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  Zu hemen zaude.
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Maialen Santos aRRaSatE
Joan den eguenetik eguazten 
honetara arte, 107 debagoiendar 
kutsatu ditu COVID-19 gaitzak, 
joan den astean baino hogei 
gutxiago –127 izan ziren–. Gau-
zak horrela, laugarren astez 
jarraian behera egin du kutsatu 
kopuruak, eta eskualdean da-
goeneko 5.918 pertsona harra-
patu ditu birusak. Aipatzekoa 
da Osasun Sailak astero argita-
ratzen duen buletinean doitu 
egin dituela datuak, eta, hortaz, 
aldaketak daudela herrikako 
kutsatuen kopuruetan –16 per-
tsonako aldea dago–.

Herrika, Arrasaten baieztatu 
ditu positibo gehien azken egu-
netan (49). Aretxabaletan joan 
den astekoen erdiak zenbatu 
dituzte (16), eta hamabosna Ber-
garan eta Oñatin. Azken herri 
horretan ere erdira murriztu 

dira kutsatu berriak, joan den 
astearekin alderatuta, eta An-
tzuolan ere nabarmena izan da 
beherakada, 3 kasu berrirekin.

Osasun Sailaren semaforoaren 
sistemari jarraiki, 3.000 biztan-
letik gorako herrien artean 
Aretxabaleta zen eskualdean 
gorriz zegoen bakarra; Oñati 
martitzenean irten baitzen ere-
mu horretatik. Herri hori eta 
Arrasate laranjaz zeuden atzo, 
beraz, eta Bergara, horiz. Herri 
txikien artean, Antzuolak du 
intzidentzia-tasarik altuena 
(871,96 atzo), eta Eskoriatzak 
jarraitzen dio horri (365,59); as-
teon jaitsi da 500etik behera.

Intzidentzia-tasei erreparatu-
ta, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta 
Nafarroarekin alderatuta Deba-
goienak jarraitzen du goren 
egoten, azken zazpi egunetan 
behera egin badu ere –atzo 

361,06an kokatu zen–. Beste mu-
turrean dago Gipuzkoa; izan 
ere, tasa baxuena duen lurraldea 
da (167,67) baina gertutik jarrai-
tzen dio Nafarroak (118).

Debagoieneko Ospitaleari da-
gokionez, atzora arte, zortzi 
pertsona zeuden koronabirusak 
jota ingresatuta.

aStE SaNtuRako NEuRRiak

ASTE SANTUAN 
ERKIDEGOAK ITXITA 
EGOTEA ADOSTU DUTE 
LURRALDEEN BILERAN
Espainiako Osasun Ministerioak 
eta erkidegoetako ordezkariek 
Lurraldeen arteko Osasun Ba-
tzordea egin zuten eguaztenean, 
eta adostu zuten San Jose zubian 
eta Aste Santuan erkidegoak 
itxita egotea. Hori horrela, mar-

txoaren 17tik 21erako zubian 
eta martxoaren 26tik apirilaren 
9ra ezin izango da autonomia 
erkidego batetik bestera igaro. 

Mugikortasunaz gain, beste-
lako neurri batzuk ere zehaztu 
zituzten; etxeratze-agindua be-
randuenez 23:00etan ezarri behar-
ko dute eta eremu publikoan 
lau eta sei pertsona artean el-
kartu ahalko dira, gehienez. 
Eremu pribatuan bizikideak 
soilik elkartu ahalko dira. Hala 
ere, neurriak zorrozteko edo 
malgutzeko aukera autonomien 
esku utzi zuten. 

Ildo horretatik, nabarmentze-
koa da bilera hartan finkatuta-
koak baino neurri zorrotzagoak 
dituela, gaur-gaurkoz, EAEk. 
Hain zuzen ere, Eusko Jaurla-
ritzako Osasun Sailak adierazi 
zuen hori izan dela neurriak 
onartzeko arrazoia.

MugikoRtaSuN-aRauak

MARTITZENA EZKERO 
LIBREA DA EAE 
BARRUKO 
MUGIKORTASUNA
Herrien arteko konfinamendu 
perimetrala bertan behera uztea 
erabaki zuen LABI Aholku Ba-
tzordeak joan den egubakoitzean 
egindako bileran, eta, hala, Gi-
puzkoa, Araba eta Bizkai arteko 
mugimenduak baimenduta dau-
de martitzena ezkero.

Iñigo Urkullu lehendakariak 
bileraren osteko agerraldian 
azaldutakoaren arabera, "zuhur-
tziaz" jokatzeko unea da, eta, 
horregatik, gainerako prebentzio 
neurriek indarrean jarraituko 
dute. "Egoera hobera doa, baina 
beheranzko joera moteldu egin 
da eta ZIUen okupazioak altua 

Nahiz eta beheranzko 
joera nabarmendu, tasak 
altua izaten jarraitzen du
azken zazpi egunetan 107 kutsatu berri izan dira, aurreko astean baino hogei 
gutxiago. bestetik, aste Santuan erkidegoak itxita egotea adostu dute autonomietako 
ordezkariek. gipuzkoako suhiltzaileak –tartean, oñatikoak– ari dira txertoa hartzen

Uraren Euskal Agentziatik eman dute aditzera EAEko hondakin-
uren analisien emaitzek erakusten dutela SARS-CoV-2aren 
material genetikoaren hondarrak atzematen jarraitzen dutela 
EAEko hondakin-uretan: "Ebidentzia zientifikoak baieztatu du giza 
iraizketetan SARS-CoV-2 birusaren hondakin genomikoak daudela, 
eta, beraz, hiriko hondakin-uretan atzeman daitezkeela: SARS-
CoV-2ak infektatutako pertsona baten iraizketetan —sintomak 
izan edo ez—, batez beste, infekzioa gertatu eta bi egunera".

Hala ere, proba diagnostikoak zenbait egun geroago egin ohi 
dira. Horrek esan gura du test diagnostikoak egin baino zenbait 
egun lehenago hauteman daitezkeela biztanleriaren artean 
COVID-19aren arrastoak, hondakin-urei esker. 

Hondakin-uretan birusaren arrastoa

Positibo kasuak

Positiboak  
aste honetan

Positiboak 
aurreko astean

Positibo 
metatuak

Positiboak mila 
biztanleko

Arrasate 49 34 2.476 112,13

Aretxabaleta 16 26 574 81,07

Oñati 15 30 912 79,53

Bergara 15 14 1.273 84,66

Eskoriatza 8 7 294 71,65

Antzuola 3 16 193 88,57

Aramaio 1 0 137 92,57

Elgeta 0 0 51 45,09

Gatzaga 0 0 8 32,00

GUZTIRA 107 127 5.918 91,31

OHARRA: EGUAZTENERA ARTEKO DATUAK ITURRIA: OSASUN SAILA

Intzidentzia-tasaren eboluzioa
DATUEN ITURRIA: EUSKO JAURLARITZA ETA NAFARROAKO GOBERNUA
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izaten jarraitzen du". Hala, "za-
lantzak" aitortu zituen etorkizun 
hurbileko neurriei begira: biru-
saren aldaera berriek sortzen 
duten arriskua, beheranzko 
joeraren mantsotzea, Europako 
inguruko herrialdeetako kasuen 
gorakada eta konfinamendu 
arintzea azkarregi egitearen 
arriskuak izanik horretarako 
arrazoiak. Hala, etxeratzeko 
aginduak bere horretan jarrai-
tuko du, 22:00etatik 06:00etara, 
elkartzeko muga gehienez lau 
pertsonakoa izango da eta mer-
kataritza eta kultur jarduerak 
gehienez ere 21:00etan bukatu 
beharko dira. Bestetik, ezabatu 
egingo da 500etik gorako intzi-
dentzia-tasa metatuaren errefe-
rentzia neurri murriztaileak 
zehazteko. Beraz, eskola-kirole-
ko entrenamenduak herri guz-
tietan egin ahalko dira. 

tXERtakEta-PLaNa

HEZKUNTZA ARLOKO 
LANGILEEK TXERTOA 
HARTZEKO TXANDA 
ONLINE HAR DEZAKETE
Eguaztenean hasi eta astelehe-
nera arte aukera dago Osakide-
tzaren webgunean AstraZene-
caren txertoa hartzeko hitzordua 
eskatzeko; betiere, hezkuntza 
arloko langilea izanez gero, 55 
urtetik behera edukiz gero eta 
sei hilabetean koronabirusik 
igaro ez bada. Hezkuntza arloko 
langileak dira Lehen eta Bigarren 

Hezkuntzako, batxilergoko, Lan-
bide Heziketako, jantokiko, su-
kaldeko, atezaintzako, adminis-
trazioko, garraio eta garbiketa 
arloko langileak. Osakidetzak 
SMS bidez bidali duen estekaren 
bitartez eskatzen dira txandak. 
Nolanahi ere, mezurik jaso ez 
bada, zuzenean sar daiteke au-
rretiko-zita zerbitzuan, Osaki-
detzaren webgunearen eta apli-
kazioaren bidez. Datuei dago-
kienez, txertoa hartzera deituta 
dauden 35.000 profesionaletatik 
11.600ek hartu zuten hitzordua 
lehen egunean, eta 1.717 pertso-
na txertatu zituzten.

Bestetik, Gipuzkoako suhil-
tzaileak eguaztenean hasi ziren 
txertoa hartzen, Tolosako Oria 
parkean. Aldundiak egindako 
aurreikuspenen arabera, 147 
suhiltzailek jasoko dute Astra-
Zenecaren txertoa datozen egu-
netan, eta, Oñatiko suhiltzaile 
parkekoen kasuan, eguaztenean  
eta atzo hartu zuten lehen dosia.

Horretaz gain, zapatu goizean 
hartu zuten txertoa mugikorta-
sun arazoak dituzten 80 urtetik 
gorako 60 lagunek. Autotik ate-
ra gabe jarri zieten Pfizerren 
txertoa, Debagoieneko Ospitalean 
egokitu duten gunean.

Azkenik, aipatzekoa da Gipuz-
koan 31 puntu berri egokitu 
dituztela txertaketa-kanpaina 
aurrera eramateko; eta sei pun-
tu daude ibarrean: Debagoiene-
ko Ospitalea eta Aretxabaleta, 
Arrasate, Bergara, Eskoriatza 
eta Oñatiko osasun etxeak.

M.S. aNtzuoLa
Dagoeneko Aste Santura begira 
jarrita dago Ibarreko arduradu-
na. Erkidegoak itxita egongo 
dira, baina nekazaritza turismoa 
euskal jendez bete gura du.
Zein da egoera orain? 
Ibarre nekazaritza turismoan 
bederatzi gela bikoitz ditugu, 
eta aitortu behar dut iazko mar-
txora arte guztiak betetzen ge-
nituela. Beharginei esker izan 
da hori; izan ere, hartzen ditugun 
gehienak enpresetako komer-
tzialak izaten dira. Azken bola-
dan, bezero bakarra izaten dugu, 
batez beste, gau bakoitzeko.
Okupazioa nabarmen jaitsi da,  
beraz... 
Hala da; %5 inguruan ari gare-
la esango nuke. Eta horrekin 
batera jaitsi da fakturazioa ere. 
Orain arte mugikortasuna mu-
gatuta izan dugunez, astean zehar 
ez dugu bezero askorik hartu, 
baina asteburuetan ere ez. Ja-
kina, ondoko herrietakoak etor 
litezke, baina horiek gertu dute 
euren etxea.
Nondik etortzen zaizkizue bezeroak?
Leku askotatik. Baina Estatukoak 
izaten dira asko. Asteon, adibi-
dez, Valentziatik etorritako bi 
zapata-saltzaile hartu ditugu.
Martitzena ezkero, mugi gaitezke 
EAE barruan. Asteburu honetan 
igarri egingo da hori? 
Ez dugu aparteko erreserbarik. 
Agian, goizegi da oraindik, eta, 
gainera, laster dira San Jose 
eguna eta Aste Santua. Beste 
urteetan, martxoa hilabete ona 
izaten da. Iaztik, baina, abuztua 
izan da hilabete onena; orduan 
soilik izan genuen Ibarre beteta.
Nola dator San Jose zubia?
Lau erreserba ditugu, momentuz; 
beraz, etxe erdi daukagu beteta. 
Baina oraindik egin daitezke 
erreserbak.
Eta Aste Santua?
Erreserba dezente ditugu; are 
gehiago, soilik bi gela geratzen 
zaizkigu libre. Egunero jasotzen 
ditugu deiak etxe osoa alokatu 

gura dutela esanez, baina hemen 
ez dugu horrelakorik onartzen, 
uste dugulako arriskutsua izan 
daitekeela bizi dugun egoeran 
talde handiak hartzea.
Edozelan ere, euskal bezeroak har-
tuko dituzue...
Bai, hala da. Bizkaitik edota 
Irun aldetik etorriko zaizkigu 
batzuk. Argi dago Estatutik ezin 
izango direla etorri. Ildo horre-
tatik, aipatzekoa da iazko Aste 
Santuan etorri ez ziren bezeroek 
aurtengorako zutela erreserba 
egina, eta aurten bigarren aldiz 
utzi behar izan dutela bertan 
behera. Pena handiz hartu dute 
berria, eta baita guk ere. 
Mugak irekitzeko itxaropenik ba-
zenuten?
Egia esan, bai, dagoeneko erre-
serbak eginda zituztelako. Bai-
na ikusi dugu ez dela posible 
izango. Hala ere, bezero horien 
zain izango gara abuztuan. 

Zer eskaintzen du Ibarrek?
Ibarren ostatua eta gosariak 
eskaintzen ditugu; eguna haste-
ko otordu ezin hobeak, gainera. 
Afaririk ez dugu ematen, baina 
badugu jangela bat eta baita 
janaria berotzeko tokia ere. 
Etxeratze-agindua 22:00etan be-
tetzen denez, bezeroek erositako 
edo prestatutako janaria ekartzen 
dute sarri, eta hemen afaltzen 
dute. Hori gutxi balitz, inguru 
paregabean gaude: bezeroei sa-
rri gomendatzen dizkiegu ingu-
ruetan egiteko ibilalditxoak, eta 
kostaldera ere joan daitezke. 
Zu zeu nola zaude?
Animo aldetik nahiko ondo nago; 
okerrena pasa dugula uste dut. 
Inork ez zekien pandemia eto-
rriko zitzaigunik; are gutxiago, 
tamaina honetakoa. Baina Iba-
rren 24 urte daramatzagu gogor 
lanean, eta horri esker egin ahal 
izan dugu aurrera. Gainera, 
seme-alabek badute euren lana, 
eta, beraz, nik dagoenarekin 
konformatu behar dut. 
Uda nolakoa aurreikusten duzu?
Oraindik goiz da, baina jendea 
hasia zaigu galdetzen erreserbak 
egiteko. Txertoak ere ekarri 
digu itxaropena, eta hobeto ego-
tea espero dugu, jakina. 

Pilar Belastegi, asteon, Ibarre nekazalturismoaren aurrekaldean. GOIZANE GABILONDO

"Aste Santurako, bi gela 
bakarrik daude libre"
PILAR BELASTEGI ibaRRE NEkazaRitza tuRiSMoko aRDuRaDuNa
iazko martxora arte "beteta" izaten zen ostatua, baina azken hilabeteetan irauli egin 
da egoera, eta okupazioa %5era jaitsi. okerrena pasa dela uste du belastegik, halere

"ASTE SANTURAKO 
ERRESERBA BERTAN 
BEHERA UTZI BEHAR 
IZAN DUTE BATZUEK, 
BIGARREN ALDIZ"
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Bailarako herrien intzidentzia tasa
DATUEN ITURRIA: EUSKO JAURLARITZA
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Jone Olabarria aRRaSatE
Duela urtebete pandemiak ez-
tanda egin zuenetik, 5.918 per-
tsona kutsatu ditu COVID-19ak 
Debagoienean, eguaztenera 
arteko datuak kontuan izanda. 
Horietatik 153 zendu dira gaitzak 
eraginda; hau da, kutsatu diren 
ehun laguneko, batez beste, 2,6 
hil dira bailaran. Gaur-gaurkoz, 
Debagoienak 64.809 pertsonako 
biztanleria du, eta, positibo 
eman duten pertsonen datuari 
erreparatuta, %9,1ekoa da ba-
tez besteko positibotasun tasa 
metatua. 

Azarokoa izan zen bereziki 
kutsakorra Debagoienean; orain 
arte kutsatu diren ia 6.000 lagu-
netatik 2.000 urriaren 31tik 
abenduaren 8ra arteko tarte 
hartan kutsatu ziren.  

Gipuzkoako altuena
Gipuzkoako bailaren artean 
konparaketa eginez gero, Deba-
goienak du positiboekiko hil-
kortasun tasarik altuena, 
%2,5ekoa da; kutsatutako 100 
laguneko 2,5 hil dira. Goierri 
eta Donostialdea dira Debagoie-
naren atzetik hilkortasun tasa 
altuena dutenak, %2,3koa, hain 
zuzen ere. Ostean datoz Deba-
barrena, %2,1eko tasarekin, 
Tolosaldea, %1,6rekin, eta Bi-
dasoaldea, %1,4rekin. 

Urola Kosta da zifra baxuena 
duena hilkortasun tasari dago-
kionez; hau da, kutsatu direnen 
artean hildako gutxien izan di-
tuen eskualdea. Bertan kutsatu 
diren ehun pertsonako 1,2 zen-
du dira, batez beste. Gipuzkoa-
ko datu orokorrei erreparatuta 
ere, positiboekiko hilkortasun 
tasa altuagoa izaten jarraitzen 
du Debagoienak. Gipuzkoan 
49.112 pertsona kutsatu dira, 
guztira, eta horietatik 1.077 hil 
dira, %2,2.

Datuok eskaintzen duten in-
formazioa interpretatu eta, "zai-
la bada ere", ondorio jakin batzuk 
eskaintze aldera, Euskal Herri-
ko Unibertsitateko Medikuntza 
eta Erizaintza Fakultateko Im-
munologia, Mikrobiologia eta 
Parasitologia Saileko irakasle 
eta mikrobiologo Miren Basa-
rasek hipotesi posible batzuk 
eskaini ditu.

Gehien kutsatu den bailara
Datuok irakurtzeko orduan, 
beharrezkoa da metaturiko po-
sitibotasun tasari ere errepara-
tzea; hau da, pandemia hasi 
zenetik biztanleriaren zer zati 

kutsatu duen COVID-19ak ikus-
tea. Ikuspuntu horretatik azter-
tuta ere, Debagoienak du posi-
tibotasun tasa metatu altuena 
Gipuzkoan, %9,1. Hala ere, ger-
tutik jarraitzen dio Debabarre-
nak, %9,08ko kutsatze tasarekin.

Hilkortasuna eta positibota-
suna alderatuz gero, baina, 
badago datu adierazgarri bat: 
Donostialdean biztanleriaren 
%6,8 kutsatu da pandemian 
zehar, eta kutsatu diren horien 
%2,3 hil da. Aldiz, Debagoienean 
kutsatzeei dagokienez  pande-
miak gogorrago jo duen arren 
–kutsatze tasa %9,1ekoa da–, 

hilkortasun tasan ez da horren-
besterako alderik nabarmentzen: 
%2,6. "Gehiago kutsatu zarete, 
baina heriotza tasarekin kon-
paratuta baxuagoa izan da. 
Hilkortasun tasa altua duzue 
Debagoienean, baina egia da 
Donostialdean, gutxiago kutsa-
tuta ere, pareko hilkortasun 
tasa dutela", azaldu du Miren 
Basarasek.

Adinekoak, "erabakigarriak"
Debagoienean hil diren 153 per-
tsonetatik 60 adinekoen egoi-
tzetan zendu dira, hildako guz-
tien %39 da. Debagoienean 

daude Gipuzkoa osoko 65 egoi-
tzetako zazpi, eta guztietan izan 
dituzte COVID-19 kasu positi-
boak. Gipuzkoako gainerako 
egoitzen artean, %65ean izan 
dituzte kasu positiboak. Miren 
Basaras epidemiologoaren ara-
bera, adina izan daiteke, gaur-
gaurkoz, Debagoienak duen 
kutsatze eta heriotza tasen era-
gile nagusia: "Biztanleriaren 
adina, adinekoen egoitzen ko-
purua eta horietan bizi den 
egoera bereziki erabakigarriak 
dira. Adinekoen egoitzak oso 
kolpatuak izan ziren lehen ola-
tuetan, agerraldi epidemiko 
handiak eta kutsatze tasa altuak 
izan zituzten, eta horrek eragin 
dezake. Bailaren arteko ezber-
dintasuna zaharren egoitzen 
kopuruari eta egoiliarren ko-
puruari ere atxiki dakioke".

Biztanleria zaharkitua?
Hala ere, adinen egoitzetatik 
kanpo zendu diren herritarren 
nolakotasunari ere erreparatu  
behar zaiola azaldu du Basara-
sek: "Adinekoen egoitzetan soi-
lik ez, ikusi da orain arte, behin-
tzat, hiltzen zen populazioaren 
gehiengoa 65 urtetik gorakoa 
dela, ez bakarrik zaharren egoi-
tzetakoak. Hortaz, biztanleriaren 
nolakotasunari erreparatu behar 
zaio; biztanleria zaharkituagoa 
du Debagoienak bestelako es-
kualdeekin alderatuz gero? Au-
kera bat izan daiteke".

Galdera horri tiraka, eta Eus-
tatek eskaintzen dituen datuen 
arabera, 2020an Debagoieneko  
biztanleriaren %23,62k zuen 65 
urte edo gehiago, 14.954 lagunek. 
Nahiz eta oraingoan ere baila-
rako datua probintziako batez 
bestekoaren gainetik dagoen, 
Gipuzkoa osoko datua parekoa 
da; gipuzkoarren %22,5 kokatzen 
da adin tarte horretan. EAEko 
datua, berriz, %22,8koa da.

Egoitzen egoerak, isla herrietan
Gipuzkoako Foru Aldunditik 
helarazitako datuen arabera, 
bailarako bost egoitzetan izan 
dituzte koronabirusagatik hil-
dakoak iazko martxotik hona.    
Eskoriatzako Jose Arana, Oña-
tiko San Martin, Bergarako 
Mizpirualde, Arrasateko Iturbi-
de eta Aretxabaletako GSR De-
bagoiena dira. Guztira, 545 pla-
za daude Debagoieneko egoitze-
tan, eta horietatik 269 egoiliar 
kutsatu dira. Heriotza tasa 
metatua kutsatuekiko %22,3an 
kokatzen da zentroetan; hau da, 

Debagoiena da Gipuzkoan 
hilkortasun handiena 
duen eskualdea
CoViD-19ak Debagoienean kutsatu dituen ehun pertsonako, 2,6 zendu dira bailaran. 
gipuzkoako daturik altuena da, eskualdeka aztertuz gero. Datu altu horien zergatia 
ulertzeko asmotan, Miren basaras mikrobiologoak zenbait gako eskaini ditu

BAILARAKO HERRIEN 
ARTEAN ARRASATE DA 
POSITIBOEKIKO 
HILKORTASUN TASA 
HANDIENA DUENA

KUTSATU DIREN 100 
PERTSONATIK 22,3  
HIL DIRA ADINEKOEN 
EGOITZETAN 
DEBAGOIENEAN

Aldaera kutsakorragorik ez 
dela egon ziurtatu du 
Basaras mikrobiologoak, 
ez bailara, ezta eskualde 
jakin batean ere: "Argi 
dago ez dela aldaera 
berezirik egon, hori ondo 
aztertuta dago, eta orain 
arteko aldaera guztietan ez 
da ikusi leku batean edo 
bestean kutsakorragoa 
izan denik, ezta kaltegarri 
edo hilkorragoa ere".

Gaur-gaurkoz, aldaerak 
birusaren eboluzio eta 
eraginean erabakigarriak 
ez direla dio, baina aitortu 
du etorkizunean "gertutik" 
jarraitu beharko direla.

"Ez da aldaera 
hilkorragoa"

Hilkortasun-tasa pandemia hasi zenetik
DATUEN ITURRIA: OSASUN SAILA ETA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GIPUZKOA

• Hilkortasun tasa, 
positiboekiko.

• Martxoaren 10era 
arteko datuak.

DEBABARRENA 
137 hildako

6.641 kutsatu

%2,1

DEBAGOIENA 
153 hildako

5.901 kutsatu

%2,6
GOIERRI 

117 hildako
5.160 kutsatu

%2,3

TOLOSALDEA 
62 hildako

3.766 kutsatu

%1,6

UROLA KOSTA 
71 hildako

5.845 kutsatu

%1,2

DONOSTIALDEA 
510 hildako

22.376 kutsatu

%2,3

BIDASOALDEA 
67 hildako

4.669 kutsatu

%1,4
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egoitzetan kutsatu diren 100 
egoiliarretik 22,3 zendu dira.

Jose Aranan egoiliar bat hil 
da pandemian zehar, baita San 
Martinen ere, baina Iturbide, 
Mizpiruade eta GSR Debagoiena 
egoitzak bereziki kolpatu ditu 
birusak; 26, zortzi eta 24 hildako 
izan dituzte, hurrenez hurren. 
Datuok, "zalantza barik", herriz 
herriko hilkortasunean eragina 
izan dutela azaldu du Basarasek: 
"Debagoienean hil diren pertso-
nen ia erdia egoiliarrak izan 
dira, kopuru altua da, eta horrek 
eragina du egoitza horiek dauden 
herrietako datuetan". 

Basarasen hipotesiari jarraiki, 
egoitzetan kasu positibo eta hil-
dako gehien izan dituzten herriek 
dute ere hilkortasun tasarik 
altuena: Arrasate, Aretxabaleta 
eta Bergara. Hala ere, egoitzen 
egoera "oso zaila" izan dela ai-
tortu du Basarasek, eta  egin-
dako lanak azken hilabeteotako 
hilkortasuna jaistea eragin due-
la zehaztu du: "Babes neurri  
sendoak hartu dituzte egoitzetan, 
adinekoak beraiek ere kontzien-
tzia berezi hartu dute, eta horrek 
eragina izan du".

Arrasate, kaltetuena
Aipatu moduan, bailarako he-
rrietan koronabirusak utzi dituen 
hildakoei dagokienez, Arrasatek 
du kopururik altuena, 76 hilda-
korekin. Gipuzkoako eta Deba-
goieneko batez besteko datutik 
gora dago. Hala, bertan kutsatu 
diren ehun pertsonatik hiru 
zendu dira. Gogoratu behar da 

kutsatuekiko hilkortasun tasak 
positibo eman duten pertsonen 
artean zenbat zendu diren jaki-
tea ahalbidetzen duela. 

Aretxabaleta eta Bergara dira 
hurrenak zerrendan, 17 lagun 
hil dira Aretxabaletan eta 37 
Bergaran, guztira. Hala ere, 
kontuan izan behar da Bergarak 
bikoiztu egiten duela Aretxaba-
leta biztanleriarekiko, eta tasa-
ri dagokionez nahiko datu ber-
tsua dute; kutsatuen %2,96 hil 
da Aretxabaletan eta %2,91 
Bergaran.

Hilkortasun tasari errepara-
tuta ere, Eskoriatza eta Elgeta 
nahiko egoera berean izan dira 
pandemian; Eskoriatzan  sei 
pertsona hil dira, eta bat Elgetan. 
Bi herriek, baina, antzerako tasa 
dute: %1,96 Elgetan eta %2,04 
Eskoriatzan. Oñati, Aramaio eta 
Antzuola dira azkenak zerrendan. 
Oñatin hamalau lagun zendu 
dira, bat Antzuolan eta bat Ara-
maion. Kutsatu diren ehun per-
tsonako 1,5 hil dira Oñatin,  0,52 
Antzuolan eta 0,73 Aramaion.

Leintz Gatzaga da pandemia 
hasi zenetik COVID-19ak kutsa-
tutako hildakorik izan ez duen 
bailarako herri bakarra.

Ezberdintasunak, nabarmenak
Debagoieneko herriak Gipuz-
koako beste bailara batzuetako 
udalerriekin alderatuz gero, 
ezberdintasun nabarmenak ikus 
daitezke. Adierazgarria da, esa-
terako, Bergararen eta Azpei-
tiaren arteko konparaketa; 15.100 
biztanle inguru dituzte biek. 

Azpeitiak 1.549 kutsatu izan 
ditu; Bergarak, aldiz, 1.273. Az-
ken horrek, kutsatu gutxiago 
izanda ere, Azpeitiak baino 30 
hildako gutxiago izan ditu. Zaz-
pi lagun zendu dira Azpeitian, 
eta 37 Bergaran.

Beste adibide bat jartze aldera, 
konparaketa bera egin daiteke 
Urretxu eta Aretxabaletarekin 
ere; 7.000 biztanle inguru dituz-
te biek: Urretxun 409 lagun ku-
tsatu dira, eta 574 Aretxabaletan. 
Hildakoei dagokienez, aldiz, 
handia da aldea: Urretxun baino 

hamar pertsona gehiago hil dira 
Aretxabaletan. Urretxuk zazpi 
hildako izan ditu pandemian, 
eta hamazazpi Aretxabaletak.

Etorkizunerako itxaropentsu
Adinekoen egoitzen immuniza-
zioarekin, birusaren hilkorta-
sunak behera egitea espero 
dutela azaldu du Basarasek: 
"Adina bereziki erabakigarria 
izan dela uste dut. Egoiliarrek 
eta adinekoek txertoa jarrita 
dutela kontuan izanda, orain 
beste egoera batean gaude, per-

tsona horiek jada immunizatu-
ta daudelako. Hemendik aurre-
ra espero dena da hilkortasun 
tasa hori jaistea".

Hala ere, birusak gazteengan 
ere eragina duela ezin dela ahaz-
tu gogorarazi nahi izan du Miren 
Basara mikrobiologoak, eta hil-
korra ere badela: "Hirugarren 
olatutik hasi eta orain arte ikus-
ten ari garena da gero eta per-
tsona gazteagoak kutsatzen di-
rela, larri pasatzen dutela gai-
xotasuna, eta, zoritxarrez, hiltzen 
ere ari direla".

Hildakoak herriz herri
Biztanleria Kutsatuak Hildakoak

ARRASATE 22.082 2.476 76

BERGARA 15.036 1.273 37

OÑATI 11.468 912 14

ARETXABALETA 7.080 574 17

ESKORIATZA 4.103 294 6

ANTZUOLA 2.179 193 1

ARAMAIO 1.480 137 1

ELGETA 1.131 51 1

GATZAGA 250 8 0

DEBAGOIENA 64.809 5.918 153

OHARRA: EGUAZTENERA ARTEKO DATUAK ITURRIA: OSASUN SAILA ETA  
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
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Xabi Gorostidi DEbagoiENa
Egoera berrietara moldatzeko 
gaitasuna edukitzea eskatzen 
zaie politikariei, eta, alde ho-
rretatik, ikasgai handia izan da 
COVID-19a bailarako agintarien-
tzat. Ez da urte atsegina izan 
agintean egoteko; bai, ordea, 
"zaila eta gogorra", eta  Arrasa-
teko, Bergarako, Oñatiko eta 
Aretxabaletako alkateen bizipen 
pertsonalak jaso ditu GOIENAk. 
Bitxikeria gisa, lau alkateetako 
inor ez da COVID-19arekin ku-
tsatu, baina denei egokitu zaie 
etxean konfinatuta egotea, edo 
etxeko norbait konfinatzea.

Zailtasun ugari 
Aurrez birusarekiko beldurra 
zabalduta zegoen arren, 2020ko 
martxoaren 15ean ezarri zen 
alarma egoera, eta horrek goitik 
behera aldatu zuen herritarren 
bizimodua. Ordutik hona, asko-
tariko zailtasunei aurre egin 
behar izan diete herri agintariek, 
eta hauek gogoratzen ditu, be-
reziki, Arrasateko alkate Maria 
Ubarretxenak: "Asko izan dira 
momentu zailak, eta asko izan 
dira momentu zailak pasatu 
behar izan dituztenak ere. Hala 
ere, gogoan ditut senideak galdu 
zituztenak eta konfinamendua 
dela-eta horiek agurtzeko auke-
rarik izan ez zuten horiek. Ba-
dakit oso une zailak bizitzea 
tokatu zaiela, eta alkate bezala 
inpotentzia sentitzen duzu ha-
lako egoera baten aurrean".

Bergarako alkate Gorka Arto-
laren esanetan, lehen hilabetee-
tako "ezjakintasun egoeran 
erabakiak azkar hartu behar 
izatea" izan da pandemiari aurre 

egitearen alde gogorrena: "Zai-
lena, akaso, pandemia hasi ze-
nean erabakiak hartu behar 
izana, sekulako ezjakintasuna 
zegoenean. Guztion osasuna 
zegoen jokoan, eta informazio 
falta oso handiarekin hartu behar 
izan genituen erabakiak. Orain, 
ia urtebete pasa den honetan, 
atzera begiratu eta badugu sen-

tsazioa hartutako lehen neurriak 
gehiegizkoak zirela. Baina tes-
tuinguru nahasi hartan zuhur-
tziaz jokatzea erabaki genuen, 
orduko egoerak hori eskatzen 
zuela ulertuta". Oñatiko alkate 
Izaro Elorzarentzat, "dekretu 
zaparradara egokitzea" eta "in-
formazio falta" izan dira zailta-
sun handienak: "Hasieran, oso 

azkar erantzun behar izan ge-
nuen: Zerbitzuak moldatu, lan-
gileak antolatu, herritarrei 
komunikatu... Dekretuen egu-
neroko zaparrada bizi izan ge-
nuen, eta moldatzeko gaitasun 
handia eskatu zigun instituzioei. 
Arreta berezia jarri genuen 
egoera zaurgarrietan zeudenen-
gan, pandemiak are zaurgarria-

go bihurtu dituelako. Informazio 
falta handia eduki dugu udalok, 
bai hasieran eta baita ostean 
ere. Hala ere, zerbitzu txukuna 
ematen ahalegindu gara: azokak 
mantenduz, zaintza zerbitzuak 
jarriz eta kultur ekimenak ahal 
zen neurrian eginez".

Aretxabaletako alkate Unai 
Elkorok oso garbi du zein izan 
den unerik kritikoena: "Aretxa-
baleta eremu gorrira pasatu 
zenean eta GSR egoitzan age-
rraldia izan zen momentua dut 
oso gogoan. Gabon inguruan 
zen, tabernak itxita zeuden, eta 
jendea nahiko haserre zegoen; 
egoerarekin etsita, nolabait esa-
teko. Horrez gain, hainbat ko-
munikabidek GSRko egoeran 
jarri zuten arreta, eta esango 
nuke, modu batera edo bestera, 
bertako langileen profesional-
tasuna zalantzan jarri zutela. 
Baina urte honetan ikusi dugu 
egoera pandemikoa oso aldako-
rra dela: gaur zu zara okerrena, 
eta bihar beste bat. Igartzen 
duzu egoerarekiko jendeak duen 
etsipena eta nazka gorantz doa-
zela, eta ez da atsegina une ho-
rietan erabakiak hartzea". 

Kalteak herriko ekonomian
Herriko ehun ekonomikoan kal-
teak leuntzeko egin dute lan 
udalek, eta honako gogoeta hauek 
egin dituzte gaiari buruz. " Pan-
demiak gure egunerokoa aldatu 
zuen egun batetik bestera, eta 
horrek eragin nabariak izan 
zituen, hasieran, komertzioetan 
eta ostalaritza negozioetan. Bai-
na ez eurengan bakarrik; enpre-
sa txiki askoren jarduna ere 
asko baldintzatu zuen, koopera-

Urte pandemikoa, 
agintean jarduteko 
"gogorra" eta ezohikoa
aurki beteko da urtebete alarma egoera ezarri eta orain arteko bizimodua hankaz 
gora jarri zela. bailaran biztanle gehien dituzten lau herrietako alkateek bizitako 
zailtasunak azaldu dituzte, eta gehienek adierazi dute informazio falta izan dutela

Maria Ubarretxena, bulegoko balkoian. GOIENA Gorka Artola, Bergarako udaletxeko balkoian. GOIENA

Zailtasunei aurre egitea ikasteko 
modu bat da, eta urte honetan 
irakasgai berriak barneratu 
dituzte. Maria Ubarretxenak zera 
aitortu du: "Ziurtzat jotzen 
genuena ez dela hain segurua 
ikasi dugu. Horrez gain, 
bestearekiko enpatiaren 
garrantziaz jabetzeko balioko 
duela uste dut. Garrantzitsua 
den zerbait da, berez, baina 
egoera zailetan, are gehiago".

Gorka Artolak zera barneratu 
du: "Erabakiak hartzeko 
gaitasuna eman dit. Zirt edo zart 
egiteko gaitasuna barneratzen 
duzu, egoerak hala eskatzen 
duelako. Hartzen dituzun 
erabaki guztiekin asmatzea 
ezinezkoa dela erakutsi dit 
pandemiak; hori barneratzen".

"Ikasketa prozesu ikaragarria 
izan da. Gure errealitatea eta 
gure gabeziak hobetu ikusteko 

balio izan dit. Gobernuko kideen 
harremana sendotu egin da, eta 
baita beste udal batzuekin 
ditugun aliantzak", adierazi du 
Izaro Elorzak. "Alkate gisa zaila 
da alde guztiak pozik uztea. 
Berez, ia ezinezkoa da, eta 
halako egoera batean, are 
gehiago. Aipatzen zen 
pandemiak gizartearen alde 
onena azaleratuko zuela, baina 
onena eta txarrena azaleratu 
direla uste dut", dio Unai 
Elkorok.

Ikasgaiak arlo pertsonalean
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tibetan ordu negatiboen pilake-
ta... Hala ere, egia da ostalari-
tzari beste edozein sektoreri 
baino  neurri murriztaile gehia-
go aplikatu zaizkiola, eta orain-
dik ere aplikatzen ari zaizkiola.  
Arrasateko datu zehatzik ez 
daukagu, baina, Gipuzkoako 
ostalarien sektoreak aditzera 
eman duenez, euren negozio 
bolumenak %40 egin du behera. 
Hori dela eta, ahalegindu gara, 
ahal izan dugun heinean, behin-
tzat, laguntza zuzenak ematen, 
eta zerga eta tasetan hobari 
bereziak aplikatzen", adierazi 
du Maria Ubarretxenak.

Hona Gorka Artolaren gogoe-
ta: "Sektore eta pertsona askok 
sufritu dituzte pandemiaren 
eraginak. Komertzioek eta os-
talariek, nola ez, baina baita 
lana galdu dutenek, ERTEan 
egon direnek, oraindik ERTEan 
jarraitzen dutenek... Akaso, ko-
mertzioek eta ostalaritzak ikus-
garritasun handiagoa izan dute, 
baina ezin ditugu besteak ahaz-
tu. Ahalegindu gara kalteak izan 
dituzten horiekin guztiekin ha-
rremana izaten. Laguntzak eman 
genituen itxialdiaren ostean 
aktibitatea berrartzeko, eta 160  
establezimendu inguruk jaso 
zituzten. Beste deialdi bat jarri 
genuen ostalari, banatzaile eta 
landetxeentzako, eta bi bonu 
kanpaina ere jarri ditugu mar-
txan: itxialdi ostekoa eta udaz-
kenekoa. 800.000 euroko injekzio 
ekonomikoa ekarri du herrira. 
Hala ere, itxi egin behar izan 
duten aktibitateak izan dira 
herrian: bidaia agentziaren bat, 
ateak berriz ireki ez dituen ta-
bernaren bat...".

"Arduratuta bizi izan dugu 
komertzioen eta ostalaritzaren 
egoera,  nola ez. Negozio horien 
atzean familia asko daude, ber-
tatik finantzatzen direnak. Azken 
finean, adituek erabakitzen ba-
dute ostalaritza kutsatze foku 
bat izan daitekeela, eta ateak 
ixtea beharrezkoa dela, dirula-
guntza batzuk eman behar zaiz-
kie familia horiei, neurri horiek 
aplikatzen hasi orduko. Nire 
ustez, hori falta izan da. Gu eu-
rekin batzartu gara, eta ahale-
gindu gara dirulaguntza horiek 
bideratzen. Komertzioekin ere 
bonuen kanpaina jarri dugu, eta 
ahalegindu gara eurei diru sa-
rrera batzuk bermatzen. Osta-
laritzara 72.000 euro bideratu 
ditugu eta bonuetara, aldiz, 
150.000 euro", azaldu du Elorzak. 

Itxiera perimetralen ondorioak 
Ostalaritzaren egoera are laz-
garriagoa dela aitortu du Unai 
Elkorok: "Hasieran, industria 
arloan oso eragin handia izan 
zuen, baina, gerora, aktibitatea 
jarraitu dute eta kalteak ez dira 
komertzioetan eta ostalaritzan 
izandakoak bezain sakonak. 
Lehen konfinamenduak berdin 
eragin zien komertzioei eta os-

talariei, baina udazkenetik hona 
ostalarien egoera asko okertu 
da. Konfinamendu perimetralak, 
adibidez, eragin positiboa izan 
du komertzioetan, lagun asko 
herrian bertan erostera bultza-
tu dituelako. Baina ostalarien 
kasua ezberdina da: ixtera behar-
tu dituzte, eta konfinamendu 
perimetralak ez die lagundu. Ez 
hori bakarrik: orain ere zabalik 
daude, baina ordutegi murriz-
tuarekin, eta, adibidez, 20:00etan 
itxi beharrak eta afaririk zerbi-
tzatzeko aukerarik ez izateak  
sarrerak gutxitzea eragiten die. 
Galera handiak eduki dituzte, 
eta, nire ustez, ulergarriak dira 
egin dituzten mobilizazioak".

Txaloak herritarrei 
Pandemiari aurre egiteko agin-
tarien neurriek eragin nabar-
mena izan dute. Baina neurriek 
soilik ez dute askorako balio, 
pertsonek ez badituzte horiek 
behar bezala betetzen, eta he-
rritarren jokabidea txalotu dute 
alkateek. "Balioan jarri nahiko 
nuke hasiera-hasieratik herri-
tarrek elkarri laguntzeko ager-
tu duten jarrera hori. Maskara 
faltarekin, adibidez, herritar 
talde bat aritu zen maskarak 

egiten eta banatzen, maskara 
donazioak jaso genituen... He-
rriak borondatea erakutsi du 
elkarlanerako eta elkarri lagun-
tzeko, eta hori azpimarratzeko 
modukoa dela uste dut. Pande-
miaren alde positiboa, nolabait 
esateko. Egon dira jokabide 
txarrak, noski. Baina gutxiengoa 
dira, eta onarekin geratzen naiz", 
azaldu du Maria Ubarretxenak. 

Jokaera desegokiak hauspotu 
Hausnarketa hau egin du herri-
tarren jokabideari buruz Gorka 
Artolak: "Saiakera moduko bat 
egon da herritarren jokaera de-
segokiengan arreta jartzeko. 
Gauza txarrek onek baino oihar-
tzun handiagoa izan duten sen-
tsazioa dut. Gutxi batzuen ar-
dura falta orokortzea oso arris-
kutsua da, eta, nire ustez, oro-
korrean, herritarrek modu ar-
duratsuan erantzun dute. Ez da 
horrenbesteko arretarik jarri, 
adibidez, pandemia hasieran 
zaintza kolektiborako egindako 
elkarlan boluntarioan; bide ba-
tez, guztiz txalogarria dena. 
Ardura kolektibizatzeko gai izan 
gara, eta datozen urteetan gai-
tasun hori edukitzea asko es-
kertuko dugu".

Kutsatzeek gora egiterakoan 
herritarrek izandako portaera 
nabarmendu du Izaro Elorzak: 
"Herritarren jokabideari buruz 
hitz egiterakoan, esker ona eta 
txaloak besterik ez dut. Beti 
dago zer hobetu, baina ezin dugu 
testuingurua ahaztu: urtebete 
daramagu askotariko neurriak 
betetzen, amaiera non dagoen 
ez dugu oraindik ikusten, neurri 
asko oraindik indarrean daude... 
Baina nekea egon arren, neurriak 
betetzen jarraitzen dugu eta 
aurrera goaz. Berriki ikusi dugu 
olatua datorrenean herriak nola 
erantzun duen. Egoera lasaia 
denean denok dugu erlaxatzera 
jotzeko joera, baina une larrie-
tan herriak ondo jokatu du". 

Herritarren "zuhurtzia" gorai-
patu du Unai Elkorok: "Gehien-
go zabal batek oso zuhur jokatu 
du. COVID-19ak ez ditu adin 
tarte guztiak berdin kolpatzen. 
Batzuengan ez du apenas eragi-
nik, eta adin batetik gora eragin 
oso larriak ditu, eta horrek era-
gina du kolektibo horien joka-
bidean. Muturreko bi egoera 
horiek arduratzen naute, baina 
bi horien artean dagoen gehien-
go zabal batek jokabide eredu-
garria izan duela uste dut".  

Izaro Elorza, Oñatiko udaletxean, bulegoan. GOIENA Unai Elkoro, Aretxabaletako udaletxeko bulegoan. GOIENA

"INFORMAZIO FALTA 
HANDIAREKIN EGIN 
DUGU LAN UDALOK"

"IKUSI DUGU ZAINTZA 
ARLOAN BADUGULA 
ZER HOBETU"
izaRo ELoRza, oÑati

"SENIDEAK GALDU ETA 
EZ AGURTZEA OSO 
GOGORRA IZAN DA"

"ZIURTZAT JOTZEN 
GENUENA ZIURRA EZ 
DELA IKASI DUGU"
MaRia ubaRREtXENa, aRRaSatE

"AGINTALDIKO URTE 
BAT GALTZEA EKARRI 
DIGU"

"OSTALARIEN EGOERA 
IKUSITA, ULERGARRIAK 
DIRA MOBILIZAZIOAK"
uNai ELkoRo, aREtXabaLEta

"ERABAKIAK %100EAN 
ZIUR EZIN DIRELA 
HARTU IKASI DUGU"

"INFORMAZIO FALTAK 
ASKO ZAILDU DIGU 
ARAUAK BETEARAZTEA"
goRka aRtoLa, bERgaRa
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Hasier Larrea DEbagoiENa
Pasa duten urte gogorraren 
ostean, etorkizunari "ilusioz 
eta itxaropentsu" begiratzeko 
aitzakiak dauzkate zaharren 
egoitzetako zuzendariek. Ezbai-
rik gabe, COVID-19aren aurka-
ko txertaketa kanpaina giltzarria 
izan da jarrera baikor hori 
barneratzeko. Duela hilabete 
inguru jaso zuten erresidentzie-
tako erabiltzaileek eta langileek 
bigarren dosia, eta eraginak 
nabariak direla ez dute ezku-
tatzen; izan ere, 2021ean zehar 
positiborik ez dute atzeman 
koronabirusak gehien kopatu 
dituen Debagoieneko hiru egoi-
tzetan: Bergarako Mizpirualden, 
Arrasateko Iturbiden eta Are-
txabaletako GSRn "lasaiago" 
dabiltza orain, bertako zuzen-
darien hitzetan. Egunerokota-
sunari "umore alaiagoarekin" 
heltzen diote, duela hilabete 
batzuk ez bezala.

Olatuen bilakaera
Lehenengo eta bigarren olatuek 
eragin zituzten kalte handienak 
erresidentzia horietan; Iturbide 
egoitzarena izan zen kasurik 
deigarriena. Besteetan ez beza-
la, martxoa eta maiatza artean 
sartu zen indarrez COVID-19a 
bertan, eta egoiliarren artean 
baja ugari sorrarazi. Olatz Etxa-
be zuzendariak gogoratu du 
aste haietan "une latzak" bizi 
izan zituztela, baina maiatzetik 
aurrera "egoera kontrolatzen" 
ikasi zutela: "Garai hartatik 
hona, egoiliarrek bizitza arrun-
ta egin dute erresidentzia ba-
rruan, ez baitira guztiz isola-
tuta egon, beste egoitza batzue-
tan gertatu den bezala". Erabil-
tzaileek kanpora irtetea gala-
razita bazuten ere, barruan 
euren bizi kalitatea "askorik 
aldatu ez zela" nabarmendu du 
Etxabek.

Uda ostean hedatu zen koro-
nabirusa, aldiz, Bergarako eta 
Aretxabaletako egoitzetan. Miz-
pirualdeko zuzendari Alazne 
Irazabalek "lehen olatutik biga-
rrenera egon den aldea" nabar-
mendu nahi izan du: "Udaberrian 
ez geunden prest gaixotasunari 
aurre egiteko, ez baikenuen ba-
bes neurri eta informazio nahi-
korik. Udazkeneko agerraldian 
baliabide horien jabe ginen, eta, 
gainera, Foru Aldundiak Eibarren 
eta Ordizian egoiliarrak artatze-
ko errefortzuak jarri zituen; 
ondorioz, Bergaran bizi diren 
erabiltzaile batzuk herri horie-

tara eraman genituen, birusaren 
kutsapena ekiditeko". 

Bereziki Aretxabaletako egoi-
tzan abenduan gertatutako ku-
tsatze masiboa izan du hizpide 
GSR kooperatibako zuzendari 
den Marije Zabaletak: "Oraindik 
ez dakigu zehazki zerk eragin 
zuen birusaren hedapen bizkor 
hura, adituek egindako ikuska-
ritza guztietan ondorioztatu bai-
tute beharrezko baldintza guztiak 
betetzen genituela". Bajak egon 
zirela kontuan duen arren, gai-

xotasuna dozenaka egoiliarrek 
gainditu zutela mahaigaineratu 
du Zabaletak. Uste du jasotzen 
duten "zainketaren kalitatea" 
izan dela errekuperazio horien 
arrazoi nagusia: "Nagusientzako 
elikadura oso garrantzitsua da, 
eta guk bertako produktuekin 
eginiko jakiak ematen dizkiegu 
egunero". Bestalde, komunika-
tzeko erabiltzen duten lengoaia 
ere azpimarratu nahi izan du 
GSRko zuzendariak, eta Aretxa-
baletako egoitzara gerturatu izan 

den bakoitzean erabiltzaileek 
mezu positiboa transmititzen 
ziela aipatu: "Egoiliarrek beti 
aipatzen zidaten ez ziotela zomo-
rroari beldurrik, eurak indar-
tsuagoak zirela, eta hori, hein 
batean, profesionalekin landu 
duten hizkera baikorraren on-
dorio izan da, mezu positiboen 
transmisioak zuzenean eragiten 
baitu adinekoaren mentalitatean". 
Animatzaileekin eginiko ariketek 
ere lagundu  dute horretan, gai-
nera. 

Irakaspenak, "barra-barra" 
Oso epe laburrean asko ikasi 
dutela aipatu dute hiru zuzen-
dariek. Olatz Etxabek, esaterako, 
martxoa eta maiatza artean CO-
VID-19aren inguruan "ia master 
bat" atera zutela dio, kontingen-
tzia plana diseinatzeko "baliaga-
rria" egin zitzaiena. Alazne Ira-
zabalek, ostera, egoiliarrak talde 
txikietan egotearen garrantzia 
aipatu du: "Norberaren profilaren 
arabera, planta batean edo bestean 
daude egoiliarrak, eta, beste so-
lairuetan daudenak aurrez aurre 
ikusten ez badituzte ere, karten 
edo Whatsappen bidez izaten 
dute elkarren berri". Marije Za-
baletak uste du hartu dituzten 
babes-neurri batzuk finkatu egin-
go direla aurrerantzean: "Musu-
ko gabe aritzea baimentzen duten 
egunean, guk gertuko jarduere-
tarako erabiltzen jarraituko dugu, 
gripea eta gastroenteritisa ez 
kutsatzeko asko laguntzen dute-
lako". 

Hirurak datoz bat erabiltzaileak 
orain pozik daudela adierazteko 
orduan. Isolatuta egotetik kan-
pora irtetera eta bisitak jasotze-
ra pasa dira, eta bizitzari "jarre-
ra baikorragoarekin" aurre 
egitea ahalbidetu du horrek. 
Egoitzetako langileek duela ur-
tebete baino gehiago bizi zuten 
normalitatea berreskuratu nahi 
dute, nahiz eta pauso horiek 
poliki-poliki ematea komeni: 
"Familiek egoitzen eguneroko-
tasunean parte hartzeko gogo 
handia daukagu, eta espero dugu 
berandu baino lehen gertatzea 
hori", dio Mizpirualdeko zuzen-
dariak. 

Txertoaren ikerketa
Egoera horretara iristeko, ordea, 
COVID-19aren aurkako txertoa-
ren eragina eta immunitatea 
zehatz-mehatz jakitea beharrez-
koa izango da. Olatz Etxabek 
aipatu du hilabete barru izango 
dituztela eskuetan datu berriak: 
"Dosiak hartzeko maiztasuna 
zein izango den finkatuko dute 
ikerketa epidemiologikoek; ba-
liteke urtero hartu behar izatea 
txertoa, edo berriz ere gehiago 
hartu behar ez izatea. Mota ho-
rretako informazioa iristen zai-
gunean erabakiko dugu indarrean 
dauden neurriak malgutu ahal 
ditzakegun, baina oraindik goi-
zegi da horretarako". Populazio 
osoa txertatzen denean ere egon-
go da normaltasun osoan pen-
tsatzeko motiborik; ordura arte, 
pausoz pauso ibili behar. 

Egoitzetako zuzendariek 
baikorrago begiratzen 
diote etor litekeenari
txertaketa kanpainak "batez ere onurak" ekarri dituela azpimarratu dute Debagoiena 
gSRko, iturbideko eta Mizpirualdeko zuzendariek. Nagusien egoitzetako egoerak 
hobera egin du azken hilabeteetan, positiborik ez baitute atzeman 2021ean zehar

"LASTER, PANDEMIA 
AURREKO ASMOEI 
HELDUKO DIEGU"

"LANGILEEK ONDO 
EZAGUTZEN DITUZTE 
EGOILIARRAK"
aLazNE iRazabaL, MizPiRuaLDE

"ADINEKOAK HOBETO 
MOLDATZEN DIRA 
ORAIN ELKARREKIN"

"DATUEK ERAKUSTEN 
DUTE EAE-N ZORROTZ 
ARI GARELA LANEAN"
MaRiJE zabaLEta, gSR

"EGOITZON ARTEAN 
ETENGABEKO 
HARREMANA DUGU"

"GIZARTE MAILAN ERE 
HOBEKUNTZAK 
ESPERO DITUGU"
oLatz EtXabE, ituRbiDE

Alazne Irazabal, Marije Zabaleta eta Olatz Etxabe, Mizpirualdeko, GSRko eta Iturbideko zuzendariak. GOIENA
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Hasier Larrea DEbagoiENa
2000. urtean hasi zen Debagoie-
neko ESIn lan egiten, mediku, 
eta duela sei urtetik dabil osasun 
langileen interesak defendatzen. 
Uztailean izendatu zuten ESSko 
idazkari nagusi.
Espero zenuen COVID-19ak, gutxie-
nez, urtebete irautea gure alboan? 
Egia esateko, bai. Birus arrun-
ta ez zela ikusi genuen hasiera-
tik, kutsatzeko gaitasun handia 
zeukalako. 
Jendea kontziente da kutsatzeko 
gaitasun horretaz?
Ez guztiz. Pertsona bakoitzak 
beste hiru pertsona kutsatu di-
tzake berehala; gripea baino 
askoz ere kutsakorragoa da, 
beraz. Pentsa, kasu bat atzema-
ten ez bada, astebetean 200 ku-
tsatze eragin ditzake.
Hala ere, orokorrean, gizartearen 
jarrera nolakoa izaten ari da?
Gizarte bezala birusarekin bi-
zitzen ikasi dugu. Adibidez, orain, 
errazagoa da etxetik irten au-
rretik giltzak ahaztea musukoa 
ahaztea baino. Bestalde, osasun 
langileok ere prestatuago gaude 
orain, bai profesionalki eta bai-
ta baliabide aldetik ere.
Artatzeko orduan, zer ikasi duzue 
urtebetean? 
Orain, badakigu ze zailtasun 
ematen dituen koronabirusak, 
eta nola tratatu zailtasunok. 
Esaterako, pneumoniak atzema-
teko orduan, lehen, zaila egiten 
zitzaigun erradiografia batean 
halakorik identifikatzea, ez de-
lako beste pneumoniak bezalakoa; 
orain, ordea, ia berehala dakigu 
pazienteak COVID-19ak eragin-
dako pneumonia daukan edo ez. 
Beharbada, pandemiak balio izan 
du betidanik izan dituzuen gabeziak 
bistaratzeko, ezta? 
Hori da. Beti salatu izan dugu 
Osakidetzan pertsonala falta 
dela. Krisi garaiotan salbuespe-
nezko erantzuna eman diogu 
gabezia horri, MIR formakuntza 
amaitu gabe duten ikasleak kon-
tratatu ditugulako lan ez-asis-
tentzialak egiteko; hau da, az-
tarnari lanak egiteko edota te-
lefonozko arreta zerbitzua ema-
teko, baina inoiz ez pazienteekin 
aurrez aurre tratatzeko. 
Zeintzuk izan dira osasun langileek 
urtebetean gehien partekatu ditu-
zuen kezkak?
Arazo handienak lehen asteetan 
gertatu ziren, musukoak eta 
halako baliabideak falta geni-
tuenean. Egun osoa ematen ge-
nuen maskara berarekin, eta 
horrek asko kezkatzen gintuen. 

Bestalde, orain greba egingo 
bagenu, zerbitzu minimoak es-
kainiko beharko genituzke, ezta? 
Ba, une honetan, teorikoki egoe-
ra normalean egonda, zerbitzu 
minimoak eskaintzen gabiltza: 
larrialdi zerbitzuetako eraikinean 

lau mediku gaude, eta sei egon 
beharko ginateke. Beste osasun 
zentroetan egoera berean daude. 
Orain, aldarte hobea daukazue, 
behintzat.
Egia da. Aste Santu ostean nola 
egongo garen ez dakigun arren, 
orokorrean, hobeto gaude. Ba-
tzuetan, egun txarrak izaten 
ditugu, lan askokoak, baina ez 
da lehengo sentsazioa, ez baike-
nekien pazienteak non sartu: 
muturreko egoera zen. Asko oso 
grabe etortzen ziren, eta ez ge-
nekien zer egin.

Nola eragin dizue horrek pertsona 
bezala?
Oso nekagarria izan da, eta ja-
rraitzen du izaten. Estres handia 
dugu, lan metaketagatik eta 
gauza berri bati aurre egin behar 
izan diogulako. Baina okerrena 

konponbidea zein izan litekeen 
ez jakitea izan da, oposizioekin 
gertatu den bezala. Azken urte 
honetan ireki dira deialdiak, 
baina oso murritzak izan dira, 
plaza gutxikoak. 
Eta zer eragiten du horrek?
Prestatuta dagoen jendeak izenik 
ez ematea. Lanean hasi nahi 
dutenek euren espezialitatean 
egin nahi dute, ez dute onartzen 
gaur hemen, bihar hor eta etzi 
han egotea. Lanpostu aproposak 
nahi dituzte, eta horretarako 
plaza asko eskaini behar lituzke 
Osakidetzak; hau da, deialdi 
masiboa deitu. Osakidetzak iker-
keta egin beharko luke, osasun 
langileen artean behar handia-
goa non dagoen jakiteko.
LABIk mugikortasuna baimendu du 
EAEn. Ondo deritzozu?
Gu sistema sanitarioaren kolap-
soa ekiditeko edozein neurriren 
alde gaude. Badirudi txertoak  
kutsatzeen beherakada ekarriko 
duela, baina hori oraindik ez 
dago frogatuta. Espero dut Aste 
Santuan ez edukitzea laugarren 
olaturik, ze orain arte joera hori 
nagusitu izan da: mugak ireki-
tzeaz bat, positiboak hazi dira. 
Suposatzen dut LABIk zentzuz 
hartu duela erabaki hori; hala 
ere, ez da samurra zer gertatu-
ko den jakitea.  
Txertoa aipatu duzula, Osakidetza-
ko langile guztiok jaso duzue?
Osakidetzako datuen arabera, 
ia-ia guztiok jaso dugu lehen 
dosia, eta erdiek bigarrena. Ho-
rrek ez du esan nahi adituen 
gomendioak jarraitzen ez ditu-
gunik, ezta EPI trajea janzten 
ez dugunik ere, babes neurri 
guztiak erabiltzen jarraitzen 
baitugu. Baina beste lasaitasun 
batekin ari gara orain, badaki-
gulako kutsatuz gero modu ari-
nagoan pasako dugula gaitza.
Zer esan nahi zenioke gizarteari?
Itxaropena izateko, horixe esan-
go nioke, orokorrean, gauzak 
ondo egiten gabiltzalako. Osasun 
egoera guztiz hobetzeko hilabe-
te batzuk falta zaizkigun arren, 
txertoari esker eta jendearen 
kontzientziazioari esker udara-
ko hobeto egongo garelakoan 
nago. Joan den udazkenean, 
adibidez, zailagoa egingo zatekeen 
halako mezu positiborik bidal-
tzea, eta hori pertsona baikorra 
naizela!
Eta oporrak, noizko?
Momentuz, ez zaigu tokatzen, 
baina, egoera hobetzen denean,  
eta ziur nago hobetuko dela, 
orduan bai, hartuko ditugu.

Mabel Artziniega medikua, Debagoieneko Ospitale nagusiko sarreran. H.L.

"OSAKIDETZAK 
DEIALDI MASIBOAK 
DEITU BEHARKO 
LITUZKE, LANGILE 
GEHIAGO LORTZEKO"

"ORAINDIK GOIZEGI 
DA TXERTOAREKIN 
KUTSATZEEK BEHERA 
EGINGO OTE DUTEN 
BAIEZTATZEKO"

"Lasaiago lan 
egiten dugu 
orain, baina 
zuhurtziaz"
MABEL ARTZINIEGA EuSkaDiko SENDagiLEEN SiNDikatuko iDazkaRi oRokoRRa
osasun krisi bete-betean hartu zuen mediku bergararrak osakidetzako langileen 
interesak defendatzeko ardura. gaizki pasa duela onartu arren, ikuspuntu baikorra du 
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Xabi Gorostidi bERgaRa
Asteartean jaso zuen saria, Ber-
garako Seminarixoan egindako 
ekitaldi hunkigarrian.
Isilpean eta foku mediatikoetatik 
kanpo lan handia egindakoa zara. 
Nola hartu zenuen saria jasotzeko 
zure izendapena? 
Harriduraz hartu nuen, ez bai-
nago batere ohituta era honeta-
ko omenaldietako erdigune 
izatera. Ikastolak nonahi zabal-
du behar genituela oso garbi 
izan genuen garai hartako hain-
bat irakaslek, eta ni horietako 
bat gehiago besterik ez naiz izan. 
Nire ustez, ez dut ezer berezirik 
egin, nire gogoa eta nire bihotza 
jarraitzea, besterik ez.
Nori eskaintzen diozu saria? 
Beti alboan izan ditudan galtza-
gorriei eskaintzen diet. Seaska 
sortzeko eta garatzeko ezinbes-
tekoak izan diren guraso horiek 
izendatzeko erabiltzen dut gal-
tzagorri hitza. Beti egon dira 
lanerako prest, beti nire alboan, 
eta euren bultzada hori gabe 
Seaskak ez luke aurrera egingo.
Monzon-Ganuza hitzak entzutean 
zer datorkizu burura? Eduki zenuen 
eurekin harremanik? 
Urruñan ikusi nuen Telesforo 
Monzon lehen aldiz. Gogoan dut 
amarekin joan nintzela, eta Ber-
tsolari Eguna zela. Hizlari han-
dia zela gogoratzen dut, karisma 

handikoa. Diskurtso txiki bat 
eman zuen, eta oraindik gogo-
ratzen dut. Euskal Herria arrai-
nez beteriko erreka bat zela zioen,  
eta arrantzaleak genituela alde 
batean eta bestean amua botatzen. 
Saria jasoko nuela esan zidate-
nean, hori guztiori etorri zitzai-
dan burura.   
Telesforo Monzonek hitzaldi fama-
tu batean utopikoak hitza erabili 
zuen. Eta zure ibilbidean hainbat 
utopia egia bihurtu izan dituzu...  
Bihurtu ditut, ez. Bihurtu ditu-
gu. Sukalde batean haur gutxi 
batzuei eskolak ematen hasi eta 

gaur egun martxan dagoen ikas-
tolen sarea lortu izana utopia 
bat zen; baina lortu genuen. 
Olentzeroren kultura Lapurdin, 
Nafarroa Beherean eta Zuberoan 
hedatzea utopia zen, eta lortu 
genuen. Gogoratzen dut Gallas-
tegik, galtzagorri maitagarri 
horietako batek, bere poltsikotik 
erosten zituela opariak eta Olen-
tzero mozorroa jantzi, eta hark 
banatzen zizkiela haurrei. Eta 
horrela beste hainbat utopia.
Zein, adibidez? 
Arrangoitzeko festetan inork ez 
zuen dantzarik egiten; pixkana, 

euskal dantzak irakasten hasi 
ginen. Handik sortu zen Elaia 
taldea, eta haiek izan ziren es-
kola frantsesen barnean euskal 
dantzak irakasten hasi zirenak.
1969an heldu zinen Ipar Euskal 
Herrira, Guardia Zibila atzetik ze-
nuela. Zuen etxean errepresioa zer 
den bizi izan duzue...
Gogoan dut txapeloker horiek 
etxera etorri zirela nire bila, eta 
amak esan zidan: "Alde hemen-
dik, haien atzaparretan eroriz 
gero, torturak jasango dituzu 
eta". Nire lehengusu Mikel Za-
baltzak ez zuen horrenbesteko 
zorterik izan, eta, torturatzeaz 
gain, hil egin zuten. Baina ba-
daude torturatuak izan arren 
bizirik irtetea lortu dutenak. 
Ezin dezakegu ahaztu horietako 
asko barnetik hilda daudela, eta 
torturak pairatzea heriotza be-
zalakoa dela askorentzat. Erre-
presioa hitzarekin oso perspek-
tiba laburra dugula iruditzen 
zait. Eskoletan eta komunika-
bidetan badirudi dena ETArekin 
hasi zela, baina ez gaitezen en-
gainatu. Nik 74 urte ditut eta 
ondo dakit askoz sorburu zaha-
rragoa duela gatazka honek: 
1936ko gerra, gerra osteko dik-
tadura... Eurite haietatik, hala-
ko lokatzak. Eta sentsazioa dut 
hori guztiori ahaztu egiten du-
gula. Sufrimenduak alde guztie-
tan egon dira eta hori aitortu 
beharra dago. Baina historia 
ondo azaldu behar da. 
Hitz hartzean, Ipar eta Hego Euskal 
Herrien arteko muga bukatzeaz hitz 
egin zenuen. Badago zer egin?
Lan handiena euskaldun burue-
tan egin behar da, guk eraikitzen 
baitugu ipar-hego sasimuga hori. 
Hizkuntzena da horren adibide 
garbi bat. Hegoaldeko ikastolek, 
adibidez, euskara, gaztelera eta 
ingelesa erakusten dute, eta 
Iparraldekoek euskara, frantse-

sa eta ingelesa. Baina Euskal 
Herriko hizkuntzak hiru dira, 
eta ingelesa ez da horietako bat.  
Hirurak irakatsi ezean ez gara 
nazio bat izango. 
Ipar Euskal Herrian norbait euska-
raz mintzatzen entzuten duzun 
bakoitzean zer sentitzen duzu?
Poz ikaragarria. Badaude txo-
ferrak euskaldun aurpegia du-
tenak, baina "egun on!" esan eta 
"bonjour!" erantzuten dizute. 
Aldiz, kanpotar itxura duen bati 
"egun on!" esan eta "baita zuri 
ere!" erantzuten didanean, esa-
ten dut nire barnean: "Biba zu!".

Libe Goñi, Seminarixoan egindako hitz hartzeko une batean. JOKIN BEREZIARTUA

"Ipar eta hego sasimuga 
guk eraikitzen dugu"
LIBE GOÑI SEaSkako SoRtzaiLEa Eta 'MoNzoN-gaNuza' SaRiaREN iRabazLEa
1969az geroztik buru-belarri aritu da ipar Euskal Herriko haurrek euskaraz ikas 
dezaten lanean; isilpeko lan horri esker olaso Dorrea Fundazioaren lehen saria jaso du

"EUSKAL HERRIAN 
HIRU HIZKUNTZA 
DITUGU, ETA HIRURAK 
IRAKATSI EZEAN EZ 
GARA NAZIO BAT"

X.G. DEbagoiENa
Zaporeak elkarteak, Europara 
iristen diren errefuxiatuei ja-
nari duina eskaintzen dien ira-
bazi asmo gabeko elkarteak, 
Greziako Lesbos uhartean dau-
den errefuxiatuei laguntza ema-

ten jarraitu nahi du, eta, horre-
tarako, esne bilketa antolatu du, 
gaur eta bihar, bailarako lau 
herritan: Arrasaten, Aretxaba-
letan, Antzuolan eta baita Ara-
maion ere. Gaur, ostirala, 
17:00etatik 21:00era bitartean 

egingo dute  bilketa. Bihar, za-
patua, aldiz, 09:00etatik 14:00eta-
ra izango dute herritarrek esnea 
emateko aukera. Hauek izango 
dira bilketa egiteko guneak: 
Arrasaten, Musakola auzoko 
Hiper Eroskin egongo dira; Are-
txabaletan, Eroskin; Aramaion, 
Kintelena dendan; eta Antzuolan, 
Amaia dendan, Aixa frutategian 
eta Eroskin.

Esne mota konkretu bat ba-
karrik batuko dute: osoa, brik 
formatuan eta iraungitze-data 
luzea duena.

Esne bilketa egingo du Zaporeak 
elkarteak asteburu honetan
arrasaten, aretxabaletan, antzuolan eta aramaion 
egingo dute, Lesbosko errefuxiatuei bidaltzeko

Mondragon Unibertsitateak 
streaming bidez jarraitzeko jar-
dunaldia egingo du asteartean, 
mugikortasun elektrikoaren 
erronkak sakon aztertzeko. Sek-
tore horretan dabiltzan puntako 
euskal enpresa hauek hartuko 
dute parte: Mubil, CAF Power, 
EVE eta Ingeteam. 09:30etik 
12:00era iraungo du, eta aurrez  
eman behar da izena.

Mugikortasun 
elektrikoari buruzko 
online jardunaldia

Eskolak artzaintzako hogeita 
laugarren ikastaroari amaiera 
emango dio, eta, ohikoa den 
moduan, diplomak eta makilak 
emango dizkiete aurten ikaske-
tak amaitu dituzten ikasleei. 
Diplomak banatzeaz gain, esko-
laren prestakuntza eredua azal-
du eta lehen sektoreko laneratze-
tasari buruzko datuak emango 
dituzte aditzera. 

Artzain Eskolakoen 
ikastaro amaiera 
ekitaldia gaur

Monzon-Ganuza sariaren 
oroigarria urtero ezberdina 
izango da, urtero artista 
berri bati esleituko diote 
hori egiteko ardura. Aurten, 
oroigarria Zaloa Ipiña 
artista bilbotarrak egindako 
Amnesia kolektiboa 
artelana izan da. Ipiñak 
hitza hartu zuen ekitaldian, 
eta keinu polit eta goxoa 
izan zuen Libe Goñirekin: 
"Zu bezalako jendeagatik 
naiz euskalduna gaur egun. 
Ikastolan ikasi nuen, eta 
bertan jaso nuen 
gurasoengandik jaso ezin 
izan nuena: gure 
hizkuntza".

Zaloa Ipiñak 
egindako saria
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Andramanuelak Emakume Taldekoak, Antzuolako plazan. A.E.T.Elgetako ludotekako neska-mutikoak, bi hezitzaileekin. LUDOTEKA Gatzagan, borobilean jarrita dantzan aritu ziren. SORGINAK TALDEA

Aretxabaletako manifestazioa, pankarta baten aurrean. MIRARI ALTUBEOñatin, pentsiodunek elkarretaratzea egin zuten. OIHANA ELORTZA Bergaran, sokari helduta egin zuten manifestazioa. NEKANE MUÑOZ

Eskoriatzan, ekitaldia dantzan bukatu zuten. IMANOL BELOKIAramaioko manifestazioa, plazara heltzen. ARANTZAZU EZKIBEL Saharako Emakumeen Elkartearen ekintza, Arrasaten. JOSU BILBAO

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Elkarretaratzeak, manifestazioak, 
dantzak, poesia musikatuak... 
Askotariko ekintzak egin zituz-
ten Debagoieneko herrietan 
astelehenean, baina helburua, 
berbera: Emakumeen Nazioar-
teko Egunaren harira aldarri-
kapenak kalera ateratzea.

Mugimendu feministak azpi-
marratu du pandemiak agerian 
utzi duela gizarteak bizi duen 
"egoera sozial eta politiko latza", 
eta heteropatriarkatua jotzen 
dute horren erantzuletzat, bes-
teak beste. "Krisi honek modu 
bortitzean kolpatu du zaintza 
sektorea eta baita beste hainbat 

sektore feminizatu ere. Horrez 
gain, gehiegikeria poliziala edo-
ta arrazismoa ere geroz eta age-
riago geratzen ari dira. Beraz, 
hau ez da bukatu, inondik ino-
ra, eta borrokan jarraituko dugu 
Euskal Herri burujabe, feminis-
ta, antikapitalista eta antiarra-
zista lortu arte".

Debagoieneko kaleak morez 
jantzi ziren Martxoaren 8an, 
neurri bereziekin izan bazen ere
bailarako herri guztietan egin zituzten astelehenean 
aldarrikapen ekintzak, herri bakoitzak bere modura
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Otsailaren 6an ekitaldi berezirik gabe inauguratu genuen 
kiroldegi berritua. 2016. urtean abiatu zen Labegaraieta 
auzoko kirol-gunea antolatzeko proiektua Udalean. 
Herritarrekin partaidetza-prozesua hasi zen, Emun enpresak 
gidatua; herritar askok eta kirol elkarteetako ordezkariek 
beren ekarpena egin zuten. Lan ederra egin zela esango 
nuke.

2017. urtean, Foru Aldundiak kirol ekipamenduen plana 
atera zuen, besteak beste, kiroldegiak berritzeko, eta horrek 
eraman gintuen lehentasuna ematera kiroldegiaren berritze-
prozesuari. Uztailerako, buletinean argitaratu zen 589.720 
euroko laguntza izango genuela; gehieneko kopurua 600.000 
eurokoa zen. Berri bikaina! Proiektuak prestatzen hasteko 
unea. Sestra enpresa arduratuko zen idazketaz.

2018. urtean, berriz ere herritarrekin eta elkarteekin 
batera, proiektua definitzen 
joan ginen.

2019. urtean, alboko 
biltegia bota eta handitze-
lanekin hasi ginen, 
aldagelak, piraguismoko 
biltegia eta makina-gela 
eraikitzen.

2020. urteko udarako, 
eraikin berria amaituta zegoen eta kiroldegia berritzeko 
lanak hasita.

Eta 2021. urteko otsailean, martxan! Oraindik ere lanak 
geratzen dira, baina instalazioa berrituta eta martxan dugu. 

Bost urte izan dira: bi udal gobernu, herritar eta elkarte 
askoren partaidetza une guztietan, behargin askoren lana, 
bilera zenbatu ezinak… Denborak esango digu asmatu ote 
dugun, eta Bergarak behar zuen instalazioa prestatu dugun 
ala ez, baina prozesua ederra izan da, aberasgarria, eta asko 
irakatsi dit. 

Aurreko astean jakin nuen 1839an Esparteroren eta 
Marotoren artean adostutako hitzarmena hemen gertatu 
zela, egun Labegaraieta kiroldegia dagoen tokian. Poztu egin 
nintzen jakiterakoan. 

Bost urteko prozesu honetan egindako lana giro onean eta 
jende askoren laguntzari eta jarrera irekiari esker egin da. 
Hitzarmenaren espiritua ote inguruan?

Labegaraieta eta 
Bergarako hitzarmena

zabaLik

IÑAKI UGARTEBURU

BOST URTE IZAN DIRA: 
BI UDAL GOBERNU, 
HERRITAR ETA 
ELKARTE ASKOREN 
PARTAIDETZA...

Bakoitza bere zoroak

BLANCA URGELL
HttPS://LabuR.EuS/zC5SX

'bERRia'-N aRgitaRatua

Igel-euria ikusi zen 1873an 
Kansas Cityn, ekaitzaren 
erdian, eta arrainak, 
armiarmak eta bestelakoak ere 
jausi dira zerutik han-hemen. 
Halako 25.000 gertakari bildu 
izanagatik da ezagun Charles 
Fort (1874-1932). Batzuei 
zientziak azalpena eman die, 
baina lanak izango ditu 
besteak azaltzen.

Yonaguniko egiturak 
artifizialki zizelkatuak dira, 
ala naturak moldatuak? 
Baltikoaren zolan 60 metro 
diametroko OHE bat ote dago, 
ala labak sortu du? 

Hizkuntzalaritzak ez dauka 
exoarkeologiarekin lehiatzerik. 
[...]

Bere buruari "Bera'tar 
Erroman Mirena aba" izen 
moloia ipini zion hiztegigilea 
(1878-1959) bide da erail 
hitzaren aita. Berak mundura 
ekarri, eta Kepa Enbeita 
bertsolariak (1878-1942) plazan 
aurkeztu. Hau aitabitxia! 
Bazuen besterik alde erail 
berriak: ordukoek hil eta 
asesinatu bereizi nahi, mailegu 
gabe hobeto, eta eraile-ren 
erroa ahazturik izatea, ero 
aditz zaharra, hil-ek non-nahi 
baztertua, Zuberoan izan ezik 
(egun eho). Alferrik esan zuen 
Azkuek eraile oker zatikatuaz 
sortua zela erail: iratxo-hitza 
zela.

Behinola baziren eman/
emaiten-emaile erako 
txandakatzeak ugari; 
horietarik da ero/eraiten-
eraile. 

Axularrek badakar sinonimo 
parea: arima hiltzen eta 
erhaiten dutenak (1643). 

Ero-ren jokoaren hondarrak 
baino ez ditugu: Jak, emak, 
erak! oihukatu zuten Bizkaian 
(1596), eta honela jo zuten 
erronka Altsasun (1568): 
Doilor zitalorrec il bear zinduke 
eta daragun guztiok! 'hil 
dezagun'. 

Ero 'hil' eta ero 'zoroa' bat 
dira, gainera: italieraz ere 
matto baita zoroa, matar erdal 
hitzaren jatorri berekoa: lat. 
mattus 'mozkorra', 'ergela'.

25.000 mila agian ez, baina…

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz
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Xabi Gorostidi DEbagoiENa
Martxoan zehar Bizipoza 
jaialdia egingo dute Bergaran, 
eta asteburu hau ekintzaz 
josita dator.
Asteburuan hitzordu ugari izango 
dira. Horietako lehena, jaki 
senegaldar goxo batekin lotuta... 
Bazkari birtuala egingo dugu 
zapatuan, Senegalgo yassa 
guinaar jaki tipikoa oinarri 
hartuta. Alde batetik, Ndank 
Ndank elkartekoek bideo bat 
sortu dute, jaki hori 
prestatzeko urrats guztiak 
azalduz. Hala, jaialdira modu 
presentzialean etorri ezin 
diren lagunek parte har 
dezakete, etxean jaki goxo 
hori prestatuz eta gurekin 
argazkiak eta bideoak 
partekatuz. Bideoa zabalpena 
izaten ari da, eta erantzun 
polita izango dugulakoan 
gaude. Baina, horrez gain, 
Bergarako bi tabernatan 
plater hori aldez aurretik 
eskatzeko aukera jarri dugu 
eta harrera oso ona izan du, 
plater pila bat eskatu direlako 
jada. Esan behar da 

Bergarako aplikazioaren bidez 
ere egin daitekeela eskaria. 
Eta zapatuan, baita ere, Mundu 
berri bat guztiontzat jaialdia. Zein 
osagai izango ditu? 
Bizipozako elkarteen lana 
gizarteratzeko modu berezia 

izango da jaialdia. 
Urtarrilean, hamaika 
bideoklip eta hamabi kanta 
aurkeztu genituen elkarteko 
partaideok, eta bideo 
horietako batzuk proiektatuko 
ditugu. Elkarteko kide diren 

Bergarako eta bailarako kide 
batzuen testigantzak ere 
jasoko ditugu, elkarteen 
egunerokotasunean egiten 
dutena lehen pertsonan 
kontatzeko. Aroa Elortzak 
zapaturako propio sortutako 
poesia batzuk ere entzungo 
dira eta Indai musika taldeak 
zuzeneko kanta batzuk ere 
taularatuko ditu. Hori guztiori 
gutxi ez, eta Ndank Ndank 
elkartearen dokumentaltxo 
bat ikusiko dugu lehen aldiz.
Egitaraua aurkeztu ostean, 
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 
zehar mugitzeko baimena jarri da 
martxan. Ezer aldatu duzue?
Ez. Egoera zein zen ikusita, 
jaialdia online bidez 
jarraitzeko prestatu genuen, 
eta hala egingo dugu. Ekitaldi 
presentzialetan plazak 
mugatuak dira, eta domekan 
Pirritx, Porrotx eta 
Marimototsek egingo duten 
ikuskizunerako sarrerak jada 
agortuta daude. 
Bizipoza elkarte barruan 
askotariko 35 elkarte zaudete, 
baina balio asko partekatzen 
dituzue... 
Bakoitzak bere esparruan 
dihardu, baina denok dugu 
helburu herri inklusiboagoa 
sortzea; alaitasunetik eta 
jarrera positiboagotik, betiere. 
Jaialdia gure jarduna 
plazaratzeko asmoz egingo 
dugu, eta ea lortzen dugun.

Leire Elizegi, Bizipoza elkarteko koordinatzailea. L.E.

"Herri inklusiboagoa eraiki 
nahi dugu, alaitasunetik"
LEIRE ELIZEGI biziPoza ELkaRtEko kooRDiNatzaiLEa

bERbagai

Iker Martinez eta 
Zaldi Herrenak, 
diskoa grabatzen
Iker Martinez eta Zaldi 
Herrenak taldea Andoaingo 
Garate estudioan izan da joan 
den astean, hamar kantuz 
osatutako disko berria 
grabatzen. Iker Martinezek 
alboan izan ditu Jimmy Irizar 
(bateria-jolea), Iñigo Ugarte 
(gitarra-jolea), Joseba 
Aranburu (gitarra-jolea) eta 
Iñigo Biain (baxu-jolea). Iñaki 
Zubia oñatiarra eta Martxel 
Arkarazo aritu dira soinu 
teknikari, eta Kaki Arkarazo 
ere izan dute bidelagun. Iker 
Martinezek 2019an argitaratu 
zuen Lurralde berriak 
izenburuko lana.

ituRRi oNEtik

Hau bE baDogu!

Saritu euskaldunei esker 
presentzia handia izan zuen 
euskarak Goya sarietan:

@zineuskadi: "Zorionak 
saridun guztiei eta baita 
atarian geratu zaretenei ere! 
Gure zinemaz harro!".

@icambembo: "Goya Sariak, 
euskal zinemaren jaia!".

@inaki_olalde: "7. artea.
Goya sariak. Zenbat 
euskaldun eta euskara entzun 
dogun. Pozik!".

Euskararen presentzia 
Goya sarietan

Berri Txarrak taldearen 
gaineko lana martxoan 
estreinatuko dute:

@berritxarrak: "#Dardara-n 
hainbat pertsonaiaren bizitza 
txatalak erakusten dizkigu, 
BTX-en musikaren 
irismenaren erakusgarri".

@aterafilms: "Era askotako 
oztopoak gainditu ditzakeen 
arte boteretsua da musika".

'Dardara' dokumentala 
berbagai sarean

@DorreaOlaso: "Gaurko 
egunez 1981ean zendu zen 
Olaso’tar Monzon Telesforo. 
“Izar berri bat piztutzera noa, 
Euskal Herriko zeru gainean” 
#Monzon40urteurrena.

@iruintxo: "40 urte betetzen 
dira gaur Monzon Baionan hil 
zenetik. Iragana beti oroitu, 
nondik gatozen ez ahazteko".

Telesforo Monzon, 
txiolarien oroimenean

@aneirazabal: "Azken urtetan 
behin eta berriz aguantatu 
behar izan dudan esaldia: "Ze 
ondo zabiltzan leku batetik 
bestera bidaiatzen, baina, 
umeak dauzkazunean, 
bizimodua aldatu eta 
kazetaritza 'egonkorragoa' 
egin beharko duzu". Joan eta 
esan hori gizonezko bati. 
#Martxoak8 #m82021".

'Trending topic' izan da 
'#Martxoak8'

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

800 lagun batu ziren Amaia antzokian Bagara prozesua 
aurkezteko. Gizarte eragileak, kooperatibistak, erakunde 
publikoetako buruak… batu ziren. Mugarri bat jartzera goaz 
leloa jarri zioten aurkezpenari eta balorazio oso positiboa egin 
zuten bultzagileek. Oholtza gainetik esan zuten Bagarak, 
"gizarte-antolakuntzaren bidez, Debagoienean gizarte eredu 
hobea" lortu nahi zuela, "herritarrak protagonista" izanda.

Bagara prozesua 
aurkeztu zuten 
Amaia antzokian

2010-03-11
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Miren Arregi aRRaSatE
H-Enea Living Lab-eko 
koordinatzailea da Eukene 
Barrenetxea, bai eta Birgaitzen 
proiektuko arduraduna ere. 
Azken hori H-Eneak eta 
Debagoiena 2030 ekimenak 
elkarlanean garatuko dute.
H-Eneako langile zaitugu. Zer da 
H-Enea Living Lab? 
H-Enea Living Lab ACEDE 
Etxe Kluster-en barne dagoen 
ekimen bat da. Etxeko 
eremuan gertatzen diren 
berrikuntzak eta hobekuntzak 
aztertu eta gizarteratzen 
ditugu.
Egiten dituzuen gauzen artean 
baduzue etxeen birgaitzearekin 
loturiko proiektu bat, D2030ekin 
elkarlanean landuko dena. Zertan 
datza? 
Birgaitzen proiektuaren 
helburua, etxeetako konforta 
prezio eskuragarrien truke 
hobetu daitekeela gizarteratzea 
da.
Eta beraz, zertan datza 
proiektuak? 
Etxebizitzetan gertatzen diren 
C02 isurketen parte 
esanguratsu bat etxeko 
berokuntzan gertatzen da. Izan 
ere, etxea berotzea etxeko 
energia kontsumoaren %47 da. 
Hala, proiektu honekin, 
herritarrak animatu gura 
ditugu prezio eskuragarrietan 
efizientzia energetiko hori 
hobetzera. 
Zein onura izango lituzke 
erabiltzaileak? Zertan eta nola 
igarriko luke? 
80ko hamarkada hasierara 
arte eraikitako etxeek ez 
daukate isolamendurik. 
Etxeak arinago hozten dira 
neguan, abrigoa falta zaielako. 
Hormaren erdian aire-ganbera 
bat dutenek barnean 
isolamendua sartzeko aukera 
ematen dute, eta, horrela, 
etxeko beroa hobeto 
mantentzen da neguan, eta 
freskoa udan. Isolamendu hau 
banakako etxebizitzetan egin 
daiteke; hortaz, bizilagun 
erkidegoaren baimenik gabe 
egin daiteke. Hamar 
etxebizitzako erosketa 
kolektibo bat antolatzen 
badugu, prezioak dezente 
jaisten dira. Bestalde, 
inbertsioa egiteko zailtasun 
ekonomikoak dituztenentzat –
pentsio baxudun alargunak, 
adibidez– finantzaketa 

formulak aztertuko ditugu eta 
ahalbideratzen ahaleginduko 
gara.
Bergaran eta Antzuolan hasiko 
duzue proiektua. Zertan datza 
martxan jarriko duzuen hau? 

Bai, Bergaran hasiko gara,  
Bolua auzoan; martxoaren 
24an lehen saio informatiboa 
egingo dugu eta Aste Santu 
ostean Antzuolan jarriko gara 
martxan. Arrasaten hasi 
genuen lehenengoz proiektua, 

eta hiru urtean zehar 
Arrasate, Aretxabaleta, Oñati 
eta Eskoriatzako biztanleek 
hartu dute parte.
Zergatik Boluan? 
Bolua auzoak 2.000 biztanle 
ditu, gutxi gorabehera. 
Etxebizitza asko 1976 eta 1980 
artean eraiki ziren. Hormetan 
ganbera bat daukate; hortaz, 
isolamendua sartzeko aukera. 
Baina garrantzitsuena auzo 
elkarte bat daukatela da, 
prozesu honetan aktiboki 
parte hartzen ari dena.
Zein baldintza behar ditu 
etxebizitzak? 
Erdian ganbera hutsa duten 
hormak edukitzea, 
isolamendua sartu ahal 
izateko. Obra egiteko ez da 
etxebizitzako bizilagunen 
erkidegoko baimenik eskatu 
behar.
Zenbat animatzea da zuen 
helburua? 
Hogei bat pertsona hurbiltzen 
badira bilerara eta horietako 
hamar animatzen badira, 
erosketa kolektiboa antolatu 
daiteke, prezio ona lortzeko. 
Zailtasun ekonomikoak 
dituztenentzako aukerak bilatu 
nahi ditugu; beraz, egoera 
honetan daudenak etortzera 
animatzen ditugu. Joan den 
urtean, adibidez, hiru 
alargunentzako %100eko 
finantzaketa lortu genuen.
Beraz, zer egin behar luke 
interesatuak?
Martxoaren 24an, Bergarako 
Boluko frontoian, arratsaldeko 
seietan elkartuko gara. 
Animatu gura nituzke 

auzotarrak bertan parte 
hartzera.
Gizartea –herritarrak, enpresak...– 
ari dira trantsizio energetiko 
honen kontzientzia hartzen? 
Zertan igartzen duzue? 
Egoera aldatzen ari da.  
Jasangarritasun 
energetikoaren legeak energia 
aurrezteko eta 
eraginkortasunez erabiltzeko 
neurriak jarri ditu eta 
erakunde publikoak eta 
enpresak martxan jarri dira. 
Baina, horretaz gain, CO2a 
murrizteko kultura suspertu 
egin behar da, D2030 
Plataformak aldarrikatzen 
duen bezala. 
D2030 ekimenaren laguntzarekin 
garatuko den proiektu bat da 
Birgaitzen. Zein garrantzi du geroz 
eta eragile gehiago izatea 
norabide berean lanean 
dabiltzanak? 
Garrantzi handia dauka 
honek. Kultura berriak, 
ekintza berritzaileak eta 
eraldaketak ez dira bakarrik 
goi mailako politiketatik 
suspertzen. Ekintza 
komunitarioetatik ere bai. 
D2030 ekimenak berrikuntza 
inklusiboa kontuan hartzen 
du, Birgaitzen proiektuak 
bezala. 
Bestelako zein lanekin ari zarete 
H-Eneatik? 
Etxebizitzetan energia 
kontsumitzaile izateaz gain, 
energia garbiak ekoiztera joan 
behar dugula uste dugu. 
Energia fotovoltaikoaren bidez 
energia produzitzeko aukera 
daukagu. Norberaren etxeko 
edo etxebizitza bizilagun 
erkidegoko kontsumoak 
produzitzeko aukera dagoela 
gizarteratu nahi dugu.

Eukene Barrenetxea Larrañaga. E.B

"ETXEBIZITZETAKO 
ISURKETEN ZATI 
HANDI BAT 
BEROKUNTZAN 
GERTATZEN DA"  

"Kultura berriak eta 
eraldaketak ez dira soilik 
goi mailako politiketatik 
suspertzen"
EUKENE BARRENETXEA LARRAÑAGA H-ENEako kooRDiNatzaiLEa
Debagoiena 2030 ekimenarekin eskutik, etxebizitzetan Co2a murrizteko proiektu bat 
jarri du H-Eneak abian; etxeko konforta prezio eskuragarrietan hobetzeko aukera

D2030: ELkaRRizkEta

"CO2A MURRIZTEKO 
KULTURA BEHAR DA, 
D2030 EKIMENAK 
ALDARRIKATZEN DUEN 
BEZALA"

H-Enea Living Lab 
ekimenak Debagoiena 
2030 ekimenarekin 
elkarlanean garatuko duen 
Birgaitzen proiektuaren 
nondik norakoak azaltzeko 
bilera egingo da 
martxoaren 24an, 
18:00retan, Boluko 
frontoian.

Martxoaren 
24an, Boluan
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Zapalduak eta 
zapaltzaileak

LARRAITZ ARANDO ILARDUIA, 
ORREAGA ZUBIZARRETA GARAI, 
OIHANA JAUSORO AGIRRE ETA 
JASONE GORROÑO ALDAI
ERDu aREtXabaLEtako taLDE 

FEMiNiSta

aREtXabaLEta

Aurtengo Martxoaren 8a 
antolatzeko, Aretxabaletan 
hainbat emakume* batu gara. 
Diskurtsotik herrira jaitsi eta 
denon Martxoaren 8a egitea 
zen gure desira.

Aitortu behar dugu ez dela 
erraza izan. Batu garenon 
ahots guztiak entzun nahi 
genituen. Entzute kontzientea 
egiten saiatu gara, eta, 
halere, denetariko bizipenak 
izan ditugu: bidelagunak 
mindu ditugu batzuetan; 
euskara nahikoa ez 
babesteagatik ezinegona ere 
sentitu dugu hainbatetan; eta 
zuriok behin baino 
gehiagotan hanka sartu dugu. 
Entzun dugu, ikasten saiatu 
gara, berriz hanka sartu 
dugu eta berriz ikasi. Bidean 
hazi egin gara, bideak heldu 
egin gaitu. 

Emakume* izanak batu 
gaitu, zapaltzen gaituen horri 
buelta emateko, baina, 
teorian bagenekien arren, M8 
egunaren antolakuntzaren 
ibilbide honetan agerian 
geratu da zapaltzaileak ere 
bagarela. Gure mugekin tril 
egin dugu eta hauek 
gainditzeko zubiak eraikitzen 
hasi gara. Ez dakigu oso ongi 
nola egiten den, baina 
saiatzen jarraitu nahi dugu. 
Ikasten eta hazten jarraitu 
nahi baitugu, eta horrekin 
sistema printzatu. 

Hobetzekoak egon diren 
arren, lasai eta pozik amaitu 

genuen eguna. Guretzat 
plazera izan da 
antolakuntzan elkarlanean 
aritzea. Eskerrik asko 
Martxoaren 8ko 
antolakuntzara gerturatu 
zareten emakume* guztioi!

Eguzki-energia 
Arrasaten: bai, baina 
eraikinaren arabera?

AITOR ANTXIA
aRRaSatE

2020ko azaroan aztertu 
genuen gure etxean –
Altamira baserria– plaka 
fotovoltaikoak ipintzearen 
ideia. Proiektua prestatu eta 
tramitazioak burutzen hasi 
ginen. Horietako bat 
Udalaren baimena lortzea da, 
eta, gure harridurarako, 
Arrasateko Udalak ezezkoa 
eman zion gure proiektuari. 
Zer dela eta?

Egun indarrean dagoen 
Arrasateko udalerrian 
eguzki-energia biltzeko 
sistemak instalatzea arautzen 
duen ordenantza-n 12. 
artikuluak dioenez, ez da 
onargarria Udalerriko 
Egitamu Orokorrean baserri 
bezala katalogatuta dagoen 
eraikin nagusian eguzkia 
hartzeko sistema fotovoltaikoa 
jartzea. Eraikin horietan 
eguzkia hartzeko sistema 
termikoak bakarrik ezarri 
ahal izango dira. 
Ordenantzaren azalpenean 
jasotzen denez, ez dela joan 
behar hiri eta landa paisaien 
kaltetan… elkartu nahi ditugu 
instalazioak jartzea eta 
paisaiari egindako eragina 
zaintzea edo gutxitzea.

Honen aurrean, araua 
guztiz diskriminatzailea dela 
iruditzen zaigu: 
etxebizitzaren arabera 

eskubide desberdinak daude. 
Baserrian bizi garenok ez 
ditugu arlo honetan kalean 
bizi direnen aukera berdinak. 
Paisaiari dagokionez, zer 
diferentzia dago plaka 
termikoen eta fotovoltaikoen 
artean? 

Aurkeztutako errekurtsoan, 
goian aipaturiko arrazoiez 
gain, eskaera bat egin genion 
Udalari: ordenantzaren 
artikulu hori berraztertzea 
eta aldatzea, denon 
eskubideak bermatu ahal 
izateko.

Hau guztia Hirigintza, 
Ingurumen eta 
Mugikortasuneko 
zinegotziari, Ibon Arrupe 
jaunari, ere adierazi genion. 
Adi entzun zituen gure 
arrazoiak eta Udalean gaia 
planteatuko zuela adierazi 
zigun. Udaletik jaso dugun 
erantzunean esaten dute: 
Errekurtsogileak 
adierazitakoa aztertu beharko 
da, badagokio, etorkizunean 
ordenantza berrikusiko 
denean. Udalari eskatzen 
diogu berrazterketa hau 
ahalik eta lasterren egiteko.

Baserriek bizirik jarraituko 
dute bertan pertsonak bizi 
direlako, eta erakunde 
publikoen zeregina eraikin 
eta inguru horiek bizirik 
mantentzen dituzten 
pertsonak laguntzea da.

Arrizuriaga parkea 
zabalik!

IZASKUN ARROYO
bERgaRako guRaSo taLDE batEN 

izENEaN

bERgaRa

Jakinaren gainean gaude 
naturak pertsonengan 
eragiten dituen onurez.

Bergarako erdigunean 
ditugun lau parke 
zoragarrietan –Usondo, 
Errotalde, Errekalde eta 
Arrizuriaga– naturaz 
disfrutatzeko aukera 
paregabea dugu, edo, hobeto 
esanda, bagenuen.

Bagenuen esaten dugu, 
Bergarako Udalak joan zen 
otsailean Arrizuriaga parke 
osoa itxi baitzuen. Urtebete 
pasa da.

Arrizuriaga eraikina 
egonkortzeko eta parkea 

zabaldu ahal izateko, 
aurrekontuetan 300.000 euro 
inguru aurreikusita daude. 
Otsailaren 11n, Udal 
Gobernuak Seminarixoan 
aipatu zuen 2021ean martxan 
ipiniko den proiektuen 
artean Arrizuriagako 
jauregia egonkortzea eta 
bertan kultura proiektu bat 
garatzea izango dela. Hau 
dena egoki ikusten dugu. 
Baina parkea ez zabaltzearen 
arrazoia Arrizuriaga 
eraikinaren teilatuaren 
egoera kaskarra omen da, eta 
haizea dabilenean teilak 
hainbat metrotara 
disparatuta irteten direla; eta 
parke osoa ixtea erabaki zen.

Eraikinaren aurrealdean 
Espoloia kalea dago. Handik 
egunero jende pila pasatzen 
da, eta kalea ez da sekula 
itxi, ezta haizea dabilenean 
ere. Parke osoa itxi da 
arriskua ekiditeko eta 
Espoloia kalea ez da ixten? 
Nola da posible? Handik 
pasatzen den jendea ere 
arriskuan egongo da, ba, 
haizea dabilenean!

Haizea dabilenean, parkeak 
ixten dira arriskuak 
ekiditeko.

Espoloiko jolas parke 
ondoan dagoen eraikin 
zaharra oso egoera 
kaskarrean dago. 
Eraikinaren ondoan dagoen 
haurren jolas parkearen zati 
bat itxita dago, eta haizea 
dabilenean jolas parke osoa 
ixten da.

Zergatik ez da neurri bera 
hartzen Arrizuriaga parkean, 
parke osoa itxi beharrean? 
Eraikinaren inguruko 
perimetro bat itxi ahal da, 
eraikinetik eta arriskutik 
urruntzeko; hala, herritarrok 
parkearen, naturaren, zati 
handi batez disfrutatzeko 
aukera ederra izango genuke.

 Bergarako Udalari, 
mesedez, eskatzen diogu 
Arrizuriaga parkea 
zabaltzeko, arriskurik gabe 
ibiltzeko lekua baitago. Ez 
dugu uste eraikinaren 
perimetro jakin bat ixteak 
dakarren lanak gastu 
handirik eragingo duenik.

Mesedez, buelta batzuk 
eman gai honi. Udaberria ate 
joka dago; ea Bergarako 

erdigunean dugun parke 
zoragarri honetan naturaz 
disfrutatzeko aukera izaten 
dugun.

Potoloa, oraindik, hor

JOSU GARITAONANDIA 
'oPaRitu zuHaitz bat' EgitaSMoaREN 

aRDuRaDuNa

bERgaRa

Fukushimako istripua 
gertatu zenetik hona, 
robotak bidaltzen dituzte, 
erreaktorean dagoen 
uranioa nola dagoen 
ikusteko, baina lehenengoak 
bertan gelditzen ziren 
erradioaktibitatearen 
eraginez. Robot batek lortu 
du nahiko gertu heltzea eta 
argazki batzuk ateratzea, 
beste batek ukitzea lortu du, 
baina oraindik kontrolatu 
ezinda dabiltza; beste 
lur-ikara edo tsunami bat 
gertatuko balitz ez dago 
batere seguru planeta osoa; 
izan ere, aurten, otsailaren 
13an, lur-ikara bat gertatu 
zen, 7 gradukoa, baina, 
zorionez, oraingoak ez du 
tsunamirik sortu.

Hamar urte hauetan, 
urarekin hozten dabiltza 
erreaktorea, eta ur 
erradioaktibo asko sortzen 
dute hondakin moduan; 
depositu handietan gordetzen 
dute, baina ikusirik gaia 
luzerako doala eta inguru 
osoa deposituz beteta dutela 
milioika ur tona 
erradioaktiborekin, erabaki 
dute itsasora isurtzea. Hori 
bai, esaten dute "depuratuta" 
botako dutela eta bakarrik 
tritioa edukiko duela ur 
hondakinak, esanez oraindik 
zientziak ez duela asmatu 
tritioa kenduko duen 
teknikarik eta ez duela 
gizakientzat kalterik sortuko.

Ez dakit zu, baina ni ez 
nago lasai, eta Japonia 
inguruko beste estatuak ere 
ez, eta, artean, batzuek 
esaten dute merkea dela 
energia nuklearra; noski, 
arazoak ondorengo 
belaunaldikoei pasatzen 
badizkiegu, bai.

Oraindik energia 
nuklearra erabiltzen duten 
argindar-enpresei erosten 
diezula argindarra?

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

Erantzun-gutuna
Aldarrikapen-gutuna

Kexa-gutuna

Salaketa-gutuna
Eskertza-gutuna
Eskari-gutuna

idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!



16    ARRASATE Egubakoitza  2021-03-12  GOIENA ALDIZKARIA

Morez jantzitako egunak

Pasa berri den Martxoaren 8a bueltaka darabilkigu aste osoan 
zehar eta, gaur egun ere, urdin zein berde direnak ez direlako 
more jarraitzen dugu egun hau ospatzen. Nork bere arlotik 
margotuko ditu koloreak, noski.

Emakume, kirolari eta, gainera, euskalduna, dena batera. 
Inguruan jende askok laguntzen nau, apustu egiten du eta 
maitatua sentiarazten naute maite dudana egiten dudalako. 
Baina errealitatetik haratago dagoen zerbait da hau guztia.

Hutsune asko dauden arlo bat da kirola, txikitatik hasi eta 
aukera kontutik hasita nagusitzen joan eta ateak ixten 
dizkiguten arte. Errazena kanpora begiratu eta errua beste 
batzuei botatzea da, baina gu izan behar gara lehenengo pausoa 
eman behar dugunak eta, beldurrak beldur eta oztopoak oztopo, 
ateak ireki eta zirrikitu txiki batetik begiratuta, bideari hasiera 
emango diogunak.

Beste barik, gustuko duzuna egiteko aukerarik ez baduzu, zuk 
bilatu, arriskatu eta jokatu, jokatzen ez duenak ez duelako inoiz 
partida irabaziko.

NiRE uStEz

ENERITZ URRUTIA

E.A. aRRaSatE
Martxoa hastearekin batera, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Vespa velutina espezie inbaso-
rearen aurkako kanpaina jarri 
du abian, eta apirilaren 30era 
iraungo du. Urtero moduan, 
garrantzitsutzat jo dute herri-
tarren parte-hartzea bultzatzea; 
arazoren bat izan edo habiaren 
bat ikusiz gero udal arduradu-
nekin harremanetan jartzeko 
dei egin dute. Hiru bide daude: 
BAZ (943 25 20 00), Udaltzaingoa 
(943 25 20 10) eta udal teknikaria 
(628 11 56 73).

Xabier Herrarte udal teknika-
riak astero jarraipena egiten 
die tranpei, hildako liztorrak 
kontatuz eta Diputazioari jaki-
naraziz. Izan ere, kanpainan 
jasotako datuek estatistikak 
osatzeko balioko dute aurrera 
begira, azaldu duenez, datu ho-
riei esker ondorioztatu baiteza-
kete zein gune edo toki dituzten 
gustukoen liztorrek, eta baita 
udaberria aurreratuta edo atze-
ratuta datorren ere.

Iaz, esaterako, 3.773 liztor ha-
rrapatu zituzten, orotara, Arra-
saten jarritako 70 tranpetan.

Liztor asiarra harrapatzeko 39 
tranpa jarri dituzte Arrasaten
aldundiak abiatutako kanpainaren baitan, iaz jasotako 
datuetan oinarrituta jarri dituzte tranpak udal langileek 

13-18 urte arteko seme-alabak 
dituzten gurasoentzako tailerrak 
apiriletik aurrera egingo dituz-
te eta izen-ematea zabalik dago, 
arrasate.eus-en. Bost saio egin-
go dituzte, apirilaren 28an, maia-
tzaren 12an eta 26an eta ekai-
naren 9an eta 16an, 17:00etan 
hasita, Kulturateko Jokin Zai-
tegi gelan, Dona Apellaniz Nie-
to adituaren eskutik.

Adimen emozionala 
lantzeko tailerretan 
izena eman daiteke Webgunean arazoak

San Felipe Elkarlaguntzako 
webgunea ez dago erabilgarri, 
sute baten ondorioz. Zerbitzua 
hilaren 15ean berreskuratzea 
aurreikusten dute.

Irantsube elkartea
Martxoaren 20an, batzar 
nagusia egingo dute, 11:00etan 
hasita, Etxaluzeko adinekoen 
egoitzako lokaletan. Joateko 
dei egin diete bazkideei.

oHaRRak

Eneko Azurmendi aRRaSatE
2020ko azaroaren 18an hasi zi-
tuzten Ekobulebar-a egiteko 
lanak, eta, Udal Gobernuak ja-
kinarazi duenez, lehen fasea 
bukatuta dago dagoeneko. Gaur-
gaurkoz, Garibai eta Nafarroa 
etorbideetan eta Grupo San 
Juanen eta ibaiaren arteko ere-
muan ari dira lanean.

Udal Gobernuak dio proiektu 
estrategikoa dela Ekobulebar-
aren egokitzapena, herritarren 
ongizateari zuzenki eragingo 
diola argudiatuz: "Arrasatearren 
mugikortasuna errazteaz gaine-
ra, irisgarritasuna hobetuko du. 
Gainera, efizientzia energetikoa 
barneratua du proiektuak, herri 
jasangarriago eta atsegin bate-
rantz aurrerapausoak emanaz".

Ur-parkea, ekainerako martxan
Garibai etorbideko 16. atarte 
inguruan (Villa Amparo), urba-
nizazioa berritu eta bi ur-jolas 
eremu egokituko dituzte, eta lan 
horien oinarriak eginda daude. 
Hala, eremu hori ekainerako 
bukatzea aurreikusten dute. 

Horrez gain, Garibai etorbide-
ko 16. atartearen eta errepidearen 
arteko tartea oinezkoentzako 
erabilgarri dago, Aldai parketik 
jaisten diren eskaileretako zebra-
bideraino (Garibai, 21). Era berean, 
Grupo San Juan eta ibaiaren 
arteko kaleko lanak ere ekaine-
rako bukatuko dituzte, "eta ja-
rraian helduko zaio Zaldibar 
aldera doan kalea berritzeari".

2022ko maiatzerako, bukatuta
Nafarroa etorbideko bus geltokia 
egokitzeko lanak amaitzear dira, 
"hiri-altzarien faltan", eta, otsai-
laren 24az geroztik, Zalduspeko 
bus geltokia egiteko lanak ere 
martxan daude. "Esparru berriak 
behin-behineko bus geltokia 
izango du aurrealdean, eta atze-
ko aldean parking bat egokitu-
ko da gaur egungo aparkaleku 
kopurua bermatzeko". Lanek bi 
hilabete inguru iraungo dute 

eta, Zaldusperi amaiera ematea-
rekin batera, Maalako biribil-
gunearen eta Biteri kalearen 
arteko lanak hasiko dituzte, 
baita Kontzezino-Garibai-Biteri 
eremukoak ere. Lanak 2022ko 
maiatzerako amaitzea aurrei-
kusten du Gobernuak.

Aldaketekin, %10 merkeago
Hasierako proiektuan "hainbat 
hobekuntza-lan" txertatu ditu 
Gobernuak, "hala nola, Biteriko 
estatua ez da tokiz aldatuko, 
Grupo San Juango eraldaketa 
auzotarrekin adostuko da aurre-
rago, Jose Maria Eguren plaza 
kanpoaldeko kalea berritu egin-
go da eta Zalduspeko behin-behi-
neko autobus geltokiaren koka-
pena" eta proiektua egokitzeak 
lanen kostua %10,03 merkatu 
duela azpimarratu du. "2020ko 
azaroaren 5ean osoko bilkurak 
1.729.079,97 euroko prezioan es-

leitu zizkion lanak Construccio-
nes Moyua SL enpresari –BEZik 
gabe–. Orain, kontratuan barne-
ratutako egokitzapen lanekin, 
1.555.739,34 euroko prezioa onar-
tu da –BEZik gabe–".

Gainera, Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Politika 
eta Etxebizitza Sailak 80.000 
euroko dirulaguntza eman dio 
Arrasateko Udalari proiektua 
teknikoa osatzeko.

"Ezjakintasun handia dago"
EH Bilduk berretsi du proiektu 
"zaharkitua" dela eta esparru 
publikoa pertsonentzat berres-
kuratu behar dela, hirigintza 
horren zerbitzura jarriz. "Ezja-
kintasuna" ere azpimarratu du. 
"Oraindik ez dakigu Ekobule-
bar-a zein den ere. Garibai etor-
bidea eta Biteri kalea autobu-
sendako biribilgune erraldoiaren 
parte izango dira ala oinezkoen-
tzat berreskuratuko genituzke? 
Autobus geltoki moderno esta-
liaren gaia landu behar du Udal 
Gobernuak? Gurekin? Iturbide 
egoitzarentzat espazioa irabazi-
ko genuke, lorategi batekin? 
Asfalto-gorri zati bakanduetatik 
harago, ganorazko bidegorri 
sare osoa atonduko litzateke?".

Maalako biribilgune ondoko bidegorria eginda dago dagoeneko. E.A.

'Ekobulebar'-aren lehen 
fasea eginda dago jada
Etxaluze eta Maala arteko 'Ekobulebar'-a egiteko lanen lehen fasea bukatuta dago, 
udal gobernuak azaldu duenez; Nafarroa etorbideko autobus geltokia, Mondragon 
hotelaren ondokoa, ia amaituta dago eta zalduspeko geltokia egiten ere hasiak dira

1.555.739 EUROKO 
AURREKONTUA 
IZANGO DUTE LANEK, 
EGOKITZAPENEKIN 
PREZIOA ALDATUTA 
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
"Gizarte kohesioaren aurkako 
erasoak zein aurreiritzi eta es-
tereotipoek elikatzen dituzten 
diskriminazio eta xenofobia 
amaitzea" da planaren helburua.

Maitane Muñoz Gizarte Ongi-
zate zinegotziak azaldu du plana 
"errealista" dela, gauzatu daite-
keena: "Baliabideak baditugu-
lako". Zera gaineratu du: "Etor-
kizunean gizarte justuago, kohe-
sionatuago eta desberdintasun 
sozial gutxiagokoa irudikatu eta 
bide horretan aurrera egiteko, 
berau osatzen duten kideen ar-
teko mugikortasun bertikala 
sustatu behar dugu".

Etengabe hazten doa tasa
2018an Arrasaten 1.488 pertsona 
zeuden jatorriz atzerritarrak 
zirenak, eta kopuru horrek bi-
lakaera "esanguratsua" izan du 
azkeneko urteetan. "Izan ere, 
1998an soilik 101 ziren, 2008rako 
720ra igo zen horien kopurua 
eta 2018ra bitartean bikoiztu 
egin zen". Atzerritartasun tasa, 
gaur egun, %8 inguruan dagoe-
la gaineratu dute.

Jatorriei erreparatuta, Erdial-
deko Amerika eta Hego Amerika 

dira jatorri nagusiak; nagusiki, 
Kolonbia eta Honduras –atzerrian 
jaiotakoen %46,6 osatzen dute 
horiek–. Bestalde, magrebtarrak 
%17,8 dira eta asiarrak, %16,3. 
Lehen multzoko gehienak ma-
rokoarrak eta Mendebaldeko 
Saharakoak dira eta bigarrene-
ko gehienak, pakistandarrak.

Ekintzak, hiru esparrutan
Hiru esparrutan bereizi dituzte 
planak dituen 22 ekintzak, "dis-
kriminazio instituzionala, es-
trukturala edota interpertsona-
la" jasotzen dutenaren arabera.

Elkarlanean osaturiko plana
Planaren garapenean parte har-
tu dute Arrasateko Udaleko 
Aniztasun teknikariak, Gizarte 
Zerbitzuetako zinegotziak, gi-
zarte langileak, Arizmendi Ikas-
tolako irakasleek eta Lanbide 
Heziketako zuzendariak, Erguin 
Herri Eskolako ikasketaburuak, 
Lanbideko orientatzaile zein 
langileriak, Gurutze Gorriko 
gizarte langileak, Caritaseko 
apaizak, Ekin Emakumeak El-
karteak, IMMEk, Activos Por 
un Mundo Solidario elkarteak 
eta SOS Arrazakeriak-ek.

Harrera eta gizarteratzea 
bermatuta egon daitezen
ikuspegi immigrazioaren Euskal behatokiaren gidaritzapean arrasateko udalak osatu 
duen 2020-2023 bizikidetza Planak "diskriminaziorik eza bermatzeko eta benetako 
berdintasuna sustatzeko" helburua dauka; atzerritarren tasa %8 ingurukoa da herrian

Atzerritarren bilakaera Arrasaten 
Guztira 2018 Bertakoak 2018 Atzerritarrak 2018 Atzerritarrak 2008 Atzerritarrak 1998

ESPAINIA 46.722.980 41.988.289 4.734.691 %10,1 5.268.762 %11,4 637.085 %1,6

EAE 2.199.088 2.047.569 151.519 %6,9 117.337 %5,4 15.198 %0,7

ARABA 328.868 300.597 28.271 %8,6 22.840 %7,4 2.460 %0,9

BIZKAIA 1.149.628 1.077.614 72.014 %6,3 58.562 %5,1 7.437 %0,7

GIPUZKOA 720.592 669.358 51.234 %7,1 35.562 %5,1 5.301 %0,8

ARRASATE 22.019 20.531 1.488 %6,8 720 %3,3 101 %0,4

ITURRIA: ARRASATEKO UDALA
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Eneko Azurmendi ARRASAtE
Karatean, Beteranoen Euskadi-
ko IV. Kopa jokatu zuten joan 
den asteburuan Bilboko Bizkaia 
pilotalekuan. Kopa izena duen 
arren, txapelketa formatuan 
jokatzen dute, egun bakarrean. 
Kata estiloko txapelketa da eta 
adinaren araberako kategoriak 
dituzte: 35-39 urte artekoak; 40-
49 urte artekoak: 50-59 urte ar-
tekoak; eta 60 urte baino gehia-
gokoak. Arrasatearrak lehenen-
go kategorian hartu zuen parte, 
eta urrezko domina lortu. Bere 
kategorian bospasei karatekak  
hartu zuten parte, eta, guztira, 
30 inguruk.
Beteranoen kategorian berria zara. 
Espero zenuen irabaztea?
Egia esan, ez. 35 urte bete berri 
ditudanez, esan zidaten betera-
noen txapelketan parte hartzeko 
aukera neukala, eta probatzeko 
gogoa sartu zitzaidan. Ez naiz 
damutu; izan ere, irabazteaz 
gain, oso txapelketa polita izan 
zen, ondo antolatutakoa.
Lehen garaipena duzu Euskadi 
mailan?
Bai. Kata estiloan, aurrez lehia-
tu izan naiz, baina lehenengo 
garaipena dut Euskadi mailan. 
Kumite estiloan, aldiz, gazteagoa 
nintzenean irabazi nuen. Beraz, 
kategoria ezberdinetan baina bi 
estiloetan irabazi dut.

Gazte edo senior mailako tentsiorik 
ez da egongo beteranoen katego-
rian... ala bai?
Ez dago, ez. Gazteek askoz ere 
lehiakortasun handiagoa dute 
txapelketetan eta tentsioa eta 
presioa ere handiagoa da, guztiek 
irabazteko helburua dutelako. 
Giroan asko nabaritzen da hori. 
Beteranoen kategorian, aldiz, 
gozatzera ateratzen zara, zure 
karatea erakustera, baina pre-
siorik gabe.
Maila ona egongo da txapelketa 
horietan, ezta? Karatean urte asko 
daraman jendea...
Oso ona, bai. 60 urtetik gorakoen 
kategorian, teknikoki gu baino 
hobeak ziren karatekak aritu 
ziren. Ederra da karateka horiek 
aurrez aurre ikustea.
Ze formatu zeukan txapelketak?
Gure kategorian, karateka gutxi 
ginenez, bi kata bakarrik egin 
genituen, eta bien batez besteko 
puntuazioa batuta puntuazio 
altuena lortzea zen helburua. 
Besteek, aldiz, kanporaketa zu-
zenak egin zituzten.

Zer baloratzen da, zehazki, kata 
bat ona izan dadin?
Alor teknikoak puntuazioaren 
%70 balio du eta alor fisikoak, 
berriz, %30. Kategoria guztietan 
berdin puntuatzen da, kadete 
mailan zein beteranoetan. Eta 
exekuzioari dagokionez, tekni-
koki ondo egindakoa izan behar 
du, akatsik gabea, eta trantsizioak 
modu egokian egin behar dira.
Euskadikoaren ostean, Espainiako 
Txapelketa jokatuko da. Baduzu 
parte hartzeko intentziorik?
Euskadi mailan, kata estiloko 
txapelketa bakarrik egiten da, 
baina Espainia mailan, kumite 
zein kata estilokoak, biak. Ekai-
nean jokatuko da, eta badaukat 
parte hartzeko gogoa. Horreta-
rako entrenatuko naiz datozen 
hilabeteetan, baina selekzioak 
erabakiko du parte hartuko 
dudan edo ez. Aukera izanez 
gero, bi estiloetan parte hartu 
gurako nuke.
Saioa Karate Taldeari dagokionez, 
karateka gazteek ba al dute txa-
pelketarik udaberrian?
Bai. Martxoaren 20an, autono-
mien arteko txapelketa dauka-
gu, Toledon, eta kadete eta junior 
mailetakoak ariko dira hor. 
Gero, apirilaren 1ean, Espainia-
ko Kopa dago, estilo ezberdine-
na, Leganesen (Madril), eta bost 
karateka joango dira gure tal-

detik. Ni entrenatzaile moduan 
joango naiz.
Hamar karateka berri dituzue tal-
dean. Ze bilakaera izaten ari dira?
Badirudi gustura ari direla, eta 
badoaz, apurka-apurka, euren 
maila hobetzen. Gainera, hila-
bete batzuk geldi egon ostean, 
bueltatzeko aukera izan dute, 
eta pozik ari dira orain.
Nola moldatu zarete azken hilabe-
te hauetan, neurriei dagokienez? 

Ahal izan dugun moduan. Aza-
ro erdi inguruan eten zuten 
eskola-kirola, eta ordutik urta-
rril erdialdera arte geldi egon 
gara. Norbere aldetik egiteko 
moduko ariketa batzuk bidali 
genizkien guztiei, baina entre-
namendu saiorik ez genuen egin 
bi hilabete haietan. Dena den, 
denboraldi hasierako taldea 
mantendu egin dugu, eta pozik 
gaude horrekin.

Carlos Sanchez karateka arrasatearra. SAIOA KARATE TALDEA

"Beteranoetan, gozatzea 
da karateken helburua"
CARLOS SANCHEZ KARAtEKA
Kata estiloan, beteranoen 35-39 urte arteko kategorian, Euskadiko txapeldun berria 
da Saioa Karate taldeko arrasatearra; lehen txapelketa izan du beteranoen mailan

"GAZTEEK ASKOZ ERE 
LEHIAKORTASUN 
HANDIAGOA DUTE; 
BETERANOETAN, 
GIROA LASAIAGOA DA"



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Hasier Larrea ARRASATE
Iaz egin ahal izan ez zuten pu-
blikoaren aurreko ekitaldia egin 
ahalko dute aurten Arrasate 
Margo Taldeko kideek, Kultu-
rateko klaustroko ateak parez 
pare zabaldu baitizkie Udalak, 
urtean zehar garatutako sormen 
prozesuaren emaitzak herritarren 
aurrean erakusteko. Zehazki, 
martxoaren 18tik apirilaren 23ra 
bitartean jarriko dituzte euren 
koadroak ikusgai, baina apiri-
laren 1etik 11ra itxita egongo 
da eraikina, oporrengatik. "On-
dorioz, lau astez egongo gara 
bertan; astelehenetik ostiralera, 
arratsaldero", aipatu du Amaia 
Aranzabal margolariak. AMTko 
kideak ez du ezkutatzen erakus-
keta irekitzeko "desiratzen" 
daudela, pasa duten "urte leho-
rra" tarteko. 

Hori horrela, "esperantzaz" 
begiratzen diote, baita ere, maia-
tzeko azken zapatuan Seber 
Altube plazan egin ohi duten 
hitzorduari, eurek marraztuta-
ko koadroen azoka antolatzen 
baitute bertan, kale giroa lagun.

 Bi ekimenen artean desber-
dintasunik badagoela aipatu du 
Aranzabalek: "Kulturatekora 
koadro selektiboagoak eramaten 
ditugu, tamaina handikoak, eta 
guretzat erakusleiho baten an-
tzekoa da; Seber Altubekoan, 
berriz, mota guztietako lanei 
egiten diegu tokia, ikusleak ere 
aukeratzeko marjina handiagoa 
izan dezan". 

Izan ere, margolariak saiatzen 
dira beraien obrei etekina ate-
ratzen, eta enkargu bategatik 
egiten ez badute, salgai jartzen 
dituzte koadrook. "Prezio onar-
garriak jartzen dizkiegu pintu-
rei, 20 eta 300 euroren bueltakoak, 
gazteek ere izan dezaten aukera 
gustuko dutena eramateko", dio 
Aranzabalek. 

Euren tokia marrazten
Kulturateko erakusketaren gai-
nean, margolariak azaldu du 

Udalak "begi onez" ikusten due-
la herriko taldeek egiten dituz-
ten lanei difusioa ematea, eta, 
duela urte batzuk "zailagoa" 
bazen ere, orain "toki bat" egiten 
diela Kulturateko urteroko pro-
gramazioan. 

Erakusketak ez ezik, ikastaroak 
ere antolatzen dituzte marraz-
kilariek: "Jose Manuel Mendez 
mutrikuar artistarekin saio pare 
bat egingo ditugu orain, eta irail 
ingururako Jorge Lopez akua-
relista gasteiztarrarekin egin 
dugu hitzordua". Gauza berriak 
ikusi eta entzuteko grinarik ez 
zaiela falta nabarmendu du 
Aranzabalek, baina "arduratuta" 
daude, era berean, "kuadrilla 
inportante bat" jubilatuak dire-
lako. 24 kide inguruk osatzen 
dute taldea, eta 40 urtetik behe-
rako "lau kide inguru" daude: 
"Adin horrekin batzuek utzi 
egiten dute taldea, lanagatik edo 

amatasunagatik. Baina datozen 
urteetan gazte gehiago erakar-
tzeko esperantza dugu". 

Zalduspetik Kulturolara
Esperantza hori 2022tik aurrera 
eurena izango den Kulturola 
eraikineko lokalean oinarritzen 
dute. Jadanik badakite zein 
izango den euren lan esparrua, 
eta gustura daude espazio alda-
ketarekin: "Zalduspeko eraikinak 
ez ditu baldintza duinak betetzen, 
ura sartzen da teilatutik, ez dago 
berogailurik, eta kokapen alde-
tik ere nahiko abandonatuta 
dago". Kontrara, "itxura ona" 
hartzen diote Zaldibar parke 
pareko instalazioari: "Udalari 
baldintza bakarra jarri genion, 
lokala iparraldera begira egotea, 
eguzkiak zuzenean ez jotzeko".

Etorkizunari baikor begiratzen 
diote, beraz, Arrasate Margo 
Taldeko kideek, eta, beharbada, 
euren koadroek hori adieraziko 
dute, edo, agian, ez. Ziurra da, 
gutxienez, teknika aldetik olio-
pinturak, akrilikoak eta akua-
relak, eta gai aldetik paisaiak, 
erretratuak eta figura abstrak-
tuak ikusi ahalko direla, datorren 
ostegun arratsaldetik aurrera, 
Kulturateko klaustroan.   

Arrasate Margo Taldeko zenbait kide, Zalduspeko lokalean, lanerako prest. H.L.

Herritarren pintzelkadak 
Kulturateko klaustroan 
Datorren ostegunean, 19:00etan, irekiko dute erakusketa publikoa Arrasate Margo 
Taldeko kideek, eta apirilaren 23ra arte egongo dira euren koadroak ikusgai. Artisten 
kolektiboak garai berri bat hasiko du datorren urtean: "gazteak xaxatu nahi ditugu"

ARTISTA BAKOITZAK 
BERE OBRA BERRI 
ETA GUSTUKOENAK 
ERAMANGO DITU 
ERAKUSKETARA

Alfontso Etxegarai itsasora begira dagoen filmaren une bat. CAMINHO LONGE

Deportazioa jorratzen duen 
dokumentala Amaia antzokian
Udaleko Kultura Sailak antolatuta, 'Caminho Longe' 
pelikula emango dute asteartean, 19:00etan hasita

H.L. ARRASATE
Josu Martinez eta Txaber La-
rreategi gidoilari eta zinema 
zuzendariek Alfontso Etxegarai 
etakide ohia protagonista duen 
dokumentala ondu dute, Sagarren 
denbora aurkeztu zutenetik 10 
urte pasata. Donostia Zinemal-
diko Zinemira sailean eta Fipa-
doc jaialdiko sail ofizialean 
parte hartu du ikus-entzunezko 
piezak, eta Afrikako Sao Tome 
uhartea aurkezten du lokalizazio 
nagusi gisa. 

Hain zuzen, uharte horretan 
egon da 33 urtez Etxegarai er-
besteratuta, Espainiako eta 

Frantziako gobernuen aginduz, 
eta kontaketak etxera itzultzeko 
erabakia hartzen du abiapuntu-
tzat, bere adiskide Kristina 
Etxaluz alboan daukala. Honako 
galdera honi erantzunak aurki-
tu nahi dizkio dokumentalak: 
Nola itzuli etxera, 33 urte bada-
ramatzazu Afrikan deportatuta?

Sareren gonbidapena 
Arrasateko Sareko kideek de-
portazioaren gaia jorratzeko 
"dinamika aproposa" dela adie-
razi dute, eta "herritarrei ger-
turatzea" garrantzitsutzat jo 
dute. Sarrerak salgai daude jada.

H.L. ARRASATE
Eneko Haritza ipuin kontalariak  
5 urtetik gorako haurrentzat 
moldatutako ipuinak eroango 
ditu Kulturateko bibliotekara  
martxoaren 16an. Ordubete in-
guruko saioan, "ondarea, kolorea 
eta zaporea biziberritzeko" apro-
posak diren euskal ipuin herri-
koiak eta munduko herri ipuinak 
kontatuko ditu. 

Hitzen jolasarekin arreta piz-
tea maite du Haritzak; erritmoz 
eta doinuz kontuak "kantatzea", 
hitzekin irudiak imajinatu eta 
modu horretan entzuleak ipui-

nari bizia ematea, istorioari, 
hizkuntzari eta ahotsari "ga-
rrantzia emateaz" ahaztu gabe. 

Euskal Herriko mito, ipuin 
eta kondairen jakitun da kon-
talaria, eta izaki guztien larruan 
jartzea gogoko du; laminen, Ba-
sajaunen, Tarttaloren eta Mari-
ren berri izango dute, beraz, 
hitzordura gerturatzen direnek. 

Horretarako, aurrez eman 
beharko dute izena haurrek, 
udal bibliotekaren webgunean. 
Santa Marinako auzo bibliotekan 
ere izango da entzuteko aukera, 
hilaren 24an.

Haurrek irudimenaz gozatu 
ahalko dute Eneko Haritzarekin
ipuin kontalari esperimentatuak Kulturateko bibliotekan 
eskainiko du saioa datorren asteartean, 18:00etan



ARAMAIO    21GOIENA ALDIZKARIA  2021-03-12  Egubakoitza

Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Bihar, zapatua, tuppersex eta 
ipuin erotikoen saioa eskainiko 
dute Merinok eta Imazek. Izena 
aurrez eman behar da, 680 33 78 
70 telefono zenbakian.
Tuppersex saioan zer eskaintzen 
duzue? 
Inma Merino sexologoa aspal-
diko laguna dut. Ahalduntze 
eskoletan, genero indarkeriaren 
inguruan... lan egin izan du. 
Behin, bere saio bat ikusten 
egon nintzen eta hain polita 
iruditu zitzaidan... elkarrekin 
zerbait egin genezakeela irudi-
tu zitzaidan; izan ere, nik ipuin 
erotikoak kontatzen ditut. Hala, 
sortu dugu lau atal dituen saio 
bat; atal horien tarteetan, nik 
ipuinak kontatzen ditut. 
Zer aldarrikatzen duzue? 
Azken finean, aldarrikatzen dugu 
kulparik gabeko plazera sentitzea, 
gure gorputzarekin adiskidetzea, 
fantasiak... Konturatu gara he-
rri txikietan zaila izaten dela 
jendeak galderak egitea, edo 
komentarioak... Azken finean, 
euren intimitatearen inguruan 
askorik jakin ez dadin. Baina 
konturatzen gara saioan aurre-
ra egin ahala giroa aldatu eta 
lasaitu egiten dela.
Nolako jarrera izaten dute? 
Jende askok sufritu egiten du 
gai horiekin. Horregatik, ona 

da barre egitea. Bestalde, uste 
dugu jende gaztea aurreratuagoa 
dela, baina ez da horrela. Mito 
asko dituzte, azken finean, gai 
tabua delako. Sexua pornogra-
fiaren bitartez jasotzen dute, eta 
fikziozko sexualitate bat bizi 

dute. Generoaren rolak ere indar 
handia du hor. Horregatik, oso 
garrantzitsua da dibulgazio lana 
egitea. Gure adinekoetan, aldiz, 
askok diote dagoeneko pertsia-
na itxita dutela... baina nork 
bere burua maitatzen ikasi behar 
du, mimoak eman, gorputza 
ezagutu... Aldarrikatu nahi dugu 
ez dagoela adinik. Nik umore 
puntua ipintzen dut saioan, eta 
horrek lagundu egiten du.
Plazera eta irribarrea, eskutik? 
Hain zuzen, plazerak eta barreak 
bizitzarekin konektatzeko balio 
dute; buruarendako onak dira.

Inma Merino eta Virginia Imaz. V.I.

"Kulpa bako plazera 
aldarrikatu nahi dugu"
VIRGINIA IMAZ PaiLazoa
inma Merino sexologoak eta Virginia imaz pailazoak 'tuppersex' eta ipuin erotikoen 
saioa eskainiko dute bihar, udaletxean, 10:30ean. aurrez eman behar da izena

"PLAZERAK ETA 
BARREAK 
BIZITZAREKIN 
KONEKTATZEKO BALIO 
DUTE" 

A.E. aRaMaio
Aramaioxoko Gazte Asanbladak 
hitzaldia antolatu du biharko, 
zapatua. Pandemia garaian kon-
trol sozialaren eragina eta po-
liziak izan duen jarrera izango 
dute berbagai: Kontrol soziala 
pandemiaren garaian izango da 
hitzaldia. Gaian arituak diren 
hizlariak etorriko dira Aramaio-
ko kultura etxera.

Modu horretan, Aramaixoko 
Gazte Asanbladak kontrol so-
zialaren zein polizialaren lan-
ketarekin jarraitu nahi du. 
Azaldu dute hitzaldiak alde 

teorikoa bakarrik ez, praktikoa 
ere izango duela. "Poliziaren 
inguruan zelan jokatu" azaldu-
ko dute, besteak beste.

Azken urte honetako geldial-
diaren ondoren, ATGA berriro 
ere martxan jarri da. Besteak 
beste, sare sozialetan kontua 
zabaldu dute, eta euren helburuen 
eta ekitaldien berri ematen dute 
han. 

Bihar 17:00etan izango da hi-
tzaldia, kultura etxean. Udal 
eraikinerako ezarritako edukie-
ra muga eta segurtasun neurriak 
errespetatu beharko dira.

Kontrol sozialaren gaineko 
hitzaldia egingo dute bihar
gazte asanbladak antolatuta izango da, martxoaren 
13an, zapatua, 17:00etan, kultura etxean

Esne bilketa Lesbosko errefuxiatuen alde
Egubakoitzean, 17:00etatik 21:00etara, eta zapatuan, 09:00etatik 
14:00etara, esne kaxak jasoko dituzte Kintelenan. Behi esnea 
eskatu dute, osoa, eta iraungitze data luzea duena.

Formakuntza eskaintza nekazaritza sektorean
Landa, Itsasertz eta Elikagaien Sustapenerako Fundazioren 
(HAZI) formakuntza eskaintza modu digitalean dago ikusgai. 
Udaletxeko atari digitalean kontsulta daiteke.

Zineziklo feminista domekan: 'Carmen y Lola'
Ikusiz Gozatu zineklubak antolatuta, Carmen y Lola filma 
ikusteko aukera egongo da, kultura etxean, 18:45ean, domekan. 

oHaRRak

Martxoaren 8a ospatzeko eta 
aldarrikatzeko manifestazioa 
kultura etxean hasi zuten.

Musikariak gogoan
Musika etxearen aurrean, 
Larraitz Arriolabengoak hainbat 
emakume musikari ekarri zituen 
gogora. Plazan, manifestazioa 
amaitzeko, June Ballesterosek 
eta Iraide Onaindiak eurek 
sortutako abestia eskaini zuten. June Ballesteros Uribarren eta Iraide Onaindia Elexpuru. A.E.

Asteleheneko manifestazioko doinua

ERREZ KOOPERATIBA

San Kristobalgo pagadian lanean
Aramaioko Udalak Errez kooperatiba kontratatu du San Kristobalgo 
pagadiaren azterketa egiteko. Hainbat pago kaltetuta daudela azaldu dute, 
eta, segurtasuna bermatze aldera, arrama sikuak mozten ibili dira asteon. 
Modu horretan, gainera, pagoak saneatzeko aukera egon daitekeela 
azaldu dute Errez kooperatiba kideek.
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Agintaldi hasieran EAJren eta 
EH Bilduren artean adostutako 
Gobernu batzordearen lankide-
tza eredua apurtu egin zen orain 
dela aste batzuk. Horren ondorioz, 
Gobernu batzordea berrantola-
tu du Udal Gobernuak, eta hori 
onartu zuen eguaztenean egin-
dako ohiko osoko bilkuran; EH 
Bilduk aurka bozkatu zuen.

Lau lagun Gobernu batzordean 
Gobernu batzordean bost lagun 
egon daitezke, gehienez, eta 
agintaldia hasi zenean adostu 
zuten EAJko hiru izatea –Unai 
Elkoro, Karmele Uribarri eta 
Koldo Zubillaga– eta EH Bildu-
ko bi –Ion Albizu bozeramailea 
eta Mikel Uribetxebarria–. Udal 
gobernuaren erabakiz, baina, 
aurrerantzean lau izango dira 
ordezkari jeltzaleak, eta bakarra 
EH Bildukoa. Alkatearen esa-
netan, lanerako erosotasun fal-
ta dago euren erabakiaren atzean: 
"EH Bilduri esan genion boze-
ramailea ez genuela onartzen 

batzorde horretan eta besteren 
bat jartzeko. Erantzunik ez dugu 
jaso. Guk laugarren kide bat 
sartu dugu: Xabi Otxoa. Baina 
bosgarrenarendako lekua hutsik 
utzi dugu, noizbait sartzea era-
bakitzen badute haiek". 

EH Bilduko ordezkariek ez 
dute begi onez hartu udal go-
bernuaren erabakia. "Nahiz eta 
gehiengorik ez izan eta eraba-
kigarriak ere ez, batzordean 
egoteak Udalaren gorabeheren 
gainean ematen digun ezagutza 
askoz aberatsagoa da. Uste dugu 
gardentasun eta elkarlan ikus-
pegitik ere hobe dela", dio Mikel 
Uribetxebarria zinegotziak. Kide 
bat sartzeko aukera, ostera, ez 
dute onartu: "Baldintza bat jarri 
dute, eta ulertezina da erakun-

de batean beste batek aukeratzea 
alderdi baten ordezkaria zein 
izango den".

Ion Albizuren dedikazioa 
%75etik %50era murriztea ere 
onartu zuten –aho batez–, eta 
haren soldata gordina urtean 
18.470,54 euro izango da orain.

Ogasun batzordea sortu dute 
Aldaketa horren ondorioz, beste 
batzorde bat sortu dute: Ogasun 
batzordea. "Gobernu batzordean 
landu izan ditugu ogasunari da-
gozkion gaiak, baina alderdi 
guztiak ez egotera, bosgarrena 
sortu da", dio alkateak. Hain 
zuzen, bera izango da batzorde 
horren burua, baita Udal Planea-
menduarena ere, Albizuren ordez; 
eta Hirigintza Sailarena Otxoak 
hartuko du Elkororen ordez.

Gizartegintza alorrean ere 
aldaketa bat egin dute: Karme-
le Uribarrik jarraituko du izaten 
Ongizate eta Berdintasun sailen 
buru, eta Gazteria azpi-batzorde 
bat sortu dute, Ainhoa Cabero-
ren ardurapean.

Udalbatzako hainbat kide, ohiko osoko bilkuren aretoan, eguaztenean; gainerako zinegotziek etxetik jarraitu zuten. MIRARI ALTUBE

Batzordeak berrantolatu 
egin ditu Udal Gobernuak
EH bilduko zinegotziak ez dira egongo gobernu batzordean eta EaJko laugarren kide 
bat sartuko da; era berean, ogasun batzordea sortu dute, eta horren buru unai Elkoro 
alkatea da. osoko bilkuran onartu zuten hori, gobernuko kideen aldeko botoekin

UDAL PLANEAMENDUA 
BATZORDEAREN 
ARDURA ALKATEAK 
IZANGO DU, ION 
ALBIZUREN ORDEZ

Literatura solasaldiei ekingo 
diete Udal liburutegian apirilean 
eta gaur, egubakoitza, da izena 
emateko azken eguna. Liburu-
tegira jo behar da horretarako 
zein argibideak eskatzeko: 943 
08 10 01. Gaztelaniazko saioak 
izango dira eta Monica Leivak 
zuzenduko ditu. Hilabetean 
behin elkartuko dira eta liburuak 
liburutegiak lortuko ditu.

Literatura 
solasaldietan izena 
emateko azken eguna

ANABEL DOMINGUEZ

Gidaliburua oparitu die Satsek
Satse erizainen sindikatuak indarkeria matxistaren biktima diren 
emakumeen zaintza profesionalei buruzko gidaliburua banatu du 
udaletxean: Atención y cuidados profesionales a mujeres víctimas de la 
violencia de género. Udaleko Berdintasun batzordeko kideek 
argitalpenaren ale bana jaso zuten joan den egubakoitzean.

Musikarik gabeko dantza

Futbola eta zaleak, zaleak eta futbola. Betidanik lotuta joan 
diren bi kontzeptu izan dira, amaiezina dirudien pandemia 
hau hasi arte. 

Amodiozko erlazio bat balitz bezala, bakoitzak bere bidea 
hartu zuen COVID-19a gure bizitzaren parte izatera pasa 
zenetik; egia esateko, ez bata ez bestea ez dira zirenera izatera 
itzuli.

Grina asperdura bilakatu da, pasioa desilusio, itxaropena 
etsipen, plazera samintasun eta baikortasuna ezkortasun. Ongi 
etorri errealitate berri eta apetatsu honetara, non futbola ez 
den hain futbol. Denbora-pasa honen funtsa zaleak dira, Johan 
Cruyffek bere bibliografian azpimarratu zuen bezala: 
"Helburua zaleei gozaraztea da; azken finean, beraiek pozik 
egotea da garrantzitsuena".

Zer da futbola zale gabe, eta alderantziz, zer da zale bat 
igandero futbol zelaira gerturatu gabe? Jende gabe jokatzea 
musikarik gabe dantzatzearekin alderatu daiteke: ez du 
inolako zentzurik.

NiRE uStEz

OIER ZUMARRAGA
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Euskal film laburren hamalau-
garren jaialdia hastear da. Mon-
dragon Unibertsitateko Ikus-
entzunezko Fakultateko ikasleek 
azken kontuak lotu dituzte egu-
notan, eta gogotsu daude datorren 
astean filmak erakutsi eta sariak 
banatzeko. 

Epaimahaia, osatuta 
Eguaztenean, hilaren 17an, MU 
Saileko filmak erakutsiko dituz-
te Arkupen (15:00-18:30); Mon-
dragon Unibertsitateko ikasleek 
egindakoen artetik hautatutako 
hamar film onenak hain zuzen 
ere. Eta eguenean, martxoaren 
18an, Sail Ofizialerako hautatu-
tako beste hamar filmak (15:00-
18:30). Ondoren, sari banaketa 
ekitaldia etorriko da (19:00-20:00). 
Arkupeko edukiera mugatua 
izanik –50 lagunendako lekua 
dago–, streaming bidez ere eman-
go dute jaialdia Huhezinemaren 
webgunean: huhezinema.eus.

Epaimahaia dagoeneko lotu 
dute, eta zinemaren bueltan 
eskarmentu handia duten lau 
lagun izango dira film onenak 
hautatuko dituztenak: Aizpea 
Goenaga (Donostia, 1959) aktore 
eta zuzendaria; Arantza Santes-
teban (Iruñea, 1979) ikertzaile, 
hezitzaile eta zuzendaria; Erika 
Olaizola (Azpeitia, 1989) aktorea; 

eta Irati Crespo (Errenteria, 
1996) Ikus-entzunezko Komuni-
kazioan graduatua. Lau horiek 
online hartuko dute parte.

Nobedadeen artean, Komedia 
saria dago; umore ukitua duten 
filmak txalotzea da asmoa. Mun-
dukide saria –giza eskubideen 
eta justizia sozialaren gaia ego-
kien txertatuta dituen film la-
burra– eta Vertigo saria –MUko 
ikasleek osatutako epaimahaia-
rena– ere banatuko dituzte, 
beste urte batez. "Film asko jaso 
ditugu. Sail Ofizialerako, 73, eta 
oso ezberdinak. Esperimentalak 

dira asko", adierazi du antola-
tzaile taldeko Nerea Alonsok.

Egindako lana borobildu 
Kultur ekitaldien antolaketa ikas-
gaiaren ikasleek "lan handia" 
dagoela jaialdiaren atzean diote 
eta hori borobildu gura dute: 
"Dirua lortzea kosta egin da; 
izan ere, ezjakintasun egoera 
honetan ezezko asko jaso dira. 
Baina aurrera egin dugu", dio 
Alonsok, eta gaineratu: "Gaine-
ra, jaialdia Arkupen bertan 
ezingo dute jarraitu gura duten 
guztiek, baina bai online bidez". 

Ikasleak Arkupen orain dela bi urte, jaialdiari ongietorria egiten. IMANOL SORIANO

XIV. Huhezinema 
jaialdiari ekiteko gertu
Mondragon unibertsitateko ikus-entzunezko Fakultateko ikasleek arkupe izango dute 
topagune martxoaren 17an eta 18an; hamalaugarren jaialdirako sailkatutako film 
onenak erakutsiko dituzte bi egunetan, eta bukaera emateko sariak banatuko dituzte

M.A. aREtXabaLEta
Martxoaren 8aren bueltako egi-
tarauarekin jarraituko dute 
Arkupen, eta, gaur hasita, Cho-
litas (Espainia, 2019, 80 minutu) 
dokumentala eskainiko dute 
hiru egubakoitzetan (19:00). Bo-
liviako bost emakume indigenak 
ia 7.000 metro dituen Amerika-
ko tontorrik garaienera igotzea 
dute helburu, Jaime Murciegok 
eta Pablo Iraburuk zuzendutako 
dokumentalean. Emakumeen 
ahalduntzea eta askatasuna iru-
dikatu nahi dituen filmak sari 
ugari jaso ditu nazioartean.

Neska-mutikoek, ostera, Erbia 
eta dortoka antzezlana izango 
dute domekan (17:00), Glu Glu 
antzerki taldearen eskutik. Aski 
ezaguna den kondairaren mol-
daketa eroango dute Zaraia are-
toko oholtzara 3 eta 7 urte arte-
ko umeei eskaintzeko.

Pintura erakusketa 
Erakusketa aretoa ere zabalik 
dago eta Maria Antonia Ugarte 
Garai arrasatearrak margotu-
tako olioak, pastelak eta akua-
relak daude bertan ikusgai, 
hilabetea bukatu artean.

'Cholitas' dokumentala emango 
dute hiru egubakoitzetan
glu glu antzerki taldeak 'Erbia eta dortoka' antzezlana 
eskainiko die neska-mutikoei, domekan

Errez kooperatibako kide Mar-
kel Arriolabengoa eta Iñaki 
Etxebeste gonbidatu ditu Are-
txabaletako EH Bilduk Bestela-
ko baso kudeaketa gaiaren gai-
nean jarduteko. Martxoaren 
15ean, astelehenean, izango da 
hitzaldia, 18:00etan, Arkupen. 

Gaur egungo egoeraren diag-
nostikoa egingo dute lehenengo; 
basoak kudeatzeko eredu ezber-
dinak aurkeztuko dituzte gero; 
eta baso kooperatibaren sorre-
raren berri emango dute bukae-
ran. "Gaiaren inguruan herri-
tarrek duten iritzia entzun 
nahiko genuke, aretxabaletarren 
nahiak jasotzen dituen propo-
samena lantzeko", adierazi dute 
EH Bildukoek.

'Bestelako baso 
kudeaketa' hitzaldia 
dago astelehenean

Izan Bidea ekimenaren baitan, 
binakako frontenis txapelketa 
antolatu du Aretxabaletako 
Sarek. Martxoaren 27an eta 
28an izango dira partidak, Itu-
rrigorri pilotalekuan, eta izena 
emateko epea zabalik dago, 
hilaren 21a arte –debalde da–. 
Posta elektroniko bidez egin 
daiteke: atxabaltakosare@gmail.
com; edo telefono bidez: 657 77 
58 39.

Gari Atxabaltara! leloarekin 
egin dute lehiaketaren deialdia 
Sareko kideek, eta COVID-19aren 
aurkako neurriak errespetatu-
ko direla txapelketak iraun 
bitartean adierazi dute antola-
tzaileek, eta herritarrak parte 
hartzera gonbidatu dituzte.

Binakako frontenis 
txapelketa antolatu 
du Sarek martxorako
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Sari hauek jaso zituen Pablo 
Aguero zinemagile argentinarrak 
zuzendutako Akelarre filmak: 
jantzien diseinu onena, efektu 
berezi onenak, makillaje eta 
ile-apainketa onena, jatorrizko 
musika onena eta zuzendaritza 
artistiko onena. 

Horietako batean bere aletxoa 
jarri du Sergio Some eskoria-
tzarrak. Hain zuzen ere, Jantzien 
diseinu onenaren Goya sarian. 
Arlo horretan saria Nerea To-
rrijos diseinatzaile bilbotarrak 
jaso du, eta bera izan da Sergio 
Some bitxigile eskoriatzarrari 
Akelarre pelikularako zigilu-
eraztuna egitea eskatu ziona. 
Somek adierazi duenez, saria ez 
da berea, baina, nolabait, bere 
aletxoa jarri du, eta, horregatik, 
oso pozik dago.

Aitortzarekin "pozik" 
"Pozik eta hunkituta nago Nerea 
Torrijosek jaso duen Goya sa-
riarekin. Bere lanak jarraitzen   

ditut, eta maiteminduta nago 
horietaz. Profesional peto-petoa 
da, eta eskerrak eman nahi diz-
kiot, Pierre Rosteguy De Lancre 
Akelarre pelikulako protagonis-
tetako batentzat enkargatu zidan  
eraztun-zigilua egiteko aukera 

emateagatik. Izan ere, bitxigile 
artisau gisa nire aletxoa jarri 
ahal izan dut horrela, eta aurre-
ra begira bide berriak zabaldu 
daitezke lan honen bitartez…", 
dio Sergio Somek, Madrilen bizi 
den bitxigile eskoriatzarrak.

Bere estiloarekin bat egiten 
duen lana gauzatzea ederra izan 
dela adierazi du, eta, emaitzaz 
gain, prozesuan ere gozatu due-
la dio. "Aukera aparta sortu 
zitzaidan, film baterako lan bat 
jasota, eta esan beharra daukat 
mimoz egindakoa izan dela. Egin 
nuen zigilu-eraztuna pantaila 
handian agertzearekin nahikoa 
nuen, baina pelikulak Goya sa-
rietan izan duen arrakasta izu-
garria izan da. Akelarre filma 
1609an girotuta dago, eta sor-
ginkeria du ardatz. Euskal mi-
tologiak zoratu egiten nau, eta 
garai hartako jantziak, bitxiak… 
pila bat gustatzen zaizkit. Oso 
inspiratzailea izan da niretzat 
gai hau lantzea, eraztun-zigilu 
honez gain nire beste zenbait 

lan egiteko", dio bitxigile esko-
riatzarrak.

Akelarre filmerako zigilu-eraz-
tuna eskuz landutakoa da, argi-
zaritan, eta urre horiz egindako 
akaberarekin. Hala ere, lan 
horrez gain, goi mailako pasa-
reletan jarri ditu ikasgai bere 
lanak, eta une honetan ere ba-
ditu beste hainbat proiektu esku 
artean.

'Seronoser' izenpean
Besteak beste, Francisco de Go-
yaren pintura beltzetan oinarri-
tutako bilduma bat garatzen ari 
da momentu honetan, laster 
ikusgai izango duena. Egindako 
bestelako pieza eta lanak ikusi 
gura dituenak seronoser Insta-
gram kontuan bila ditzake. 

Sergio Some bitxigile eskoriatzarra lanean. 'SERONOSER'

Goya baten balioa duen 
zigilua, Sergio Somerena
'akelarre' filmak bost goya irabazi ditu sarien 35. edizioan, eta horietako bat Jantzien 
diseinu onena izateagatik izan da. zuzenean ez bada ere, Sergio Some eskoriatzarrak 
egin zuen filmerako zigilu bat, eta, beraz, bere aletxoa ere jarri du goya horren lorpenean

Akelarre filmerako egindako zigilu-eraztuna eta protagonista piezarekin. AKELARRE

I.B. ESkoRiatza
Martxoko ezohiko osoko bilku-
ra telematikoa izan zuten mar-
titzenean Eskoriatzako udalba-
tzako kideek. Gai bakarra izan 
zuten berbagai: aurkeztutako 
alegazioei buruzko eta 2021era-
ko udal aurrekontuaren behin 
betiko onarpenari buruzko era-
bakia hartzea. 

Horren baitan, erreklamazio 
bakarra izan du Eskoriatzako 
Udalak: Goiena Komunikazio 
Taldeak jarritakoa. Eta hori izan 
zuten hizpide. EAJren eta Es-
koriatzako Elizateen Elkartearen 

baiezko botoekin eta Bilduren 
ezezkoekin, bere horretan behin 
betiko onartu zuten 2021eko udal 
aurrekontua.

Erabaki beharreko puntua 
zein izango zen adierazteaz ba-
tera, honako hau adierazi zuen 
Josu Ezkurdiak, EAJko bozera-
maileak: "Ogasun batzordean 
onartutako irizpena onartzea 
tokatzen da eta gure aldetik 
baiezkoa izango du".

Erreklamazio bakarra 
Hori esanda, eta norbaitek hitza 
hartu nahi ote zuen galdetuta, 

honako hau adierazi zuen Nes-
tor Aranak, EH Bilduko boze-
ramaileak: "Ulertzen dugu Goie-
nak erreklamazio bat egin due-
la. Joan den urtean beraiei es-
leitutako dirua eta aurtengo 
aurrekontuetan jarri ez dena 
erreklamatzen dute, adostutakoa 
eta historikoki orain arteko da-
tua –diru kantitatea– betetzea. 
Azken urteko urteak errepasatuz 
gero, diru kantitate bat esleitu 
da, eta bete izan da. Tamalez, 
hiru aldiz izan ezik. Aipatu ge-
nuen orain dela sei urte %40ko 
deskontu bat egin zela, eta iaz 
eta aurten ere jaitsiera bat izan 
da. Bestela, bete egin da, ez ba-
karrik Eskoriatzan, bailarako 
udal guztiek bete dute eta bete-
tzen jarraitzen dute, ez da hu-
tsegiterik egon, aipatu ditudan 
hiru kasu horietan izan ezik. 
Orduan, ulertzen dugu Goiena-

ren eskakizuna zilegi dela. Are 
eta gehiago, aurrekontuetan 
kontenplatuta zegoen, eta be-
raiekin adostasunera heldu gabe 
egin da murrizketa".

Adostasunaren beharra
Aldaketarik egongo balitz ados-
tasunetik egon beharko litza-
keela azpimarratu zuen Aranak, 
udalak Goienako Kontseilu 
Errektorean daudelako: "Herri-
ko proiektu bat da, bailarakoa, 
eta euskararen aldeko apustu 
bat egiten da, mantendu beha-
rrekoa dena, euskararen aldeko 
komunikabideak ez direlako 
horrenbeste. Orduan, erabaki 
hau euskararen kalterako dela 
uste dugu. Horregatik guztiaga-
tik, Goienaren eskakizuna zile-
gi dela eta itzuli egin beharko 
litzatekeela orain arte adostu-
takoa uste dugu".

Udal aurrekontuari egindako 
erreklamazioa hizpide
Eskoriatzako udal aurrekontuak erreklamazio bakarra 
jaso du, goiena komunikazio taldearena

Asteburuan, Emakumeen Na-
zioarteko Egunaren aldarrika-
penei segida emateko zenbait 
hitzordu izango dira Eskoriatzan. 
Gaur, egubakoitza, Ser mujer 
migrada en la sociedad vasca 
hitzaldia izango da, Zaldibar 
antzokian, 19:00etan. Hizlaria 
Tarana Karin izango da, Azer-
baijanen jaioa eta Tolosan bizi 
dena. Zapatuan, aldiz, Esnatu 
naiz antzerkia izango da, Zaldi-
barren, 19:00etan. Identitatea, 
giza harremanak eta sexualita-
tea izango dituzte hizpide, bes-
teak beste. Amaitzeko, domekan, 
Emakumeak mugimenduan dan-
tza tailerra izango da, frontoian, 
18:00etan. Sarrerak Manuel 
Muñoz kiroldegian daude salgai.

Dantza, hitzaldia eta 
antzerkia M8aren 
egitarauaren baitan



GOIENA ALDIZKARIA  2021-03-12  Egubakoitza LEINTZ GATZAGA    25

Imanol Beloki ESkoRiatza
Marixol Iparragirreren aurkako 
bosgarren eta seigarren epaike-
ten baitan, elkarretaratzeak izan 
dira asteon Fernando Eskoriatza 
plazan, Konponbidea orain, Ma-
rixol askatu! lelopean. Ez soilik 
epaiketen harira; Iparragirre 
bizi izaten ari den isolamendu 
egoera ere nabarmendu gura 
izan dute antolatzaileek.

Auzitegi Nazionala martitze-
nean hasi zen epaitzen Iparra-
girre, 1985eko ekainean Estanis-
lao Galindez Amurrioko posta-
riaren hilketan parte hartu 
zuelakoan. Eguaztenekoan, be-
rriz, 1994an Bilboko NAN bule-
goan izandako atentatuan poli-
zia nazional bat hiltzea eta 

beste bat larri zaurituta uztea 
egozten diote. Amurrioko pos-
tariaren hilketaren auzian, Mi-
nisterio Publikoak 39 urteko 
kartzela-zigorra eskatu du, eta 
60 urtekoa Bilboko NAN bule-
goaren aurkako atentatuagatik.

Torturatuak gogoratuz
Eguazteneko Auzitegi Naziona-
laren epaiketan, torturen ingu-
ruko isiltasuna salatu zuen Ipa-
rragirrek, eta biktima guztien 
aitortza prozesu bat eskatu. 
"Beharrezkoa da prozesu bat 
irekitzea, mundu guztiak aska-
tasunez hitz egin dezan, eta bik-
tima guztiak aintzat hartu behar 
ditugu, gatazka errepika ez dadin". 
Honen aurrean, Manuela Fer-

nandez Prado epaileak hitza eten 
zion, halako eztabaidetan sar-
tzeko unea ez zela egokia esanez. 
Horrekin batera, honako hau 
ere adierazi zuen Iparragirrek: 
"2019an amaitu nuen nire kon-
dena, baina oraindik epaitu egi-
ten naute, eta ehun urtetik go-
rako zigor bat dut dagoeneko, 
kondena berri bat hasi dut". 

Egoerarekin kezkatuta 
Marixol Iparragirreren egoera-
rekin kezkatuta agertu dira 
euskal presoen giza eskubideen 
aldeko zenbait eragile, eta bizi 
izaten ari den isolamendua jen-
dartearen artean zabaltzea da 
elkarretaratzeak egitearen arra-
zoia, besteak beste.

Martitzenean Fernando Eskoriatza plazan egindako elkarretaratzean batu zirenak. SARE ESKORIATZA

Torturatuak aintzat hartu 
ditu Marixol Iparragirrek
auzitegi Nazionalean aste honetan hasi dituzten Marixol iparragirreren epaiketen 
aurkako elkarretaratzeak egin zituzten martitzenenean eta eguaztenean, 
'konponbidea orain, Marixol askatu!' lelopean, Fernando Eskoriatza plazan

I.B. ESkoRiatza
Artzaintza ardatz hartuta, ibil-
bide horretan zehar hamaika 
ahots eta lekukotza jasotzen dira 
Bideak izeneko dokumentalean, 
eta guztiek helburu bera dute: 
landa eremuari eta kulturari 

balioa ematea eta landa eremu 
bizia aldarrikatzea, hiriaren eta 
landa eremuaren arteko zubiak 
eraikita. Artzain baten hasiera-
ko ideia xume batetik sortutako 
proiektuaren fruitua da doku-
mental hori, eta protagonisteta-

ko bat Aritz Ganboa da, ETBko 
Biba zuek programan ezagun 
egin dena, Arruazun duen Albi 
etxaldetik egiten dituen zuzene-
koengatik.

Proiekzioa martxoaren 21ean 
izango da, Zaldibar antzokian, 
hizkuntza originalean, azpititu-
luekin, eta sarrera hiru eurotan 
erosi daiteke. Gainera, doku-
mentalaren ondoren solasaldia 
egiteko, Xabier Unanua Bideak 
dokumentalaren zuzendaria eta 
Aritz Ganboa lan horretako pro-
tagonista izango dira.

Kulturari balioa eman eta landa 
eremu bizia aldarrikatzeko
'bideak' izeneko dokumentala proiektatuko dute hilaren 
21ean, zaldibar antzokian, 19:00etan

Ahuntzak Leintz Gatzagako belardi batean. I.B.

Larreak ustiatzeko lanetan, 
ekintza plana prest dago
usokoitz abeltzain elkarteak larreen kudeaketa 
jasangarria egiteko helburua du, eta horretan ari da

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Joan den egubakoitzean bana-
tu zituen Landaola Federazioak 
IV. Landaola Sariak. Gipuzkoa-
ko landa garapeneko proiektuei 
aitortza emateko asmoz, era-
kunde pribatuak eta publikoak 
zeuden hautagaien artean, eta 
horietako bat izan zen Usokoitz 
abeltzain elkartea. Saririk ez 
jaso arren, elkartea osatzen 
duten bederatzi kideak pozik 
agertu dira aitortza horrekin, 
eta aurrera begirako ekintza 
plana adostu dute.

Gatzagako Udalaren, herriko 
abeltzainen eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren artean ku-
deaketa iraunkorra egiteko 
helburua du taldeak, eta Aitzi-
ber Gorosabel Usokoitz abeltzain 
elkarteko kideak eman du egi-
ten dutenaren berri: "Larreen 
kudeaketa zuzena egiten dugu. 
Hain zuzen ere, elkartea 2014an 
sortu zen, baina lantaldeak 

lehenago hasi ziren bilerak 
egiten, egin beharrekoak gau-
zatu ahal izateko". 

Beharretara egokitutako lanak 
Larreen kudeaketa Foru Al-
dundiak egin arren, abeltzainen 
beharretara egokitutakoak iza-
ten direla adierazi du Gorosa-
belek: "Soinketa lanak, onga-
rriketa, hesiak jausi egiten dira, 
ur askak ere ondo mantendu 
behar dira… Lan horiek guztiak 
abeltzain elkartetik errazago 
egiten saiatzen gara; gure, Uda-
laren zein Aldundiaren beharren 
arabera".

Larreez gain, basoetan ere 
beharrak dituzte, eta, baserri-
tarren laguntza ezinbestekoa 
dela nabarmenduta, Landaola 
sarietan hautagai gisa egotearen 
aitortza Usakoitz abeltzain el-
karteko kideentzat eta baserri-
tar guztientzat dela azpimarra-
tu du Gorosabelek.

Sorgiñak Emakume Elkarteko 
kideek deituta, Emakumeen 
Nazioarteko Egunean, astelehe-
nean, elkarretaratzea egin zuten 
Leintz Gatzagako plazan. Horre-
kin batera, azken urteotan egin 
moduan, zinta moreekin apain-
du zuten herria, eta, egunerako 
prestatutako bertsoa kantatzeaz 
batera, dantza egin zuten plazan 
batutakoek.

Hala, Martxoaren 8aren baitan, 
asteburu honetan ere izango 
dituzte hainbat ekintza. Gaur, 
esaterako, Indai talde bergara-
rraren emanaldia izango da, 
19:00etan, plazan. Beste talde 
batzuen bertsioak eskainiko 
dituzte emakume bergararrek. 

Domekan, berriz, martxoaren 
14an, Luze edo motz bakarrizke-
ta izango da, kultura etxean, 
18:00etan. Ikuskizun horretan 
edukiera mugatua izango da, 
eta bertara joateko izena eman 
beharko da, Labidean.

M8ko ekintzekin 
jarraituz, kontzertua 
eta antzerkia
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Jokin Bereziartua bERgaRa
"Alkate jauna, bergararrok: 
hemen duzue gaur, zuen begien 
aurrean, munduko gizonik zo-
riontsuena". 1977ko abuztuaren 
6an, jaioterrira itzuli zenean 
eta udaletxeko balkoitik plaza 
goraino beteta zela, hitz horie-
kin hasi zuen Telesforo Mon-
zonek bere hitzaldia. Izan ere, 
40 urtez jaioterritik kanpo bizi 
izan ostean, 1977ko udan Aska-
tasunaren Ibilaldiarekin batera 
itzuli zen Monzon Bergarara.  

Lo-zakuekin, Olason lo egin 
Orduko alkate Jose Luis Elko-
rok ondo gogoratzen du nola 
bueltatu zen bere jaiotetxean 
bizi izatera, Olaso dorrera: "Te-
lesforo kanpoan egon zen bitar-
tean Olaso dorrea frankistek 
eta euren aldekoek okupatu 
zuten, eta ez zen inor arduratu 
etxea bera zaintzeaz. Amorra-
tuta bizi izan zuen Telesforok 
bere jaiotetxea oso egoera kas-
karrean zegoela ikustea... Lehen 
gaua gure etxean pasatu zuten 
Telesforok eta bere emazte Jo-
sefak, baina hurrengo egunean 
lo-zakuekin joan ziren Olasora; 
arratoiak ere izango ziren ber-
tan... eta han egin zuten lo. 
Garbiketa eta konponketa lan 
batzuk auzolanean egin ostean, 
Monzonen familiak diru asko 
jarri behar izan zuen dorrea 
txukun eta dotore uzteko". 

Olaso dorrea zabalik, gaurtik 
Elkorok Goiena telebistan asteon 
emandako elkarrizketan aipa-
tutako Olaso dorrearen ateak 
gaur irekiko dituzte, bisita gi-
datuen bidez bergararrek eta 
kanpotik datozen bisitariek 
horren berezia den ondarea 
bertatik bertara ezagutu dezaten. 
Gutxienez, maiatzera arteko 
itxarote-zerrenda luzea dago 
bisita horietarako, ikusmin 

handia piztu duen seinale. Hain 
zuzen ere, ikusmin hori azpi-
marratu du bisiten aurretik 
Monzonen etxeko txoko batzuk 
erakusteko GOIENAri ateak 
ireki dizkion Olaso dorreko 
zaindari eta bisita gidatuetako 
gidari izango den Javier Laz-
kanok: "Etorriko diren bisitariek 
hainbat sorpresa aurkituko 
dituzte; espero dugu herritarren 
gustukoa izatea". 

Lorategitik hasiko dira bisi-
tak: "Olasotarrak Bergarara 
nola etorri ziren, eraikinak 
zein historia izan duen konta-
tuko dugu bisiten hasieran". 
Lorategian hasitako bisitak 
Telesfororen anaia Isidroren 
etxebizitzan izango du amaiera. 
"Isidro beti egon izan da Teles-
fororen itzalean, baina azkene-
ko urteetan badakigu oso per-
tsonaia inportantea izan zela 
arkitekto bezala. Elgetako fron-
tean egon zen borrokan 36ko 
gerran, eta, gerra galdu ostean, 
Venezuelara joan zen ihesi. 
Caracasen dirua egin ostean, 
mundu osoa zeharkatzen ibili 
zen, eta hamasei milimetrotan 
grabatutako filmazioak Euskal 
Filmotekan daude artxibatuta. 
Gerora, Iparraldera bueltatu 
zenean, hainbat eraikin altxa-
tu zituen, eta, gaur egun, Mon-
zon estilo moduan izendatzen 
da modu ofizialean", zehaztu 
du Lazkanok. Hain justu ere, 
Olaso dorreko bisitariak ber-
tatik bertara ikusiko dugu Isi-
dro Monzonen etxebizitzako 
dekoratua oso bestelakoa dela: 
"Igartzen da gizon hura arki-

tektoa zela eta mundu zabalean 
ibili zela; hala, bisita gidatuak 
hemen bukatuko dira". Eta lo-
rategitik eta Isidro Monzonen 
etxera bitarteko tartean, hain-
bat bitxikeria eta kuriositate 
ezagutzeko aukera izango da. 
Bisitak ordu eta erdikoak izan-
go dira; edozelan ere, Olaso 
dorreko txoko guztiak ez dituz-
te erakutsiko: "Goiko solairuan 
artxibategia eta liburutegia 
daude, baina horiek ez dira 
irekiko bisita gidatuetan; bost 
minutuko bideo baten bidez 
erakutsiko eta azalduko zaie 
bisitariei artxibategi eta libu-
rutegi horretan dagoena".

Frankistek okupatua urte luzez
Lazkanok gogoratu du Telesfo-
ro Monzonek erbestera ihes 
egin ostean, 1937an, Olaso dorrea 
frankistek okupatu zutela: "Kon-
fiskatu egin zuten, eta urte lu-
zez izan ziren hemen. Lehen 
solairuan El Circulo Carlista 
izeneko taberna bat ireki zuten 
eta bigarren solairuan falan-
gisten egoitza egokitu zuten. 
Altzari asko, esaterako, Aiete-
ko jauregira eroan zituzten, 
Francoren udarako egoitzara. 
Oso mingarria izan zen Teles-
fororentzat bere etxea nortzuek 
okupatu zuten jakitea". 

Frankistek konfiskatutako 
guztia ez da dagokion lekura 
itzuli, Lazkanok argitu duenez: 
"Pazo de Meiras-en inbentarioa 
publiko noiz egingo den zain 
gaude, Olaso dorreko zerbait 
badagoen jakiteko. Hemendik 
eroan zutenaren deskribapen 
nahiko zehatza dugu, baina ez 
dakigu; Pazo de Meirasen zerbait 
egonez gero, ea berreskuratze-
rik dugun". Dorretxeko hainbat 
altzarik konfiskazio-zigilua dute 
itsatsita oraindik; Franco hil 
ostean, ondasunak berreskura-
tu egin ziren.

Olaso dorreko ataria; tartean, 1977ko Askatasunaren Ibilaldiko argazkia ageri da.

Ezkerrean eta goialdean, Juan Antonio de Lizasoain pintore bergararraren koadroa.

Monzon gogoratu, 
eta Olaso zabaldu  
telesforo Monzon hil zela 40 urte bete direla-eta olaso dorrea irekiko dute bihar, hainbat 
urtez publiko orokorrari itxita egon ostean, eta hilaren 20rako omenaldi bat antolatu dute

BISITEK IKUSMIN 
HANDIA PIZTU DUTE, 
MAIATZERA ARTEKO 
ITXAROTE-ZERRENDA 
DAGO-ETA, GUTXIENEZ

Goiena telebistan izan da 
asteon Elkoro, "lagun handia" 
hil zela 40 urte bete direla eta.
Biziko balitz, nola 
baloratuko zukeen egungo 
egoera politikoa Monzonek? 
Pozik egongo zen. Ezker 
abertzalearen sortzaileetako bat 
izan zen, eta ezker abertzalea 
indartsu dago gaur egun. Bide 
bat ireki zuen eta bide horretan 
ez dugu atzerapausorik eman. 
Oztopoen gainetik aurrera doa, 
eta bide onetik, gainera, gure 
helburuak lortzeko borroka. 
Eta zer ez zitzaion gustatu? 
1977ko hauteskundeen aurretik 
Xibertan abertzaleen batasunik 
lortu ez izana porrot handia izan 
zen berarentzat. Euskal Herriko 
indar guztiak batzea eta Madrili 
aurre egitea bere ametsa zen; 
Xibertako elkarrizketei esker 
piztu zen itxaropena ez zen 
posible izango Telesfororen 
itzalpeko lanagatik ez balitz. 

Zure bizipenetatik, zerk 
egin zuen huts Xibertan? 
Espainiako hauteskundeei 
planto egitea zen asmoa, 
frankismoko presoei amnistiarik 
ez bazieten ematen. ETAk 
baldintza moduan jartzen zuen 
hori, eta gehienok geunden 
ados. Oso presente daukat 
EAJko Xabier Arzallusi ilusio 
berezia egiten ziola Xibertak, 
baina atzera bota zuten. EAJk 
erabaki zuen aurkeztuko zirela; 
gainerakoak ez geunden ados. 
Penaz bizi izan zuen Telesforok. 

J.B.

"Pozik egongo zen; bide onetik doa 
gure helburuak lortzeko borroka"
JOSE LUIS ELKORO MoNzoNEN LaguNa Eta aLkatE oHia 
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Martxoaren 20an omenaldia
Telesforo Monzonen heriotzaren 
40. urteurrenaren barruan hain-
bat ekitaldi antolatu dira. Mar-
titzenean, efemeridearen egu-
nean, banatu zuten lehen Mon-
zon-Ganuza saria, eta bihar, 
martxoak 13, irekiko diote 
publiko orokorrari Olaso dorrea. 

Baina egitaraua ez da hor 
amaitzen. Izan ere, martxoaren 
16an, Telesforo Monzonek ida-
tzitako La voz del pueblo libu-
ruaren gaineko solasaldia egin-
go dute Jose Luis Elkorok eta 
Mikel Zubimendik, Olaso do-
rrean (18:30). Eta egitarauari 
amaiera emateko, martxoaren 
20rako, Bergarako Ahaztu Barik 
taldeak omenaldi-jaialdia anto-
latu du, udal pilotalekuan, 
17:00etan hasita: "El jarrón roto 
idazlanetik tiraka Loreontzia 
berreraikiz izeneko omenaldi-
jaialdia antolatu dugu. Monzo-
nek El jarrón roto idatzian bere 
mina adierazi zuen Espainiako 
Estatuak euskal lurraldeen za-
tiketa inposatu zuelako; euskal 
lurraldeak, loreontzia izango 
zirena, apurtuz. Jaialdian lo-
reontzia berreraikiko dugu, 
herri ikuspegitik eta ikuspegi 
kulturaletik". 

Kultura ukitu nabarmena 
izango duen ekitaldia izango 
da, beraz: "Ikuskizun oparoa 
antolatu dugu. Alde batetik, 
Ipar zein Hego Euskal Herriko 
kultura sortzaileak izango dira 
gurekin; betiere, epizentroa 
Bergaran jarrita, bertako kul-
tur-sortzaileen protagonismoa 

handia izango delako. Hala, 
Euskal Herri osoa irudikatzen 
duen puzzlea, loreontzia, osa-
tuko dugu puskaz puska". Hori 
baino gehiago ere antolatu dute, 
eguazten iluntzean Olaso do-
rreko lorategian egindako pren-
tsaurrekoan azaldu zutenez: 
"Monzon hil zenetik 40 urte 
pasa diren honetan, euskal kul-
tura biziberrituz eta eraldatuz 
joan da, kultura bizirik dagoen 
seinale. Horregatik, euskal kul-
turaren adierazpide anitzak 
batuko ditugu jaialdian, musi-
kari tarte berezia eginez: Mon-
zonen letra eta abestietatik 
abiatuz, ikuspegi kulturaletik 
hamaika adierazpide taulara-
tuko ditugu, klasikoak eta mo-
dernoak; atzokoak, gaurkoak 
eta biharkoak". 

Frontoiko oholtzara igoko 
direnen artean egongo da Gotzon 
Barandiaran kultura sortzailea, 
euskal kulturaren transmisioaz 
eta biziberritzeaz arituko dena. 
Olaso Dorreko Urko Aiartza, 
berriz, Telesforo Monzonen on-
dare kultural eta politikoaz 
arituko da: "Hitz gutxitan, Eus-
kal Herriak eta euskal kulturak 
bi estaturen menpe eta mundu 
globalizatuan bizirik jarraitzen 
duela ospatu eta etorkizuna 

bermatzeko, Monzon gogoan, 
gure proposamena plazaratuko 
dugu". Honako talde hauek har-
tuko dute parte jaialdi-omenal-
di horretan: Moises Azpiazu 
Dantza Taldeko eta Bergarako 
Musika Eskolako dantzariak, 
Bergarako marrazkilari eta 
grafiti-egileak, Brigade Loco 
musika taldea, La Basu eta Chill 
Mafia. Jaialdia borobiltzeaz 
arduratuko dira Maddi Ane 
Txoperena eta Sustrai Colina. 
Sarrerak salgai daude dagoe-
neko Pol-Pol eta Arrano taber-
netan, hamar eurotan. Sarre-

retatik lortutako diru guztia 
euskal kultura sustatzera bide-
ratuko dutela aurreratu dute 
antolatzaileek.

Bergarako EAJren salaketa 
Bestalde, Bergarako EAJk ez 
du begi onez ikusten Udalak 
Olaso Dorrea Fundazioarekin 
adostutako hitzarmena, eta, 
otsailaren 22ko osoko bilkuran 
egin moduan,  ohar bidez be-
rretsi dute akordioarekin za-
lantzak dituztela: "Hitzarmenak 
hainbat eta hainbat hutsune 
ditu. Edozein elkarterekin edo 
fundaziorekin hitzarmen bat 
sinatu aurretik, guztia ondo 
lotu beharra dago; bergararren 
diruen kudeaketa zintzotasunez 
eta arduraz egin beharra dago".

Jeltzaleek salatu dute Berga-
rako Udalak 20.000 euroko di-
rulaguntza emango diola Fun-
dazioari urtero, eta beste hain-

bat galdera bideratu dizkiote 
Udal Gobernuari: "Nola da 
posible aktibitate edo emergen-
tzia planik gabe martxoaren 
13an bisitak zabaltzea? Edozein 
ekintza, taberna edo komertzio 
zabaltzeko ezinbestekoa da... 
Zergatik Fundazioarekin ez? 
Nola da posible Udalak turismo 
plana izan gabe –lau hilabete 
barru jasoko da– horrelako di-
rulaguntza bideratzea, planaren 
emaitza ezagutzeke? Hitzarme-
nak ez du jasotzen bisitariak 
ikusiko duena zer den, eta, 
gainera, Udal Gobernuak otsai-
leko osoko bilkuran ez zuen 
erantzuten jakin bisitariak zer 
ikusiko zuen eta nola gauzatu-
ko zen bisita. Ez du inongo 
planik jasotzen. Gainera, hi-
tzarmena bilkuran onartu au-
rretik, webgunean, prentsan… 
publikatuta zegoen, Udalaren 
ikur eta guzti". 

MARTXOAREN 20KO 
OMENALDIRAKO 
SARRERAK SALGAI 
DAUDE POL-POL ETA 
ARRANO TABERNETAN

Telesfororen anaia zen Isidro Monzonen etxean amaituko da bisita gidatua. 

Telesforo Monzon ageri den koadroa, balio handiko beste artelan eta altzari batzuekin, beheko solairuan. ARGAZKIAK: JULEN IRIONDO

Martxoaren 9an, Monzon hil zela 
40 urte bete ziren egun berean, 
banatu zuten Olaso Dorrea 
Fundazioak eta Udalak sortutako 
lehen Monzon-Ganuza saria. 
Seaskako ikastolen lehen 
andereño izan zen Libe Goñi 
Garatek (Oteitza, 1947) jaso zuen 
saria, "biziki eskertuta"–ikus 
elkarrizketa 10. orrian– . Gorka 
Artola alkateak "urte luzez 
isilean" egindako lana aitortu 
zion Goñiri: "Azken 50 urteotan, 
Libe Goñi bezala, beste ehunka 
lagun, isilean, egunez egun, 
eskuz esku aritu dira euskararen, 
euskal kulturaren, euskal 
jendartearen alde, elkartasunez... 
Eta, agian, saritzen ditugun Goñi 
anderearen balioetan daude 
datozkigun garaietarako 

konponbideen errezetak: lana, 
lana, eta ahal dugun guztietan 
elkarlana". Olaso Dorrea 
Fundazioko presidente Iratxe 
Esnaolak sariketa bera goraipatu 
zuen: "Hori da martxoaren 9ari 

eman nahi diogun esanahia: 
Euskal Herriari, bere lurralde 
guztiei, euskal kultura zein 
hizkuntzari eskainitako bizi 
oparoa izan dutenen eguna 
izatea nahiko genuke". 

Aurreskua dantzatu zioten Goñiri; atzean, Zaloa Ipiñaren artelana. J. BEREZIARTUA

Banatu dute lehen 'Monzon-Ganuza' saria 
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H.L./J.O. bERgaRa
Bergarako pentsiodunen mugi-
menduak omenaldi berezia egin 
nahi izan die emakume pentsio-
dunei, eta, bereziki, azken hiru 
urteetan hutsik egin gabe kale-
ra atera diren Pilar Kamirua-
gari eta Kontxi Tenari. Biek 
iritzi bera partekatzen dute, "lan 
asko eginagatik ere pentsio dui-
nik" ez daukatela, eta "belaunal-
di berriei borrokan jarraitzea" 
tokatzen zaiela.

Omenaldiagatik hunkituta 
agertu dira. 13 urte zituela hasi 
zen lanean Kamiruaga: "Ez ba-
duzu ezer egiten, hemen ez da 
ezer  lortzen, denak lapurretan, 
besterik ez dute egiten". Eta 
hauxe esan zuen Tenak aste-
leheneko omenaldian: "Mundu 
osoari eskertu nahi diot; bere-
ziki, bergararrei. Nire jaiote-
rriari ez diot ukorik egiten, 
baina oso gustura nago hemen".

Eskaerak, bizimodua hobetzeko 
Pentsiodunen mugimenduko 
kideek, bestalde, "milaka ema-
kume pentsiodunek bizi duten 
miseria" salatu dute, eta "gene-
ro-arrakala desagerrarazi nahi 
duen neurririk" ageri ez dela 
nabarmendu. Izan ere, pandemiak 
desberdintasun horiek "areago-
tu" egin dituela uste dute, ema-
kumeen aitortu gabeko lanaren 

kontura arreta lanak areagotu 
egin direla eta.

Emakume pentsiodunen bo-
rroka "hamarkadetan zehar lan 
merkatutik kanpo utzi dituen 
sistema patriarkalaren aurkako 
borroka eta aliantzak eraikitze-
ko espazio" gisa definitu dute 
emakume pentsiodunek. 

Eskubideetan eta pentsioetan 
benetako berdintasuna lortzen 
ez den bitartean adineko ema-
kumeek euren bizitzaren amaie-
ra "larrituta, bakardadean, po-
brezian, abandonatuta eta gi-
zarte-bazterkerian" bizi beharko 

dutela argi dute pentsiodunen 
mugimendukoek, gainera.

Genero-arrakala ezabatzea 
Horrexegatik, besteak beste, 
eskatzen dute 1.080 euroko gu-
txieneko pentsioa izatea, gene-
ro-arrakalaren desagerpena, 
zainketa lanen aitorpen sozia-
la eta ekonomikoa, ordaindu 
gabeko lanaren gaineko ezta-
baida publikoa eta alarguntza 
pentsioa bat etortzea kotiza-
tzailearen ezkontideak adin 
mugarik gabe kobratutakoaren 
ehuneko ehunarekin.

Kamiruaga eta Tena, astelehenean egindako omenaldian. HASIER LARREA

Pentsioen alde egindako 
lanagatik omenduak
bizkaitarra da Pilar kamiruaga eta Extremaduratik etorritakoa, berriz, kontxi tena; ia 
bizitza osoa eman dute bergaran lanean: hain zuzen ere, kamiruagak zaintza lanak 
egiten eta tenak Soraluzeko eta Mekolaldeko, fabriketan

J.O.  bERgaRa
Bergarako Mariaren Lagundia 
ikastolako ikasleek Yune No-
gueiras aktore eta musikari 
bergararra elkarrizketatu zuten 
joan den otsailaren 26an. Gal-
degazte saioaren zazpigarren 
denboraldiaren baitan, martxoa-
ren 17an egongo da saioa ikus-
teko aukera Goiena telebistan,  
21:30ean eta 23:30ean.

Saioa barrutik ezagutzen 
Bergarar aktore gaztea hobeto 
ezagutzeko aukera izateaz gain, 
telebista plato bat, errealizazio 
gela bat eta erredakzio bat eza-
gutzeko tartea izan dute ikasleek. 
Ikastetxe bakoitzeko lau ikaslek 
hartzen dute parte saio bakoi-
tzean, modu zuzenean; Mariaren 
Lagundiko ikasleen kasuan, 
Aitor Arzelus eta Elene Mendi-
zabal aritu ziren kazetari lane-
tan, galderak egiten.

Ekai Kortabarriak eta Elene 
Mendizabalek, aldiz, saioa nola 
errealizatzen den zuzenean ikus-
teko aukera izan zuten. Jokin 
Bereziartua Galdegazte-ko aur-
kezlearekin elkarlanean elka-
rrizketa prestatzeaz arduratu 
dira ikasle bergararrak. 

Yune Nogueiras, saioko platoan. I.S.

Mariaren Lagundiko ikasleak, 
Yune Nogueirasekin berbetan
Martxoaren 17an –eguaztena– egongo da ikusgai saio 
osoa, goiena telebistan, 21:30ean eta 23:30ean

Udal Gobernuak gogora ekarri 
du gaur egungo osasun egoeran 
kirol eskaintza mantentzeko 
arauak betetzea "ezinbestekoa" 
dela. "Erabiltzaileei gogorarazi 
nahi zaie maskara une oro era-
man behar dela, baita intentsi-
tate handiko ariketetan ere. 
Dutxatzeko unean baino ezin da 
erantzi". Hain zuzen, gogorara-
zi dute aldageletan aldiko per-

tsona bat dutxatu daitekeela: 
"Aldageletan ezin da ezer utzi, 
takiletan sartu behar dira arro-
pa, zapatak eta ekarritako guz-
tia; lekutik kanpo utziz gero, 
ezin da garbiketa edo desinfek-
zio-lana behar bezala egin; on-
dorioz, ingurunea kutsatuta egon 
daiteke", gaineratu dute.

Txanda errespetatzea eta ele-
mentuak desinfektatzea norbe-
raren ardura dela gogoratu dute: 
"Pertsonaren bat kutsatuta ba-
dago, beste pertsonaren bat ku-
tsatu dezake".

Agorrosingo arauak 
bete egin behar direla 
gogorarazi du Udalak

Goiena komunitatea 
Jardun Euskara 

Azken 26 edizioetako leloen eta 
txorimaloen irudiekin erakus-
keta antolatzen dabiltza. Aurten 
egindako edo aurreko urteko 
argazkiak bidaltzera animatu 
nahi izan dituzte herritarrak. 
Hilaren 22ra arte bidali daitez-
ke; 605 71 24 69 telefonora edo: 
gaztejardun@topagunea.eus.

Erramu Zapatura 
begira, txorimaloak 
egiteko deialdia
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Ohiko batzar nagusia
Martxoaren 23an, asteazkena, 
Bergarako Musika Eskolako 
ohiko batzar nagusia egingo 
dute, 19:00etan eta 19:30ean.

St. Patrick's kontzertua
Shane Curleyk eta Azkaiter 
Peloxek eskainiko dute, 
hilaren 18an, Seminarixoan, 
19:00etan. Zortzi euro da.

Zinekluba gaur
Dynamo zineklubak eta 
Angiolillo liburutegiak 
elkarlanean antolatu duten 
transexualitateari buruzko 
martxoko zine zikloaren 
baitan, El último verano de la 
boyita filma egongo da ikusgai 
gaur, 18:30ean, kartzela 
zaharrean.

oHaRRak

Bihar, hilak 13, egingo dute 
Mundu berri bat guztiontzat 
ekitaldi irekia, frontoian, 
18:00etan hasita. Bizipoza egi-
tasmoaren baitako lau elkarte-
ren eta bertako kide diren ber-
gararren esperientziak ezagu-
tzeko aukera izango da. Ekital-
dian, Indai talde bergararrak 
emanaldia eskainiko du eta 
Aroa Elortzaren poesiak ere 
izango dira gozagai. Doako eki-
taldia da eta sarrerak Semina-
rixoko webgunean eskuratu 
daitezke. Domekan, martxoaren 
13an, Pirritx, Porrotx eta Ma-
rimototsek etxeko txikienenda-
ko emanaldia egingo dute, Udal 
Pilotalekuan, 11:30an. Sarrerak 
agortuta daude dagoeneko.

Bizipoza elkartearen 
jaiaren baitan, ekintza 
ugari asteburuan

Herritar batek galdetu du ea Errekalde jauregiko lorategiko 
eremua ez den Mizpirualdeko egoiliarrendako: "Egoiliarrendako 
eremua bada, zergatik erabiltzen dute egoiliar ez direnek?".

GOIENA

goRa Eta bEHERa

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

Zalantza egoiliarren 
eremuko erabileran

J.O. bERgaRa
COVID-19ak eta horrek eragin-
dako pandemiak ekonomian 
"eragin zuzena" izan du, baita 
makina-erremintaren alorrean 
ere. Hala zehaztu zuen Soraluce 
S. Coop. enpresak iazko azaroan 
udal erregistro-sarrerarekin 
idatzia aurkeztu zuenean: " 2020ko 
Kudeaketa Planean aurreikusten 
zen fakturazioan % 20ko jaitsie-
ra izan da, eta eskaeretan %30eko 
jaitsiera. Pandemiaren bigarren 
olatuak ere 2021eko aurreikus-
pena iluna izatea ondoriozta 
dezake".

2019an adostutakoa
Bergarako udalbatzak hitzarme-
na onartu zuen 2019an Soralu-
cerekin, enpresak Osintxun duen 
planta egonkortu –beste pabiloi  
bat eraikiko dute–  eta Amilla-
gako lantokian Lidl supermer-
katu bat zabaltzeko. 2020ko 
azaroko ohiko osoko bilkuran 
jada eztabaida sortu zuen hi-
tzarmen berriak. Bere momen-
tuan EH Bilduk izandako jarre-

ra salatu zuen orduan EAJk: 
"2019an hitzarmen hau udalba-
tzara etorri zenean, EH Bilduk 
bere abstentzioa aurkeztu zuen. 
Ez zen batere ausarta izan, ez 
zuen Soraluceren aldeko apus-
turik egin".

Egoera aldatzean gauzatzeko
Egoera ekonomikoak eraginda, 
eta kontuan izanik Lidl-i egingo 
dioten Amillaga poligonoko pa-
biloien salmentak "ezin izango 
duela estali Osintxun eraiki 
behar duten pabiloi berriaren 
inbertsioa", hirigintza-hitzar-
meneko ezarritako ordainketa 
betebeharren epeak atzeratzea 
eskatu zuen Soralucek. 

Hala zehaztu zuten Udaletik: 
"Bigarren estipulazioko epeak 

luzatzea eta Lidl Amillagako 
pabiloian ezarri ahal izateko 
abian dagoen Bergarako Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorre-
ko bigarren aldaketarekin ja-
rraitzea eskatu zuten. Soraluce 
kooperatibak bere aktibitatea 
Bergaran finkatzea helburu duen 
hitzarmen honetan moldaketa 
batzuk egin behar izan dira pan-
demiagatik; egoera honi buelta 
ematen diogunean egingarria 
izango da hitzarmena".

Aho batez onartua 
Udal arkitekto zerbitzuburuaren 
txostenari eta Lurraldeko ba-
tzordearen proposamenari ja-
rraituz, udalbatza osatzen duten 
17 udalkideetatik bertaratutako 
16k aho batez onartu zuten otsai-
laren 22ko ohiko osoko bilkuran 
Soraluce S. Coop. enpresarekin 
garapen industrialerako ados-
tutako hirigintza-hitzarmenean 
eskatutako aldaketa onartzea.

Hala, asteon sinatu dute hi-
tzarmena Gorka Artola alkateak 
eta Soraluceko Rafael Idigorasek.

Lidl supermerkatuari salduko dioten Amillagako Soraluce enpresaren pabilioia, atzo goizeko irudian. JONE OLABARRIA

Soraluce enpresarekin 
hitzarmena, moldatuta
CoViD-19ak Soraluce S. Coop enpresaren ohiko jardunean izan dituen ondorio 
ekonomikoek eta aurtengo aurreikuspenak eraginda sinatu dute udalak eta enpresak  
ezarritako ordainketa epeen atzeratzea onartzen duen hitzarmen moldatua

"COVID-19AK ERAGIN 
DUEN EGOERARI 
BUELTA EMATEAN 
EGINGARRIA IZANGO 
DA HITZARMENA"
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Maider Arregi aNtzuoLa
Antzuolako trenbide zaharreko 
bide berdea beste pare bat astez 
itxita egongo da erabiltzaileen-
dako aste barruan. Izan ere, 
Irimoi auzotik Lizarragaraino-
ko tartean, Kaxeta inguruan 
hasita, basolanetan dihardute 
eta kamioendako pasoa dago 
bertan. "Pinuak botatzen dihar-
dute, eta, lanok errazago egite-

ko, trenbidean bertan lan egite-
ko baimena eskatu zuten. Hila-
bete eta erdiz egongo da itxita 
bide berde zati hori. Eguraldi 
ona lagun izan dute, eta kalte 
handirik egin gabe aterako di-
tuzte pinuak", azaldu du Ion 
Arangurenek, Nekazaritza eta 
Ingurumen zinegotziak. 

Basolanak amaitutakoan, en-
presa bera arduratuko da bidea 

txukuntzeaz. Bien bitartean, 
asteburuetan dute antzuolarrek 
trenbide zati horretan paseatze-
ko aukera. "Herritarrei eskatu 
gura diegu pazientzia pixka bat; 
elkarbizitza egoera hau ulertzea, 
alegia. Hala, zapatuan eta do-
mekan sarrera erabilgarri egon 
dadin, txukuntzeko eskatu dio-
gu enpresari, eta hala egiten ari 
da", argitu du zinegotziak.

Kaxeta inguruko bide berde zatian emakume bat txakurrarekin. MAIDER ARREGI

Basolanek pare bat aste 
iraungo dute, oraindik
Martxa onean doa irimoi eta Lizarraga auzo artean egiten ari diren basolana. 
Eguraldia lagun izan dute, eta, horregatik, bide berdeak kalte gutxi izango ditu; dena 
den, lanok amaitzean, enpresak bidea txukundu egingo du erabiltzaileendako

Garbi jokatzeko 
eskatu du, beste 
behin, Udalak
Antzuolako Udalak berriro 
herritarrei eskatu die garbi 
jokatzeko. "Azken 
hilabeteotan, behin baino 
gehiagotan, eta askotariko 
ikuspegietatik, ingurua garbi 
mantendu beharraz hitz 
egiten da. Oraindik badugu, 
ordea, zer ikasi", adierazi du 
Antzuolako Udalak.

HIRIX

goRa Eta bEHERa

Antzuolako zentroko erabiltzaile bat txertatzen. ANTZUOLAKO EGUNEKO ZENTROA

Pfizer txertoa jaso dute Eguneko 
Zentroko hamaika erabiltzailek
"Pozik" hartu dutela txertoa eta lasaitasuna ekarri diela 
aitortu dute familiek eta Eguneko zentroko arduradunak 

Maider Arregi aNtzuoLa
Antzuolako Eguneko Zentroko 
hamabi erabiltzaileetatik ha-
maikak jaso dute Pfizer etxeko 
txertoa. Txertaketa azkarra eta 
erraza izan dela aitortu du zen-
troko arduradun Beatriz Guel-
benzuk: "Erabiltzaileek oso 
pozik hartu dute txertoa; lasai-
tasuna ekarri digu. Hamabi 
erabiltzaile daude, baina batek 
ezin izan du etorri. Hala, ordez-
koen zerrendan zegoen langi-
leari jarri diote poteko azken 
txertoa". Gaineratu du bakarren 
batek besoko min pixka bat izan 
arren guztiak daudela ondo, 

albo-kalterik gabe. Bigarren 
dosia hemendik hiru astera har-
tuko dute. 

Ordezkoen zerrenda 
"Erabiltzaileen eta langileon 
zerrendak Diputazioak ditu; 
adinaren arabera txerto ezber-
dina jarriko digute. Hala, 55 
urtetik beherakoei AstraZeneca 
jarriko diete. Erreserba zerren-
da ere badugu, eta, aipatu dudan 
bezala, langile batek jada hartu 
du txertoa. Gainontzekook, aldiz, 
oraindik ez dakigu noiz txerta-
tuko gaituzten eta zein irizpide 
jarraituko duten".

Martxoan hastekoak ziren bide 
berdeko eta Jauregiko tunelaren 
obrak. Enpresak, ordea, lanei ez 
ekitea erabaki du azken unean, 
Diputazioarekin daukan 
desadostasuna medio. "Beste 
behin, herritarra da kaltetua. 
Enpresa berri bat kontratatzeko 
prozesuak luze jo dezake, 
gainera. Lanekin lehenbailehen 
hasteko borondatea eskatu gura 
diogu Diputazioari". Jauregiko tunela hondatuta. M.A.

Jauregiko tuneleko obra, geldi

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI?
berriak@goiena.eus
edo  688 69 00 07.
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MAIDER ARREGI aNtzuoLa
Pak choi deritzon azalore txina-
tarra, kale azalorea, tirabeque 
lekalea… Horiek guztiak azoka-
tan ikusten eta saltzen hasiak 
dira. "Begetariano, begano nahiz 
krudiboroendako aproposak 
dira; haragiak dituen propieta-
teak eskaintzen dituzte", konta-
tu du Tomas Larrañagak.
Ohiko barazkiez gain, bereziak di-
renak ere landatuta dituzu ortuan. 
Denak modu ekologian ekoiztu-
takoak dira. Geroz eta barazki-
zale gehiago dago eta guk auke-
ra ezberdinak ematen dizkiegu. 
Misuna (mostaza) gorria eta 
berdea, erremolatxa gorria, zi-
lantroa (martorria), pak choi 
aza… zaporean aberatsak dira.
Jatorri txinatarra duen azalorea ere 
moda-modan jarri omen da. 
Globalizazioak ekarrita hainbat 
produktu aurki daitezke Japonia 
edo Txinakoak. Pak choi-a aza 
txinatarra da, modan jarri da 
eta gero eta gehiago ikusten eta 
saltzen da azoketan. Baita mi-
suna (mostaza) gorria eta berdea 
ere; entsaladan dastatzen diren 
hainbat belar dira. Osasungarriak 
eta propietate handikoak.
Beganoen elikaduraren osagarri 
dira belar horiek? 
Ez beganoena soilik; baita ere 
dena gordina jaten duten kru-
diboroendako zein begetaria-

noendako. Haragiak dituen 
mineralak eta propietateak es-
kaintzen dituzte belar hauek. 
Kale izeneko aza hostoak, adi-
bidez, badauka ezberdina den 
B bitamina; haragiak daukan 
berdina, hain zuzen. 

Osasuntsu egoteko, sustraiak jatea 
gomendatzen duzu. 
Bai. Patata alde batera utzi eta 
mineralez eta bitaminaz beteri-
ko sustraiak jatea: azenarioa, 
erremolatxa, arbi zuria eta mihi-
lua, besteak beste.
Pandemiak nola eragin dizu? 
Zure burua ondo elikatuta eta 
emozioak ondo landuta, arazoak 
saihestuko dituzu. Pandemian, 
azokara jende gehiago etorri 
dela sumatu dugu. Orain, egoe-
ra normaldu egin da. Ez dugu 
arazorik izan, azokak pandemia 
garaian irekita egon direlako.

Larrañaga, ortuan, eskuetan hainbat sustrai dituela. MAIDER ARREGI

"Txinako azaloreak 
propietate asko ditu"
TOMAS LARRAÑAGA baSERRitaRRa
ohiko barazkiez gain, tomas Larrañagak badu bere ortuan jatorri txinatarra duen 
barazkia ere; pixkanaka gure azoketan lekua egin, eta arrakasta ere baduela dio

"OSASUNTSU 
EGOTEKO, PATATA 
GUTXIAGO JATEA ETA 
SUSTRAIAK JATEA 
GOMENDATZEN DUT"

Lapatza baserriko berotegian 
ilar berdea loretan dago. 
Bizpahiru astean batzeko gertu 
egongo dira ilar aleak.

Lapatzan, baina, 
Mediterraneoan oso ezaguna 
den lekalea landatzen dute: 
tirabeque-a. Ilarra eta leka 
batera daramatzan barazkia da. 
"Erraz prestatzen da 
tirabeque-a, eta zaporez oso 
fina da", dio Tomas Larrañagak. Ilarrak, loretan, berotegian. M.A.

Ilarren garaia iristear da

MIKEL OLABARRIA 

Pentsiodunak, M8arekin bat
Astelehen eguerdian, pentsiodunek bat egin zuten emakumeen 
aldarrikapen eta borrokarekin. "Emakumeen Nazioarteko Egunean, herriko 
feministek ere gure aldarrikapenarekin bat egin nahi izan dute eta 
jendetza batu gara plazan; 135 lagun inguru", adierazi dute Antzuolako 
pentsiodunen eta erretiratuen elkarteko kideek.

Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai. LANKU

Hilerokoa eta emakumeen 
masturbazioa, umoretik jasoak
'Luze edo motz' feminismoa eta euskara oinarri dituen 
antzezlana ikusgai izango da bihar torresoroa aretoan 

Maider Arregi aNtzuoLa
Bakean dagoena bakean utzi 
emankizunaren haritik jarraituz, 
Luze edo motz ikuskizunean 
generoa hartuko dute umore 
gai, gizartea zertan den luze eta 
zertan geratzen den motz galde-
tzeko Mirari Martiarenak eta 
Idoia Torregaraik.

Horretarako, hilekoa, meno-
pausia, ligatzeko teknikak eta 
sexua izango dituzte hizpide, 
besteak beste.

Kritika eginez, deseraikiz eta 
barre eginez bazterrak zirikatzen 
jarraitzeko bueltatu direla ai-
tortu dute. 

Feminismoa eta euskara dira 
Martiarena eta Torregarai umo-
risten ardatza.

Umorea serio eta plazerez har-
tzen dutela diote agertokian 
konplizitate handia erakusten 
duten bi emakumeek.

Aitortza
Arrakasta eta ikusleen aitortza 
jaso du jada Luze edo motz an-
tzezlanak. Hala, antzuolarrek 
Torresoroa aretoan izango dute 
ikuskizunaz gozatzeko aukera, 
bihar, zapatua, 18:00etan. Sarre-
rak liburutegian eta online bidez 
eskuratu daitezke. 
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Arantzazu Ezkibel Galdos ELgEta
Elgetako Eguneko Zentroko era-
biltzaileak martitzenean txerta-
tu zituzten. Pfizer etxeko txertoa 
jaso zuten gaur egun eguneko 
zentroa erabiltzen duten sei 
erabiltzaileek; txertatzeke gera-
tzen dira langileak.

Zazpi erabiltzailerendako tokia 
Elgetako Eguneko Zentroak zaz-
pi lagunendako tokia dauka: 
gaur egun, sei erabiltzaile ditu; 
horietatik bi elgetarrak dira eta 
beste laurak, eibartarrak. Egu-
neko Zentroko arduradun Bea-
triz Guelbenzuk azaldu du otsail 
erdialdean bidali zituztela zen-
troko erabiltzaileen datuak Di-
putaziora: "Uste genuen guztiok 
txertatuko gintuztela, baina ez 
da horrela izan". 

Pfizer etxeko txertoa jarri die-
te nagusiei –adinari dagokionez 
ez du mugarik; izan ere, Aztra-
Zeneka 55 urtetik beherakoei 
ematen diete–, eta langileak ez 
txertatzeko arrazoia antolaketa 
izan da: "Pote bakoitzetik sei 
txerto ateratzen dituzte eta ez 
dute potea zabaltzen, ez badau-
de sei pertsona txertatzeko; Az-
traZenekarekin ere berdin: 10 
lagunendako potetxoak direnez 
ez baldin badaude 10 pertsona, 
ez dira poteak zabaltzen". Mul-
tiplo hori gertatu ez zenez, lan-
gileak txertatu barik geratu 
ziren –zazpi langile dira, eta 
horietatik bi txertatuta daude, 
beste zentro bateko langileak 
ere badirelako–. Txertoa jaso 
dutenek ez dute arazorik, minik 
edo bestelakorik izan: "Dena 
ondo joan zen, inor ez zen ke-
xatu. Normalean, Pfizerren txer-
toak ez du arazorik ematen; 
beharbada, bigarren dosian… 
Hiru aste barru jarriko diete 
bigarrena".

Txertoa, mugarri 
Beatriz Guelbenzuk dio Elgeta-
ko zentroan inork ez duela era-
gozpenik izan txertoa hartzeko. 

"Uste dut txertaketa mugarria 
izango dela gure egunerokoan. 
Alde horretatik, oso pozik dau-
de bai erabiltzailek eta baita 
familiak ere. Lasaitasuna eman 
die txertaketak". 

Azken urteko balorazioa 
Azkeneko urtea berezia izan 
dela aitortu du Guelbenzuk; hala 
ere, urte osoan itxi beharrik ez 
dute izan, eta pozik dago pan-
demiaren inguruan egin duten 
lanarekin. Gaineratu du: "Zentro 
txikia denez, erabiltzaile gutxi 
dituena, antolaketa arazoak iza-
tea ohikoa da gurea moduko 
zentro batean. Hori kontuan 
hartuta, pandemiak ez du eragin 
handirik izan gure egunerokoan, 
esango nuke izan dela gutxien 
sufritu duen zentroa. Funtzio-
natzen genuen, eta dugu, fami-
lia baten moduan. Uste dut 
daukagun kasuistikagatik gu-

txien sufritu dugula pandemia-
ra egokitzerakoan". Garraiora-
ko txandak, jangelarako txandak, 
ordutegi bereiziak... ez dute 
horrelakorik egin behar izan, 
sei erabiltzaile besterik ez du-
telako. "Alde horretatik, alda-
keta handirik ez egin izatea ere 
onuragarria da erabiltzaileen-
dako", dio arduradunak. Hala 
ere, pandemiak berak eskatzen 
dituen segurtasun arauak zorrotz 
bete dituzte: irteerak eta sarre-
rak kontrolatu, higienea... "Egia 
da, orain, ariketa indibidualak 
gehiago egiten ditugula, eta ez 
horrenbeste taldeko ariketak", 
dio. Gainera, familien lana na-
barmendu du: "Etxean PCR 
probaren bat izan dutenean, 
emaitza jakin arte ez dituzte 
zentrora ekarri". Hori horrela, 
itxierarik ez izateak asko lagun-
du duela dio; izan ere, bai psi-
kologikoki eta baita zentroko 
antolaketan ere lagungarria izan 
da: "Trastorno kognitiboak di-
tuzten nagusiengan asko igartzen 
da itxiera bat". Elgetako zentroan 
bi pertsonak pasa dute COVID-19 
gaixotasuna, eta ondo daude, 
zentroan berriro ere. Orain arte 
moduan jarraitzea da Guelben-
zuren nahia. 

Eguneko zentroko bi erabiltzaile elgetarrak. EGUNEKO ZENTROA

Txertatu dituzte Eguneko 
Zentroko erabiltzaileak
Pfizer txertoaren lehenengo dosia jarri zieten sei erabiltzaileei eta txertoa jasotzeke 
geratu dira langileak. zentroko arduradunak dio ez dutela albo-ondoriorik izan eta 
mugarria izango dela; "pozik" daudela bai erabiltzaileak eta baita familiartekoak ere 

ERABILTZAILEEK HIRU 
ASTE BARRU JASOKO 
DUTE PFIZER ETXEKO 
BIGARREN DOSIA, 
ZENTROAN BERTAN

Herritar bat hondakinak edukiontzi horira botatzen. L.Z.L.

Poliki bada ere, txarrera doaz 
gaikako bilketa datuak Elgetan
Errefusera botatzen direnen artean bada zer hobetu, eta 
baita ere plastikoen frakzioan zein frakzio organikoan

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Urte hasieran argitaratu ditu 
Mankomunitateak 2020ko herriz 
herriko bilketa datuak. Elgeta-
ren kasuan, aurretik ere atze-
mandako beheranzko joera 
baieztatu egin da; izan ere, lau 
urteotan sei puntu egin du behe-
ra gaikako bilketak. Horri gehi-
tu behar zaio inpropio kopuru 
esanguratsua agertzen dela 
oraindik ere organikoaren edu-
kiontzi marroian, ontzi arinen 
edukiontzi horian eta, batez 
ere, errefusaren edukiontzi gri-
sean.

Akats nagusiak 
Mankomunitateak duela gutxi 
egin du hondakinen karakteri-
zazioa herrika. Datu horien 
arabera, frakzio organikoaren 
%3,88 inpropioak dira. Zabor-
poltsak (%2,30), pixoihalak, 
konpresak, tanpoiak zein mu-
kizapiak (%1,19) daude bertan.

Edukiontzi horira botatako 
%30,05 ere inpropioak dira: edu-
kiontzi ez diren plastikoak 
(%5,39), ehunkiak (%5,04), pi-
xoihalak, konpresak zein muki-
zapiak (%4,96), film komertzial-
industrialak (%3,44) eta materia 
organikoa (%2,48) aurkitu di-
tuzte. Azkenik, errefusaren edu-
kiontzira botatako %73,54 in-
propioa da, eta datu kezkagarria 
da hori. Aurkitu dira ontzi ari-
nak (%7,05), materia organikoa 
(%6,14) eta bestelakoak (%60,36). 
Bestelakoetan sartzen dira, esa-
terako, ehunkiak, lurra eta obra 
hondakinak, fluoreszenteak…

Bilketa datuak
2014 %43,65

2015 %77,56

2016 %81,20

2017 %79,74

2018 %75,60

2019 %75,77

2020 %75,43

ITURRIA: DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

"Erlaxatzen joan gara 
Elgetan eta garbi ikusten 
da badagoela hobetzeko 
tartea. Bailarako herri 
guztietan joera antzerakoa 
da eta herritar guztioi 
dagokigu ahalegina egiten 
jarraitzea. Egia da 
azkenekoak garela 
kontsumo katean eta 
badaudela katean beste 
maila bateko ardurak ere, 
baina gure esku dagoena 
egitea dagokigu". 

"Ahalegintzea   
dagokigu"

IBAI 
LARRAÑAGA 
ziNEgotzia
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A.E. ELgEta
Carlota Alfaro donostiarrak 
energia femeninoen eta masku-
linoen gainean jardun zuen El-
getako hitzaldian.
Nolako erantzuna izan du hitzaldiak? 
Oso ondo egon da; liburutegiko 
edukiera bete egin da, 15 bat 
lagunekin. Jendeari kosta egin 
zaio parte hartzea; animatu di-
renerako, denbora agortu zaigu.
Zer esan nahi duzu, zehazki, mujer 
salvaje diozunean? 
Termino hori Mujeres que corren 
con los lobos liburuan irakur 
daiteke. Emakumearen indarraz 

dihardu; kondaira zaharrekin 
konektatu eta barruan dugun 
sena, sortzailea eta jakituria 
ateratzea da. Orain dela 10.000 
bat urteko Europan ez zegoen 
sistema patriarkaturik; esaten 
da sistema matristikoa zela; hau 
da, emakumeak eta gizonezkoak 
baldintza berekoak zirela. Gi-
zarte horien ezaugarriak ziren: 
biolentziarik eza, berdintasuna, 
errespetua, abegikoak izatea...
Garrantzitsua zen nondik zeto-
zen eta nor zinen, eta ez zer 
zenuen, patriarkatuan gertatzen 
denaren alderantziz.

Zergatik da garrantzitsua energia 
maskulinoen eta femeninoen oreka? 
Jendearengan zalantzak sortzen 
dituen gaia da, baina ez dago 
dudarik aurkako poloez osatuta 
gaudela. Energia femeninoak 
dira enpatia, anaitasuna, elkar-

tasuna, intuizioari kasu egitea... 
eta energia maskulinoak, aldiz, 
akzioa, indarra, helburuak lor-
tzea. Gaur egun, zigortuta dau-
de energia femenino handia 
duten gizonezkoak; eta, aldiz, 
emakumeek arrakasta lortuko 
dute energia maskulino handia 
izanez gero. 
Diozu benetako berdintasuna lortu 
nahi bada bestelako gizarte eredu 
bat eraiki behar dela. 
Bai; egungo gizarte ereduan 
energia maskulino gehiegi dago. 
Horren eredu garbia da gaur 
egun GKEetan lanean dabilen 
emakume kopurua handia. Orain 
dela urte asko izan genuen ma-
tristika eredu bat sortzen baldin 
badugu, jakina garaiak aldatu-
ko direla eta ez dela berdina 
izango, garrantzia hartuko du 
zu nor zaren eta nondik zatozen, 
eta ez zer duzun.

"Egungo gizarte ereduan 
energia maskulino gehiegi dago"
CARLOTA ALFARO iDazLEa
'Mujer salvaje' hitzaldia egin zuen liburutegian

Carlota Alfaro. LARRAITZ ZEBERIO

Ipuin kontaketa
Ipuinak HH-3 eta HH-4 
mailetako neska-mutikoei 
zuzendutakoak izango dira. 
Udal liburutegiak antolatuta 
izango den arren, boluntario 
taldeko kideetako bat arituko 
da. Parte hartu nahi duenak 
aurrez eman beharko du 
izena. Gaur, barikua, izango 
da, 17:20tik 18:00etara 
bitartean.

Podologo zerbitzua
Martxoaren 15ean, astelehena, 
kultura etxean, 15:00etatik 
aurrera. Ezinbestekoa da 
aurrez izena ematea, 652 74 82 
33 telefono zenbakira deituta. 
Xalbadorpe erretiratuen 
elkarteak antolatzen du, 
hilero.

oHaRRak

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Bigarren herri batzarrean ere 
24 herritar elkartu ziren, eta 
Amaia Zarrabeitiaren eta Idurre 
Zuazagastiren gidaritzapean 
egin zuten lan-saioa.

Lehen saioko egitekoa izan 
zen inkesta bidez jasotako eran-
tzunak eta proposamenak azter-
tzea, eta horien araberako erron-

kak identifikatzea. Hala, bigarren 
saioko egitekoa izan zen erron-
ka horiei aurre egiteko propo-
samen zehatzagoak egitea eta 
baliabideak, lankidetzak zein 
eredu inspiratzaileak identifi-
katzea. Nork bere gustuko alorra 
aukeratu, eta tamaina txikiko 
sei taldetan egin zuten gogoeta 
bertaratutakoek.

Kirola eta aisialdia 
Kiroldegia zaharkituta dagoela 
eta eremu horretarako kirol 
jarduera handia dagoela nabar-
mendu zuten batzarrean. Pro-
posamen artean irten ziren 
gaztetxea berritzea bi gela berri 
lortzeko eta kiroldegiari beste 
solairu bat egitea. Ondo balora-
tu beharreko gaia izanik gaur 

egungo kiroldegian oinarritzea 
akatsa izan daitekeela ere aipa-
tu zuten; izan ere, duela 40-50 
premietatik eraikitako kirolde-
gia da.  

Kirol eskaintza egokitzeko eta 
modernizatzeko premia ere ikus-
ten zuten bertaratutako herri-
tarrek. Premien inguruko kon-
tsulta egitea proposatu zuten, 
eta alor horretan aipamen be-
rezia egin zioten nagusienen 
aktibazioari.

Herriak natura-eremu oso za-
bala izanik kanpoko jarduerak 
bultzatzea premiazkotzat jo zu-
ten, eta proposatu zuten mendi-
zaletasuna bere modalitate guz-
tietan bultzatzea, PR edo GR 
markak osatzea, eta bidegorriak 
egiteko aukerak lantzea. Asen-
tzio natura-gune izateko lanke-
ta egiteko beharra ere ondorioz-
tatu zuten, eta autoak, parrilak 
eta suak aipatu. 

Kultura erronkak
Antzokia izanik inkestetan txar-
toen baloratutako elementue-
tako bat, gaiaren inguruan 
gogoeta egiteko elkartutako 
herritarrek  azpimarratu zuten 
kontinentea badagoela baina 
edukia dela indartu beharrekoa. 

Iraganeko eredua atzean utzi 
eta etorkizunari begirako zerbait 
eraikitzearen alde agertu ziren, 
eta horrelako erabakiak har-
tzeko hausnarketa prozesu bat 
antolatzea ez zuten okertzat 
eman.  Hain zuzen ere, adiera-
zi zuten erabakitzeko dagoela 

Elgetak kulturalki zertan in-
bertitu nahi duen.

Antzokia sorkuntzarekin lo-
tzeko aukeraz egin zuten berba: 
herritarrek erabiltzeko, Euskal 
Herriko taldeek entseguak egi-
teko… Intxortarekin eta Mendi 
Federazioarekin lotzeko aukera 
ere aipatu zuten. Eta hori guz-
tia, euskara zein komunitatea 
ardatz hartuta. Ikuspegi zaba-
letik pentsatzeko gaia dela ba-
loratu zuten, eta inguruko he-
rriak kontuan hartuta egin 
beharreko gogoeta. 

Bestelako alorrak 
Enplegua, osasuna eta herri 
identitatea ere landu zituzten 
batzarrean. Askotariko propo-
samenak irten ziren alor horie-
tan ere, baina hurrengo artiku-
lu batean lantzeko geldituko 
dira, oraingoz.

Elhuyarrek, orain, txostena 
aurkeztuko dio Elgetako Udala-
ri, Danon artian Elgeta 2030 
partaidetza prozesuak emanda-
koarekin. Gogoeta horretan 
irtendakoak oinarri hartuta 
landuko ditu Udalak aurrera 
begirako lan-lerro nagusiak eta 
idatziko du hurrengo plan es-
trategikoa. 

Danon artian Elgeta 2030 parte hartze prozesuaren bigarren herri batzarra, aurreko eguenean. L.Z.L.

Iraganera barik, aurrera 
begira jartzeko unea
Hilaren 4an egin zuten, Espaloian, 'Danon artian Elgeta 2030' parte hartze 
prozesuaren bigarren batzar irekia. aurreko saioan identifikatutako erronkei aurre 
egiteko proposamen zehatzak lotu, eta idatziz jasotzeko unea izan zen

TAMAINA TXIKIKO SEI 
TALDETAN BANATUTA 
EGIN ZUTEN GOGOETA 
BERTARATUTAKO 24 
HERRITARREK
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Konpondu 
beharra duen 
kalea
Euskadi etorbideko zoladura 
"penagarri" dagoela esanez 
bidali du argazki hau 
GOIENAra herritar batek. 
Egunean zehar ibilgailu 
dezente pasatzen dira 
erdiguneko kale horretatik, 
eta zoladuran zuloak daudela 
dio; konpondu beharra 
dagoela uste du.

goRa Eta bEHERa

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

Oihana Elortza oÑati
Jendeak badu irteteko gogoa, 
eta hori ondo igarri dute Oña-
tiko ostatuetan, Turismo Bule-
goan eta Arrikrutz kobetan. 
Itxiera perimetrala EAEra za-
baldu zutenetik telefono dei asko 
izan dituzte herriko turismo 
zerbitzuetan, eta erreserba asko 
egin dira dagoeneko.

Bizkaitarrak eta gipuzkoarrak 
Turismo Bulegoan eta Arrikrutz 
kobetan, esaterako, dei asko 
izan dituzte informazioa eska-
tzeko, eta hainbat erreserba ere 
lotu dituzte. Herriko ondarea 
zein kobak ikusteko txanda asko 
hartuta daude.

Gauza bera ari da gertatzen 
herriko ostatuetan ere. Zumel-
tzegi dorrean, esaterako, ez dute 
tokirik hurrengo hiru astebu-
ruetarako, otsailaren 19ko aste-
buru luzea barne. "Ikaragarria 
izan da. Mugak zabaldu eta 
gutxira hasi zen jendea deitzen 
eta tokia hartzen. Datozen hiru 

asteburuetarako beteta ditugu 
logela guztiak eta baita Aste 
Santurako ere. Pazko asterako 
ere ari gara deiak jasotzen. Ikus-
ten da jendeak ateratzeko gogoa 
duela", dio, pozik, Edurne Go-
rostidik.

Arantzazuko Goiko Bentan 
ere hartuta dituzte logela gehie-
nak dagoeneko. "Urteetan beze-
ro berdinak hartzen ditugu Aste 
Santuan, eta aurten ere horiek 
izango dute lehentasuna, baina 
dei asko izan ditugu, eta ari gara 

denei zerbitzua eskaintzeko la-
nean, bai. Aste Santurako ez 
ezik, datozen asteburuetarako 
ere baditugu erreserbak eginda, 
eta pozik gaude, bai. Aste barruan 
ere nabaritu dugu jendea atera-
tzeko gogoz dagoela, kanpoan 
dezente ikusi ditugu, eta paseoan 
Arantzazun egun hauetan. Ba-
liteke, gainera, autokarabana 
edo furgonetekin ere jendea 
etortzea datozen asteburuetan 
ere; eguraldi ona egiten badu, 
behintzat. Igarri dugu mugimen-
dua, bai; ona da hori", dio ber-
tako Ana Maiztegik. 

Erreserba eginda duten beze-
roen artean, bizkaitarrak eta 
gipuzkoarrak dira ia denak. 
Arabar gutxi etortzen da Oña-
tira, eta Aste Santuan ere ber-
dina gertatuko dela dirudi.

Ekintza plana zehazten hasita 
Pisu nabarmena du turismoak 
Oñatin, eta datozen urteetarako 
plan estrategikoa martxan du 
Udalak. Sektorearen diagnosia 
egin zuen joan den urtean Lur-
des Romano oñatiarra buru den 
Beinke enpresarekin batera, eta 
arlo horren indarguneak eta 
ahultasunak identifikatu zituz-
ten. Orain, ekintza plana defi-
nitzen hasi dira.

Joan den astean egin zuten 
bigarren fase horren aurkezpe-
na. Alde batetik, topaketak eta 
elkarrizketak izango dira eta 
sektorearen garapenean eragiten 
duten eragile publiko eta priba-
tuak kontuan hartuko dituzte: 

Udala, ostatuak, jatetxeak, en-
presak eta zerbitzu desberdine-
tako profesionalak, adibidez. 
Bestetik, Oñatiren azken urtee-
tako bilakaerak eta etorkizune-
ko ikuspegiak aztertuko dira 
herritarren partaidetzarekin. 

Helburu horrekin, udalerriko 
turismo plan operatiboa eta 
errealista egin gura dute, ados-
tua eta partekatua, beharrezko-
tzat jotzen diren beste adminis-
trazioak inplikatuz eta Oñatiko 
turismo garapen jasangarrira 
egokituta. Hain zuzen, joan den 
astean hasi ziren sektoreko or-
dezkariekin lanean. Lehen lan-
dinamika eraman zuten aurre-
ra, eta diagnosian definitutako 
64 puntuen bueltan jardun zuten, 
lehentasunak zehazteko. Oñatik 
dituen ezaugarri eta aukeren 
arabera, ahalik eta orekatuena 
den egitura turistikoa bultzatzea 
izango da helburua. 

Udara arte iraungo du estra-
tegia faseak, orduan markatuko 
da, eta lehentasunen arabera 
sailkatutako ekintzak aztertuko 
dituzte gero, zeini garrantzi 
handiagoa eman eta zer lantzen 
erabakitzeko. Aurten jarriko 
dute martxan denen artean era-
bakitako lehen ekintza.

Uztailean Oñatiko unibertsitatea bisitatzera etorri zen turista talde bat. O.E.

Aste Santurako lo-toki 
eta bisita asko, hartuta
Herriko hainbat ostatutan dagoeneko ez dute ia tokirik aste Santuko egunetarako eta 
turismo bulegoan eta arrikrutz kobetan ere dei asko ari dira jasotzen informazio eske 
eta bisitak lotzeko. turismoaren plan estrategikoaren bigarren fasea ere hasi da

SEKTOREAREN  
LEHENTASUNAK 
AZTERTUKO DITUZTE 
ETA LEHEN EKINTZA 
MARTXAN JARRIKO 

O.E. oÑati
Guztira, 205.400 euro bideratuko 
ditu Oñatiko Udalak gizarte la-
rrialdietako dirulaguntzetara, 
iaz baino gehiago. "Azken urte 
honetan egoera zaurgarrian 
daudenen egoera are latzagoa 
izan da, eta, kasu batzuetan, 
orain arte laguntza hauek eska-
tu ez dituzten herritar edo fa-
miliek eskatu behar izan dute 
dirulaguntza", dio Ongizateko 
batzordeburu Susana Altunak. 
Hain zuzen ere, iaz, kasuen %29 
espediente berriak izan ziren 
2019arekiko. Datuekin azalduz, 

2020an 93 familiak jaso zituzten 
laguntzak eta 2019an, 74k. 

Joan den urteko eskaeren %60 
emakumeek eginak ziren; urte-
tik urtera gora doa kopuru hori. 
Hauxe dio Altunak: "Datu posi-
tibotzat har dezakegu, gizarte-
langileek hainbat egoeratan 
emakumeak ahalduntzea eta 
zerbitzura gerturatzen direnak 
emakumeak izan daitezen lan-
keta egiten saiatzen direlako".

Dirulaguntza horren eskaera 
epea zabalik dago dagoeneko. 
Ongizate bulegoetara joan dai-
teke informazioa eskatzera. 

200.000 euro pasa gizarte 
larrialdietako dirulaguntzetara
iaz, 2019an baino %29 gehiago izan ziren laguntza 
eskatu zutenak, eta aurten, diru gehiago bideratu dute

Odol ateratzea
Gaur, egubakoitza, da 
martxoko odol ateratzea, 
ohiko ordu eta tokian. Odola 
eman gura duenak 943 00 78 84 
deitu dezake txanda hartzeko.

Hotz Oñatiren azoka
Bihar jarriko du Hotz Oñatik 
hileko azoka txikia, plazan. 
Eskuz egindako produktuak 
egongo dira salgai eta hiru 
sortaren zozketa egingo dute.

Ezkiztan da landaketa
Ingurumen Jardunaldien 
barruan, Aloñako zuhaitz 
landaketa Ezkiztan egingo 
dute domekan, Aloñako 
Lagunak taldekoekin batera. 
Fernando Maiztegiren 
tailerrean eman daiteke izena.

oHaRRak
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Neoliberalismoa eta pandemia

Egungo erregimen neoliberala norbanakoarekiko menderatze 
mekanismoak aplikatzeaz arduratzen da, norbanakoaren jarrera 
eta ekintzak askeak balira bezala interpretaraziz. Une oro geure 
burua hobetu nahian bizi gara, eta norbanakoaren esfortzu 
hauek bat datoz sistemaren optimizazioarekin. Jarrera honek, 
ordea, autosuntsiketara garamatza, inoiz ez baikara asetzen. 
Sistemak geroz eta emankorrago izatera behartzen gaitu 
etengabe, eta, ondorioz, inoiz ez dugu behin betiko helburu bat 
lortzearen sentsaziorik; gabezia eta erru sentimenduz bizitzera 
kondenatuta baikaude. Ondorioz, porrotaren ardura guztia nork 
bere gain hartzen dugu, sistema dudan jarri beharrean. 
Pandemiaren ondorioz bizi ditugun ezjakintasun eta inpotentzia 
garai hauetan, arriskua ez da norbanakook bizitza sozialean eta 
politikoan parte hartzeari uko egitea soilik. Gure arazoak 
norberaren esfortzu pertsonalekin edota erresilientzia 
gaitasunarekin besterik konponduko ez dela sinisten dugun 
bitartean, oso zaila izango zaigu modu kolektiboan borrokatzea 
eta aldaketa sozialak lortzea.

NiRE uStEz

CAROL PALACIO

O. Elortza / M. Bikuña oÑati
Oñatiko Jabekuntza Eskolaren 
baitan mendi orientazioari bu-
ruzko ikastaroa ematen dihardu 
Espinarrek. Mendira joateko 
orduan kontuan hartu beharre-
koez jardun du Araotzen, Uraren 
bidea-n zehar.
Beharrezkoa da orientazioari bu-
ruzko oinarrizko ezagutza mendira 
joateko? 
Lagungarria da oso, hori bai. 
Orain, esaterako, jende asko 
hasi da mendira joaten, batzuk 
formakuntzarik gabe, eta istri-
pu batzuk ere gertatu dira, ne-
kearen edo orientazio faltaren 
eraginez, adibidez. Gabonetan, 
esaterako, elurra egin zuenean, 
jende ugari joan zen mendira, 
baina asko, orientazioari buruz-
ko oinarrizko ezagutza ezagutu 
barik, eta horrek erreskateko 
profesionalen laguntza behar 
izatea ekar dezake.  
Zer da, hortaz, ezinbestekoa? 
Zentzuz jokatzea. Eta hor sartzen 
da: nora zoazen jakitea, inguruak 
ezagutzen dituzun ikustea, prest 
zaudela ziurtatzea, eguraldia 
kontsultatzea, terrenoa edo in-
gurua begiratzea eta orientazio-
ko gutxieneko ezagutza izatea.
Nondik hasi, orduan? 
Diziplina asko ditugu mendiko 
kirolen barruan eta horietako 
bat praktikatzeko beharrezkoa 
da orientazioa, behintzat, natu-
rak berak eskaintzen diguna, 
hau da: eguzkia nondik atera 
eta sartzen den eta puntu kar-
dinalak non dauden. Mapak 
irakurtzen ere jakin behar da, 
desnibelak nolakoak diren eta 
bideak dauden edo ez, esaterako. 
Hori jakinda, bizikletarekin edo 
oinez joan zaitezke, eta eskala-
da, haitz jaitsierak edo zehar-
kako eskia egitera joaten baza-
ra, bestelako ezagutzak ere behar 
dira; materialarena, esaterako. 
Formakuntza handiagoa behar-
ko genuke kirol horietarako.
Zer erakusten duzu ikastaro haue-
tan? 

Batetik, naturari begira orien-
tatzen ikasten dugu. Bestetik, 
iparrorratza erabiltzen jakiten 
eta mapak irakurtzen. Eta, nos-
ki, bi elementu horiek elkarre-
kin nola erabili. 
GPSa, telefono mugikorra... Egun, 
badaude hori egiten duten gailuak. 
Bai, baina nire ustez, lehen ai-
patutako ezagutzak dira orien-
tazioarenak, ez gailu horiek. 
Bateria gabe geldituz gero, gal-
duta gaude eta egoera zailean 
amaitu dezakegu. Benetan ga-
rrantzitsua dena da natura, te-
rrenoa eta mapak irakurtzen 
eta iparrorratza erabiltzen ja-
kitea. Oinarrizkoa da hori, nire 
ustez, eta ikastaro hauetan saia-
tzen naiz emakumeei hiru arlo 
horiek erakusten.
Formakuntzaz gain, esperientziak 
ere lagunduko du, ezta? 
Bai. Esperientziak asko balio 
du, eta horren bidez ikasten da.

Noiz eta nola hasi zinen honelako 
ikastaroak ematen? 
Mendi ertaineko gidari hasi 
nintzen lanean herri ezberdine-
tako jabetze eskola edo berdin-
tasun sailetan. Bizitokian, Her-
nanin, hasi nintzen, eta toki 
gehiagotara iritsi naiz gero. 
Oñatin, eskaladako hastapenak 
erakusten hasi nintzen, eta, ha-
ren ostean, mendi orientazioaren 
ikastaroak eta eskaladaren bes-
te batzuk ere egin ditut. 
Pilotaria ere bazara. Zer moduzkoak 
izan dira azken hilabeteak zuretzat? 
Oso urte zaila ari da izaten guz-
tiondako, baina emakumeen 
pilotan ez da erraza izaten ari, 
ez. Eskupilotan, pare bat txa-
pelketa baino ez dira aurrera 
atera, eta pribilegio moduan 
hartu behar dugu; pala, esate-
rako, geldi dago. Oso zaila da 
motibazioa mantentzea, entre-
namenduetara joatea, jakinda 
txapelketa ofizialak bertan behe-
ra gelditu direla. Hala ere, saia-
tu naiz astero frontoira joaten, 
eskuak errekuperatzeko eta 
indartzeko, eta fisikoa lantzen 
ere banabil, mendira joanez ko-
rrika egitera. Baina uste dut 
emakume pilotariok momentu 
kritikoan gaudela.

Patri Espinar mendi gidaria, Araotzen. IMANOL SORIANO

"Zentzuz jokatu behar da 
mendira joaten garenean"
PATRI ESPINAR MENDi oRiENtazio iRakaSLEa
Jabetze Eskolaren barruan arrakasta izaten duen ikastaroetako bat izaten da mendi 
orientazioarena; aurten ere taldea osatu da eta Patri Espinar da, beste behin, irakasle

"NATURA ETA MAPAK 
IRAKURTZEN ETA 
IPARRORRATZA 
ERABILTZEN JAKITEA 
GARRANTZITSUA DA"

Izena aldatu du 
institutuak
Zuazola-Larraña Oñati Bigarren 
Hezkuntzako Institutu Publikoa 
izango da hemendik aurrera. 
Eraikin bakoitzak bere izena 
mantenduko du, baina, kanpora 
begira, izen berri hori erabiliko 
dute. Aurreko izenarekin 
kokapenarekin eta 
identifikazioarekin endredoak 
sortzen zirelako aldatu dute 
institutu publikoaren izena.

ZUAZOLA INSTITUTUA

Oñatiko EH Bilduk herri batzar 
telematikoa egingo du bihar, 
zapatua, martxoak 13. Alderdia 
egiten ari den II. Kongresuaren 
harira antolatutako herri batza-
rra da eta ponentzia politikoaren 
eta antolatzailearen aurkezpena 
eta eztabaida izango dira batzar 
horretako gai nagusiak. Unai 
Urruzuno izango da gonbidatua, 
eta berarekin batera egingo dute 
azterketa. 

Batzarra 10:00etan hasiko da 
eta online, telematikoa, izango 
da; hona hemen batzarrera ko-
nektatzeko esteka: https://bbb.
ehbildu.eus/b/igo-tfn-3f3. EH 
Bilgunean ere eskatu daiteke 
kongresuaren gaineko informa-
zioa eta ekarpenak egin.

Ponentziari buruzko 
herri batzarra egingo 
du bihar EH Bilduk

Desfibriladoreak nola erabili 
erakutsiko dute datorren astean, 
herritarrei zuzendutako saio 
batean. Lehen sorospenetan adi-
tuak diren hiru oñatiarrek egin-
go dute erakustaldia: Gema 
Bikuñak, Larraitz Legorburuk 
eta Ixiar Usandizagak. Beharra 
dagoenean herrian dauden bost 
desfibriladore publiko eta auto-
matikoak zelan hartu, ireki eta 
erabili azalduko dute, erakus-
taldiak zuzenean eginda. Saioa 
irekia izango da eta jendearen 
zalantzak eta galderak ere eran-
tzungo dituzte.

Erakustaldi hori datorren as-
tean izango da, eguaztenean, 
martxoak 17, Santa Ana aretoan, 
18:30ean. 

Desfibriladoreak nola 
erabili erakusteko 
saioa egingo dute
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Maialen Santos oÑati
Koronabirusaren pandemia iris-
teaz bat, bertan behera geratu 
ziren iaz Oñatz dantza taldearen 
50. urteurreneko ospakizunak. 
Urtebete geroago,  ekintza batzuk 
antolatzeari ekin diote berriro, 
eta martxorako egitarau zabala 
prestatu dute.

Dantzarien jantzien bueltan 
Jantziak izango dira hilabete 
honetako protagonista, eta, hain 
zuzen, horiei buruz berbetan 
arituko da Ramon Garcia, dan-
tzetako jantzietan aditua, mar-
txoaren 16an 18:30ean kultura 
etxean egingo duen hitzaldian 
–ez da sarrerarik beharko–.

Horretaz gain, astelehenaz 
geroztik ikusgai dago Oñatzek 
kultura etxeko beheko solairuan 
jarritako erakusketa, eta hilaren 
26ra arte izango da bisitatzeko 
aukera, astean zehar, 18:00etatik 
20:00etara. Dantza taldeko kide 
Jon Irizarrek azaldu duenez, 
berrogei jantzi bildu dituzte, 

orotara, eta baita dantzarako 
materiala ere: "Euskal Herriko 
dantza talde ezberdinetako 30 
jantzi utzi dizkigu Ramon Gar-
ciak, eta gainontzeko hamarrak 
dira Oñatzen jabetzakoak. Ar-
kuak, ezpatak edota otzarak ere 

badaude, besteak beste". Zehaz-
tu du dantzari moduan erabiltzen 
dituzten arropak direla, eta 
horietan "inbertsio handia" egin 
dutela urteetan zehar. Hori ba-
karrik ez, jantziak "eguneratzen" 
ere joan izan direla azaldu du 

Irizarrek, eta dio taldearen "on-
darerik garrantzitsuena" direla 
gaur egun. 

Hala, dantza espezifiko eta 
tradizional askoren bereizgarri 
diren jantziak daude erakuske-
tan: besteak beste, Inauterietan 
egiten dituzten Luzaideko dan-
tzetako jantziak, Jaurrietakoak, 
zein Bizkaiko eta Gipuzkoako 
propioak direnak.

Ospakizunei, jarraipena
2020ko hilabete bakoitzean gai 
bana jorratzeko asmoa zuen 

Oñatz dantza taldeak, eta, bi 
hilabetetako egitaraua bete os-
tean, bertan behera utzi behar 
izan zuten gainontzekoa. Hori 
horrela, hilabetero ekintzak 
antolatzeari ekin gura diote be-
rriro, hemendik eta irailera 
bitartean, egoeraren eboluzioa 
"hilabetez hilabete" aztertzen 
joango diren arren. Datozen 
hilabeteetan jorratu gura dituz-
te honako hauek, besteak beste: 
kanpoko dantza taldeen emanal-
diak, musika eta Oñatz dantza 
taldearen emanaldia. 

Oñatz dantza taldeak kultura etxean jarritako erakusketako jantzi batzuk. OÑATZ

Dantzarien jantziak daude 
ikusgai kultura etxean
oñatz Dantza taldearen 50. urteurrenaren baitan, dantzarien jantziak izango dira 
martxoko protagonista, eta, horri lotuta, erakusketa jarri dute kultura etxean, eta baita 
herriko zenbait komertziotan ere; bestetik, hilaren 16rako hitzaldia antolatu dute

Kultura etxeko erakusketa gelan 
ez ezik, herriko komertzioetako 
erakusleihoetan ere ikusgai jarri 
dituzte Oñatzi lotutakoak. 
Gehienetan, dantzarako 
erabiltzen duten materiala ikus 
daiteke, eta material hori 
dantzarekin nola uztartzen 
duten erakusten duen argazkia 
ere jarri dute, gainera.
Leku handiagoa eskaini dioten 
dendetan jantziak ere jarri 
dituztela azaldu du Irizarrek. 
"Erakusleiho bakoitzari dantza 
zehatz baten itxura eman gura 
izan diogu", zehaztu du. Era horretan, jende gehiagorengana iritsi 
gura izan dutela aitortu du, eta dantzaz harago jantziek duten balio 
materialean jarri gura izan dute azpimarra. "Herriko komertzio 
askotan onartu dute erakusleihoan Oñatz Dantza taldeari lotutako 
atala jartzea, eta, ildo horretatik, taldetik eskerrak eman gura 
dizkiegu euren prestutasuna erakutsi duten dendariei", esan du.

Jantzi bat, Luar dendan.

Dendetako erakusleihoetan ere bai

M.S. oÑati
Duela urte eta erdi inguru sor-
tu zuten Inguma taldea Oñatiko 
lau gaztek: Ibon Perez (abeslaria), 
Alex Markuleta (baxu-jolea), 
Xabier Albistegi (bateria-jolea) 
eta Beñat Leturiaga (gitarra-
jolea). Osasun krisiaren eraginez, 
ezin izan dute kontzerturik es-
kaini, eta lehenbiziko aldiz bihar, 
zapatua, igoko dira agertokira.

Zazpi kantu propio
Emanaldirik eza aprobetxatu 
dute gazteek lanean jarraitzeko, 
eta entseguak egiten aritu dira 

azken hilabeteetan. Hala, den-
bora horretan zazpi kanta pro-
pio sortu dituztela azaldu du 
Beñat Leturiaga taldeko kideak: 
"Hain zuzen, horiek dira ohol-
tzara eramango ditugunak, eta 
baita landuta ditugun bost kan-
taren bertsioak ere". Oi! musi-
ka estiloa dute ardatz eta eus-
karaz abesten dute. Abestien 
ezaugarriei buruz galdetuta, 
azaldu du historiko-politikoak 
direla horietako batzuk: "Hiruz-
palau abestitan egin dugu Na-
farroako historian atzera; erre-
ferentzia asko egin dizkiogu". 

Leturiagak aitortu du "gogo 
handia" dutela herritarrei "tal-
dea aurkeztu" eta eskaintzeko 
duten guztia "erakusteko".

Kontzertu bikoitza izango da 
Antixeneko gaztetxekoa; izan 
ere, talde oñatiarraz gain, Ber-

garako Barne Guda taldea ere 
igoko da agertokira. 

17:00etan hasiko dira kontzer-
tuak, baina aurrez, 16:30ean 
eskuratu ahal izango dira ho-
rietarako sarrerak, gaztetxean 
bertan, hiru euroren truke. 

Oñatiko Inguma taldea bihar 
estreinatuko da agertokian
antixeneko gaztetxean izango dira, 17:00etan hasita, 
eta bergarako barne guda taldea izango dute lagun

Ezkerretik eskuinera, Markuleta, Albistegi, Perez eta Leturiaga. JONE MARKULETA

Osasun Sailaren semaforoaren 
sistemaren arabera, eremu go-
rritik laranjara pasa zen mar-
titzenean Oñati, eta eskola-ki-
rola martxan jarri ahal izatea 
ekarri du horrek. Baita kirol-
eskola ere. Hala, eta etena gehia-
go ez luzatzeko, martitzenean 
bertan hasi dira gaztetxoak 
eskola-kirola egiten, bakoitza 
lehengo talde, toki eta orduetan. 
Pilotakoak eta orientaziokoak 
izan dira eskola- kirolari berre-
kiten lehenak, eta atzo hasi ziren 
eskubaloi-jokalariak, txirrindu-
lariak, saskibaloi-jokalariak eta 
gimnastak. Gaur, karatekoak, 
eta datorren astean, igerilariak, 
futbol eta tenis jokalariak eta 
atletismoan ari direnak.

Martitzena ezkero, 
martxan da berriro 
eskola-kirola



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Martin Perezek (Eskoriatza, 23 
urte) elite mailako gainontzeko 
kirolariek bezala igarri zuen 
saskibaloiaren hutsunea etxe-
ratze agindua indarrean egon 
zen bitartean. Baina ekainera-
ko, entrenamendu saioetan zen 
ostera ere, eta urrian normal 
hasi zuten liga txapelketa. Azken 
urteotan moduan, maila gore-
nari eusteko lehian dago Gas-
teizko Zuzenak taldea, eta Ma-
drilgo Las Rozas taldeari eta 
Vigori irabazi izanak arnasa 
eman die. Kantxan, berriz, bes-
teei baino gehiago kostatzen 
zaie hauspoa errekuperatzea, 
maskararekin jokatzea erabaki 
dute eta.
Zer moduz doa urtea? 
Ba, arraro; imajinatzen dut gai-
nontzekoendako moduan. Da-
goeneko urtebete pasa dugu 
pandemia egoeran eta oraindik 
gogoan dut iaz mailari eusteko 
borrokan genbiltzala zelan ge-
ratu ginen gehiago jokatu barik. 
Kategoriak bere horretan utzi 
zituzten, inor ez zen mailaz jai-
tsi, eta ekainerako entrenatzen 
ginen ostera ere. Baina saski-
baloiaren hutsunea igarri egin 
nuen, bai. 
Gainera, saskibaloia pasioz bizi-
tzearekin batera kirol jarduera 
egitea lagungarri da sasoi onean 
mantentzeko. Eta aulki gurpildunean 
ibilita, hori ezinbesteko izango da. 
Bai, baina hori entrenatzaileak 
bidalitako ariketekin konpondu 
genuen. Egia da Zuzenak Fun-
dazioak baduela errehabilita-
ziora bideratutako arloa, eta 
egia da duela urte asko ni ere 
horregatik hasi nintzela saski-
baloian jokatzen, baina gaur 
egun gure fokua lehiaketan dago, 
maila goreneko saskibaloian. 
Hala, nik konfinamenduan ho-
rixe igarri dut faltan, saskiba-
loian jokatzea.
Lehengoetakoak izan zineten os-
tera ere txapelketetan modu ofi-
zialean esku hartzen. 
Bai; lehen aurreratu dudanez, 
ekainean entrenatzen hasi ginen, 
ostera ere baloiarekin kontak-
tua izaten... Ondoren, abuztuko 
atsedenaldia izan genuen, baina 
urrian normal hasi genuen liga. 
Eta ez genuen etenaldirik izan, 
azaroan zazpi taldekidek posi-
tibo eman genuen arte. Ordura 
arte, maskara barik ibili ginen 
jokatzen. Hamabost egunean 
behin proba serologikoak egiten 
dizkigute, kanpoan jokatu behar 
dugun bakoitzean, baina kantxan 

Federazioak ez zigun maskara-
rekin jokatzeko derrigortasunik 
ezarri, eta azarora arte horrela 
ibili ginen.
Positiboen ondoren, neurri zorro-
tzagoak hartu zenituzten. 
Bai, hala da. Taldekide batek 
positibo eman zuen lehenengo, 
eta, badaezpada, gainontzekooi 
testak egin zizkiguten. Eta hor 
antzeman zituzten beste sei po-
sitibo. Egia esan, nik kontura-
tu barik pasa nuen koronabi-
rusa; akaso, goizean apur bat 
nekatuago ibili nintzen egun 
haietan, baina horraino. Eta, 
ordutik, bi talde gaude maska-
rarekin jokatzen dugunak, bes-
te kasu batzuk ere egon direla-
ko beste talde batzuetan. 
Zer moduz moldatzen zarete mas-
kararekin kantxan?
Ni dagoeneko ohitu naiz. Egia 
da bizkarrezurrean daukadan 
lesioagatik beste pertsona batek 
baino izerdi gutxiago egiten 
dudala, kosta egiten zait izerdia 
botatzea. Eta, maskararekin 
jokatuta, gorputzeko tenpera-
tura gehiago igotzen zait. Baina 
ohitu naiz.
Espainia osoan ibiltzen zarete au-
rrera eta atzera partiduak jokatzen. 
Hor koronabirusak ere eragin zu-
zena izango zuen... 
Normalean, bidaiak autobusez 
egiten ditugu, Galiziara, aurre-

koan Malagan izan ginen... Bide 
batez, luzapenean egindako 
saskiratze batengatik galdu ge-
nuen partidua, zelako pena! Eta 
hegazkina hartzen dugun mo-
mentu bakarra da Tenerifera 
joateko. Bada, hegaldiekin ara-
zo dezente izan dira, bertan 
behera utzi izan dituzte, parti-
duak horren arabera antolatu 
izan dituzte... Han jokatu ge-
nuenean, uste dut partidua 
bukatu eta korrika batean joan 
behar izan genuela aireportura, 
eta Tenerifeko taldea Gasteize-
ra etorri zenean ere gorabehe-
rak izan ziren.  
Ariznabarran jokatzen dituzue 
etxeko partiduak. Baina etxeko 
zaleen babes barik jokatzen ari 
zarete. 
Izugarri igartzen da, gainera; 
izan ere, Zuzenaken partidue-
tara jende asko etortzen da. 
Harmailak, normalean, bete 
egiten dira, Sillas Bravas ize-
neko zale taldea ere badugu... 
Oso giro ona egoten da kan-
txan; tamalez, hori aurtengo 
denboraldian, behintzat, gal-
du egin da.  
Ze helbururekin ari zarete aurten? 
Aurreratu moduan, iazko den-
boraldian inork ez zuen kate-
goria galdu, baina bi talde mai-
laz igo ziren. Horrenbestez, 
aurten gehiago gara, baina 
borroka estua dugu atzealdeko 
postuetatik ihes egiteko, azken 
urteotan moduan. Orain mo-
mentuan, Fundacion Las Rozas 
eta Getafe BSR gure atzetik 
doaz, baina tartea ez da handia, 
eta hemendik eta maiatzera 
arteko jardunaldiak oso garran-
tzitsuak izango dira. Egia da, 
baita ere, koronabirus kasuak 
tarteko jokatutako partidu ko-
purua ez dela berbera kasu 
guztietan, eta oraindik badugu 
zer jokatu. 
Eta talde barruan duzun rol-aren 
gainean, nahiz eta 23 urterekin 
oraindik oso gaztea zaren, geroa-
go eta beteranoago, eta geroago 
eta garrantzi handiagoa duzu.
Pozik nago, bai. Agurtzane 
Egiluz taldekide gasteiztarra 
eta biok gara taldeko kapitainak, 
eta, kantxan jokatutako minu-
tuei dagokienez, iaz baino 
gehiago jokatzen nabil. Egia 
da ez naizela taldean gehien 
jokatzen duen jokalari horie-
takoa, baina partiduko hamar 
minutuz egoten naiz kantxan, 
eta ahalegintzen gara gure 
ekarpena egiten. Soka luzea 
geratzen zaigu oraindik. Martin Perez Zuzenaken partidu batean, aurtengo denboraldian. JULIO ROCA / ZUZENAK

"MAILARI EUSTEKO 
BORROKAN ARI GARA; 
TALDE GEHIAGO 
DAUDE AURTEN, BAINA 
LEHIA ESTUA DUGU"

"Positiboen ostean, 
maskararekin 
jokatzea erabaki 
genuen"
MARTIN PEREZ zuzENak taLDEko kaPitaiNa
 SASKIBALOIA  Espainiako aulki gurpilduneko maila gorenean jokatzen du eskoriatzarrak; 
azaroan zazpi taldekidek positibo eman eta gero, neurriak zorroztu dituzte
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Iazko lepo beretik datoz aurten 
ere gauza asko. Eta horietako 
bat da lasterketa asko eta asko 
2021eko udaberri honetan, behin-
tzat, bertan behera uzten dabil-
tzala. "Akaso, izango da beste 
lehentasun batzuk daudelako, 
baina antolatzaile gehienoi ger-
tatzen zaiguna da inork ez due-
la garbi esaten pandemia egoe-
ra honetan mendi lasterketa 
bat antolatzeko ze baldintza 
bete behar diren, eta, egoera 
honetan, edozer antolatzeko 
gogoa kentzen zaigu denoi", dio 
Aloñako Igoera antolatzeko ar-
dura duenetako batek, Pablo 
Arejolaleibak. 

Eta ildo beretik mintzatu dira 
Mondraitz kirol klubeko lagunak 
ere. Oñatiarrek oraindik ez dute 
azken erabakia hartu, baina 
arrasatearrek bai, 2021ean ez da 
Arrasate-Udalatx lasterketarik 
egongo: "Tamalez, oraindik egoe-
ra kezkagarria da, eta, azken 
aste hauetan lasterketa egiteko 
aukerak aztertzen ibili ondoren, 

2021ean lasterketa ez egitea era-
baki dugu. Apiril honetarako 
ekintza berezi bat egin nahi 
dugu, birtuala izango da, baina 
ez da lasterketarik izango. Orain-
dik ere zuhurtziaz eta arduraz 
jokatzea dagokigula uste dugu. 
Etorriko dira garai hobeak, eta 
momentua heltzen denean go-
gotsu helduko diogu lanari", 
adierazi dute. 

Hala, arrasatearrek zehaztu 
dute datorren urteko izen-ema-
tea zabaltzen dutenean aurreko 
urteko irizpideak mantenduko 
dituztela. Alegia, izena emanda 
duten guztiek lehentasuna izan-
go dute 2022an. Ezohiko izen 
emate prozesu bat zabalduko 
dute eta 2020an dortsala zutenek 
aurretiaz izena emateko aukera 

izango dute. Horrekin batera, 
ekintza bereziren bat egingo 
dute, modu birtualean, baina 
oraindik ez dute zehaztasun 
gehiagorik eman.

Oñatiarrek ez dute erabaki
Egutegian, Aloñako Igoera Arra-
sateko lasterketaren ondoren 
etorri ohi da, baina 2021 hone-
tarako antolatzaileek oraindik 
lasterketako data zehaztu gabe 
zuten. Eta Arejo-k onartu dio 
GOIENAri oraindik behin beti-
ko erabakia hartzeko dutela: 
"Egoera honetan, gure artean 
batzartzeko ere arazoak izaten 
ditugu, pentsa... Ia segurua da 
apirilean ez dugula lasterketarik 
egingo, baina ikusteko dago las-
terketa 2022ra atzeratuko dugun 
ala uda partean beste saiakera 
bat egiten ahaleginduko garen. 
Izan ere, akaso, egoera dezente 
hobea izango da orduan. Baina 
posible da denbora tarte batean 
lasterketak betiko formatuan 
antolatzeko aukerarik ez egotea, 
ikusiko da...".

Korrikalariak Arrasate-Udalatx lasterketaren lehenengo kilometroetan, artxiboko erretratu batean. GOIENA

Arrasate-Udalatx ez, eta 
Aloñako Igoera kolokan
 MENDI LASTERKETAK  Mondraitz taldeko lagunek gaur, egubakoitza, eman dute aditzera 
bigarren urtez jarraian bertan behera utziko dutela proba. aloñako igoerakoek ez dute 
behin betiko erabakirik hartu: "baina ia segurua da apirilean ez dugula antolatuko"

OÑATIKOEK BALITEKE 
UDA PARTEAN PROBA 
ANTOLATZEKO BESTE 
SAIAKERA BAT EGITEA; 
ERABAKITZEKO DUTE

X.U. aRRaSatE
Beste edizio batzuetan nabar-
mentzeko moduko txapelketak 
egin izan ditu Arrate Bergarak, 
baina zapatuan Emakume Mas-
ter Cup hastearekin batera, 
kanpoan geratu da bergararra. 
"Kanporaketa formatua izan du 
aurtengoak, eta bai, atzelari 
nahiko segurua naizela uste 
dudan arren, zapatuan ez nuen 
halakorik erakutsi", adierazi 
zuen Bergarak, umorez, aste-
leheneko Harmailatik saioan.

Saioko gonbidatuak pandemia 
egoera honetan bizi izan duena-
ren errepasoa ere egin zuen. 
Eta, alde horretatik, munduko 
pilota txapeldun Patri Espinar 
pilotariak saioan bertan esan-
dakoak berretsi zituen; alegia, 
gogorra eta zaila izan dela txa-
pelketak izan ez dituzten urte 
honetan entrenamenduetako 
dinamikari eustea: "Nik, alde 

horretatik, zortea izan dut; izan 
ere, Antiguoko taldean jokatzen 
dut eta entrenatzaileak lagundu 
egiten dit motibatuta egoten". 
Horrekin batera, bere kirol ibil-
bidean Reyes Azkoitiak izan 
duen garrantzia ere nabarmen-
du zuen Bergarak. 

Arrate Bergara. GOIENA

Arrate Bergara: "Partidu ostean 
etxean geratu nintzen, haserre"
 PILOTA  Emakume Master Cup hastearekin batera 
kanporatu dute bergararra; gainditu du haserrealdia

Amateur mailako txirrindulariak 
hasi dira lasterketetan esku 
hartzen, eta oraingo asteburuan 
hasiko dituzte beste kategoria 
askok ere. Kadeteek Beasainen 
izango dute hitzordua bihar eta 
juniorrek, Azpeitian. Hala, Lo-
katza ziklismo eskolakoek mar-
txoaren 20an egingo dute taldeen 
aurkezpen ekitaldia, segurtasun 
neurriak errespetatuta.

 ZIKLISMOA  Lokatzak 
martxoaren 20an 
egingo du aurkezpena

Ohorezko Erregionalean derbia 
jokatuko dute UDAk eta Mondrak 
bihar, zapatua –16:30, Ibarra, 
publiko barik–. Bi taldeetako 
ordezkariek launa puntu dituz-
te eta pla-yoff-etarako sailkatze-
ko lehian dabiltza biak ala biak. 
Bergara ere helburu berberare-
kin dabil, eta mahoneroek El-
goibar hartuko dute bihar Ago-
rrosinen (15:30).

 FUTBOLA  Aretxabaletak 
eta Mondrak derbia 
jokatuko dute bihar

EBA mailan lider dagoen Mon-
dragon Unibertsitateak Duran-
goko taldearen bisita izango du 
domekan Iturripen –18:30, pu-
bliko barik–. Ardoiren kantxan 
irabazi eta gero, arrasatearrek 
lehenengo postuan jarraitzen 
dute tinko, eta Tabirako zortzi-
garren postuan dago, jokatutako 
hamabost partiduetatik bost 
irabazita.

 SASKIBALOIA  MUk 
Tabirakoren bisita 
izango du domekan

Aurreko hilabeteotan ez bezala, 
martitzena ezkero, eremu go-
rrietan sartuta dauden herrietan 
ez dute eskola-kirola etengo. Eta 
LEKek oso balorazio positiboa 
egin du horren bueltan: "Jakitun 
gara zein egoeratan gauden, eta, 
horregatik, gure gazteek kirol 
jarduera egin dezaten segurtasun 
neurriak eta protokolo guztiak 
errespetatzen ditugu".

 ESKOLA-KIROLA  Gorri 
dauden herrietan ez 
dute jarduera etengo
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A. Aranburuzabala aREtXabaLEta
Iaz Donostiako aretoetan eskai-
nitako euskarazko antzezlan 
onenari ematen diote Donostia-
ko Udaleko Euskara Zerbitzuak 
eta Donostia Kulturak sari hori.
Zorionak! Pozik, ezta? 
Oso pozik eta lanean jarraitzeko 
indarberrituta. Antzezlana gus-
tatu den sentsazioa dugu, eta 
oso pozgarria da hori. Alde eko-
nomikotik ere badu sariak, 12.000 
euro ematen dizute-eta hiru 
urteren bueltan euskarazko bes-
te lan bat egiteko. Diruaz gai-
nera, Juan Luis Goenagaren 
artelana ere jasoko dugu.
Bigarren Donostia Antzerki Saria 
duzue honako hau; izan ere, 2018an, 
Mami Lebrun antzezlanarekin jaso 
zenuten lehenengoa. Zertan lagun-
du dizue aurrekoak? 
Lana gehiago entzuteko edo za-
baltzeko bidea ematen du sariak, 
eta aipatzekoa da Fadoak entzu-
ten zituen gizona egiteko aukera 
eman zigula Mami Lebrun-ekin 
irabazi genuenak. 
Zer garrantzi du, zuretako, oroko-
rrean, Donostia Antzerki Sariak? 
Erreferentziazko sari bat da. 
Orokorrean, asko gustatzen zaiz-
kit Donostia Antzerki Sarietan 
goraipatu izan dituzten lanak, 
eta, horregatik, oso pozik gaude 
gurea ere zerrenda horretan 
dagoelako.

Zure ideia batetik abiatuta, Txarli 
Andradek idatzi eta Getari Etxega-
raik zuzendutako maskulinitateari 
buruzko obra da. Gaia lantzeko 
originaltasuna da epaimahaiak  
azpimarratu duena. Zertan asmatu 
duzuela uste duzu? 
Xake Produkzioak-en lan guz-
tiekin gertatu den moduan, 
oraingoan ere, antzezlan berean 
emozioak dantzan jartzen saia-
tu gara, eta horrek funtzionatzen 
duela ikusi dugu. Momentu su-
rrealista bat bat-batean goxo 
jartzen da, ideia indartsu batzuk 
datoz gero, eta, segidan, hunki-

tu egiten zara eta barre zoro 
horretara heltzen zara... Hori 
da guri gustatzen zaiguna eta 
horregatik egiten dugu, eta poz-
tekoa da publikoari ere gustatzen 
zaiola ikustea. 
Gizon batek fadoak abestea ere 
goraipatu dute epaimahaikideek. 
Orokorrean, sozialki fadoak 
emakumeekin lotzen dira, nahiz 
eta Portugalen badauden gizo-
nezko fado abeslari asko. Gai 
horrekin lotutako artikulu bat 
irakurri nuen eta fadoak isto-
rioan txertatzeko gogoa piztu 
zidan horrek. Testua idazten 

hasi nintzenetik, hasieratik, 
konflikto handiak izan nituen, 
eta zalantzarik handiena sortzen 
zidan aktore bakoitzari ze profil 
jartzeak. Argi nuen maskulini-
tateari buruz berba egin gura 
nuela, baina ez nuen argi zelan, 
eta zalantza horiek guztiak an-
tzezlanean txertatu nituen ge-
roago. Istorioan nik antzezten 
dudan Ander eta Mario [Iñigo 
Aranbarri] daude; fado lehiake-
ta amateur batera doan Anderrek 
aspaldiko ezagun duen Mario-
rekin egingo du topo eta bien 
arteko elkarrizketetan askota-
riko gaiak aterako dira. Hiru-
garren pertsonaia bat ere bada, 
Masku [Ane Gabarain], eta uste 
dut asmatu egin dugula horrekin.
Gai serioa da, baina umoretik hel-
du diozue, eta gustatu da hori ere. 
Hala da, bai, eta itzela da hori! 
Gaur egun, maskarekin, ez dugu 
irribarrerik ikusten, baina barre 
asko eta ozenak entzun ditugu 
areto guztietan! 
Zer da taularen gainetik sumatzen 
duzuna? 
Publikoak antzerki gosea duela 
eta ikusle berri asko hasi dela 
antzokietara etortzen, eta seku-
lako poztasuna ematen dit.  Egin 
ditugun emanaldietan, nahiz eta 
jakin edukiera mugatua dela, 
sarrera guztiak saldu ditugu. 
Normalean oso jende gutxi etor-
tzen zen herrietan ere bai.
25 emanalditik gora egin dituzue; 
sariaren eraginez emanaldi gehia-
go lotzeko aukerarik ikusten duzue? 
Udaberrirako, oraingoz, bi di-
tugu, eta itxaropena dut udaz-
kenerako gehiago aterako dire-
la, baina, horretarako, aretoe-
tara deitu beharko dugu; izan 
ere, sari bat jasotzea ez da nahi-
koa izaten, eta komertzial lanak 
egiten jarraitu beharra dago. 
Sariaren baldintzen artean dago 
euskarazko beste lan bat egitea; 

hortaz, Keparen makineria martxan 
dago dagoeneko? 
Ez dakit posible izango den egi-
tea edo ez, baina primizia moduan 
kontatu dizuet aspalditik duda-
la bakarrizketa luze bat sortze-
ko gogoa; baina ez ETBko Barre 
librea saioan egiten ditugun 
estilora, baizik eta ordubete 
pasako aktore bakar bateko saioa. 
Miretsi egiten ditut bakarrizke-
tak egiten dituztenak, oso zaila 
iruditzen zait. Publikoari ahan-
tzarazi nahi nioke bakarrizketa 
bat ikusten ari dela. Aspalditik 
dut erronka hori.
Urtebete pandemiarekin, egoera ez 
da ona, baina, batetik bestera sal-
toka, lanean ari zara zu.  
Pribilegiatua sentitzen naiz, bai. 
Egia da urte asko daroala lanean, 
eta lanak lana ekartzen duela, 
baina orain da lehenengo aldia 
hainbeste gauza batera eta nik 
egindako lanek horrenbesteko 
oihartzuna izan dutela. Kultur-
gileen egoera ez da erraza, eta, 
horregatik, ezin naiz ni kexatu.
Euskal aktore asko Madrilera joan 
izan dira lan bila, baina ez da hori 
zure kasua.  
Madrildik deituko balidate, gus-
tura egingo nuke lan han ere, 
ez daukat inongo trabarik, bai-
na egia da konturatu naizela 
hemen baino hobeto ez naizela 
inon bizi. Garbi daukat nire 
lekua hau dela eta kanpora joa-
teko aukera sortuz gero buelta-
tzeko asmoz izango dela. Sor-
tzaile profesional asko eta onak 
gaude Euskal Herrian, azken 
Goya sariek erakutsi moduan.

Kepa Errasti aktore aretxabaletarra. MIKEL MARTINEZ ETXEZARRETA

"Publiko berria ari da 
antzokietara etortzen"
KEPA ERRASTI aktoREa
aretxabaletako aktoreak sortutako Xake Produkzioak taldeak XXi. Donostia antzerki 
Saria jasoko du 'Fadoak entzuten zituen gizona' antzezlanarengatik, martxoaren 27an 

"SARI BAT JASOTZEA 
EZ DA NAHIKOA; 
KOMERTZIAL LANAK 
EGITEN JARRAITU 
BEHARRA DAGO"
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Aitziber Aranburuzabala bERgaRa
Gitarra eskuetan duela bakar-
kako kontzertu batzuk egin izan 
ditu Olatz Ugarte bergararrak; 
orain dela hiru urtetik, baina, 
gitarra beharrean mikrofonoa 
da taularen gainean erabiltzen 
duen tresna, bera da-eta Eibar-
ko The Mood Rings taldeko 
abeslaria. "Xabier Badiola gita-
rra-jolea ezagutu nuen parranda 
batean, eta hark kontatu zidan 
jam session-ak edo inprobisazio 
musika saioak egiten zituen 
talde bateko kide zela, eta euren 
aspaldiko gogoa zela emakume 
abeslari bat taldera batzea. Egun 
batean, bada, Eibarrera, euren 
entsegu-lokalera, joan nintzen; 
han frogatxo bat egin, denak 
pozik, eta hala bilakatu nintzen 
The Mood Rings taldeko abes-
lari. Andoni Lopez da baxu-jolea 
eta Markel Corral bateria-jolea, 
eta ez dakigu noiz lortuko dugun, 
baina bosgarren lagun baten 
bila ari gara, teklatu-jolea hori", 
dio Olatz Ugartek.

"Rock-and-roll zaharra" 
Gazteak dira, baina 70eko ha-
markadako musika dute gustu-
ko. "Jendea harritu egiten da 
eta sarritan galdetzen digute ea 
nolatan egiten dugun zaharren 
musika; esaterako, Led Zeppelin, 
Allman Brothers Band, Cream, 

Janis Joplin, Fleetwood Mac, 
Jefferson Airplane... Betidanik 
entzun izan dugunak utzitako 
aztarna da hori, eta oso eroso 
sentitzen naiz. Egia da beste 
estilo batzuen arteko nahaske-
tetatik sortzen ditugula kantuak, 
ukitu modernoagoa emanez. 
Gaur, ordubete pasako emanal-
dian, gure hamar kantu eta hiru 
bertsio eskainiko ditugu". 

'The arrival' diskoa
Iaz irailean grabatu zuten es-
treinako diskoa, Mutrikuko AME 
estudioan "Sei kantu ditu, inge-

lesez abestuta. Sare sozialetara 
igotako bi kantuek ez dute es-
perotako harrerarik izan. Egia 
da kontzertu bakarra egin du-
gula; hortaz, oso gogotsu gaude 
Seminarixoko agertokira igo-
tzeko. Sekulako ilusioa dugu, 
eta oso eskertuta gaude eman 
diguten aukeragatik; bergararra 
izanik, presioa ere sentitzen dut 
herrian abesteagatik, baina go-
goan dut Seminarixoan kontzer-
tu bat ikusi nuen lehen aldian 
'nik hemen gura dut abestu' 
pentsatu nuela, eta hala egingo 
dut; areto paregabea da!".

Olatz Ugarte bergararra da The Mood Rings taldeko abeslaria. AINHOA GARALDE

Garai bateko rock-and-
rollari, kutsu modernoa
olatz ugarte bergararra kide den Eibarko the Mood Rings taldeak kontzertua egingo 
du gaur, egubakoitza, bergaran, Seminarixoan, 19:00etan; sarrerak zortzi eurotan 
eros daitezke, 'Seminarixoa.eus' atarian, baina dagoeneko ia guztiak agortuta daude

A. Aranburuzabala oÑati
Passepartout taldea osatzen zu-
ten Tomas Lizarazuk, Xabi Arrie-
tak, Jontxu Apek, Itziar Beitiak 
eta Ruben Lizarraldek Bulego 
proiektua abiatu zuten 2019an. 
"Erreferentzia musikal zein kul-

tural berrien eraginez proiektu 
berri baten aldeko apustua egi-
tea erabaki zuten. Taldearen 
bihotza eta funtsa musika da, 
baina diziplina askotariko proiek-
tu moduan ulertzen dute talde-
kideek. Bi lan dituzte argitara-

tuta; azkena, joan den abenduan, 
Ilun dagoen arren EPa. Energia 
positiboz beteriko pop dantza-
garria egiten dute eta euren 
freskotasun eta abestiekin zu-
zenean gozatzeko aukera izango 
dugu", diote antolatzaileek.

19:00etarako, sarrerarik ez 
Azken hilabeteetan bina ema-
naldi egin dute kontzertu bakoi-
tzeko, eta hala egingo dute bihar 
ere, 17:00etan eta 19:00etan. 
Lehenengo emanaldirako sarre-
rak, Oñati.eus atarian. 

Bulego taldeak bi kontzertu 
emango ditu Oñatin, gaztelekuan
bihar, zapatua, 17:00etan eta 19:00etan izango dira 
emanaldiak; bigarrenerako, sarrerak agortuta daude
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ZAPATUA, 13

09:00 Kantari Arrasate 4

09:30 Kantari Arrasate 3

10:00 Kantari Arrasate 5

10:30 Hala Bazan: Gizartea 3

11:00 Hitzaldia: Xabier 
Barandiaran

12:00 Harmailatik

12:30 Harira: Asier Vitoria

13:00 Hemen Debagoiena

14:00 Elkarrizkettap: Gaizka 
Insunza

14:30 Asteko errepasoa

15:30 EKT: Amaia Alvarez

16:00 Hemen Debagoiena

17:00 Harmailatik

17:30 Erreportajea: M8

18:00 EKT: Amaia Alvarez

18:30 Asteko errepasoa

19:30 Hala Bazan: Gizartea 3

20:00 Galdegazte: Mariasun 
Pagoaga

20:30 Harira: Asier Vitoria

21:00 Hemen Debagoiena

22:00 Ahotsenea: Patxuko 
Nice

22:30 EKT: Amaia Alvarez

23:00 Harira: Asier Vitoria

23:30 Hemen Debagoiena

DOMEKA, 14

08:30 Hemen da Miru 18
09:00 Hemen da Miru 16
09:30 Kantari Arrasate 3
10:00 Kantari Arrasate 4
10:30 Kantari Arrasate 5
11:00 Hemen Debagoiena
12:00 Ahotsenea: Patxuko 

Nice
12:30 EKT: Amaia Alvarez
13:00 Hitzaldia: Xabier 

Barandiaran
14:00 Galdegazte: Mariasun 

Pagoaga
14:30 Erreportajea: M8
15:00 Hemen Debagoiena
16:00 Hemen da Miru 16
16:30 Kantari Arrasate 4
17:00 Kantari Arrasate 3
17:30 Hemen da Miru 17
18:00 Hemen Debagoiena
19:00 Hala Bazan: Gizartea 3
19:30 EKT: Amaia Alvarez
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Erreportajea: M8
21:30 Hitzaldia: Xabier 

Barandiaran
22:30 Hala Bazan: Gizartea 3
23:00 Ahotsenea: Patxuko 

Nice

EGUBAKOITZA, 12

09:00 Kantari Aretxabaleta 9
09:30 Kantari Arrasate 3
10:00 Hemen Debagoiena
11:00 EKT: Amaia Alvarez
11:30 Hala Bazan: Gizartea 2
12:00 Hemen Debagoiena
13:00 Hemen da Miru 18
13:30 Elkarrizkettap: Gaizka 

Insunza
14:00 Hemen Debagoiena
15:00 Albisteak
15:30 EKT: Amaia Alvarez
16:00 Albisteak
16:30 Elkarrizkettap: Gaizka 

Insunza
17:00 Albisteak
17:30 Adinberri 15
18:00 Hemen Debagoiena
19:00 Ahotsenea: Patxuko 

Nice
19:30 EKT: Amaia Alvarez
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Galdegazte: Mariasun 

Pagoaga
21:30 Hala Bazan: Gizartea 3
22:00 Hemen Debagoiena
23:00 Elkarrizkettap: Gaizka 

Insunza
23:30 Hala Bazan: Gizartea 3

MONDRATEREN ENTRENATZAILEARI ELKARRIZKETA
‘Harmailatik’ Astelehena, 21:30 eta 23:30

GOIENA

'URTEBETE PANDEMIAREKIN'
‘Hemen Debagoiena’ Eguaztena, 18:00, 20:00 eta 22:00

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUAZTENA, 17

GAIZKA INSUNZARI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:00/23:00

EGUENA, 18

'EKONOMIA 
ZIRKULARRA'
‘Debagoiena Eraldatzen’ 

21:30/23:30

MARTITZENA, 16

ELKARRIZKETA EUKENE 
BARRENETXEARI
‘Hemen Debagoiena’ 

18:00/20:00/22:00

EGUAZTENA, 17

YUNE NOGUEIRAS, 
KAZETARI GAZTEEKIN
‘Galdegazte’ 

21:30/23:30

GOIENA

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

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

102. EROSI
Baserria Oñatin. Bikote 
gazte bat gara Oñatin 
baserria erosteko prest 
dagoena. Interesatuek 
jarri gurekin harremane-
tan. 600 34 87 13 

103. ERRENTAN EMAN
Oñati. San Anton kalean 
bi logelako etxebizitza 
ematen da errentan. In-
teresatuok deitu zenbaki 
honetara: 635 30 93 48 

104. ERRENTAN HARTU
Bergara. Bi pertsona 
nagusirendako etxebizitza 
behar dugu errentan. 
Igogailuarekin edo behe-
ko solairuan. Pentsiodu-
nak gara. 645 72 92 87 

Eskoriatza. Kaixo! Gu-
txienez bi logela dituen 
etxebizitza bila gabiltza. 
Eskerrik asko. 686 24 42 
34 edo 676 44 14 68 

2. GARAJEAK

204.ERRENTAN HARTU
Arrasate. Garajea hartu-
ko nuke errentan, Erguin 
kalean edo inguruan. 
Telefonoa: 688 61 28 38 

3. LOKALAK

304.ERRENTAN HARTU
Arrasate. "Kontzientzia 
Zentroa" sortzen ari gara 
eta gure ekintzetarako 
120 metro koadro baino 
gehiagoko lokal bila ga-
biltza. Harremanetarako: 
kontzientzia.zentroa@
gmail.com edo 617 24 29 
95 edo 688 81 65 07 

4. LANA

402. ESKAERAK
Arrasate eta inguruak. 
Nagusiak zaintzeko gertu 
nago. Esperientzia daukat. 
Geriatria titulazioa eta 
Jaurlar i tzako agir ia. 
Etxean bertan bizi izaten, 
edo bestela. Telefonoa: 
633 12 85 30 

Arrasate, Aretxabaleta, 
Eskoriatza. Adinekoen 
zaintzarako gertu nago. 
Goizean edo eguerdian 
kalera lagundu edota 
gauez zaintzeko ere bai. 
642 98 98 06 

Arrasate. Asteburuetara-
ko lan bila nabil. Soziosa-
nitario eta garbiketa titu-
lazioak dauzkat. Legezko 
agiriak ere bai. Telefonoa: 
632 83 32 44 

Arrasate. Emakume eus-
kalduna gertu pertsona 
nagusiekin egon eta ka-
lera laguntzeko. Telefo-
noa: 656 77 53 37 

Bergara eta Arrasate. 
Nagusiak zaintzen eta 
garbiketan lan egingo 
nuke. Legezko agiriak 
dauzkat. 677 00 90 26 

Bergara. Emakume eus-
kalduna, soziosanitario 
titulua duena, arratsalde-
tan edo asteburuetan lan 
egiteko eskaintzen da. 
Telefonoa: 656 74 78 43 
(Mari Carmen) 

Bergara. Pertsonak zain-
tzen edo garbiketan lan 
egingo nuke, orduka, 
gauetan, asteburuetan 
edota ordezkapenak egi-
ten. Legezko agiriak eta 
formazioa dauzkat. Tele-
fonoa: 688 74 00 14 

Debagoiena. Asteburue-
tan, orduka edo jardun 
osoz, lan egingo nuke. 
632 25 27 26 

Debagoiena. Bergarako 
neska adinekoak zaintze-
ko eskaintzen da. Titulua 
dauka eta esperientzia ere 
bai. 688 72 88 97 

Debagoiena. Denetariko 
garbiketak egiteko gertu 
nago: etxeak, atariak, 
tabernak edota baserriak. 
Baita nagusiei laguntzeko 
ere: erosketak egitera, 
medikuarenera, ibiltzera 
eta abar. Autoa daukat. 
645 72 92 87 

Debagoiena. Egunean 
zehar orduka edo gauetan 
zaintza eta garbiketa la-
nak egiteko gertu nago. 
659 90 85 1 

Debagoiena. Emaku-
meak nagusiak zaintzen 
lan egingo luke, etxean 
bertan bizi izaten edo 
orduka. 627 03 16 40 

Debagoiena. Erizain la-
guntzailea naiz eta nagu-
si eta umeak zaintzen eta 
garbiketan lan egingo 
nuke. 620 23 58 15 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska adinekoak 
zaintzeko edo garbitasun 
lanak egiteko gertu. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Telefonoa: 
697 86 49 00 

Debagoiena. Esperientzia 
handia eta erreferentzia 
onak dituen mutila nagu-
siak zaintzeko gertu. 
9:00etatik 13:00etara, 
baita asteburuetan ere. 
Autoa daukat. Telefonoa: 
662 43 08 54 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten edo gaue-
tan nagusiak zaintzeko 
gertu nago. Legezko 
agiriak eta Jaurlaritzako 
ziurtagiria dauzkat. Tele-
fonoa: 602 12 79 79 

Debagoiena. Garbiketa 
lanetan zein pertsona 

nagusien zaintzan lan egin 
nahi dut. 658 11 46 66 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusi zein umeak 
zaintzen lan egingo nuke. 
632 12 42 42 

Debagoiena. Garbiketan 
eta zaintza lanetan aritze-
ko gertu nago, ordutegi 
arazo barik. Soziosanita-
rio titulazioa daukat. Te-
lefonoa: 643 73 62 36 

Debagoiena. Hainbat 
lanetan jarduteko prest 
nago; pertsona nagusi edo 
umeen zaintzan, garbike-
ta lanetan eta abar. Tele-
fonoa: 641 44 16 30 

Debagoiena. Lan bila 
nabil garbitasunean edo-
ta haur eta zaharren 
zaintzan. Egun osoan 
zehar prest. 698 91 18 
63 (Andrea) 

Debagoiena. Lan egingo 
nuke garbitasunean eta 
haur eta zaharren zain-
tzan. Egunez zein gauez 
prest. Telefonoa: 604 13 
19 79 (Jordi) 

Debagoiena. Lan egiteko 
prest nago: pertsona 
nagusi edo umeen zain-
tzan, garbiketa edota 
zerbitzari lanetan. 603 35 
53 37 

Debagoiena. Legezko 
agiriak eta titulazioa 
dauzkat eta egunean 
zehar  nagus iak  e ta 
umeak zaintzen zein gar-
biketan lan egingo nuke. 
Telefonoa: 662 02 45 80 

Debagoiena. Mutila ger-
tu eraikuntza peoi mo-
duan, margotzen, dene-
tariko garbiketak egiten 
edota nagusiak zaintzen 
lan egiteko. 631 47 14 11 

Debagoiena. Mutila ger-
tu etxeak garbitzen eta 
nagusiak zaintzen jardu-
teko. 643 14 38 75 

Debagoiena. Mutila ger-
tu etxeko langile moduan 
aritzeko. Baita eraikun-
tzan, arropa josten, bode-
gan zein bestelako lane-
tan ere. 612 28 05 29 

Debagoiena. Mutila ger-
tu nagusiak zaintzeko. 
Autoa daukat. 679 45 97 
18 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago, 

baita gauetan eta base-
rrietan ere. Autoa daukat. 
631 37 49 04 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Baita baserrietan lan egi-
teko ere. 672 55 67 35 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen, garbiketan edo-
ta ospitalean orduak 
egiten lan egingo nuke. 
641 51 13 06 

Debagoiena. Nagusien 
eta umeen zaintza eta 
garbiketa lanak egingo 
nituzke. Orduka, egunka 
edota etxean bertan bizi 
izaten. 631 19 75 84 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua eta esperientzia 
duena gertu nagusiak eta 

umeak zaintzen edota 
garbiketak egiten lan 
egiteko. 603 34 85 01 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu etxe eta 
atariak garbitzeko edo 
nagusi eta umeak zain-
tzeko. Erizain laguntzaile 
moduan eskarmentua dut. 
747 40 45 49 

Debagoiena. Okindegian, 
sukalde laguntzaile, me-
zulari, igeltsero edota 
zaintzaile moduan espe-
rientzia duen mutila lan 
bila. 603 28 34 98 

Debagoiena. Ospitalean 
edo etxean zaintza lanak 
egingo nituzke. Arratsal-
dez zein gauez. Esperien-
tzia daukat eta soziosani-
tario ikastaroa egiten ari 
naiz. 631 95 04 42 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen lan 
egiteko prest nago. Tele-
fonoa: 672 55 67 35 

Debagoiena. Pertsonak 
zaintzen edo garbiketan 
lan egingo nuke, orduka, 
asteburuak,… Legezko 
agiriak dauzkat. 643 59 
76 06 

Debagoiena. Soziosani-
tario titulua daukat eta 
pertsona nagusien zain-
tzan jarduteko prest nago; 
orduka, gauez, asteburue-
tan. 631 98 15 50 

Debagoiena. Zaintza la-
nak egingo nituzke, baita 
etxean bertan bizi izaten 
ere. 647 51 48 07 edo 602 
42 04 81

 8. DENETARIK

802. EROSI
Oñati. Basoko lur sail bat 
erosiko nuke, pinuarekin 
edo gabe. Norbaitek sal-
tzeko interesa izan ezke-
ro, harremanetan jartzeko 
telefonoa: 664 37 44 19 

9. HARREMANAK

903. DEIAK
Baserria Aretxabaletan. 
Bikote gazte bat gara eta 
Aretxabaleta inguruan 
baserri bat erosteko bes-
te familia edo norbanako 
baten bila gabiltza. Harre-
manetarako telefonoa: : 
660 37 55 92 

BERGARA
Estetika zentroa eta lurrindegia

eskualdatu egingo dugu, 
erretiroagatik. 32 urte irekita 

eta errendimendu osoan.
656 74 83 37 
943 00 03 14

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.

IRAGARKIA JARTZEKO:
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arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 12 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Zapatua, 13 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Domeka, 14 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Astelehena, 15 SANCHEZ: Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74
Martitzena, 16 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Eguaztena, 17 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Eguena, 18 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30

bergara  e g u n e z

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

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 12 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Zapatua, 13 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Domeka, 14 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Astelehena, 15 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 16 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Eguaztena, 17 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguena, 18 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)
2021eko abuztuaren 15era arte:
ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 

/ 943 77 16 30

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

(22:00etatik 09:00etara)
2021 osoan:
ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 

16 87

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

guARDiAKO FARMAziAK

OROigARRiA

Aitita, osaba-izebak eta lehengusuak.
irunen, 2021eko martxoaren 12an. 

Aitzol,
ez dugu inoiz ahaztuko zure irribarrea,  
eskutik nola heltzen zenigun ere ez.

Gugan izango zaitugu beti.

2021eko martxoaren 4an hil zen, irunen, 19 urte zituela.

 Aitzol 
Elkoroberezibar 

Gonzalez 

ESKER ONA

 Antzuolan, 2021eko martxoaren 12an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2021eko otsailaren 28an hil zen, 85 urte zituela.

 Elisabet 
Bergaretxe 
Mendiaraz 

OROigARRiA

2016ko martxoaren 1ean hil zen.

 Julian 
Lezeta Ezkurra 

1999ko martxoaren 10ean hil zen. 

 Juan Jose 
Garmendia Berezibar 

zuen lagunak.
Arrasaten, 2021eko martxoaren 12an.

Zuekin pasatutako momentu onak gurekin gelditu dira.

ESKER ONA

 Bergaran, 2021eko martxoaren 12an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2021eko otsailaren 25ean hil zen, 66 urte zituela.

 Miguel 
Azpeitia Lazpiur 

OROigARRiA

Jokin.
Oñatin, 2021eko martxoaren 12an. 

Gogorapenak narama
Mirian, zure ondora,

zure irrifarrearen
laztan goxoen berora.
Aldamenean izanda

joatean edonora,
erakutsi zenidana

datorkit orain gogora.
Alferrik ipiniko da

bion artean denbora,
nere zure oroipena

ez da goiz bateko lora,
ez da egun batekoa
bizitza osorako da.

2020ko martxoaren 8an hil zen, 33 urte zituela.

 Miriam Arregi 
Ortiz de Luzuriaga 

uRTEuRRENA

Elizkizunera joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean..
Oñatin, 2021eko martxoaren 12an. 

Lehen urteurreneko meza larunbatean izango da, martxoaren 13an, 
18:00etan, Oñatiko Mikel Deunaren eliza nagusian.

Hileta elizkizuna baldin badago, 19:00etara atzeratuko da meza.
—

Eredu bat izan zara guretzat.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Asko maite zaitugu, Miriam.

1987/01/19 - 2020/03/08

 Miriam Arregi 
Ortiz de Luzuriaga 

OROigARRiA

 Arrasaten, 2021eko martxoaren 12an. 

Inoiz minak irensten bazaitu,
beti irriz oroitu nazazu

ez da hilko eusten nauen arrazoi bakarra
ez da hilko maitasuna.

2019ko martxoaren 15ean hil zen.

 Zorione 
Arana Abarrategi 

OROigARRiA

zure kuadrilla.
Arrasaten (garagartza), 2021eko martxoaren 12an. 

Zure izena gure buruan,
zure oroitzak gure bihotzean.

2019ko martxoaren 15ean hil zen.

 Zorione 
Arana 

Abarrategi 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2021eko martxoaren 12an. 

urte gogor honetan gure alboan egon zareten guztioi 
eskerrik asko, familia osoaren izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, martxoaren 14an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

1948/10/04 - 2020/03/14

 Javier 
Zabala Suinaga 

OROigARRiA

zure betiko lagunak: Clarita, Rosarito, Mari Tere eta Mari Carmen.
Eskoriatzan, 2021eko martxoaren 12an.

Beti izango zara gure artean.

2021eko martxoaren 10ean hil zen, 72 urte zituela.

 Marilu 
Kortazar 

Uribesalgo 
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2. Fruta landareak landatzen
Basoko sagarrondo eta madariondo 
landareak landatu zituzten aurrekoan Duruko 
inguruetan. Oñatiko Natur Eskolako kideen 
laguntzarekin ibili ziren mendian. 

4. Iaz diplomen banaketa
Iaz bigarren mailako titulua eskuratu zuten 
hamaika musika ikaslek jaso zuten diploma 
Bergarako Mariaren Lagundia elizan. Osteko 
kontzertuan maila bikaina erakutsi zuten.

6. Artisautzari bultzada ematen
Oñatiko emakume artisauek ez zuten hutsik 
egin. M8aren harira, euren postuak kalera 
atera zituzten. Herritarrek eta erosleek ere ez 
zuten hutsik egin.

7. Bihar ezkonduko dira
Goiz eta Ander oñatiarrak udaletxean 
ezkonduko dira. "Disfrutatu zuen egunaz. 
Laster elkarrekin ospatuko dugu. Zorionak, 
kuadrillakoen partetik!".

1. Trikitiarekin eta panderoarekin
Neomak taldeak doinu goxoekin bete zuen 
Eskoriatzako Zaldibar antzokia. Zazpi 
emakume oholtzan, trikitiekin eta 
panderoekin, ikusleen gozamenerako.

3. Sasoibidekoen Lilatoi birtuala
50 bat lagun batu ziren lasterketa birtuala 
oinez egiteko. Arrasateko Monterrondik 
hasita, bost kilometroko ibilbidea egin zuten, 
nork bere erritmoan.

5. Etorkinei buruz hausnartzen
Eskoriatzako Luis Ezeizako adin askotariko 
ikasleek hausnarketa berezia egin zuten. 
Etorkinek euren herrialdeak zergatik uzten 
dituzten landu zuten.

6
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zoRioN aguRRak

oÑati
Malen Diaz 
Agirregabiria
Martxoaren 4an, 11 
urte. Zorionak, Malen! 
11 urte! Jarraittu beti 
bezain alaia izaten. 
Ondo pasatu eguna. 
Patxo bat, familixa 
danaren partetik.

bERgaRa
Oihan Zabarte 
Arizabaleta
Martxoaren 4an, 
urtebete. Zorionak, 
politx hori! 
Ondo pasatu zure 
lehenengo urtebetetze 
eguna! Patxo potolo 
bat danon partetik!

aRRaSatE
Markel Bereziartua 
Zabala
Martxoaren 15ean. 
Zorionak, artista! 
Zortzi urte honezkero, 
denbora ihesi doala! 
Segi bizitzaz gozatzen 
eta gure bihotzak 
alaitzen, Markel!

oÑati
Manex Lasagabaster 
Romero
Martxoaren 7an, 3 
urte. Zorionak, Manex! 
Ondo-ondo pasatu 
zure egunian. Muxu 
potolo pila bat familixa 
danaren partetik.

bERgaRa
Julen Gartzaron 
Telleria
Martxoaren 8an, 2 
urte. Zorionak, Julen! 
Jada bi urte! Ondo 
pasatu eguna eta 
patxo handi bat etxeko 
guztien partetik.

aRRaSatE
Jordan
Martxoaren 7an, 38 urte. Zorionak, aitatxo!

aRRaSatE
Nahia Rodriguez 
Baena
Martxoaren 7an, 5 
urte. Gure printzesak 
bost urte betetzen ditu 
gaur! Zorionak etxeko 
guztion partetik.

aREtXabaLEta
Suhar eta Miren Ulezia Vitoria
Martxoaren 5ean, urtebete. Zorionak, txispito eta 
txispita! Mila esker etxeko eta familixakuen 
partetik urtebete dala gurera poztasuna 
ekartziarren! Patxo potolo.

aRRaSatE
Maialen Fernandez 
Bellido
Martxoaren 5ean, 5 
urte. Gure etxeko 
superheroiak bost 
urtetxo! Ondo pasatu 
eguna, pitxina! 
Muxu erraldoia!

aRRaSatE
Ane Etxebarria Alzola
Martxoaren 9an, 4 
urte. Zorionak, Ane! 
Lau urte gure etxeko 
altxortxuak! Muxu 
erraldoi bat Eñauten, 
Ilarten eta maitxe 
zaitxugun guztixon 
partetik!

aREtXabaLEta
Unai Idigoras 
Gonzalez
Martxoaren 10ean, 3 
urte. Zorionak, 
Unaitxo! Egun ederra 
pasatu. Muxu potolo 
pila bat!

aRRaSatE
Uxue Kortabarria 
Maskariano
Martxoaren 8an, 11 
urte. Zorionak, Uxue! 
Primeran ospatu egun 
berezi hau: #M8. 
Zu izango zera beti 
gure etxeko #8-a. 
Segi horren berezi eta 
alaia izaten. Asko 
maite zaitugu: Naroa, 
aitatxo eta amatxo.

ESkoRiatza
Aner Orobengoa 
Nevado
Martxoaren 8an, 10 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Bazabitz 
handitzen eta heldu 
zara bi zifretara! 
Jarraitu holako alai eta 
atsegin. Besarkada 
handi bat etxeko 
guztien partetik. 
Batez ere, anaia Xabik 
bidaltzen dizuna.

aRRaSatE
Olatz eta Ipar Axpe Aranzabal
 Martxoaren 8an eta 10ean, zortzi eta lau urte! 
Aitxaitxa Juantxuren, amama Petra Mariren eta tia 
Liliren partetik, zorionak!

bERgaRa
Amaia eta Raul Pozo
Martxoaren 8an, 
Amaiak 9 urte eta 
10ean, aitatxok 43 
urte. Ederra izango da 
astea! Ondo-ondo 
pasatu etxekoen 
partetik.

oÑati
Iraia Gil
Martxoaren 13an, 8 
urte. Zorionak, 
printzesa! Muxu 
handi-handi bat, 
familia osoaren 
partetik. Pila-pila 
maite zaitugu!

aRRaSatE
Ekhi Madinabeitia 
Lasa
Martxoaren 10ean, 4 
urte. Zorionak, 
sagutxo! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna! 
Muxu potolo pila 
etxeko denon partetik!

aREtXabaLEta
Lara Pacheco Sopa
Martxoaren 11n, 4 
urte. Zorionak, Lara! 
Etxeko bizipoza zara. 
Asko maite zaitugu. 
Luis eta Maria 
gurasoak, Marijo, 
Manuel, Yaiza, 
izeba-osabak eta 
amama.

aREtXabaLEta
Noa Olivenza 
Iturricastillo
Martxoaren 12an, 9 
urte. Zorionak, 
txapelduna! 
Ondo-ondo pasatu 
zure egunean. 
Familia osoaren 
partetik. Muxuak.

aREtXabaLEta
Maddi Nuñez Belategi
Martxoaren 10ean, 6 
urte. Zorionak, titi! 
Asko maite zaitugu.

bERgaRa
Irati Aperribai Mujika
Martxoaren 10ean, 10 
urte. Zorionak, Irati! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
eguna. Patxo potolo 
asko, etxeko denon 
partetik.

aRRaSatE
Uxue Belategi Galdos
Martxoaren 16an, lau urte. Zorionak, pitxintxo! 
Ondo-ondo pasatu zure egunean eta segi beti 
bezain pozik. Jaso ezazu muxu erraldoi bat familia 
osoaren partetik.

aREtXabaLEta
Sara Garcia Borrego
Martxoaren 17an, 8 
urte. Zorionak, Sara! 
Ondo ibili zure 
egunean! 
Besarkada estu bat 
familia osoaren eta, 
batez ere, aitaita-
amamen partetik!

bERgaRa
Libe Unamuno Lete
Martxoaren 15ean, 5 
urte. Zorionak, maitxia! 
Konturatu orduko bost 
urte... Ondo-ondo 
pasatu zure eguna. 
Muxu potolo bat danon 
partetik. Asko maite 
zaitxugu!

aREtXabaLEta
Luis Pacheco
Martxoaren 15ean, 
urtebetetzea. 
Zorionak! Zure emazte 
Mariak eta alaba Larak 
izugarri maite zaitugu!

aREtXabaLEta
Jasone Zabala Ibarra
Martxoaren 14an, 42 urte.
 Zorionak, amatxo, zure urtebetetzean. 
Besarkada eta patxo handi bat familia osoaren, eta 
batez ere, zure gizontxo Inarren partetik!

iDiazabaL
Irai Zabaleta Urteaga  
Martxoaren 14an, 3 urte. Zorionak amama, aitona, 
tia Leire, aita-amak eta Ekaintxoren partetik! Muxu 
potolo bat!
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EGUBAKOITZA 12
ARETXABALETA Literatura 
solasaldiak: izen-ematea
Gaur da apirilean hasiko diren 
saioetan parte hartzeko izena 
emateko azken eguna.
Liburutegian, 10:00etan.

OÑATI Odol ateratzea
Pandemiak eragindako beharrari 
laguntzeko aukera.
Enpresagintzan, 16:30ean.

DEBAGOIENA Esne bilketa 
Lesboserako
Arrasateko Hiper Eroskin; 
Aretxabaletako Erokin; Aramaioko 
Kintelenan; eta Antzuolako Amaia 
dendan, Aixa frutategian eta 
Eroskin. 
Leku horietan, 17:00etatik 
21:00etara. 

ELGETA 'Ipuinen ordua' 
HH-3 eta HH-4 mailetako neska-
mutikoendako, kontalari 
boluntarioen eskutik. 
Liburutegian, 17:20ean. 

BERGARA The Mood Rings 
taldea
Eibarko taldeak 1960ko eta 
1970eko hamarkadetako soinuak 
berreskuratuko ditu. Sarrerak,  
zortzi.
Seminarixoan, 19:00etan. 

M8 ESKORIATZA 'Ser mujer 
migrada en la sociedad 

vasca' hitzaldia
Azerbaijanen jaio eta Tolosan bizi 
den Tarana Karinak egingo du 
berba.
Zaldibar antzokian, 19:00etan. 

M8 ARETXABALETA 'Cholitas' 
dokumentala

Amerikako mendi-tontorrik garaiena 
igotzea erronka izan zuten Boliviako 
bost emakume indigenaren istorioa. 
Sarrera, hiru euro.
Arkupen, 19:00etan. 

M8 LEINTZ GATZAGA Indai 
taldea

Yune Nogueirasek, Leire Moñuxek 
eta Nerea Aginagaldek osatzen dute 
taldea.
San Migel plazan, 19:00etan. 

ZAPATUA 13
OÑATI Arantzazu errekaren 
arroa ikusteko irteera
Natur Eskolaren eskutik. Aurrez 
eman behar da izena, natureskola@
yahoo.es helbidean. 
Postetxeko geltokian, 09:00etan.

DEBAGOIENA Esne bilketa 
Lesboserako
Arrasateko Hiper Eroskin; 
Aretxabaletako Erokin; Aramaioko 
Kintelenan; eta Antzuolako Amaia 
dendan, Aixa frutategian eta 
Eroskin. 
Leku horietan, 09:00etatik 
14:00etara. 

OÑATI EH Bilduren herri 
batzarra
Batzarra telematikoa izango da, 
Ponentzia politikoaren eta 
organizatiboaren aurkezpena eta 
eztabaida gaiarekin.
Online, 10:00etan.

BERGARA Olaso dorrean bisita 
gidatua
10:15ean euskaraz eta 12:00etan 
gazteleraz. Sarrerak erosteko: 
Bergaraturismo.eus.
Olaso Dorrean. 

OÑATI 'Ondo bereiztua, asko 
aurreztua!' kanpaina
Informazio-mahaia eta umeendako 
tailerrak eta jolasak, ontzi arinen 
bilketari buruz hausnartzeko. 
Ordutegia: 10:30-14:00 eta 
15:30-19:00. 
Foruen plazan, 10:00etan. 

M8 ARAMAIO Tuppersex eta 
ipuin erotikoak

Virginia Imazen eta Inma Merinoren 
emanaldia.
Osoko bilkuren aretoan, 10:30ean. 

ARRASATE Ludoteka ibiltaria 
San Andresen
3-12 urte artekoendako.
Arimazubi plazan, 11:30ean.

OÑATI Barne Guda eta Inguma 
taldeak
Lehenak punk-rock doinuak joko 
ditu eta bigarrenak tekno mundura 
eramango ditu entzuleak.
Gaztetxean, 17:00etan. 

OÑATI Bulego taldea
Azkoitiko taldeak Ilun dagoen arren 
diskoa aurkeztuko du, emanaldi 
bikoitzean.
Gaztelekuan, 17:00etan. 

BERGARA 'Mundu berri bat 
guztiontzat' ekitaldia
Izen bereko kantu eta bideoklipak, 
Bizipoza elkartea osatzen duten 
hamaika elkarteentzako ekoiztutako 
lana da.  
Seminarixoan, 18:00etan. 

M8 ANTZUOLA 'Luze edo 
motz' bakarrizketa

Mirari Martiarenak eta Idoia 
Torregaraik euskara, berdintasuna 
eta genero ikuspuntua jorratuko 
dituzte, umoretik. 
Torresoroan, 18:00etan. 

M8 ESKORIATZA 'Esnatu naiz' 
ikuskizuna

Identitatea, giza harremanak eta 
sexualitatea hizpide dituen eta 
musika eta dantza nahasten dituen 
ikuskizuna. 
Zaldibar antzokian, 19:00etan. 

DOMEKA 14
OÑATI Zuhaitz Eguna Aloñako 
lagunekin
Natur Eskolaren eskutik, Ingurumen 
Jardunaldien baitan.
Unaimendin, 10:00etan. 

BERGARA Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots
Elkarte ezberdinetako familiekin 
kantuan eta dantzan egingo dute.
Udal pilotalekuan, 11:30ean. 

ARRASATE 'Familian jolasean'
0-8 urte arteko haurrendako eta 
euren familiendako txokoa.
Okendoko ludotekan, 17:00etan. 

ARETXABALETA 'Erbia eta 
dortoka' antzezlana
Glu Glu antzerki taldearen lana 3 
eta 7 urte arteko umeendako. 
Sarrerak, hiru euro.
Arkupen, 17:00etan. 

M8 LEINTZ GATZAGA 'Luze 
edo motz' bakarrizketa

Mirari Martiarenak eta Idoia 
Torregaraik euskara, berdintasuna 

eta genero ikuspuntua jorratuko 
dituzte, umoretik.
Kultura etxean, 18:00etan.

M8 ESKORIATZA 'Emakumeak 
mugimenduan' dantza 

tailerra
Oihane Vicente irakaslearekin eta 
Amaia Arantzabal eta Idoia 
Asurmendi musikariekin. Aurrez 
eman behar da izena.
Pilotalekuan, 18:00etan. 

M8 ARAMAIO 'Carmen y Lola' 
filma

Ikusiz Gozatu zineklub taldekoen 
eskutik, Arancha Echevarriaren 
pelikula. 
Kultura etxean, 18:45ean. 

ASTELEHENA 15
ARRASATE Goienagusiren 
batzar orokorra
Bazkideendako.
Kulturaten, 10:00etan. 

OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan.

ANTZUOLA Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Herriko Plazan, 12:00etan.

BERGARA Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
San Martin plazan, 12:00etan.

ARRASATE Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Herriko Plazan, 12:00etan. 

OÑATI Idazketa lantegia
Joxe Mari Iturraldek gidatuta. 
Euskaldun Berria gelan, 17:00etan. 

ARETXABALETA 'Bestelako baso 
kudeaketa' hitzaldia
Errez kooperatibako kide Markel 
Arriolabengoak eta Iñaki Etxebestek 
egingo du berba, EH Bilduk 
gonbidatuta. 
Arkupen, 18:00etan.

OÑATI Dantzarien jantzien 
erakusketa
Euskal Herriko dantza talde 
ezberdinetako 40 jantzi ipini ditu 
ikusgai Oñatzek, hilaren 26ra arte.
Kultura etxean, 18:00etan.

OÑATI Noka ikastaroa
Jabekuntza Eskolaren baitan.
Euskaldun Berria gelan, 18:00etan.  

OÑATI 'Koronabirusa eta 
konfinamenduaren ondorioak' 
hitzaldia
Norgara elkarteko Virginia Espinek 
egingo du berba. Aurrez eman 
behar da izena.
Santa Anan, 18:15ean. 

MARTITZENA 16
OÑATI Noka ikastaroa
Jabekuntza Eskolaren baitan.
Euskaldun Berria gelan, 18:00etan. 

AGENDA
EMAGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

MiRaRi MaRtiaRENa

M8 LEINTZ GATZAGA eta ANTZUOLA 'Luze edo motz' bakarrizketa
Mirari Martiarenak eta Idoia Torregaraik euskara, berdintasuna eta 

genero ikuspuntua jorratuko dituzte, umoretik.
Zapatuan, Antzuolako Torresoan, 18:00etan, eta domekan, Leintz 
Gatzagako kultura etxean, 18:00etan.
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ARRASATE Ipuin kontaketa 
saioa Eneko Haritzarekin
5 urtetik gorakoendako. Aurrez 
eman behar da izena.
Kulturaten, 18:00etan.

M8 BERGARA Bergarako 
emakume artistak

23 emakumeren lanak ikusgai. 
Hilaren 21era arte.
Amaia antzokian, 19:00etan. 

OÑATI Psikologia irakurle 
tailerra
David Ebershoff idazlearen La chica 
danesa liburuaren gaineko saioa, 
Silvina Fondrak gidatuta.
Liburutegian, 18:30ean. 

BERGARA 'Telesforo Monzon, 
herriaren oihua' liburuaren 
aurkezpena
Ostean, solasaldia, Mikel 
Zubimendirekin eta Jose Luis 
Elkororekin.
Olaso dorrean, 18:30ean. 

OÑATI 'Gaitasunen eta dohainen 
ekonomia' hitzaldia
Ekonomia, Aktuariotza eta Finantza 
Zientzietan eta Psikologia Klinikoan 
lizentziatu Nekane Juradok egingo 
du berba. Izena emateko:  
osasunaetaeskubideakdebagoiena@
protonmail.com.
Santa Ana antzokian, 19:00etan.

ARRASATE 'Caminho longe' 
dokumentala
Josu Martinezen lana, 
martitzenetako emanaldian.
Amaia antzokian, 19:00etan. 

EGUAZTENA 17
ARRASATE 'Euskal Herria 
ezagutzen' hitzaldia
Goienagusiren irteera kulturalen 
arduradunek egingo dute berba.
Kulturaten, 10:00etan.

ARETXABALETA 'Olioak, 
pastelak eta akuarelak' 
erakusketa
Maria Antonia Ugarte Garairen lanak 
ikusgai, hilaren 31ra arte.
Aroztegin, 11:00etan. 

BERGARA Odol ateratzea
Herritar guztiendako.
Oxirondo azokan, 16:30ean.

OÑATI Bill Felstinerren hitzaldia
Our man in Chad: Reflections of a 
Fieldworker  hitzaldia egingo du, 
ingelesez eta online.
Online, 17:30ean.

BERGARA Eguaztenetako azoka
Herriko baserritarren garaiko 
produktuak erosteko aukera.
Oxirondon, 18:00etan. 

M8 OÑATI 'Edertasun 
kanonak, lodifobiaren 

ikuspuntutik' solasaldia
Irati Garciak egingo du berba.
Zinema aretoan, 18:00etan.

ARRASATE Literatura solasaldia
Valeria Luiselli idazlearen Los niños 
perdidos liburuaren gaineko saioa, 
Ane Zapaterok gidatuta.
Kulturaten, 18:15ean.

BERGARA 'Nuevo orden' 
pelikula
Jatorrizko bertsioan, azpitituluekin. 
Sarrerak, hiru euro.
Seminarixoan, 18:30ean.

OÑATI 'Irlandako gatazkaren 
historia abestien bidez' 
hitzaldia
St. Patrick's egunaren harira.
Gaztetxean, 19:00etan. 

EGUENA 18
ARRASATE Sasoibide irteera
Arrasaten paseoan egingo dute.
Biteri plazan, 10:00etan.

OÑATI 'Feminismoak 
bazterretik' irakurketa zikloa
Luciana Alfarok gidatutako saioa, 
gazteleraz.
Kultura etxeko atikoan, 18:00etan. 

OÑATI 'La llorona' filma, 
zineklubean
Jayro Bustamanteren pelikula. 
Sarrerak, bost euro.
Zinema aretoan, 19:00etan. 

M8 ARRASATE M8: 'Salda 
badago' liburuaren 

aurkezpena
Edukiera mugatuarekin. Euskaraz.
Kulturaten, 19:00etan. 

BERGARA Shane Curley eta 
Azkaiter Pelox
St. Patrick's egunaren harira 
kontzertua egingo dute.
Seminarixoan, 19:00etan.

buLEgo

OÑATI Bulego taldea
Azkoitiko taldeak Ilun dagoen arren diskoa aurkeztuko du, emanaldi 
bikoitzean. Besteak beste, Kantu bat eta Hegan abestiak joko dituzte, 
ikus-entzuleen gozamenerako.
Bihar, zapatua, gaztelekuan, 17:00etan eta 19:00etan.

Agian, XXI. mende honetan, 
irudien berehalako kontsumoa 
egiten dugu. Plataformen 
bidez berehala ikusi nahi 
ditugu filmatu berri diren 
filmak eta telesailak. 
Lehenbailehen ikusi eta 
hurrengoa kontsumitzera pasa. 
Berrikuntzak nahi ditugu, eta, 
askotan, ez ditugu kontuan 
hartzen duela urte batzuk 
egindako lanak. Hori horrela, 
zinema munduan, XX. 
mendean miretsitako artistak 
eta haien lanak ez ditugu 
ezagutzen. COVID-19arekin 
zinema estreinaldiak asko 
murriztu direnez, leku bat izan 
dugu Chaplinen El chico 
filmaren mendeurrena 
ospatzeko, eta aretoetan 
horren kopia berritua ikusteko. 
El chico ikustea historiari eta 
arteari lotutako ariketa egitea 

bezala da. Filma ikusterakoan, 
zinemaren jatorrira hurbiltzen 
gara, eta ikusten dugu garai 
hartako egileek, irudien 
bitartez eta errotulu soil 
batzuen laguntzarekin, istorioa 
kontatzeko eta pertsonaien 
tirabirak bere osotasunean 
erakusteko zuten maisutasuna. 
Ikusi izan dugu nola Chaplinen 
filmak bere xarma mantentzen 
duen, eta irribarrea eta zirrara 
lortzeko ahalmena ere baduen. 
Charlot-ek, bere pertsonaia 
unibertsalak, 100 urte pasa 
arren, bizirik dirau. Eguneroko 
zailtasunei aurre egiteko 
trikimailuetan iaioa eta, aldi 
berean, bihozbera. Orain, 
gurasoek aukera dute 
belaunaldi berriei ezagutzera 
emateko pertsonaia eta artista  
unibertsal haren xarma 
etengabea. 

ARRASATE

AMAIA 
ANTZOKIA

La chica del 
brazalete
Zapatua, 
domeka eta 
astelehena: 
19:00.

Raya y el 
ultimo dragon
Zapatua eta 
domeka: 16:00.

BERGARA

SEMINARIXOA

El chico
Domeka eta 
astelehan: 
18:30.

Gusanos
Domeka: 16:00.

OÑATI

KULTURA 
ETXEA

Y llovieron 
pájaros
Egubakoitzetik 
astelehenera: 
19:00.

Raya y el 
ultimo dragon
Zapatua eta 
domeka: 16:30.

EIBAR

COLISEO

Non dago 
Mikel?
Zapatua eta 
domeka: 16:00.
Astelehena: 
19:00.

Tierras altas
Zapatutik 
astelehenera: 
19:00.

Akelarre
Zapatua: 19:00.
Domeka: 16:00, 
19:00.

ANTZOKIA

Akelarre
Domeka: 12:00.
Astelehena: 
19:00.

Non dago 
Mikel?
Domeka: 19:00.

GASTEIZ

GORBEIA

En guerra con 
mi abuelo
Domeka: 11:30, 
11:45.

Los croods: una 
nueva era
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:25.
Domeka: 12:00, 
17:25.

Las niñas
Egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 19:20.
Domeka: 12:00. 
19:20.

Elfkins
Egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 17:10.
Domeka: 12:00, 
17:10.

Akelarre
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
19:25.
Domeka: 12:00, 
17:30, 19:25.
Eguaztena: 19:25.

La boda de Rosa
Egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 19:20.

Raya y el ultimo 
dragon
Egubakoitzetik 
domekara: 16:40.
Eguaztena: 17:20, 
19:10.

Y llovieron 
pajaros
Egubakoitzetik 
domekara: 18:50.
Eguaztena: 16:55.

Pequeños 
detalles
Egubakoitzetik 
domekara: 17:15.
Eguaztena: 18:50.

Relic
Egubakoitzetik 
domekara: 19:25.
Eguaztena: 17:25.

No matarás
Egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 19:25.
Domeka: 12:00, 
19:25.

Minari, historia 
de mi familia
Egubakoitzetik 
domekara: 17:10, 
19:05.
Eguaztena: 16:50, 
19:05.

Solo las bestias
Egubakoitzetik 
domekara: 16:40, 
19:00.
Eguaztena: 16:50.

Academia 
Cranston
Egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 17:05.
Domeka: 12:00, 
17:00, 19:10.

Raya y el ultimo 
dragon
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
19:10.
Domeka: 12:00, 
17:00, 19:10.

ziNEMa

KRITIKA

El chico  
Zuz.: Charles Chaplin. Herr.: AEB (1921). Aktoreak: Charles 
Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance. Iraupena: 68 minutu.

Historia eta artea
IÑIGO ZABALA
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Unai

Sorpresa handia eta oso 
atsegina hartu dut Unai 
Iparragirre ETBko zuzendari 
izendatzearekin. ATBren 
hastapenetan ezagutu nuen, 
Agustin eta Betirtze lagunekin 
bikain baliatu zutenean 
emandako aukera. Gero 
jarraitu izan dut, gutxi asko, 
bai ETBn egindako ibilbidea 
eta baita atzerrikoa ere. Eta, 
ETB eraldatzea lan zaila 
izango dela aitortuta, uste dut 
Unai pertsona oso egokia dela 
ahaleginerako.

Ze ETB eraldatu beharra 
dago: bi kateen konfigurazioa, 
hizkuntza eredua eta lantaldea 
ez dira asko aldatu hiru 
hamarkadatan. Eztabaida 
irekia dago, eta bada konforme 
dagoenik, baina oso uste 
hedatua da ETBren 
ezaugarriak ez direla ondo 
egokitzen garaiotara. Zentzu 
horretan, Unaik ezagutzen ditu 
errealitate aurreratuak eta 
izango ditu etorkizunari 
buruzko hainbat pista, 
eraldaketa gidatzeko 
lagungarri izango zaizkionak. 
Horren pare, Unai euskaltzalea 
da, eta eraldaketaren 
helburuen artean izango du 
ETBk euskararen 
biziberritzeari ekarpen 
handiagoa eta eraginkorragoa 
egitea. Norabide horretan 
badaki beste euskaltzale 
askoren laguntza eta babesa 
izango dituela.

Apirilean hastekoa da Unai 
lan berrian. Zorterik onena 
opa diot, denon mesedetan.

azkEN bERba

MIKEL IRIZAR

Aitziber Aranburuzabala oÑati
Indarkeriarik gabeko jendartea 
lortzeko bidean, belaunaldi gaz-
teak aliatu bihurtzea du helbu-
ru Irungo Udalak Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren laguntzarekin 
antolatzen duen Asun Casasola 
ipuin lehiaketak. 2008ko sanfer-
minetan Nagore Laffage irun-
darra hil zuen Jose Diego Ylla-
nesek. Laffageren amak, Asun 
Casasolak, ordutik hona daraman 
borroka irmoaren omenez sortu 
zuten ipuin lehiaketa.

'Libreak ez ausarta' leloa 
Hori da aurten antolatzaileek 
proposatu duten leloa. "Abia-
puntu horretatik, epaimahaiak 
bereziki goraipatu ditu indar-
keria matxistaren aurkako bo-
rroka ikuspuntu positibotik 
islatzen zuten ipuinak eta baita 
idazlanen kalitatea ere", azaldu 
dute bultzatzaileek.

Pozik daude lehiaketaren ibil-
bidearekin. "537 ipuin bildu 
ditugu eta gure mugak gainditu 
egin ditugu; horren erakusle da 
Euskal Herrikoez gain, Leondik 
eta Kolonbiatik jasotako lanak 
saritu ditugula. Eta bereziki 
pozik gaude gazteen atalean 
lortzen ari garen parte hartze 
handiarekin; gaztelerazko 63 

ipuin jaso ditugu, eta 110 lan 
euskaraz. Ikastetxeak lehiaketa 
honekiko duten atxikimendua 
sendotzen ari dira". 

Oñatikoak, helduen sari bat 
Atzo, eguena, banatu zituzten, 
Irungo Oiasso Museoan, seiga-
rren aldiko sariak. Helduen 
kategorian, Saioa Varela Crespo 
oñatiarraren Azken erabakia eta 

izenbururik ez duen Miguel Paz 
Cabanasek idatzitakoa saritu 
zituzten –300 euroko saria–, eta 
gazteen atalean, Maria Jose 
Garcia Floresen El refugio de la 
Grecia antigua eta Oihana Fer-
nandez de Larrinoa Ibarbiaren 
Udazkenerokoak –100 euroko 
saria eta erosketa-bonu bana–.

Anaia Anderrek eman zion 
Valerari lehiaketaren berri. "Ez 

dut literatura sariketetan parte 
hartzeko ohiturarik, baina ho-
nako hau asko gustatu zitzaidan,  
oso aproposa iruditzen zaidala-
ko hain garrantzitsua den gai 
bat ikustarazteko. COVID-19aren 
garaian, beste birus bati begi-
ratu diot nik, matxismoaren 
birusari, hain justu. Egiten ari 
naizen Gizarteratze ikasketek 
asko lagundu didate testua osa-
tzen, eta, zer esanik ez, anaiak 
emandako pistek". 

Matxismoaren aurkako birusa 
2019ko abenduaren 28an Penta-
gonoan, Ameriketako Estatu 
Batuetako defentsa egoitzan, 
kokatu du oñatiarrak bere isto-
rioa. "Catherine izeneko ema-
kume amerikarra da protago-
nista. Jatorri askotariko ema-
kumeek osatutako kongresura 
joan da, ez dut esaten zertara, 
baina bukaeran argituko da; 
izan ere, kideekin elkartzean 
zera esango die: 'Aurreko urte-
ko bezainbesteko hilketa datuak 
ditugu. Ezkutua uzteko garaia 
da. Ausartak gara, bai, baina 
ezkutuan. Goratzeko sasoia da. 
Askeak izateko'. Ukabila altxa-
tu eta ozen oihukatu dute guztiek: 
'Birus bat askatuko dugu. Ma-
txismoa akabatuko duena".

Saioa Varela Crespo, Asun Casasola lehiaketako saria irabazi duen lanarekin. A. A.

Irungo lehiaketaren irudia. IRUNGO UDALA

Ipuinak, baleko tresnak 
matxismoa ezabatzeko
asun Casasola ipuin Lehiaketara estreinakoz aurkeztu, eta seigarren aldiko helduen 
sarietako bat eskuratu du Saioa Varela Crespo oñatiarrak; atzo banatu zituzten sariak 
eta, gaurtik hasita, lan irabazleak 'asuncasasolaipuinak.eus' atarian irakur daitezke  
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