, laugarren.

Antzuolan, apirilean baino 
boto bat gehiago eskuratuta, 
ezker abertzaleak eraman ditu 
boto gehien. Bigarren indarra 
EAJ izan da 367 botorekin eta 
hirugarrena PSE-EE –Elkarrekin 
Podemosek baino hiru boto 
gehiago eskuratuta–.

 Aramaion alderdi gehienek 
behera egin badute ere, EH Bil-
du botoak irabazita nagusi izan 
–461 boto jaso ditu–. Atzetik 
geratu da EAJ, 256rekin, eta 
oraindik atzerago Podemos 78re-
kin eta PSE-EE 26rekin.

 Elgetan, EH Bildu izan da 
boto gehien jaso dituena eta 
apirilean baino hamar herritar 

gehiagok eman diote botoa. EAJ 
izan da bigarrena eta Elkarrekin 
Podemos hirugarrena. Alderdi 
sozialista izan da laugarren.

Leintz Gatzagan, parte-hartzeak 
ia hamar puntu behera egin 
ostean, 68 bozka eskuratu ditu 
EH Bilduk, 35 EAJk eta 10 boto 
Elkarrekin Podemosek.

Gipuzkoan, EAJ garaile
Debagoienean ez bezala, Gipuz-
koan EAJ izan da alderdi guz-
tietan bozkatuena. EH Bildu, 
dena den, gerturatu egin da; 
izan ere, jeltzaleek botoak galdu 
dituzten neurrian –portzenta-
jeari dagokionez gora egin du–, 
koalizioak irabazi egin ditu.

Espainiako Kongresurako bina 
eserleku lortu dituzte lurralde-
ko bi alderdi nagusiek. PSE-EEk 
eta Elkarrekin Podemosek, bana; 
izan ere, behera egin dute biek.

PP eta Vox dira gora egin du-
ten bakarrak, EH Bildurekin 
batera. Jeltzaleek, dena den, 
batez beste, gora egin dute –par-
te hartzeak bi puntu eta erdi 
egin duelako behera–.

Kongresuan, sei ordezkari
Gauzak horrela, honako hauek 
dira Espainiako Kongresuan 
eserlekua lortu dutenak: Joseba 
Agirretxea eta Iñigo Barandiaran 
(EAJ); Mertxe Aizpurua eta Jon 
Iñarritu (EH Bildu); Odon Elor-
za (PSE-EE) eta Pilar Garrido 
(Elkarrekin Podemos). Senatu-
rako, EAJk hiru ordezkari lor-
tu ditu eta EH Bilduk bakarra.

Herritar bat Bergarako hauteskunde mahai batean botoa ematen. MAIALEN SANTOS

EH Bildu izan da garaile 
bailaran eta handitu egin 
du EAJrekiko aldea

VOX ALDERDIAK IZAN 
DU GORAKADARIK 
HANDIENA: 256 
DEBAGOIENDARREK 
EMAN DIOTE BOTOA

apirileko hauteskundeekin alderatuta aldaketa nabarmenik ez da izan Debagoienean; 
sei herritan EH bildu izan da bozkatuena eta hirutan EaJ –aretxabaletan, Eskoriatzan 
eta arrasaten–. Eskualde mailan parte-hartzeak lau puntu egin du behera

Espainiako Gorteetarako hauteskundeetatik astebete 
igarota, azaroaren 17an, domekan, egingo dituzte udal 
hauteskundeak Leintz Gatzagan. 

Herriko Hautesle Elkarteak bost herritarrez osatutako 
zerrenda aurkeztu du: Eugenio Otsoa, Juanito Bengoa, Jon 
Sasiain, Beñat Agirreurreta eta Garazi Orobengoa izango 
dira Udala gobernatzeko hautagaiak. Zerrendako ordena 
eta alkategaia, baina, erabaki gabe daude oraindik.

 Duela sei hilabete ez zuten udal hauteskunderik egin 
Gatzagan, ez baitzen Udal Gobernurako herritarrek 
osatutako zerrendarik aurkeztu. Inoiz gertatu bako egoera 
izan zen hura, herrian beste urte batzuetan aurkeztu izan 
baita herritarrez osatutako hautesle elkarte bat Udalean 
aritzeko.

Ministroen Kontseiluak errege dekretu bidez onartuta 
egingo dituzte udal hauteskundeak, beraz, domekan. 
Gatzagan eta beste herri batzuetan egingo dituzte; hain 
zuzen ere, maiatzaren 26an hautagairik izan ez zuten 
herrietan eman beharko dute bozka egun horretan.

Goiena.eus atarian emango zaie jarraipena Leintz 
Gatzagako udal hauteskundeei.

Gatzagan udal hauteskundeak etzi



Maialen Santos BERGARA
Jaurlaritzako ordezkaritza za-
bala gerturatu zen astelehenean 
Miguel Altuna Lanbide Hezike-
tako zentro berria ezagutzera.  
Iñigo Urkullu lehendakaria buru, 
Hezkuntza Sailburu Cristina 
Uriarte, Lanbide Heziketako 
kontseilariorde Jorge Arevalo 
eta  Administrazio eta Zerbitzuen 
sailburuorde Olatz Garamendia 
izan ziren Bergaran.

Zentroko zuzendari Josune 
Irabazalek ongietorria egin zien 
iritsi berritan, eta gero, ikaste-
txe berrituko hainbat gune bi-
sitatzeko aukera izan zuten –
atalez atal–. Administrazio gelan 
hasi zuten bisita, eta ikasleek 
makina aurreratuekin egiten 
dituzten produktuak ikusten 
aritu ziren. Amaieran, ikasleak 
askotariko zereginak egiten 
ikusteko aukera izan zuten ber-
taratutako ordezkariek.

Zentrokoak, eskertuta 
Josune Irazabalek Migel Altu-
nako erabiltzaile guztien izenean 

eskerrak eman zizkien bertara-
tuei, zentro berria egiteko ba-
liabideak jarri izanagatik: "Lekuz 
aldatzeko garaia heldu zaigu, 
eta hemen daukagu eraikin be-
rria. Orain, ikasleek merezi 
dituzten instalazioak eta ekipa-
menduak dituzte". Horretaz gain, 
"jarritako erronka" bete dutela 
ere azaldu zuen; eraikin adi-
mentsu bat egiteko erronka 
zuten, eta zentro berriak per-
tsona adimentsuen "gaitasunak 
hobetzea" ahalbidetzen du. Zu-
biaren sinbologiari ere egin zion 
erreferentzia Irabazalek: "Lehen-
go eskolak bazuen elementu 
kuttun bat: zubia. Hori horrela, 
Zure zubia leloa aukeratu dugu 
eskola berriarentzat". Hain zu-
zen, iragana eta etorkizuna lo-

tuko dituen zubia izan nahi 
dutela argitu zuen.

Iñigo Urkullu lehendakariak, 
berriz, adierazi zuen Miguel 
Altuna ikastetxea "aitzindaria" 
dela Euskadin: "Bergarako zen-
tro hau Lanbide Heziketan ger-
tatzen ari den paradigma alda-
ketaren adibide bat da". Azaldu 
zuenez, prestakuntza "aldatzen" 
ari da, irakaskuntzak metodo-
logia berriak eskatzen ditu, 
ikasgelak elkarri lotuta daude 
eta "ikasleen arteko" lankidetza 
bultzatzen da. 

Gizonen eta emakumeen arte-
ko berdintasuna lortzeko eta 
soldata arrakala gainditzeko 
erronkan azpimarra jarri zuen 
Urkulluk; estrategia bat garatzen 
ari direla iragarri zuen.

Zentroaren eskaintza
2019-2020 ikasturtean 600 ikas-
letik gora ari dira Miguel Altu-
na zentroan formakuntza jaso-
tzen. Guztira, erdi mailako 
zortzi prestakuntza ziklo ezber-
din egiten dihardute bertan.

Iñigo Urkullu lehendakaria eta Cristina Uriarte sailburua, zentroko irakasle baten azalpenak entzuten. XABI GOROSTIDI

Miguel Altuna berrian 
bisitan izan da Urkullu
Iñigo Urkullu lehendakaria eta Cristina Uriarte Hezkuntza sailburua asteon izan dira 
Lanbide Heziketako eraikina bisitatzen. Zentro berriari esker, 600 ikasletik gora 
arituko dira 19-20 ikasturtean erdi mailako zortzi ziklotan prestakuntza jasotzen

IÑIGO URKULLU: 
"BERGARAKO MIGUEL 
ALTUNA ZENTRO 
BERRIA AITZINDARIA 
DA EUSKADIN"

Preso gaixoen etxeratzea eskatzeko ekintzen aurkezpena. JONE OLABARRIA

Preso gaixoak etxeratu ditzatela 
eskatuko dute azaroaren 30ean
Larrialdi egoerari "presentzia" emateko asmoz, ekintza 
ugari antolatu dituzte azarorako; tartean, manifestazioa

M.S. ANTZUOLA
Larriki gaixo dauden presoen 
eskubideak aldarrikatu eta haien 
kaleratzea exijitzeko hainbat 
ekintza antolatu ditu datozen 
asteetara begira Deba bailarako 
Sarek, Ez Dot Moztuko Bizarra 
taldearekin elkarlanean.

Talde horretako kide Mikel 
Jauregik Antzuolan egindako 
agerraldian adierazi zuenez, 
"hogei dira larriki gaixo dauden 
euskal preso politikoak"; eta 
horien artean dago Jose Luis 
Aroztegi antzuolarra –herrian 
Eltzikorta izenez ezaguna–. 

Presoek bermatuta izan behar-
ko lituzketen eskubideak "urra-
tu" egiten direla salatu dute 
agerraldian. "Preso gaixoen 
zaintza baldintzak ez dira legeak 
dioen bezala betetzen", azaldu 
du Jauregik. Hala, euskal preso 
gaixoek jasaten dutenari "pre-
sentzia" emateko asmotan ekin-
tza ugari eramango dituzte au-

rrera. Hain zuzen ere, Antzuolan 
izango dira horiek guztiak.

30ean, manifestazioa
Azaroaren 30ean egingo dute 
ekintza nagusia, bailara maila-
ko manifestazioa, 18:30ean ha-
sita. Horren aurretik, hilaren 
19an, Olaranen izango da Jaiki 
Hadi taldeko Fernando Arburua, 
Gaixotasunen tratamendua eta 
osasun zaintza kartzelan hizpi-
de hartuta. Azaroaren 23tik 
abenduaren 1era bitartean, bes-
talde, preso eta preso ohiek 
egindako artelanak jarriko di-
tuzte ikusgai. Azaroaren 29an, 
bailarako zenbait ospitaletan 
bertaratzeak egingo dituzte, 
preso gaixo larrien "egoera sa-
latu" eta haiek "etxean behar 
dutela" aldarrikatzeko. Azke-
nengo elkartasun ekintza aben-
duko lehen egunean egingo dute, 
Joxe Mari Karrera ipuin-kon-
talaria izango baitute herrian.

Barrabiletako eta prostatako 
minbiziaz kontzientzia zabaldu 
eta bizitza osasuntsua erama-
tearen aldeko apustua egiteko 
asmoz, Elorregira ibilbidea egin-
go dute bihar, zapatua, Oñatitik, 
Bergaratik eta Arrasatetik. Mon-
dravember eta Movembergara 
taldeek antolatu dute irteera, 
eta asmoa da Elorregira 12:00eta-
rako iristea: hori bai, "era osa-

suntsuan" iristea dute helburu, 
Movembergara taldeko kide Joxu 
Aranak azaldu duenez. Hain 
zuzen, oinez, bizikletan zein 
korrika –norberak nahi duen 
moduan– joan ahal izango da 
Elorregira. Behin ibilbidea amai-
tuta, Sanprubusean txokolate 
beroa hartzeko aukera izango 
da. Horretaz gain, 12:30ean DJ 
Exhile izango da bertan musika 
jartzen. Musika entzunez moka-
dutxoa jan ahal izango da, gai-
nera: txorizo-pintxoak eta salda 
banatuko dituzte guztientzat.

Movember-en baitan, 
Elorregira ibilaldia 
egingo dute bihar 
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Debagoieneko Mankomunitate-
ko Garapen Ekonomikorako 
Agentzia eskualdeko kanpo ar-
giteria led motara pasatzeko 
esku-hartze plan bat bukatzear 
da abenduan, eta horren bitartez 
4.178 lanpara berrituko dituzte 
guztira, "eskualde osoko lanpa-
ren %35-40 inguru", agentziako 
arduradun Koldo Azkoitiaren 
esanetan. "Oso ondo burutu da 
programa hau, eta ekonomiko-
ki oso positiboa izan da udalen-
tzat", azpimarratu du.

IDAEk, Espainiako industria 
ministerioaren baitako Energia 
Dibertsifikatu eta Aurrezteko 
Erakundeak, deialdi bat publi-
katu zuen 2015ean, argiteria 
tradizionaletik led argiteriara 
pasatzen laguntzeko. "Eskaera 
egiteko, gutxieneko bolumen 
bat behar zen, eta udalak euren 
kabuz ez ziren gutxieneko ho-
rretara iristen. Beraz, eskaera 
mankomunitate bezala aurkez-
teko aukerak aztertu genituen, 
eta udalei planteatu genien ideia 
hori, baita baldintzak ere". Bost 
udalerri sartu ziren lehenengo 
eskaera horretan: Aretxabaleta, 
Arrasate, Bergara, Eskoriatza 
eta Oñati. "IDAEk 10 urteko fi-
nantzaketa bat egiten du eta 
lehen urtea ez, beste bederatzi 
urteak inbertsioa amortizatzeko 

dira. Mailegua %0 da, interes 
bakoa; beraz, oso interesgarria 
iruditu zitzaigun. Udalek zorpe-
tze maila handitzeko arriskua 
zeukaten, eta aukera polita iku-
si genuen Mankomunitatearen 
bitartez eskaera aurkezteko, 
mankomunitatearen zorpetze 
maila baxua zelako".

Abendurako, guztiak bukatuta
2016an eskaera egin eta tramite 
guztiak burutu ostean, 2017an 
bukatu zituzten lehenengo deial-
diko instalazio lanak. 2.870 lan-
para aldatu zituzten modu tra-

dizionaletik led erara, eta 
1.464.779 euroko inbertsioa egin 
zuen Mankomunitateak. "Hori 
egiten geundela, 2017an, beste 
deialdi bat publikatu zuen 
IDAEk", azaldu du agentziako 
arduradunak.

Hala, 2018an beste eskaera bat 
egin zuen Mankomunitateak, 
baina bigarren honetara lau 
udalerri aurkeztu ziren, Oñatik 
ez zuen-eta parte hartu, "bere 
kabuz ere bazebilelako lanean".

Bigarren deialdi horretan, 1.308 
puntu aldatuko dira. "Berez, 
1.400 inguru ziren, baina esleipen 

prozesuan Eskoriatzako lotea 
kanpoan geratu zen".

Orain ari dira argiteria berria 
jartzen puntu horietan, eta aben-
durako bukatuta izatea aurrei-
kusten du Mankomunitateak. 
Inbertsioa 698.396 eurokoa izan 
da bigarren deialdian.

Dirulaguntzak, mesedegarri
Azkoitiak azpimarratu duenez, 
Eusko Jaurlaritzaren baitan 
dagoen Energiaren Euskal Era-
kundeari dirulaguntzak eskatu 
dizkio Mankomunitateak, eta, 
"bateragarriak" direnez, onartu 
egin ditu eskaerok. "Beraz, lehen 
programan 65.00 euro jaso geni-
tuen, 2017an, eta bigarrenean 
60.000 euro, aurten. Horrek mu-
rrizten du, baita ere, udalek 
Mankomunitateari egin beha-
rreko ekarpena, Mankomunita-
teak mailegua ordaindu dezan".

%70 aurrezten da led argiekin
Gainera, Azkoitiaren esanetan, 
led motako argiak instalatzen 
diren momentutik aurrezten 
hasten dira udalak, bai ekono-
mikoki, bai kontsumoari dago-
kionez, eta baita CO2 isurketei 
dagokienez ere: "%70 inguru 
aurrezten da led argiekin".

Mankomunitateak emandako 
datuen arabera, lehenengo deial-
diko instalazioak egin aurretik, 
2.870 lanpara horiek 2.259.816 
kilowatt kontsumitzen zituzten 
orduko eta led motako argiek, 
berriz, 640.473 –1.619.343 kilowatt 
gutxiago–. CO2 isurketei dago-
kienez, lehen, 768.337 kilogramo 
isurtzen ziren, eta orain, 217.761 
–550.576 kilogramo gutxiago–. 
Urteko kostua ere asko murriz-
tu da. Lehen, 327.183 eurokoa 
zen, eta orain, 93.921ekoa –233.262 
euro gutxiago–.

Bigarren deialdiari buruzko 
datuak ere eman ditu Manko-

munitateak. 1.308 lanpara horiek 
998.904 kW kontsumitzen zituz-
ten lehen, eta orain, 242.617 
–756.287 kW gutxiago–. CO2 
isurketa 339.627 kilogramokoa 
zen lehen eta 82.489koa orain–. 
Kostuari dagokionez, azkenik, 
145.526 eurokoa zen instalazioa-
ren aurretik, eta orain, 36.087koa 
orain –109.439 euro aurreztu ditu 
bigarren deialdi honetan–.

Gainontzeko herriak ere, abian
Arrasaten, guztira, 1.710 lanpa-
ra aldatu dituzte bi deialdi haue-
tan, 2016tik hona. Bergaran, 866; 
Aretxabaletan, 807; Eskoriatzan, 
676 eta Oñatin, 119.

Antzuolak, esaterako, haloge-
nuroaren aldeko apustua egin 
zuen deialdi hauek iritsi aurre-
tik, eta horregatik ez du parte 
hartu deialdi hauetan. "Inbertsioa 
egin berri zuten oraindik, eta 
amortizatu gabe", dio Azkoitiak.

Elgetaren kasuan, udaletxearen 
esku dagoen argiteria publiko 
guztia led motakoa da dagoene-
ko –diputazioarena den argite-
riaren zati bat oraindik ez–, eta 
Oñatin ere badoaz apurka-apur-
ka argiteria publikoa mota ho-
rretakoa jartzen.

Leintz Gatzagan, berriz, kon-
tsumo baxuko fluoreszenteak 
dituzte herri osoan, baina au-
rrera begira, led motakoak jar-
tzeko asmoa dute.

Aramaion, azkenik, materiala 
eskatuta dute eta iritsi bezain 
pronto, Pedro Ignacio Barrutia 
eta Aita Gabirel Jauregi kalee-
tan jarriko dituzte led argiak.

Led motako argidun lanpara bat, Arrasaten. IMANOL SORIANO

Argiteria publikoaren 
jasangarritasunerantz
Mankomunitateak led erara aldatu ditu Debagoieneko 4.178 lanpara, guztira, Energia 
Dibertsifikatu eta aurrezteko Erakundearen bi deialdi aprobetxatuz –aretxabaletan, 
arrasaten, bergaran, Eskoriatzan eta oñatin–; 2.163.176 euroko inbertsioa egin du

2017AN, 2.870 
LANPARA ALDATU 
ZITUZTEN LED ERARA 
ETA 2019AN, 1.308 
ALDATUKO DITUZTE
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Eneko Azkarate Laspiur bERgaRa
Nere Arrieta eta Xabier Bera-
sategi. Bikotekide. Lehenak 
displasia fibroso gaitza du. Gai-
xotasun arraroa. Estatistiken 
arabera, 30.000 lagunetik bati 
eragiten dio. Hazkunde ezohikoa 
duen eskeletoaren lesio bat da; 
hezurraren ohiko ehunaren or-
dez zuntz-ehuna garatzen da. 
Eta, ondorioz, hezurra ohikoa 
baino hauskorragoa da. Gaixo-
tasuna ezagutzera emateko Dis-
plasia Fibrosa Elkartea sortu 
dute. Arrieta bera da presiden-
tea. Asteburuan egingo dute 
lehen kongresua, Burgosen.

"Duela urte bi jakin nuen 5 
urteko mutikotxo gipuzkoar bati 
displasia fibrosoa diagnostikatu 
ziotela eta sentitu nuen zerbait 
egin beharra. Mutiko honek eta 
bere gurasoek ezin zuten pasa 
nire gurasoek eta nik pasatu 
duguna", dio Arrietak. 

Gaixotasun arraroekin edo 
populazioaren zati txiki bati 
eragiten dioten gaixotasun guz-
tiekin bezala, displasia fibrosoa-
rekin ere diagnostiko egokia 
egitea zaila da. Arrietari 5 urte 
zituenean diagnostikatu zioten. 
Gaur egun, 52 urte ditu. Medi-
kuek uste zuten tumore bat 
zeukala: "Azken finean, tumoreak 
hazkunde ezohikoak dira". Gu-
rasoen lagun batzuek lortu zuten 
gizarte segurantzaren bidez Na-
farroako Opuseko ospitalean 
sartzea. Biopsia egin ostean, 
medikuak besotan hartu nin-
duenean hezurra hautsi zitzaidan. 
Txikitan sarri hausten zitzaiz-
kidan hezurrak. Igeltsua ipintzen 
zidaten eta hiru hilabetera sen-
datzen zitzaidan hezurra… Bai-
na hazkunde unean nenbilenez, 
hanka bat hazten zitzaidan eta 
bestea ez. Horregatik daukat 
hanka bat bestea baino luzeagoa", 
dio. Gaur egun aurreratu egin 
da asko eta halako kasuen au-
rrean, hezurraren barruan iltze 
teleskopikoa sartzen dute eta 
hezurra hazten doan heinean 
iltzea ere hazten doa.

Gaixotasunarekin lotutako 
sintomak honako hauek dira: 
mina, hezurren deformazioa, 
min kronikoa, askotariko haus-
turak eta ibiltzeko zailtasuna; 
are gehiago, displasia fibrosoak 
garezurreko hezurretan eragiten 
duen kasu batzuetan, entzume-
na eta ikusmena galtzeko arris-
kua dago. Horrez gain, edozein 
hezurretan eragin dezakeenez, 
gaitzak jota dagoen hezurraren 
arabera edota lesioen hedadu-

raren arabera sintomak eta la-
rritasuna oso aldakorrak dira.

Ez da gaitz kutsakorra, jatorri 
genetikoa dauka, baina ez da 
herentziazko gaixotasuna, eta, 
"zoritxarrez, gaur egun ez du 
sendabiderik".

Elkartea eta kongresua 
Espainian gaitz honekin kalte-
tuta dauden talde bat ezagutu 
zuen Arrietak sare sozialetan. 
Hala, Erresuma Batuan egin zen 
nazioarteko kongresu batera 
joateko aukera izan zuten Arrie-
tak eta Berasategik. Gaitzan 
adituak diren punta-puntako 

hiru mediku estatubatuarrek 
eman zituzten ponentziak. Han-
dik itzuli ziren hemen ere el-
kartea sortzeko gogoz. Nazioar-
te mailako elkarte bateko kide 
izateko Espainia mailan egin 
beharko zuten. Horrela sortu 
zuten, Bergaratik, Displasia Fi-
brosa Elkartea, Espainia osoko 
gaixoak batu nahi dituen elkar-
tea. Gaitza duten pertsonek, 
haien senideek eta orokorrean 
prebalentzia baxuko gaixotasun 
honen arazoarekin sentsibiliza-
tuta dauden pertsonek osatzen 
dute irabazi asmorik gabeko 
erakunde pribatua.

Asteburu honetan Burgosen 
egingo dute lehen kongresua eta 
haien asmoa da nazioarteko 
kongresu bat Bergaran antolatzea 
hemendik urte batzuetara. "Gai-
xotasuna diagnostikatu berritan 
dagoena bakarrik, triste, lagun-
tza bila aurkitzen da, ez dakizu 

nora jo… Elkartearen helburua 
da horiei laguntzea, harrera 
egitea, entzutea… Bakardadetik 
atera eta taldean sartzeko gon-
bita egitea, bakardade une hori 
hausteko", dio Arrietak. "Ama 
errudun sentitu da beti. Haur-
dunaldian, fetuan, sortzen den 
gaixotasuna delako. Mutazio 
genetikoa da. Amak uste zuen 
berea zela arazoa. Eta medikuek 
ez zekiten arazoaren benetako 
arrazoia", dio. 

Horregatik, gaixoei eta haien 
ingurukoei laguntza eskaintzeaz 
gain, gaixotasunaren gaineko 
informazioa –ikerketen berri, 

aholkuak edota berriak– batzen 
duen webgunea sortu berri dute 
elkartea sortzeaz bat: www.dis-
plasiafibrosa.es. Oraingoz gaz-
telaniaz bakarrik dago, baina 
euskaratzeko bidean ere bada-
biltza. Gaurtik domekara bitar-
tean Burgosen egingo duten 
kongresua prestatzen buru-be-
larri ari dira Arrieta eta Bera-
sategi. Gaixotasun arraroen 
zentroan egingo dute. Eta gai-
xotasunaren alor ezberdineko 
mediku adituek hartuko dute 
parte. "Diziplina asko batzen 
ditu gaixotasunak. Ni trauma-
tologoak artatu nau beti. Baina 
ez da hezurren arazo hutsa. 
Orain, nerbio optikoa, entzume-
na… dena zaintzen edo begiratzen 
dut".

Herritarrak, oro har, eta ins-
tituzioak kontzientziatzeko hel-
burua ere badu elkarteak. Ho-
rretaz gain, arlo soziosanitarioan 
profesionalak eta ikasleak tre-
batu nahi dituzte "jarduera-ildoak 
eta protokoloak ezarri ditzaten. 
Eta, honekin batera, gaixotasun 
honetan adituak diren profesio-
nalen sarea ere sortu nahi dugu. 
Modu berean, ikerkuntza sus-
tatu eta piztu ere bai".

Gaixotasunari ikusgarritasuna 
Elkarteari ikusgarritasuna 
emateko, hedabideen bidez hasi 
dira zabaltzen mezua. Baita 
sare sozialetan ere. "Ahalik eta 
jende gehienaren elkarlana 
eskatzen ari gara. Oso erraza 
da, hiru edo lau segundoko 
bideo txiki bat grabatu behar 
da gure elkartearen logotipoa 
eta webgunea bistan dagoela, 
motibagarri bezain erraza den 
esaldi bat errezitatu behar da: 
'Displasia Fibrosa Elkartearekin 
bat egiten dut'. Edo antzeko 
esaldi bat". Dagoeneko hainbat 
pertsona ezagunen babesa eta 
lankidetza jaso dute, hala nola 
Mikel Laskurain, Anabel Alon-
so eta Iñaki Miramon aktoree-
na, eta Asier Garitano futbol 
entrenatzailearena. 

Aurrera begira, bultzagile 
bergararrek nahi dute lortu el-
karte onuragarria izatea. Era 
berean, gaitza duten pazienteen 
europar erregistro bat egitea; 
eskoletan orientazioa ematea; 
ikerketa sustatzea; liburu zuri 
bat argitaratzea, non ingelesez 
publikaturik dauden gaixotasu-
nari buruzko artikuluak gazte-
lera eta euskarara itzuliko diren; 
"haurrekin gaixotasuna landu, 
gure geroa baitira"...

BI BERGARARREK 
ELKARTEA SORTU 
DUTE ETA LEHEN 
KONGRESUA EGINGO 
DUTE ASTEBURUAN

30.000 LAGUNETIK 
BATI ERAGITEN DIO 
DISPLASIA FIBROSOAK, 
ETA EZJAKINTASUN 
HANDIA DAGO

Nere Arrieta eta Xabier Berasategi, Bergaran, oraingo eguaztenean. ENEKO AZKARATE LASPIUR

Gaitz ezezaguna 
bistaratzen
txikitatik displasia fibroso gaixotasuna daukan bergarar baten ekimenez, bertako eta 
Espainiako gaixoak eta haien senideak batzeko zein gaixotasuna ezagutzera emateko 
elkartea sortu dute: Displasia Fibrosa Elkartea
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Azkenengo aldiz iritzi artikulua idatzi nuenean, hauteskundeen 
jirabiran tokatu zitzaidan. Oraingoan, berriz ere, testuinguru 
berean egokitu zait idaztea.

Izan ditugun emaitzei erreparatuta, lehengo lepotik hazi da 
burua. Agian, esango nuke zeozer aldatu dela... baina zer aldatu 
da? Bada, gure poltsikoetatik 140 milioi euro lapurtu dizkigutela 
beraien negoziazio gaitasun eskasagatik. Edo, beste modu 
batean esateko 4,99 euro pertsonako. Zerbait fundamentuzkoa 
egingo genuke, bai, ustez alferrik xahutu den diru mordo 
horrekin... Baina, beno, ez da beraien dirua eta horrelakoetan 
errazagoa da kudeaketa egitea. 

Aurtengoan, pasa egin zait etxera bozkak eta propaganda ez 
bidaltzeko eskaera egitea. Ea, ba, hurrengoan garaiz nabilen.

Baina lasai, berdin-berdin ikusiko ditugu parlamentariak 
Parlamentuan mokoka, gezurretan, txistuka, iseka egiten... haur 

jolas-tokia balitz bezala. 
Gizartearendako primerako 
eredu. 

Gainera, oraingoan, 
zalaparta gehiago egongo 
den susmoa daukat, sartu 
diren 52 berdeak aintzat 
hartuta –eta ez naiz 
ekologistez ari–. 

Sarri ikusiko dugu baita ere Parlamentua erdi hutsik 
saioren batean, parlamentariak beraien mugikorrekin 
jolasten, beste batzuk kanporatuak, eta abar. Piper 
egiten ere nahiko abilak, gaia interesekoa ez denean; 
zertarako joan Parlamentura? 

Zer gertatzen zaio ikasle bati, iseka egiten, mokoka, 
gezurretan, piper egiten, mugikorrarekin klasean 
harrapatzen edota kanporatua izaten denean? Ba, 
ondorioak dituela; neurriak hartzen direla, alegia... 

Bitartean, gure hezkuntza legea onartu eta betearazten 
dutenei hori guztia egiteagatik ez zaie inongo ondoriorik 
ez neurririk ezartzen. Eta hori ez da bidezkoa, baina 
horrela da.

Ea, ba, hurrengo artikulua idaztea egokitzen 
zaidanean ez dugun hauteskunderik inguruan; 
Espainiakoak ez, behintzat, ez litzateke-eta seinale ona 
izango.

Lehengo lepotik 
burua

zabaLik

IGOR ARIZMENDIARRIETA

BERDIN-BERDIN 
IKUSIKO DITUGU 
PARLAMENTARIAK 
MOKOKA, TXISTUKA, 
GEZURRETAN...

Harrotasuna

GOIZALDE LANDABASO
'ttaP'-EN aRgitaRatua

Suomiera hizkuntza goxoa da, 
ia-ia xuxurlaka hitz egiten 
dena Helsinkiko zeru 
amaiezinpean.

Lantzean behin osterantzeko 
hizkera gogorragoak entzungo 
badituzu ere, oro har, 
suomiera da Helsinkiko –eta 
Finlandiako– biztanleek hitz 
egiten dutena. 

Ehuneko gutxi batek 
suedieraz hitz egiten du; izan 
ere, mende luzeetan Suediako 
zati izan zen Finlandia. 

Eskolan ikasten da suediera; 
ez, berriz, samiera, Laponian 
milaka bakar batzuek berba 
egiten dutena. 

Kareliera ere ez da 
Finlandiako Karelian ofiziala. 

Ezta Finlandiako ijitoek 
darabilten erromanienaren 
kutsu nabarmena duen 
hizkuntza ere. 

Hauez gain, ingelesez mintzo 
dira Helsinkiko biztanleak; 
ederto baten, egin ere. 

Hain eredugarria den eskolan 
oso txikitan irakasten hasten 
dira, eta telebista publikoan 
(Yle) zein pribatuetan ikusten 
dituzten film, erreportaje, 
dokumental, telesail edota 
publizitatea azpititulatua dute. 

Belarria egina dute, beraz. 
Giroa hotza den arren, 

abegikorrak dira 
kanpotarrekin. 

Gero, luzaroan bizitzera 
gelditu nahi duenak ikasi egin 

beharko du bertako hizkuntza. 
Hamburg-en bezala, 
Amsterdamen edo Napolin 
legez. 

Zerorrek egokitu behar duzu 
zoazen tokira. 

Beharbada, horixe da ikasi 
beharko genukeen lezioa: gurea 
ateak zabaldu eta datorren 
orori sartzen utzi, abegikorrak 
izan gu ere; baina gurean 
harrotasunez erakutsiz, garen 
horri traizio egin barik. 

Izan ere, joan-etorrian asko 
etorriko dira, eta joan ere bai. 

Berton geratzen garenok, 
ordea, behar dugu gure 
identitatea ahaztuko ez dituen 
tresnak eta elementuak.

HaNDik Eta HEMENDik

ALEX UGALDE

MaRRazkiz

Post gehiago 10. orrialdean.
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Lehendakaria, 
Ederlanen lantegi 
berrian
Bergarako San Juan auzoan 
duen behe presioko aluminio 
galdaketarako eta 
mekanizaziorako teknologian 
espezializatutako lantegia 
inauguratuko du astelehenean 
Fagor Ederlanek. Iñigo 
Urkullu lehendakaria, 
Arantxa Tapia Ekonomiaren 
Garapeneko eta 
Azpiegituretako sailburua eta 
Mondragon Korporazioko 
lehendakari Iñigo Uzin izango 
dira, Fagor Ederlaneko 
buruekin batera. Bergarako 
eta Arrasateko lantegiaz gain, 
Mexikon eta Txinan ere 
baditu lantokiak Ederlanek.

ituRRi oNEtik

Eneko Azkarate Laspiur aRRaSatE
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Hizkuntza Berdintasuneko 
zuzendaria Harira saioan izan 
da. Euskaraldiaz, euskararen 
normalizazioaz edota 
euskalgintzako herri eragileen 
eta erakundeen arteko 
elkarlanaz jardun du.
Zure aurrekoa, Mikel Irizar, 
erakundeen eta herri eragileen 
arteko zubi-lana egitearen 
aldekoa izan da. Nolakoa da 
elkarlan hori?
Euskalgintzan ari diren 
eragileen eta erakundeen 
arteko bidea urratu izana oso 
emankorra izan da. Ezarri da 
lan egiteko modu bat. 
Euskararen biziberritzerako 
funtsezkoa da eta horretaz 
konturatu gara bai 
erakundeak eta baita herri 
eragileak ere. 
Zertan gauzatzen da elkarlana?
Proiektu bat jartzen denean 
mahaiaren gainean, 
erakundeetatik edo herri 
eragileetatik datorrena, 
bakoitzak bere esperientzia 
jartzen du proiektua osagarri 

izan dadin. Adostasun batera 
heltzen gara proiektua 
aberastuz.
Ze aurkitu duzu euskalgintzan, 
euskaraz eta euskara bultzatzen 
lanean diharduten gizarteko talde 
edo elkarteetan?

40 urte igaro ditugu, bai 
erakundeak eta baita gizarte 
eragileak, egiturak sortzen, 
eraikitzen, bakoitza bere 
aldetik egiten… Gauza asko 
lortu dira, baina heldu da 
momentua nolabaiteko 

desordena hori ordenatzeko. 
Bikoizketak saihesteko, 
indarrak batzeko eta 
eraginkorragoak izateko. Lan 
egiteko moduak ere 
profesionalizatu behar dira…  
Zein izango da legegintzaldi 
honetako lehentasuna, ze utzi 
nahi zenuke eginda? 
Batetik, Foru Aldundiaren eta 
Aldundiaren gainerako 
erakundeen euskararen 
erabilera plana eginda uztea. 
2023an erabat euskaraz 
funtzionatuko duen erakundea 
izan dezagun. Bestetik, 
kirolaren esparruan beste 
jauzi bat eman beharra dago, 
eskolaz kanpoko gainerako 
jardueretan bezala. Eta lan 
munduan ere bai. 
Euskaraldia bueltan da. Balio 
izan zuen lehen edizioak? 
Bai, bai, oso balorazio 
positiboa egiten dugu. 
Jendeari sortu dio ilusioa eta 
indarra eman dio euskaraz 
aritzeko. Esaterako, bada 
egunerokoan lantokian 
txaparekin aritzen denik, 
batzuk lantokia dutelako 
euskaraz aritzeko gune 
bakarra. 
Foru Aldundiaren ekarpena zein 
izango da Euskaraldian?
Esaterako, Intxaurrondon 
dagoen Foru Aldundiaren 
Txarako eraikinean arigunea 
sortu da. Froga modura, egun 
batzuetan Euskaraldia 

praktikan jarriko da orain eta 
ondorioak aterako dira, zerk 
funtzionatu duen eta zerk ez 
jakiteko eta datorren urtera 
begira erakundeetan 
aplikatzeko. Erabat 
motibatuta daude langileak.
Eusko Jaurlaritzak eta foru 
aldundiek euskarazko 
hedabideekin adostutako 
laguntzak zeren arabera 
banatuko dira aurrerantzean?
Hiru urterako zein diru-
laguntza jasoko duten 
badakite hedabideek eta hori 
berme bat da proiektuei 
egonkortasuna emateko. 
Kostu estandarrak hartuko 
dira aintzat. Foru aldundiek 
banatuko dituzte papereko 
argitalpenen diruak eta 
Jaurlaritzak ikus-
entzunezkoenak, 
webguneenak eta nazio 
mailako hedabideenak. 
Kultura sorkuntza ere laguntzen 
da Hizkuntza berdintasunerako 
zuzendaritzatik. Horrela izango 
da beti?
Aipatutako 40 urteko 
desordena horretan, 
euskarazko kultura 
bultzatzeko, erakunde 
bakoitzak eta sail bakoitzak 
ahal izan duena egin du. 
Orain, euskarazko kultura 
nondik bultzatu behar da, 
Hizkuntza berdintasuneko 
zuzendaritzatik ala kultura 
alorretik? Hor dugu eztabaida. 

Garbiñe Mendizabal, Goiena telebistan, martitzenean. ENEKO AZKARATE LASPIUR

"Erakundeak eta eragileak 
batera joatea emankorra da"
GARBIÑE MENDIZABAL HizkuNtza bERDiNtaSuNEko zuzENDaRia

bERbagai

Hau bE baDogu!

Katalunian azken asteetan 
#tsunamidemocratic traola 
erabili dute independentziaren 
aldeko mugimendu eta 
ekintzekin bat egiteko, eta 
asteon, #tsunamidemokratikoa 
heldu da gurera, Behobiako 
muga oztopatzeko dei egin 
ostean:

@teketen: "Eta orain 
pentsatu Smart kotxeekin 
#TsunamiDemokratikoa (GPS, 
Internet eta egindakoaren 
datu historiko eskuragarri 
batekin) edo okerrago kotxe 
autonomoekin... Ia ezinezkoa 
litzateke. Teknologia 
kontrolatzen ez badugu, 
boterea dutenek kontrolatuko 
dute".

Tsunamia Euskal 
Herrira heldu da

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Bikain euskara ziurtagiria jaso zuten ibarreko bost enpresak; 
tartean, Goiena Komunikazio Taldeak. Bost horietako hiruk, 
gorenekoa, urrezkoa: Elay taldeak, Emunek eta Goienak berak. 
Beste biek, Eroskik eta Fagor Etxetresnek, zilarrezkoa. 
Erkidegoan 30 enpresa eta erakundek jaso zuten saria. Euskara 
eguneroko lan jardunean normaltasunez erabiltzeko duten 
konpromisoaren eta emaitzen aitorpen gisa jaso zuten saria.

'Bikain' ziurtagiria 
Debagoieneko 
bost enpresak

2008-11-10
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Etengabe entzuten dugu 
etorkizunak erronka 
konplexuei erantzun beharra 
ekarriko duela. Etengabe 
ikusten ditugu 
komunikabideetan, erronka 
global horiei munduko beste 
tokietan emaniko erantzun 
eredugarriak erakutsiz egiten 
diren erreportajeak, edo 
erronka horiei erantzun 
egokiak aurkitu ezean 
gizakiak aurkituko duen 
eszenatoki apokaliptikoaz hitz 
egiten duten albisteak. 
Etengabe entzuten ditugu 
politikariak –denbora gehiegi 
pasatu da hauteskunde 
kanpainak hasi zirenetik– 
etxebizitzen alokairuen 
neurrigabeko prezioak 
jaisteko emango dituzten 
pausuez berbetan; edo 
elikadura burujabetzaren 
mesedetan hartuko direnez, 
edo inklusio sozialaren 
alorrean dauden hutsune 
larriez, edo entzuten ditugu 
euskararen egoera nola 
hobetu eztabaidatzen, klima 
aldaketaren inpaktua 
gutxitzera etorriko diren 
erabakien gainean, edo 
migrazioaren dramari 
erantzun gizatiarrak ematera 
bideraturiko proposamenak 
egiten. Hori bai, bakoitzak 
beretik. 

Pertsonak, gakoa 
Eta erronka ez da edonolakoa. 
Ingurugiro ingeniaria den 
Lander Jimenezi irakurri 
nion tarte honetan bertan, 
nola larrialdi klimatikoak 
bizitzak ipintzen dituen 
arriskuan, biztanleak herri 
batetik bestera mugitzera 
behartzen dituen, eta mundu 
osoko biztanleek 
Debagoieneko biztanleek 
bezain besteko isurketak 
sortuko balituzte, nola lau 
planeta beharko genituzkeen 
berotegi efektuko gasen 
eragina asetzeko. Tarte 
honetan irakurri nion baita 
ere Nagore Iñurrategi MUko 
irakasle eta ikerlariari 
dis-gaitasuna duten pertsonen 
aurrean jartzen garenean, 

pertsona ikustera iristen 
garenean soilik hasiko garela 
onarpenerako urratsak egiten, 
eta begirada aldatzea dela 
ezinbestekoa, inklusioa 
egongo bada. Eta garun 
paralisiaren aurrean, edo 
osasun mentalak dituzten 
pertsonen aurrean, edo 
adimen urritasuna duen 
pertsona baten aurrean 
jartzen garenean nor ikusten 
ote dugun, dis-gaitasuna, edo 
pertsona. Oñatiko Natur 
Eskolako kide Aimar 
Uribesalgok jarri gintuen 
krisi ekologikoak hartu duen 
protagonismoaz, berrikuntza 
sozialaren beharraz eta 
berdintasunaren, 
kooperazioaren, 
komunitatearen garrantziaz, 
edo zaintzaz gogoeta egiten. 
Adibide batzuk besterik ez 
dira, ditugun erronkei 
erantzunak bilatzeko bidean 
gako izango diren pertsonek 
mahai gainean ipini 
dituztenak. Pertsonok izango 
baikara, bide horretan gakoa. 

Pertsonatik taldera
Adibide batzuk besterik ez 
dira, dagoeneko klabe 
horretan aspaldi pentsatzen 
hasi zen gizarte baten isla 
direnak; izan ere, ziur nago 
gure ingurune hurbileko udal, 
elkarte, industria, 
hezkuntzako eragile, herri 
mugimendu eta gehiago 
jarriak direla erronka sozial 
askotarikoei erantzunak 
bilatzeko klabean. Haiek 
badituzte esku artean halako 
edo bestelako proiektuak, 
kezka horretatik abiatuta 
sortuak. Ekuazioa honela 
gelditzen zaigu, beraz. Hor 
daude herritarrak, 
norbanakoak, eta hor daude 
herritarrak antolatuta eratzen 
diren eragile, herri 

mugimendu, enpresa zein 
erakunde publikoak. Eta 
galdera da ea horiek guztiek, 
bakoitzak bere aldetik eta 
elkarren arteko lotura barik, 
izango duten behar adinako 
indarrik esku artean ditugun 
erronkei tamainako 
erantzunak emateko. 

Debagoiena, lanerako prest
Klabe horretan pentsatzen 
jarrita, eskualdeari begira 
jarri natzaio, izan ere, 
alferrikakoa izango da 
erantzunak elkarrekin eman 
behar direla defendatzea, 
horretarako desiorik ez 
badago. Beraz, ba al dago 
elkarlanerako nahirik? 
Ikusten al da beharrik? 
Debagoienean, ba al dago 
lehengairik? Kezkatzen gaitu 
gure seme-alabei utziko 
diegun etorkizunak? Gertu 
gaude emateko? Gertu gaude 
elkarrekin eraldaketa 
bultzatzeko? 

Batzuek pentsatuko dute 
ezetz, nahiago dutela euren 
egunerokoan sortzen 

zaizkien arazoak kudeatu, 
nork bere zilborrera begiratu 
eta indarrak euren ongizate 
ekonomiko baten alde 
xahutu. Beste asko, eta 
eskualde honetan ez dira 
gutxiengoa, lanerako eta 
ekintzarako gertu egongo 
dira, erronkak identifikatu, 
ideiak mahai gainean ipini 
eta proiektuen mesedetan 
ahal dutena emateko. 

Bailara ekintzailea izan da 
gurea; beti jakin izan dugu 
egoera zailetan aurrera 
egiten, edo kooperatiben 
bailara da hau bezalako 
esaldiek ohartarazten digute 
bailara langilea, ekintzailea, 
berritzailea eta 
kooperatzailea izan dela 
gurea, eta oraindik ere 
izaera horretatik tiraka 
emateko asko izan 
genezakeela. 

Adibide bi emango ditut 
elkarlanaren bidea lantzeko 
nahia eta beharra dagoela 
defendatzen dutenak eta 
orain oraingoak direnak, 
gainera. Joan den astean, 

Bergaran egin zen 
Eskualdeko Sarearen I. 
Topaketan ikusitakoa da 
lehenengoa. Ia 80 eragile 
elkartu ziren bertan, 
eskualde saretu eta batu 
batek etorkizuneko erronkei 
erantzuna emateko izan 
dezakeen ahalmena balioan 
ipintzeko. Ia 80 eragile batu 
ziren, udazkeneko arratsalde 
ilun eta euritsu baten, 
eskualdean lankidetzatik 
eraldaketa ahalbidetzera 
datorren proiektu baten 
babesean. Ez da gutxi!

Bide beretik mintzo da 
joan den astean Goiena 
telebistak eskaini zuen 
Debagoiena eskualde batua 
erreportajea ere. Alegia, 
lankidetzarako eta 
kooperaziorako urratsak 
egiteko beharra dagoela eta 
bide horretatik etorkizun 
itxaropentsua ikuskatu 
genezakeela esatera. 
Oraindik ere bide emankorra 
dagoelako lantzeko eta 
horrek aukeraz beteriko 
eszenatoki bat zabaltzen 
digulako. Egindakoa nahikoa 
ez delako, eta egitekotan, 
elkarrekin eta ikusmira 
zabaltzetik egin beharko 
delako. Beraz, egingo dugu 
ahalegina, elkarrekin eta 
norabide partekatuan, 
erantzunak bilatzeko?

Etorkizunari aurre hartu, bakarrik ala batera?

DEbagoiENa ERaLDatzEN

MIREN ARREGI / kazEtaRia Eta D2030 EkiMENEko kiDEa

BAKOITZA BERE 
ALDETIK JOANDA, 
IZANGO DUGU 
INDARRIK ERRONKEI 
ERANTZUTEKO?

itziaR LaRRaÑaga / gMk

ETORKIZUNAK 
ERRONKA 
KONPLEXUEI 
ERANTZUN BEHARRA 
EKARRIKO DIGU

ESKUALDE HONETAN 
ASKO DIRA LANERAKO, 
BERRIKUNTZARAKO 
ETA EKINTZARAKO 
GERTU DIRENAK



Txistulari Eguna

IGOR HERRARTE
UDALAXPE ARRASATEKO TXISTULARIEN 

IZENEAN

ARRASATE

Orain dela aste bi, 
Leintz Bailarako 
Txistulari Eguna ospatu 
genuen Arrasaten.

Eguraldi ederra eta 
giro aparta izan 
genituen lagun, eta baita 
gure bailara honetako 
txistulari mordoa ere. 

Udalaxpe txistulari 
taldetik eskerrak eman 
nahi dizkizuegu egun 
hau antolatzen lagundu 
diguzuen guztioi: 
Ibai-arte, Udala, 
inguruko herrietako 
txistulariak… 

Bereziki eskertu nahi 
dugu Leintze 
elkartekoen eta 
SUDCekoen laguntza. 

Askotan geratzen da 
euren lana oholtzaren 
gortinen atzean eta 
fokuetatik urrun. 

Hori bai, euren 
lanagatik ez balitz, herri 
honetan egiten ditugun 
ekintza askok ez lukete 
distira bera izango. 

Jarraitu horrela. 
Eskerrik asko!

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

GUTUNAK

'Heidi' Martzillan

AINGERU EPALTZA
'TTAP'-EN ARGITARATUA

"Iruñekoek Heidi dirudizue. 
Berdea baizik ez duzue 
maite". Horra Erriberako 
biztanle baten kexa, 
hiriburuko jendeari. 
Arrazoiz. Iruindarrak, eta 
berdin iruñerritarrak, oro 
har, "berderako" du isuria, 
"hori-gorrirako" gabe. 
Iparraldera aiseago jotzen du 
hegoaldera baino. Nekez du 
Erriberriko marra 
gurutzatzen. Areago 
euskalduna bada. Erribera 
gabe dena konponduta 
legokeela uste dutenak ez 
dira lau txoropito hiri 
buruzagiko euskaltzaleen 
artean.

Nire inguruko gazte bat ez 
zebilen ustekeria horretatik 
urrun. Iruñeko alaba petoa. 
Euskalduna, etxetik. Aita-
amen eskutik Sakana eta 
Larraun ezagutu ditu. Baztan 
eta Bortziri. Ultzama. Aezkoa. 
Iruñerriko gainerako herriak, 
kuadrillarekin. Tafalla eta 
Lizarra, udako besta-
egutegiari esker. 
Haratagokorik ez.

Etxean jakinarazi zuelarik 
Unibertsitatean Martzillako 
mutil bat ezagutu zuela, eta 
hura "arrunt-arrunt majoa" 
zela, halako ezinegon bat 
sumatu zien gurasoei. 
Berrikitan, ferietara 
gonbidatu du, larunbat eta 
igande. Hartara, gure neska 
gauza aunitzetan estreinatu 
da asteburuan. Ez dira denak 
hemen kontatzekoak. Orain 
badaki zer den pipero bat, 
nolako zaporea duen 

ajoarrieroak barraskiloak 
gehitzen zaizkiolarik edo zer 
soinu klase duen 
bazkalondoko kafe-kontzertu 
batek, bestondoak jota 
zaudenean. Herriko gaztelua 
gustatu zaio. Betizuen 
tenorean harritu egin da 
animaliei gehien hurbiltzen 
ziren gazteei jendeak Osama 
eta Moha erraten ziela 
ikusita.

Igande gauaz, etxean, ez da 
samurra izan aita-amekin. 
"Zergatik ez nauzue inoiz 
alde horretara eraman?", 
galdegin die, haserre antzean.

Noiz arte gaude?

IZARO ANDRES
'TTAP'-EN ARGITARATUA

Kontzertua izan dugu duela 
gutxi BECen, Belako eta 
Rural Zombies-ekin batera. 
Azken hauen azken 
kontzertua izan da Euskal 
Herrian, taldea desegitea 
erabaki dute. Ezin diotela 
gehiago eutsi. Nekagarriegia 
dela benetako lana eta musika 
uztartzea, ordu eta gastu 
gehiegi. Osasuna kolokan 
jartzeraino, mentala eta 
fisikoa. Zoritxarrez ezin 
dutela beste lana utzi, 
musikara dedikatzeko. –
Kostata– alokairua ordaindu 
ahal izatea erabaki dute, eta, 
bide batez, jan. .

Jaione Dagdrommer-en 
hitzak irakurri ditut 
Berria-n: "Zenbat abesti 
geratu ote dira sortu gabe 
lanbide beharrean afizio huts 
zirelako?". 

Zorionekoa sentitzen naiz 
ni, gaur-gaurkoz eusten 
diodalako, beste lan 

batzuekin uztartuta –irratia, 
ekitaldi pribatuak, han eta 
hemen idatzi, etab.–, baina 
Izaro-pean eusten diodalako. 
Eta ni diodanean, ni naiz, nik 
eusten diot Izaro-tik, ezingo 
genituzke bi pertsona eutsi. 
Dozena bat pertsonak egiten 
dute niretzat lan, baina ez 
niretzat bakarrik. Ezer 
propiorik ez daukat, gitarra, 
mikrofonoa, ordenagailua eta 
mugikorraz gain. Baina 
alokairuak ordaintzen ditut, 
bi: etxekoa eta entsegu 
lokalekoa. Eta oporretan 
joaten naiz –bekatua!–. Hala 
ere, jakin badakit ingurukoek 
mesede asko egiten 
dizkidatela, eta nik beraiei, 
erdi ofizio erdi ekonomia 
zirkular batean. Lantzean 
ondo, lantzean zenbaki 
gorrietan –eta hemendik 
eskerrak dirulaguntza 
preziatuei–. Nahiago nituzke 
gauzak bere balioz ordaindu. 
Helduko da hori ere, nolabait 
heltzen dabil eta. Baina 
helduko al da?

Foku bat itzaltzen da 
sortzaile bati amore ematea 
besterik geratzen ez zaion 
bakoitzeko. Ezin biziraun. 
Eta pentsatzen dut nik, 
biziraungo al dugu besteok, 
zonbiek ere ez badute 
biziraun?

Beharra

ANDONI EGAÑA
HTTPS://LABUR.EUS/0XFRE

'BERRIA'-N ARGITARATUA

Amagoia Mujika Tolaretxipik 
atzoko bere analisian zioen  
"... baina besteak beste eskuin 
muturraren gorakada 
izugarriaren ondorioz, gauzak 

aldatu egin dira eta gehiago 
alda daitezke.

Espainiako ezker blokeak 
horregatik bilakatu omen du 
'aukera historikoa' zena 'behar 
historiko". 

Temaren atean ere beharra 
gako. 

Beharra irakasle. 
Ez genuen oraintxe ikasi ez 

dela irakasle hoberik.
Google poeta ona da. 
Tekla bati kalka, eta ez 

dakizu nondik irtengo zaizun. 
Ni, Espainiako ezkerrarena 

azaltzeko atsotitz baten 
konfirmazio bila nenbilen. 

Betidanik esan izan baitugu 
"beharra irakasle ona da". 

"Beharra irakasle" idatzi 
dut, errefrauaren hedadura 
eta sakonera maila neurtzeko. 

Eta Googlek figura poetiko 
bat itzuli dit, kiasmo bat 
oparitu. 

Hitzen ordena aldaketa 
xume batek esanindar handia 
izan dezake. 

"Beharra irakasleren" bila 
nenbilen eta Googlek erakutsi 
dit "irakasle beharra" 
handiagoa dela. 

Gotzon Garaterengana iritsi 
baino lehen egin dut topo 
euskara zein ingeles 
irakasleen beharrarekin; 
irakasle beharra Tafallan eta 
Euban; irakasle beharra 
Iralen...

"Irakasle beharra" "beharra 
irakasleri" gailendu zaio 
sarean. 

Zerbaitengatik. 
Nik ere nahiago nuen Pablo 

Iglesias irakasle, Pablo 
Iglesias presidenteorde baino.

HANDIK ETA HEMENDIK

Post gehiago 6. orrialdean.

GARBINE UBEDA

HAUXE BAI JENEROA!

GOIENA ALDIZKARIA  2019-11-15  EGUBAKOITZA IRITZIA      9
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Herritarrek proposatutako 
proiektuetara 250.000 euro bide-
ratuko ditu Udalak bigarrenez, 
eta horiek aukeratzeko parte 
hartze prozesua martxan dago. 
Hala, azaroaren 24ra arte, 113 
proiekturen artean hiru gustu-
koenak aukeratu ahalko dituzte. 
Iaz egin ziren lehen aurrekontu 
parte hartzaileak, eta bertatik 
atera ziren Txikitxikoa, bizikle-
tak garbitzeko gunea eta Erguin-
go igogailu proiektua idazteko 
ekimenak, besteak beste.

Atzo egin zuten aurtengo au-
rrekontuen aurkezpena. EAJko 
Anuska Ezkurra, EH Bilduko 
Maider Morras, Elkarrekin Arra-
sateko Igor Urizar eta udal web-
gunea kudeatzen duen Jon Egu-
ren izan ziren bertan. Ekimenak 
Udaleko alderdi guztien babesa 
du, baina alderdi sozialistako 
ordezkariak ezin izan ziren age-
rraldian egon. Ezkurrak adie-
razi zuen iazko ekitaldian "par-
te hartze handia" izan zela pro-
posamenak egiteko orduan –352 
proposamen jaso zituzten–, 
baina "ez hain handia" botatze-
ko orduan. Hori dela eta, atzo 
ireki zen botaketa fasean parte 
hartzera gonbidatu zituzten he-
rritarrak, eta hori errazteko sei 
botaketa-gune jarriko dituzte 
aurten: BAZ, Kulturate, Musa-

kolako kiroldegia, Santa Mari-
nako liburutegia, Etxaluze erre-
tiratuen etxea eta Gazte Bulegoa. 
Hala, astean lau egunez udal 
langile bat egongo da gune ho-
rietan, ordenagailu batekin, 
herritarrei botoa emateko pro-
zesuan laguntzen.

Aurrez aurreko botoaz gain, 
udal webgunean ere eman ahal-
ko da. Beharrezkoa izango da 
18 urtetik gora edukitzea –2019ko 
azaroaren 11ko datarekin– eta 
Arrasaten erroldatuta egotea. 
Norbere nortasun agiri zenbakia 
eta jaiotza-data finkatu ostean, 

hiru proposamen gustukoenak 
aukeratu beharko dira: lehena-
ri bost puntu, bigarrenari bi eta 
hirugarrenari bat. Balidatu au-
rretik, puntuen banaketa aldatu 
nahi izanez gero, aukeraketa 
desegitea posible da.

Iazkoak eta aurtengoak 
Iaz, 101 proposamen geratu ziren 
egin gabe eta aurten berriz bo-
tatu ahalko dira. Horiez gain, 
beste hamabi proposamen berri 
egin dituzte aurten arrasatearrek; 
beraz, guztira, 113 aukera egon-
go dira botatzeko.

Jon Eguren, Anuska Ezkurra, Igor Urizar eta Maider Morras, astelehenean. X. GOROSTIDI

Aurten ere, 250.000 euro 
herritarren proiektuetara
arrasatearrek hilaren 24ra arte eman dezakete botoa aurrekontu parte hartzaileetan. 
guztira, 113 proposamen daude eta 18 urtetik gora dituztenek hiru gustukoenak 
aukera ditzakete: lehenari bost puntu, bigarrenari bi eta hirugarrenari bat

Gaztaina-jana, 
hilaren 22an
Udazkenaren hoztasuna goxatzeko 
gaztaina-jana egiten dute 
aspalditik Arrasate Herri Eskolako 
lagunek; ez Eskolako haurrentzako, 
Arrasateko haur guztientzako 
baizik. Aurtengoa gaur egitekoak 
ziren, hasieran, baina arazo 
batzuengatik astebete atzeratu 
dute. Beraz, azaroaren 22an, 
barikua, gaztaina usaina 
nagusituko da Herriko Plazan.

ARGAZKIJABEAXXXXXXX
Udalatxeko paraje bat. ARRASATEKO UDALA

Arrasateko mendi altuena ingu-
ratzeko ibilaldia egingo dute 
bihar. Hitzordua: Udalako apar-
kalekuan, 09:00etan. Horrez gain, 
Meatzerreka eta San Balerio 
hobeto ezagutzeko bisita gidatua 
ere egingo dute bihar goizean, 
Arrasatek altzairuaren munduan 
izan zuen garrantzian sakontze-
ko. Hitzordua: 10:00etan Herriko 
Plazan edo 11:00etan San Balerion.

Udalatxi bira eta 
Meatzerrekan bisita, 
zapatu goizean

Arrasatearren parte hartzea areagotzeko sei gune jarri dituzte 
astean lau egunez, jendeak boto fisikoa emateko: BAZ, Kulturate, 
Musakolako Kiroldegia, Santa Marinako liburutegia, Etxaluze eta 
Gazte Bulegoa. Ordutegi zehatzak, Goiena.eus-en ikus daitezke.

Bulegoak martxan, astelehenetik

Udal langile bat, Kulturaten jarritako boto gunean. XABI GOROSTIDI

Hauek dira aurten arrasatearrek 2019an egin dituzten eta 
onartuak izan diren proposamen berriak.
• Garapen komunitarioa Herrian egiten diren aktibitateak 

bateratzea. 
• Garbitasuna Zigarrokinak botatzeko edukiontziak jartzea 

kaleetan. 
• Garbitasuna Herriko zaborrontzi kopurua bikoiztea. 
• Ingurumen ekintzak Deba ibaian bizia emateko ekintzak 

antolatzea. 
• Irisgarritasuna Jose Luis Iñarra kalea zabalago egitea, 

espaloiak konpontzea, zuloak kentzea eta zebra-bideetako 
koxkak kentzea. 

• Irisgarritasuna Jose Luis Iñarra kaleko espaloiak konpontzea 
eta bertako ziburuak konpontzea. 

• Hobekuntzak Santa Marina auzoa berritzea: loreak jartzea, 
horma-irudiak margotzea... 

• Hobekuntzak Kalean komun publiko gehiago jartzea. 
• Hobekuntzak Adituak ez diren entzuleentzako moduko 

hitzaldiak egitea. 
• Kultur ondarea Herriko eskulturei balioa ematea.
• Kultur ondarea Herriko eskultura industrialei balioa ematea.

Aurten, hamabi proposamen berri
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Baserritarren Azokaren baitan, 
I. Babarrun Eguna antolatu dute 
Udaleko Garapen Iraunkorreko 
Sailak eta Debagoieneko Landa 
Garapenerako Elkarteak.

Urteko sasoi honetan hain ondo 
sartzen den babarruna askota-
riko koloretan ikusteko eta eros-
teko aukera zabala izango da, 
beraz. "Gure lurretara eta gure 
klimara bikain egokitzen den 
produktua da babarruna. Akaso, 
ezagunena Tolosako babarrun 
beltza da. Gure inguruan badau-
de era horretako babarrunak 
ekoizten dituzten baserritarrak, 
eta horien produktuak erosi 
ahalko dira. Baina ez beltza ba-
karrik; baita Araban oso prezia-
tua den pinta babarruna eta 
arrocina izenez ezagutzen den 
babarrun zuri txikia ere bai", 
azaldu du Landa Garapenerako 
Elkarteko Agurtzane Diazek. 

 Babarrun moten arteko ez-
berdintasunei eta antzekotasu-
nei buruz galdetuta, hona Diezen 
erantzuna: "Landatze prozesuan 

ez da apenas alderik. Maiatzean 
sartzen dira eta urri inguruan 
batu, eta tratamendu bera jaso-
tzen dute guztiek: ereiteko, ja-
sotzeko, mantentzeko... Aldea 
kolorean dago; baina, batez ere, 
zaporean". "Behin erosita, kris-
talezko poteetan edo telazko 
poltsetan mantentzen dira ho-
beren. Denbora luzez mantendu 
daitezke bertan, baina babarru-
nekin lotutako edozein zalantza 
izanez gero, baserritarrei zapa-
tuan zuzenean galdetzea da au-
kerarik onena", azaldu du Uda-
leko Garapen Iraunkorreko 
teknikari Nerea Lazpiurrek.

Ikusi, erosi eta dastatu
Azokak hiru aditz horiek prak-
tikan jartzeko balioko du. 

12:00etan, Arrasateko babarrunak 
dastatu ahalko dira euro baten 
truke, erositako horrek nolako 
zapore gozoa eduki dezakeen 
irudikatzeko. Herriko hiru ba-
serritatik eroandako babarrunak 
prestatuko dituzte Lanbide Has-
tapeneko Sukaldaritza modulu-
ko ikasleek. Bata Tolosako ba-
barruna izango da, baina Aska-
sibar baserriko Arabako pinta 
eta Elkoro baserrian batutako 
baba zuri txikia ere prestatuko 
dituzte. Ez da goizaldeko ekintza 
bakarra izango, ordea. Ordube-
te lehenago, 11:00etan, haurren-
tzako tailer bat egingo dute 
bertako baserrietako sasoiko 
produktuekin.   

Babarrunak eta gehiago 
Arrasaten ekoiztutako babarru-
nez gain, ingurutik etorritako 
bost ekoizle txikiren lekaleak 
ere egongo dira salgai. Lekale 
horien artean egongo da baba-
rrunekin primeran moldatzen  
den aza, baina baita dilistak eta 
garbantzuak ere. 

2014an babarrun lehiaketa egin zuteneko argazkia, non Danok Bat elkarteak irabazi zuen. XABI GOROSTIDI

Babarrunek geldialdia 
egingo dute Seber Altuben
baserritarren azokan askotan izaten da protagonista sasoiko produktu bat; bihar, 
zapatua, azarokoa egingo dute, eta oraingoan, babarrunari tokatuko zaio. bezeroen 
artean kalitatezko lekalez osatutako Eusko Labelen hamar otarre zozketatuko dituzte 

ARRASATEKO HIRU 
BASERRITAKO 
BABARRUNAK ETA 
AZAK DASTATU 
AHALKO DIRA BIHAR

'Ta ezer ez da berdin'

Arrasateko kale batian ume bat hurbilddu eta "¿Señor me dice la 
hora?" esaterakuen, derrepentien, konturaketan gare gaztaruek, 
ezer esan barik, alde egin dauela. Kolpien, beste begi batzuaz 
hasten gare geure inguruai begire: antxiñako txima luziak, arropa 
estuak eta bota makarrak desagertu, eta haretxen lekuen, 
burusoilak, alkandorak eta zapatak dauzela akordetan gare. 
Mutaziñue larrixaue da seme-alaba izatetik, guraso izatera salto 
egin douela ikusterakuen, eta hori gutxi balitz, arau danak 
zalantzan jarri eta kontra egittetik, araujartze amorratu izatera 
pasau gare. (Seme-alabei galdetu). Ebalten dittuauen argumentuak 
be mutaziño edo aldaketa horren seiñale die: gaurko gaztiek ez 
dauiela erantzukizunik hartzen, sufrimendurako gaittasunik ez 
daukiela, entzuten dauien musikie ez dala musikie, gure sasoian 
gauzak oso bestelakuek ziela ... Kinttadetarako deialdixe oso pista 
ona dan arren, atzeneko hillabetietan tanatorixuari einddako 
bisitten kopurua da, zalantza barik, gaztaruak aspaldi fan danaren 
pistarik argixena. Hertzainak taldian abestixek esaten euen letxe: 
Ta ezer ez da berdin. Ala bai?

NiRE uStEz

GAIZKA ERAÑA

ARRASATEKO UDALA

Gesalibarko parkea, aukeratuta
Urrian jarri zen martxan gune horretako parkea aukeratzeko parte hartze 
prozesua, eta asteon jakinarazi ditu Udalak horren emaitzak. 
Irudian agertzen den diseinua izan da irabazlea, 69 botorekin. Guztira, 133 
lagunek eman dute botoa eta horien erdiak baino gehiagok egin dute 
irudiko diseinuaren alde: %51,8k, hain justu. 

Arrasatearren %24,4k 65 urtetik 
gora dituztela ikusita, bakarrik 
eta babesgabe sentitzen diren 
horiek identifikatzeko programa  
bat jarriko du martxan Udalak. 
Begirada aktiboak izena jarri 
diote, eta boluntariotzan oina-
rritutako ekimena izango da. 
Horretarako, Udalak herriko 
erretiratuen, pentsiodunen edo-
ta pertsona helduen elkarteekin, 

erakundeekin, taldeekin zein 
plataformekin lankidetzan aritzea 
du helburu, guztien artean ba-
kardade egoerak ahalik eta az-
karren identifikatzeko, horien 
berri gizarte zerbitzuetan ema-
teko eta, azkenik, beharrezkoa 
den kasuetan egoera horiei au-
rre egiteko dauden errekurtsoak 
beharra duten horien eskura 
jartzeko. 

Etxez etxeko laguntza zerbitzua 
ematen duen Grupo SSI koope-
ratibarekin batera garatuko dute 
ekimena.

Adindunen bakardade 
egoerak identifikatu 
nahi ditu Udalak
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Ikastola guztien laguntza-premia 
ez da berdina. Hego Euskal He-
rrian euskara ofiziala da, baina 
Zuberoan, ordea, ez, horrek da-
karren guztiarekin: egoera eko-
nomikoa zaila eta erakundeen 
babes falta. 

Egoera zail horri aurre egite-
ko, gurasoak otarreak saltzen 
hasi ziren 2003an, eta 2013an 
Hego Euskal Herrira hedatu 
zuten kanpaina. Ikastolako hau-
rren gurasoek egindako produk-
tuz betetako otarreak dira: gaz-
ta, eztia, bixkotxak, pateak... 
Hauek salduz lortutako irabaziak 
ikastolaren behar ekonomikoak 
estaltzera bideratzen dituzte, 
eta horri esker, besteak beste, 
ikastola handitzea lortu dute. 
Baina egoerak larriak izaten 
jarraitzen du eta euskaltzaleen 
laguntza beharrezkoa dutela 
azpimarratu dute: "Zuberoako 
bi ikastolak oso nekez bizi dira 
eta aurten ere zuen laguntza 
behar dute. Zuberotarrek euren 
herrian sinesten dute, nola ez! 

Baina Euskal Herriko anaia 
txikiena izanez, badugu beste 
anaia gehienen behar gorria", 
azaldu dute Ikaskoli-ren antola-
tzaileek.

Zuberoan, Lehen hezkuntza
Seaskak bi ikastola ditu Zube-
roan: Basaburu ikastola Alozen 
eta Eperra ikastola Sohütan.  
Lehenean 36 ume daude eta bi-
garrenean, aldiz, 103. 

Lehen Hezkuntzako ikasketak 
Zuberoan bertan egiten dituzte, 
baina Bigarren Hezkuntza eus-
karaz ikasi nahi badute, Nafarroa 
Beherera joan behar dute, Zi-
buruko Lartzabal Ikastolara, 
hain zuzen. "Erabateko murgil-
tzea lortzeko Bigarren Hezkun-
tza Zuberoan eskaintzeko aha-

leginetan ari gara, nahiz eta 
diru eta lan asko eskatuko digun. 
Horregatik, Euskal Herrian zehar 
kanpaina ahalik eta gehien za-
baltzeko ahaleginak egiten ari 
gara aurten".  

Euskararen erabilera, "behera"
"Luzaroan izan da Zuberoa herri 
euskalduna, zuberotarrak eus-
karaz mintzatzen baitziren. Egun, 
maskaradak eta pastoralak bizi 
dira, baina ohartu behar dugu 
hizkuntza galtzen ari dela azkar", 
azaldu dute antolatzaileek.  Be-
rriki kaleratu diren erabilera 
inkestek hori frogatu dute, eta, 
azaldu dutenez, euskararen 
transmisioa ikastoletan egiten 
da, etxean baino gehiago. 

Otarreak, abenduaren 2ra arte
Bi otarre dituzte salgai: Ahüzki 
–40 euro– eta Irati –52 euro–. 
Eskariak www.ikaskoli.eus web-
gunean eta nikere@ikaskoli.eus 
helbidean egin daitezke eta 
abenduaren 13tik aurrera AEDn 
edo Ereindajan-en jaso.

Aloze herriko Basaburu ikastolako umeak, pozarren. SEASKA

Otarre goxoak, Zuberoako 
ikastolei laguntzeko
Eperra eta basaburu ikastolek martxan dute berriz 'ikaskoli' egitasmoa. bertako 
produktuz betetako otarreak saltzen dituzte, eta batutako dirua ikastolara bideratu; iaz 
15.000 euro batu zituzten 1.400 otarre salduz, eta aurtengoak, jada eska daitezke

OTARREAK HILAREN 
2RA ARTE ESKATU 
AHAL DIRA, ETA 
ABENDUAREN 13AN 
BANATUKO DITUZTE

Duela hiru aste, ezkontza batean, petardoak modu "arriskutsuan" 
bota izana salatu dute. "Bi ekintza zeuden plazan eta eszenarioko 
musika ekipotik gertu bota zituzten; jende asko izutu egin zen".

GOIENA

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo  688 69 00 07.

Petardoak, modu 
"arriskutsuan"

JUAN RAMON GARAI

Albina Madinabeitia, sakonean
Arrasatek eman duen biolin-jole trebeenari buruz jardun zuten Arrasate 
Zientzia Elkartearen Iragana astintzen hitzaldi zikloaren bigarren saioan. 
Hari buruz asko ikertu eta idatzi duen Jose Mari Velez de Mendizabalek 
gidatu zuen saioa, eta oraingoan ere arrasatearrek ez zuten hutsik egin; 
Kulturate txiki geratu baitzen, beste behin.

Pentsiodunak
Biharko mobilizazioen ostean, astelehenean berriz batuko dira; 
12:00etan, Herriko Plazan.

1967an jaiotakoen kintada 
Azaroaren 23an batuko dira berriz. Joateko gogotsu daudenek 
60 euroko diru sarrera egin beharko dute ES12 2100 1972 0102 
0013 4059 kontu zenbakian.

1974an jaiotakoen kintada
Azaroaren 30ean elkartuko dira, 12:30ean Herriko Plazan. 
Bazkaria egingo dute eta sorpresentzako tartea ere izango da. 
Joateko, sartu 50 euro ES36 3035 0001 51 0010143906 kontuan.  

oHaRRak
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Amaia Aranegi aRRaSatE
Mondravember ekimenaren ba-
rruan, gizonezkoen minbiziaren 
inguruko hitzaldia antolatu dute. 
Aurreko urtean azaroan anto-
latutako ekintza desberdinekin 
jasotako dirua Arkaitz Carra-
cedok zuzendutako laborategira 
bideratu zuten eta aurten ere  
horrela egingo dute. Izan ere, 
hark zuzentzen duen 25 pertso-
nako lantaldeak prostata min-
bizia ikertzen du.
Biologia ikasi zenuen; nolakoa izan 
da zure bilakaera profesionala? 
Biologia ikasi nuen Euskal He-
rriko Unibertsitatean eta espe-
zializazioa biomedikuntzan egin 
nuen, Madrilen. Nire asmoa ez 
zen tesia egitea edo ikerkuntza-
ra bideratzea, baina horretara 
motibatu ninduen irakasle ba-
tekin egin nuen topo. Bere la-
borategira joateko eta bertako 
lana ezagutzeko animatu nin-
duen. Bere jarrerak eta labora-
tegian lantzen zituzten gaiak 
ezagututa, tesia egitea erabaki 

nuen. Eusko Jaurlaritzan beka 
bat eskatu, eta Madrilen egon 
nintzen lau urtez. Hurrengo 
pausoa Ameriketako Estatu Ba-
tuetara joatea izan zen, eta ber-
tan, minbiziaren inguruan iker-
tzen egon nintzen. Lerro hori 

hartuta, Bilbora, CIC Biogunera, 
bueltatzeko aukera izan nuen. 
Bertan IkerBasque titulua esku-
ratu, eta horrekin ikerkuntza 
egiteko plaza bat daukat.
Nondik lortzen dituzue dirulagun-
tzak? 

Laborategi-buru guztiok Esta-
tuko proiektu bat izan behar 
dugu, ezinbestekoa da dirua-
gatik eta prestigioagatik. Ez-
berdintzen gaituena Europa 
arloko dirua da. Europako Ba-
tzordeak ERC proiektuak ditu; 
Europa arloan proiekturik ga-
rrantzitsuenak dira. Orain dela 
sei urte, laborategia hasten 
dutenentzako proiektua lortu 
nuen, 1,5 milioi 5 urterako, eta 
iaz  beste bat lortu nuen. Min-
biziaren aurkako elkarteak ere 
finantzatzen du ikerketa, eta 
hor beste proiektu kolaborati-
bo bat daukagu. Leku eta mota 
ezberdinetatik lortzen ditugu 
dirulaguntzak. Baina egia da 
azkenaldian murrizketak egon 
direla.
Gizartea kontzientea da ikerkuntzak 
duen garrantziaz? 
Oso garrantzitsua da gizartea-
ri jakinaraztea eta jendeari 
azaltzea zer egiten dugun, zer-
gatik den garrantzitsua iker-
kuntza. Ikertzaileok isolatuta 
gaudela pentsatzen du jendeak, 
gauza konplikatu eta ulertu 
ezin direnekin lanean, baina 
hori ez da horrela. Nire labo-
rategian, etengabean minbizia 
zer den azaltzen saiatzen gara, 
eta dauden aurrerapenak tes-
tuinguruan jartzen. Maila ez-
berdinetan egiten ditugu hitzal-
diak: ikastoletan, gaixo eta 
familiar taldeekin, kolektibo 
ezberdinekin...
Nolako aurrerapenak egon dira 
orain arte?

Duela 40 urte, minbizia zuten lau 
pertsonatatik hiru hiltzen ziren. 
Gaur egun, lau horietatik bi bizi 
dira eta helburua da hemendik 
hamar urtera lau pertsonatatik 
hiruk bizirautea. Gainera, gaur 
egun sartzen diren berrikuntzak 
gero eta azkarrago mugitzen dira, 
eta hori ere eskertzekoa da. Gero 
eta azkarrago dakigu tratamen-
duek funtzionatzen duten ala ez. 
Gure teknologia merkeagoa da; 
hortaz, errazagoa da minbizi bati 
molekularki NA zenbakia atera-
tzea, eta hau oso garrantzitsua 
da tratamendu pertsonalizatuak 
egiteko. Gainera, teknologia in-
dartsuagoa daukagu, laborategian 
ordenagailuekin egiten dugu lan 
inteligentzia artifiziala erabiliz. 
Beraz, etorkizuna itxaropentsua 
da.
Azaroaren 27an hitzaldia egingo 
duzu Arrasaten. 
Amaia Zabala lankidearekin 
batera –Arrasateko ikerlaria– 
egingo dut hitzaldia. Minbizia 
zer den azalduko dugu, nola 
sortzen den, zeintzuk diren oi-
narriak eta gaur egun ezagutzen 
ditugun kontzeptuak azalduko 
ditugu. Hitzaldi interaktiboa 
izango da eta parte hartzea sus-
tatzen saiatuko gara.  

Arkaitz Carracedo, Mondravember taldearekin batera. GOIENA

"Oso garrantzitsua da 
ikertzaileon lana azaltzea"
ARKAITZ CARRACEDO ikERLaRia
arkaitz Carracedo CiC biogune zentroko ikertzailea azaroaren 27an arrasaten 
izango da Markel irizar txirrindulariarekin batera hitzaldia egiten 

"MINBIZIA 
BIZITZAREN PARTE DA 
ETA GIZARTEAK HORI 
ONARTZEA 
EZINBESTEKOA DA" 

Awlad, hesiak gainditu doku-
mentala estreinatuko du Ane 
Irazabal kazetariak Cosimo Ca-
ridirekin batera azaro amaieran. 

Ume errefuxiatuak eskolara-
tzeak duen eragina kontatzen 
du Eusko Jaurlaritzako Giza 
Eskubideen Zuzendaritzaren 
laguntzarekin ekoiztutako do-
kumentalak. Protagonistak lau 
ume dira eta  bakoitza herrial-
de batean kokatua dago: Berlin, 
Samos uhartea (Grezia), Jorda-
niako Zaatari kanpalekua eta 
Oñati. Toki bakoitzak ihesaldia-
ren etapa bat islatzen du.

Estreinaldia Zinexit jaialdian 
izango da: azaroaren 28an Bilbon, 
Golem Azkuna Zentroan; eta 
azaroaren 29an Gasteizen.  

Ane Irazabalek 
dokumentala 
estreinatuko du

Azaroaren 19rako, martitzena, 
Emakume Ekintzaileen Nazioar-
teko Eguna dela eta, emakume 
ekintzaileen euskal elkarteak 
11 kafe izeneko world kafea an-
tolatu du. Jarduera hau Euskal 
Herriko hamaika herritan aldi 
berean egingo da, emakumeek 
gidatutako ekintzailetzari ikus-
garritasuna emateko helburua-
rekin. Arrasaten goizeko hamai-
ketan Gelmako Ogiberri kafete-
gian egingo da, eta negozioaren 
buru diren emakumeek beren 
beharrak erdigunean jartzeko 
eta hamaika gai ezberdini buruz 
mintzatzeko aukera izango dute. 
Talde txikia izango da eta izen 
ematea elkartearen sare sozialen 
bidez egin daiteke.

Emakume ekintzaileen 
eskutik, '11 kafe' 
ekimena Arrasaten

A. A. aRRaSatE
Oneka plataforma, Euskal He-
rriko emakume pentsiodunen 
elkartea, duela bi urte sortu zen 
eta orduz geroztik hainbat ekin-
tza antolatu ditu, helburu baka-
rrarekin: emakume helduen eta 
pentsiodunen arazoak ezagutze-
ra ematea.

Guztira, 300 emakume inguru 
daude plataforman eta esparru 
desberdinetatik iritsi dira: sin-
dikatuak, boluntarioak… baina 
feminismoak eta pertsona hel-
duen arazoak aldarrikatzeko 
nahiak batzen dituzte. 65 urte-

tik  gorako emakumeek paira-
tzen dituzten arazoei aurre 
egiteko plataforma da Oneka: 
emakumeen eta gizonen solda-
ten eta pentsioen arteko arra-
kala, bakardadea, prekarietatea, 
biolentzia, zaintzak, autono-
mia… Arazo horiek guztiak 
gizartean "ikusezinak" direla 
salatzen dute.

Azaroaren 25ean Indarkeria 
Matxistaren Kontrako Nazioar-
teko Eguna dela eta, hitzaldia 
antolatu dute Euskal Herriko 
hainbat herritan. Arrasaten aza-
roaren 19an izango da, 18:30ean, 
Kulturaten; dinamikoa izango 
da eta bertara gerturatzen diren 
guztiek arazo larri honen ingu-
ruan hausnartzeko aukera izan-
go dute. Hitzaldia Farapi antro-
pologia aplikatuko enpresako bi 
kidek emango dute: Nerea Elia-
sek eta Leire Kortajarenak.Nerea Alias, Farapiko kidea. GOIENA

'Emakumeen aurkako biolentziak ez 
du adinik' hitzaldia martitzenean
Emakundek eta oneka plataformak antolatutako 
hitzaldia azaroaren 19an izango da, kulturaten
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Oihana Elortza ARRASAtE
Zapatuan Real Union taldearen 
aurka (Mojategin 16:30ean) ira-
bazi egingo duen sentsazioarekin 
zuzenduko duela ziur dago Asier 
Olaizola entrenatzaile berria. 
Hala izanez gero, denboraldiko 
lehen garaipena litzateke Mon-
drarendako etxean.
Une honetan, ez da erronka erraza 
Mondra zuzentzea. 
Ez, ez da batere erraza, baina 
zuzendaritzari eskerrak eman 
gura dizkiot nitaz akordatu di-
relako. Taldea ezagutzeko pro-
zesua hasi berri dut baina argi 
daukat Mondrak duen mailare-
kin ezin dela dagoen lekuan 
egon. Baina futbola hori da, 
dinamika txar baten sartzean 
asko kostatzen da irtetea. Hori-
xe izango da lehen helburua, 
mentalitatea aldatu eta egoera-
ri buelta ematen hastea.
Biharko partidua da hurrengo erron-
ka zuzena?
Gure zelaian jokatuko dugun 
partidua izango da eta, gure 
lanari garrantzia emanez eta 
arerioa errespetuz hartuz, par-
tidua irabaztera joango gara. 
Irabazitakoan gauzak beste modu 
batean ikusiko direla ziur nago.
Mondrak etxean ez du oraindik 
irabazi. 
Etxeko partiduetan erosoago 
zaudela suposatzen da eta lasai-
tasun horren barruan hobeto 
lan egingo duzula pentsa daite-
ke. Baina puntuak berdintsu 
balio dute eta ongietorriak izan-
go dira edozein tokitan. Egia da 
jendeari eskaini nahi dizkiogun 
garaipenak etxean izango dire-
la, herritarrak errazago joango 
dira ikustera-eta etxeko parti-
duak. Zapatuan partidua iraba-
zi egingo dugulakoan nago.
Zaleei pazientzia eskatzeko moduan 
zaudete? 
Bai, bai. Oraindik hasi baino ez 
gara egin. Bederatzigarren jar-
dunaldia jokatuko dugu eta 36 
dira, laurden bat egin dugu. 
Asko dugu egiteko, partidu ba-

tzuk alde eta beste batzuk kon-
tra joango dira, eta zaleei lasai-
tasuna izatea eskatuko nieke. 
Baita taldea animatzea eta ba-
besa ematea ere.
Entrenatzaileoi taldea zuen gustu-
ra antolatzea gustatzen zaizue. 
Denboraldia hasita dagoela hartu 
duzu zuk taldea. Zer egingo duzu? 
Taldea dena da, dagoena. Joka-
lariak ere daudenak dira eta 
ezin gara edozer eskatzen eta 
gauzak aldatzen hasi. Badakit  
jokalariek badutela maila fut-
bolean gehiago egiteko, eta, ja-
kinda zer dagoen, mentalki 
hasiko gara lan egiten, jendeak 
konfiantza hartzeko eta dituen 
estres eta puntu negatiboak ken-
du eta euren joko ona ateratzen 
hasteko.
Egoerari psikologikoki buelta ema-
tea da zailena? 
Bai, bai. Gai teknikoak edo tak-
tikoak neurtu daitezke, objek-
tiboak dira, eta hobetu eta lan-
du daitezke. Arlo psikologikoa 
ere landu daiteke, noski, baina 
neurtzen zailagoa da. Denok 
emaitzari begiratzen diogu eta 
horrek esaten digu aurrera goa-
zen edo ez. Baina emaitzaren 
influentzia zuzena lanarekiko 
ez da hain-hain zuzena. 

Asier Olaizola martitzeneneko entrenamenduan Mojategin. O.E.

"Mondra ezin da hor 
egon, maila hobea du"
ASIER OLAIZOLA MONDRA FutbOL tALDEKO ENtRENAtzAILEA
zarautzen kontra zuzendu zuen getariarrak talde zuri-morea, lehen aldiz joan den 
asteburuan; bihar Mojategin arituko da, etxeko zaleen aurrean. Ilusioz dator

"ZIUR NAGO 
ZAPATUAN IRITSIKO 
DELA DENBORALDIKO 
LEHEN GARAIPENA 
ETXEAN"

Batzar orokorrean egondako hainbat bazkide. ISEI BARBERO

"Trantsizioko" denboraldia 
izango da errugbi taldearena
taldearen egoera ekonomikoa "egonkorra" dela adostu 
dute astean egindako urteko batzar orokorrean

O.E. ARRASAtE
Urteko ohiko batzar orokorra 
egin du aste honetan Arrasate 
Errugbi Taldeak, eta kirol zein 
diru kontuak izan dituzte hiz-
pide, besteak beste. Baita dato-
rren maiatzean izango diren 
hauteskundeak ere.

Hauteskunde prozesua
Kirol kontuei dagokienez, lehen 
taldeak burututako denboraldia 
izan dute mintzagai, eta aipatu 
dute "lan asko egin eta gero" ezin 
izan ziola mailari eutsi.  Zentzu 
honetan, "trantsiziokoa" bezala 
definitu dute denboraldia, "18 
urtez azpiko kategoriatik igotako 
jokalari ugarirekin eta baita en-
trenatzaile berriarekin ere". 
Helburua berriz Euskal Ligako 
Lehen Mailara igotzea dela az-
pimarratu dute eta harrobi mai-
lan egindako lana ere goraipatu 
du zuzendaritza batzordeak. 
Baita erakartze kanpainek nahi 

beste arrakasta eduki ez izanda 
ere, errugbia herritarrengana 
gerturatze aldera lanean jarrai-
tzeko prestutasuna adierazi.

Arlo ekonomikoari begira, 
egungo egoera ekonomikoa "egon-
korra" dela definitu dute:  "Diru-
sarrerak iazkoen antzekoak izan 
dira, dirulaguntzetan ez baita 
igoerarik izan, eta gastuen ka-
suan ere ez da aldaketa handie-
girik egon; igoeraren bat, agian". 
Diru-sarreretan ikasturte hone-
tan ere Garagardo Azoka klu-
baren diru-iturri nagusienetakoa 
izatea aurreikusten dute.

Bestalde, datorren maiatzean 
hauteskundeak egingo ditu ARTk; 
apirilean jarriko dute martxan 
prozesua. Ane Agirre egungo 
presidenteak ez du baztertu kar-
guan jarraitzea: "Betiere, lan-
talde baten babesarekin".

Asteburuari begira, domekan 
Iruñearen kontra jokatuko du 
ARTk Mojategin.

Iturripe kiroldegian jokatuko 
du jardunaldi honetako partidua 
MU saskibaloi taldeak. Eta etxe-
ko partiduetan ohikoa den mo-
duan, domeka arratsaldean 
izango da norgehiagoka, 18:00etan. 
Burgosko Miraflores taldea izan-
go da parez pare izango duena. 
Egun, sailkapen orokorrean, 
puntu bat gehiago du kanpoko 
taldeak.

Iturripen jokatuko du 
MU saskibaloi taldeak 
domekan

Etxetik kanpo du partidua as-
teburuan areto futboleko Mon-
drate taldeak. Leioa taldearen 
kontra jokatuko du, hango Sa-
konetas kiroldegian. Domekan 
da partidua, 18:15ean. Arrasa-
teko taldea Leioaren aurretik 
dago sailkatuta, bosgarren, egun; 
talde bizkaitarrak baino bost 
puntu gehiago ditu, bederatzi-
garren. 

Leioan jokatuko du 
partidua asteburuan 
Mondratek

Asier Olaizola (Getaria, 47 
urte) gaztetatik hasi zen 
aulkietan esperientzia 
pilatzen, eta bi hamarkada 
egin ditu batera eta 
bestera taldeak zuzentzen: 
"Nahiz eta denak ez diren 
jarraian izan, atseden 
urteak ere izan ditut. Baina 
asko bizi dut futbola".

Ohorezko erregional 
mailan, besteak beste, 
Zestoa edo Zumaiako 
zuzendu ditu, eta Allerru 
kategoria horretara igo 
zuen. Hirugarren mailan 
ere badu esperientzia, 
Lagun Onak eta Elgoibar 
taldeetan jardun zuen eta.

Bi hamarkada 
aulkietan
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Amaia Aranegi ARRASATE
Goikobaluren harrobia izateko 
asmoarekin jaio zen, 1994an, eta 
gaur egun indartsu jarraitzen 
du Goikobalu Txikik.

Aurten 25 urte betetzen dituz-
te, eta ospatzeko, Goikobalu 
Txiki osatzen duten eta osatu 
izan duten abeslariak elkartuko 
dira emanaldi hunkigarria egi-
teko. Abesti zerrenda luze bate-
tik aukeraketa bat egin eta es-
tilo eta garai desberdinetako 
abesti berezienak abestuko di-
tuzte.  Zuzentzeko makila eskuz 
esku pasako da. Izan ere, garai-
ka antolatu dute  ibilbidea  eta 
garai bakoitzeko zuzendariak 
hartuko du zuzendaritza lana. 

Abeslari ohiak, gogotsu 
25 urte hauetan Goikobalu Txi-
kiren parte izan diren asko 
bueltan izango dira zapatuan. 
Irail hasieran hasi ziren beraie-
kin kontaktuan jartzen eta ilu-
sio handiz jaso zuten berria. 
"Kontzertu bat egiteko asmoa 
zutela esan zidatenean, oso po-
zik jarri nintzen", dio Iraitz 
Gutierrezek. Bi hilabete egon 
dira entseguetan murgilduta eta 
kantuen tartean bizipen desber-
dinak gogorarazteko denbora 
ere izan dute. "Taldeko kideekin 
berriz ere egoteak oroitzapen 
oso onak ekarri dizkit. Batez 
ere, egindako bidaiak gogorara-
zi ditugu, momentu politak izan 
ziren. Nik, bereziki, Bartzelo-
nara egin genuen bidaia gogo-
ratzen dut. Euskal Etxean abes-
tu genuen; oso berezia izan zen".

Alaiñe Olabarriak unibertsi-
tateko ikasketak hasi eta kan-
pora joan zenean utzi behar izan 
zuen Goikobalu, eta oso gogotsu 
dago zapatuko kontzerturako:  
"Asko gustatzen zait abestea eta 
Goikobalu berezia da niretzat.  
Abesti gehienak gogoan nituen, 
eta zapatuan asko disfrutatzea 
espero dut".Goikobalu, Errenteriako Gabon Kanten Txapelketan. GIPUZKOAKO ABESBATZEN FEDERAZIOA

25 urteko ibilbidea, 
kantuen bitartez
goikobalu Txiki Abesbatzaren 25.urteurrena ospatzeko, kontzertu berezia eskainiko 
dute zapatuan, 19:00etan, Kulturateko klaustroetan. Emanaldian, gaur egungo 
abeslariez gain, 25 urte hauetan abesbatzako kide izan direnak ere egongo dira 

Azaroaren 17an, 12:30ean, Arra-
sate Musikaleko Bandak Santa 
Zeziliaren omenez ohiko kon-
tzertua eskainiko du San Fran-
tzisko elizan, Mikel Markiegiren 
zuzendaritzapean. Kontzertuaren 
aurretik, 11:30ean, kalejira egin-
go dute herriko kaleetan zehar, 
kaleak musikaz girotzeko. Kon-
tzerturako sarrera doakoa izan-
go da.

Arrasate Musikaleko 
Bandaren Santa 
Zezilia kontzertua

Asteburu honetan, La trinchera 
infinita filmaren hiru saio es-
kainiko dira Amaia antzokian: 
zapatuan 19:30ean eta 22:15ean 
–ordu aldaketa egon da, 15 mi-
nutu atzeratu da– eta domekan 
19:30ean. Domekako saioan, 
Aitor Arregi filmaren zuzenda-
ria egongo da aurkezpenak egi-
ten. Sarrerak leihatilan soilik  
erosteko aukera egongo da.

'La trinchera infinita' 
filma asteburuan 
Amaia antzokian



16    ARETXABALETA Egubakoitza  2019-11-15  GOIENA ALDIZKARIA

Mirari Altube aREtXabaLEta
Mojen komentuaren eraikinak 
beste erabilera bat izan dezan 
lehen pausoa eman zuen udal-
batzak eguaztenean egindako 
osoko bilkuran. 

Orain arte ikastetxe eta etxe-
bizitza erabilera izan du Erre-
kabarren 12ko eraikinak. Udal 
Gobernuaren asmoa da kultu-
rara eta adinekoen zerbitzueta-
ra bideratzea; hala jakinarazi 
zuen aurreko agintaldian eta 
horri ekingo diote orain. "Era-
bilpen aldaketa egiteko lehen 
onarpena egin dugu, proiektua-
rekin hasteko derrigor egin 
beharrekoa", zioen Unai Elkoro 
alkateak. Aho batez onartu zuten 
prozesuari hasiera ematea, nahiz 
eta EH Bilduk informazio falta 
egotzi Udal Gobernuari.

Lehen fasean, beheko solai-
ruari helduko diote; eliza izan-
dako gunean kulturarako aretoa 
egokituko dute –horretarako 
proiektua dagoeneko eginda 
dago– eta Basotxo erretiratuen 
elkarteari –taberna barne– eta 
eguneko zentroari ere egingo 
diote lekua. "Proiektua lehen-
bailehen egin eta asmoa da da-
torren urtean exekutatzea eta 
bukatzea", argitu zuen Elkorok. 
Tutoretzapeko pisuak geratuko 
lirateke aurrerago heltzeko, bi-
garren fase baterako.

Plan orokorra, lantzen hastear
Plan orokorraren bueltan lanean 
hasteko aholku kontseiluaren 
araudia ere onartu zuen udal-
batzak. Horren ardura EH Bilduk 
hartu du, Udal Gobernuaren 
oniritziz, eta Ion Albizuk gida-
tuko du. Kontseiluak aholkula-
ri lanak egingo ditu, eta herriko 
eragileak gonbidatuko dituzte. 
Ondoren, kontseilu horrek egin-
dako proposamenari Udal Go-
bernuak oniritzia eman behar-
ko dio aurrera egiteko: "Plan 
orokorra garatzeko lehen pausoa 
izango da, eta hortik ekin diogu 

lanari. Ondo joan dadin ezin-
bestekoa izango da bi alderdion 
arteko adostasuna edo, behintzat, 
akordioetara heltzeko gaitasuna", 
zioen Albizuk. EAJko kideek 
eskatu zuten eraginkortasuna 
bermatzea, "parte-hartzeak ez 
dezan moteldu prozesua".

Asmoa da agintaldia bukatu 
aurretik hasierako onarpena 
ematea, eta horretarako lehen-
bailehen hasiko dira lanean: 
"Arkitekto bat kontratatzeko 
prozesua abian dago eta hori 
sartzerakoan hartuko dugu abia-
dura, bi-hiru astean".

Mojen komentua izandako eraikina. MIRARI ALTUBE

Komentuaren erabilera 
aldatzeko lehen pausoa
agustindarrena izandako eraikinean kulturarako aretoa egokituko dute, basotxoren 
egoitza izango da eta eguneko zentroari eta adinekoendako tutoretzapeko etxeei ere 
egingo diete lekua; hori abian jartzeko aldaketa onartu du udalbatzak osoko bilkuran

Kontraesanak

Ikasketen arue faten eta lanien hasteko sasoie bertan. Egongo 
ote da niretako zerbait? 

Lana, asko dau. Eskerrak kanpotarrak etorri dien geuretako 
gure ez dittugunak egittera, ala erosuau bizi gaittezen; izen be, 
horrei ordainketako beste diru badaukou.

Geure lana dakigun onduen egin biherra daukou, horixe 
diotzet neure buruei eta edozein lan parien suertatuta be hastera 
doiazenei. Ondo egindako lanaren poza norberana da lehenengo, 
eta, horrez gain, batek daki ze aukera egon leiken begire.

Atxabaltan, oingo udal ordezkarixetatik hiruk hortatik bizittie 
aukeratu daue, aurrekontuek utziko dauela uste dot. Holako 
goguek ikusitte lau-urteko benetan oparue espero dot gure 
herrirako. Ikusiko dogu.

Antza danez, herriko kulturgune ofizial nagusixen, Arkupen, 
langiliek egonkortu ezinien dabiltze. Kulturaren ingurua beti 
eskasian.

Eta bukaketako, kuartelaren inguruan zerbait ixotu da. Dana 
ez da futbola, esan daue. Aurrera, ba.

NiRE uStEz

JULEN ABASOLO

M.A. aREtXabaLEta
Agerraldi erraldoia eta zabala 
deitu du biharko, azaroaren 
16rako, Aretxabaletako Sarek; 
mojetan izango da, 12:00etan. 
Giza eskubide guztien errespe-
tuan oinarritutako dinamika 
bat abiarazi gura dute horrekin, 
aretxabaletarrek ere espetxe 
politika aldatzen hasteko aletxoak 
jar ditzaten.

Dinamikaren ardatza da giza 
eskubide guztien errespetua: 
"Denon ardura da, eta gizarte 
modura dagokigu horren alde 
lan egitea. Biktima guztien erre-

konozimendua eta aitortza alda-
rrikatzen ditugu", adierazi dute 
antolatzaileek. 

Iraganetik datozen minak sen-
datzea helburu izanik, espetxe 
politika errotik aldatu beharra 
nabarmendu dute: "Sufrimendua 
eragiten duelako oraindik". Ga-
rikoitz Garcia Arrieta preso 
aretxabaletarraren egoera zein 
den gogorarazi dute: "Picassen-
teko espetxean, Valentzian, Are-
txabaletatik 600 kilometrora. 
Eta horrek dakarrenarekin diru 
galera, familiarendako bidaiak, 
arriskua errepidean…".

Aretxabaletako Sarek deitutako 
agerraldia bihar, mojetan
beste espetxe politika bat eskatzeko eta horren alde 
lanean hasteko dinamika abiaraziko dute
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M.A. aREtXabaLEta
Hika teatroak iaz urtarrilean 
estreinatu eta ordutik hona txa-
lo mordoa jaso dituen Txarri-
boda antzezlana izango da gaur, 
egubakoitza, 20:00etan, Arkupen 
–sarrera 4 euro da–. Aurre-sal-

mentako sarrera guztiak saldu-
ta daude eta leihatilan hogei 
jarriko dituzte. Kepa Errasti 
kantuan eta dantzan ikusteko 
aukera izango dute herrikideek. 

Ezkontza baten bueltan –eta 
era berean, gizartean bertan– 

dauden gehiegikeria eta itxura-
keria erakutsi gura izan du is-
torioa idatzi duen Agurtzane 
Intxaurragak, eta hori guztia 
kabaret erritmoan kontatua –
bederatzi abesti sartu dituzte, 
garai guztietako euskal kantu-
gintzakoak–, komedia basati 
baten itxura hartuz. "Ondo bai-
no hobeto ezagutzen dugu da-
goeneko lana eta une onean 
gatoz. Dena ematen dugu ohol-
tza gainean, eta ikusleek esker-
tzen dute hori; gozatu egiten 
dute", adierazi du Errastik.

Ezkontza baten gaineko kontuak 
oholtza gainean gaur, Arkupen
Hika teatroak 'txarriboda' antzezlana eskainiko du, 
aktoreen artean kepa Errasti aretxabaletarra dela

Mirari Altube aREtXabaLEta
Zazpiko futbol zelaiak hainbat 
buruko-min eman dizkie azken 
hilabeteetan udal ordezkariei 
zein UDAko arduradunei, baina 
dagoeneko bukatu dituzte lanak. 
Astelehenean hasita, han dabil-
tza entrenatzen neska-mutikoak. 

Zelaiaren neurriak dira 52x32 
metro, belar artifiziala jarri dio-
te eta hori ureztatzeko sei as-
pertsore ditu: "Drainatze siste-
mak primeran funtzionatzen 

duela frogatu ahal izan dugu 
egunotan, euri mordoa egin arren 
ez delako arazorik izan", adie-
razi du, irribarretsu, Unai El-
koro alkateak. Aterpedun aulkiak 
daude jokalariendako, eta ikus-
leendako eserleku luze bat ere 
bai. Ondo baino hobeto argizta-
tuta dago, led motako lau proiek-
tore dituzten hamabi metroko 
lau zutaberen bitartez. Iturria 
ere badago, eta guztia inguratzen 
bi metro inguruko hesia. 

Hainbat gorabehera izan ditu 
obrak, eta, horren ondorioz, 
uztailean beharrean azaro erdian 
sartu dira jokalariak entrena-
tzera. Udalak zigorra jarri zion, 
hain zuzen, Sports & Landscape 
enpresari atzerapenagatik.

Aldagelak, "laster"
Aretxabaleta kirol elkarteko 
kideek egutegia osatu dute txan-
dekin, eta Ibarra futbol zelaia-
ren osagarri izango da hori 

entrenatzeko orduan; azpiegi-
tura berriarekin, ordu eta er-
dira luzatu dituzte saioak. 

Lehen erabiltzaileak oso gus-
tura agertu dira zelaiarekin: 
"Belarra luzetxoa da eta ba-
loiari indartsu eman behar 
zaio, baina oso ondo dago", 
adierazi zuten martitzenean 
entrenatzen zeuden Leintz Ariz-
mendiko infantil mailako jo-
kalariek, eta UDAko presiden-
te Agurtzane Elkorok berretsi 
egin du: "Horixe pozik daude-
la; gustuko duten kirolean jar-
duteko sekulako azpiegitura 
dute eta ordutegi luzeagoare-
kin". Entrenamenduetarako 
bakarrik erabiliko dute zelai 
hori, eta partiduen aurretik 
beroketa saioak egiteko. 

Zelaiak, baina, badu gabezia 
bat: aldagelak. "Hurrengo proiek-
tua izango da hori. Ibarra zaha-

rrean bi aldagela berri egokitzea 
gura dugu, ea urtarrilerako 
den", azaldu du Elkorok. Alka-
tea ere arazoa konpontzearen 
alde agertu da: "Ea luze barik 
konpontzen dugun, non jarri 
erabaki ostean". 

Araudia zehaztear
UDAk erabiltzen ez duenean 
herritarrei zabalik izango dela 
zelai hori iragarri zuten proiek-
tua aurkezterakoan, eta asmoa 
hori bada ere zalantzak sortu 
ditu: "Zikinkeria pilatzen hasi 
da… Araudi bat zehaztuko dugu 
datozen egunotan eta ikusiko 
dugu zelan funtzionatzen duen", 
dio alkateak, eta UDAko presi-
denteak ildo beretik adierazi 
du: "Azpiegitura zabalik ego-
tearen aldekoa naiz, edozein 
aretxabaletarrek kirola egin 
dezan".

Leintz Arizmendi taldeko infantilak futbol zelai berrian entrenatzen, martitzenean. IBAI ZABALA

Zelai berria estreinatu 
dute herriko jokalariek 
uDakoak eta Leintz arizmendikoak astelehenaz geroztik dihardute entrenatzen 
zazpiko futbol zelai berrian. atzerapenak atzerapen, gustura geratu dira emaitzarekin 
udaleko eta uDako ordezkariak, baita erabiltzaileak ere

UNAI ELKORO
aLkatEa

"Egunotan ibili gara proba 
batzuk egiten, argindarra 
egokitzen, esaterako, baina 
esan genezake erabat 
bukatuta dagoela. 
Erabiltzaileek, gainera, gustura 
daudela esan digute. Orain, 
horren erabilpena arautzea 
komeni dela uste dut, ondo 
zaindu dadin".

AGURTZANE ELKORO 
uDa-ko PRESiDENtEa

"Inguru horrek guztiak irabazi 
egin duela uste dut, bizitasuna 
eman dio eta itxura 
erakargarria du orain. Era 
berean, kirolerako sekulako 
azpiegitura dugu. Gure nahia 
da entrenamendu orduetatik 
kanpo herritarrei zabalik 
egotea, eta, errespetua lagun, 
ea hori posible egiten dugun".

Gustura futbol zelai berriarekin?
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Imanol Beloki aREtXabaLEta
Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko Nazioarteko Eguna da aza-
roaren 25ean, eta, horren buel-
tan, bi hitzaldi eta tailer bat 
izango dira egunotan Aretxaba-
letan. Horrekin batera, hilaren 
25erako kontzentrazioa deitu 
dute Atxabaltako Mugimendu 
Feministako kideek. 

Emakumeen kontrako indar-
keria motak, gertakizunen kon-
takizun moduak, feminismoaren 
begirada zabaltzea... horien 
gainean hausnartzeko tartea 
hartuko dute saio hauetan. Hori 
horrela, antolatzaileek dei egin 
dute horietan parte hartzeko.

Indarkeria motak aztertuz 
Azaroaren 19an, Indarkeria ma-
txista Kolonbian izeneko hitzal-
dia izango da Arkupe kultura 
etxeko bigarren solairuan, 
19:00etan. Pertsonen, herrien 
eta kulturen arteko harremane-
tan giza eskubide indibidualak 
eta kolektiboak lehenesten dituen 
Setem gobernuz kanpoko era-
kundeak gonbidatuta, Combos 
hezkuntza elkarteko kideak 
izango dira, Kolonbian bizi du-
ten indarkeria matxistaren gai-
nean argibideak emateko. "Ikus-
puntu ezberdinak ezagutzeko 
eta bizipenak partekatzeko saioa 
izango da. Hala, zenbait indar-
keria mota identifikatu eta az-
tertuko dituzte. Aurretik, baina, 
bertara datozen hizlariek zein 
indarkeria jaso zituzten adiera-
ziko dute…", adierazi du Gara-
zi Artuñiedo Berdintasun tek-
nikariak.

Barjolaren azalpenak Zaraian 
Bigarren hitzaldia, berriz, aza-
roaren 21ean, 19:00etan, izango 
da. Microfísica sexista del poder 
liburua idatzi du Nerea Barjolak 
eta horren gaineko azalpenak 
emango ditu Arkupeko Zaraia 
aretoan. 

1992an ikusmin handia sortu 
zuen Alcasserko krimenari esa-

nahi berria eman dio liburu 
honetan Barjolak, emakumeen 
bizitzarako garrantzi handia 
duen kontakizun politiko gisa 
aurkeztuz. "Nerea Barjolak bere 
liburuaren aurkezpena egingo 
du. Alcasserko hiru nesken hil-
keten inguruan komunikabideek 
egindako tratamendua baliatu 
du Barjolak sexu-izuari buruzko 
kontakizunak nola sortzen eta 
zabaltzen diren aztertzeko. Al-
casserko hilketak gertatu zire-
nean zenbait komunikabidek 
emakumeen erruduntasunean 
oinarritu zuten errelatoa, eta 
horretaz jardungo du Barjolak, 
besteak beste".

'Gure arteko arrazakeria' 
Azaroaren 22an, berriz, Atxabal-
tako Mugimendu Feministak 
antolatuta Gure arteko arraza-
keria lantzeko tailerra izango da 
Arkupen, 18:00etan. Luciana 

Alfarok bideratuko du saioa, eta 
euskaraz eta gazteleraz izango 
da. Izena aurrez ematea komeni 
dela adierazi dute, antolatze lanak 
errazteko. Horretarako azken 
eguna azaroaren 20a izango da, 
eta parte hartzeko bidea atxabal-
takofeministak@gmail.com da.

Atxabaltako Mugimendu Fe-
ministako kideek adierazi dute 
gai hori lantzeko beharra ikusi 
dutela Durangon egin diren jar-
dunaldi feministen ondoren: 
"Horren gaineko kezka bagenuen, 
baina jardunaldien ostean area-
gotu egin da". Tailerra gidatuko 
duen Luziana Alfarok landuko 
duten gaiaren gaineko zertzela-
da batzuk ere eman ditu: "Fe-
minismoaren gaineko begirada 
zabaltzea da asmoa. Eta horre-
tarako, beste ikuspegi batzuk 
ezagutzera emango ditugu; gure 
kasuan, emakume migratzaileen 
egoerak. Generoan bakarrik ez 
gara geratuko, emakumeek bizi 
dituzten beste indarkeria egoe-
ra batzuetara joko dugu, bere-
ziki arrazismoa ardatz hartuta".

Horrekin batera, azaroaren 
25ean, kontzentrazioa deitu dute 
Atxabaltako Mugimendu Femi-
nistako kideek. 19:00etan izango 
da, herriko plazan.

Martxoaren 8an egindako manifestazioa. MIRARI ALTUBE

Indarkeria matxista 
salatzeko hainbat ekitaldi
azaroaren 25a da indarkeria Matxistaren kontrako Nazioarteko Eguna, eta, hain zuzen 
ere, bi hitzaldi eta tailer bat izango dira. Lehenengo hitzordua azaroaren 19an izango 
da, arkupen: 'indarkeria matxista kolonbian' izeneko hitzaldia

'INDARKERIA 
MATXISTA 
KOLONBIAN' 
HITZALDIA IZANGO DA  
AZAROAREN 19AN

I.B. aREtXabaLEta
Euskal emakume poeten bizitzak 
eta ahotsak jasoko dituzte aza-
roaren 23an, datorren zapatuan, 
udaletxe zaharrean egingo duten 
Andre eta jabe ikuskizunean. 
Lekaixoka bertso-eskolak anto-
latuta, 19:00etan hasiko da saioa, 
eta emakume poeten bizitzak 
plazaratzea izango du oinarri 
ekitaldiak.

Poesia musikatu saio honetan, 
euskal literaturako emakume 
ahaztuen ahots ahaztuak plaza-
ratuko dituzte, sasoi bateko 
bertsolarietatik hasi, Emakume 

Abertzale Batzako andreetatik 
pasatu eta gaur egungo poete-
tara bidea eginez. Lan horretan, 
Eider Perez eta Leire Etxezarre-
ta –soinujolea eta gitarrista– 
izango dira emanaldia bidera-
tuko dutenak, eta eskainiko 
duten zuzeneko musikarekin 
batera, bat egingo dute poesia 
errezitaldiek, bertso kantuek 
eta antzerkiak.

Ordubete inguruko emanaldi 
intimista izango da, zenbait bi-
txikeria kontatuz eta ahalik eta 
eszenaratze soil eta zainduena-
rekin antolatu dutena.

'Andre eta jabe' ikuskizuna 
antolatu du Lekaixokak
Euskal emakume poeten bizitzak eta ahotsak 
ezagutzera emateko antolatutako proiektua da

Debagoieneko Erakunde Sani-
tario Integratua hainbat saio 
antolatzen ari da gaixoen, fami-
lien eta osasun langileen arteko 
komunikazioa sustatzeko. Hori 
horrela, azaroaren 20an, 17:00eta-
tik 18:30era bitartean, Basotxo 
erretiratuen eta pentsiodunen 
elkartean izango da saioa.

Pentsatu, hausnartu… lelopean,  
Jose Felix Garcia erizaina eta 

Jesus Millas medikua izango 
dira hitzaldia eskaintzen, eta 
bizitzaren amaieran hartu beha-
rreko erabakietan laguntzeko 
zenbait argibide emango dituz-
te, besteak beste.

Gaixoen eta profesionalen ar-
teko komunikazio kanal bat 
eratuz pazienteek dituzten 
nahiak, balioak, arreta-lehenta-
sunak eta tratamenduak arbuia-
tu nahi dituzten edo ez ezagutzea 
izango du helburu saioak. Gero, 
medikuaren erregistrora txer-
tatzeko.

Bizitzaren amaieran 
hartu beharreko 
erabakiak hizpide

2020ko Euskaraldia lantaldea 
hasi da martxan. Hala, lehenen-
go ekintza nagusia abenduaren 
3an izango den Euskararen Na-
zioarteko Eguneko jarduerak 
prestatzea izango da. Lehenengo 
bilera eginda, ekintzak zehazten 
jarraitzeko hurrengo bilera aza-
roaren 20an izango dela jakina-
razi dute, 18:30ean, udaletxe 
zaharrean.

2020ko azaroan etorriko da 
bigarren Euskaraldia, eta orain-
goan, bi lagunen arteko elka-
rrizketez gain –ahobizi eta be-
larriprest rolak hartuta–, modu 
kolektiboan, taldeetan, ere egin 
ahal izango da ariketa; horreta-
rako, ariguneak izendatuko 
dituzte.

Euskaraldia martxan, 
Euskararen Egunera 
begirakoak prestatzen Elikaduraz

Gaur, elikadura osasungarriari 
buruzko hitzaldia eskainiko du 
Sabeletik Mundurako Nahia 
Alkortak Kuku Miku 
Elkartean, 17:00etan.

Santa Zezilia
Leizarra musika eskolako 
neska-mutikoek azaroaren 
19an Oskorri taldearen lau 
kanta abestuko dituzte 
Herriko Plazan, 17:30ean.

Zinea Arkupen
Hilaren 16an eta 17an Angry 
Birds 2 filma izango da ikusgai, 
17:00etan. 19:30ean, berriz, La 
directora de orquesta filma 
proiektatuko da, bi egun horiez 
gain, baita azaroaren 18an ere; 
kasu honetan, 16:00etan.

oHaRRak
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Ibarraundi museoan erakusketa 
bat inauguratu zuten atzo. Azal-
pana, azal guztia izenpean, De-
bagoieneko Ezker Kultur Guneak 
eta FECek (Europako Hiritarren 
Aldeko Fundazioa) elkarlanean 
antolatu dute, Eskoriatzako Uda-
laren babesarekin. Bertan, Pero 
Lope diziplina askotariko artis-
taren bildumako zenbait lan 
batzen dira, eta azaroaren 26a 
arte izango da ikusgai, Ibarraun-
dik duen ordutegian.

Ibilbide luzeko artista da Pero 
Lope. Zenbait lehiaketan parte 
hartutakoa, eta erakusketa ja-
rritakoa. Beraren lana saritua 
eta publikoaren partetik txalotua 
izan da. Askotariko diziplina 
artistikoak ezagutu eta lantzen 
dituen arren, eskultura da bere 
bildumako piezetatik adieraz-
korrena dena. Izan ere, ederta-
suna adierazteko, konposizio 
garbi eta orekatuak bilatzen 
ditu, forma leunak erabiliz, be-
tiere, sentsazioak eta emozioak 
transmititzeko helburuarekin.

Askotariko diziplinak 
Ibarraundi museoan ikusi dai-
tekeen erakusketaren gai nagu-
sia genero identitatea eta ber-
dintasuna da, artistaren ikus-
puntutik jasota dagoena. Hala, 
gai hori ardatz hartuta, eskul-
turak, margoak, marrazkiak, 
argazkiak eta Elia Barcelo idaz-
learen testuak batzen ditu lanak.

Zeramikazko 22 pieza daude 
ikusgai Ibarraundi museoko 
aretoan, eta horietako bat egu-
rrean zizelkatuta dago. Horrekin 
batera, mihisearen gaineko 
akrilikoez eta gouache margo 
teknikaz bi dimentsiotan iru-
dikatutako hamar lanetako 
sorkuntza dago ikusgai. Baita 
analogikoan ateratako zuri-bel-
tzeko bost argazki eta zazpi 

marrazki ere batzen ditu Azal-
pana, azal guztia bildumak.

Taburik gabe erakutsiz 
Pero Lope artistaren erakuske-
tako lan-bildumak identitatea 
eta genero berdintasuna ditu 
oinarri, eta bere lanetan sexua-
litatearen normalizazioa bilatu 
nahi du, tabuak alde batera 
utzita erakutsiz. 

Ahaztu barik irudikapen iko-
nografiko primitiboak, aspaldi-
ko ohitura kulturalak eta elkar-
te tribalak irudikatzen saiatu 
dela, sentsualitatea eta ederta-
sun moduak adierazi guran. 
Emakumea bizi-zikloaren iturri 
moduan jarrita.

Azaroaren 26ra arte ikusgai 
Erakusketa ikusi nahi duenak  
ordutegi honetan izango du au-
kera horretarako, azaroaren 
26a bitartean: astelehenetik 
egubakoitzera 12:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 19:00eta-
ra bitartean eta domeketan 
12:00etatik 14:00ak arte.

Azalpana, azal guztia izeneko erakusketa ikusgai dago atzo ezkero Ibarraundi museoan. IMANOL BELOKI

Pero Lope artistaren lana 
ikusgai dago Ibarraundin
askotariko diziplinak batzen dituen 'azalpana, azal guztia' erakusketa inauguratu 
zuten atzo ibarraundi museoan. Sexualitatearen normalizazioa lortzea oinarri duen 
lan-bilduma azaroaren 26ra arte izango da ikusgai, museoak duen ordutegian

LAN-BILDUMAK 
IDENTITATEA ETA 
GENERO 
BERDINTASUNA DITU 
OINARRI

Landagunean argiteria jartzeko 
dirulaguntzak eskatu daitezke
azaroaren 29ra arte bitartean egin daitezke eskaerak; 
informazio gehiago Eskoriatzako udal webgunean dago

I.B. ESkoRiatza
Landa guneetako bizi kalitatea 
hobetzeko martxan programaren 
barruan, gune nagusitik isola-
tuta dauden eraikinen kanpoal-
dean argiak jartzeko dirula-
guntza oinarriak jendaurrean 
egoteko epea bukatuta alega-
ziorik egon ez denez, oinarriak 
behin betiko onartuta gelditu 
dira eta laguntzak eskatzeko 
deialdia publikatu du Eskoria-
tzako Udalak. 

Laguntza horri buruzko zenbait 
xehetasun ere publikatu dituzte 
udal webgunean: Udalak isola-
tutako eraikinen fatxadan edo 
horien inguruan argi puntu bat 
jartzeko obrak egin eta finan-
tzatuko ditu. Baina argi puntu 
horien argi-elikatzea auzotar 
bakoitzak bere kabuz egin behar-
ko duenez, argi puntu horiek 
kontsumitutako energia finan-
tzatzen laguntzeko dirulaguntzak 

emango dira. Hain zuzen, eskae-
ra egiteko azken eguna azaroa-
ren 29a izango da.

Aurkeztu beharrekoak 
Dirulaguntza jasotzeko honako 
hau aurkeztu beharko da: Eskae-
ra orria beteta, eskaera gehigarria 
–online eskaeretan soilik–, ban-
kuaren ziurtagiria kontu korron-
te baten jabe dela egiaztatzeko, 
helburu bererako jasotako edo 
eskatutako dirulaguntzei buruz-
ko aitorpen sinatua, zerga-bete-
beharrak eta Gizarte Seguran-
tzarekikoak egunean izatea eta 
argi puntua pizteko sistemak 
funtzionatzen duela, baldintza 
guztiak betetzen dituela egiazta-
tuz. Azken hori Udalak egingo 
du, ofizioz.

Dirulaguntza kopurua, 30 eu-
rokoa izango da argi puntuko. 
Eskaera-orriak Eskoriatzako udal 
webgunean daude eskuragai.

Eman odola, nigan bizi kanpai-
naren barruan, Arabako odol 
emaileen elkarteak eta Osaki-
detzak antolatuta, astelehenean 
izan zen odola emateko egoki-
tuta duten autobusa Fernando 
Eskoriatza plazan. Hala, azaroa-
ren 19an berriz izango dira, 
odola eman nahi dutenei zuzen-
duta, leku berean, 16:30etik 
20:15era bitartean.

Odola eman gura duena, 18 
urtetik gorakoa eta 70 urtetik 
beherakoa izan behar du. Gu-
txienez, 50 kilo izan behar ditu, 
eta nortasun agiria eraman 
beharko du autobusera doanak. 
Ez dago baraurik joan beharrik, 
baina odolik ezingo da eman 
otordua hartu eta bi ordu baino 
lehen… Hala ere, argibide gehia-
go emango dizkiete autobusean 
bertan odola ematera animatzen 
diren herritarrei. Hori horrela, 
bertaratzeko dei egin dute Ara-
bako odol emaileen elkartekoek.

Odola emateko 
autobusa egongo da 
martitzenean

Pasa den egubakoitzean hasi 
zen Eskoriatzako Udalak anto-
latutako jasangarritasunari 
buruzko zine zikloa. Hala, gaur, 
segida emango diote, Bide be-
rriak, elikadura burujabetza 
Euskal Herrian izeneko doku-
mentalarekin. 

BiziLur-ek eta EHNE Bizkaiak 
ekoitzitako dokumentala da, 
eta elikadura subiranotasune-

rako bide berriak ditu oinarri 
ikus-entzunezkoak. Hori horre-
la, 19:30ean izango da proiekzioa, 
Zaldibar antzokian, eta, horren 
ostean, ikusitakoari eta gaiari 
buruz hitz egin edo hausnar-
tzeko solasaldia egongo da Ane 
Gorosabelekin. Emanaldia eus-
karaz da, gaztelaniazko azpiti-
tuluekin, eta, hain zuzen, 52 
minutu irauten du. 

Azaroaren 29an emango zaio 
amaiera zine zikloari, Energia 
trantsizioak, piztu aldaketa! do-
kumentalarekin.

Zine-zikloaren 
bigarren proiekzioa 
solasaldiarekin batera
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Enaitz Testa 12 urteko Eskoria-
tzako motorzalea txiki-txikitatik 
ari da motorrean, eta, zenbait 
txapelketatan aritu ostean eta 
emaitza bikainak lortu eta gero, 
Euskadiko moto-kros txapeldun 
berria da, 65 zentimetro kubi-
koko modalitatean.

Euskal Motoziklismo Federa-
kuntzak antolatzen duen Eus-
kadiko moto-kros txapelketa 
indartsu hasi zuen motorzale 
gazteak, eta ez du bere maila 
jaitsi urte osoan zehar. Izan ere, 
otsailean hasita, zazpi lasterke-
tak irabazi ditu –azkena, urria-
ren 20an, Burgosen, Quintana 
Marian jokatutakoa–. Hala, 
bosgarren lasterketatik mate-
matikoki irabazita zeukan txa-
pela, baina, lehiatzen jarraitze-
ko asmoz, ez zioten pilotu gaz-
teari ezer esan etxekoek. Hone-
la adierazi du bere aitak, Ruben 
Testak: "Txapelketa guztian zehar 
oso ondo aritu da. Emaitzei be-
giratu besterik ez dago. Laster-
keta bakoitzean 15-20 pilotu 

artean batzen dira eta, maila 
altua dagoen arren, guztiak ira-
bazi izana ederra izan da. Bost 
lasterketa lehenengo postuan 
amaitu zituenean, Euskadiko 
txapelduna zela bagenekien, 
baina pixka bat itxaron dugu 
txapelketa amaitu arte, berari 
esan eta orduan ospatzeko. Hala 
ere, sariak abenduan edo urta-
rrilean emango dizkiotela esan 
digute federakuntzatik".

Mailaz igoko da datorren urtean 
Bigarren urtez lehiatu da Enaitz 
Testa Euskadiko txapelketan. 
Iaz, lehenengo aldiz, eta sailka-
pen orokorrean bigarren postuan 
geratu zen. Hala, aurten, 65 MX 
modalitatean lortutakoarekin, 
datorren denboraldira begira 85 
MX modalitatean arituko da. 
"Oso pozik eta gogotsu dago 
Enaitz kategoria berriari ekite-
ko; izan ere, hasi da 85 zentime-
tro kubikoko motorraz, eta en-
trenatzeko, asteburuan, Katalu-
niara joango gara, Yamahak 
Lleidan antolatzen dituen bi 
lasterketatan probatzera".

Anaia gazteak etorkizun oparoa
Enaitz Testaren anaia gazteak 
9 urte ditu –Aratz Testa–, eta 
maila berean ari da, 65 MX mo-
dalitatean. Denboraldiaren ha-
sieran izan zuen kolpe handi 
baten ondorioz, lasaiago aritu 
da, baina, hala ere, sailkapenean 
bosgarren postuan amaitu du 
txapelketa, etorkizun handia 
duela demostratuta.

Enaitz Testa eskoriatzarra Euskadiko txapelketako azken lasterketan jauzia egiten. RUBEN TESTA

Euskadiko txapelduna da 
Enaitz Testa eskoriatzarra
Euskal Motoziklismo Federakuntzak antolatzen duen Euskadiko txapelketako zazpi 
lasterketak irabazi ditu motorzale eskoriatzarrak. Denboraldia amaituta, datorren 
urtean 85 zentimetro kubikoko motorren modalitatean hasiko da lehiatzen

Azaroaren 22an da musikarien 
patroia den Santa Zezilia eguna, 
eta, urtero moduan, hutsik egin 
barik, Eskoriatzako Beheko 
Errota Musika Eskolak bat egin-
go du egunarekin; eta hori gau-
zatzeko, nola ez, musika ema-
naldiak izango dira.

Batetik, urtero moduan, mu-
sika eskolako ikasleek egune-
rako prestatutako kantuak es-
kainiko dituzte. Emanaldia 
azaroaren 21ean, eguenean, 
izango da, Fernando Eskoriatza 
plazan, 18:00etan. Eta, bestetik, 
azken urteotan egin duten mo-
duan, musika eskolako bandak 
Santa Zezilia eguneko kontzer-
tua eskainiko du azaroaren 22an, 
20:00etan, Zaldibar antzokian.

Santa Zezilia eguna 
ospatuko du musika 
eskolak

Eskoriatzako Makila eskuen eta 
ibili basuen taldeak hiru urte 
daramatza hilero-hilero mendi-
irteerak antolatzen. Hala, orain-
goan, Oñatiko Aloña mendira 
irteera antolatu dute, eta dome-
ka honetan izango da, hilak 17. 
Interesa duen edonor joan dai-
teke, eta bertara joateko bi au-
kera izango dira: batetik, 
09:00etan, Eskoriatzako Huhezi 

unibertsitateko aparkalekuan 
batuko dira zenbait lagun. Bes-
tetik, 09:30ean, Oñatiko Urtia-
gaingo aparkalekuan batuko 
dira beste zenbait.

Parte hartu nahi duenak ez 
du izenik eman behar, baina 
haurrek heldu batekin lagun-
duta joan beharko dute. Egingo 
duten ibilaldiaren iraupena lau 
ordu ingurukoa izango da. Eta, 
hain zuzen ere, hitzordu hau 
amaitzean erabakiko dute dato-
rren hilera begirako irteera zein 
izango den.

Aloñara irteera 
izango da domeka 
honetan 

I.B. ESkoRiatza
Reflex kamerak erabiltzen hasi 
nahi duten guztientzako ikasta-
roa izango da zapatu honetan 
kultura etxean. 10:00etatik 
13:00etara bitartean, Ekaitz Zi-
larmendi argazkilari aretxaba-
letarrak zenbait gomendio eman-
go dizkie bertaratzen direnei, 
argazki kamera modu manualean 
erabiltzeko. 

Argazkigintzaren munduan 
lehen urratsak egin nahi dituen 
orori zuzendutako saioa izango 
da, eta horretarako, oinarrizko 
zenbait kontzepturen inguruan 

arituko da Zilarmendi: diafrag-
ma, obturadorea, konposizioa, 
ISOak… 

Hala, 16 urtetik gorako edonork 
eman dezake izena hastapeneko 
argazkilaritza ikastaroan, eta 
horretarako, 943 71 46 88 telefo-
no zenbakira deitu, kultura 
etxera joan edo kultura@esko-
riatza.eus helbidera idatzi dai-
teke. Saioaren prezioa bost euro 
da eta, plaza kopurua mugatua 
den arren, oraindik lekua da-
goela adierazi dute antolatzaileek. 
Gaur izango da azken eguna 
izena emateko.

Argazkilaritzan hasteko saioa 
zapatuan kultura etxean
Ekaitz zilarmendi aretxabaletarrak hastapeneko 
argazkilaritza ikastaroa eskainiko du zapatuan

Enaitz Testa txapelarekin. RUBEN TESTA

Siroka kontzertua
Azken orduko arazoengatik, 
gaur, Inkernun izatekoa zen 
kontzertua bertan behera 
geratu da. Hurrengoa, 
abenduaren 6an, izango da, 
Unidad Alavesa taldea.

Kebab eguna
Eskoriatzako eta 
Aretxabaletako gaztelekuetako 
kideak Auzoko egitasmoarekin 
batera, azaroaren 22rako 
prestatutako ekintza; 17:00etan, 
Arrasateko Kebab-era irteera.

IV. Pintxo Lehiaketa
Azaroaren 29tik abenduaren 
1era izango da, biak barne. 
Aurten, gainera, bost 
tabernek hartuko dute parte, 
inoiz baino gehiagok.

oHaRRak
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Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Azken urteotan, garraio publikoa, 
bidegorria, bizikleta bideak… 
hobetzeko lan handia egiten ari 
dira gatzagarrak. Horretarako, 
Leintz Lotzen herri egitasmoko 
kideek eta Gurel Guraso Elkar-
tekoek zenbait lan egin dituzte 
Gatzaga bailararekin lotzen duen 
bidea mantendu, berreskuratu 
eta jendeak erabiltzeko bidean. 
Horrekin batera, autobus zerbi-
tzua ere izan dute hizpide zenbait 
herri bileratan, eta mugikorta-
sunaren bueltan aurrerapausoak 
emateko txosten bat prestatu eta 
Foru Aldundian aurkeztu dute 
Gurel Elkartekoek. Hala, Rafae-
la Romero diputatuarekin batu 
ziren urriaren 29an, herrian 
identifikatu dituzten arazoez hitz 
egiteko

"Esperantzaz" irten ziren ba-
tzarretik; beraien esanetan, "arre-
taz" entzun zituzten beraien es-
kaerak, eta baita "beharrak uler-
tu ere". Horren adierazle da  
Gipuzkoako Foru Aldundian Mu-
gikortasun eta Lurralde-Antola-
ketarako ahaldun Rafaela Rome-
ro abenduan izango dela Esko-
riatzatik Gatzagarainoko Gatz 
Bidea oinez egiten, ibilbidea 
ezagutzeko, Leintz Lotzen egitas-
moko eta Gurel Guraso Elkarte-
ko kideekin batera. 

Herri batzarretan hizpide
Dorleta Elkorobarrutia Leintz 
Lotzen egitasmoko kideak adie-
razi du Gatzagan egin izan diren 
herri batzarretan mugikortasuna 
izan dela bertakoek jasaten duten 
desabantaila handienetakoa: "Gu-
raso elkartetik eta inguruko he-
rritarren laguntzarekin mugikor-
tasunaren inguruko azterketa 
egin eta proposamen batzuk 
landu nahi izan ditugu, eta horiek 
Foru Aldundian aurkeztu: Alde 
batetik, garraio publikoaren ho-
bekuntza, eta, bestetik, errepidea 
ekidinez oinez zein bizikletaz 
mugitu ahal izateko eskubidea 
lantzea".

Garraio publikoari dagokionez, 
hobekuntza batzuk eskatu gura 
izan dituzte, honako hau argu-
diatuz: "Herritik pasatzeko au-
tobusen ordutegia asko zabaldu 
den arren, zerbitzu hau optimi-
zatzeko hobekuntza minimo 
batzuen beharra ikusi dugu. 
Autorik ez duten gazteentzat 
zuzendutakoa, batez ere. 12 ur-
tetik gorako herriko gazteek ez 
dute Eskoriatzan herrian bertan 
ikasten, Almen-Arizmendi ikas-
tolara edo Aretxabaletako Kur-
tzebarri eskolara mugitzen dira, 
eta, hori dela eta, eskolaz kan-
poko ekintzak eta lagunak ere 
sarritan Aretxabaletan izaten 
dituzte. Horregatik, ezinbesteko 
ikusten dugu ordutegi konkretu 
batzuetan zerbitzu hau Aretxa-
baletatik izatea. Bestalde, Esko-
riatzaraino heltzen diren gai-
nontzeko lineen eta Leintz Ga-
tzagara heltzen direnen arteko 

koordinazioa ahal den neurrian 
hobetzea nahi genuke".

Gatz Bidean badago zer egin
"Herri ekimen gisa hasi eta Uda-
letik ere bultzatzen ari den oi-
nezko eta bizikletazkoen bidea 
da Gatz Bidea. Azken bi urteetan 
asko hobetu den arren, oraindik 
zeregin handia dago bertan, ur-
teko edozein sasoitan gazte zein 
nagusientzat erabilgarri egoteko. 
Horrelako alternatiba  gabe, Ga-
tzaga mugikortasunetik kanpo 
geratzen da, etorkizun jasangarri 
horretatik at. Beraz,  bidea zain-
tzea eta hobekuntzak egitea es-
katzen dugu".

Eskerrak laguntzaileei
Proiektu honetan lagundu dute-
nei eskerrak eman gura izan 
dizkiete Leintz Lotzen egitasmo-
ko kideek. "Eskerrik asko ideia 
hau lantzen eta aurrera eramaten 
lagundu diguzuen Debagoieneko 
elkarte eta norbanako guztiei, 
inguruko baserritar eta auzoki-
deei, herri ekimenean parte har-
tzen dutenei, eta udalei, eman-
dako pausoengandik. Ametsa 
proiektu bihurtu dugulako eta 
proiektuari behar den oihartzu-
na ematen lagundu diguzuelako".

Gatz Bidearen lehen ibilaldi ofiziala egin zutenekoa. IMANOL SORIANO

Herriko mugikortasunean 
pausoak emateko bidean
Leintz gatzagako mugikortasunaren garapenean zenbait hobekuntza egin gura 
dituzte Leintz Lotzen ekimeneko kideek. Horretarako, Foru aldundian batzartu dira, 
eta garraio publikoa eta gatz bidea hizpide zenbait proposamen helarazi dituzte

ABENDUAN, RAFAELA 
ROMERO IZANGO DA, 
BESTEAK BESTE, GATZ 
BIDEA EZAGUTZEKO 
BISITAN

IBAI ZABALA

Dantza giroan sanmilixanetan
San Milixan eguna izan zen pasa den domekan, eta Gatzagan izan zituzten 
zenbait hitzordu. Gatz Bidea eginda joan ziren asko, eta herrian bigarren 
eskuko azoka izan zen. Mokadutxo bat jateko bertan egindako piper gorri 
pintxoak eta txistorrak ere izan zituzten bertaratutakoek, eta larrain dantza 
egin zuten herritarrek, Aretxabaletako gaiteroen musikaz lagunduta.

IMANOL BELOKI

Herriko nagusiena hil da
Matilde Arrese Aranburuzabala, Leintz Gatzagako pertsona nagusiena, 
astelehenean zendu zen, 102 urterekin. Zenbait urtez egin izan diote Toki 
Eder erretiratuen elkartekoek eta baita Sorginak Elkartekoek omenaldia 
herriko emakume nagusiena zelako. Maitatua herrian, bere hutsunea 
sumatuko dute ezagutzen zuten guztiek.

Astelehenean, Zer egin dezakegu 
gurasook testuinguru digitalean 
gure alaba-semeak gidatzeko? 
izeneko hitzaldia izan zen Leintz 
Gatzagako kultura etxean. Hain 
zuzen, Instagram, Facebook eta 
Whatsapp sare sozialen erabi-
leraz, bideo jokoetan aritzen 
diren ordu kopuruaz, youtuber-
en fenomenoaz, haurren emo-
zioak tresna digital batekin 

erregulatzeaz edo etxeko arauak 
eta estrukturak planteatu beha-
rraren garrantziaz aritu izan 
ziren bertan batutakoak. 

Horretarako, Emoki Elkarteko 
Ainhoa Arruabarrena izan zen 
saioa gidatzen, eta, gurasoek 
zituzten kezkak transmititzeaz 
batera, zenbait gomendio eman 
zizkien, beraien haurrek tekno-
logiekin dituzten harremanak 
hobetzeko eta, era berean, au-
rrera begira, dituzten adimen 
emozionalak era egokian ma-
neiatu ditzaten.

Seme-alabak 
testuinguru digitalean 
gidatzeko tailerra
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Julen Iriondo aRaMaio
Aramaio eta Legutio arteko 
errepidearen erabiltzaile baten 
kexa –ez da lehenengoa– dago 
datozen lerroon jatorrian. Al-
dameneko argazkiari lagun 
eginez, ondoko mezua bota zuen 
Twitter sare sozialean Liher 
Larreak: "Kruzeta eta Legutio 
artean ezaguna egin da behi 
familia hau gidarion artean. 
Baina ematen dizkigun sustoei 
konponbidea aurkitu beharko 
diegu, ezta?".

Aramaioko Udala aipatzen 
zuen mezuak, eta Goienak Lier-
ni Altuna alkateari galdetu dio 
gaiaren gainean. Baina baita 
Arabako Foru Aldundiko bi 
sailetako arduradunei ere, Abel-
tzaintzakoari eta Errepideeta-
koari; izan ere, Aldundiaren 
jabetzakoa da Gorbeialdeko bi 
herriak lotzen dituen A-2620 
errepidea.

Hasteko, Lierni Altunak dio 
aspalditik datorren kontua dela 
hau: "2000. urtearen bueltan 
itxiturak jarri ziren. Udalak 
jarri zituen itxiturak, Aldundia-
rengandik laguntza bat jasota, 
eta hitzarmen bat sinatu zuten 
jabeekin horretarako. Epaiketa 
bat ere egon zen tartean, jabe 
batek ez zuelako halakorik egin 
nahi. Garai hartako udal ordez-
kariei galdetu beharko litzaieke, 
baina ulertzen dut Udalak hori 
egin zuela arrisku bat zegoelako. 
Dena dela, Foru Aldundiaren 
bidea da, eta bertako segurta-
suna bermatzea Aldundiari da-
gokio, gure bideetan guri dago-
kigun bezala".

Kontua da 2000. urte buelta 
hartan jarritako itxiturak hon-
datu egin direla denborarekin, 
"narrak, desbrozadora… tarteko", 
alkatearen arabera, eta honda-
tutako itxitura haietatik irten-
da agertzen da ganadua errepi-
dean, dakarren arriskuarekin. 
"Hori ikusita, Aldundiarekin 
harremanetan ibili gara, Erre-
pideen Sailarekin. Lehenengo 
eta behin, jabeei bidali zieten 
jakinarazpen bat beharrezko 
konponketak egin zitzaten es-
katuz; egiten ez bazituzten, eu-
rek egingo zituztela eta gero 
kostua kobratu egingo zietela 
esan zieten jabeei. Eta, orduan, 
jabeak gugana etorri ziren kexu. 
Diputazioarekin egon ginen eta 
esan genien hori ez zela bidea. 
Jabeek ez dute hori egin behar; 
ze, gainera, bide kontran lurrak 
dituzten jabe gehienek ez dute 
animaliarik, agertzen diren 

animaliak beste batzuenak dira", 
dio alkateak.

Aldundiak zer dioen
Lierni Altunak zioen Diputa-
zioari dagokiola Aramaio eta 
Legutio arteko errepidearen 
segurtasuna bermatzea, eta Di-
putazioak dio bere esku dagoen 
"dena" egiten duela horretarako: 
"Eskatu diegu jabeei itxiturak 
jar ditzaten, eta, hortik aurrera, 
errepidea behar den bezala sei-
naleztatu [arriskuaz ohartaraziz] 
beste ezer ezin dezakegu egin", 
dio Aldundiko Bide Segurtasun 
eta Ustiatze buru Roberto Diezek; 

horrekin batera, Diputazioko 
"errepide zaintzailea handik 
bueltaka" ibiltzen dela ere badio 
Diezek.

Bide Segurtasuneko buruak 
dio Aldundia ere "asko" ardu-
ratzen duen gaia dela hau, eta 
presente du egunen batean "ez-
beharren bat" gerta daitekeen 
mamua. Itxiturak behar den 
bezala jar zitzaten eskatuz eurek 
jabeei bidalitako "errekerimen-
dua" berriz ere gogora ekarriz 
–alkateak ere aipatzen zuena–, 
gai honetan Aramaioko Udalak 
saiatu behar lukeela gehiago 
iradokitzen du Diezek; Udalak 

bultzatu behar lituzkeela jabeak 
arazoa konpontzeko bidean jar-
tzera.

Kontua da alkateak aurretik 
aipatzen zuena: jabeak; ze jabe? 
"Gure zaintzaileak ikusten badu 
ze itxituratatik egin duen ihes 
ganaduak errepidera iristeko, 
jarri izan da harremanetan ja-
bearekin, eta jaso izan du eran-
tzun hau: Nik, nik ez nekien 
ganadua zebilenik nire lurretan". 
Alkateak zioena, errepide baz-
terreko lurren jabeena ez dela 
izaten bidean agertzen den ga-
nadua; hortaz, zertan hasi behar 
dute errepide bazterrekoek, 

euren aldetik itxituretan dirua 
gastatzen? "Hemen, arduradun 
nagusiak dira animalien jabeak", 
dio Altunak: "Baina ez dakigu 
animaliak zeinenak diren. Ze, 
noski, identifikazioa belarrian 
egonda, harrapatu egin behar 
duzu animalia zeinena den ja-
kiteko".

Ertzaintzaren esku-hartzeak
"Guk ez dakigu zer gehiago egin", 
dio Aldundiko Roberto Diezek: 
"Errepide zaintzaileak ganadua 
ikusten duenean, Ertzaintzari 
pasatzen dio abisua; ez dakida-
na da hortik aurrera zer gerta-
tzen den, Ertzaintzak salaketa-
rik jartzen duen edo ez jabeen 
aurka…". 

Segurtasun Sailean galdetuta, 
halako kasuetan nola jokatzen 
duten azaldu diote Goienari; 
salaketa konturik ez da aipatzen 
igorritako azalpenean –espresu-
ki galdetu arren–: "Ertzaintza 
iristean ganadua oraindik tokian 
eta errepidean egonez gero, bidea 
libre uztea izaten da lehenengo 
egitekoa. Ondoren, animaliak 
identifikatzen saiatzen gara be-
larrietako identifikatzaileen edo 
bestelako marken bitartez, nahiz 
eta egiteko hau, arriskutsua 
izateaz gain, zaila ere baden, 
animaliek ihesera jotzen baitu-
te agenteak ikustean. Identifi-
katzea posible denean, animalien 
jabearekin jartzen gara harre-
manetan, eta gertatutakoaren 
berri ematen diogu, errepikatu 
ez dadin hartu beharreko neu-
rriak har ditzan; eta Arabako 
Foru Aldundiaren dagokion 
zerbitzua ere jakinaren gainean 
jartzen dugu".

Honekin batera, Segurtasun 
Sailetik diote urteetan helarazi 
dietela "arazo hau eta irtenbide 
bat topatu beharra" Arabako eta 
Bizkaiko (sic) foru aldundiei, 
eta baita "udalei" ere.

Gai honekin lotuta 2019. urte 
honetan Kruzeta inguruan egin-
dako esku-hartze kopuruari 
buruz galdetuta, Segurtasun 
Sailetik jakinarazi dute 28 izan 
direla, denera: hemezortzi, 
behiengatik; bederatzi, zaldi edo 
behorrengatik; eta bat, ahun-
tzengatik.

Egoera, "ataskatuta"
Egoera "nahikoa ataskatuta" 
dagoela dio Lierni Altuna al-
kateak, eta "nahikoa jasanezina" 
dela. Diputazioak Udalari gehia-
go egin dezan eskatzen dion 
bezala, Udalak Diputazioari 

Behia, errepidean, Aramaio eta Legutio artean. LIHER LARREA

Kruzetako ganaduarena 
konponduko ahal da ezer 
larria gertatu aurretik 
2019an 28 esku-hartze egin ditu Ertzaintzak ganadua errepidean ezbeharren bat 
eragiteko moduan zegoela eta. Hainbat itxitura konpondu beharrean dagoela da 
kontua. aldundiak eta udalak elkarri eskatzen diote irtenbide bila gehiago egiteko

"ANIMALIEN JABEAK 
DIRA GAI HONETAN 
ARDURADUN 
NAGUSIAK"
LiERNi aLtuNa, aRaMaioko aLkatEa

"ERREPIDEA 
SEINALEZTATU BESTE 
GAUZARIK EZIN 
DEZAKEGU EGIN GUK"
RobERto DiEz, aLDuNDikoa

"DIRULAGUNTZA 
ESKATUKO BALUTE, 
ZIURRENIK EMANGO 
LITZAIEKE"
koLDo PEREz, aLDuNDikoa
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eskatzen dio gauza bera: "Guk 
ikusten duguna da, batetik, Di-
putazioak bere aldetik jarri 
behar duela eta itxiturak kon-
pondu, eta hor ari dira Neka-
zaritzarekin-eta… eta, bestetik, 
zerbait egin behar dela anima-
lia horiek hobeto identifikatze-
ko. Belarrietakoarekin asko 
hurbildu behar da horietan 
jartzen duena ikusteko".

Eta gauza are gehiago korapi-
latzen duen beste faktore bat: 
ez da bakarrik errepidean arris-
kua eragiten duten animalia 

horiek ez direla bide bazterreko 
lurren jabeenak; Aramaioko 
alkatearen arabera, animaliok 
ez dira herriko abeltzainenak 
ere; ez izateagatik, ez dira Ara-
bakoak ere, Altunak dioenez: 
"Animalia horiek, gehienak, 
Gipuzkoatik datoz. Eta Gipuz-
koako abeltzain batzuek erabil-
tzen dute 1409ko mugarritzea. 
Garai hartan, hitzarmen bat 
sinatu zen zeinen arabera ara-
maioarrek Marin ingurura-eta 
eraman zezaketen ganadua, eta 
baita alderantziz ere. Eta horre-
kin babesten dira. Baina nahiz 
eta euren animaliek eskubidea 
eduki –eta, gainera, gaur egun, 
animaliak sobera ez ditugu eta 
ondo datoz basoa mantentzeko 
ere–, arauak bete egin behar 
dituzte, eta identifikatuta egon 
behar dute eta hori guztia. Eta 
hori Foru Aldundiari [Araba-
koari] esan diogu, Nekazaritza 
sailari, batetik: Probintziako 
arauak betearazi animalia horiei! 
Eta, beste aldetik, itxiturena 
dago: nik pinuak baditut edo, 
berdin zait, ez badut animaliarik, 
zergatik itxi behar ditut lurrak, 
zergatik gastatu behar dut dirua; 
nik hori ulertzen dut jabeen 
partetik. Beraz, Diputazioak 
jarri behar du dirua eta kon-
pondu behar ditu itxiturak, 
segurtasuna bermatzeko, jabeei 
baimena eskatuta".

Abeltzaintza zerbitzuko burua
"Nekazaritza" Saila aipatzen 
zuen alkateak. Arabako Foru 
Aldundiko Abeltzaintza zerbi-
tzuarekin ere jarri da harrema-
netan Goiena, eta Koldo Perez 
zerbitzuburuak ere, Aramaioko 
alkateak moduan, gogora zeka-
rren "duela urte asko" dirula-
guntza eman zietela abeltzainei 
eta basoen jabeei "itxitura be-
rezi batzuk" jartzeko. Orain, 
berriz ere beharra egonda, "di-
rulaguntza eskatuko balute, 
ziurrenik" emango litzaiekeela 
zioen Perezek: "Baina, dakidanez, 
halakorik ez da izan azkenaldian".

Aramaioko alkate Lierni Al-
tunak dio Udalak gai honetan 
lanean jarraitzeko asmoa duela: 
"Ea lortzen dugun Arabako Di-
putazioarekin aurrera pausoak 
ematea. Gu, laguntzeko prest 
gaude, ze, azkenean, guk erabil-
tzen dugu bide hori, baina hor-
tik aurrera… Izango litzateke 
gu sartzea moduan autobide 
bateko kontuetan. Espero dut 
ezer pasa aurretik konponduko 
dela gaia".

Sarri erabiltzen du A-2620 
errepidea, eta behin baino 
gehiagotan egin du topo 
ganaduarekin.
Sarri izaten da ganadua 
errepidean? 
Bai; Kruzeta pasatu eta 
Legutiora bidean egon ohi 
dira. Beti ganadu bera dela 
esango nuke. Askotan, ez 
duzu jakiten nola jokatu 
ere, Ertzaintzari abisatu 
edo ez... 
Arreta deitu eta hau 
konpontzeko ezer 
egiten ari diren jakin 
nahi izan duzu, ezta? 
Bai. Beti esaten den 
moduan, baten bati zerbait 
larria gertatu arte, 
istripuren bat gertatu eta 
zerbait gogorra pasa arte, 
hildakoren bat tarteko, 
agian, ez dute ezer egingo. 
Eta egia da, hor 
gabiltzanok badakigu, eta 
argi joaten gara, jakinda 
edonon topatu dezakegula 
halakoren bat, baina...

GOIENA

"Beti ganadu 
bera dela 
esango nuke"
LIHER LARREA 
ERabiLtzaiLEa

ARAMAIOKO UDALA

Izar Elortzarentzat sari nagusia
Hari eman dio epaimahaiak Aramaioko argazki lehiaketako lehen saria, 
egun hodeitsu batean ateratako erretratuagatik. Elortzarekin batera, Uxue 
Balantzategi, Ramon Ormaetxea, Asier Castellano eta Eider Ballina saritu 
dituzte, negutik udazkenera, urtaro bakoitzeko argazki onenengatik. 
Dozena osatu eta hurrengo urteko egutegia aterako dute argazkiokin.

Mailarik gorenean, kadeteetan, 
jokatu zuten aramaioarrek –he-
rriko bikote bakarra izan zen 
finaletan–, eta Amurrioko Sanz 
eta Arauzo izan zituzten aurka-
ri. Olaizolak eta Arriolabengoak 
irabazi zuten, 22-9. Julen Olai-
zolak adierazi zuenez, partidu 
polita izan zen: "Lan ona egin 
genuen Arriolabengoak eta biok, 
gustura sentitu gara". Eskueta-
tik-eta ere ondo amaitu zuten.

Sanmartinetako 
finalean, Olaizola eta 
Arriolabengoa nagusi

Julen Olaizola. IMANOL SORIANO

Hurrengo barikuan, hilak 22, 
emakumeen kontrako indarke-
ria mota desberdinak izango 
ditu hizpide Norma Vazquezek, 
18:00etan, kultura etxean. Hila-
ren 25ean, kalejira zaratatsua 
egingo dute, 17:30ean kultura 
etxetik irtenda. Hilaren 30ean, 
azkenik, Custodia compartida 
izeneko filma emango dute, 
21:00etan, kultura etxean.

Hainbat ekintza 
azaroaren 25aren 
bueltako egitarauan 

Untzillako bideak
Untzillako bideak itxita 
egongo dira domeka honetan, 
mendiko duatloiak irauten 
duen bitartean.

Bikoizketa lehiaketa
Bigarren edizioa izango da 
aurtengoa. Azaroaren 28an 
aurkeztuko dituzte lanak; 
aurrez, prestaketa tailerra 
egingo dute, hilaren 19an, 
18:00etan, udaletxean.

oHaRRak
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Ukaezina da Brigade Loco talde 
bergararra fenomeno bat bihur-
tu dela. Ez dago aurrekaririk 
Debagoienean, punk-oi! taldeen 
artean, behintzat, bi urte eska-
setan halako arrakasta lortu 
duenik. Iaz azaroan kaleratuta-
ko Ekintzek dute hitza diskoaren 
salmentak itzelak izan ziren; 
2018ko urriaren 24an kaleratu 
zuten Aurrera doa abestiaren 
bideoklipak ia 461.000 ikustaldi 
izan ditu Youtuben; eta 2019ko 
urriaren 9an argitaratu zuten 
Bultzada kantuaren bideoklipak 
hilabete batean ia 120.000 ikus-
taldi izan ditu.

 Ekintzek dute hitza diskoa 
aurkezteko bira amaitu zuten 
joan den zapatuan, hilak 9, Gas-
teiz Calling jaialdi entzutetsuan. 
Birak 56 kontzertu izan ditu eta 
Gasteiz Calling-aren aurretik 
eman zituzten bi kontzertuetan, 

betiere, Des-kontrol arrasatea-
rrekin eta Rotten XIII tafalla-
rrekin batera, Atarrabiako To-
tem aretoan bi egunez jarraian 
sarrera guztiak saldu zituzten. 
Bi gau haietan 2.400 bat lagun 
elkartu zituzten, guztira, belau-
naldi ezberdinak nahastuta –eta 
makina bat kamiseta salduta–.

Lau ahots, ulertzen laguntzeko 
Hau guztia aintzat hartuta, non 
dago Brigade Locoren arrakas-
ta ero horren gakoa? Askotari-
koak izan daitezke erantzunak: 
teknologia berriei esker musika 
sortzeko orduan beste garai ba-

tzuetan baino baliabide gehiago 
daudela egun, sare sozialak ezin 
hobeto erabili dituztela, punk-oi! 
estiloak azken hamarkadetan 
izan dituen beste olatu edo bo-
lada horietako bat bizi dugula... 

Faktore ezezagun horretara 
ahalik eta gehien hurbiltzeko, 
Brigade Locorekin egoteaz gain, 
beste lau ate jo ditu GOIENAk: 
aspalditik kontzertuak antolatzen 
eta musikariekin lanean dihar-
duen Iker Barandiaran kazeta-
ri arrasatearra; 1996an Des-kon-
trol sortu eta ordutik etenik 
gabe jotzen diharduen Oier 
Beitia Magu; Bergarako eta in-
guruetako mobida ondo ezagutzen 
duen Kaleko Urdangak taldeko 
baxu-jole Asier Kortabarria Moto; 
eta taldea eratu berri duen eta 
Brigade Locorekin entseatzeko 
lokala partekatzen duen No Li-
mits taldeko baxu-jole Erik He-
rran –ikus hurrengo orria–.        

"Kabroi kutun hutsak gara" 
"Euskaldunak, gazteak, bihu-
rriak eta bromazaleak gara. 
Kabroi kutun hutsak". Halaxe 
deskribatzen dute euren burua 
Mikel Sotok, Oier Aperribaik, 
Alex Artegak, Lander Aznalek 
eta Manex Egañak. Soto, Artea-
ga eta Aperribai bergararrak 
dira, Aznal debarra eta Egaña 
hernaniarra. Hala ere, Bergara 
dute topaleku, taldea sortu zu-
tenetik goiko estazioko lokale-
tan entseatzen dute-eta astero-
astero: "Asteburua badatorrela-

eta motibatuta egoten garenez, 
eguenero elkartzen gara entsea-
tzeko. Gure musikarentzat eta 
taldearen osasunarentzat oina-
rrizko zutabea dira entseguak".  

Realzale amorratuak 
Bergarako Arrano tabernan erein 
zen Brigade Locoren lehen hazia: 
"Oier eta Alex ezagutzen ziren 
eta gero Soto ere sartu zen. Oie-
rrek eta Landerrek talde bat 
egiteko proiektua zuten aurretik, 
eta Lander entsegu batzuetarako 
etorri zen. Entsegu batzuk izan 

Soto, Aperribai, Arteaga, Aznal eta Egaña, Atarrabiako Totem aretoko lehen kontzertua amaitu berri, urriaren 31n. POLI KARPO

Arrakasta eroa, 
eta aurrera doa

'EKINTZEK DUTE HITZA' 
DISKOAREN BIRAK 56 
KONTZERTU IZAN DITU; 
DISKO BERRIA 2020KO 
APIRILEAN IRTENGO DA 

2017an sortu zenetik, lehen diskoa aurkezteko bira gasteiz Calling jaialdian amaitu du 
brigade Loco taldeak; punk-oi! eszenan horren gazteak izanda aurrekaririk ez duen 
arrakasta ulertzeko, taldekideekin eta beste lau ahots esanguratsurekin egon da goiENa

Kamerinotik, Gasteiz Calling jaialdi ezagunean Ekintzek dute hitza 
birarekin amaitu berri dutela, erantzun dituzte GOIENAren galderak.
Zelan Gasteiz Calling-en? Erreferente asko backstage-an? 
Izen handiko jaialdi baten jotzea beti da esperientzia polita. Kontzertu 
motza izan zen, baina gozatu genuen. Gu moduko taldeak sortzeko 
ezinbestekoak izan diren musikariak ezagutzea oso berezia izan zen.    
Nolakoa izan da bira? Kontzerturik nabarmenduko zenukete? 
Abentura ederra bezain gorabeheratsua izan da. Bidaia abiatzean ez 
genekien zer emango zuen; ia dena izan da berria, eta pozik iritsi 
gara helmugara. Zein nabarmendu? Jimmy Jazz aretoan Cock 
Sparrer handiekin emandakoa, Atarrabiako Totem-en Des-kontrol 
eta Rotten XIII-rekin batera bizitako bi gau ero haiek, lehen 
kontzertua... Baina guztien gainetik Larragan emandakoa dago; 
Rotten XIII-ko Javiren omenezko jaialdia ez dugu ahaztuko.     
Inor gutxik esperotako arrakasta izan duzue. Zein da gakoa? 
Auskalo zein den formula magikoa. Lan egin dugu, ordu asko sartu 
ditugu. Ilusioa izan dugu bidelagun eta sinistu dugu egiten genuen 
horretan. Oztopoei lanarekin eta ilusioarekin erantzun diegu. Hasi 
ginenean inork ez zuen sinistuko Gasteiz Calling moduko jaialdi baten 
joko genuenik, diskoak halako harrera izango zuenik. Urte asko behar 
izaten dira gu heldu izan garen lekutara heltzeko; amestu genuen eta 
amets horri begira egin dugu lan, baina olatu hau ez da normala izan.   
Nola daroazue ezagun izatea? Kalean geratzen zaituztete? 
Ondo daroagu, ez gara oso ezagunak. Lehen aldietan arraroa egiten 
zitzaigun argazkiak-eta eskatzea; babesa da, ondo ari garen seinale. 
Hemendik aurrera zer? Noiz aterako duzue bigarren diskoa?  
Urte bukaerara bitartean abesti berrietan zentratuko gara, sorkuntzan. 
Bigarren disko luzea 2020ko apirilerako gertu egotea espero dugu. 

"Amets bati begira egin dugu lan, 
baina olatu hau ez da normala izan"
BRIGADE LOCO

Brigade Loco taldekoak Jimmy Jazz aretoko kamerinoan. BRIGADE LOCO
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behar ziren, baina ikusi non 
bukatu dugun...". Gero Anoetan 
gorpuztu zen taldea, Realak pisu 
handia duelako haiengan: "Oho-
rea, maitasuna eta harrotasuna 
esan nahi du Realak guretzat".  

'Brigadetarren' garrantzia
Brigade Loco ez dago ulertzerik 
atzean dituzten brigadetarrak 
barik. Taldearen lehen urratsak 
oso gertutik jarraitu zituen Iosu 
Herranek: "Beti izan dituzte ideiak 
oso garbi. Jende asko sentitu da 
identifikatuta euren abestiekin, 

eman dituzten kontzertuekin eta 
erakutsi duten jarrerarekin; ho-
rregatik, arrakastak ez nau as-
korik harritu. Dena ez da polita 
izan, une oso zailak ere bizi izan 
ditugu; Javiren heriotza, kasu 
[Rotten XIII-ko baxu-jolea bat-
batean hil zen lanean, 2019ko 
urtarrilaren 16an]. Familia bat 
sortzen joan gara poliki-poliki 
eta horrek une zailak eramanga-
rriagoak izatea ahalbidetu digu". 

Taldekideentzat "oso garrantzi-
tsuak" dira brigadetarrak: "Kua-
drillakoak, senitartekoak, neska-

lagunak, hasierako kontzertue-
tatik jarraitu gaituztenak, Tafa-
llako familia, kontzertuz kontzer-
tu ezagutu ditun taldeak... Horiek 
guztiak dira brigadetarrak, ibil-
bide ero honetan jarraitu gaituz-
tenak. Daudenak, baina baita 
joan direnak ere". Agertoki eta 
areto handietan jotzea zer den 
badakiten arren, lehen bi urte 
hauetan gaztetxeak eta txosnak 
izan dira Brigade Locoren zuze-
nekoetarako agertoki ohikoenak. 
Kontzertuetarako zenbat jende 
mugiarazten duten jakitea ez da 

erraza: "Valladoliden 40 lagunen 
aurrean jo genuen, Kalera Rock 
jaialdian milaka pertsonaren au-
rrean... Lekuaren eta antolakun-
tzaren araberakoa izaten da; 
batez beste, 600 bat lagun elkartu 
izan dira gure kontzertuetan. 
Ezin gara kexatu". 

Barduliari aipamen berezia 
Erreferente musikalak zeintzuk 
diren galdetuta, hasteko eta behin, 
Bardulia izeneko mugimendua 
aipatzen du Brigade Locok. Be-
reziki Gipuzkoan eta 2004tik 2012ra 

bitartean, gutxi gorabehera, punk-
oi! taldeak batu zituen eszena 
izan zen. Dagoeneko adin bat 
duten punk-oi! jarraitzaileek 
modu berezian gogoratuko di-
tuzte Holidays in Bardulia ize-
narekin urtean behin egiten 
ziren kontzertuak. Brigade Lo-
coren arabera, mugimendu hori 
egon izan ez balitz, seguruenik 
eurek ez zituzten instrumentuak 
hartuko: "Talde horiek guztiak 
egongo izan ez balira, ziur gau-
de ez zela berdina izango. Horiek 
dira gure lehen erreferenteak; 
aipatu ditzakegu Cock Sparrer 
[oi! musikaren aitzindaritzan 
koka daitekeen talde horrekin 
jo zuten apirilean Gasteizko 
Jimmy Jazz aretoan], Social 
Distortion eta atzerriko beste 
talde batzuk, baina guretzat be-
netako eragile izan direnak 
ondoko herrietako talde horiek 
dira. Apunta edo Never Surren-
der moduko taldeak, besteak 
beste. Pena da orduko mugimen-
durik ez dagoela egun". 

Gogotsu bigarren faserako 
Ekintzek dute hitza biran 56 kon-
tzertu eman dituzte. Euskal He-
rrian izan dira gehientsuenak, 
eta Euskal Herritik kanpo lau 
eman dituzte: Bartzelonan, Va-
lladoliden, Mostolesen eta Erroman 
(Italia). Amaitu da lehen bira, 
baina bigarren diskoari begira 
lanean daude jarrita dagoeneko. 
"Hurrengo urtearen hasieran 
sartuko gara grabatzera; Iruñeko 
Sound Of Sirens estudioan gra-
batuko dugu berriro, Julen Ur-
zaizekin. Oso eroso egon ginen 
eta oso gustura geratu ginen 
emaitzarekin". 

Badakite hartu duten arrakas-
taren olatua edozein unetan 
apurtu daitekeela; olatuaz eder-
to gozatu dute, eta orain gogotsu 
daude bigarren faseari ekiteko. 

Duela urtebete taldea sortu 
eta martxoan eman zuen 
lehen kontzertua Bergarako 
taldeak. Debutean goraino 
bete zuten kartzela zaharra.
Nolako harremana duzue 
Brigade Locorekin? 
Oso ona. Musika aldetik eta 
materialarekin asko lagundu 
digute; entseatzeko lokala 
partekatzen dugu, gainera. 
Zergatik uste duzu izan 
dutela halako arrakasta? 
Oso onak direlako eta euren 
abestiek entzuleari zerbait 
berezia eskaintzen 
diotelako. Zuzeneko 
bikainak eskaintzen dituzte, 
igartzen da dena ematen 
izugarri gozatzen dutela. 
Nola dago punk-oi! 
eszena egun Bergaran? 
Gorabeherekin, baina 
esango nuke beti egon dela 
punk-oi! mugimendua 
Bergaran. Gaur egun, asko 
entzuten da eta talde berriak 
sortzen ari dira; pozgarria 
da. Guk zazpi kontzertu 
eman ditugu eta igarri dugu 
asko hobetu dugula; egurra 
ematen jarraituko dugu!

E.H.

"Abestiak eta 
zuzenekoak 
bereziak dira"
ERIK HERRAN 
No LiMitS

Los Angelesko Vis Vires oi! 
taldearekin diskoa eta Morts 
Pour La Patrie abestiarekin 
bideoklipa kaleratu berri 
dute; hazten ari da Kaleko 
ere, hemen eta atzerrian. 
Nola azaldu dezakezu 
herrikideen arrakasta? 
Debagoienean beti egon izan 
da punk-oi!-a. Olatu 
ezberdinak egon izan dira; 
Des-kontrol fenomeno bat 
izan zen, Arkada Social ere 
bai... Orain harritu nauena da 
adin guztietako jendea 
mugiarazi duela Brigade-k. 
Ohikoena ez den publiko 
batekin konektatu dute eta 
gauzak oso ondo egin 
dituzte. Baina ez dakit 
neurtzen publiko horrek 
benetako interesik baduen 
eszenarekin. Olatuak balio 
beharko luke mugimendua 
indartzeko; denborak esango 
du fruiturik emango duen.  
Nola dago mugimendua? 
Hau ez da Arrasate, oso 
esanguratsuak diren taldeak 
eman dituen herria, baina 
Bergaran azken 20 urteetan 
egon da ia beti talderen bat. 

A.K.

"Balio dezala 
olatuak eszena 
indartzeko" 
ASIER KORTABARRIA 
'MOTO' kaLEko uRDaNgak

Urriaren 31n eta azaroaren 
1ean Brigade Locorekin jo 
zuen Des-kontrolek; 1996tik 
eten barik ari da jotzen Magu.  
Non dago Brigade Locoren 
arrakastaren gakoa? 
Ez dakit esaten, faktore asko 
izan daitezke. Izan dira urte 
batzuk ez dela punk-oi! 
talde gazte indartsurik irten. 
Gero, hitzek gazteriarekin 
konektatu dute. Argi dago 
gogoa eta jarrera badutela, 
eta hori da inportanteena. 
Arrakasta beranduago 
iritsi zitzaizuen zuei...  
Garagardoaren truke jotzen 
genuen eta kontzertuetara 
autostopean joaten ginen. 
Duintasunez eutsi! izan zen 
gure inflexio-puntua; disko 
hori asko zabaldu zen.   
Harremanik baduzue? 
Duela urtebete ezagutu 
genuen elkar. Des-kontrol 
hasi zenean, ume-mokoak 
izango ziren... Melodia 
batzuetan antzematen diet 
eragina; pozgarria da haria 
eten ez dela ikustea. Itzela 
izan zen Totem aretokoa; 
zenbat gazte dena ematen... 

J.B.

"Pozgarria da 
haria eten ez 
dela ikustea"
OIER BEITIA 'MAGU' 
DES-koNtRoL

Brigade Loco ikusteke ere, 
urte luzetako esperientzia du 
bertako musikariekin lanean. 
Nola uler daiteke Brigade 
Locoren arrakasta? 
Zaila da azaltzeko. Euskal 
gazteriaren zati batek mezu 
borrokalaria du oraindik; 
gainera, badago nolabaiteko 
nostalgia eta miresmen bat 
hemen izan ziren punk-oi! 
taldeekiko. Bestalde, euren 
jarraitzaileek hurbileko 
ikusten dituzte, eurak izan 
zitezkeen; eta konektatzeko 
asko laguntzen du horrek. Ez 
dakit zer duten punk-oi!-ak 
eta punk-rockak hemen, 
baina harrapatu egiten dute.  
Ze musika estilorekin 
lotuko zenuke Bergara? 
Hardcorearekin lotzen dut nik 
Bergara, nire gustuetatik 
gertuago dagoen estiloa da. 
Bergarakoak izan dira Bost 
Axola, Fly Shit, Supercools 
eta beste batzuk; Bergaran, 
orain arte, ez da puntako 
punk-oi! talderik izan. Hori 
bai, egon dira beste herri 
batzuetako talde sendoetan 
aritu izan diren bergararrak. 

I.B.

"Bergara 
hardcorearekin 
lotzen dut nik" 
IKER BARANDIARAN 
kazEtaRia, MuSikaN aDitua

Azaroaren 21ean irtengo da 
Zut aldizkari digital 
multimedia; ADMk –tartean 
dago GOIENA– eta 
Gaztezulok elkarlanean 
sortutakoa da, nerabeentzat. 
Euskal Herri mailakoa da 
aldizkaria. Lehen zenbakian, 
Brigade Loco bergararrak 
izango dira protagonista.

'Zut'-en lehen 
zenbakian
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Adostasuna

Ez da hau Nire ustez-erako prestatuta neukan idatzia. Izan ere, 
bilobekin partekatu ohi dut zirriborroa, baina ez dut adostasunik 
sumatu gaiari dagokionez. Euren aurpegietan etsipena ikusi dut, 
pena agian, baina kontua da zakarrontzira bota dudala genero-
indarkeriaz ziharduen orria; zoritxarrez, egunero izaten dugu 
horren berri komunikabideetan, batez ere audientzia handia 
dutenetan, eta horrek kutsatze-efektua izatearen arriskua dakar. 

Agian, nire planteamendua erradikal samarra zen; izan 
daiteke, 50eko eta 60 hamarkadetako astekari zoragarri haren 
tituluak ditudalako buruan: El caso astekaria. Hala ere, nire 
etxeko errepublika txikian adostasuna ikusten dut, 155a aplikatu 
behar izanik gabe. Begirada batzuk eta komentario egoki bat 
nahiko izan dira, eta neure buruari galdetu diot ea horiek ere 
nahikoa izango diren politika munduan –begirada batzuk eta 
zentzuzko berba batzuk–, erabakiak hartzeko eta haiek 
aplikatzeko. 

Zoritxarrez, ezetz uste dut; hortaz, segi garrasi egiten eta gezurrak 
esaten.

NiRE uStEz

PEDRO GARITANO

Jone Olabarria bERgaRa
Aldarrikapen politiko eta sozia-
lak lortzeko herri mobilizazio 
"indartsu" eta "iraunkorra" beha-
rrezkoa dela iritzita, Kalera 
Eguna antolatu dute Bergaran, 
lehenengoz. "Aldarrikapenak 
eta jaia uztartuz" Bergarako 
herria kalera atera nahi dutela 
adierazi du Maren Belastegik, 
Kalera Eguneko antolatzailee-
tako batek.

Hala, azaroaren 23an, datorren 
zapatuan, Bergaran Kalera Egu-
na egingo dute, "euskal preso 
eta iheslariak espetxetik kalera 
ateratzea" eskatzeko. Horren 
harira, aldarrikapenak egiteko 
eguna izango dela adierazi dute 
antolakuntzatik: "Herri oso bat 
kalera irteteko eguna izango da. 
Presoak, iheslariak, bidean ero-
ritakoak eta beraien familiak 
goxo eta bero babestuko ditugu". 
Gaineratu dutenez, "ozen" egin-
go dituzte aldarrikapenak, eta 
"dantza eta kantuz" bete nahi 
dituzte Bergarako kale eta he-
rritarrak.

Egitaraua, arratsaldetik hasita 
Jaia eta aldarrikapena uztartuz 
egitarau oparoa antolatu dute 
egun horretarako herriko kultur 
talde ezberdinekin elkarlanean.

Lehenik, 18:30ean, Manifesta 
egingo dute, "manifestazioa eta 
festa" uztartuko dituen ekintza. 
Herriko zenbait musikari ma-
nifestazioaren aurretik, kamioi 
batean, joango dira musika jotzen. 
Eguneko antolakuntzan dihar-
duen Ibai Redondok azaldu du: 
"Bergarar guztiak gustura eta 
kalean aritzeko modu ona dela 
uste dugu". 

Mobilizazioari epaitegian eman-
go diote amaiera, eta mezu irmo 
bat helarazi nahi dute, unea 
aprobetxatuz. "Injustiziak behin-
goz amaitzea eta estatu faxista 

honek preso eta iheslarien es-
kubideak bete ditzala eskatuko 
dugu", argitu du antolatzaileak. 
Horretaz gain, preso iheslari eta 
deportatuak kalera irteteko "bi-
dea" egin behar dela ere ekarri-
ko dute gogora datorren zapa-
tuko ekitaldietan. 

Hainbat kontzertu
Manifesta amaitu ostean, gaz-
tetxean ekitaldia egingo dute, 
eta, antolakuntzatik adierazi 
dutenez, laburra baina "potentea" 
izango da. Ikus-entzunezko pie-
zak ikusteko aukera izango da 
bertan, eta herriko musikariek 
ere hartuko dute parte ekitaldian. 
Hain zuzen, kontzertu labur bat 
eskainiko dute. 

Azkenik, Kaleko Urdangak 
taldearen emanaldiarekin eman-
go diote amaiera Kalera Eguna-
ri, eta Tximeleta taldeak ere 
eskainiko du kontzertua. Ema-
naldiak 22:30ean hasiko dira. 
Sarrerak arratsaldean bertan 
jarriko dituzte salgai, gaztetxean, 
bost euroren truke. 

Astelehenean egindako aurkezpenaren irudiak. MAIALEN SANTOS

Kalera Eguna ospatuko 
dute herrian, lehenengoz
Euskal preso eta iheslariak espetxeetatik kalera ateratzea eskatzeko, kalera Eguna 
antolatu dute bergaran, lehenbiziko aldiz, datorren azaroaren 23rako. arratsaldetik 
hasita, musikak protagonismo handia izango duen egitarau oparoa antolatu dute

"HERRI OSO BAT 
KALERA IRTETEKO 
EGUNA IZANGO DA, 
PRESO ETA SENIDEAK 
GOXO BABESTEKOA"

Aurtengo Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntza Jardunaldiak 
"arrakastatsu eta jendetsuak" 
izan dira, Udaletik adierazi du-
tenez. Guztira, 1.000 pertsonak 
baino gehiagok parte hartu dute 
antolatutako jardunaldietan, 
eta, hain zuzen, "maila eta in-
teres handiko hitzaldi eta eki-
taldiak izan dira".

Ikasleendako antolatutako 
ekintzek "oso harrera ona" izan 
dutela aitortu dute, baita Dudley 
Herschbach Nobel saridunak 
eta Maria Veltell kimikari eza-
gunak egindako aurkezpenak. 
Azpimarratu dute ZTBren has-
tapenetatik urtez urte erakunde 
gehiago batzen dabiltzala eta 
aurten ia 30 izan direla.

1.000 lagun baino 
gehiago aurtengo ZTB 
jardunaldietan 'Meza beltza' 

antzerkia gaur
Kokoxa taldeak Meza beltza 
lana eskainiko du gaztetxean 
gaur. Bi emanaldi izango dira, 
21:00etan eta 22:30ean, baina 
aurretik izena eman behar da, 
20:00etan. Lekua mugatua da.

1957an jaiotakoen 
kintada
Azaroaren 30ean, Logroñora 
txangoa egingo dute. Goizeko 
bederatzietan Santa Marinatik 
irtengo dira; bisita gidatua, 
poteoa eta Meson Cid-en 
bazkaria egingo dituzte. 
Azaroaren 22a aurretik, 80 
euro sartu behar dira: 3035 
0189 31 1891038659 (Kutxa).

oHaRRak

Goiauzora bidean aparkalekuak 
eta oinezko bidea egiteko lanak 
hasi dira. Igoerako eskuinaldean 
aparkalekurako hamasei plaza 
kenduko dira, eta bertatik oi-
nezkoen bide "segurua" jarriko 
dute. Oinezko bide horrek bi 
metroko zabalera izango duela 
jakinarazi du Udalak. Horrez 
gainera, sei farola jarriko di-
tuzte, asfaltatutako eremua 

handitu egingo dute eta 39 apar-
kaleku plaza egingo dituzte 
baterian. Construcciones Ar-
tzamendi SA enpresari esleitu 
dizkio lanak Udalak, eta 79.483 
eurok aurrekontua izango dute 
–BEZa barne–.

Udaletik azaldu dutenez, 
2007an Leder enpresak Goiau-
zoko bidearen zirkulazioaren 
azterketa egin zuen eta ondo-
rioztatu zuen "oinezkoendako 
bide segurua egiteko" ordura 
arteko aparkalekuak moldatu 
egin behar zirela. 

39 aparkaleku eta 
oinezko bidea egingo 
dituzte Goiauzorantz
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Jone Olabarria bERgARA
"Bergara eta inguruko ume eta 
gazteen artean igeriketa kirola 
sustatzea", hori da, hain zuzen, 
Bergarako kirol elkartearen 
helburua. Lan horretan dabiltza 
aurtengoan ere, eta, hain zuzen,  
2019-2020 denboraldian 7 eta 28 
urte bitarteko Bergara, Antzuo-
la eta Elgetako 80 igerilari ari 
dira Agorrosinen entrenatzen.

Ohikoa den moduan, aurten 
ere, lau kategorietan banatuta, 
benjaminak, alebinak, infantilak 
eta nagusiak, Gipuzkoako txa-
pelketa eta topaketetan parte 
hartuko dute. Pasa den astebu-
ruan, hilaren 9an eta 10ean, izan 
zituzten lehen hitzorduak:  "Txa-
pelketa garaia prestatzeko era-
biltzen ditugu lehen proba 
hauek", adierazi  du Xabier 
Labaka entrenatzaileak.

Txapelketetarako lanean
Aurten, Gipuzkoan, 52 ekitaldi-
tan parte hartzea aurreikusten 
dute, eta lortutako markaren 
arabera lehiaketa ezberdinetan 

aritu daitezkeela azaldu dute. 
Adierazi dutenez, 12 urtetik go-
rako igerilariek igerilekutik 
kanpo ere parte hartu dezakete, 
itsaso edo urtegietan. 

Asteburu honetan ere hainbat 
hitzordu dituzte igerilariek: 
benjaminek lehen txapelketa 
izango dute Oñatin eta alebinek 
bigarrena; kasu honetan, Legaz-
pin lehiatuko dira.

Datorren asteburuan, Bergaran 
Datorren asteburuan, azaroaren 
23an, Agorrosinen izango dute 
txapelketa, nagusien mailakoa. 
Txapelketa dela-eta zapatu ho-
rretan igerilekua itxita egongo 
da herritarrendako arratsaldean. 
Denboraldian zehar ere Berga-
rako igerilekuan hiruzpalau 
txapelketa ofizial antolatzeko 
asmoa dutela jakinarazi dute.

2019-2020 denboraldiko igerilarien talde argazkia. ANGEL EZKURRA

Bergara igeri elkarteak 
denboraldiari ekin dio
Pasa den asteburuan Eibarren lehiatu ziren bergarako igerilariak eta asteburu 
honetan ere hainbat hitzordu dituzte; benjaminak Oñatin eta alebinak Legazpin 
arituko dira. Hilaren 23rako, zapatua, txapelketa antolatu dute Agorrosinen

Jone Olabarria bERgARA
Emaitza "onak" lortu zituzten 
Bergarako saskibaloi taldeek 
pasa den asteburuan. Hain zuzen, 
Bergarako taldeek jokatu zituz-
ten hamar partiduetatik zortzi 
irabazi zituzten eta bi galdu.

Gizonezko seniorrek liderraren 
aurka irabazi zuten (52-51) eta 
laugarren postuan kokatu dira. 
Taldeko ordezkariek adierazi 
dutenez: "Partida oso bizia izan 
zen; azken segundoan hiruko 
bati esker irabazi genuen". Den-
boraldian jokatu dituzten zazpi 
partiduetatik, bi galdu dituzte, 
eta hirugarren sailkatuak beste 
puntu dituzte une honetan.

Emakumezko seniorrek, berriz, 
bi puntuko aldearekin irabazi 
zioten Saski Axular taldeari. 
"Lehia handiko" partida izan 
zen, eta momentuz taldea "ondo" 
hasi dela adierazi dute, lau par-
tidutatik hiru irabazita.

Asteburuan, hitzordu ugari
Asteburu honetan hamar parti-
du jokatuko dituzte Bergarako 
saskibaloi taldeek; lau, etxean. 
Gizonezko seniorrek puntu ko-
puru bera duen Alde Zaharra 
taldea hartuko dute etxean gaur, 
20:30ean, Labegaraietan.

Jokalaria erasoan. GOIENA

Zortzi partidu irabazita, 
asteburu "ona" saskibaloian
Asteburu honetan hamar partidu jokatuko dituzte 
saskibaloi talde bergararrek, horietatik lau etxean

Desfibriladore 
formakuntza
Bergara Kirol Elkarteak desfi-
briladore bat erosi berri du, 
entrenamenduetan eta partidue-
tan gerta daitezkeen egoera la-
rrien aurrean erantzuna eman 
ahal izateko. Hala, zapatu goi-
zean, taldeetako entrenatzaileek 
formakuntza saioa izan zuten, 
desfibriladorean zein egoeratan 
eta nola erabili behar den ikas-
teko eta praktikan jartzeko.

BERGARA KE
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J.O. bERgARA
Euskal Herriko bikote gazteen 
42. Dantza Askatu Txapelketa 
Domekan iritsiko da Seminari-
xora, eguerdiko hamabietan. 
Txapelketa antolatzen duen 
Bergarako musika eskolak ja-
kinarazi duenez, hamasei biko-
te lehiatuko dira Bergaran.

Debagoiendarrik gabe
"Hamalau bikote gipuzkoarrak 
diren arren, Arabako bikote 
batek ere parte hartuko du, bai-
ta Bizkaia-Gipuzkoako beste 
batek. Debagoieneko bikoterik, 
baina, ez da egongo txapelketan", 
adierazi dute musika eskolatik. 

Domekako hitzorduan parte 
hartzen duten 16 urtetik behe-
rako bikoteek fandangoa txis-
tularien laguntzaz eta arin-ari-
na trikitilarien laguntzaz dan-
tzatuko dituzte. Epaimahaia 
Gipuzkoako Dantzari Biltzarrak 

izendatutako lau kidek osatuko 
dute eta lehen bost postuetan 
sailkatuek sariak eskuratuko 
dituzte. Horretaz gain, garaikur 
bereziak ere izango dira: jantzi 
egokienarentzat eta 12 urte ar-
tekoen artean hobeto sailkatu-
tako bikotearentzat ere.

Iazko txapelketako irudiak. GOIENA

Dantza Askatu Txapelketan 
hamasei bikote lehiatuko dira
Domekan hartuko du Seminarixoak Euskal herriko 
bikote gazteen txapelketa, eguerdiko hamabietan hasita

Goiena komunitatea 
Jardun / bERgARA

Jardun euskara elkartetik  Erra-
dikalak ginen, gara eta izango 
gara antzezlana antolatu dugu 
biharko, hilak 16, arratsaldeko 
18:00etan. Seminarixoak hartu-
ko du antzezlana eta sarrerak 4 
euroko prezioa izango du.

Ane Labaka bertsolariak eta 
Beatriz Egizabal antzerkilari 

eta ipuin kontalariak Neska 
gazte promesa etiketaz, zahar-
tzeaz, gorputzaren aldaketez, 
sexualitateaz, merkatu patriar-
kalaz, intersekzionalitateaz, 
beldurraz, biolentziaz eta zehar-
katzen gaituzten beste hainbat 
gaiez kantatu eta kontatu nahi 
dute. "Erradikalak zarete" esaten 
diete eta haiek "nahi eta behar 
baino gutxiago" erantzuten dute.

Bi emakume hauen elkartzetik 
sortua, maletak kontraesanez 
beteta dakartza, bertso eta ba-
karrizketa formatuan.

'Erradikalak ginen' 
antzezlana Bergarara 
iritsiko da zapatuan

Raitx eta Sara Zozaya musikariek 
kontzertua egingo dute gaur 
Seminarixoan, 21:00etan. Ema-
naldia Katapulta Tour Gipuzkoa 
musikako eta formatu txikiko 
arte eszenikoetako zirkuituaren 
barruan dago eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren Kultura, Tu-
rismo, Gazteria eta Kirol Depar-
tamentuak eta Kutxa Kultur-ek 
bultzatzen dute.

Raitx 2017an hasi zen gitarra-
rekin, eta une anarkiko pertso-
naletan inprobisaturiko olerkiz 
beteriko koaderno batekin ari-
tuko da taula gainean. Koban 
taldearekin ere dihardu, baina 
proiektu pertsonal hau handitu 
egin berri du bateria, baxu, gi-
tarra eta zenbait ahotsekin. 

Sara Zozaya donostiarrak, 
Nerabe taldeko abeslaria izateaz 
gain, bakarkako bideari ere ekin 
dio gitarra eta teklatuarekin, 
eta kontzertu ugari egiten dabil; 
kritika oso onak jaso ditu.

Sara Zozaya eta Raitx 
musikari gazteak 
Seminarixoan gaur

Jone Olabarrria bERgARA
Azaroaren 22an ospatzen da 
musikaren omenezko Santa 
Zezilia eguna, eta urtero egin 
ohi duten modura egunaren 
bueltan, ekitaldi "ugari"  anto-
latu dituzte aurten ere. Hain 
zuzen, "ekintza guztiak aste 
berean pilatu ez daitezen" Or-
kestrak bere kontzertua aste-
bete aurreratu nahi izan duela 
adierazi du Enrike Txurruka 
zuzendariak. Hala, Bergarako 
Orkestra Sinfonikoak kontzer-
tua eskainiko du gaur, hilak 
15, Mariaren Lagundiko elizan. 
Ekitaldia 20:00etan hasiko da 
eta sarrera doan izango du.

Orkestrarekin lehenengoz 
Hain zuzen, Alfredo Gonzalez 
Chirlaquek erretiroa hartu os-
tean, lehen aldia izango du Txu-
rrukak Bergarako Orkestra 
Sinfonikoa zuzentzen, eta hi-
tzordua iristeko "gogotsu" ager-
tu da: "Orkestrarekin probatze-
ko gogoa dut; egia esanda, ez 
nago oso urduri. Entseguak ondo 

joan dira eta uste dut ondo joan-
go dela".

"Aurpegi berriak" gehituz
Musika eskolako hamabi gaztek 
ere debuta egingo dute Orkes-
traren kontzertuan: Maitane 
Suinaga, Eider Elorza, Ainhoa 
Gisasola, Leire Gonzalez, Miren 
Ruiz de Egino eta Kattalin Otxoa 
biolinarekin arituko dira, Xabier 
Igarza eta Enara Mujika biola-
rekin; Uxue Garitano txeloare-
kin; Jon Agiriano eta Jokin 
Azkargorta tronpetarekin; eta 
Saioa Leturia flautinarekin.

Hain zuzen, "aurpegi berrien 
ilusioa" azpimarratu du Txu-
rrukak: "Jende berria pozik 
ikusten dut eta beteranoak ere 
ilusioz ikusten ditut, jende berria 

sartzen doala ikusita". Gazteak 
musika eskolako "harrobitik" 
datozela gogorarazi du Txurru-
kak, eta bertatik gainerako tal-
deak elikatzeko egiten den lana 
azpimarratu nahi izan du. 

Folk doinuak
Kontzertua bi zatitan bereiziko 
dutela azaldu du Txurrukak: 
"Lehenik, Orkestrako kide Jon 
Prietok, Miriam Moñuxek, Na-
gore Sanzek, Eider Elorzak, 
Jokin Azkargortak eta Amaia 
Aranzabalek osatutako taldeak 
folk kantuak eskainiko ditu". 
Hain zuzen, Sver taldearen Ak-
kar kantua,  Galen Fraser-en 
La luna sobre crisol, Atlantic 
Folk trio taldearen Never tell me 
odds eta Sver taldearen Love 
boat piezak joko dituzte.

Ondoren, Orkestra Sinfoniko 
osoa arituko da, eta, kasu hone-
tan, Jesus Guridiren Mirentxu, 
Gustav Holst-en Jig, Astor Piaz-
zolaren Oblivion eta Txurrukak 
berak moldatutako Itoiz-en bost 
doinu ere joko dituzte.

Santa Zezilia kontzertu bateko irudia, Gonzalez Chirlaqueren gidaritzapean. GOIENA

Santa Zezilia kontzertua 
egingo du gaur Orkestrak
Mariaren Lagundiko elizan egingo du bergarako orkestra Sinfonikoak Santa zezilia 
kontzertua gaur, hilak 15, 20:00etan hasita. Enrike Txurrukak lehen aldiz zuzenduko 
du orkestra Sinfonikoa eta hamabi musikari gaztek ere egingo dute debuta

KONTZERTUAK BI ZATI 
IZANGO DITU; LEHEN 
ZATIAN, KIDE BATZUEK 
FOLK KANTUAK JOKO 
DITUZTE



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Maider Arregi aNtzuoLa
Esfortzuaren eta lanaren ondo-
rioz bizitako migrazio istorio 
hunkigarria dute Juan Tenak 
eta Maria Antonia Martinek. 
Biak, Badajozeko Quitana de la  
Serena herrikoak. Sasoi hartan, 
Extremaduran industria ez ze-
goen horren aurreratua eta au-
kera berrien bila Juan Tenak 
Tolosaldera joateko aukera 
aprobetxatu zuen: "Lehengusu 
batek animatuta etorri nintzen 
Ibarrara 18 urterekin. Orduan 
lan asko zegoen Euskal Herrian 
eta aukera gehiagoren bila eto-
rri nintzen. Gainera, Ibarrako 
paper fabrikan nire osabak eta 
lehengusuak lan egiten zutenez, 
familiaren babesa ere baneukan. 
Nik Tolosan egiten nuen lan". 

Eta Tolosako Udalaren eskutik 
Alemaniako Paderborn herrian 
lan egitera joateko aukera sortu 
zitzaion. "Nire lehengusua eta 

zenbait herrikide Alemanian 
zeuden lanean. Kontratuaz lan 
egiteko eta diru gehiago esku-
ratzeko aukera nuela ikusarazi 
zidaten. Extremaduran, aldiz, 
lan asko egiten zen, baina bal-
dintzak eta soldatak oso kaxka-
rrak ziren".

Hunkituta azaldu du Maria 
Antonia Martin emazteak Ale-
maniara joateko egin zuen hau-
tuaren arrazoiak: "Granitoaren 
edo nekazaritzaren esparruak 
besterik ez geneukan lan egite-
ko Extremaduran. Eta emaku-
mezkoendako ezertxo ere ez, 
jakina. Etxean haurrak zaintzen 
geratzea, besterik ez. Aitona-
amonekin bizi ginen guztiok. 
Ni 7 urterekin hasi nintzen la-
nean, eta txurroak saltzera joa-
ten nintzen goizean. Ondoren, 
haurrak zaintzen jarduten nuen. 
Lan egiteko, eskola utzi egin 
behar izan nuen, tamalez".

Paderbon, aukeren herria 
Senarrak hiru urte zeramatza-
nean Alemaniako Paderbon 
lantegian, Martinek argi zuen  
bere albora joan gura zuela: "26 
urterekin eta ezkondu berri, zer 
egingo nuen, bada? Extremadu-
ran geratu besterik ez nuen. 
Senarrarekin egoteko, familia 
bat sortzeko eta etxe bat eros-
teko asmoz animatu nintzen 
Alemaniara neu ere". 

Jaioterritik irten zen lehen 
aldia izan zen. "Ez geneukan 
ezeren beldurrik. Beno, senarra 
han nuen –hiru urte zeramatzan 
Alemanian orduan– eta nolabait 

babestua nengoen. Paperak es-
kuratzeko, ordea, baldintza ba-
karra jarri zidan lantegiak: lehen 
sei hilabeteak lanik egin gabe 
egotea. Baina aspertu egiten 
nintzen eta lagun baten emaz-
tearekin bulegoak edo antzokiak 
garbitzera joaten nintzen". 

Elkarbizitza, Alemanian 
Galiziako bikote batekin etxea 
konpartitu zuten. "Oso harreman 
estua egin genuen. Lana batera 
egiten genuen eta leku guztie-
tara elkarrekin joaten ginen, 
baita erosketak egitera ere. Bi-
zikidetza oso ona izan genuen 
eta elkarrekin egon ginen lau 
urteetan oso ondo moldatu ginen.
40 urte baino gehiagoren ostean 
harremana mantentzen dugu 
eta elkarren berri dugu, pentsa". 
Esperientzia aparta izan zela 
diote senar-emazteek, eta komu-
nitate propioa ere osatu zutela: 

"Galiziarrak, madrildarrak, 
murtziarrak… oso ondo molda-
tzen ginen. Alemanaren beharrik 
ez geneukan eta une jakinetan 
itzultzailea jartzen ziguten. Han-
go enpresariek gu langile finenak 
ginela zioten, gainera".

Herri mina 
Familiaren buruan, baina, Eus-
kal Herrira bueltatzeko nahia 
beti egon da. "Argi geneukan 
Extremadurara ez ginela buel-
tatuko. Han nekazaritza besterik 
ez geneukan. Osaba Antzuolan 
izanik, bertan etxea erosi eta 
bizitzen geratzea erabaki ge-
nuen", dio Martinek. 

Baina bada pasarte gogor bat 
Maria Antonia Martinek barruan 
gordeta daramana. "Haurdun 
geratu nintzen eta erditzera Ex-
tremadurara joan nintzen. Umeak 
40 egun zituela, ordea, Alema-
niara bueltatu nintzen lanera. 

Martin-Tena familia, argazki zaharrak esku artean dituztela, etxeko sukaldean. MAIDER ARREGI

Etorkizun bila, 
Alemaniara

"40 URTE BAINO 
GEHIAGOREN OSTEAN, 
HARREMAN ESTUA 
DUGU BIZILAGUN 
GENITUENEKIN"

Extremaduratik gipuzkoara eta gipuzkoatik alemaniara; aukera bila migratu duen 
familia antzuolarraren istorioa esfortzuz eta emozioz beterik dago. Juan tenak eta 
Maria antonia Martinek etxeko ateak eta bihotzak ireki dizkiote goiENari

Betidanik izan dute senar-emazteek berriro lan eta bizitoki izan 
zuten Paderborn-era itzultzeko nahia. Aurten, arantzatxoa kendu 
dute eta Diego semearekin joan dira. Bizitako oroitzapenak 
bor-bor, hunkituta itzuli dira berriro Antzuolara.

40 urteren ostean, bisitan

Urrian Paderborn-era egindako bidaiako erretratua. DIEGO TENA

Alemaniako Paderborn herriko lagun taldea goateke batean. DIEGO TENA
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Maider Arregi aNtzuoLa
Ikasturtea abiatu du Antzuola-
ko gazte txokoak. Hala ere, 
oraindik izena emateko aukera 
dute herriko neska-mutikoek, 
azaroaren 24ra bitartean. Api-
rileko lehen asteburura arte 
iraungo du ikasturteak eta, iaz 
ez bezala, Errekalde auzoko lo-
kalean egingo dituzte ekintzak 
aurten –Herri Eskolako obren 
ondorioz hartutako behin-behi-
neko erabakia da–. 

"Iaz, 12 eta 14 urte arteko 89 
gaztek parte hartu zuen eta aur-
ten, oraingoz, 56k eman dute 
izena. Oraindik aukera badute; 
beraz, animatu daitezela. Esan 
behar da lokala ere asko gusta-
tu zaiela, askotariko guneak 
baitaude", azaldu du Idolaz el-
karteko koordinatzaile berriak, 
Zumaia Elkorok.

Gazteen parte hartzea 
Azken urtetan egin duten mo-
duan, denen artean erabakiko 
dituzte gazte txokoan egingo 
dituzten ekintzak. Hala ere, El-
korok adierazi du dagoeneko 
adostasunez zenbait jarduera 
erabakita dituztela: "Feminis-
moaren gaia lantzeko tailerra 
egingo dugu, hainbat adikzioren 
gaineko solasaldiak izango di-
tugu eta sexualitateaz ere jar-
dungo dugu. Asko eskatzen dute 

aipatutako gai horiek jorratzea". 
Tailerretara eta hitzaldietara 
adituak ekarriko dituztela azal-
du du Elkoro koordinatzaileak.

Azaroaren 25a, ate joka 
Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko Nazioarteko Eguna datorre-
la eta –azaroak 25–, indarkeria 
matxista izango da landuko 
duten gaia azaroaren 23ko eta 
24ko asteburuan."Gazte txokoko 
hezitzaile batek indarkeria ma-
txistaren inguruko unibertsita-
te-lana egina dauka. Hori horre-
la, berak gidatuko ditu saioak, 

eta gure asmoa da bideoklipetan 
jasotzen diren jarrera matxistak 
lantzea". 

Bizilagunak, kexaka 
Hasiera, baina, katramilatsua 
izan dutela azaldu du Zumaia 
Elkorok. "Gazteei arauak argi 
utzi dizkiegun arren, hasiera 
zaila izan dugu, hainbat bizila-
gun zaratagatik kexatu baita. 
Neurriak hartuko ditugu berri-
ro errepikatu ez dadin eta gaz-
teekin berriro elkartuko gara 
egoeraz jabetu daitezen eta ara-
zoaz ohartarazteko".

Aurreko ikasturtean parte hartu zuten gaztetxoak. IDOLAZ AISIALDI ELKARTEA

Errekalden abiatu du 
gazte txokoak ikasturtea 

Herri Eskolako obrak direla-eta, gazte txokoak Errekalde auzoko lokalean abiatua du 
ikasturtea. apirileko lehen asteburura arte iraungo du kurtsoak. baina, oraindik, 
hilaren 24ra arte, izena emateko epea zabalik dagoela aurreratu du idolazek

Gaztaina erre jana
Urtero legez, Udalak antolatuta gaztaina erre jana egingo da 
domekan, azaroaren 17an, Herriko Plazan, 19:00etan hasita.

Hika lantzeko saioa
Emakumeengana zuzentzeko hika nola erabili ikasteko saioa 
egingo da bihar, zapatua. 11:00etatik 13:00etara bitartean izango 
da, Olarango areto nagusian.

Presoek egindako lanen erakusketa
Azaroaren 23tik abenduaren 1era bitartean, egunero, hainbat 
euskal preso politikok egindako lanak izango dira ikusgai 
Olaranen, 18:00etatik 20:00etara bitartean.

oHaRRak

EH Bilduk eskerrak eman dizkie 
herritarrei: "Eskerrak eman 
nahi dizkiegu domekako hau-
teskundeetan ezkerreko inde-
pendentismoa indartzeko hautua 
egin zuten guztiei. Herriko eta 
Hego Euskal Herriko emaitzen 
balorazio positiboa egiten dugu. 
Justizia sozialean oinarritutako 
Euskal Estatua sortzeko gure 
bidean berresten gara".

EH Bilduk Espainiako 
hauteskundeen 
balorazio ona egin du

13 hilabetez egon nintzen semea 
ikusi gabe; oso gogorra izan zen. 
Semea nire amak, amonak eta 
ahizpak zaindu zuten. Baina 
erosi berri genuen pisua ordain-
tzen amaitzeko lanera bueltatu 
beharra nuen", hunkituta kon-
tatu du Martinek.

Antzuolan izan dute, aldiz, 
aukera berri bat. Tenak orduko 
Ariel enpresan lan egin zuen; 
Martinek, berriz, zaintza eta 
garbitasuna lanak egiten zituen. 
Babesa erakutsi dien komuni-
tatea aurkitu dutela diote: "An-
tzuola ez dut ezergatik aldatzen. 
Hiru herrialdetan bizi izan gara, 
bakoitza bere kultura eta ohi-
turekin. Guztietara egokitu gara 
eta ez dugu inolako arazorik 
izan. Aitzitik, berriro egingo 
genuke guztia; beno, semea 13 
hilabetez uztea izan ezik. Semeak 
ere antzuolarrak dira eta D ere-
duan matrikulatu genituen. Oso 

maitatuak sentitzen gara An-
tzuolan eta bihotzez eskertu 
gura diet guganako izan duten 
prestutasuna", azpimarratu du 
Maria Antonia Martinek. 

Alemaniara 43 urteren bueltan 
Familiak 43 urteren ostean ken-
du du arantzatxoa eta bizitoki 
izan zuten herrira bueltatu dira. 
"Istorio asko entzun ditugu eta 
Paderborn-era bidaia oparitu 
diegu gurasoei. Beti gura izan 
dute berriro itzuli. Egia esan, 
bidaia zoragarria izan da eta 
bizitako oroitzapen asko ekarri 
dituzte bueltan", dio Diego Tena 
semeak. "Kaleak, eliza, lantegia, 
bizi ginen etxea…. berriro ikus-
tea hunkigarria izan da. Lante-
gira ere sartu ginen eta harre-
rakoari nominak erakutsi niz-
kion. Harrituta geratu zen 
langilea gure istorioarekin", 
azaldu du Martinek.

Martin eta Tena senar-emazteek harreman estua egin zuten 
Galiziako bikotearekin –argazkian lehenak ezkerretik hasita–. 
Erdian Tenaren lehengusua dago. Berak animatuta joan ziren 
Alemaniara lanera, etorkizun hobeago baten bila. 

Familia eta lagunak, helduleku

1972an eta 2019an ateratako argazkia zuhaitz berari helduta. DIEGO TENA FAMILIA
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Herriko lau tabernak eta Elge-
tako Udalak bultzatuta datoz, 
aurten ere, azaroko pintxo do-
mekak. Urteroko hitzordua da 
dagoeneko, eta hamabigarren 
aldiz egingo da aurten. Bi do-
meka izango dira; hilaren 17a 
eta 24a. Eta helburua da urte 
sasoi honetako domeka eguerdiei 
pizgarri berezia ematea.

Kultura eta Euskara zinegotzi 
Ane Bilbaok argi dauka jendeak 
oso ondo erantzuten duela pin-
txo domeken eskaintzaren au-
rrean. "Urtero egiten da, eta egia 
da jendea asko interesatu izan 
dela beti. Polita da, bizitasuna 
ematen diolako herriari". 

Aurten, lehiaketarik ez 
Aldaketa nagusi batekin datoz, 
aurten, pintxo domekak; izan 
ere, oraingo honetan, tabernariek 
ez dituzte pintxoak lehiaketa 
baterako prestatuko. "Hainbat 
aldaketa egon dira hamabi ur-
teotan; izan dira aste bukaera 

gutxiago edo gehiago, bi pintxo 
edo bakarra tabernako... Bada,   
aurten tabernariekin elkartze-
rakoan erabakia izan zen lehia-
keta formatua aldatzea. Lau 
partaide izanik eta pintxo ba-
karra tabernako, erabaki zuten 

eskas izango zela, akaso, lehia-
keta bat egiteko", azaldu du 
Bilbaok. "Pintxo bereziak ipini-
ko dituzte, prezioa izango da 
1,30 euro, eta mantenduko dena 
da pintxoen osagaiak asmatzeko 
lehiaketa. Lau tabernariak zeu-

den ados lehiaketa hori man-
tentzearekin. Joango gara ikus-
ten formatu berriarekin kontuak 
nola eboluzionatzen duen", gai-
neratu du udal arduradunak. 

Taberna bakoitzak, beraz, pin-
txo bat eskainiko du. Osagaiak 
asmatzen dituzten bezeroen ar-
tean botila bat txakolin eta bo-
tila bat ardo ondu zozketatuko 
ditu bakoitzak. Lau tabernetako 
asmatzaile guztien artean, berriz, 
Gabonetako saski bat zozketa-
tuko dute ostalariek. Pintxoak 
12:00etatik 14:30era egongo dira 
salgai, bi domeketan.

Bestelako ikuskizunak 
Hurrengo bi domeketako eguer-
diko txikiteoa girotzeko, berriz, 
bertsolariak eta magoa ekarriko 
ditu Udalak Elgetara.

Domeka honetan Ane Zuazu-
biskar eta Oihana Arana ber-
tsolariak arituko dira bertsotan, 
tabernaz taberna. 12:00etan 
emango diote hasiera bertso-
poteoari. Hurrengo domekan, 
berriz, Kidam magoa ibiliko da 
tabernaz taberna magia triki-
mailuak egiten. Aurretik ere 
ezaguna da Kidam mago gas-
teiztarra Elgetan.

Argazki lehiaketak ere ez du 
hutsik egingo. Azaroaren 24an 
jokatuko da, 12:00etan. Lau gai 
jasota beste hainbeste argazki 
aurkeztu beharko dituzte parte-
hartzaileek 16:00ak aurretik. 
Saria izango da Elgetako taber-
na batean erabiltzeko 50 euroko 
bonua.

Orain dela hiru urteko pintxo domeka bateko pintxoak gertu, Haizea tabernan. L.Z.L.

Lehiaketa izan barik, 
pintxo aukera domekan
bolatokiko, Haizeako, Rincon de Lolako eta Maialdeko sukaldeetan gogotik egingo 
dute lan hurrengo bi domeketan; izan ere, pintxo domekak datoz. Hitzorduak ez du 
aurten lehiaketa formaturik izango eta pintxoek 1,30 euroko prezioa izango dute

PINTXOEN OSAGAIAK 
ASMATZEKO 
LEHIAKETA EGINGO DA  
ETA BOST SARI 
EGONGO DIRA JOKOAN

Azaroak 17
• 12:30-14:30 Ane 

Zuazubiskar eta Oihana 
Arana bertsolariak, 
tabernaz taberna.

Azaroak 24
• 12:00 Argazki lehiaketa.
• 13:00-14:30 Kidam 

magoa tabernaz taberna.

Pintxoekin, 
ikuskizunak

Seigarren mailako 
ikasleek, berriz, ikas-
bidaiarako dirua ateratzeko 
joko berri bat proposatuko 
dute domekan. Sariak dira 
Mausitxa gazta bat eta bi 
botila ardo. Urdaibai Bird 
Center eta Leintz Gatzaga 
museoetarako bi sarrera 
ere zozketatuko dituzte.

Ikasleen joko 
proposamena

L.Z.L. ELgEta
Erabilera askotariko gelak zortzi 
mahai bikoitz, entxufeak,  wifia 
eta arbel bat ditu. Horrez gain, 
KZguneko bi ordenagailu ere 
badaude. "Aurreko agintalditik 
zetorren ikasketa gela bat zabal-
tzeko egitasmoa", adierazi du 
Kultura eta Euskara zinegotzi 
Ane Bilbaok. "Herritarrengandik 
jasotako eskaera izan zen. Libu-
rutegia arratsaldez egoten da 
zabalik, eta ikasketa gela honek 
ordutegi librea izango du. Hala, 
erabiltzaileen beharretara ego-
kitzeko aukera emango du". 

Erabilera arauak, zehaztuta 
Ordutegi librekoa eta doakoa 
izango da ikasketa gela. Arauek 
zehazten dute, besteak beste, 16 
urtetik gorako erabiltzaileenda-
ko espazioa izango dela eta erre-
serba egiteko aukera egongo 
dela, betiere, talde-lanak egiteko 
zein batzarrak edo formakuntza 
saioak antolatzeko. Eskaera orria 
bete eta udaletxean edo liburu-
tegian aurkeztu behar dute in-
teresatuek. Mahaiak elkartuz  
hogei bat  lagunendako  espazioa 
dago, eta mahaiak kontuan izan 
gabe hitzaldiak ere egin daitez-
ke. Ikasteko edo bakarkako lanak 
egiteko ere erabilgarri egongo 
da gela. Betiere, aurrez aipatu-
riko kasu horietako baterako 
erreserbarik ez badago. Gelan 
ezin da ez erre, ez jan, eta ez 
edan. Mugikorrarekin hitz egi-
teko kanpora irten behar da. Erabilera anitzeko gela. L.Z.L.

Ikasteko, talde lanak prestatzeko 
eta batzarrak egiteko gela, prest
kultura etxeko bigarren solairuan dago, ordutegi librea 
du eta zehaztuta daude erabilera egokirako arauak

Aurreko urtean, Iratxe Alonsok 
jaso zuen Elgetako Debagoiena 
Kirol Saria. Badator, berriz ere, 
sariketa eta Udalak herritarren 
iritzia jaso gura du. Hala, pos-
tontzia ipini du udaletxean eta 
elgetarren proposamenak jaso-
tzeko erantzun orriak banatu 
ditu etxez etxe. Galdera argia 
da: "Nor uste duzu izan dela 
Elgetan Debagoieneko Kirol Sa-
ria 2019 irabaztea merezi duen 
herritarra edo taldea?". Hain 
zuzen, azaroaren 29ra arte dago 
erantzunak jasotzeko.

Debagoieneko Kirol Sariek 
urtean zehar kirol arloan esan-
guratsuak izan diren norbana-
koak edo taldeak saritzea dute 
helburu. 

Elgetako Debagoiena 
Kirol Saria 2019 
erabakitzeko unea da

Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko Nazioarteko Eguna aldarri-
katzeko beharra dago oraindik 
ere. 2019an lau emakume hil 
dituzte Euskal Herrian indar-
keria matxistaren ondorioz: bat 
Nafarroan eta hiru Lapurdin. 
Hilketa horiek gogora ekartzeko 
eta indarkeria matxista arbuia-
tzeko bi elkarretaratze egingo 
dira Elgetan azaroaren 25ean, 
bata eguerdian eta bestea 
19:00etan. Bezperan, azaroak 24, 
Uxue Alberdi eta Miren Amu-
riza bertsolariak izango dira 
herrian. Gogoetarako aukera 
emango duen bertso saioa egin-
go dute, 12:00etan, plazan. Egu-
raldi txarra bada, udaletxeko 
areto nagusian izango da saioa.

Azaroaren 25a 
aldarrikatzeko 
egitaraua gertu dago
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Zorua berritzeko lanak Espaloia kafe antzokian. ELGETAKO UDALA

Tratamendu berezia eman diote 
Espaloia kafe antzokiko zoruari
asteon amaitu dituzte 21.000 euroko aurrekontua izan 
duten lanak, eta aretoa erabilgarri dago atzera ere

L.Z.L. ELgEta
Superfloor izeneko tratamendua 
eman diote Espaloia kafe antzo-
kiko beheko zoruari. Eguaztenean 
amaitu zituzten lanak, eta, pare 
bat eguneko epea pasa ostean, 
erabilgarri dago berriz ere are-
toa. Iraitz Lazkano alkateak 
azaldu du lurreko pintura beltza 
altxatu, leundu, eta akabera 
berezia eman diotela. "Superfloor 
tratamendua eman diogu. Oso-
oso erresistentea da. Gainera, 
zikingunerik gelditzen ez dena 
eta garbitzeko erraza izatea es-
pero dugu", esan du. Agertokian 
ere egin dituzte lanak. "Hondo-
ratutako guneak zeuden. Horiek 
gogortu eta margotu egin dute 
agertokia ere".

Bolatokiko parkean ere lanak 
Kaleko margotze-lanak egitera-
koan, elbarriendako aparkaleku 
bat ipini zuen Udalak bolatoki-
rako sarreran. "Irisgarria da, 

orain, kirolgunea", esan du Laz-
kanok. "Hala, ikusi genuen jo-
lastokiak ere ezaugarri bera 
behar zuela". Malgukidun jola-
sak aurretik ipinitakoak dira, 
eta horiekin batera etxolatxo 
bat, xakean jolasteko mahaia 
eta lokomotorra bat badaude 
orain. Gurpil aulkiendako iris-
garria den estruktura bat ere 
badago: jeep motako ibilgailu 
bat, hain zuzen ere.  "Falta da 
kautxuzko lurra botatzea. Ezin-
bestekoa da euririk ez egitea, 
eta akaso martxoan egin behar-
ko dugu", esan du alkateak. 
Lurra kolore bakarrekoa izango 
dela ere gaineratu du. Ura sar-
tzen da eta zartatu egiten dira 
zatika egindako kautxuzko lu-
rrak. Halakoak saihesteko har-
tutako erabakia dela esan du.

Lanok 22.525 euroko aurrekon-
tua dute, BEZa barne. Eusko 
Jaurlaritzatik 6.065,69 euroko 
dirulaguntza jasoko du Udalak.

PiLota tXaPELkEta
AZKEN EMAITZAK

Sergio Bouzas-Jose Mari Zubiaurre / 
Zigor Martin-Gorka Bolinaga  18-09
Oxel Erostarbe-Gorka Arizmendiarrieta / 
Haritz Gallastegi-Oskar Askasibar  10-18
Txomin de Vega-Diego Cantabrana / 
Andoni Elorza-Oskar Sarasua  10-18

PARTIDUAK, GAUR, 19:30EAN
Sergio Bouzas-Jose Mari Zubiaurre / 
Iban Retolaza-Enrike Elkoro
Iker Valle-Etor Garate /                    
Beñat Arabaolaza-Jon Irazabal
Eneko Ormaetxea-Alain Valle /      
Txomin de Vega-Diego Cantabrana 

Mahai-futbol txapelketa
Txapelketa gaur, 17:30ean, 
Ozkarbin. Hiru kategoria. 
Izen-emateak, unean bertan.

Mendi irteera, domekan 
08:00etan irteera Urkora eta 
ondoren baba-jana Ozkarbin.

Podologoaren kontsulta
Erretiratuendako kontsulta 
hilaren 21ean, eguena. Txanda 
hartzeko: 943 76 80 77 (Nati).

oHaRRak

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Julen Sanchez gazte donostia-
rraren bisita jasoko dute dome-
kan, 18:00etan, gaztelekuan. Ez 
ditu datu eta teoria pila emango. 
"Kasu erreal bat kontatuko dut; 
nirea. Jokoarekiko adikzioa izan 
dut. 18 bat urterekin sartu nin-
tzen mundu horretan, eta gaur 
egun terapia bat bukatzen ari 
naiz Gizakia Helburu-Proyecto 
Hombre elkartean".

Neska-mutikoendako zein gu-
rasoendako hitz egingo du, eta 
ematen duen lehenengo hitzaldia 
izango da. "Mendekotasun batek 
pertsona bat nora eraman deza-
keen azaldu nahi dut. Kasu 
erreala eta pertsonala izanik 
ondo ulertuko dela uste dut".  

Askotariko adikzio arrisku-
tsuak daude: jokoa, bideo jokoak, 
drogak... Galdera da zergatik 
jotzen duen hainbatek horrela-
koetara. "Kasu gehienetan, as-
katasun edo bake une baten bila 
jotzen da adikzioetara, baina 
bizitzako beste arazo batzuetatik 
ihes egiteko modu bat besterik 
ez da. Mendekotasun bat garatzen 
duzu, baina zu beste arazo ba-
tengatik zaude gaizki, eta kasu 
oso gogorrak ikusten dira. Nik 
ez dut lana galdu, ez dut diru 
aldetik sekulako sarraskirik 
egin, baina arazo baten aurrean 
jokoa bilatu nuen irteera gisa, 
eta arazoa hori da".

Adikzioetan jaustea, oso erraza 
Gaur egun oso erraza da edozein 
nerabe adikzio batean jaustea. 
Ez du zertan joko-areto batera 
sartu jokoan hasteko. "Mugikor 
bat eta Internet konexioa nahi-
koak dira edozein webgunetan 
sartzeko, eta hori da kezkaga-
rriena", adierazten du Sanchezek.

Poker eta kasino moduko joko 
birtualetan garatu zuen berak 
jokoarekiko mendekotasuna. 
Uste du gurasoek oso adi egon 
behar dutela horrelako arriskuen 
aurrean. "Adi ibili behar da 
nerabe bat egunerokotasunare-

kin lotutako galderei ihes egiten 
hasten bada edo lagunekin egon 
beharrean etxean ematen badi-
tu ordu asko. Gaur egun, bes-
talde, badaude guraso kontrole-
rako hainbat aplikazio berri. 
Garrantzitsua da adi egotea".  

Sanchezen esanetan lehenen-
go pausoa da arazo bat dagoela 
konturatzea, eta hurrengoa az-
tertzea zergatik izan daitekeen 
eta nola bidera daitekeen. Es-
pezializatutako psikologoak 
daude eta baita ere adikzioak 
lantzen esperientzia duten el-
karte asko. "Niretzat Gizakia 
Helburu-Proyecto Hombre el-
kartea oso lagungarria izan da. 
Talde dinamikak egiten dituzte, 
eta nire kasuan taldea laguntza 
handikoa izan da arazoa iden-
tifikatzeko, eta aurrera egiteko 
gakoak topatzeko".

Xbox bateko urrutiko agintea eskuetan. HARDIK SHARMA

Gaztaroko adikzioak 
identifikatzeko gakoak
Nerabezaroan gerta daitezkeen askotariko mendekotasunak izango dira aztergai, 
egunotan, Elgetan. Domekan, kasu erreal bat ezagutzeko aukera izango da 
gaztelekuan, eta astelehenean Emoki elkarteko aditu bat izango da udaletxean

DOMEKAKO 
GAZTELEKUKO 
HITZALDIA GAZTEEI 
ZEIN GURASOEI 
ZUZENDUA DA

Teknologia berriek baliabide eta aukera berri ugari ipini dituzte 
denon eskura, eta erabiltzaileak adin txikikoak badira komeni da 
tentuz jokatzea. Teknologia berriei ematen dieten erabilera da 
baloratu beharrekoa. Domekan gaztelekuan egitekoa den 
hitzaldian, jokoarekiko adikzio kasu bat ipiniko da mahai gainean. 
Astelehenean, berriz, gai horiek lantzen dituen Emoki elkarteko 
aditu batek egingo du hitzaldia. Gurasoei zuzendua izango da, 
18:00etan, udaletxeko areto nagusian. Orokorrean, errealitate 
birtuala izango du hizpide adituak. Gero eta gazteago hasten dira 
umeak Internet, sare sozialak eta bestelako aplikazio berriak 
erabiltzen, eta baliabide horiek era kritikoan baloratzeko 
gaitasunik gabe kontsumitzen eta barneratzen dituzte.

Errealitate birtuala eta nerabezaroa
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Oihana Elortza oÑati
Duela urte batzuetatik hona, 
azaroa Movember ekimenaren  
hilabetea da; batez ere, barra-
biletako eta prostatako minbizien 
inguruan sentsibilizatzeko eta 
ikerketarako dirua batzeko hi-
labetea. Bigarren minbizi hori, 
prostatakoa, ondo ezagutzen du 
Plaxido Ruiz oñatiarrak. Duela 
zazpi urte, erretiroa hartzean, 
osasun analisi batzuk egin zituen, 
eta prostataren egoera neurtzen 
duen adierazlea bereziki kezka-
garria ez izan arren, proba gehia-
go egiteko erabakia hartu zuen. 
Horrela atzeman zioten medikuek 
minbizia, eta orduan hasi zuen 
horren kontrako borroka.

Prebentzioaren garrantzia 
Movember Oñati ekimenaren 
barruan, bere kasua, berari ger-
tatu zitzaionak kontatu gura izan 
du Ruizek, prebentzioaren mezua 
zabaltzeko. "Operatu egin nin-
duten, robotarekin. Dena ondo 
joan zen, ez nuen radio edo bes-
telako tratamendurik hartu. Dena 

ondo joan da harrezkero. Eta 
orain, nire testimonioa eman 
gura izan dut, esateko prebentzioa 
oso garrantzitsua dela. Gaixota-
sunari aurre hartzeko modurik 
onena eta bakarra da prebentzioa". 
Plaxido Ruizek prostataren adie-
razleen bilakaera kontrolatzeko 
urologoarengana sarritan joate-
ko dei egiten du,  minbizia garaiz 
antzemanez gero aukera handiak 
daudelako osatzeko. "Ibilgailuei, 
esaterako, egiten dizkiegu azter-
ketak, ez dugulako nahi errepi-
de bazterrean gelditzea autoa 
matxuratu delako. Baina norbe-
raren osasunarekin lotutako 
azterketak ez ditugu egiten. Kon-
traesana dirudi, baina horrela 
gertatzen da, askotan".

Plaxido Ruizek ez du arazorik 
bizi izan duenaz berba egiteko, 
baina dio gizartean tabua dela 
gizonezkoei eragiten dieten pros-
tatako minbizia bezalako gaitzen 
inguruan berba egitea. "Ema-
kumezkoak gure aurretik dabil-
tza, adibidez, bularreko minbi-
ziari buruz berba egiten eta hori 
gizarteratzen. Baina gizonezkoei 
kosta egiten zaigu. Ez dakit zer-
gatik, baina oraindik tabua da, 
eta ez da beldurrik izan behar 
gaitz horri buruz berba egiteko", 
adierazi du Ruizek.

Itsulapikoak eta ile apaindegiak 
Movember Oñatik, bestalde, 
azaroaren 30ean egingo du ur-
teroko afaria. 23ra arte eman 
ahal izango da izena, Ongi ta-
bernan eta Jon ile apaindegian. 
Bestalde, minbizien ikerketara-
ko dirua batzeko itsulapikoak 
jarri dituzte Ongi eta Bizipoz 
tabernetan eta Jon, Sesiñena 
eta Igone ile apaindegietan. Ho-
rrez gain, azaroan zehar doan 
ari dira bibotea apaintzen.

Anton Sierra, Plaxido Ruiz eta Aratz Losada, martitzen goizean Bizipoz tabernan, Movember itsulapiko batekin. TXOMIN MADINA

Prebentzioaren mezua 
du berriz Movember-ek
Plaxido Ruizek prostatatako minbizia izan du eta bizitakoa kontatu du Movember 
oñati taldearen babesarekin. gaitzari aurre hartzeko modurik onena eta bakarra 
prebentzioa dela esan du. ikerketarako dirua batzeko itsulapikoak jarri dituzte

JON, SESIÑENA ETA 
IGONE ILE 
APAINDEGIETAN 
BIBOTEA DOAN 
KONPONTZEN DUTE

"Edukiontzi zuriaren ondoan utzi dituzte arropak, baina ez 
behar bezala, poltsetan sartuta eta lotuta. Ez da batere jarrera 
egokia hori egitea". Horixe da herritar baten kexa.

M.E.

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo  688 69 00 07.

Arropak lurrean eta 
edozein modutara 

Onintza Andres eta Anik Zubizarreta, Partaidetzako teknikaria eta zinegotzia. O.E.

Partaidetzako prozesua lantzen 
esperientziatik araudira pasaz
Partaidetza prozesua arautuko du udalak eta zirriborroa 
herritarrekin kontrastatzeko hiru saio egongo dira

O.E. oÑati
"Parte-hartzailea, hurbilekoa, 
irekia, harremanetan oinarri-
tutakoa izango den gobernantza 
gura dugu Oñatin. Parte-hartze 
prozesuak izan ditugu eta espe-
rientzia horretatik abiatuta 
eredua arautu gura dugu orain", 
azaldu du Anik Zubizarretak. 
Araudi propioa izango du Oña-
tik eta zirriborroan jasota dute.

Batzar irekiak 
Ordenantzaren zirriborroaren 
aurkezpena datozen egunetan 
egingo dituzten hiru saioetan 
egingo dute. Saioak irekiak dira, 

baina bakoitza herriko sektore 
bati zuzenduta. Hilaren 19koa, 
adibidez, elkarteetako kideen-
dako izango da. Elkartegintza-
rekin lotutako gaien lanketa 
egingo dute. 26koa herritarrekin 
egindako saioa izango da eta 
parte hartzeko eskubideen gai-
nean arituko dira. Abenduaren 
4a, berriz, eragileekin egingo 
dute eta parte hartzeko guneen 
atala landuko dute –kontseiluak, 
foroak, batzordeak...–. Araute-
giaren zirriborroa kontrastatze-
ko saio guztiak 18:00etan izango 
dira, osoko bilkuren aretoan, 
eta Emun-ek dinamizatuko ditu.
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Oihana Elortza oÑati
Duela bederatzi urte, Atzegiren 
50. urteurrenean, familiekin 
bildu eta euren kezkak eta beha-
rrak zeintzuk ziren galdetuta, 
lan arruntetan aritzeko aukerak 
gehitzea izan zen Atzegiko fa-
milien erantzun nagusia. "Gure 
helburuak zehazteko egin genien 
galdera hori senideei. Eta eran-
tzuna aztertuta sortu zen Pausu 
Berriak, Atzegiren eta Gureak-
en arteko egitasmoa", azaldu du 
Atzegiko Patricia Ayok. 

Balorazio positiboa 
Gipuzkoa mailan egiten dute 
lan Pausu Berriak programan, 
eta egun, 152 lagun daude ba-
rruan: formakuntzan batzuk, 
praktiketan beste batzuk eta 
lanean beste hainbat. "Adimen 
urritasuna dutenek asko dute 
emateko, baina, batzuetan, ez 
dute aukerarik izaten, eta gau-
zak egokituz gero beraiek ere 
edozer egiteko gai direla eraku-
tsi gura genuen. Euren autono-
mia maila hobetzeko egiten dute 

lan. Orain arteko balorazioa oso 
positiboa da, gero eta enpresa 
gehiagotan gaude. Oso garran-
tzitsua da sentsibilizazioa, jen-
deak ikusteko besteek bezala 
direla gai lan egiteko eta euren 
eskubidea dela hori", dio Ayok.  

Hirugarrena 
Oñatin badaude bi herritar Pau-
su Berriak egitasmoaren baitan 
lanean dihardutenak: Txantxiku 
Ikastolan Ainhoa Inda eta MUko 
fakultatean Kepa Luarizaristi. 
Aste honetan, Arrasateko Age-
lica Galindo hasi da Bizipoz 
kafetegian urtebete iraungo 
duten praktikak egiten.

Isabel Negreira oñatiarrak 
aspalditik du harremana Atze-
girekin. Elkarteko kide den 
batek enpresaren batean haste-
ko gogoa duela jakiten duenean 
saiatzen da berari ondo egokitu 
ahal zaion tokia topatzen. "Jakin 
genuen Angelicak taberna edo 
ostalaritzarekin lotura duen 
negozio batean lan egin gura 
zuela. Markel Irizarrekin hitz 

egin nuen eta ideia ona iruditu 
zitzaion. Aurretik formakuntza 
saio bat jaso du Bizipozen hasi 
denak, Pausu Berriak-en hasten 
diren gainerakoek bezala".

Markel Irizarrek ez zuen za-
lantzarik izan proposamena jaso 
zuenean. "Bi arrazoik bultzatu 
naute, batez ere, baiezkoa ema-
tera: bat da Bizipoz moduan 
negozioaren atzean filosofia bat 
dagoela, izaera bat, eta uste dut 
gizartearekin behar bat badu-
gula. Partikularki, bizitza gogo-
rra izan dut hasieran, baina 
gizartea oso ondo portatu da 
nirekin eta, nolabait, bueltan 
zerbait eman gura nuen, eta uste 
dut hau dela modu bat hori egi-
teko. Bera hemen gustura eta 
zoriontsu egotea da gure nahia".

Atzegiko eta Bizipoz kafetegiko kideak Angelica Galindorekin Oñatin. O.E.

Urrats bat gehiago egin 
du Pausu Berriak Oñatin
atzegi eta gureak arteko Pausu berriak egitasmoak adimen urritasuna dutenak lan 
arruntetan aritzea du helburu. txantxiku ikastolan eta Muko Enpresagintza 
Fakultatean baziren bi, eta bizipoz kafetegian hasi da beste bat aste honetan

GIPUZKOAN 152 
LAGUN DAUDE    
PAUSU BERRIAK 
EGITASMOAREN 
BARRUAN

Nagusien Astea ospatuko dute 
bihartik aurrera San Martin 
egoitzan. Senideekin eta lagu-
nekin batera egindako bazkaria 
izango da asteko lehen ekitaldia. 
Bihar, zapatua, izango da hori: 
12:00etan meza izango dute eta 
14:00etan bazkaria. Arratsaldean, 
DJ Jabi Sound joango da musi-
ka jartzera.

Astelehenetik egubakoitzera 
bitartean, berriz, urtero moduan, 
herriko hainbat talde joango 
dira San Martin egoitzara ema-
naldi bat edo beste eskaintzera. 
Esaterako, astelehenean, Jose 
de Azpiazu musika eskolako 
ikasleek kontzertua egingo dute. 
Martitzenean, bolo txapelketa 
eta txokolate-jana izango dute. 
Oñatz dantza taldekoak eguaz-
tenean joango dira dantza saioa 
egitera. Eguenean, Oñati abes-
batzaren emanaldia eta afari-
merienda izango dituzte eta 
egubakoitzean, bingo berezia. 
Egoiliarrek euren senide eta 
lagunekin gozatzeko ekitaldiak 
dira guztiak.

Biharko bazkariak 
emango dio hasiera 
Nagusien Asteari

Miko-poteoa egingo dute bihar 
Arantzazun, 19:00etan. Perretxi-
ko-pintxoak izango dituzte Aran-
tzazuko Santutegia Hotela, Goi-
ko-Benta, Milikua, Sindika eta 
Zelai-Zabal jatetxeetan. 18:00etan, 
hitzaldia egingo du mikologian 
aditu Raul Frailek Gandiaga 
topalekuan. Autobusak egongo 
dira 17:20tik  22:00etara arte, 40 
minutuan behin, postetxetik.

Autobusa egongo da 
miko-poteora eta 
hitzaldira joateko

Musika eta poesia
Eltzian, Lagun Lekuk 
antolatuta, Maite Mene 
abeslariak eta Koldo Pla 
poetak errezitaldia egingo 
dute gaur, 19:00etan.

Odol ateratzea
Azaroko odol ateratzea gaur, 
egubakoitza, izango da, ohiko 
orduan, 17:00etatik 19:00etara. 
MUko Enpresagintza 
Fakultatean izango da gaur.

oHaRRak

KEPA LUARIZARISTI 
Mu-ko FakuLtatEaN

"Duela hiru urte hasi 
nintzen eta oso gustura 
nago. Hondakinak 
birziklatzera eraman, posta 
banatu, egunkariak ekarri, 
postetxera eta banketxera 
joan eta fotokopiagailuetan 
papera jartzen dut, 
adibidez. Hemengo 
jendearekin oso pozik 
nago, benetan".

AINHOA INDA 
tXaNtXiku ikaStoLaN

"Duela zazpi bat urte hasi 
nintzen eta oso pozik nago. 
Egunero etortzen naiz, 
goizetan, eta umeei 
mahaia jarri eta ume txikiei 
jaten ematen diet. Eskuak 
garbitzen ere laguntzen 
diet eta, batzuetan, abestu 
egiten dugu. Kepa bezala, 
arratsaldeetan Gureak-eko 
lantegira joaten naiz".

ANGELICA GALINDO 
biziPoz kaFEtEgiaN

"Oso gogotsu nago hemen 
praktikak egiteko. Terraza 
jarri, kanpoko mahaiak 
garbitu, enkarguak egin 
eta horrelako zereginak 
izango ditut. Goizetan 
egongo naiz. Ez nuen tokia 
ezagutzen eta lanean hasi 
baino egun batzuk 
lehenago etorri eta 
aurkeztu egin nintzen".
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Oihana Elortza oÑati
Abuztuaren 1ean hasi zituzten 
Zubikoa handitzeko eta berri-
tzeko lanak. Kanpoaldeko lane-
kin dihardute eta urtarrilean 
igerileku barrukoekin hasiko 
dira. Igerileku berriak egin arte 
ez da eremu bustirik egongo 
kiroldegian eta horrek eragin 
zuzena izan du, esaterako, Aloña 
Mendiko igeriketa sailean. Hau-
xe da Xabier Infante Artza-k 
emandako datua: "Egun, 84 ige-
rilari daude taldean, benjamin 
mailatik hasi eta nagusietara. 
Normalean, baina, 140 inguru 
izaten dira sasoi honetan".

Bergarako igerilekura 
Jaitsiera oso esanguratsua dela 
onartu arren, baikor da Artza 
etorkizunari begira: "Obrak egin 
bitartean, Bergarako igerilekuan 
egingo dituzte entrenamenduak 
hemengo igerilariek, eta nor-
mala da horrek jendeak aurten 
igeriketa uztera bultzatu izana. 
Baina 2021ean ohiko taldea izan-
go dugu".

Igerileku berriak izan arte, 
baina, Agosorrinera joango dira 
denboraldia hasi duten 84 ige-
rilari oñatiarrak. "Txikienak 
astean birritan joango dira en-
trenatzera, maila ertaina dutenak 
astean hirutan eta nagusienak 
lautan edo bostetan", zehaztu 
du Artza-k. Entrenamenduak 
hango ordutegira moldatuta 
izango direla gaineratu du: "Oña-
tin goizeko seietan entrenatzen 
ziren asko, baina Bergaran arra-
tsalde edo iluntzeetan dira pres-
taketa saio guztiak, eta ordute-
gi horietara moldatu behar dugu 
guk. Oñatitik Bergarara joateko 
autobus linea zuzenik ez dago 
eta gurasoekin egingo dituzte 
bidaiak igerilariek, gurasoak 
txandakatuz".

Txantxiku saririk ez 
Igeriketa lehiaketei dagokienez, 
aurten ez da ekainean jokatu 
izan den Txantxiku saririk egon-
go. Bestalde, denboraldian zehar 
Oñatin egiten diren beste hiru 
lehiaketak urtea bukatu aurre-
tik egingo dira: lehenengoa urrian 
izan zen, bigarrena zapatuan da 
eta hirugarrena abenduaren 
14an izango da.

Zapatuko igeriketa lehiaketa 
benjamin mailakoena izango da. 
Oñatiko igerilariekin batera, 
Eibarkoak, Azpeitikoak, Azkoi-
tikoak, Bergarakoak eta Legaz-
pikoak lehiatuko dira, besteak 
beste. Alebin mailakoek, bide 
batez, Legazpin izango dute pro-
ba zapatu arratsaldean.

Itxita 
Zubikoako zapatuko proba 
15:30ean hasiko da, betiko orduan. 
Zapatu arratsaldean igerilekuak 
itxita egongo dira gainerako 
herritarrendako. Goizean, baina, 
zabalik egongo da ohiko ordu-
tegian.

Aloña Mendiko igerilari bat Zubikoako igerilekuan egindako proba batean parte hartzen. GOIENA

Igerilari gutxiago daude 
aurten igeriketa sailean
Datorren urtean ez da igerilekurik egongo oñatin eta horrek eragina izan du 
igerilarien kopuruaren jaitsieran. Ekainean izan ohi den txantxiku saririk ere ez da 
jokatuko aurten. zapatuan, bestalde, benjamin mailakoen lehia egongo da zubikoan

NORMALEAN, 140 
IGERILARI INGURU 
IZATEN DITU ALOÑA 
MENDI ELKARTEAK; 
ETA EGUN, 84 DAUDE

Agirre eta Mendizabal, Kalifornian dagoen granitozko haitzaren aurrean. J.A.

AEBetan eskalatutako pareten 
gaineko ikus-entzunezkoa gaur
Jon agirre eta iñaki Mendizabal oñatiarrak bertan izango 
dira, argazki lehiaketako sari banaketaren ostean

O.E. oÑati
Jon Agirre eta Iñaki Mendizabal 
oñatiarrek AEBetan egindako 
eskaladen gaineko hitzaldia 
izango da gaur, egubakoitza, 
iluntzean. Mendi sailak antola-
tu duen mendi astearen azken 
ekitaldia izango da. 

'Kapitaina' pareta 
Eskalada egiteko bidaia egin 
zuten iaz, abuztutik azarora, 
Agirrek eta Mendizabalek. Han 
grabatutako irudiekin eta ate-
ratako argazkiekin egindako 
ikus-entzunezkoa da, hain zuzen 
ere, gaurko ekitaldian aurkez-
tuko dutena. "Yosemite parkean 
dagoen Kapitaina pareta igotzea 
zen helburuetako bat. Eta egin 
genuen, lortu genuan. Bestalde, 
AEBetako mendiek, paretek, 
fisura asko dituzte, hemengoek 
ez bezala. Pareta horiek eskala-
tzeko beste teknika bat behar 
da. Guk, normalean, beste modu 

batean eskalatzen dugu eta han 
horrela egitea erronka txiki bat 
zen guretako. Teknika ez ezik, 
aseguratzeko modua ere ezber-
dina da fisurak dituzten parete-
tan", dio Jon Agirrek. 

Iluntzeko ekitaldian hitza har-
tuko dute Agirrek eta Mendiza-
balek. Proiektatuko duten ikus 
entzunezkoari sarrera txiki bat 
egingo diote, euren bidaiaren 
nondik norakoak aipatuz. Amaie-
ran ikus-entzuleen galderak 
erantzuteko egongo dira, eska-
ladaz berba egiteko.

Sari banaketa 
Ikus-entzunezkoaren aurretik, 
19:00etan, zinema aretoan bertan, 
mendi sailak antolatutako ar-
gazki lehiaketako sari banaketa 
egingo dute. Lehiaketako bi 
sailetan emandako sariak bana-
tuko dituzte. Argazki sarituak 
eta beste hainbat ikusgai daude 
erakusketa gelan 24ra arte.

Mekalki-Aloña Mendi saskibaloi 
taldeak ez du oraindik partidu-
rik irabazi denboraldi honetan 
eta lehenengoa domekakoa iza-
ten saiatuko da. Laugarren pos-
tuak sailkatuta dagoen Unamu-
no taldearen aurka jokatu du 
Aitor Ugartek zuzentzen duen 
taldeak. Partidua Zubikoa ki-
roldegiko kantxan izango da 
domekan, 12:00etan.

Denboraldiko lehen 
garaipena lortzen 
saiatuko da Mekalki

Spinning saioko bi txanda, gu-
txienez, egingo dituzte azaroaren 
23an Zubikoa kiroldegian: 
09:00etan eta 10:30ean. Maier 
Irazabal, Jon Regueiro eta Ander 
Agiriano izango dira gidariak. 
Izena ematea hilaren 20ra arte 
egongo da zabalik eta prezioak 
zazpi euro artekoak dira, baz-
kidetzak baldintzatuta. Posiblea 
da hiru txanda egotea.

Hilaren 23ko spinning 
saiorako izen ematea 
zabalik dago
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Maialen Regueiro oÑati
Musikegunak jardunaldien bai-
tan, Esteban Urzelai zuzendari 
oñatiarraren Suhar abesbatzak  
ekimenaren hirugarren emanal-
dia eskainiko du domekan, 
19:00etan, Santa Ana antzokian.

Gizon-abesbatza 
Urzelai urtetan aritu izan da 
Ganbara Abesbatzan, baina hura 
utzi eta proiektu pertsonala sor-
tzeko gogoa piztu zitzaion: "Eus-
kal Herriak baditu gizon-abes-
batza asko, nahiz eta azken 
urteetan gutxitu egin diren. 
Hutsune hori betetzeko asmoz 
sortu genuen Suhar, eta 24 abes-
larik osatzen dugu taldea". Ur-

zelaik azaldu duenez, gainera, 
Suhar abesbatzak maiatzean 
eman zuen  lehen kontzertua, 
Donostian. Horren ondoren, 
Azkoitiko Musikaldian izan zi-
ren eta hirugarren hitzordua 
domekakoa izango da. 

Ganbarako kideak 
Suhar abesbatzan diharduten 
24 abeslaritatik bi Urzelairekin 
Ganbaran aritutakoak dira: Gor-
ka Aranburu eta Aitor Biain 
oñatiarrak, hain zuzen. "Abes-
batza osatzerakoan, lagunenga-
na eta musika aldetik maila 
altua duten horiengana jo nuen. 
Azken batean, lagun kuadrilla 
bat osatu dugu". Horrez gain, 

gaur egun Ganbarako kide den 
Aitor Garitano bergararrak ere 
Suharren dihardu. 

"Programa ederra" domekarako 
Amaia Zipitria piano-jotzailea-
rekin, Maite Arruabarrena, 
mezzosopranoarekin eta Juan 
Ignacio Emme biolontxelo-jo-
tzailearekin "programa ederra" 
osatu du Suhar abesbatzak, non 
maitasuna, gaua eta natura izan-
go diren protagonista. 

Sarrerak salgai 
Domekako kontzerturako sarre-
rak salgai daude, sei euro eta 
erdian, www.oñati.eus atarian 
eta txarteldegi digitalean. 

Gizon-abesbatza, Santa 
Anako agertokira etzi
Esteban urzelai oñatiarrak zuzentzen duen Suhar abesbatzak emanaldia eskainiko du 
domekan, Musikegunak egitasmoaren baitan. kontzertua Santa ana antzokian izango 
da, 19:00etan, eta sarrerak salgai daude sei euro eta erdian, txarteldegi digitalean

Irazan antzerki taldeak antola-
tuta, Pablo Zamorano txiletarrak 
Arte eszenikoetarako mugimen-
duaren ikerketa eta esplorazioa 
izeneko antzerki ikastaroa gi-
datuko du bihar, zapatua, Eltzian, 
10:00etan hasita. Zamorano dan-
tzaria, performerra eta dantza 
irakaslea da eta biharko ikas-
taroan, mugimendua sortzen 
duten faktoreak landuko ditu 
parte-hartzaileekin: pisua, den-
bora, energia eta espazioa, bes-
teak beste. 

Gauzak horrela, inprobisazio 
gidatuak erabiliko ditu artista 
txiletarrak eta arreta handia 
jarriko du jario konstantean eta 
bertatik sortzen den dantzan eta 
mugimenduan. Horrez gain, 
mugitzeko, dantzatzeko eta ko-
munikatzeko gaitasuna duen 
gorputz sentikorrera gertura-
tzeko zentzumenak suspertuko 
dira. Parte-hartzaile bakoitzak 
bere gorputz-hizkuntza propioa 
garatuko du ikastaroan, norbe-
re gorputz bizi eta adierazkorra 
aurkitzeko. 

Pablo Zamoranoren 
eskutik antzerki 
ikastaroa bihar

Gaztelekuak matinee saioa har-
tuko du, beste behin, domekan, 
12:30ean hasita. Oraingoan, Sa-
rah Vista londrestarra izango 
da taula gainean, eta rockabilly,  
country eta western musika 
estiloak eskainiko dizkie oña-
tiarrei. Killing Fever du izena 
Vistaren azken lanak, eta zuze-
neko emanaldietan beste artista 
handi batzuekin inguratzen da. 

Rockabilly, country 
eta western doinuak 
etzi gaztelekuan

Sarrera guztiak agortuta, gaur, 
egubakoitza, Zaldi urdina an-
tzezlanak hartuko du Santa Ana 
antzokiko agertokia, 22:30ean 
hasita. Obra honek 80ko hamar-
kada markatu zuen heroina du 
ardatz, eta, horrekin batera, 
gazteria eta rock musika, hiesa 
eta heriotza, gatazka politikoa 
eta botereen esku beltza... jorra-
tuko dituzte oholtzan.

Santa Ana antzokiak 
'Zaldi urdina' obra 
hartuko du gaur
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Oihana Elortza aRaMaio
Estreinakoz egingo dute duatloia 
Untzillan. Hangoa da halako 
lasterketetan lehian aritu ohi 
den Iker Beitia, eta hari sortu 
zitzaion zirkuituko aurtengo 
probetako bat etxean antolatze-
ko ideia, eta, besteak beste, An-
der Agirre arrasatearraren eta 
Orixol mendi elkartearen lagun-
tza izan du horretarako. "Ikus-

ten nuen ibilbide egokia egiteko 
ingurunean bagenuela tokia, 
horrelako lasterketa bat anto-
latzeko gune aproposa zela hau. 
Hori ikusita, Udalarekin jarri 
nintzen harremanetan, udal or-
dezkariei zer iruditzen zaien 
jakiteko. Hasieratik ikusi zuten 
ondo ideia, eta horrela hasi gi-
nen antolatzen", azaldu du Bei-
tiak. Txapelketaren Arabako 

proba bakarra izango da Ara-
maiokoa.

Lokatza alde eta lokatza kontra 
Untzilla auzotik abiatuko da 
domekako lasterketa, 10:30ean, 
eta bertan izango du helmuga 
ere. Korrika egin beharreko bost 
kilometrorekin hasiko da proba, 
hamasei kilometro egingo di-
tuzte gero mendiko bizikletan, 

eta, bukatzeko, beste kilometro 
eta erdi lasterka. "Untzillan hasi 
eta amaituko da, bai. Hasieran, 
soziedade paretik aterako gara. 
Plaza txiki bat dago han eta 
hura izango da abiapuntua; hel-
muga ere toki bera izango da. 
Plazatxo horretatik zuzenean 
abiatuko gara lasterka Murugain 
aldera. Lehen 500 metroak as-
faltoan izango dira, berotzeko 
egokiak. Baina ibilbidea pistan 
sartzen denean, aldatu egiten 
da. Kilometro eta erdiko igoera 
bat egongo da hasieran, nahiko 
gogorra izango dena. Behin gora 
iristen garenean, 500 metroko 
ibilbide arriskutsua izango dugu, 
lokatza egongo delako eta kontuz 
ibili beharreko tokia delako. 
Baina behin gune hori pasata, 
pistara sartuko gara berriz, eta 
bizkor etorriko gara Untzillara". 

Bizikleta gainean egiteko za-
tiari dagokionez, lokatzarekin 
egiteko moduko ibilbide apro-
posa dela dio antolatzaileak, 
behin Asentzio gainera igota 
gorabehera eta zuhaitz artean 
sigi-saga batzuk dituen ibilbide 
polita dela gaineratuta.

Banaka edo binaka 
Lasterketa bakarka zein binaka 
egin ahal izango da; hau da, 
bikoteko kide batek korrikako 
zatiak eginez eta besteak bizi-
kletakoa.

Profil edo maila ezberdineko 
kirolarientzako proba dela adie-
razi dute antolatzaileek, eta 
pozik daudela orain arte jaso-
tako erantzunarekin. Izena eman 
dutenen artean kirolari ezagu-
nak ere badaudela gaineratu 
du Beitiak; emakumeetan, Ma-
ria Gomez Grijalba errioxarra 
faboritoen artean dagoela dio 
eta gizonezkoetan lehia handia-
goa aurreikusten duela. "Eneko 
Gurrutxaga eta Eneko Isasi 

txapelaren bila dabiltza lehian. 
Bi lasterketa gelditzen dira txa-
pelketa amaitzeko eta bi horiek 
ziur  etorriko dira Aramaiora. 
Horiez gain, Jabier Goitia ere 
etorriko dela konfirmatu dugu. 
Duatloietan eta triatloietan 
ibiltzen da hori, eta beti aurrean, 
beti ondo. Errepidean zein men-
dian ibiltzen da hori. Uste dut, 
gizonezkoetan, hiru horien ar-
tean egon daitekeela irabazlea". 
Horixe da Orixoleko kide Iker 
Beitiaren apustua.

Izen ematea, zabalik 
Orain arte duatloian parte har-
tzeko izena eman duten gehienak 
Debagoienekoak dira. Oñatiko, 
Antzuolako, Eskoriatzako, Are-
txabaletako, Elgetako, Arrasa-
teko, Leintz Gatzagako eta Ber-
garako herritarrak daude izena 
emandakoen zerrendan. Horien 
artean daude, esaterako, Leintz 
Gatzagako Beñat eta Ibai Agi-
rreurreta anaiak, Eskoriatzako 
Iker Eskibel edo Arrasateko Ane 
Beraza. Baina Getariako, Ber-
meoko eta Gasteizko kirolariak 
ere etorriko dira, herri batzuk 
aipatze aldera, domekan Ara-
maioko probara.

150 parte-hartzaile izango dira, 
gehienez, eta www.kirolprobak.
eus atarian eman daiteke izena 
zapatua gauerdia bitartean. To-
kia egonez gero, domekan las-
terketa hasi aurretik ere bai. 
Hamabost euro da lasterketa 
bakarka egiteko ordaindu beha-
rrekoa eta 25 euro bikoteka 
parte hartzeko.

Antolatzaile taldeko Iker Beitia, Untzillan. AITZIBER ARANBURUZABALA

Untzillako zirkuitua prest, 
domekako duatloirako
DUATLOIA  Nafarroako igantzi herrian abiatu zuten, irailaren 1ean, Euskal Herriko Mendi 
Duatloien zirkuitua, eta domekan jokatuko dute azken aurreko proba, aramaioko 
untzilla auzoan. Handik abiatuko da lasterketa, 10:30ean, eta han izango du helmuga

BOST KILOMETRO 
KORRIKA, HAMASEI 
BIZIKLETAN ETA 
BESTE KILOMETRO 
ETA ERDI LASTERKA

O.E. bERgaRa
Sailkapeneko azken postuan, 
18.ean, dago egun Bergara futbol 
taldea, eta partidua irabazi eta 
zulo horretatik ateratzea izango 
da helburua zapatuko, biharko, 
partiduan. Touring taldearen 

aurka jokatuko dute, etxean, 
15:30ean. Puntu bat gehiago ba-
karrik du aurkariak eta irabaz-
teko gogoz zelairatuko dira 
Errenteriako jokalariak ere; 
horrenbestez, partidu lehiatua 
izango da.

Maila berean lehiatzen den Are-
txabaletak ere bihar jokatuko 
du, baina etxetik kanpora. El-
goibarko Mintxeta futbol zelaian 
izango du partidua, hango tal-
dearen kontra, 16:30ean. Hamar-
na puntu dituzte talde biek, nahiz 
eta UDA postu bat aurretik da-
goen sailkapenean.

UDAren egun eta ordu berean 
jokatuko du Mondrak, erregio-
naleko ohorezko mailako Deba-
goieneko beste taldeak: zapatuan, 
16:30ean, Mojategin. Irungo 
taldearen kontra jokatuko dute, 

eta, irabaziz gero, denboraldi 
hasiberri honetan etxean ira-
bazten duen lehen partidua 
izango da. Entrenatzaile berriak 
gidatuko du partidu hori, Aiser 
Olaizolak, eta Fernando Loiola 
izango du alboan gidaritza-lan 
hori egiten.

Aloña Mendi eta Antzuola 
Preferente mailan, berriz, Ikas-
berri taldea hartuko du Aloña 
Mendik domekan, Azkoagainen, 
16:30ean. Antzuolak Tolosan 
jokatu du, domekan, 11:30ean.

Azken postua albo batera uzten 
ahaleginduko da Bergara bihar
FUTBOLA  Sailkapeneko azkenak dira mahoneroak eta 
bigarren garaipena lortu gura dute asteburuan

Denboraldiko partidu guztiak 
irabazita, lehen postuan dago 
Leintz Arizmendi futbol taldea. 
Tolosa hartuko du liderrak za-
patuan, 18:00etan, Ibarra futbol 
zelaian. Bergarako taldeak, be-
rriz, jokatu dituen zortzi parti-
duetatik bost irabazi ditu eta 
zazpigarren postuan dago. Ber-
garak ere zapatuan jokatuko du, 
17:30ean, Zarautzen.

FUTBOLA  Partidurik 
galdu barik jarraitzen 
du Leintz Arizmendik
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Iturripen jokatutako derbia. GOIENA

Zubikoako derbia bai ala bai 
irabaztea dute buruan talde biek
ESKUBALOIA  bi puntuak baino gehiago, ondoko herriko 
taldeari irabazteak ematen duen poztasuna dute jokoan

O.E. oÑati
Derbia jokatuko dute Fagor In-
dustrial-Aloña Mendik eta Ford 
Mugarri-Arrasatek bihar, zapa-
tua, Oñatiko Zubikoa kiroldegian, 
18:15ean. Eta talde biek gura 
dute partidua irabazi. Ez baka-
rrik bi puntuengatik, baizik bi 
taldeen arteko lehia irabazteak 
eragiten dien gozatuagatik.

Helburu bakarra dute biek 
Halaxe adierazi dute talde bie-
tako ordezkariek. Oñatiko tal-
dearen entrenatzaile Aitor Gar-
tziarendako, adibidez, irabaztea 
da aukera bakarra: "Bi puntuak 
partidua irabaztearen emaitza, 
ondorioa da, baina derbi bat 
irabaztea beste gauza bat da. 
Gozatu hori bestelakoa da eta 
horren bila aterako gara zapa-
tuko partiduan".

Arrasateko Ford Mugarri tal-
deko Josu Herrero jokalariaren-
dako ere derbi bat irabaztea ez 

da beste edozein partidu irabaz-
tea bezala: "Ez da edozein par-
tidu. Derbia irabazteak beste 
xarma bat du".

Aurkari gogorrak 
Elkarren arteko lehia ahaztu 
barik, biek ikusten dute parean 
izango duten taldea kontuan 
hartu beharrekoa dela. "Fagor 
Industrial talde oso sendoa da. 
Egia esanda, harrituta nago 
sailkapenean gu baino beherago 
eta puntu hain gutxirekin ikus-
teaz. Maila handiko jokalariak 
daude talde horretan", dio He-
rrerok. Gartziak ere Ford Mu-
garri tentuz hartu beharreko 
taldea dela adierazi du: "Derbie-
tarako ez dago estrategiarik, 
partiduak irauten dituen minu-
tu guztiak jokatu behar dira 
ondo, ez dago erlaxatzerik. Hori 
izango da helburua bihar, ondo 
jokatzea eta partidu polita es-
kaintzea zaleei".

Eneritz eta Malen Osinaga ahiz-
pak, Malen Ugarte eta Idurre 
Caro gazte oñatiarrak Espainia-
ko orientazio txapelketan lehia-
tuko dira abenduan. Gipuzkoa-
ko orientazio taldekoak dira 
laurak eta Euskadiko selekzioa 
ordezkatuz lehiatuko dira. Ca-
ceres-ko –Extremadura– Ambroz 
haranean izango da eskolako 
adinean daudenen Espainiako 

orientazio txapelketa abendua-
ren 5etik 8ra bitartean. Osinaga 
ahizpak kadete mailan lehiatu-
ko dira eta infantil mailan Ugar-
te eta Caro.

Lau neskak Oñatiko orientazio 
eskolako kide dira. Duela hiru 
urte sortu zen eskola, eta ia 40 
lagun dira egun taldean. Bruju-
la eta mapa baten laguntzarekin, 
erlojuaren kontra, bi puntuen 
arteko ibilbidea ahalik eta den-
bora txikienean egitea da orien-
tazio lasterketa, kontrol puntue-
tatik pasatuz.

 ORIENTAZIOA  Espainiako 
Txapelketan lehiatuko 
dira lau oñatiar

Xabier Urzelai aRRaSatE
Guztira, hogeita bi lasterketa 
erabili ditu Euskal Mendizale 
Federazioak 2019ko rankinga 
erabakitzeko. Urtarrilaren 19an 
Markina-Xemeingo –Bizkaia– 
Kalamuako jaitsiera izan zen 
txapelketari hasiera eman zion 
lasterketa. Orduan, Mayi Muji-
ka emakumezkoetan eta Joseba 
Plaza gizonezkoetan izan ziren 
azkarrenak. Bederatzi hilabete 
geroago, joan den asteburuan 
Urduñan –Bizkaia– jokatu zuten 
azken lasterketan, berriz, Andrea 
Garay eta Kepa Vallejo izan 
ziren txapeldunak.

Erregulartasuna, sari 
Hala, egutegiko lasterketetan 
puntu gehien batu dituzten ko-
rrikalariak izan dira, senior 
mailan, Ainara Uribarri eta Xabi 
Lete. Bi oñatiarrak izan dira 
erregularrenak urte guztian 
zehar. Uribarrik, zortzi laster-
keta jokatu ditu denera. Bitan, 
bigarren postuan izan da, eta 
beste hiru probatan berriz hi-
rugarren sailkatu da. Garaipenik 
lortu ez duen arren, berak era-
man du sailkapen orokorra.

Gizonezkoetan, berriz, Xabi 
Letek beste zortzi probatan har-
tu du esku. Hala, lasterketa 
batean garaile eta beste batean 
hirugarren amaitzea lortu du 
aurtengo rankingean. Eta, ran-
king horretan ere aipatzekoa da 
Igor Olalde aretxabaletarrak 
lortutako hirugarren postua.

Probak lurralde guztietan 
Hogeita bi lasterketa horiek 
Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan 
eta Araban jokatu dituzte. Las-
terketa gehien egin dituen ko-
rrikalaria Asier Muguruza izan 
da –11 proba egin ditu guztira–. 
Beste hiru korrikalarik 10 pro-
ba jokatu dituzte, tartean, senior 
emakumeen artean bigarren 
sailkatu den Elorrioko Garazi 
Sampedrok. Rankingaren beste 
datu esanguratsua da 27 korri-

kalarik sei proba baina gehia-
gotan parte hartu dutela.

Hiru diziplinak ere jokoan 
Azkenik, azken urteotan mendi 
lasterkari osoena nor den era-
bakitzeko hiru diziplina batu 
izan dituzte EMFko lagunek: 
ultra distantziako proba, linea-
ko lasterketa eta kilometro ber-
tikaleko proba. 

Leitzan jokatu zuten Euskal 
Herria Mendi Erronka ultra 
distantziako lasterketan Uxue 
Fraile eta Ion Azpiroz gailendu 
ziren; Tolosako T3T lineako las-
terketan Hassan Ait Chaou eta 
Amaia Amantegi izan ziren 
onenak, eta, Ttutturreko –Intza– 
lasterketa bertikalean Maite 
Etxezarreta eta Iñigo Alzola 
arrasatearra nabarmendu ziren. 
Alzola Euskal selekzioa ordez-
katzen ibili da, eta Anboton, 
esaterako, bigarren izan zen

Oñatiko Uribarri eta Lete, 
urteko lasterkari onenak
 MENDI LASTERKETAK  Joan den asteburuan urduñan jokatutako lasterketarekin amaitu 
dute 2019ko Euskal Mendi Federazioak antolatzen duen Mendi Lasterketetako 
Rankinga. ainara uribarri eta Xabi Lete oñatiarrak izan dira erregularrenak

URIBARRI BOST ALDIZ 
IGO DA PODIUMERA 
ETA LETEK GARAIPEN 
BAT ETA HIRUGARREN 
POSTU BAT BATU DITU

Kadete neskak
• Irene Iturria
• Amaiur Zuazua
• Eider Irizar

Kadete mutilak
• Julen Goenaga
• Jon Cabada
• Jon Razkin

Junior neskak
• Nagore Uribarri
• Lide Urrestarazu
• Idoia Martinez

Junior mutilak
• Eki Imaz
• Ander Villanueva
• Iñaki Latasa

Senior neskak
• Ainara Uribarri
• Garazi Sanpedro
• Montse Morote

Senior gizonezkoak
• Xabi Lete
• Jon Vegas
• Igor Olalde

2019ko EMFko 
sailkapen 
rankinga

Ainara Uribarri eta Xabi Lete oñatiarrak. EMF
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Aitziber Aranburuzabala bERgaRa
Debagoieneko ia herri guztietan 
daude zinema aretoak, baina 
asteroko maiztasunarekin Arra-
saten, Oñatin, Bergaran eta 
Aretxabaletan bakarrik eskain-
tzen dituzte filmak. Aste batzue-
tan emanaldi gutxiago egoten 
dira; izan ere, areto horietan 
bestelako ekitaldiak ere egiten 
dira eta zine emanaldien ordu-
tegian eta egutegian eragiten 
dute.

Asteburuetako helduentzako 
eta haurrentzako programazioa 
zirkuitu komertzialeko filmekin 
osatzen dute; horrez gainera, 
astean behin, helduentzako bes-
telako filmak eskaintzen dituz-
te zineklubetan. 

Bergaran elkarlanean hasita 
Eguaztenetan 20:00etan izaten 
da Seminarixoan zinekluba. "Gai 
edo data zehatzetan oinarrituta 
multzokatzen dugu hileko es-
kaintza. Oraingoan, Emakumea 
protagonista indarkeria harago 
izan da gaia", azaldu du Kultu-
ra teknikari Edurne Kortak. 

Gaur egun, Udaleko Kultura 
Sailak du antolaketaren ardura, 
baina herriko Zinema ON zine-

klub talde berriarekin elkarla-
nean hasi dira; solasaldi batzuk 
egin dituzte, eta elkarlana han-
ditzeko asmoa dutela dio Kortak: 
"Laster, bigarren bilera egingo 
dugu, eta han zehaztuko dugu 
2020ra begira nola antolatu fun-
tzionamendua; gastuak, orain 
arte moduan, Udalaren kargu 
izango dira". 

Zinema ON taldeak eskertzen 
du eguazteneko saioak antola-
tzeko aukera ematea. "Ez dugu 
finkatuta, baina buruan dugu 
hilean behin ekintza bat egitea, 
zinegileekin solasaldiak, zine 
klasikoari tokia egitea... Filmen 
zerrenda bat prestatu dugu. Ja-
torrizko bertsioan eskaintzen 
saiatuko gara baina denetarikoak 
daude", azaldu du Zinema ON 
taldeko Nekane Muñozek. 

'El hoyo', Gaztelurrutiarekin 
Hainbat euskal filmen solasaldiak 
egin dituzte Seminarixoan: maia-
tzean Soinujolearen semea eskai-
ni zuten eta Mireia Gabilondo 
eta Fernando Bernues izan ziren; 
irailean, Agur, Etxebeste! filmeko 
zuzendariak eta aktoreak izan 
ziren, eta abenduaren 18an El 
hoyo filma eskainiko dute eta 

Galder Gaztelurrutia zuzendaria 
gonbidatu dute. 

Gaztetxeko areto txikian ere bai 
Novedades zinea itxi zutenean 
herriko zinemazale batzuk gaz-
tetxean film emanaldiak anto-
latzen hasi zirela kontatu du 
Dynamo zineklubeko Ugutz 
Basaurik: "Ez genuen horreta-
rako prestatutako gelarik eta 
saio bakoitzak sekulako lana 
zuen: aulkiak, proiektorea... 
dena muntatu eta desmuntatu 
beharra zegoen. Halako batean, 
Novedades aretokoek aulkiak, 
gortinak eta behar genuena har-
tzeko esan ziguten, eta, hala, 
zine aretoa inauguratu genuen, 
iaz. Kartzela zaharreko ziega 
bat da, hamazortzi eserleku ditu 
eta tronua, hau da, beste ziege-
tan moduan, komuna".

Eguaztenetan 21:00etan izaten 
dira –urtarriletik aurrera egunez 
aldatzeko asmoa badute ere–, 
eta zortzi lagun inguru elkartzen 
dira, normalean. Hilero gai bati 
buruzko askotariko genero eta 
garaietakoak eskaintzen dituzte. 
"Azaroko gaia irratia da, Txapa 
Irratiaren 30. urteurrenagatik; 
eta urrian, ibilgailuen bueltakoak 
ikusi genituen. Gehienetan, gaz-
teleraz eta euskaraz; guztiontza-
ko zabalik daude, dohainik da". 

Oñatin urte askotako ibilbidea 
Eguenetan 20:00etan izaten dira 
kultura etxeko zinema aretoan, 
urritik maiatzera. Herriko eta 
inguruko zinemazaleek estimuan 
dute: "Mimoz aukeratutako fil-
mak dituzte".

Ibilbide luzea du. "23 urte da-
ramat kultur arduradun, eta 
ordurako finkatutako zegoen. 
Astero batez beste 80 lagun joa-
ten dira; egon dira, baina, 120 
ikusle ere. Askotariko filmak 
dira: batetik, autore-zinea deitzen 

zaiona; bestetik, herriko eragi-
leekin eta elkarteekin antolatu-
takoak. Adibidez, asteon, Aloña 
Mendirekin; era berean, badira 
beste batzuk, aretoetan denbora 
gutxi egin dutelako ikusteko 
zailak izan direnak...

Oñatiko Udalak du programa-
zioaren ardura: "Banatzaile ba-
tek egiten dizkigu asteroko 
proposamenak, baina malguta-
suna daukagu bestelakoak pro-
posatzeko. Zineklubeko filmen 
zerrenda Anton Txintxurretak 
eta Anton Azpiazuk eta horien 
gertukoek bideratu izan dute".

Arrasaten, urtarriletik aurrera 
Orain dela urte batzuk, herritar 
talde batek antolatzen zuen zi-
nekluba. Gaur egun ez da hala-
ko talderik, baina oraindik ere 
jarraitzen dute martitzenetan 
film "bereziak" eskaintzen Amaia 
antzokian. 

Datozen asteetan zarzuelak 
eta akordeoiak izango dira are-
toan nagusi; hortaz, urtarrila 
bitartean ez da zineklubik izan-
go. Asteburuan, La trinchera 
infinita eskainiko dute eta Aitor 
Arregi zuzendaria izango da 
domekan 19:30eko saioan".

Aretxabaletan ere Udalak 
Eguenetan da zinekluba Arkupe 
kultura etxean: Udalak antolatzen 
ditu, nahiz eta sarritan herriko 
eragileekin eta elkarteekin el-
karlanean jardun.  

Zinema ON taldekoak, Udal ordezkariekin eta Moriarti-ko zinegileekin. M. O.

Gordeta geratu 
direnak, agerian
oñatin, bergaran eta arrasaten asteroko zineklub saioak eskaintzen dituzte; lanen 
zuzendariekin eta aktoreekin saioak ere antolatzen dituzte; domekan aitor arregirekin 
arrasaten eta 'El hoyo'-ko galder gaztelurrutia zuzendariarekin abenduan bergaran 

ARRASATE
• Amaia antzokian 

Martitzenetan, 20:30ean. 

BERGARA
• Seminarixoan 

Eguaztenetan, 20:00etan.
• Gaztetxean 

Eguaztenetan, 21:00etan.

OÑATI
• Kultura etxeko zinema 

aretoan Eguenetan, 
20:00etan.

ARETXABALETA
• Arkupe Kultura etxeko 

zine aretoan Eguenetan, 
19:30ean.

Debagoieneko 
zineklubak

Bergarako kartzela zaharrean dagoen zinema areto txikia. IMANOL SORIANO
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Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
Aurtengo Gipuzkoako Bertsola-
ri Txapelketak bidearen erdia 
egin du dagoeneko, eta domekan 
abiatuko dituzte finalaurreko 
saioak Arrasateko Uarkape pi-
lotalekuan, 17:00etan.

Arrasateko saiorako eta dato-
zen asteetan Oiartzunen eta 
Tolosan jokatuko direnetarako 
eta abenduaren 14an Donostia-
ko Illunben izango den finale-
rako sarrerak eskuragarri dau-
de Bertsozale.eus atarian, eta 
domekan, Uarkapeko leihatilan.

Txapelketa "emankorra" 
Antolatzaile taldekoek sentsazio 
onak dituzte txapelketak orain 
arte eman duenarekin; honela 
dio Iker Iriartek: "Final-zortzi-
renak eta final-laurdenak pri-
meran joan dira; bertsolariek 
emandako mailak esperotako 
espektatibak gainditu ditu, en-
tzuleek ere ondo erantzun dute, 
eta tokian tokiko bertso eskolen, 
kultura taldeen eta udalen in-
plikazioa handia izan da; eske-
rrona besterik ez dugu, beraz. 
Orain, finalaurrekoei eta fina-
lari ilusioz heltzeko gaude".

Bertsolariak lehenengo saiotik 
ari dira serio lanean, nahiz eta 
azken txanpan oraindik ere hor-
tzak gehiago estutu. "Finala 
gerturatu ahala inbutua estutzen 

joaten da, galbahea gero eta es-
tuagoa da; horrek esan gura du 
finalaurrekoak jokatu dituzten  
hamazortzi bertsolarietatik edo-
nork lor dezakeela finalerako 
txartel preziatua". 

Eskarmentudunak eta gazteak 
Enaut Martikorena, Agin Labu-
ru, Nerea Elustondo, Unai Men-
dizabal, Iñaki Apalategi eta Unai 
Gaztelumendi lehiatuko dira 
finalerako lehen txartela esku-
ratzeko. Iriarteren esanetan, 
koktel polita da: "Itxura ona 
dauka Arrasateko saioak:  ba-

tetik, Iñaki Apalategi eta Agin 
Laburu daude, orain dela lau 
urteko txapelketako finalean 
kantatu zuten eskarmentudun  
bi bertsolari; bestetik, Nerea 
Elustondo legazpiarra ere bada-
go, esango nuke kantatu duen 
txapelketa guztietan finalaurre-
koetara iritsi dela; eta, oholtza 
gaineko seikotea borobiltzeko, 
finalaurrekoetara lehenengo 
aldiz heldu diren beste hiru la-
gun. Nahasketa polita, beraz. 
Beste bi finalaurrekoetara be-
gira ere irakurketa antzerakoa 
egin dezakegu". 

Oñatiko Santa Ana antzokian abiatu zuten txapelketa. GIPUZKOAKO BERTSOZALE ELKARTEA

Gipuzkoako bertsolariak, 
finalerako txartelen bila
Eñaut Martikorena, agin Laburu, Nerea Elustondo, unai Mendizabal, iñaki apalategi 
eta unai gaztelumendi izango dira lehian, domekan, uarkape pilotalekuan; pozik 
daude antolatzaileak bertsolariek emandako mailarekin eta publikoaren harrerarekin  

A. Aranburuzabala bERgaRa
28. aldia du Amodiozko Gutunen 
Sariketak eta laugarren aldiz 
antolatu dute esaldien arlokoa. 
Urtarrilaren 6a da eskutitzak 
bidaltzeko azken eguna, eta ur-
tarrilaren 17a esaldietarako.

Whatsappez edo mezuz bidal 
daitezke esaldiak, 605 71 24 69  
zenbakira, edo postaz, amodioz-
kogutunak@gmail.com-era; gu-
tunak ere, posta elektronikoz 
edo elkarteak Errotalde jauregian 
duen egoitzara eramanda.

Oinarriak 'Jardun.eus' atarian 
2005ean edo lehenago jaiotakoek 
har dezakete parte aurtengo 
sariketan, eta lan guztiek jato-
rrizkoak, argitaragabeak eta 
euskaraz idatziak izan behar 
dute; horrez gain, lanek gutun 
forma izan behar dute –DIN-A4 
orrietan eskuz eta ordenagailuz 
idatzita aurkez daitezke–.

Bost sari banatuko dituzte, 
eta, urtero moduan, otsailaren 
14an, San Valentin egunean, 
Irizar jauregian izango da sari 
banaketa ekitaldia, 19:00etan.

Amodiozko gutunak eta esaldiak 
jasotzeko proposamen berria
urtarrilerako bidali behar dira Jardun Euskara Elkarteak 
urtero antolatzen duen lehiaketan parte hartzeko lanak
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ZAPATUA, 16

09:00 123 Hemen da Miru
09:30 Txantxariak 
10:00 Kantari Donostia 1
10:30 Hala bazan 3
11:00 Hemen Debagoiena
12:00 Harira: Garbiñe 

Mendizabal
13:00 Lotsagabe: Regina 

Tolosa
13:30 Elkarrizkettap: 

Fernando Perez
14:00 Hala bazan 2
14:30 Elkarrizkettap: Jakoba 

Errekondo
15:30 Hemen Debagoiena
16:00 Asteko errepasoa
16:30 Txantxariak 
17:00 Kantari Donostia 1
17:30 123 Hemen da Miru
18:00 Harira: Garbiñe 

Mendizabal
18:30 Hala bazan 3
19:00 Asteko errepasoa
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Hala bazan 2
21:30 Hala bazan 3
22:00 Hemen Debagoiena
23:00 Harira: Garbiñe 

Mendizabal

DOMEKA, 17

09:00 Hala bazan 2
09:30 Txantxariak 
10:00 Kantari Donostia 1
10:30 123 Hemen da Miru
11:00 Txantxariak 
11:30 Kantari Donostia 1
12:00 Hala bazan 2
13:00 Hala bazan 3
13:30 Harira: Garbiñe 

Mendizabal
14:00 Elkarrizkettap: 

Fernando Perez
14:30 Asteko errepasoa
15:00 Hemen Debagoiena
16:00 Elkarrizkettap: Jakoba 

Errekondo
16:30 Hala bazan 2
17:00 Txantxariak 
17:30 Kantari Donostia 1
18:30 Lotsagabe: Regina 

Tolosa
19:00 Elkarrizkettap: Jakoba 

Errekondo
20:00 Hemen Debagoiena
20:30 Asteko errepasoa
21:00 Hala bazan 3
21:30 Hala bazan 2
22:00 Elkarrizkettap: 

Fernando Perez

EGUBAKOITZA, 15

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Elkarrizkettap: Jakoba 
Errekondo

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 Lotsagabe: Regina 
Tolosa

13:00 Hala bazan 3

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Albisteak

14:45 Harmailatik

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Albisteak

16:30 Kantari Donostia 1

17:00 Albisteak

17:15 Hala bazan 3

17:45 Albisteak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Lotsagabe: Regina 
Tolosa

19:30 Hala bazan 3

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Hala bazan 3

21:30 Elkarrizkettap: 
Fernando Perez

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Hala bazan 3

23:30 Elkarrizkettap: 
Fernando Perez

90EKO HAMARKADAKO GATAZKAK
‘Hala bazan’ Egubakoitza, 21:00 eta 23:00

GOIENA

LARA IZAGIRRERI ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ Egubakoitza, 21:30 eta 23:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUAZTENA, 20

GURUTZ AGINAGALDERI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30/23:30

EGUENA, 20

GIPUZKOAKO BERTSO 
TXAPELKETA: ARRASATE
‘Berezia’ 

19:00

ASTELEHENA,18

ASTEBURUKO KIROL 
HITZORDUAK
‘Harmailatik’ 

21:30/23:30

MARTITZENA, 19

'HARIRA' EZTABAIDA 
SAIOA
‘Harira’ 

21:00/23:00

GOIENA

GOIENA TELEBISTAKO 
PROGRAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU
Baserria salgai Leintz 
Gatzagan. Baserria eta 
inguruko lur-sailak salgai 
Leintz-Gatzagan. Paraje 
zoragarrian eta herrigu-
netik oso gertu. Deitu 
telefono zenbaki honeta-
ra: 669 29 29 38

Txabola salgai Leintz 
Gatzagan. Egoera onean, 
tximiniarekin, ekipatuta 
eta inguruan lursail txiki 
bat duena. Asteburu pasa 
joateko primerakoa. Erre-
pide generaletik metro 
gutxira, Arabako mugatik 
oso gertu. Deitu zenbaki 
honetara: 669 29 29 38

104. ERRENTAN HARTU
Arrasate. 37 urteko nes-
ka euskalduna naiz, ira-
kaslea ogibidez. Urtarri-
letik aurrera, logela bat 
errentan hartu nahian 
nabil Arrasate erdialdean. 
Nahiago dut neska bate-
kin bizitzea. 686 33 43 83 

Arrasate. Arrasateko 
pertsona bat errentan 
hartzeko etxebizitza bila. 
686 02 58 24 

Arrasate. Hiru edo lau 
logelako etxebizitza har-
tuko genuke errentan. 
608 49 89 95 

Arrasate. Igogailua duen 
etxebizitza behar dut 
errentan. 688 85 44 78 

Arrasate. Pertsona ardu-
ratsua naiz eta logela bila 
nabil Arrasaten. Eskertu-
ko nuke etxean ez erre-
tzea. 648 00 86 55 (Evert) 

Bergara. Bi pertsonaren-
tzat etxebizitza behar dut 
errentan. 666 07 42 98 

Bergara. Haur baten ama 
arduratsua naiz eta bion-
tzat etxea errentan hartu 
nahi dut. Premiazkoa da 
eta etxea egoera onean 
mantentzea bermatzen 
dugu. 660 46 34 93 

Oñati. Oñatiko bikote bat 
gara eta errentan hartuko 
genuke etxe bat. Erosteko 
aukera ere baloratzeko 
prest egongo ginateke. 
Kontaktua: 653 71 04 56  
edo 943 78 08 87 

Oñati. Oñatiko mutil ar-
duratsu bat naiz eta bi 
logelako etxe bat bilatzen 

nabil errentan. Erosteko 
aukera ere baloratzeko 
prest egongo nintzateke. 
679 62 69 64 

4. LANA

402. ESKAERAK
Arrasate. Garbiketa edo 
zainketa lanak egiteko 
gertu nago. 611 27 11 44 

Arrasate. Nagusiak zain-
tzeko edota etxeko ani-
maliak zaintzen lan egin-
go nuke. 650 09 66 48  
edo 634 41 58 24 

Bergara edo Arrasate. 
Soziosanitario agiria dau-
kan neska nagusiak zain-
tzeko gertu. 696 84 19 51 

Bergara eta inguruak. 
Nagusiak zaintzen espe-
rientzia daukan mutil 
gaztea lan bila. 663 53 76 
71 

Bergara. Orduka edota 
asteburuetan garbiketa 
lanak egin zein pertsona 
nagusiak zaintzeko prest 
nago. 615 40 61 66 

Bergara. Orduka garbi-
keta lanak egin edo per-
tsona nagusiak zaintzeko 
prest. 666 07 42 98 

Debagoiena. 24 urteko 
mutila gertu nagusiak 
zaintzen, zerbitzari edo 
dendari moduan lan egi-
teko. 611 15 48 46 

Debagoiena. Abenduaren 
1etik aurrera etxean ber-
tan bizi izaten nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Esperientzia eta legezko 
agiriekin. 631 59 67 91 

Debagoiena. Astean 
zehar, orduka, pertsona 
helduak zaintzeko edo 
garbiketa lanak egiteko 
prest nago. 651 03 41 33 

Debagoiena. Astelehe-
netik ostiralera haurrak 
edo nagusiak zaintzeko 
prest nago. 688 74 00 14 

Debagoiena. Atari eta 
abarrak garbitzen, sukal-
dean laguntzen edo 
umeak zaintzen lan egin-
go nuke. 643 37 82 06 

Debagoiena. Bost urteko 
esperientzia daukan nes-
ka garbiketak egiteko 
gertu. 602 89 63 53 

Debagoiena. Denetariko 
garbiketak egiten, sukal-

dean laguntzen edo 
umeak zaintzen lan egin-
go nuke. 631 89 56 66 

Debagoiena. Egunean 
zehar pertsonak zaintzen 
lan egingo nuke. Profe-
sionaltasun-titulua dau-
kat. 671 16 54 60 

Debagoiena. Emakume 
arduratsua gertu arratsal-
detan garbiketak egiten 
edo gauetan nagusiak 
zaintzen jarduteko. Tele-
fonoa: 631 86 83 69 

Debagoiena. Esperientzia 
eta erreferentzia onak 
dauzkan mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. Baita 
baserrietan ere. Autoa 
daukat. 662 43 08 54 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izatean edo ordu-
ka lan egingo nuke gar-
biketan edo nagusi zein 
umeak zaintzen. Telefo-
noa: 603 66 37 36 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka 
ume eta nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke. Arlo 
horretan lan egindakoa 
naiz. 631 53 22 19 

Debagoiena. Garbiketan 
edo umeak eta nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
697 64 90 67 

Debagoiena. Legezko 
agiriak dauzkan emaku-
mea gertu denetariko 
garbiketak egin eta nagu-
siak zaintzeko. Telefonoa: 
648 21 28 55 

Debagoiena. Mutila ger-
tu arotz, margolari, elek-
trikari, iturgin zein igel-
tsero lanak egiteko. Gida-
baimenarekin. Telefonoa: 
600 81 22 19 (Alberto) 

Debagoiena. Mutila ger-
tu nagusiak zaintzeko, 
zerbitzari zein sukalde 
laguntzaile moduan jar-
duteko, atari eta abarrak 
garbitzeko edota anima-
liez arduratzeko. Telefo-
noa: 666 93 61 19 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-
ta garbiketan lan egingo 
nuke. 639 74 03  22 

Debagoiena. Nagusiak 
zaindu eta kalera lagun-
tzen edota garbiketan 
jarduteko gertu nago. 
Telefonoa: 608 49 89 95 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen edota garbiketan 
lan egingo nuke, etxean 
bertan bizi izaten edo 
bestela. 603 85 29 14 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu denetariko 
garbiketak egin eta nagu-
siak zaintzeko. Telefonoa: 
631 67 51 01 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu denetariko 
garbiketak egin eta nagu-
siak zaintzeko. Telefonoa: 
612 27 82 34 

Debagoiena. Neska ger-
tu nagusiak eta umeak 
zaintzeko edota garbike-
tak egiteko. 604 37 79 34 

Debagoiena. Okin, zer-
bitzari edo garbiketa lanak 
egiteko edota haurrak eta 
nagusiak zaintzeko prest. 
651 57 88 28 

Debagoiena. Ospitalean 
zein etxean zaintza lanak 
egiteko gertu nago. Tele-
fonoa: 616 20 49 83 

Debagoiena. Soziosani-
tario titulua daukan neska 
gertu umeak eta nagusiak 
zaintzeko. 600 01 48 81 

Debagoiena. Umeak eta 
nagusiak zaintzen edota 
garbiketan lan egingo 
nuke. 631 91 55 77 

Debagoiena. Zerbitzari 
edo garbiketa lanak egi-
teko edota haurrak eta 
nagusiak zaintzeko prest. 
688 72 57 61 

Lan bila. Neska euskal-
duna, gizarte eta kultur 
animazio goi mailako zi-
kloa ikasitakoa. Lan es-
perientzia handia ume eta 
ezindu psikikoekin, den-
dari eta eskulan begirale 
moduan. 690 99 66 18 

5. IRAKASKUNTZA

501. JASO
Eskola partikularrak. 3 
DBHko ikasle bati eskola 
partikularrak emango 
dizkion norbait behar 
dugu. 695 70 58 33 (Ana) 

Euskara eskolak Berga-
ran. 4. DBH mailako 
ikasle bati euskara esko-
la partikularrak emango 
dizkion norbait behar 
dugu. Telefonoa: 653 72 
28 19 (Jaione) 

7. ANIMALIAK

703. EMAN
Katakumetxoak opari. 
Hiru hilabete inguruko 
katakumeak ematen dira 
opari. Nahi duenak dei 
dezala zenbaki honetara: 
653 72 89 17 

Txakurkumeak. Oñatin, 
Araotzen, arratoi txakur-
kumeak ditugu emateko. 
Ar bat eta bi eme. 616 01 
40 17  edo 615 00 69 35 

704. BESTELAKOAK
Katua desagertuta Es-
koriatzan. Tai katua 
falta da urriaren 21etik 
Eskoriatzan. Emea da. 
urtebete dauka. Esterili-
zatuta dago eta zikatrizak 
ditu albo bietan. Txuri-
beltza da. Maitagarria da. 
610 24 64 65 

8. DENETARIK

807. AURKITU
Eguzkitako  betaurre-
koak. Eguzkitako betau-
rrekoak aurkitu ditut 
Arruenan, Eroski ondoan, 
astoa dagoen lekuan. 943 
79 26 20

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: 20 euro
 18 euro goiena klubeko bazkideentzat 

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

prezio bereziak aplikatuko dira.
• Profesionalen moduluak. 
 Modulo bakarra: 25 euro (+bEz).

IRAGARKIA JARTZEKO:
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uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2019ko azaroaren 15ean.

urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 17an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

2008ko azaroaren 13an hil zen.

 Susana 
Larrañaga Guillen 

ESKER ONA

 Eskoriatzan, 2019ko azaroaren 15ean. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko azaroaren 7an hil zen, 90 urte zituela.

 Jose Mari 
Galdos 

Aramburuzabala 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Elgetan, 2019ko azaroaren 15ean.

urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 17an,
12:00etan, Elgetako Andra Mari Jasokundeko parrokian.

'Agarre'

2018ko azaroaren 15ean hil zen, 90 urte zituela.

 Miguel 
Ojanguren Irazabal 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2019ko azaroaren 15ean. 

urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 17an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

Jesus Olabarriaren alarguna

2018ko azaroaren 26an hil zen, 94 urte zituela.

 Cristina 
Romaratezabala 

Faido 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, etxekoen izenean.
Bergaran, 2019ko azaroaren 15ean.

Hainbeste maite zintuztegun,
eta sekula ez itzultzeko joan zineten.

—
urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 17an,

12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

2009ko azaroaren 14an hil zen.

Carlos Gomez
Gonzalez de San Pedro 

2016ko azaroaren 12an hil zen, 57 urte zituela. 

 Beñar Gonzalez
de San Pedro Saenz 

OROigARRiA

Sorginak gatzagako emakume taldea.
Leintz gatzagan, 2019ko azaroaren 15ean. 

Ez zaitugu inoiz ahaztuko
Gure  bihotzean

Eramango zaitugu betiko.
Mila esker, Matilde!

2019ko azaroaren 11n hil zen, 102 urte zituela.

 Matilde 
Arrese 

Aranburuzabala 

ESKER ONA

 Leintz gatzagan, 2019ko azaroaren 15ean. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Abelino Esnalen alarguna

2019ko azaroaren 11n hil zen, 102 urte zituela.

 Matilde 
Arrese Aranburuzabala 

uRTEuRRENA

Bertaratutako zaretenoi, aurrez eskerrik asko.
Arrasaten, 2019ko azaroaren 15ean. 

Zuen izarrek argitzen gaituzte.
Beti gurekin.

—
urteurreneko meza zapatuan izango da, azaroaren 16an, 

19:00etan, Arrasateko San Juan Bataiatzailearen parrokian.

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

 Ignacio 
Azcoaga Gordoa 

2018ko azaroaren 11n hil zen, 77 urte zituela.

 Ana Mari 
Crucelaegui Altuna 

ESKER ONA

 Bergaran, 2019ko azaroaren 15ean. 

Lerro hauen bidez Markosen sendiak eskerrak eman nahi 
dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan 

maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

(ugesarri baserria)

2019ko azaroaren 11n hil zen, Hondarribian.

 Markos 
Balentziaga Larrañaga 

OROigARRiA

Etxekoak.
 Bergaran, 2019ko azaroaren 15ean. 

Zure maitasunak gure bidea argitzen jarraitzen du.

2017ko azaroaren 19an hil zen, 58 urte zituela.

 Pili 
Iglesias 
Asensio 

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 15 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Zapatua, 16 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Domeka, 17 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Astelehena, 18 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Martitzena, 19 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Eguaztena, 20 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Eguena, 21 SANCHEZ: Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 15 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Zapatua, 16 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Domeka, 17 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Astelehena, 18 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 7
Martitzena, 19 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Eguaztena, 20 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Eguena, 21 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 15 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Zapatua, 16 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Domeka, 17 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Astelehena, 18 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 19 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Eguaztena, 20 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguena, 21 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16

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

(22:00etatik 09:00etara)
2019ko abenduaren 31ra arte:
RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 /  
943 79 14 09

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

(22:00etatik 09:00etara)
2019 osoan:
OIARBIDE: San Antonio 5 /  
943 76 19 63

Gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
COF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play eta  
App Store dendetan.

guARDiAKO FARMAziAK
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tXutXu-MutXuak

1

3

5

4

6

2

3. Parke teknologikoa ezagutzen
Ia 200 lagun elkartu ziren aurreko zapatuan 
Arrasateko Garaia Parke Teknologikoan. Ate 
irekiak egin zituzten, eta, besteak beste, 
robotak gertutik ikusteko aukera izan zuten.

2. Leintz Gatzagara korrika
San Milixan jaien baitan, hainbat lagun 
korrika joan ziren Arrasatetik Leintz 
Gatzagaraino. Han, herritarren txaloak eta 
ongietorria jaso zituzten.

1. Gantzaga auzoan jaietan
Sanmelixanak ospatu zituzten aurreko 
asteburuan Aramaioko Gantzaga auzoan. 
Askotariko ekitaldiak egon ziren; tartean, 
Aretxabaletako abesbatzaren emanaldia.

6. Aitor Arregiren bisita
Aitor Arregi zuzendari oñatiarra Irazan 
Antzerki Guneko kide gazteenekin egon da 
astean. Zinemaren eta aktoreen 
zuzendaritzaren gainean egin dute berba.

5. Gaztainak danbolinean erreta
Enrike Perez Txikiturri-k egindako gaztainak 
jan zituzten eskolako ikasleek, irakasleek 
eta gurasoek. 25 kilo gaztaina erre zituzten, 
danbolinean. Kantuan ere egin zuten.

4. Arrasateko kintoak, Oñatin
1957an Arrasaten jaiotakoek urteko kintada 
egin zuten azaroaren 9an. Oñatiko 
Unibertsitatea eta Txokolateixan bisita 
gidatua egin zuten. Bazkaria, Txopekuan.

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.
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zoRioN aguRRak

oÑati
Aitor Gonzalez 
Carbonell
Azaroaren 8an, 5 urte. 
Zorionak, Aitor! Ondo 
pasatu eguna eta asko 
jolastu mangeriarekin! 
Patxo handi bat, 
Oñatiko familiaren 
partetik. Nahiz eta 
Txilen egon, zutaz 
asko akordaitten gara.

oÑati
Eneko Bengoa 
Igartua
Azaroaren 11n, 8 urte. 
Zorionak, Eneko, 
etxeko guztion 
partetik! Bazoaz 
aurrera adinean 
poliki-poliki...
 

oÑati
Ainhize Arregi Baseta
Azaroaren 13an, 9 
urte. Zorionak, maitia! 
Horrenbeste itxaron 
duzun eguna heldu da! 
Infinitu maite zaitugu! 
Gure terremotoa zara! 
Muxu goxuak 
amatxoren, aitatxoren, 
eta bereziki, Ekhiren 
partetik.

aREtXabaLEta
Beñat Akizu Zabala
Azaroaren 11n, 5 urte. 
Zorionak, Beñat! 
Primeran pasatu zure 
eguna eta patxo handi 
bat, etxeko danon 
partetik. Asko maite 
zaittugu.

oÑati
Izadi Garcia 
Aramburu
Azaroaren 9an, 7 urte. 
Zorionak, guapisima! 
Ze ondo pasatuko dun 
famixa dana elkarturik! 
Patxo handi bat, 
etxeko danon partetik.

oÑati
Beñat Oleaga 
Mugarza
Azaroaren 8an, 10 
urte. Zorionak, Beñat! 
Primeran pasatu zure 
eguna eta patxo handi 
bat etxekuen partetik! 
Pillia maitte zau!

aNtzuoLa
Ainhoa Biteri 
Sopelana
Azaroaren 17an, 4 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako etxeko 
guztien partetik. Ondo 
pasatu zure eguna! 
Muxu potolo bat!
 

bERgaRa
Uxue Iñurrategi 
Altuna
Azaroaren 15ean, 5 urte. 
Zorionak, Uxue! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian. 
Patxo erraldoi bat etxeko 
danon, eta bereziki, 
Maiaren partetik.

aRRaSatE
Goiatz eta Maddi 
Belategi Galdos
Azaroaren 15ean, 9 
urte. 4, 3, 2, 1...
Heldu da azaroaren 
15a, azkenean! Zein 
azkar pasatzen den 
denbora, 9 urte 
dagoeneko. 
Ondo-ondo pasatu eta 
jaso ezazue besarkada 
bero eta patxo handi 
bat, familiako partaide 
guztien partetik.

ESkoRiatza
Kerman Petralanda 
Garate
Azaroaren 16an, 11 
urte. Zorionak, 
Kerman, 11 urte 
betetzen dituzun 
honetan! Ederto ospatu 
zure eguna. Patxo 
potolo-potolo bat, 
etxeko danon partetik.

bERgaRa
Urko Rodriguez
Azaroaren 15ean, 8 
urte. Zorionak! Oso 
ondo pasatu eguna. 
Patxo handi bat, 
etxeko guztion 
partetik.

bERgaRa
Garazi Aretxaga 
Arabaolaza
Azaroaren 14an, 5 
urte. Azkenian heldu 
da eguna! Bost urte! 
Ondo-ondo ospatuko 
dou! Patxo handi bat, 
etxeko danon partetik.

bERgaRa
Pedro Urrutia Arribillaga
Azaroaren 21ean, 6 urte. Zorionak, maittia! 
Ondo-ondo pasatu zure eguna! Patxo handi bat 
etxekoen partetik, gure eskalatzaile!

aRRaSatE
Nahia Etxebarria
Azaroaren 21ean, 4 
urte. Zorionak, Nahia! 
Familia osoaren 
partetik, egun 
zoragarria pasa ezazu! 
Patxo handi bat, 
maitea!
 

oÑati
Ibai Buquete 
Diaz de Gereñu
Azaroaren 21ean, 11 
urte. Zorionak, Ibai, 11 
urte horiengatik! Egun 
zoragarria pasatu eta 
segi horrela, txapeldun! 
Milaka muxu, etxeko 
danon partetik.

aREtXabaLEta
Ander Axpe
Azaroaren 20an, 3 
urte. Zorionak, 
garbantzo! Patxo 
potolo bat, etxeko 
danon partetik!

aNtzuoLa
Jare Iparragirre 
Etxeberria
Azaroaren 17an, 5 
urte. Zorionak, 
sorgintxo! Ondo-ondo 
ospatu eta patxo pila, 
danon partetik!

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

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

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

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

Martitzeneko 
17:00ak arte 

jasotako zorion 
agurrak bakarrik 
iragarriko ditugu.

Hortik aurrera 
jasotakoak 

hurrengo astean 
argitaratuko 

ditugu.
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EGUBAKOITZA 15
ARRASATE Gaztaina erreak
Umeek banatuko dituzte gaztainak, 
bukatu arte.
Herriko Plazan, 16:30ean. 

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

ARETXABALETA Elikadura 
osagarriari buruzko hitzaldia
Haurra purerik eta ahirik gabe 
elikatzeko aholku eta gomendioak 
eskainiko ditu Sabeletik Mundurako 
Nahia Alkortak.
Kuku Miku elkartean, 17:00etan. 

ELGETA Mahai-futbol txapelketa
Hiru maila: 17:30ean, 7-12 
urtekoak; 18:30ean, 12-16 
urtekoak; eta 19:30ean, helduak.
Ozkarbi elkartean. 

OÑATI Maite Mene eta Koldo Pla
Musika eta poesia bateratzen dituen 
errezitaldia.
Eltzian, 18:00etan. 

ARAMAIO San Martin eguneko 
ospakizuna
Triki-kalejira taldearen ekintzak: 
kalejira, pintxoak salgai, zozketa, 
diskoen salmenta...
Bizente Goikoetxea plazan, 
19:00etan. 

BERGARA Pintxo-potea 
mariatxiekin
Osintxu Gaztañatan egitasmoaren 
baitan. 
Osintxun, 19:00etan.

OÑATI 'Estatu Batuetako 
eskaladak' ikus-entzunezkoa
Jon Agirrek eta Iñaki Mendizabalek 
egingo dute berba. Aurretik, argazki 
lehiaketako sari banaketa. 
Kultura etxean, 19:00etan.

ESKORIATZA 'Bide berriak'
Zinema emanaldia eta solasaldia. 
Zaldibarren, 19:30ean. 

ARETXABALETA 'Txarriboda'
Hika Teatroaren antzezlana, Kepa 
Errasti aretxabaletarrarekin. 
Sarrerak, lau euro.
Arkupen, 20:00etan. 

BERGARA Raitx eta Sara Zozaya
Katapulta Tour Gipuzkoa 2019 
zirkuituko emanaldia. Debalde.
Seminarixoan, 21:00etan.

OÑATI Criminal Remains eta No 
Limits taldeak
Debalde.
Pako tabernan, 21:00etan. 

BERGARA 'Meza beltza' 
antzezlana
Kokoxa taldearen emanaldi bikoitza: 
21:00etan eta 22:30ean. Aurrez 
eman behar da izena: 20:00etan.
Gaztetxean.

ESKORIATZA Siroka taldea
Bertan behera geratu da. 
Inkernu tabernan.

ZAPATUA 16
ARRASATE Udalatxeko bira
Bisitako irteera puntua Udala goikoa 
izango da.
Udala auzoan, 09:00etan.

OÑATI 'Espeleo-Arrikrutz' 
irteera
Ohiko bisitan erakusten ez diren 
galeriak ikusteko aukera, 18 urtetik 
gorakoendako. Izena, aurrez: 
943-08 20 00.
Arrikrutzen, 09:30ean. 

OÑATI 'Arte eszenikoetarako 
mugimenduaren ikerketa eta 
esplorazioa tailerra
Pablo Zamorano txiletarraren 
eskutik, Irazan antzerki taldeak 
gonbidatuta. 
Eltzian, 10:00etan. 

ARRASATE Meatzerrekara eta 
San Baleriora bisita
Arrasate historikoa ezagutzeko 
helburuarekin.
Meatzerrekan, 11:00etan.

ARETXABALETA 'Munduko 
musika tresnak' erakusketa
Hilaren 30era arte.
Arkupen, 11:00etan.

OÑATI San Martingo nagusien 
astea
12:00etan, meza; eta 14:00etan, 
bazkaria. Ostean, dantzaldia. 
San Martin egoitzan. 

BERGARA 'Festa familiarra'
Movember Gara taldearen eskutik. 
Elorregin, 12:30ean.

OÑATI Frontenis txapelketa
Kuboko erabiltzaileendako. 
Larrañan, 16:30ean.

OÑATI IX. Miko-poteoa 
18:00etan, Raul Fraileren hitzaldia; 
eta 19:00etan, miko-poteoa, 
Arantzazuko tabernetan. 
Arantzazun. 

BERGARA Goikobalu Txiki 
Abesbatzaren 25. urteurreneko 
kontzertua
Txiki eta Gazte taldeetako kide izan 
direnek parte hartuko dute 
kontzertuan, egungo kideekin.
Seminarixoan, 19:00etan.

BERGARA 'Erradikalak ginen' 
antzezlana
Ane Labaka bertsolariaren eta 
Beatriz Egizabal ipuin kontalariaren 
lana. Sarrerak, lau euro. 
Seminarixoan, 19:00etan. 

ARAMAIO 'El insulto' filma
Giza eskubideak eta zinema 
zikloaren baitan.
Kultura etxean, 21:00etan. 

DOMEKA 17
ELGETA Mendi ibilaldia eta 
baba-jana
Mendi buelta Urkora izango da, eta 
bazkaria Ozkarbin.
Mendizaleen plazan, 08:00etan.

OÑATI 'Oñati, mugarriz mugarri' 
ibilaldia
Oñati-Jentiletxe-Gorostiaga-Udana-
Arratola-Barrendiola ibilaldia egingo 
dute. Hemeretzi kilometro.
Foruen plazan, 08:00etan. 

ESKORIATZA Aloñara ibilaldia
Makila eskuen eta ibili basuen 
egitasmoaren baitan. 09:00etan 
Huhezin edo 09:30ean Urtiagainen.
Irteera lekuetan.

BERGARA Bikote Gazteen 
Euskal Herriko Dantza Askatu 
Txapelketa
Hamasei bikote lehiatuko dira. 
Seminarixoan, 12:00etan. 

ELGETA XII. pintxo domekak eta 
bertsolariak
Ane Zuazubiskar eta Oihana Arana 
bertsolariek girotuko dute poteoa.
Tabernetan, 12:00etan. 

OÑATI Sara Vistha Banda
Western musika generoa 
ezagutzeko aukera. 
Gaztelekuan, 12:30ean. 

BERGARA Potx eta Lotx 
pailazoak
Etxean ikuskizuna aurkeztuko dute, 
Osintxu Gaztañatan egitasmoan.
Osintxuko frontoian, 17:30ean. 

ELGETA 'Gaztaroa eta 
jokoarekiko mendekotasuna' 
hitzaldia
Julen Sanchezek egingo du berba. 
Elgetako ludotekan, 18:00etan. 

OÑATI Suhar abesbatza
26 abeslariz osaturiko gizonen 
korua, Esteban Urzelai oñatiar 
zuzendariarekin. Sarrerak, sei euro. 
Santa Ana antzokian, 19:00etan. 

ASTELEHENA 18
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan. 

ELGETA 'Mundu digitala eta 
gaztaroa' formakuntza saioa
Gurasoendako, Emoki elkarteko 
hezitzaile baten eskutik.
Udaletxean, 18:00etan.

OÑATI San Martingo nagusien 
astea
Musika eskolakoen kontzertua.
San Martin egoitzan, 18:00etan.

OÑATI 'Ostegun kontalariak': 
gonbidapenak
Gaur banatuko dituzte hilaren 28an 
Ane Gebarak egingo duen saiorako 
gonbidapenak.
Haur liburutegian, 18:00etan.

OÑATI 'The work' hitzaldia
Zoriontsu izateko metodoaren 
aurkezpena, Isabel Morenorekin.
Bidebarrietan, 18:30ean. 

BERGARA Arimen eguna
Osintxu Gaztañatan egitasmoaren 
baitan: 19:00etan, gaztainak eta 
sagardoa; eta 21:00etan, afaria.
Osintxun.

MARTITZENA 19
ESKORIATZA Odol-ateratzea 
Azaroko deialdia egin dute.  
Fernando Eskoriatza plazan, 
16:30ean.

OÑATI Haurren motibazioaren 
gaineko hitzaldia 
Haur psikologian aditu Mireia 
Centenorekin. 
Kultura etxean, 17:30ean.

BERGARA Kirol argazkien 
erakusketa 
Azaroko deialdia egin dute.  
Fernando Eskoriatza plazan, 
16:30ean.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

aRtEDRaMa

OÑATI 'Zaldi urdina' antzezlana
Igor Elortzak eta Unai Iturriagak idatzitako lana, Artedrama taldearen 
eskutik. Drogaren ondorioak noraino hel daitezkeen erakusten duen 
antzezlan gordina. Sarrerak agortuta daude.
Gaur, egubakoitza, Santa Anan, 22:30ean.
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OÑATI Bingo jokoa 
Erretiratuendako.  
Lagun Lekun, 17:00etan.

ESKORIATZA Dantzaokea 
Koreografiak landuko dituzte 
gaztetxoek.  
Ludotekan, 17:00etan.

OÑATI Haurren eta gurasoen 
irakurketa kluba 
Lehen saioa egingo dute 6-8 urte 
arteko umeek eta euren gurasoek, 
Lur Kortaren laguntzarekin.  
Haur liburutegian, 17:30ean.

OÑATI Literatura solasaldia 
Samantha Schweblin idazlearen 
Distancia de rescate liburuaren 
gaineko saioa, Ivan Repilarekin.  
Liburutegian, 18:45ean. 

ARETXABALETA 'Indarkeria 
matxista Kolonbian' hitzaldia
Combos hezkuntza elkarteko kideek 
egingo dute berba.
Arkupen, 19:00etan. 

EGUAZTENA 20
OÑATI Ipuin kontaketa 
Coralia Rodriguezek Habia una vez 
un cocodrilo verde delako saioa 
egingo du 7 urtetik gorakoendako.  
Haur liburutegian, 17:00etan.

ARRASATE Literatura solasaldia
Cesar Vallejoren Los heraldos 
negros eta Trilce liburuen gaineko 
saioa, Ane Zapaterorekin.
Kulturaten, 18:15ean.

BERGARA Eguaztenetako azoka
Garaiko produktuen salmenta.
Oxirondon, 18:15ean.

OÑATI Ipuin kontaketa 
Coralia Rodriguezek Cosas de 
mujeres delako saioa egingo du 
helduendako.  
Liburutegian, 19:00etan. 

ARRASATE 'El éxito de un 
arrasatearra en el Barroco: 
factores explicativos' hitzaldia
Koldo Larrañagak egingo du berba, 
gazteleraz, Iragana Astintzen zikloan.
Kulturaten, 19:00etan. 

EGUENA 21
ARRASATE Sasoibiderekin 
ibilaldia
Bergarara joan-etorria egingo dute.
Biteri plazan, 10:00etan.

OÑATI Garbigune ibiltaria
Herritarren materiala batuko dute.
Olakuan, 10:30ean. 

ELGETA Kontalaritza tailerra
Bigarren saioa, Maider 
Galartzarekin. 
Liburutegian, 17:00etan.

OÑATI Bingo jokoa 
Erretiratuendako.  
Lagun Lekun, 17:00etan.

OÑATI 'Bizi bidaiatzeko irlak' 
ikus-entzunezkoa
Debalde. 
Euskaltegian, 18:00etan.

OÑATI 'Baliabide pedagogikoak 
indarkeria matxistari aurre 
egiteko estrategia moduan' 
solasaldia
Kolonbiako Combos hezkuntza 
erakundeko kideek euren 
esperientziak kontatuko dituzte. 
Kultura etxeko atikoan, 18:00etan. 

ESKORIATZA Musika eskolakoen 
kontzertua
Santa Zeziliaren omenezko 
emanaldia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
18:00etan.

ESKORIATZA Literatura 
solasaldia
Mariana Enriquezen Las cosas que 
perdimos liburuaren gaineko saioa, 
Ivan Repilarekin.
Fernando Eskoriatza plazan, 
18:00etan.

ARETXABALETA 'Microfísica 
sexista del poder' hitzaldia
1992an ikusmin handia sortu zuen 
Alcasserko krimenari esanahi berria 
eman dio Nerea Barjolak, izen 
bereko liburuan.
Arkupen, 19:00etan. 

OÑATI 'El hotel a orillas del río' 
filma
Hong Sang-soo zuzendariaren 
pelikula, zineklubean.
Kultura etxean, 20:00etan. 

ARRASATE Sega Sound Killers
Kooltur Ostegunetako kontzertua. 
Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

bERgaRa.EuS

BERGARA Orkestra Sinfonikoaren Santa Zezilia kontzertua
Musikarien zaindariaren omenezko emanaldia egingo dute. Enrike Txurrukak 
lehen aldiz zuzenduko du Orkestra Sinfonikoa eta hamabi musikari gaztek 
ere egingo dute debuta. Debalde.
Gaur, egubakoitza, Mariaren Lagundian, 20:00etan.

Bi etxebizitzatatik ikus 
daitekeen panoramak argi eta 
argi uzten ditu film honetako 
pertsonaien egoera eta 
ametsak. Erdisoto bateko 
biztanleek edanda dagoen 
jendea pixa egitera joaten den 
kalezulo ziztrina ikusten dute. 
Etxe eder bateko biztanleek, 
ostera, leihate handi batetik 
euren lorategia ikusten dute. Bi 
familien etxeak biztanleak 
ikusten duten paisaiari lotuta 
daude. Aberatsak ez dira 
ohartzen behartsuen 
existentziaz eta behartsuek, 
gizartearen egoera aldatu nahi 
baino gehiago, aberatsak 
izaten jarraitu nahi dute.

Familia behartsuaren semea 
aberatsen etxean lanean 
sartzen da. Barruan dela, 
etxean lan egiten duten guztiak 
kaleratuak izatea lortzen du, 

horien ordez bere ama, aita eta 
alaba sartzeko. Parásitos 
vaudeville maltzurra da. 
Familiak egin beharko dituen 
trikimailuak konplikatuz joango 
dira. Etxeko geletatik irten, 
sartu, ezkutatu… egin beharko 
dute, jabeak bere ibileraz ez 
ohartzeko. Izugarria da 
zuzendariak planoaren 
konposizioarekin jokatzeko 
duen ahalmena eta muntaiak 
eta musikaren erabilerak 
eszenei ematen dieten 
jariakortasuna. Parásitos 
komedia dotorea eta basatia 
da. Jokoan pertsonaia gehiago 
sartzen direnean, pertsonaiak 
egoerengatik gaindituta 
sentituko dira, euren 
erreakzioetan neurria galdu 
arte. Bukaerako zatian, umorea 
belztuz joango da, dena 
hankaz gora jartzeko.

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

La trinchera 
infinita
Zapatua: 19:30, 
20:30.
Domeka: 19:30.

Abominable
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

BERGARA

SEMINARIXOA

El silencio de la 
ciudad blanca
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Abominable
Domeka: 17:30.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Joker
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

Playmobil
Zapatua eta 
domeka: 17:30.

ARETXABALETA

ARKUPE

La directora de 
orquesta
Zapatua eta 
domeka: 22:00.
Astelehena: 16:00.

Angry birds 2
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO

Estafadoras de 
Wall Street
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00.

Ventajas de 
viajar en tren
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

La oveja Shaun
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

Sorry we missed 
you
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

FLORIDA

Joker
Zapatua eta 
domeka: 12:00.
Egubakoitzetik 
domekara, 
eguaztena eta 
eguena: 22:30.

Abominable
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Malefica
Egubakoitza, eta 
astelehenetik 
eguaztenera: 
17:30.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
17:30.

El silencio de la 
ciudad blanca
Egubakoitza: 
17:45, 20:00, 
22:30.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
17:45, 20:00, 
22:30.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00, 22:30.
Martitzena: 17:30.

La familia 
Addams
Egubakoitza: 
16:00.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:00.

Parasitos
Egubakoitzetik 
domekara, 
eguaztena eta 
eguena: 17:00.

La trinchera 
infinita
Egubakoitzetik 
domekara: 16:40, 
19:30.
Astelehenetik 

eguaztenera: 
17:00, 19:45.
Eguena: 17:00.

GORBEIA

Joker
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:05, 
22:30.
Domeka: 20:35.
Astelehenetik 
eguenera: 20:30.

Abominable
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:10, 
18:05.
Domeka: 12:15, 
16:10, 18:05.

Malefica
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:25.
Domeka: 12:00, 
16:25.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

La oveja Shaun
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:00.
Domeka: 12:15, 
16:00.

Doctor sueño
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:10.
Domeka: 20:05.

ziNEMa

KRITIKA

Parásitos  
Zuz.: Bong Joon-ho. Herr.: Hego Korea (2019). Aktoreak: Song 
Kang-ho, Lee Sun-kyun, Jo Yeo-jeong, Choi Woo-sik. 

Vaudeville maltzurra
ANTONIO ZABALA
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Egubakoitza

Bakarrik edo?

"Bakardadea egunero 15 
zigarro erretzea bezain 
kaltegarria da". Hori esan du 
AEBetako Harvard 
unibertsitateko neurologo 
batek. Bakarrik egotea ez, 
bakarrik sentitzea. Ez baitira 
gauza bera. Egon gaitezke 
bakarrik eta primeran 
sentitu. Egon gaitezke jendez 
inguratuta eta bakarrik 
sentitu. Hori bai, bakarrik 
egonda errazagoa da bakarrik 
sentitzea, argi dago.

Bagenekien aro modernoko 
gaitzetako bat dela. Gero eta 
jende gehiago sentitzen dela 
bakarrik, teknologia berrien 
eta "aurrerapenaren" aro 
honetan. Baina 15 zigarro? 
Demonio! Berdina janda, 
ariketa fisiko bera eginda eta 
berdin lo eginda, bakarrik 
sentitzen dena askoz okerrago 
dagoela dio Alvaro Pascual-
Leone ikerlariak: "Pentsatzen 
eta sentitzen dugunak gure 
garuna aldatzen du". 
Sentimendu negatiboek 
garuna gaixotzen ei dute. Eta 
garunak gorputza.

Garai batean ETB1en 
bazegoen Bakarrik edo… 
izeneko programa bat. 
Gaueko ordu txikietan zen. 
Irratsaio bat, baina 
telebistan. Estepan Aldamiz, 
mahai baten aurrean eserita, 
entzuleen deiei erantzuten. 
Aspergarri samarra iruditzen 
zitzaidan niri. Orain 
konturatzen naiz telebistan 
zegoen programarik 
osasungarriena izango zela.

azkEN bERba

IDOIA ETXEBERRIA

Aitor Agiriano aRRaSatE
2003an hasi zuen gaur egun da-
raman bizimodua. Betidanik 
izan du amets txakur bat edu-
kitzea, eta argi zuen ez ziola 
hori inork oztopatuko: "Hasieran, 
ez nuen arraza konkretuko txa-
kur bat nahi; erdi tamainako 
txakur familiar, jostagarri, alai 
eta kirol-txakur bat izan zedin 
nahi nuen. Golden retriever 
arrazako txakur bat erosteko 
asmotan joan nintzen Oñatiko 
animalia dendara". Berehala 
ohartu zen, baina, arraza bere-
ko txakurra zutela herritar as-
kok eta ezberdina nahi zuela: 
"Etxeko egongelan nintzela, 
aurrean nuen apalean, 101 dal-
mata filmaren VHSa ikusi nuen. 
Filma ikusten hasi, eta dalmaziar 
arrazako txakurra morfologiko-
ki nolakoa zen aztertzen hasi 
nintzen. Interneten xaxatu, eta 
informazioa eskuratzeko liburu 
bat ere erosi nuen. Orduan, 
arraza honekin maitemindu, eta 
Digua iritsi zen etxera. Bizitzan 
eduki dudan txakurrik onena 
da, eta izango da", dio Jodarrek.

Hala, inguruan aukerarik ez, 
eta amarekin joaten zen noizean 
behin Bartzelona aldera, txakur 
dalmaziarren Espainiako klube-
ra. Bertan, arraza bereko txaku-

rra zuten lagun asko egin, txa-
pelketetara nola joaten ziren 
ikusi,  irteerak egin eta, egun, 
Bartzelonako Osona eskualdean 
bizi da txakurrekin osatu duen 
familia ederrean: "Jabearekin 
egotea gustatzen zaie txakur 
dalmaziarrei, eta halaxe bizi dira 
nirekin, familian; zaintzea eta 
errespetatzea jabearekin bizitzea 
da, ez kaiola batean egotea".

Europan mailan lehian 
Digua txakurrak 5 urte zituela, 
txakur dalmaziar bat erosi zuen 
txapelketetara aurkezteko, 
Amets. Eta, gaur egun, gainera, 
Espainiako txapelduna da txa-
kur hori.

Bereziki, Espainian, Frantzian 
eta Portugalen egiten diren txa-
pelketetan aritzen da lehian. 
Nahiz eta mundu mailako txa-
pelketetan ibiltzeko helburua 
ere   baduen. "Munduko erakus-
keta garrantzitsuena egiten da 
Ingalaterran, eta bertara joan 
nahiko nuke. Kalitate ona duen 
txakurra da eta aitortua izan 
dadin gustatuko litzaidake. Bes-
tetik, mundu mailako txapelke-
ta ere izaten da urtero hiri ez-
berdin batean. Milanon eta 
Bruselan ospatu eta gero, Ma-
drilen izango da hurrengoa, eta 
han izango naiz", dio Jodarrek.

Maria Jodar, oñatiarra, Digua, Amets, Izar eta Aloña txakurrekin. MARIA JODAR

Txakur dalmaziarrak, pasio 
eta bidelagun bizitzan
bartzelonan bizi den Maria Jodar oñatiarrak familiako kide ditu 'Digua', 'izar', 'aloña' 
eta 'amets' txakur dalmaziarrak. Europa mailan arraza bereko txakurren edertasun 
txapelketetan aritzen da eta gaur egun Espainiako txapeldun da 'amets' txakurra

bukatzEko

Jodar, txakurrarekin txapelketan. M. J.

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
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Iraunkorraren 
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www.pefc.es
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