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Uxue Igarza Loiola DEbagoiENa
Urtarrilaren 6tik 12ra 1.997 po-
sitibo hauteman zituzten Deba-
goienean. Aste bakarrean inoiz 
atzeman den zenbateko handie-
netakoa da, baina horren gai-
netik dago aurreko astean –aben-
duaren 30etik urtarrilaren 5era 
bitartean– erregistratutakoa: 
3.598 koronabirus kasu. Bi as-
teetan, herri handienetan atze-
man dira kasu gehienak, baina 
bailarako herri guztietan bana-
tu dira positibo berriak.

Eta aste batetik bestera 1.600 
kasu gutxiago hauteman diren 
arren, intzidentzia-tasak goia jo 
zuen domekan: 100.000 biztan-
leko 9.000 kasuen langa gaindi-
tu zen Debagoienean. Nolanahi 
ere, intzidentzia kalkulatzeko 
azken hamalau egunak hartzen 

dira kontuan, eta, hortaz, kasu 
gutxiago erregistratu direla 
kontuan hartuta, apaltzera egin 
du datuak. Eguaztenean 8.600eko 
tasa zuen eskualdeak. 

Gipuzkoan, Bizkaian eta Na-
farroan ere hasi dira dagoeneko 
intzidentzia-tasen lerroak oker-
tzen. Araban eta Nafarroan, 
berriz, goranzko joera manten-
tzen da. Goiko mapan ikusten 
denez, Debagoiena horien gai-
netik dago oraindik.

Datuok interpretatzeko orduan, 
kontuan hartu behar da proto-
kolo berria dela indarrean (Ikus 
4. orria). Labur esanda, Osasun 
Sailak COVID-19 kasuak zenba-
tzeko modua aldatu egin du, eta, 
ondorioz, zenbait adierazle mu-
gatuagoak dira pandemiaren 
bilakaera aztertzeko.

aDiNEkoEN Egoitzak

DEBAGOIENEKO 
EGOITZETAN 96 KASU 
AKTIBO DAUDE
Eguazteneko datuaren arabera, 
96 kasu positibo aktibo daude 
bailarako adinekoen egoitzetan; 
gehienak Arrasateko Iturbiden 
daude, eta ondoren, Oñatiko San 
Martinen, Bergarako Mizpirual-
den eta Eskoriatzako Jose Ara-
na egoitzan. 

Gipuzkoako balantzea eginda, 
urtea hasi denetik 124 egoiliarrek 
eman dute positibo. Datu esan-
guratsua da; izan ere, iazko urte 
osoan 27 kasu soilik erregistra-
tu ziren. 2020an, bestalde, 263 
positibo egon ziren, guztira, 
lurraldeko egoitzetan. 

oSPitaLEEtako EgoERa

PRESIOA ARINTZEN 
HASI DA BAILARAKO 
OSPITALEAN
Azken datuaren arabera, Deba-
goieneko Ospitalean hamabost 
lagun daude koronabirusaren 
eraginez ingresatuta. Erietxeko 
Zuzendaritzak azaldu du zenba-
tekoa behera egiten ari dela; 
izan ere, astearen hasieran he-
mezortzi lagun ziren ospitale-
ratuta zeudenak.

tXERtakEta kaNPaiNa

45ETIK GORAKOEK 
HARTU DEZAKETE 
ERREFORTZU DOSIA
EAEko herritarren %93,1ek bete 
dute txertaketa zikloa eta %91,9k 
hartu dute lehen ziztada. Beste-
tik, %48,9k hartu dute dagoene-
ko errefortzu dosia. Momentu 
honetan, Osakidetza 45 urtetik 
gorakoei ari da hirugarren dosi 
hori jartzeko hitzordua ematen.

PaNDEMiaREN biLakaERa

771 KASU POSITIBO 
ERREGISTRATU DIRA 
EGUN BAKARREAN
Pandemiari errepasoa eginda, 
2020ko martxotik hona, sei ola-
tuk astindu dute bailara; baina 

aurrekoak ez dira gerturatu ere 
egin azken olatuko datuetara. 
2020ko azaroan jo zuten goia 
datuek: egun bakarrean atze-
mandako positiboek 100eko lan-
ga gainditu zuten bi aldiz. Or-
dutik 2021eko abendura arte, 
muga horretatik behera egon 
dira kasuak, baina azken olatu 
honetan, 700 kasuen langa ere 
gainditu da: abenduaren 29an, 
hain zuzen ere; 771 kasu atzeman 
ziren Debagoienean. 
2021ean, guztira, 11.540 positibo 
hauteman ditu Osakidetzak bai-
laran; horien erdia baino gehia-
go (6.072) abenduan. 2020ko 
martxotik urte bukaerara arte, 
4.566 kasu erregistratu ziren 
guztira, baina, egindako proba 
diagnostiko kopurua ez denez 
argitaratu, ezin da konparaketa 
zehatzik egin bi urteen artean.
Eta heriotzak aztertuta, Deba-
goienean, 2021ean, urtarriletik 
urrira arte –Osasun Sailak datua 
emateari utzi baitzion data ho-
rretan– 52 lagun zendu ziren. 
2020an, berriz, 123 izan ziren 
eskualdean erregistratutako 
heriotzak. Hego Euskal Herria-
ri dagokionez, Espainiako Mi-
nisterioak emandako datuen 
arabera, 2.528 lagun hil dira 
azken urtean; 2020an baino 1.395 
gutxiago. Hala, pandemia hasi 
zenetik eta datu ofizialen ara-
bera, 6.451 lagun hil dira Hego 
Euskal Herrian, koronabirusa-
ren eraginez.

Bailarak lurraldeekiko 
duen aldea handitu egin 
da Gabon jaietan
abenduaren 10ean gainditu zen bailaran 11.000 kasuen langa. ordutik, hilabete 
bakar batean, beste 9.000 kasu berri erregistratu dira. osasun Sailak emandako 
datuen arabera, pandemia hasi zenetik 20.389 positibo baieztatu dira eskualdean

Positibo kasuak eta intzidentzia
Positiboak 

aste 
honetan

Positiboak 
aurreko 
astean

Positibo 
metatuak

Positiboak 
biztanleekiko 

 Intzidentzia tasa
14 egunekoa, 

100.000 biztanleko

Arrasate 630 1.208 7.271 %32,93 8.323

Bergara 589 893 4.495 %29,89 9.856

Oñati 308 654 3.874 %33,78 8.388

Aretxabaleta 213 358 2.066 %29,18 8.064

Eskoriatza 115 185 1.192 %29,05 7.311

Antzuola 68 152 720 %33,04 10.096

Elgeta 34 60 265 %23,43 8.311

Aramaio 29 85 456 %30,81 7.702

Gatzaga 11 3 50 %20,00 5.982

DEBAGOIENA 1.997 3.598 20.389 %31,46 8.633

OHARRA: EGUAZTENERA ARTEKO DATUAK ITURRIA: OSASUN SAILA

Intzidentzia-tasaren eboluzioa
DATUEN ITURRIA: EUSKO JAURLARITZA ETA NAFARROAKO GOBERNUA
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Uxue Igarza Loiola DEbagoiENa
COVID-19aren pandemiaren 
aurrean jarduteko protokoloak 
moldatu ditu asteon Eusko Jaur-
laritzak. Martitzenean egindako 
agerraldian azaldu zituzten al-
daketak Osasun sailburu Gotzo-
ne Sagarduik eta Hezkuntza 
sailburu Jokin Bildarratzek.

Sagarduik adierazi zuenez, 
"talde zaurgarrietako herritarren 
arreta hobetzea" da protokolo 
berriaren helburuetako bat, eta, 
horretarako, Osakidetzak egin-
go dituen proba diagnostikoetan 
lehentasuna izango dute 70 ur-
tetik gorako herritarrek, txer-
tatu gabeek, haurdun daudenek, 
immunoeskasia dutenek eta 
gaixotasun kronikoak dituztenek. 
Herritar horiek proba egiteko 
euskadi.eus/nola-jokatzen-dut 
webgunean dauden formularioak 
bete ahal izango dituzte kontak-
tu estuak badira edota etxean 
egindako proba diagnostikoan 
positibo eman badute.

Egoera zaurgarrian ez dauden 
herritarrek ere Osakidetzan 
proba egitea eskatu ahal izango 
dute gaixo-agiria edo laneko 
baja beharrez gero edota "sin-
toma larriak" igarriz gero. Gai-
nerakoek –farmazian erositako 
proban positibo ematen badute 
ere– ez diote Osakidetzari ezer 
jakinarazi beharko. Nolanahi 
ere, Osasun sailburuak argitu 
nahi izan du sintomak dituzten 
herritarrei "ez zaiela proba ofi-
ziala egitea ukatuko".

Protokolo aldaketak "diagnos-
tikoak azkartzea" eta "Lehen 
Arretako zein arakatzaile zer-
bitzuen karga arintzea" ekarri-
ko duela uste du Osasun Sailak. 
Baina Sagarduik azpimarratu 
du herritarrek prebentzio-neu-
rriak "zorroztu" beharko dituz-
tela eta sintomei "erne" egon 
behar dela.

Gauzak horrela –kasu ofizial 
gutxiago erregistratuko direla 

kontuan hartuta–, pandemiaren 
bilakaera neurtzeko erabili diren 
zenbait adierazlek ez dute orain 
arteko pisu bera izango Osasun 
Sailarentzat; hori adierazi zuen 
sailburuak. Edozelan ere, Sa-
garduiren hitzetan, "ez da gal-
duko pandemiaren bilakaera 
ikusteko aukerarik".

Hezkuntzan ere aldaketak
Hezkuntza arloari dagokion 
protokoloa ere aldatu egin da. 
Orain, ikasle batek positibo 
ematen badu, sintomarik gabe-
ko ikaskideek eskolara joaten 
jarraitu beharko dute eta ez zaie 
proba diagnostikorik egingo. 
Sintomak dituztenek, berriz, 
etxean geratu beharko dute. 
Ikasgela ez da itxiko hiru gela-
kidek edo gehiagok positibo eman 
arte. Halere, Jokin Bildarratzek 
jakinarazi du arakatzaileek eta 
osasun arloko profesionalek 
erabakiak "kasuan kasu" har-
tuko dituztela.

Pandemia ala endemia
Osasun adituen artean pil-pilean 
dagoen gaia da ea koronabirusa 
gaitz endemikotzat har daitekeen 
jada. Catherine Smallwood Osa-
sunaren Mundu Erakundeko 
arduradunetako batek azaldu 
du gaitz endemikoek "nolabai-
teko egonkortasuna" hartzen 
dutela birusaren zirkulazioan 
eta "aurreikusi" egin daitezkee-
la. Hori horrela, OMEk ez du 
uste COVID-19ak ezaugarri ho-
riek betetzen dituenik oraindik; 
besteak beste, "ziurgabetasuna 
handia delako". Sagarduik ere 
iritzi bera erakutsi du asteon: 
"Denborak esango du ea etorki-
zunean pandemia hau endemia 
izango den edo ez". Espainiako 
Gobernuak, aldiz, koronabiru-
sari gripe arrunt bati bezala 
aurre egiteko asmoa erakutsi 
du, osasun egora "aldatu" egin 
dela argudiatuta.

Herritarrak ilaran Arrasateko farmazia batean, autodiagnostiko testak erosteko. GOIENA

Pandemiari erantzuteko 
moduak egokitu dituzte
autodiagnostiko testak eskura izateak eta omikron aldaerak beste testuinguru batera 
eraman dute pandemia. Hala, Eusko Jaurlaritzak protokoloak eguneratzea erabaki du. 
Nolanahi ere, osasun Sailburuak ez du uste oraindik gaitza "endemikoa" denik.

KORONABIRUSA
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Hasier Larrea DEbagoiENa
Deskargako mendateko errepidea 
saihesteko helburuarekin erai-
ki zuten Bidegik eta Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak A-636 erre-
pide azkarra. 2019an ireki zuten, 
eta epe batean zehar bidesaririk 
ordaindu beharrik izango ez 
zela adierazi zuten Aldunditik; 
hala, epe hori iraungi egingo da 
hilaren 18, ordainketa sistema 
ezartzearekin bat. 

Kontaktu fisikorik gabe
1991n Norvegian estreinatutako 
teleordainketa sistema aukera-
tu du Foru Aldundiko Bide Az-
piegituretako Sailak bidesaria 
kobratzeko. Hala, autobidearen 
zabalera alderik alde zehartzen 
duten hiru arku instalatu dituz-
te Beasainen, Ezkion eta Des-
kargan, eta arku-erdi bat An-
tzuolan, Urretxuko noranzkotik 
datozenendako. Beraz, ibilgailu 

guztiek, motozikletek salbu, or-
daindu beharko dute igaroaldia. 

Kanonen prezioetan aldeak 
egongo dira ibilgailu motaren 
–lehen eta bigarren mailako 
ibilgailu astunendako garestia-
goa izango da– eta ordainketa 
sistema motaren arabera; izan 
ere, hemendik aurrera, bi modu 
egongo dira ordainketa egiteko: 
TAG gailu bat eskuratuz edo 
ibilgailuko matrikula banku-txar-
tel bati lotuz. Izapide horiek 
Bidegiren webgunean erregis-
tratuta edo aurrez aurreko Ari-
tzetako Bezeroaren Arreta Zer-
bitzuan egin daitezke.

Informazio kanpaina abian 
Kanon arrunta baino merkeago 
ordaintzeko modu bakarra da 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
sustatzen duen TAG gailua, 
Abiatu sistema deritzona. Gi-
puzkoako bidesarietarako des-

kontuak dakartza, A-636an bar-
ne (Ikus taula). Hilean gehienez 
33,37 euroko gastua ahalbidetzen 
du probintziako autobideetan, 
eta 49,30 eurokoa Bizkaiko AP-
8an eta Arabako AP-1ean. 

2020an 102.000 gidarik zeukaten 
Abiatu, eta urritik aurrera 3.000 
gehiagok hartu dute gailua, Al-
dunditik jakinarazi dutenez. 
Izan ere, Abiatu ez daukatenei 
informazioa helarazteko kan-
paina jarri zuten martxan udaz-
kenean, eta oraindik ere horre-
tan dabiltza: Bergaran, Ondar-
tzako kontrol-zentroan, AP-1 
errepidearen sarreran, egongo 
dira urtarrilaren 19ko goizean, 
eta udaletxean, berriz, egun be-
reko arratsaldean. Antzuolan 
ere emango dute Abiatu-ren 
berri, udaletxean, hilaren 26an, 
goiz eta arratsaldez. Horri lotu-
ta, Aintzane Oiarbide Aldundi-
ko Bide Azpiegituretako dipu-

tatuak herritar oro animatu du 
Abiatu eskuratzera, A-636an 
"%25etik %75erako beherapen 
progresiboak" lor daitezkeela 
argudiatuta, "hilean egindako 
joan-etorrien arabera". 

Arku bidezko ordainketa sis-
temak TAG gailurik ez duten 
edo matrikula banku-txartel bati 
lotuta ez daukaten ibilgailuak 
identifikatuko ditu, eta jarraian 
Bidegik dagokion izapideak ja-
rraituko ditu ibilgailuen titula-
rrek kanona ordaintzeko, 3 
euroko kudeaketa errekargua 
erantsita. Abenduaren 7ko Gi-
puzkoako Buletin Ofizialean 
ageri dena oinarri hartuta, bi 
hilabeteko epean zor hori kita-
tu ez bada, Aldundiak isun es-
pedientea irekiko dio gidariari.

Aurkako ahotsak
2020an zehar Bergara eta Beasain 
arteko autobidean bidesaria ez 

jartzeko helburuarekin protesta 
ugari egin ziren. Garraiolarien 
Hiru sindikatua eta A-636 Bea-
sain-Bergara Peajerik Ez plata-
forma urtarrilean hasi ziren 
euren eskaria lau haizetara 
zabaltzen, auto-ilaren bidez. 
Apirilean eta ekainean ere bes-
te horrenbeste egin zuten, une 
oro errepikatuz langileen eta 
ikasleen kalterako neurria izan-
go zela. Gainera, Hiru sindika-
tuko Alberto Nuñezek adierazi 
du garraiolariei asko kostatuko 
zaiela gastu erantsi hori bezeroen 
aurrean justifikatzea, eta Aldun-
diak postura noiz aldatuko zain 
daude: "Ezezkoan jarraituz gero, 
mobilizazioetara itzuliko gara".

Kontseilu Sozialistak ere, Pea-
jerik ez! Bizitzaren garestitzea 
gelditu! lelopean, elkarretara-
tzeak egin zituen abenduaren 
16an Bergaran eta urtarrilaren 
9an Beasainen.  

Auto bat A-636 autobidean, Deskargan dagoen arkua zeharkatzeko bidean. XABI URTZELAI

Abiadura jaitsi gabe 
pasatzeko bidesaria 
'Abiatu' sistemarekin
asteartean jarriko da martxan beasain eta bergara arteko a-636 autobidea 
ordaintzeko 'free flow' sistema. ohiko kabinen ordez arku batzuk zeharkatuko dituzte 
gidariek, eta ordainketak telematikoki egin. Hori nola egin informatzen ari dira orain

Tarte bakoitzaren kostua
IBILBIDEA ABIATURIK GABE ABIATUREKIN*

1-8  
ibilbide %25

9-20  
ibilbide %55

21 ibilbidetik 
aurrera %75

Beasain-Ormaiztegi 0,38 € 0,28 0,17 0,09

Ormaiztegi-Zumarraga 0,74 0,55 0,33 0,18

Legazpi/Urretxu-Bergara 1,41 1,06 0,63 0,35

Legazpi/Urretxu-Antzuola 0,48 0,36 0,22 0,12

* DESKONTU PROGRESIBOAK, GUTXIENEZ 6 JOAN-ETORRI HILEAN. ITURRIA: BIDEGI

Arrasatetik Beasainera joaten 
da lanera aste barruan, Lasalle 
eskolara.
Zer iruditzen zaizu 
bidesaria ordaintzea?
Aurka nago, ez zait justua 
iruditzen, bizitzaren garestitzea 
dakarrelako. Langileok, 
normalean, ez dugu dietarik 
kobratzen autoan 
mugitzeagatik, eta nahiko 
gastu da erregaia erostea 
bakarrik; horren prezioa ere 
gorantz doa. Aurten iaz baino 

garestiagoa izango da lanera 
joatea. 
Zer diozu Abiatu-ri buruz?
Lehendik ere baneukan eta 
erosoa da, baina esango nuke 
jendea behartuta dagoela orain 
gailua eskuratzera.
Nori egingo dio kalte, 
bereziki?
Kamioilariei. Gasteizko 
bidesariko prezioa ere igo 
dute; beraz, AP-1 eta N-1 
artean mugitzen direnek 
nabarmen igarriko dute.

JUNE O.D.L.

"Ohiko gastuak 
gehituko 
zaizkigu"
JUNE ORTIZ DE LANDALUZE  
iRakaSLEa
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Jone Olabarria aRRaSatE
Lau urte dira pentsiodunak as-
telehenero mobilizatzen hasi 
zirenetik, eta, Gabonetako ete-
naldiaren ostean, Debagoienean 
ere herrietako plazetara itzuli 
dira aldarrikapenekin asteon. 
Lau urte hauen balorazio "po-
sitiboa" egin du bailarako pen-
tsiodunen mugimenduak, eta 
orain arte egindakoak "merezi 
izan duela" azpimarratu.

"2018. urtean hasi ginen, gure 
pentsioetan %0,25eko igoerare-
kin, eta 2019an erretiroa hartze-
ko asmoa zutenek bazekiten 
pentsioan murrizketa erantsia 
izango zutela. Pentsioen borro-
ka etorkizuneko belaunaldieta-

koengatik ere bada. Badakigu 
pentsio publiko duinek berekin 
dakartzatela lan-baldintza dui-
nak", azaldu dute. 

Lortutakoarekin "harro"
Lau urteko aldarrikapenek frui-
tuak eman dituztela azpimarra-
tu dute, eta lorpen horietako 
hainbat zerrendatu: "2018an, oro 
har, pentsioak %1,7 igotzea; 
2019an, %1,6; 2020an, %0,9; eta 
2021ean, beste %0,9, %2,5era 
arteko atzerapenekin; gutxiene-
ko pentsioak %3 izatea 2019an 
eta 2021ean". 

Emakumeen egoeran ere jarri 
nahi izan dute fokua, eta gogo-
rarazi dute 1.000 eurotik behe-
rako pentsio guztien %72,33 
emakumeenak direla.

Bihar, hiriburuetan deialdia
Edozelan ere, beste hainbat gau-
za egiteke daudela zehaztu dute, 
eta aldarrikapenekin jarraituko 
dutela gaineratu. Hain zuzen 
ere, zapatuan, urtarrilak 15, 
Euskal Herriko pentsiodunen 
laugarren urteurrena ospatzeko 
manifestazioak egingo dituzte 
Hego Euskal herriko lau hiri-
buruetan eta hainbat herritan.

Deialdia gizarte osoari zabal-
du nahi izan dio Arrasateko 
pentsiodunen mugimenduko 
kide Juanito Saizarrek: "Dei 
berezia egiten diegu pentsiodu-
nei, langileei eta, oro har, gizar-
te osoari urtarrilaren 15aeko 
manifestazioetan parte hartzeko 
eta Euskal Herriko kaleak be-
tetzeko. Gure presioa kalean 
mantendu behar dugu".

Debagoienetik autobusa
Debagoiendarrek Donostiako 
Alderdi Edertik abiatuko den 
mobilizazioarekin egingo dute 
bat, 12:00etan. Bertara joateko 
autobusa antolatu dute: 10:15ean 
abiatuko da, Arrasateko Ospi-
taleko autobus geltokitik, gel-
dialdia egingo du ostean Elorre-
gin, oñatiarrak batzeko, eta, 
azkenik, Bergaratik pasako dira. 
Inork joan nahi badu, 669 95 84 
92 telefonora dei egin dezala.

Arrasateko pentsiodunen mugimenduak astelehenean egindako elkarretaratzea. A.P.

Aldarrikapenez beteriko 
lau urteri jarraipena
Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak deitutako mobilizazioekin egingo dute bat 
bihar Debagoieneko pentsiodunek Donostian. aldarrikapenekin hasi zirenetik lau urte 
igarota, "gizarte osoari" zabaldu nahi izan diote deialdia eta autobusa ere antolatu dute

"DEI BEREZIA EGITEN 
DIEGU PENTSIODUNEI, 
LANGILEEI ETA 
GIZARTE OSOARI"
JuaNito SaizaR,  PENtSioDuNa
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Presoen alde 
herriz herri
Urteroko hitzordua osasun 
egoerara moldatuz, mobilizazioak 
egin zituen Sarek joan den 
zapatuan Euskal Herriko herrietan 
euskal presoen eskubideen 
defentsan. Oñatin, Aretxabaletan, 
Arrasaten, Eskoriatzan, Bergaran 
eta Antzuolan manifestazioak egin 
zituzten; Gatzagan eta Elgetan, 
elkarretaratzeak; eta Aramaiokoak 
Arrasatera batu ziren.

GOIENA
Erasorik ez, erantzunik gabe! lelopean elkarretaratzea Bergaran. J.O.

Urteko lehen erailketa matxista 
salatzeko, elkarretaratzeak 
tuterako emakumearen erailketa gaitzetsi eta "berehalako 
neurriak" exijitu dituzte asteon bailarako hainbat herritan

J.O. aRRaSatE
Urtarrilaren 10ean aurkitu zuten 
hilda Tuteran, bere etxean, 38 
urteko emakumea, eta martitze-
nean haren senarra atxilotu 
zuten Bordeletik gertu. 2022an 
Euskal Herrian hil duten lehe-
nengo emakumea da, eta hori 
gaitzesteko elkarretaratzeak egin 
dituzte asteon Debagoieneko 
hainbat herritan: Bergaran eta 
Aretxabaletan eguaztenean eta 
atzo Arrasaten eta Oñatin, hain 
zuzen ere.

"Arazo estrukturala"
Martxanterek egindako deial-
diari jarraiki, indarkeria ma-
txista amaitzeko neurriak exi-
jitu zituzten bergararrek: "Urtea 
hasi besterik ez dugu egin eta 
dagoeneko halako berri ikara-
garri batekin hasi dugu. Nazka-
tuta gaude, benetako gizarte 
matxista batean bizi gara eta 
neurriak hartzeko garaia da. 

Ezin da gehiago itxaron, gaitz 
hau estrukturala da".

Indarkeria matxistaren aurka 
borrokan jarraituko dutela al-
darrikatu, eta behin eta berriz 
neurriak eskatzen segiko dute-
la azaldu zuten: "Emakumea 
babesteko egun dagoen sistemak 
ez du funtzionatzen, inoiz baino 
babes gutxiagorekin gaude, eta 
halako erailketak dira adibidea. 
Jarraituko dugu aldarrikatzen 
aldaketa behar dela, baliabide 
publiko eta unibertsalak behar 
ditugu arazoari aurre egin eta 
emakumeak aske eta berdinta-
sunean bizi ahal izateko, egoe-
ra sistematiko honi buelta 
emateko".

2003tik, 113 emakume erailda
Euskal Herrian 2003a ezkero 113 
emakume eta 11 adingabe hil 
ditu indarkeria matxistak; ho-
rietatik bost emakume iaz, 2021. 
urtean zehar, hil zituzten.

COVID-19 gaitzaren pandemiak 
izandako eraginari aurre egite-
ko, Estatuak aktibatutako ba-
liabideak lurraldeko udalekin 
banatuko ditu Gipuzkoako Foru 
Aldundiak. Ondorioz, Gipuzkoa-
ko udalek 25,1 milioi euroko 
ekarpena jasoko dute, oinarriz-
ko zerbitzu publikoak –osasuna, 
hezkuntza eta gizarte zerbitzuak– 
indartzeaz gain, "beste eskumen 

batzuk baliatzeko ere erabil 
daitezkeenak".

Funts hau modu proportzio-
nalean banatuko da, biztanle 
kopuruaren arabera, Udal Foru 
Funtseko Fondoak banatzeko 
erabiltzen diren irizpideak ja-
rraituz. Debagoienean, 2.130.635,17 
euro banatuko dituzte zortzi 
herriren artean. Honela bana-
tuta: Arrasate, 746.775 euro; 
Bergara, 495.003; Oñati, 389.812; 
Aretxabaleta, 240.164; Eskoriatza, 
139.287; Antzuola, 70.787; Elgeta, 
38.341, eta Leintz Gatzaga, 10.462.

Bi milioi euro pasa 
bailarako udalentzat 
COVID funtsetatik
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20-22 bukatzen diren pilota partidak emozio handikoak 
izan ohi dira. Partida orekatua izan arren, pilotan ez da 
berdinketarik onartzen, irabazle bat eta galtzaile bat 
dago beti.

Hasi berri dugun 2022. urtea partidaz beterik 
datorkigu, eta irabazi nahi badugu, behintzat, jokatzea 
dagokigu. Aurkariak, ordea, ez ditugu makalak…

Frontoian inor baino hobeto mugitzen den Covid XIX.a 
pilotari txiki baina gogorraren kontra daukagu lehen 
partida. Orain arte botilero izan duguna aldatzen ez 
badugu, jai daukagu, 19an utziko gaitu aurkariak. Beraz, 
Urkullu botileroa joan dadila San Josera botiloia egitera; 
bide batez, ea irribarre bat ateratzen zaion gizon triste 
horri. 

Bigarren partidako aurkariak Espetxea du abizena. 
Azkenaldian tantoak egin dizkiogun arren, 22ra iristea 
kostako zaigu, epailea bere alde baitago nabarmen. 
Txapapera bidaltzen dituen pilotak ere ontzat ematen 

dizkio. Irabazi nahi 
bada, epailea aldatu 
beharra daukagu eta 
pilota ezker-eskuin 
mugitu ondoren dejada 
batekin amaitu.

Hirugarrena 
Tapiaren aurkako 
partida izango da. 

Bergara eta Zumarragako errauskailuen aire zikina 
Irimo gaineko haize-errotekin mugitzerik nahi ez 
badugu, atzeko koadroetara gogor bota beharko dugu 
pilota.

Partida hauek zein aurrerantzekoak borrokatu gabe 
irabazterik ez dagoela erakutsi digu herritar gazte 
batek. Gaixotasunaren aurkako partida galdu berri duen 
arren, irakasgai ederra utzi digu. 2019ko udaberrian, 
denbora luzez apurtuta zegoen ping-pong mahaia 
konpontzeko eskatu zion alkateari. Beñardok esan zion 
urte bukaerarako berria jarriko zutela. Hala ere, 15 
urteko mutikoa ez zen gora begira gelditu, sinadurak 
biltzeari ekin zion eta 900 inguru lortu zituen; tartean, 
alkatearena.

Zauden tokian zaudela, frontoi ondoko ping-pong 
mahaia ikusten dugun bakoitzean zu ikusiko zaitugu. 
Eskerrik asko, Xabat!

20-22

zabaLik

PATXI OLABARRIA IRIZAR

BOTILERO IZAN 
DUGUNA ALDATZEN EZ 
BADUGU, JAI DAUKAGU, 
19AN UTZIKO GAITU 
AURKARIAK

Bakea, amodioa eta 
harm(onia)
--------------------

OSKIA UGARTE
'ttaP'-EN aRgitaRatua

Urtero bezala, Eguberriak 
zoriontzeko argazkiak eta 
mezuak agertzen hasi dira 
azken egunotan. Artearen 
Historia ikasten dugun guztiok 
bezala, irudien iruzkinak 
egiten ditut modu 
sistematikoan, eta zoriontasun 
eta desio onenak adierazi nahi 
dituzten irudi hauek 
mamitsuak izan ohi dira. Goiz 
izan arren, badugu aurtengo 
irabazlea: Ameriketako Estatu 
Batuetako Kongresuko kide 
batek txiokatu duen argazkia.

Familia tradizionalaren irudi 
zoragarria osatzen dute berak, 

emazteak eta bost seme-alabek. 
Irribarretsu denak, zoriontsu 
eta baturik dagoen familia 
ilehori zuri eredugarria. 
Gizonak atorra galtzen 
barrutik daramaten gizon 
horietakoak dira. Eta 
emakumeak, otzan eta 
neurritsuak. Denek irribarre 
zuri zabala dute, 
zoriontasunaren isla, haien 
bizitza osoan ezer txarrik egin 
izan ez balute bezala. 

Konposizio orekatu 
simetrikoan daude 
Eguberrietako zuhaitz barroko 
baten inguruan denak, 
aurrekoak eserita eta atzekoak 
zutik daudela. Aurrez aurreko 
perspektibarekin irudikatuak 
daude, zintzotasuna eta 
agerikotasuna adierazten duen 

irudi horietako batean. Dena 
harmoniatsua da, ontasunaren 
irudi normatibo eta 
eredugarria, xehetasun bat 
izan ezik: eskuetan fusilak eta 
bestelako armak dauzkate kide 
guztiek. Mezuaren eta 
irudiaren arteko arrakala eta 
distortsioa erabateko 
bihurtzen da. Fake bat 
lirudike, DGTren iragarki 
kontraesankor bat bezala edo 
Lladroren eskultura melenga 
horietako bat odoleztatua 
ikusiko bagenu bezala.

Kasu honetan, zalantzak edo 
dualismoa uxatu nahian, 
argazkiarekin batera Santa 
Clausi zuzentzen dion mezua 
idatzi du kongresukideak: 
Santa, mesedez, munizioa 
ekarri...

HaNDik Eta HEMENDik

ALEX UGALDE

MaRRazkiz
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Beste urte bat gehiago 
plazetan
--------------------

ITZIAR USANDIZAGA
DEbagoiENEko PENtSioDuNEN 

MugiMENDuaREN izENEaN

DEbagoiENa

Urtarrilaren 15ean, Euskal 
Herriko pentsiodunen 
laugarren urteurrena 
ospatzeko manifestazioak 
egingo dira lau hiriburuetan 
eta Eibarren. Urte hauetan 
milaka eta milaka 
pentsiodun kalean izan gara. 
%0,25aren aurka eta pentsio 
publiko eta duinen alde.

Lau urte hauetan, Hego 
Euskal Herriko lau 
hiriburuetan eta 70 bat 
herritan elkarretaratze eta 
manifestazioak egin ditugu. 
Ekimen asko babestu ditugu 
eta beste batzuetan parte 
hartu dugu: egoitzetako 
erabiltzaileen senideen 
elkarteekin, Osakidetzarekin, 
zerbitzu sozialekin elkarlana 
eta abar.

Egindakoaz harro 
gaudelako ospatuko dugu, 
baina gure eskariekin 
jarraituko dugu: KPI 
errealaren igoera berehala 
aplikatzea 2021eko 
atzerapenean eta pentsioen 
errebalorizazioan; 1.080 
euroko gutxieneko pentsioa 
eta 1.200 euroko lanbide 
arteko gutxieneko soldata 
eskatzea; genero arrakala 
bukatzea; alarguntza 
pentsioa %100 izatea; pentsio 
publiko duin eta nahikoak 
edukitzea; eta pentsio 
sistema propioa izatea.

Dei berezia egiten diegu 
pentsiodunei, langileei eta, 

oro har, gizarte osoari 
urtarrilaren 15ean 
hiriburuetan egingo diren 
manifestazioetan parte 
hartzeko eta Euskal Herriko 
kaleak betetzeko.

Eskerrik asko 
Debagoieneko 
Ospitaleko hirugarren 
solairuko langileei
--------------------

JOSU GARITAONANDIA 
bERgaRa

Arrasateko Debagoieneko 
Ospitaleko COVID solairuan 
lan egiten duten taldekoei 
nire besarkadarik beroena 
bidali nahi diet, nirekin bizi 
den 91 urteko familiakoa 
maitasun paregabez 
zaintzeagatik 316. gelan.

Lanez lepo zabiltzate, baina 
tartetxoa ateratzen duzue 
gelarik gela umorea 
banatzeko, COVIDarekin 
kutsatzeko arriskupean 
egunero; eta gaixotzen 
bazarete, zuen mutuaren 
aldetik entzungo duzue 
lanetik kanpo hartu duzuela. 
Pazientzia!

Baina ospitalearen beste 
aurpegi bat ere ezagutu dut: 
ostiral arratsalde batean 
esan zidaten ezin nintzela 
sartu COVID ziurtagiria 
eguneratuta ez baldin 
baneukan. 

Nik neuk ez nuen sinesten 
egoera hura; aurreko hiru 
egunetan arazorik gabe sartu 
nintzen ospitalera, ni 
nintzen pertsona seguruena 
gaixoaren ondoan egoteko, 
gaixotasun berbera hartuta 
eta nire berrogeialdia beteta 
nuelako. 

Beste edozein pertsonak –
ospitaleko langile edo 
familiako–, nahiz eta babes 
pila bat jantzi eta txertoa eta 
COVID ziurtagiria eduki, nik 
baino arrisku handiagoa 
hartuko zukeen. 

Alegia, zentzurik gabeko 
egoera bizi izan nuen; izan 
ere, lege berriak duen akats 
batengatik ezin nuen 
ziurtagiria Internetetik 
jaitsi, eta ez ziguten beste 
irtenbiderik eman.

Hasi bezala bukatuko dut: 
eskerrik asko momentu latz 
hauetan laguntzeko 
borondatea azaldu duzuen 
guztiei; ausarta izan behar 
da bailarako COVID gehien 
dagoen gunera joateko.

Eskerrak Oñatiko 
dendariei
--------------------

ITZIAR AGIRRE VICENTE
uRgaiN ESkoLaREN Eta oÑati bHi-REN 

izENEaN

oÑati

Abenduan, urtero bezala, 
eskolok gure matrikulazio 
kanpaina martxan jarri 
genuen.

Oñatin, matrikulazio 
garaian ohikoa izan da hiru 
eskolek bakoitza bere aldetik 
kartelak sortzea eta herriko 
hainbat gunetan jartzea; 
besteak beste, herriko 
dendetan.

Jakin badakigu Gabonetan 
dendariek esfortzu berezia 
egiten dutela beraien 
erakusleihoak bezeroentzat 
apaintzeko, erakargarriak 
izan daitezen. Ulertzen dugu 
ikastetxeak gure kartelekin 
hurbiltzen garenean 

beraientzat egoera deserosoa 
sortzen dela eta, askotan, 
dendariak konpromisoan 
jartzen ditugula gure 
kartelak erakusleihoetan 
jartzeko.

Azken urte hauetan, 
iruditzen zaigu egoera 
okerrera egin duela, 
ikastetxeon kartelak geroz 
eta handiagoak direlako.

Hori horrela, Urgainen 
erabaki dugu hemendik 
aurrera matrikulazio 
kanpainako kartelak soilik 
herriko adierazpen libreko 
guneetan jarriko ditugula eta 
ez ditugula dendariak 
konpromisoan jarriko.

Eskerrak eman nahi 
dizkizuegu dendari guztiei, 
orain arte izan duzuen 
jarreragatik eta gurekiko 
erakutsi duzuen  
prestutasunagatik gure 
matrikulazio kanpainetan 
laguntzeko.

Eskerrik asko, Xanti
--------------------

PEDRO LASAGABASTER ARMENDARIZ
ESkoRiatza

Iparraldeko haizeak aspaldi 
ekarri zauen Xanti gure 
auzora. Bertan berehalaxe 
errotu zan, haretx 
gogorrenak errotzen dien 
moruen. Niretzat iparraldeko 
zuhaitz haundi bat morukua 
zan Xanti, luzia ta zabala, 
bere txapel ahaztezinarekin.

Segiruan askoren maixu 
bihurtu zan bere poesiaren 
indarrarekin. Bere isilune 
luze eta sakonekin. 
Ereduaren bitartez zekixen 
dana erakutsiz. Umiltasunez 
beti.

Gero, askatasun haizeak 
iparralderuntz eruen zauen 
berriro. Eta han be eskola 
sortu zauen, milaka zaurien 
gainetik. 

Beti euskal kulturaren 
alde.

Eta, azkenian, haretx 
zaharra hemengo basoetara 
bueltatu zan, jakindurixaz 
beteta.

Inoiz ez dot ahaztuko garai 
horretan bere onduan 
egindako bidaia luzia, berriz 
iparralderuntz, alabaren 
defentsan. Ordurako 
bizkarra apurtuta izan 
arren, trenaren eserleku 
eskasean jarri eta han egon 
zan, geldi gau osuan, filosofo 
estoikoen erara, isilik eta 
pentsakor.

Inoiz izan den 
matematikari onenak esaten 
zauen gure lorpen 
handixenak ez datozela gure 
merezimendutik : aurretik 
beste batzuek egindako 
lanari esker egiten diela. 
Erraldoien sorbaldan 
goiezelako lortzen dugula 
lortzen duguna.

Sekula ez genuke ahaztu 
behar Euskal Kultura 
oraindik bizirik badago 
Xanti Iparragirre Perurena 
moduko pertsonei esker 
dala. Euren bizkar gainean 
majo ibili garelako.

Hegoaldeko neguko haixiak 
orbelaren dantza infinituan 
eruen dau Xanti. Baso 
zaharretan ama haritzekin 
gertatzen dan moruen, ezkur 
eta kimu ugari utziz hil 
jaku.

Eskerrik asko, Xanti. 
Erraldoia izan zara.

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

GARBIÑE UBEDA

HauXE bai JENERoa!
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Bederatzigarren edizioa izango 
du Zuhaitz Egunak; azken urtee-
tan moduan, aurten ere urtarrilean 
egingo dutenak –martxoan ere 
egin izan dute–. "Aurrez ere egiten 
ziren salmenta egunak, baina eten 
bat izan zen, eta azken urteetan 
Udalak konpromisoa hartu du 
urtean behin halako egun bat 
antolatzeko", azaldu du Pello Ga-

raik, Arrasateko Udaleko Inguru-
men teknikariak. 

Alde batetik, Seber Altuben bost 
mintegitako zuhaitzak eta landa-
reak egongo dira salgai. "Oro har, 
aukera zabala egongo da: batetik, 
basoetan behar ditugun landare 
guztiak, koniferoak, hostozabalak; 
bestetik, fruta sailetan behar di-
tugunak ere bai; eta, azkenik, 
tamaina txikiagokoak ere egongo 

dira, balkoietan jartzeko, esatera-
ko".

Landaketa Etxezarretan
Bestalde, zuhaitz landaketa egin-
go dute Etxezarretako lurretan. 
"Iaz ez genuen amaitu landaketa 
eta aurten Etxezarretako sail hori 
osatzen jarraituko dugu. Hektarea 
bateko lursaila hartuko dugu, eta 
mila zuhaitz inguru landatu; batez 

ere, haritzak". Horiez gain, hariz-
tietan egon ohi diren bestelako 
zuhaixkak ere landatuko dituzte: 
urkiak, lizarrak, astigarrak, sa-
garminak, gorostiak eta abar.

Garaik nabarmendu duenez, 
inguru horretan lehen pinudi bat 
zegoen arren, pinuak egon aurre-
tik berezko zuhaizti bat zegoen, 
era naturalean, eta zuhaizti hori 
hariztia zen. "Horregatik, atzera 
egin eta naturak berak sortuko 
lukeen hariztia berreskuratzen 
saiatuko gara".

Iazko landaketaren emaitzaz 
galdetuta, Garaik erantzun du 
landaketaren lehen urteak "nahi-
ko motelak" izan ohi direla: "Min-
tegitik eremu naturalera pasatzean, 
kosta egiten zaio egokitzea, baina 
denborarekin hobetzen joaten da".

10:00etan Musakolan
Musakolatik abiatuko dira Etxe-
zarretarantz. Horretarako, 
10:00etan elkartuko dira, San 
Isidro elizaren ondoko plazan. 
"Azalpen guztiak eman ostean, 
Etxezarretara abiatuko gara eta 
prestatzen ari garen natura-bi-
de berria ere ezagutaraziko dugu".

Herritarrak animatu gura di-
tuzte landaketan parte hartzera. 

"Egia da azken urteetan par-
te-hartze oso ona eduki dugula, 
eta aurten ere hala izatea espe-
ro dugu. 80 lagunek parte hartu 
ahal izango dute, gehienez, pan-
demia dela eta", dio Garaik. 
Izena emateko, 943 25 20 05 te-
lefonora deitu beharko da. Az-
kenik, katiuskak edo mendiko 
botak eramateko gomendioa 
egin du Ingurumen teknikariak.

Garaiko produktuak ere bai
Baserritarren azokaren baitan, 
askotariko produktuak egongo 
dira, garaikoak: azak, porruak, 
eskarolak, kardoak, letxugak, 
kiwiak, sagarrak eta abar. "Bes-
talde, txorizo eta odolosteenda-
ko ere sasoi ona da, eta ogia, 
gazta, eztia, arrain kontserbak, 
pastelak eta abar ere egongo 
dira", dio Nerea Lazpiurrek, 
Toki Garapeneko teknikariak. 

Etxezarreta parkean egindako zuhaitz landaketa, iazko urtarrilean. GOIENA

Seber Altuben azoka eta 
Etxezarretan landaketa
Hileko hirugarren zapatuarekin batera, baserritarren azoka egingo dute bihar Seber 
altube plazan, 08:00etatik 14:00etara. Era berean, zuhaitz Eguna ere egingo dute; 
hainbat landare egongo dira salgai eta mila bat zuhaitz landatuko dituzte Etxezarretan

900 HARITZ ETA 100 
BAT HOSTOZABAL 
LANDATUKO DITUZTE 
BIHAR, ZAPATUA, 
ETXEZARRETAN

Bai, horrela azaltzen dute Kulturaten 
ikusgai dagoen Lurralde Neandertal 
erakusketako tresna bat. Etsigarria da. 
Iruditzen zait beste aukera bat galdu dela 
Arrasaten aurkitu diren Paleolitikoko 
aztarnekin aro hura ezagutzeko zerbait 
ulergarria egiteko. Izenburua bera ere 
nahasgarria da: Lezetxiki neandertala 
omen zen, baina bertan aurkitutako beso 

hezurra Heidelbergensis espeziearen 
andra batena zen.

Labeko Kobaren gaineko aipamenak 
eta aurkikuntzak ere jarri dituzte 
erakusketa horretan. Horko aztarnak 
"gure espezieari" dagozkio, ez dira 
neandertalarenak. Eta Arrasaten hiru 
gizaki motaren aztarnak baldin badaude, 
zergatik erakusketako izenburu hori?

Jasaten ari garen kultura ofizialean oso 
ohikoa da izenburua eta mamia bat ez 
etortzea. Agian, egileak ez dira 
konturatu?

Paneletako testuetan ere betiko 
topikoak errepikatzen dira, hor ere 
ikusten da erakusketa honen egileak ez 
direla gehiegi saiatu, ezta euskarazko 
itzulpenetan ere. Ez da serioa.

Hezur apuntatuta

RAMON UGALDE 

NiRE uStEz

Ekin Emakumeak Elkartearen 
eskutik, kosmetika naturalari 
buruzko saioak otsailaren 2an, 
9an, 16an eta 23an egingo di-
tuzte, 17:00etatik 19:00etara, 
Ekoudalatxen eskutik. Graba-
tua lantzeko saioak otsailaren 
3an, 10ean, 17an eta 24an izango 
dira, 17:00etatik 19:00etara. Ize-
na emateko, 943 79 83 70 edo 651 
70 79 36 zenbakietara deitu.

Kosmetika naturala 
eta grabatua lantzeko 
aukera otsailean

Bizkaiko eta Gipuzkoako bost mintegi izango dira zuhaitz azokan, 
eskaintza zabalarekin. Aurrez enkargatzea komeni da.

Azokan egongo diren mintegiak:
• Areitio (Zaldibar): fruta-arbolak, koniferoak, basoko landare 

autoktonokoak eta lorategietakoak (608 87 93 52).
• Belar (Zaldibar): fruta arbolak, koniferoak, basoko landare 

autoktonokoak eta lorategietakoak (629 48 41 51).
• Etxebarria (Gatika): fruta arbolak (639 46 97 38)
• Lurberry (Zarautz): baso fruitu txiki ekologikoak (657 71 96 85).
• Ekoudalatx (Arrasate): basoko fruitu txikiak, ekologikoak (690 

61 08 22 eta 626 15 25 10).

Bost mintegi egongo dira azokan
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Kulturola eraikina da Arrasa-
teko industria ondarearen "iko-
no garrantzitsuenetakoa", Union 
Cerrajera lantegiaren sarrera 
nagusia izan baitzen urte askoan. 
"Behin lantegiaren ateak itxita, 
Udalak eraikina errekuperatu 
du, kultur sormenaren bihotz 
bilakatzeko asmoz", azaldu du 
Udal Gobernuak.

Eraikinaren balio historikoa 
eta herriko kultura eragileen 
topaleku izango dela aintzat 
hartuta, bisita gidatuek intere-
sa piztu dute herritarrengan; 
izan ere, horiek gidatuko dituen 
Arantza Otadui historialariak 
nabarmendu duenez, leku asko 

bete dira dagoeneko. Hala ere, 
oraindik lekua badagoela adie-
razi du eta aukera aprobetxa-
tzeko dei egin die herritarrei. 

Lanak, amaitzear
Kulturolaren eraberritzea azken 
txanpan murgilduta dago. "Lan 
guztiak ia amaituta, 4.786 metro 
karratuko azalera duen eraiki-
nean azken erremateak egiten 
ari da gara: argiteria, pintaketa, 
instalazioak eta abar".

Hala, ondo bidean, datozen 
asteetan erabilgarri egongo da, 
eta, hain justu, orduan lekual-
datuko dira eragileak eraikin 
berritura: Izaskun Murgia Liri-
ka elkartea, Arrasateko Konpar-
tsa, Zaldibar areto-futbol txapel-
keta, Arrasateko Bertso Eskola, 
Doke Antzerki Taldea, Santamas 
Komisiñua, Arrasateko Gaite-
roak, Portaloi Kultura Elkartea, 
Lore Gazteak Dantza Taldea, 
Txikitxu Arrostaitz Dantza Tal-
dea, Arrasateko Trikitixa Esko-
la, Arrasateko Ttakun Txala-
parta Elkartea, Udalaxpe Txis-
tulari Elkartea, Loixe Zeramika 
Elkartea, Arrasate Margo Taldea, 
Sambamaña taldea, SUDC eta 
Udal Euskaltegia.Kulturolako aretoetako bat, komunikabideei egindako bisitan, abenduan. GOIENA

Kulturola ezagutzeko 
aukera dute herritarrek
Hilaren 17tik 23ra, egunean bi saio izango dira, 18:00etan gazteleraz eta 19:30ean 
euskaraz, arantza otaduiren gidaritzapean. bisita bakoitzeko gehienez ere 25 lagun 
onartuko dituzte eta aurrez izena eman beharko da, udal webgunean edota bazen

Udaleko Gazteria Sailak, Txa-
txilipurdirekin elkarlanean, 
Familian Jolasean ekimenaren 
beste edizio bat jarriko du mar-
txan domekan, urtarrilak 16. 
"Ekimen honen helburuetako 
bat da familiei aukera eta guneak 
eskaintzea gurasoen eta seme-ala-
ben arteko harremanez era lu-
dikoan gozatzeko".

Domekan hasi eta martxoaren 
27ra bitartean, hamaika saio 
egingo dituzte: urtarrilak 16, 23 
eta 30; otsailak 6, 13, 20 eta 27; 
eta martxoak 6, 13, 20 eta 27. 
Okendoko ludotekan izango da 
hitzordua eta dagoeneko izena 
eman daiteke bai ludoteketan 
eta baita aktibitatean bertan. 
Plazak mugatuak dira.

0-8 urte arteko familiek elkar 
ezagutzeko eta euskaraz elkarre-
kin jolasteko aukera bat eskain-
tzen du ekimenak, "aniztasuna 
kontuan hartuta eta euskararen 
transmisioaren garrantzia azpi-
marratuta". Bi hezitzaile egongo 
dira familiei informazioa eta 
aholkuak emateko.

Familian Jolasean 
ekimena domekan 
jarriko dute martxan
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Aldi berean egingo dituzte Gau-
txori eremuaren urbanizazioa 
eta eraikin berria. Urbanizazioa 
egiteko lanek hamahiru hilabe-
teko epea daukate eta eraikin 
berria egitekoek, berriz, heme-
zortzi hilabetekoa. Beraz, 2023ko 
irailean bukatuta egotea aurrei-
kusten du Mondragon Uniber-
tsitateko Goi Eskola Politekni-
koko koordinatzaile Carlos 
Garciak. Izan ere, azaldu duenez, 
aurreikusitako epeak betetzen 
ari dira, oraingoz, nahiz eta 
"hainbat arazo" izan dituzten. 

Urbanizatzeko lanak hiru fa-
setan egingo dituzte. "Garaia 
Parke Teknologikorako sarreran 
biribilgune bat egingo dute. 
Hortik sarrera bat egingo dute, 
Fagor Ederlanen eta gure erai-
kinaren artetik pasako dena, 
errekaraino, eta hor bihurgune 
bat egongo da, errekarekin pa-
raleloan bidea Uribe auzoraino 
eramanez. Errepideaz gain, es-
paloia, bidegorria, aparkalekuak 
eta zuhaitzak egongo dira, bes-
teak beste", adierazi du Garciak.

Bestalde, gaur egun aparkale-
ku nagusiak hartzen duen leku 
gehiena hartuko du eraikin be-
rriak, eta orain arte hangar 
zaharrek okupatu duten lekuan 
egingo dituzte aparkalekuak, 
egun dauden 170ak baino 49 
gehiago. Beraz, guztira, 219 apar-
kaleku egongo dira gero. 

Ekintzailetasuna bultzatzeko
Urbanizazioarekin batera, esan 
moduan, eraikin nagusia egingo 
dute, "etorkizunean Debagoie-
neko industria sarea berritzea" 
ahalbidetuko lukeena. Garciak 
azpimarratu duenez, askotariko 
espazioak izango ditu eraikin 
horrek, makina edota tresna 
berriak probatzeko, nagusiki. 
"Ekintzailetasuna bultzatzeko 
erabiliko dugu eraikina; gehien-
bat, alor praktikoa lantzeko. 
Beheko solairuan laborategi 
industrialak egongo dira, altue-

ra handikoak, tamaina handiko 
gauzak probatzeko. Horrez gain, 
lokal sozial bat ere egongo da. 
Lehenengo solairuan beste la-
borategi berezi bat egongo da, 
gainazaleko teknologiekin lan 
egitekoa. Azkenik, bigarren eta 
hirugarren solairuan, batez ere, 
proiektu ekintzaileetan ari di-
renei zuzendutako espazioak 
egongo dira. Normalean, Garaia 
Parke Teknologikoan egongo 
dira pertsona horiek". 

Gainera, eremuan dagoen bes-
te eraikina mantendu egingo 
dute, "guk hamargarren eraiki-
na deitzen dioguna, Arizmendi 
Ikastola parean dagoena".

HIREKIN proiektua, Gautxorin
Uribarri auzoko 26.221 metro 
karratuko esparru horretan 
gauzatuko da, esaterako, HIRE-
KIN proiektua, "lankidetzaren, 
ikerketaren eta ekintzailetzaren 

bitartez emisioak murriztera 
eta ingurumen helburuak bete-
tzeko irtenbideak bilatzera bi-
deratuko dena", proiektuaren 
koordinatzaile Roberto Uribee-
txeberriak azaldu duenez. Mon-
dragon Unibertsitateak susta-
tutako proiektua da, eta D2030 
egitasmoak lagundutakoa.

9,5 milioi euroko aurrekontua
Proiektuak, orotara, 9.500.000 
euroko aurrekontua du. Batetik, 
eraikin berria egiteko 6.000.000 
euro erabiliko dituzte, eta, bes-
tetik, urbanizazioa egiteko, 
3.500.000 euro. Edozelan ere, 
hainbat laguntza jasotzen ari 
da Mondragon Unibertsitatea. 
Espainiako Gobernuak, esate-
rako, 700.000 euroko laguntza 
eman zion iaz, eta 2022an 1.000.000 
eurokoa emango diola zehaztu 
du Goi Eskola Politeknikoko 
koordinatzaileak. Gipuzkoako 
Foru Aldundiak, bestalde, beste 
1.000.000 euro bideratuko ditu 
proiektu horretara, eta Gizabi-
dea fundazioak ere babestu du 
proiektua. Era berean, 2019ko 
maiatzeko osoko bilkuran 
1.137.000 euroko ekarpena egitea 
onartu zuen Arrasateko udal-
batzak.

Esparruak hartuko duen itxura. Eraikin nagusia, erdian, zuhaitzez inguratuta. M.U.

Urbanizazio lanak hasiko 
dituzte Gautxori eremuan
iazko martxoan hasi zituzten uribe goikoa eta uribe behekoa baserriak eta inguruan 
zeuden lau hangar eraisteko lanak, eta dagoeneko amaitu dituzte; hala, eremua 
urbanizatzen eta eraikin nagusia izango dena eraikitzen hasiko dira datozen egunetan

AURREIKUSTEN DUTE 
2023KO IRAILERAKO 
BUKATZEA GUNEAREN 
URBANIZAZIOA ETA 
ERAIKIN BERRIA

E.A. aRRaSatE
Mondraitz Kirol Klubeko or-
dezkariek Arrasate-Udalatx 
mendi lasterketaren data pu-
bliko egin dute: apirilak 10, 
domeka. Oraingoz, eguna ba-
karrik zehaztu dute, eta laster 
informazio gehiago emango 
dutela azpimarratu dute.

Pandemiaren egoera ona ez 
zela ikusita, iaz, Arrasate-Uda-
latx mendi lasterketa egin beha-
rrean, ekitaldi berezi bat anto-
latu zuten Mondraitzekoek. Hala, 
lehiaketa bat modu birtualean 
egitea erabaki zuten, apiril osoan 

zehar, eta ia 100 pertsonak par-
te hartu zuten.

Antolatzaileak pozik geratu 
ziren ezohiko lehiaketa hark 
emandakoarekin, baina aurten, 
ondo bidean, ohiko moduan egi-
tea aurreikusten dute. "2020ko 
mendi lasterketa bertan behera 
geratu zenean dortsala zeuka-
tenek lehentasuna izango dute 
aurten. Edozelan ere, garbi 
emango dugu informazio guztia 
aurrerago, berezitasun batzuk 
izango ditugu eta", nabarmendu 
du Ganix Lasak, Mondraitz Ki-
rol Klubeko kideak.

Apirilaren 10ean egingo dute 
Arrasate-Udalatx mendi proba
urte berria hastearekin batera, lasterketaren eguna 
publiko egin du Mondraitz kirol klubak, antolatzaileak

Udal langileek egiten duten lanari balioa eman gura izan dio 
herritar batek. "Lan handia egiten dute, esaterako, herriko 
biribilguneak txukun eta garbi mantentzen", nabarmendu du.

H.L.

goRa Eta bEHERa

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

Udal langileen lana, 
goraipatzekoa

Joan den zapatuan, urtarrilak 
8, Donostian jokatutako Euska-
diko Masters txapelketan Espai-
niako 400 metroko errekorra 
ondu zuen berriro Durango 
Kirol Taldeko arrasatearrak, 
80F kategorian, bi minutu eta 
segundo bateko marka eginda. 
Lehengo errekorra bi minutu 
eta hamabi segundoan zeukan. 
81 urte ditu Gilek.

81 urterekin errekor 
berria ezarri du Maria 
Jose Gilek Donostian

Besaide Mendizale Elkarteak 
bazkide guztiei gogorarazi die 
federatu txartelak bulegoan ber-
tan jaso behar dituztela. Horre-
tarako ordutegia honako hau 
da: martitzen eta eguaztenetan, 
19:30etik 20:30era. Bestalde, hain-
bat eski irteera ere antolatu ditu 
Besaidek. Urtarrilaren 23tik 
30era, esaterako, Formigalera 
joango dira.

Federatu txartelak 
bulegoan jasotzeko 
dei egin du Besaidek
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Hasier Larrea ARRASATE
Iker Azkarraga, Ander Azkara-
te, Borja Perez eta Aitor Barba-
dillo dira CRAP taldea osatzen 
duten musikariak. Barruak 
askatu dituzte azken bi urteetan 
jazotakoak euren ikuspuntutik 
adierazita.
Disko pandemikoa dela diozue. Zer 
dela eta?
Ideia guztiak pandemia garaian 
garatu genituelako. Eguneroko-
tasunean oinarritzen gara letrak 
idazterakoan, eta, oraingoan, 
ezin gai honi izkin egin.
Zer topatuko du entzuleak 'We are... 
CRAP' LPan?
Sei abesti propio; hau da, inge-
lesezko bost eta euskarazko bat 
-egin dugun lehena-, eta Sex 
Pistolsen Did you no wrong-en 
bertsioa. 70eko Australia, Inga-
laterra eta AEBetako punketik, 
60ko rock klasikotik eta Eskan-
dinaviako punk rock high energy-
tik edaten dugu, batez ere.
Kantuen izenburuak zuzenak dira, 
interpretazio gutxi behar dutenak.  
Lehenengoa, Prisoner (in my 
living room), konfinamenduari 
buruzkoa da; Sweetest friend-ek 
lagunen arteko gorabeherak ditu 
ardatz; Too much rock & roll 
kantak asteburuetako desfaseez 
dihardu, nola hel zaitezkeen 
lanera lur jota astelehenean; 
Dirty road etxeratze aginduaren 
bueltan egin genuen, kontzer-
tuetara joateko nahia erakusten 
dugu hor; We are CRAP gure 
esentziatik egin dugu, jende 
jakin batez nazkatuta gaudela 
adierazteko; azkena, Mundu 
baten, Brutal Melodyko Aner 
Narbaez abeslariak idatzi digu, 
eta gaur egungo politikari buruz 
mintzo da. 
Gustura zaudete emaitzarekin?
Zeharo. Pookah Sound Estudio-
ko Mike Ether-ekin grabatu dugu 
Bilbon. Aspaldiko laguna dugu, 
Safety Pins taldekoa. Gertutik 
jarraitzen dugu bere lana, eta 
Damned taldearen bertsio bat 
grabatzeko aukera izan genuen 

Pookah-en. Hura entzundakoan 
ohartu ginen lan luzea toki be-
rean egin nahi genuela; esan eta 
egin. Gure ustez, sekulakoa da 
emaitza. Biniloa nahi duenak 
gurekin edo banatzaileekin kon-
takta dezake (Ikus behean). 

Kantuak aurkeztu al dituzue jen-
daurrean?
Azken hauek ez, fisikoki heldu 
arte itxaron baitugu. Dena ondo 
bidean, Oñatiko Ikatz tabernan 
joko dugu Discipulos de Dioni-
siorekin, otsailaren 4an. Azke-
naldian kontzertu gutxi eman 
ditugu; gogoangarriena Jimmy 
Jazz aretokoa izan zen urrian, 
Nowhere trip eta CRAP albume-
tako abestiak jo genituen bertan.
Nola eboluzionatu duzue, oro har?
Serioago jarri gara. Konposa-
tzerakoan buelta batzuk ematen 
dizkiogu hasierako ideiari, ez 
larregi eta ez gutxiegi. Zuzene-
koetan ahalegintzen gara kantuak 
bata bestearen ostean jotzen, 
etenik gabe ia. 
Eta zenbat aldatu da zuek mugitzen 
zareten zirkuitua?
Jendeak kontzertu handietara 
joateko joera hartu du, taberna 
eta areto txikien kalterako. Ho-
rri gehitu agintariak gaueko 
aisialdia murrizten dabiltzala... 
Ataka estuan gaude, bai musika 
bandak eta baita aretoak ere.
Ezer gehiago gehitu nahi?
Politikariek autokritika gehiago 
egin behar lukete, errua ostala-
riei bota eta ospitaleko langileak 
kaleratu beharrean. 

Laukotea, 2021eko urriaren 16an Gasteizko Jimmy Jazz aretoan. POLI KARPO

"Balio handiagoa eman 
behar genioke kulturari"
AITOR BARBADILLO  CRAP TALDEKo bATERiA-JoLEA
zazpi abestiz osatutako biniloa kaleratu berri du CRAP taldeak, eta Spotify 
plataforman entzungai dago. Laukotea batuta egoteagatik egiten dute musika

"KONPOSATZERAKOAN, 
HITZ SOLTEEKIN 
KANTUAN HASI ETA 
GERO GARATZEN DUGU 
IDEIA, BEHAR BEZALA"

WE ARE... CRAP

• Estiloa Punk-rocka.
• Grabaketa Pookah SE.
• Banaketa CRAP, Kaset 

Ekoizpenak, Family 
Spree Recordings.

Atzo Zetak-ek egin bezala, La-
bana zegoen datorren eguene-
rako programatuta, baina, tal-
deak kale egin duela-eta, Mun-
giako hirukotea gonbidatu dute 
Koolturreko antolatzaileek hi-
laren 20an 22:00etan hasiko den 
kontzerturako. Ibilbideko biga-
rren albuma argitaratu du be-
rriki, euskarazko rock alterna-
tiboaren aldeko apustuari eutsiz.

Lukiek taldea igoko 
da Koolturren eskutik 
gaztetxeko oholtzara

Maren Basterretxea, Miriam K. Martxante eta Javier Barandiaran dira aktoreak. ATX

Bizi-estiloak kontrajarriko ditu 
'Lubaki lainotsua' antzezlanak
ATX Teatroak konpainiak domekan aurkeztuko du 
"pertsonaia sakonekin" ondutako bere azken obra

H.L. ARRASATE
Joan den urrian estreinatutako 
antzezlana jasoko du Amaia 
antzokiak etzi, hilak 16, 19:30ean 
hasita. 2010ean sortutako kon-
painia bilbotarra umore kutsu-
ko lanak egiten iaioa izan arren, 
Lubaki lainotsua zuzendu duen 
Iñaki Ziarrustak adierazi du 
orain arte egin duten "ikuski-
zunik serioena" dela. 

Gerra garaian kokatu dute 
istorioa, eta abiapuntua soldadu 
beterano batek postari gazte 
baten bidez jasoko duen gutuna 
izango da: "Soldadu zaharraren 
barne mundua hankaz gora ja-
rriko du mezu horrek". Aitzakia 
horri tiraka garatuko dira be-
launaldi ezberdinetako bi per-
tsona horien arteko elkarrizke-
tak, sokaren bi aldeak elkartzen 
saiatuko den bitartekariaren 
esku hartzearekin. Zuzendariak 
nabarmendu du ahalegin bere-
zia egin dutela "aktoreen psiko-

logia markatzen". Obraren tes-
tuak bizitzako gai ugari azale-
ratuko ditu: maitasuna, heriotza, 
beldurra, gupida, gorrotoa eta 
frustrazioak, besteak beste. 

Askotariko irakurketak
Ximun Fuchs antzerkilariaren 
kanpo begiradaz baliatu da Zia-
rrusta lana sortzerakoan, eta 
Gartxot Unsainek propio disei-
natutako musikak janzten du 
kontakizuna. Dekoratuari dago-
kionez, ikusleak "erraz" ulertze-
ko moduko eszenografia errea-
lista landu dute ATXko kideek: 
"Hondarrez betetako zakuz eta 
egurrez betetzen dugu oholtza, 
lubaki itxura eman nahian".   

Ikusleengandik jaso dituzten 
inpresioak, aldiz, "askotarikoak" 
izan direla aipatu du zuzendariak, 
eta norberaren ikuspuntuan adi-
nak faktore garrantzitsua jokatzen 
duela nabarmendu: "Ederra da 
hainbeste irakurketa egotea".

Ipuin-jolas txokoan izena ema-
teko epea ireki du udal biblio-
tekak, 4 eta 6 urte arteko haurrei 
eta euren gurasoei ipuin, kantu 
zein olerkiak ezagutzeko espazioa 
eskaintzeko asmoz. Mari Garciak 
dinamizatuko dituen saioak ur-
tarrilaren 22an eta otsailaren 
5ean eta 19an izango dira, Kul-
turaten. Bertan eta arrasate.
eus-en eman daiteke izena.

Literaturaz familian 
gozatzeko txokoa, 
hiru zapatu goizetan
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Arabako Aldundiko Euskararen 
Foru Zerbitzuak Egin eta Klik 
ekimena jarri du martxan. Sare 
sozialak, aisialdia eta gazteak 
batu gura dituen ekimena da, 
euskara ardatz hartuta. Foru 
Aldundiko Euskara teknikari 
Aintzane Osak azaldu du: "Eus-
kararen Foru Zerbitzuan lurral-
deko sustapenarekin arduratzen 
gara. Kuadrilletako teknikarie-
kin eta udal teknikariekin el-
karlanean aisialdiaz arduratzen 
den lantalde bat dugu". Talde 
horren lan-lerro nagusietako 
bat aisialdia izaten da: "Kontu-
ratu gara konfinamendu garaian 
sare sozialek indar handia har-
tu dutela; eta, aldi berean, eus-
karak oso toki txikia duela sare 
sozialetan". Testuinguru horre-
tatik abiatuta sortu dute Egin 
eta Klik ekimena.

Astero egiteko erronkak
Aiaraldeko Komunika koopera-
tiba arduratu da ekimena au-
rrera eramateaz. "Planteamendua 
erraza da. Astelehenero erronka 
bat botako dugu Instagram sare 
sozialaren bitartez, eta gazteek 
igandera arte izango dute erron-
ka egiteko aukera", azaldu du 
komunikazio arduradun Allen-
de Solaunek.

Egin eta Klik ekimena 14 urte-
tik gorako Arabako gazteendako 
euskara-ginkana da: "Jolas mo-
duko jarduera bat proposatu nahi 
diegu. Sare sozialetan eta eus-
karaz, ahalik eta modu natura-
lenean eta berdinetik berdinera". 
Aurrez aurreko ohiko jarduerez 
gain, horrelako espazio txiki 
batzuk izatearen garrantzia na-
barmendu du: "Debate hori ire-
ki nahiko genuke. Alferrik da 
pantailen kontra borrokatzea... 
Bada, erabil ditzagun".

Zazpi asteko ginkana
Euskara-ginkanak otsailaren 
26ra arte iraungo du. "Gazteek 
hainbat proba egin beharko di-

tuzte. Batzuk oso errazak izan-
go dira; adibidez, argazki bat 
partekatzea. Beste batzuk zaila-
goak izango dira", dio Solaunek.

Parte hartzeko egin behar dena 
da: Instagram sare sozialean @
arabakogazteak kontua jarraitu. 
Astean behin edo bitan Arabako 
gazte batek proposamen bat 
egingo die parte-hartzaileei. Gai 
eta formatu askotariko erronkak 
izango dira, eskuko telefonoa-
rekin grabatu eta zabalduko 
direnak. Gazteek erronka hori 
egin beharko dute. Eskuko te-
lefonoarekin grabatu edo argaz-
kia atera... Dena delakoa egin 
eta lana zuzenean igo beharko 
da Instagramera. "Hiru modu 
egongo dira bideoak igotzeko. 
Istorio, Reel edo IGTV formatuan 
igotzeko aukera egongo da, eta 
beti @arabakogazteak kontua 
aipatu beharko da", nabarmen-
du du Solaunek.

Instagram konturik ez dutenek 
bideoa telefonoz zuzenean Wha-
tsappera bidaltzeko aukera izan-
go dute: 639 85 53 12 telefono 
zenbakira. "Zenbait gaztek Tik-
tok sare soziala erabiltzen dute, 
baina ez Instagram. Horregatik, 
bigarren aukera hau ere gazteen 
eskura jarri gura dugu".

Sariak banatuko dituzte
Astelehenetik igandera arte ja-
soko duten erronka guztiekin 
bilduma bat egingo dutela dio 
Solaunek, eta astero bozgorailu 
eramangarri bat zozkatuko du-
tela 14 eta 16 urte bitarteko gaz-
teen artean. Gainera, ginkana 
amaitutakoan beste opari bat 
zozkatuko dute: lau sarrera na-
tura abentura parke baterako.

Jendea batzea
Gazte arabarrei zuzendutako 
ekimenak ahalik eta jende gehien 
batzea du helburu. Aisialdi ga-
raian gazteek euskara gehiago 
erabiltzea eta sare sozialetan 
poliki-poliki euskara sustatzea 
da ekimenarekin lortu nahi dena. 
Ekimena bera 14 urtetik gorakoei 
zuzenduta dagoen arren, anto-
latzaileek nabarmendu dute 
edonork parte har dezakeela.

Sakelakoarekin @arabakogazteak kontua jarraitzen. A.E.

Sare sozialak eta 
euskara batzeko ariketa
arabako Foru aldundia, gasteizko udala eta arabako euskara zerbitzuak daude 
ekimenaren atzean. 14 urtetik gorakoei zuzendutako ekimena da. zazpi astez egingo 
dute euskara-ginkana eta astero bozgorailu eramangarri bat zozkatuko dute

ASTERO BOZGORAILU 
ERAMANGARRI BAT 
ZOZKATUKO DUTE 14 
ETA16 URTE 
BITARTEKOEN ARTEAN

Aramaioko Udalak lan eskaintza 
zabaldu du: Aramaioko Argindar 
Banatzaileko kudeaketa tekni-
koaz arduratuko den elektrika-
ria behar dute. Udalaren sare 
elektrikoa mantentzea eta ho-
betzea, larrialdiei aurre egitea 
eta aurrekontuak kudeatzea 
izango dira, besteak beste, egin 
beharreko lanak. Elektrizitate-
ko lehen mailako Lanbide He-

ziketako titulua edo baliokidea 
izatea, bigarren euskara eska-
kizuna, B gidabaimena eta ba-
teraezintasuneko legezko kau-
saren batean ez egotea ezinbes-
teko baldintzak izango dira.          

Interesa dutenek Lanbideren 
bitartez eman beharko dute ize-
na derrigor, 162022000168 erre-
gistro zenbakiarekin. Eskaintzen 
dena da lanaldi osoko txanda-kon-
tratua eta aurreikusitako lane-
ratze-data martxoaren 1a izango 
da. Informazio gehiago Lanbi-
deren atarian kontsulta daiteke.

Aramaioko Argindar 
Banatzaileak 
argiketaria behar du

A.E. aRaMaio
Javi Julio zinema zuzendari 
donostiarrak egindako Aita Mari 
dokumentala eman zuten dome-
kan kultura etxean. 70 lagun 
joan ziren lana ikustera, eta, 
guztira, 242 euro batu zituzten 
sarrerarekin. Hain zuzen, diru 
kopuru hori Aita Mari proiek-
tura bideratuko dutela azaldu 
du Cristina Etxenausiak, Gizar-
te Ongizate zinegotziak.

Itsasora laster
Dokumentalaren emanaldian 
izan zen Izaskun Arriaran ara-
maioarra. Gaur egun, Itsas Sal-
bamendu Humanitario GKEko 
presidentea da Arriaran. Aita 
Mari ontzia Burrianan dute 
(Castello), eta han da dagoeneko 
erizain aramaioarra ere. Euren 
asmoa da datorren astean itsa-
soratzea. Orain, antolakuntza 
lanetan dihardute: boluntarioak 

koordinatu, janaria erosi, erres-
kate kitak antolatu... Hain zuzen, 
"behar nagusia behar ekonomi-
koa" dela dio Arriaranek.

2021eko udan egindako alda-
keten ondoren, 150 lagunendako 
tokia dute orain ontzian, eta 15 
laguneko eskifaia, gehienez.

Herritarrak kultura etxean. O. ELORZA

'Aita Mari' proiektuari laguntzeko 
242 euro batu dituzte Aramaion
Domekan proiektatu zuten Javi Julio zinemagilearen 
'aita Mari' dokumentala ikustera 70 herritar joan ziren

Pintaketak 
eraikinetan
Urtarrilaren 11n, herriko zenbait 
eraikin publiko eta pribatu COVID 
ziurtagiria-ren aurkako 
pintaketekin agertu ziren. Udalak 
"atsekabea" agertu du, eta 
gaineratu du osasungintzan Udalak 
ez duela eskumenik. 
"Aldarrikapena eta askatasuna era 
kolektiboan ez badira lantzen, ez 
dute ez zentzurik ez baliorik", 
azaldu dute ohar bidez.

ARAMAIOKO UDALA
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Santa Kurtz kaleko lanei ekite-
ko prestatze lanak hasi dituzte 
eta astelehenean bete-betean 
helduko diete. Sasoi Eraikuntzak 
enpresari esleitu zizkion Udalak, 
2.042.544 eurotan, eta, hornidu-
ra eta saneamendu sareak or-
dezkatzeaz gain, kalea berrur-
banizatu egingo dute. Agintal-
diko proiektu estrategikoa da 
Udal Gobernuarendako, eta 
urtebete inguru iraungo dute 
lanek: "Bizilagunei pazientzia 
eskatzen diegu. Autoendako le-
kuak ordezkatzeko, esaterako, 
aparkaleku berria egokitu dugu 
Otalora kalean", adierazi du 
Hirigintza zinegotzi Xabi Otxoak.

Bost fasetan banatuta
Kaleak 300 metro inguru ditu, 
eta bost fasetan banatuta berri-
tuko dute. Lehen fasea joango 
da Otalora kaleko biribilgunetik 
Iparragirre kale alboraino, eta 
lau hilabete beharko dituzte 
horretarako. "Kale osoa altxa-
tuko da eta zerbitzu guztiak 
berrituko dira. Oztopo arkitek-
tonikoak desagertu egingo dira 
eta kota berean jarriko da guz-
tia", azaldu du Josu Agirreza-
balaga obra zuzendariak. Lehen 
fasea bukatutakoan, Iparraga-
rrire kaleari berari helduko 
diote: "Hilabetean egingo da 
hori, eta, horrela, Santa Kurtz 
kale osoaren erdia inguru egin-
da egongo litzateke". 

Hirugarren fasean helduko 
diete Iparragirre kaletik Sarasa-
terainoko lanei, eta beste lau 
hilabete beharko dituzte buka-
tzeko. Eta laugarren fasean, Sa-
rasate kalea berritu egingo dute. 
Azken lanak Kurtzebarri eskola 
inguruan egingo dituzte. Gabon 
ingururako erabat bukatzea da 
asmoa: "Kaleak beste itxura bat 
hartuko du, espaloiaren eta erre-
pidearen arteko koskarik gabe", 
dio Agirrezabalagak.Josu Agirrezabalaga obra zuzendaria eta Xabi Otxoa zinegotzia. HASIER LARREA

Astelehenean hasiko dira 
Santa Kurtzeko lanak
urtebete inguru iraungo dute eta bost fasetan egingo dituzte; otalora kaleko 
biribilgunetik iparragirre kalera arterainoko tarteari helduko diote lehenengo, eta lau 
bat hilabetean bukatuko dituzte. bizilagunei pazientzia eskatu diete lanok iraun artean

Bedarretako San Migel 
auzoko irisgarritasuna 
hobetzeko lanak hasi 
dituzte. Hainbat puntutako 
oztopo arkitektonikoak 
kentzea da helburua, 
oinezkoen joan-etorriak 
errazteko, eta lau kaletako 
hamasei puntu egokituko 
dira. Ibilbide irisgarriagoa 
lortzeko, baldosa 
botoidunak jarriko dituzte, 
ikusmen urritasuna dutenei 
laguntzeko. Zebra-bideak 
margotu egingo dituzte, 
gainera. Bestalde, 
oinezkoentzako pasabide 
altxatua egokituko dute 
Lausitta biribilgunearen 
ondoan, kale hori Txarapea 
ibilbidearekin lotzeko.

Excavaciones Arrasate 
enpresari esleitu dizkio 
lanak Udalak, 53.974 
eurotan, eta sei astean 
bukatuko dituzte.

Bedarreta 
auzoan 
hainbat lan
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Aste honetan jarri dute abian 
Kultura Sailak antolatutako 
ekitaldietarako sarrerak online 
erosteko aukera. "Sarreren eros-
keta erraztea" eta, bide batez, 
"kultura herritarrengana hur-
biltzea" dira helburuak, eta In-
terneterako konexioa duen edo-
zein gailutatik hartu ahal izan-
go dira. Sarrera erosteko, are-
txabaleta.eus webguneko Agen-
da ataleko Erosi zure sarrera 
loturan egin behar da klik; 
edukiera erakusten du eta bu-
taka aukera daiteke bertan.

Kudeaketa gastuak direla-eta 
online sarrerek 10 edo 25 zenti-
moko errekargua izango dutela 

jakinarazi dute. Arkupeko leiha-
tilan ere salduko dituzte, orain 
arte legez, aldez aurretik zein 
emanaldiaren egunean bertan.

Bulego taldearen kontzertua
Kultura Sailak urtarrilerako 
gertatu duen egitarauaren ba-
rruan, Bulego musika talde az-
koitiarraren kontzertua dago. 
Erdian oraina lehen diskoa 
aurkeztuko du hilaren 22an, 
Ibarra kiroldegian, 19:00etan –
sarrera: 5 euro–. Pop doinuak 
lantzen ditu Tomas Lizarazu 
buru duen boskoteak, eta azken 
hilabeteetan bereziki gaztetxoen 
artean ezagun egin diren kantak 
eskainiko dituzte; besteak beste, 

Bueltan da, Ezer ez da berdina 
eta Bagoaz.

'Tarara' antzezlana
Hika Teatroak, ostera, astebu-
ruan estreinatuko duen Tarara 
antzezlana ekarriko du Arku-
pera hilaren 23an, domeka, 
19:00etan –sarrera: 5 euro–. 
Agurtzane Intxaurragak zuzen-
dutako lana da eta Kepa Erras-
ti aretxabaletarrarekin batera 
Sandra Ferrus, Jurdana Otxoa, 
Eneritz Artetxe, Jose Cruz Gu-
rrutxaga, Adrian Garcia de los 
Ojos eta Iñar Sastre dira ikus-
kizun horretan diharduten ak-
toreak. Josi Alvaradok idatzi-
tako lanak –Arantxa Iturbek 

itzulita– barkamenari, adiski-
detasunari eta amatasunari 
egiten dio gorazarre.

Porrotx eta Marimotots
Umeek Porrotx eta Marimotots 
pailazoen Amaren intxaurrak 
ikuskizuna izango dute –aben-
duaren 23an atzeratutakoa–. 
Urtarrilaren 20an eta 21ean, 
bina emanaldi egingo dituzte, 
17:00etan eta 18:30ean, Arkupen. 
Aretoaren edukiera %60ra mu-
rriztuta dago eta prebentzio-neu-

rri gisa lau saio antolatu dituz-
te Kultura Saileko kideek, "joan 
den hilabetean bertan behera 
utzi ziren emanaldietarako erre-
serbatutako sarreren kopurua 
bermatzeko".

Bestetik, urtarrilaren 19an, 
eguaztena, Petra ipurdian bost 
letra saioa eskainiko die Isabel 
Agirresarobe ipuin kontalariak 
4 eta 8 urte arteko haurrei, Txi-
ki-Txokoan, 18:00etan; izena 
aldez aurretik eman behar da, 
liburutegian.

Bulego taldea Oñatiko gaztelekuan. IMANOL SORIANO

Bulegoren kontzertua eta 
'Tarara' antzezlana laster
kultura ekitaldietarako sarrerak online eros daitezke orain; horretarako, udalaren 
webgunean 'agenda' ataleko 'Erosi zure sarrera' loturan sartu behar da; urtarrileko 
ikuskizunetako sarrerak dagoeneko eskuragai daude
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M.A. aREtXabaLEta
Mikel Zamora aretxabaletarra 
lehenengo diskoa prestatzen 
dabil. Iazko urrian kaleratu zuen 
lehen bideoklipa, Quien me lo 
iba a decir, eta orain, bigarrena 
egin gura du, 2D animaziozkoa, 
Gasteizko Tik Tak Animation 
enpresarekin. 

Ekarpenen truke, sariak
Tu castillo izeneko bigarren 
abestiarendako bideoa egiteko 
3.000 euro behar ditu eta diru-bil-
keta kanpaina jarri du abian: 
"Dagoeneko erdia baino gehiago 
bildu dut, eta pozik nago. Lagu-
nek eta senideek lagundu dida-
te hasieran, eta orain, gehiago-
rengana iritsi gura dut". Diru 
ekarpenak egiteko, Verkami 
plataforma barruan Mikel Za-
mora bilaketa egin behar da. 
Otsailaren 10a izango da horre-
tarako azken eguna, eta ekar-

penen truke sari bereziak pres-
tatu ditu: "Diskoa, kamisetak, 
Areano landetxean egonaldiak 
deskontuekin, kontzertu akus-
tikoak…". Bideoklipa otsail bu-
kaerarako gertu izango dela uste 
du, eta horren ostean diskoa 
etorriko da.

Mikel Zamora. MIKEL ZAMORA

Mikel Zamorak 'crowdfunding'-a 
du abian bideoklipa ordaintzeko
Lehen diskoko 'tu castillo' abestia zabaltzeko 2D 
animaziozko bideoa egin gura du aretxabaletarrak

Nola kudeatu pantailak haurre-
kin izenburupean bi hitzaldi 
antolatu dituzte elkarlanean 
Arizmendi Ikastolak eta Mon-
dragon Unibertsitateko Huma-
nitate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultateak. Urtarrilaren 15ean 
egingo dute lehenengoa eta 22an 
bigarrena, Arkupen (10:00-13:00), 
eta streaming bidez ere jarraitu 
ahal izango dira. Izena aldez 

aurretik eman behar da, ariz-
mendi.eus webgunean jarritako 
galdetegia beteta.

Hezkuntza eta komunikazioan 
doktore Amaia Arroyo Sagastak 
egingo ditu gidari lanak. 10 urte 
arteko umeen gurasoen eta he-
zitzaileen artean gogoeta susta-
tuko du, eta pantailen erabile-
raren gaineko gakoak emango 
ditu. Erabaki kontzienteak har-
tzeari ematen dio garrantzia 
adituak eta umezurtz digitalak 
saihestu beharrari. Kezkak eta 
zalantzak ere argituko ditu.

Haurren pantailen 
erabileraren gaineko 
hitzaldia bi zapatutan

Mirari Altube aREtXabaLEta
"Garai zailak" bizi dituzte mu-
sika taldeek, eta garaiotara ego-
kitu beharrean izan dira asko 
eta asko. Akerbeltz erromeria 
taldeko hainbat kidek, esatera-
ko, Hipnosia talde berria eratu 
dute, eta izen bereko diskoa 
kaleratu. Talde horretan Leiza-
rra musika eskolako bi irakas-
le daude: Juan Carlos Calvo eta 
Emilio Vazquez. Hain zuzen, 
azken horrek sortu ditu disko 
berriko kantu guztien doinuak 
eta askoren letrak.

Hamaika abesti
Basaurikoa da Calvo eta lau bat 
urte daramatza Aretxabaletako 
musika eskolan baxua irakasten; 
Vazquez, ostera, Erandiogoiko-
koa da eta dagoeneko hamaika 
urte daramatza gitarra eskolak 
ematen. "Biok gara Akerbeltz 
taldeko kide, eta ez dugu albo-
ratu, baina dantzan egin bako 
erromeriarik ez dago; hortaz, 
geldi gaude, oraingoz", azaldu 
du Vazquezek. Hala, konfina-
mendu sasoian abesti batzuk 
sortu zituen eta entseguetara 
itzultzerakoan gainerako talde-
kideei aurkeztu zizkien: "Abes-
tiak erakutsi eta taldea sortu 
zen". Hamaika abesti jaso dituz-
te lehen diskoan: "Laboaren 
bertsio bat ere sartu dugu, Ihe-

sa zilegi balitz, erreferentea 
delako Laboa. Gainerakoak 
geureak dira eta rock doinuak 
dituzte oinarri guztiek, baita 
ukitu elektronikoa ere". Eta 
abesti guztiak euskaraz sortzea-
ren alde egin dute. Vazquezekin 
eta Calvorekin batera Naia Fer-
nandezek eta Miriam Merinok 
osatzen dute taldea, eta borobil-
tzeko, Sutan taldeko Alain Gu-
tierrez fitxatu dute abeslari.

Durangoko Azokan aurkezpena
Durangoko Azokan aurkeztu 
zuten diskoa: "Kontzertuarekin 

gustura geratu ginen; 60ren bat 
lagun elkartu ziren, eta gu pozik, 
kontuan hartuta eguneko azken 
orduan izan zela". 

Urte berria kontzertuekin has-
teko asmoa zuten; izan ere, hi-
laren 8an ematekoak ziren lehe-
nengoa, baina neurri murriztai-
leen ondorioz bertan behera utzi 
dituzte guztiak: "Berriro ere 
geldi gaude. Gure itxaropena da 
otsailetik aurrera sortzea auke-
ra berriak, baina inork ez daki 
zer gertatuko den, eta eskuak 
lotuta ditugu. Gu zuzenean jo-
tzeko gogotsu gaude".

Taldeko kideak, Vazquez atzean dela, eta Calvo, eskuinean. HIPNOSIA

Hipnosia talde berrian 
musika eskolako bi kide
Eskarmentu handiko musikariak eta irakasleak dira Emilio Vazquez eta Juan Carlos 
Calvo, akerbeltz erromeria taldeko kideak, eta pandemia sasoian talde berria eratu 
dute eta diskoa kaleratu; rock doinuak hartu dituzte ardatz kantuak sortzerakoan
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Imanol Beloki Unamuno ESkoRiatza
Euskaltzalea, abertzalea, ekin-
tzailea eta bertsolari zein ber-
tsozalea izan den Xanti Iparra-
girre zendu zen hilaren 2an 
Eskoriatzan, Aingeru Guardako 
baserrian, 87 urterekin.

Makulua eskuan eta txapel 
handia buruan zuela ezagutu 
zuten askok Marixol Iparragirre 
euskal presoaren aita. Euskal 
Herriari lotuta eman zuen bi-
zitza, eta Ipar Euskal Herrian 
ere bizi izan zen, 22 urtez, erre-
fuxiatu, 2003an Eskoriatzara 
bueltatu zen arte. Militante eta 

iheslari ohiaren gertukoek dio-
te hitz gutxiko jakinduria zue-
la, eta ezaguna da baita ere 
Leintzen, bertso-eskolaren sor-
tzaileetako bat izateagatik, Pa-
txi Goikolearekin eta Joanito 
Akizurekin batera.

Bertso-eskolen sortzaile
Almen ikastolako bertso esko-
la aitzindariak eman zituen 
hainbat bertsolariren –Jon Sa-
rasua, Arantzazu Loidi…– lehen 
bertso irakaslea izan zen. 1980ko 
hamarkadan indartu zen ber-
tso-eskolen mugimenduaren 

eredu izan zen. Haren ikasle 
izan ziren, era berean, Jon Iña-
ki Izarzelaia, Danel Goikolea, 
Felix Iñurrategi, Saioa Arando, 
Ainhoa Agirreazaldegi... Ipa-
rraldean ere aritu zen bertso 
irakasle. 

Azken agur hunkigarria
Aurreskua, Danel Goikolea, Jon 
Sarasua eta Andoni Egaña ber-
tsolarien bertsoak, Mikel Albi-
su Antza-ren hitzak –Marixol 
Iparragirreren bikotekidea–, 
eta, megafoniatik, Marixolek 
kartzelatik idatzitako eta aita-

ren heriotzak atzerrian harra-
patu duen Larraitz Iparragirre 
Xantiren alaba gazteenaren 
agur-hitzak ere izan ziren en-
tzungai. Honela zioen Marixolek: 
"Txori hegaldi labur batera 
geundela esan zenidan Zaballa-
ra hurbildu nindutenean. Zu 
ezin hegaldatu eta ni eraman 
ninduten, katez zamatuta. Gaur 
ez dira nire bila etorri. Ohi 
bezala, maite ditugunei azken 
agurra ematera bildutakoen 
artean egoteko aukera ebatsi 
digute. Horma hauetatik hara-
tago naturan, bila nabil, zure 

seinale baten bila. Zure presen-
tzia gauzatuko duen zuhaitz, 
harkaitz edo forma baten bila. 
Badakit hor zaudela. Sendo, 
lasai eta duin, eta txapela bu-
ruan". Larraitzen agur-mezua-
ren amaierak, berriz, honako 
hau zioen: "Geografian urrun, 
baina gertu ezagutu zintudan 
eta berdin agurtu zaitut". Ho-
rrekin batera, Iparragirre-Gue-
netxea sendiaren bizilagun eta 
Eskoriatzako alkate ohi Pedro 
Lasagabasterrek gutun bat ida-
tzi du, GOIENA aldizkari honen 
11. orrian irakurgai dagoena.

Xanti Iparragirre 
'Txapelaundi'-ri agurra, 
bertsoekin egina
urtarrilaren 2an hil zen Xanti iparragirre, eta hilaren 4an Eskoriatzako frontoian azken 
agurra egin zioten. besteak beste, Danel goikolearen, Jon Sarasuaren eta andoni 
Egañaren bertsoak eta Mikel albisuren hitzak entzun ahal izan ziren ekitaldian

Andoni Egaña, Jon Sarasua eta Danel Goikolea bertsolariak, Joseba Iñurrategi pilotalekuan egindako ekitaldian. JOKIN BEREZIARTUA

SANTI IPARRAGIRRE 
XaNti iPaRRagiRREREN SEMEa

"Etxean beti izan dugu bertsoa, 
hori zen bere bizitza. Bestetik, 
Euskal Herriaren maitasunagatik, 
independentzia lortzeko bidean 
zerbait egin nahi izan zuen".

LORE DIAZ DE GEREÑU 
EzkER abERtzaLEko kiDEa

"Euskalduna eta abertzalea zen 
Xanti Iparragirre. Labur esanda, 
herritik eta herriarentzat bizi 
izan zen eta sakrifikatu zen 
gizon handia".

PATXI GOIKOLEA 
bERtSo-ESkoLa SoRtzaiLEa

"Herriari oso-osorik entregatua 
izan da. Hitz gutxikoa zen bera, 
baina hitz gutxitan asko esaten 
zuena. Gu bertsozaleak ginen; 
bera, berriz, bertsolaria.

ARANTZAZU LOIDI 
iPaRRagiRREREN ikaSLEa

"Umore finekoa zen, ironiazkoa. 
Zaindu egiten gintuen, bertsotan 
egiteko eta ikasteko babesa 
ematen jakin zuen Goikolearekin 
eta Akizurekin batera".

JON SARASUA 
iPaRRagiRREREN ikaSLEa

"Berezia zen gaztetxoon begietan. 
Basajaun-gorputza, txapela 
buruan, eta ironia enigmatikoa. 
Eskola inoiz zapaldu gabea, hitz 
gutxiko jakinduria zuen". 

Xanti Iparragirre Perurena, adarrak eta sastrakak erretzen. LARRAITZ IPARRAGIRRE

1980ko hamarkadan, Almeneko bertso eskolako hainbat ikaslerekin. 'ARGIA'



22      ESKORIATZA Egubakoitza  2022-01-14  GOIENA ALDIZKARIA

Udalbatzak 2021eko abenduaren 
20an eginiko osoko bilkura te-
lematikoan hasierako onarpena 
eman zion 2022. urteko Eskoria-
tzako udal aurrekontuari. Aho 
batez onartu zuten udalbatza 
osatzen duten kide guztiek 5,3 
milioi euroko aurrekontua, eta, 
lehenengo pausoa emanda, jen-
daurrean jarri dute orain, nahi 
duenak aztertu eta egoki iritzi-

tako alegazioak aurkeztu ditzan. 
Horretarako azkeneko eguna 
otsailaren 1a (martitzena) izan-
go da, eta alegazioak Eskoria-
tzako Udalaren egoitza elektro-
nikoaren bidez aurkeztu daitez-
ke, eta baita modu presentzialean 
ere, H@ZI bulegoan, 08:00etatik 
14:30era bitartean.

Iragarkia Gipuzkoako Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu da, 
eta, jendaurreko epea inolako 
erreklamaziorik gabe igarotzen 
bada, aurrekontu orokorra onar-
tutzat joko da behin betiko.

Udal aurrekontuaren 
hasierako onarpena, 
jendaurrean

Imanol Beloki ESkoRiatza
Udaletxean arreta zerbitzua ho-
betzeko helburuarekin egin 
diren obrak bukatuta daude, 
eta, ondorioz, zerbitzu ororen 
herritarrentzako arreta udale-
txean eskaintzen ari dira aben-
duaren 23a ezkero. 

Udaletxeko beheko solairua 
erabat berritu dute, Udaltzain-
goaren bulegoa handitu eta sa-
rreran kokatu, udaletxera sartu 
eta ezkerraldean, eta eraikinera 
sartu eta pare-parean, berriz, 
herritarren arretarako zerbitzuak 
jarri dituzte, besteak beste. Ber-
tan egin ahal izango dituzte he-
rritarrek Udalarekin egin beha-
rreko tramite guztiak, leihatila 
bakarraren kontzeptuan lan 
egingo duena. Zerbitzu honen 
ohiko ordutegia honako hau 
izango da: 08:00etatik 14:30era.

Udal langileekin garatuta
Egitura-aldaketa garrantzitsue-
netako bat lehen solairuko 
lan-eremua handitzea izan da, 
sarrerako sabaiaren altuera 

jaitsi egin baitute. Eremu berri 
horretan administrariak egongo 
dira. Argiztapen-sistema hobetu 
egin dute, eta eraikinak zituen 
egiturazko zenbait arazo kon-
pondu dituzte, hala nola gizar-
te-arretako zerbitzu eremuari 
beste leiho bat eman zaio. Bir-
moldaketaren helburu nagusia 
eraikinaren sarreran eta zenbait 
lan-eremutan aldaketak egitea 
izan da, udal langileekin batera 
garatu den metodologia berria-
ren arabera.

'H@azi' proiektua
Udaletxea eraberritzeko proiek-
tu hau H@zi izenez ezagutzen 
da; herritarrei arreta zerbitzu 
integrala emateko proiektuaren 
azken fasea da. Ekimen honen 

jatorria herritarren beharrei 
arreta eraginkorragoa eta kali-
tatezkoagoa emateko borondatean 
datza, bai informazioa emateko 
orduan, bai izapideak egiteko 
orduan. Funtsean, herritarrek 
Udalarekin harremanak izateko 
eta tramiteak egiteko prozesua 
erraztu nahi izan da, eta, horre-
tarako, Udalak eskaintzen dituen 
zerbitzuak bateratu nahi izan 
dira. Hori horrela, udaletxera 
momenturen batean joan ezin 
direnentzat eta mugitu ezin di-
ren pertsona guztientzat, trami-
teak online egiteko aukera ere 
egongo da, udal webgunearen 
bidez. 

Kultura eta euskara ere bertan
Euskara, kultura eta jaien sai-
leko udal-langileak kultura etxe-
ko eraikinean izan dira orain 
arte, baina orain, bertako zer-
bitzuak udaletxera lekualdatu 
dituzte. Ibarraundi museoko 
zerbitzuak, berriz, dauden lekuan 
geratuko dira, bibliotekako zer-
bitzua eta kiroldegikoa bezala.

Eskoriatzako udaletxeko harreragunea asteon, obrak amaituta, eta funtzionamendu berriari ekinez. IMANOL BELOKI

Zerbitzu guztiak batuta, 
udaletxea berriro zabalik
130.000 euro inguruko aurrekontuarekin eta lau hilabete iraun duten lanen ondoren, 
Eskoriatzako udalak 2021eko abenduaren 23an ireki zituen berriro udaletxeko ateak, 
herritarrei zerbitzu hobeagoa emateko berrikuntzekin osatuta

UDALETXEKO LAN 
HORIEKIN, UDALEAN 
TRAMITEAK EGITEKO 
PROZESUA ERRAZTU 
NAHI DUTE

Iaz, Ibarraundi museo alboko belardian zuhaitzak landatzen. JOKIN BEREZIARTUA

2021ean jaiotako hogeita bat 
haurrengatik zuhaitz landaketa
urtarrilaren 23an ospatuko da zuhaitz Eguna, eta 
ekintza 12:00etan egingo dute, ibarraundin hasita

I.B. ESkoRiatza
Urtean jaio diren haur beste 
zuhaitz landatzen dira urtero 
Eskoriatzako Zuhaitz Egunean. 
Egitasmo horrekin, zuhaitzek 
bizitzan duten garrantzia adie-
razi nahi da, eta jaiotza bat, 
zuhaitz bat ideiari jarraituz, 
egitasmo polit eta gustuko bihur-
tu da urteen poderioz parte-har-
tzaileentzat.

Iaz, 21 haur jaio ziren Esko-
riatzan, eta Eskoriatzako Udalak 
familia horiei guztiei jakinara-
ziko die laster Zuhaitz Eguna 
egingo dela urtarrilaren 23an 
–domeka–, eta ekintzara anima-
tzeko gonbita egingo die. Hitzor-
dua 12:00etarako ezarri dute, 
Ibarraundi museoan, eta berta-
tik abiatuta herriko txoko bat 
aukeratuko dute zuhaitz landa-
keta egiteko. Saioa Altzua Iba-
rraundi museoko langilea ari-
tuko da, urtero moduan, landa-
keta egingo duten gurasoei ar-

gibideak ematen, laguntzen eta 
zalantzak argitzen.

Zuhaitz mota, aukeratzeke
"Laster jakinaraziko diegu iaz 
haurra izan zuten gurasoei 
Zuhaitz Eguna egingo dugula, 
eta zuhaitz landaketara anima-
tzeko eskatuko diegu. Pandemiak 
eraginda, iaz, familia osoa beha-
rrean, familiako kide bat edo 
beste soilik joateko dei egin 
genuen, eta aurten ere modu 
berean egingo dugu, pilaketak 
saihesteko helburuarekin. Ho-
rrekin batera, ez dugu zehaztu 
zein zuhaitz mota landatuko 
dugun; izan ere, landatze ere-
muaren araberakoa izango da 
hori. Baliteke haur bat, zuhaitz 
bat barik, zenbaiten artean lan-
dare bakarra landatzea… Hala 
ere, jakinaraziko dugu hori 
zuhaitz landaketa egunean", 
adierazi du Saioa Altzuak, Iba-
rraundi museoko langileak.
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Plastiko beltzez batutako belar-bolak. IMANOL BELOKI

Plastiko bilketaren egutegia 
udal webgunean argitaratu dute
Mankomunitatearen zerbitzua jasotzeko, aurrez deitu 
egin beharko dute gatzagarrek, 943 76 25 47 zenbakira

Imanol Beloki Unamuno gatzaga
Baserri inguruetan sortutako 
plastiko bilketa zerbitzua eman-
go du Debagoieneko Mankomu-
nitateak. Hala ere, apirilean, 
ekainean eta abuztuan ez da 
bilketa egunik izango.

Bete beharreko baldintzak
Plastiko bilketa egiteko ohiko 
urteko egutegiaren berri eman 
du Leintz Gatzagako Udalak. 
Batuko den plastiko mota hona-
ko hau izango da: siloa estaltze-
ko erabiltzen den plastikoa, 
belar-boletan erabiltzen den 
plastikoa, berotegietan eta ortuan 
lurra estaltzeko erabiltzen den 
plastikoa eta berotegiak estal-
tzeko plastikoa. Horrekin bate-
ra, soka eta sareak plastikotik 
berezituta zaku batean ondo 
bilduta atera beharko dira. Plas-
tikoa txukun ez badago puntu 
horretan ez dela bilketa egingo 
jakinarazi dute.

Plastikoa ateratzeko egunak 
honako hauek dira: urtarrilak 
25, otsailak 22, martxoak 22, 
maiatzak 24, uztailak 26, irailak 
27, urriak 25, azaroak 22 eta 
abenduak 27. Plastikoak arra-
tsaldez finkatutako lekuetan utzi 
beharko dira. Hala ere, beste 
nonbait utzi nahi bada, aurretik 
deitu beharko da, telefono zen-
baki honetara: 943 76 25 47.

Gatzagan, eskaripekoa
Plastiko bilketa leku finkoak 
Aretxabaletan, Antzuolan, Oña-
tin eta Bergaran daude; hala 
ere, noizbehinka plastikoa ba-
tzeko aukera dute bailarako 
gainontzeko herriek, eta Gatza-
garen kasuan, eskatu egin behar 
da zerbitzua. Bilketarako puntu 
nagusia Dorleta Santutegiko 
bidegurutzea izan arren, aurrez 
derrigorrez deitu beharko da 
telefonoz, lekua aukeratzeko eta 
eguna zehazteko.

Trafiko Zuzendaritzak gogora-
razi du Arlabango mendateak, 
GI-627 errepideak, itxita jarrai-
tzen duela. Abenduan izan ziren 
euriteek mendateko errepide 
zati batean pitzadura handiak 
eragin zituzten, eta ezinezkoa 
dute ibilgailuek bertatik pasatzea. 
Hori horrela, Aingeru Guarda-
ko biribilgunean eta Gure Ame-
tsa jatetxe alboan seinaleak 

daude jarrita, errepideak itxita 
jarraitzen duela gogorarazteko.

Hala ere, errepidea konpon-
tzeko lanak hasita daude, eta 
egun gutxiren buruan errei bat 
irekiko dute 15 tonatik behera-
ko ibilgailuak bertatik pasa 
daitezen: "Mendiari eusteko 
horma ezarriko da asfaltoa hon-
doratuta dagoen eremuan, eta, 
lanek lau hilabeteko epea duten 
arren, errei bat irekiko da laster. 
Milioi eta erdi euroko aurre-
kontua bideratu da lanak egite-
ko", adierazi du Aldundiak.

Arlabango lanak 
hasita, errei bat 
irekiko dute laster

Imanol Beloki Unamuno ESkoRiatza
Abenduaren 27an eta 28an, junior 
mailako emakumezkoen Euska-
diko txapelketa jokatu zen Bal-
masedan, Nafarroaren, Arabaren, 
Bizkaiaren eta Gipuzkoaren 
artean. Gipuzkoako selekzioaren 
staff-ean, Zuhaitz Gonzalez Es-
koriatza Kirol Elkarteko saski-
baloiko kirol zuzendaria izan 
da, entrenatzaile laguntzaile, 
eta berarekin batera Ane Ayas-
tuy Saski Goiena Hemen Gar-
biketak taldeko jokalaria. Txa-
pelketa irabazita, Euskadiko 
txapeldun dira.

Finalaurrekoan erabakita
"Sei entrenamenduko prestake-
ta egin genuen, Euskadiko txa-
pelketarako aukeratutako Gi-
puzkoako hamabi jokalarirekin. 
Finalaurrekoan, Bizkaiaren 
aurka jokatzea tokatu zitzaigun. 
Talde sendoena zen eurena, be-
raiek ziren faboritoak, baina 
lan txukunak ordainsaria du. 
66-68 irabazi genien, markagai-
luan eurak aurretik jarri eta 
guk partiduari buelta eman on-
doren. Gero, hurrengo egunean, 
finala Arabaren aurka jokatu 
genuen, eta hamar puntuko al-
dearekin (73-63) irabazi genuen", 
adierazi du Zuhaitz Gonzalezek, 
Eskoriatzako saskibaloi saileko 
zuzendariak, eta, kasu honetan, 

Gipuzkoako junior mailako staff-
eko kideak.

Ane Ayastuyren lan bikaina
Saski Goiena Hemen Garbiketak 
taldeko Ane Ayastuy aretxaba-
letarra ere Gipuzkoako taldean 
aritu zen Gonzalezekin batera, 
eta lan bikaina egin zuela na-
barmendu du: "Bagenekien Anek 
lan bikaina egingo zuela. Parti-
duetan beti laguntzen duen jo-
kalaria da, eta, batez ere, fina-
laurrekoan, emaitzari buelta 
ematen hasi ginen momentuan 
minutu bikainak izan zituen". 

Senior taldea txukun 
Euskadiko txapelketako lorpena 
albo batera utziz, Arrasateko 
Ointxe!-k eta Eskoriatza Kirol 
Elkarteak sortutako Saski Goie-
na Hemen Garbiketak taldearen 
gidaritzarekin oso gustura ari 
dela azpimarratu du Zuhaitz 
Gonzalezek. "Sailkapenean lau-
garren postuan gaude, eta, urtea 
amaitu genuen modu berean, 
maila bera ematen jarraitu nahi 
dugu. Talde oso gaztea da, baina 
oso ondo jokatzen ari dira. Urra-
tsak egitea da helburua, poli-
ki-poliki…".

Zuhaitz Gonzalez eta Ane Ayastuy, kopa eskuetan dutela. ESKORIATZA KE

Gonzalez eta Ayastuy, 
Euskadiko txapeldun
zuhaitz gonzalez Eskoriatza kirol Elkarteko saskibaloiko kirol zuzendaria eta ane 
ayastuy Saski goiena Hemen garbiketak taldeko jokalaria Euskadiko txapeldunak 
izan dira balmasedan, emakumezkoen gipuzkoako junior selekzioarekin

Buztingintzara 
bueltan
Gabonetako oporraldiaren ostean, 
bueltan dira Buztinate buztingintza 
eta zeramika elkarteko kideak 
Zubiaten. Ikastaroei eguaztenean 
berrekin zieten ikasleek, eta 
aurrera begirako lanak 
pentsatzeko, prestatzeko, ideia 
berriak mahai gainean jartzeko eta 
horiekin hasteko zenbait lagun 
batu ziren Alvaro Garcia 
irakaslearekin.

OLATZ PAGALDAY



24    BERGARA Egubakoitza  2022-01-14  GOIENA ALDIZKARIA

Jokin Bereziartua bERgaRa
Dena dago prest agintaldi ho-
netako hirigintza obra esangu-
ratsuena abiatzeko. Izan ere, 
Zubieta eta Masterreka kaleak 
berriro urbanizatzeko presta-
keta lanekin aritu dira asteon, 
eta datorren astelehenean, hilak 
17, hasiko dira makinak lanean 
Zubieta kaleko 5. ataritik –zu-
biko zebrabidea– 36. atarirai-
noko tartean –Igartua bizikleta 
denda–. Urte eta erdi beharko 
dira lanak gauzatzeko, eta hiru 
fasetan egingo dira. Fase ba-
koitzak sei hilabete irautea 
aurreikusten da. 

Proiektu osoaren aurrekontua 
2.350.000 euro ingurukoa da, eta 
hiru urteko udal aurrekontua 
baldintzatuko du; Zubieder en-
presari adjudikatu zitzaion obra-
ren exekuzioa, eta obraren zu-
zendaritza, berriz, Typsa enpre-
saren ardura izango da. Gorka 

Artola alkatearen arabera, 
"Udalaren aspaldiko hirigintza 
inbertsiorik handienetakoa" 
izango da: "Obra oso garrantzi-
tsua da, duen kostuagatik eta 
herrirako ardatz handienetako 
bat den kalea berrituko delako".  

Informazioa, "modu jarraituan"
Astelehenean auzotarrekin egin-
dako azken bileran udal ordez-
kariek azpimarratu zutenez, 
obra garrantzitsua bezain han-
dia da, eta herritarren egune-
rokoan eragina izango du, "ezin-
bestean". Kalte horiek ahalik 
eta gehien murrizteko, auzota-

rren ekarpenak aintzat hartu 
dira, eta obrak iraun artean 
Udalak konpromisoa hartu du 
informazioa "modu jarraituan" 
emateko. 

Obraren eragina ahalik eta 
gehien arintzeko, askotariko 
neurriak aurreikusi dituzte. Za-
ratari dagokionez, legezko mu-
getan egon dadin, jarraipena 
egingo da. Lanak aste barruan 
eta ordutegi zehatzetan egitea 
aurreikusten da, baina, astebu-
ruren baten edo gauez emergen-
tziaren batengatik lan egin behar-
ko balitz, herritarrei jakinarazi-
ko litzaieke. Gainera, fatxaden 
altxaera ere egin nahi du Udalak, 
obren eraginak neurtuta izateko, 
eta, horregatik, une honetan inork 
bere eraikinean pitzadurarik-edo 
detektatuta badu, Udalari jaki-
narazteko eskatu dute, jarraipe-
na egin dezaten. Era berean, 
autoa obraren itxitura punturai-

Lehen faseko lanek Zubieta kaleko zubiko zebra-bidetik Igartua bizikleta dendaren hasierarainoko tartea hartuko dute. J. OLABARRIA

Aspaldiko obrarik 
handiena, ate joka

UDALETXEKO BULEGO 
TEKNIKOAZ GAIN (943 
77 91 38), BESTE 
BULEGO BAT JARRIKO 
DUTE MASTERREKAN

zubieta eta Masterreka kaleak berriro urbanizatzeko lanak urtarrilaren 17an hasiko 
dira. agintaldiko eta aspaldiko obrarik handiena da, 2.350.000 euroko aurrekontua 
duena; lanen "nahitaezko" kalteak arintzen saiatzeko neurriak iragarri ditu udalak

Zubieta kaleko lanen bi faseak
ITURRIA: BERGARAKO UDALA

Zubitik Igartua dendarainoko tartean hasiko dira obrak. Sei hilabete 
inguru iraungo duen lehen fase horretan, errepidea itxita egongo da, 
eta, hasiera batean, oinezkoak alboetatik bideratuko dira (1). Lanak 
aurreratzen joan ahala, oinezkoen joan-etorriak egokitzen joango dira 
(2 eta 3). Era berean, 38. atariaren parean biragunea egokituko dute 
(1, 2 eta 3) eta hala behar duten bizilagunek zamalanak egin ditzaten 
bi aparkaleku erreserbatuko dira. Bideberriko bidegurutzearen 
aurretik beste biragune bat egokituko dute. 

Dena ondo bidean, uztail amaieran hasiko dute bigarren fasea. 36. 
ataritik 31. atarirainoko tartea berrituko dute; hau da, zubitik eskola 
parean geratzen den etxerainoko tartea. Bigarren fase horren 
exekuzio-aurreikuspena ere sei hilabetekoa da. Errepidea itxita 
egongo denez, hasieran alboetatik igaro beharko dute oinezkoek (4), 
eta gero, joan-etorriak egokitzen joango dira (5 eta 6). 2023ko 
urtarril amaierarako Zubieta kale osoak berrituta egon beharko luke 
(7), Masterrekako hirugarren fasea hasteko. 

Obra-eremua       Oinezkoendako ibilgunea       Biragunea       Lan bukatuak

1

2

3

4

5

6

7

1. FASEA

2. FASEA
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no sartzeko aukera egongo da, 
Zubieta kaleko 38. atarian, eta 
bertan biragunea jarriko da; bi-
ragune horretan, auzotarrek hala 
behar dutenerako zamalanak 
egin ditzaten bi aparkaleku erre-
serbatuko dira. Eta garajeak 
erabiltzeko aukerarik ez denez 
egongo, garaje moduan erabiltzen 
diren lokalen ibi iraunkorraren 
ordainketa salbuestea aztertzen 
ari da Udala. 

Udaletxeaz gain, bulegoa bertan
Zerbitzuei dagokienez, honda-
kinen edukiontziak Mugertza 
aldera hamabi bat metro mugi-
tu dira. Herribusean ere izango 
da aldaketarik; Zubieta 38 parean, 
gutxi gorabehera, geltoki berri 
bat sortu da, autoendako bira-
gunearen toki berean. Udaletik 
adierazi dutenez, Herribusean 
egindako aldaketa eraginkorra 
den ikusteko jarraipena egingo 
da, eta, moldaketarik egin behar 
bada, hala egingo dute. 

Gainera, sarbidea bermatuko 
zaie anbulantzia, su-hiltzaile 
edo bestelako emergentzia zer-
bitzuei hala behar izanez gero. 
Auzotarrei galdetu zaie osasun 
arrazoiengatik, adibidez, anbu-

lantzia kalera sartzeko beharra 
badute jakinarazi dezaten eta 
Udalak hori kudea dezan. Obrak 
eragindako trabak ekiditea ezi-
nezkoa izango dela jakinda ere, 
iradokizunak, kexak eta oharrak 
udaletxeko Hirigintza Saileko 
bulego teknikora bideratu ahal 
izango dira, 943 77 91 38 telefono 
zenbakian; horrez gain, kontra-
tistak bulegoa egokituko du 
Masterreka kaleko 16. zenbakian, 
eta bertan erreklamazio orriak 
egongo dira ekarpenak eta za-
lantzak argitzeko. 

40 bat urte dituen eskaera
Eskaera historikoa da Zubie-
ta-Masterreka ardatza berritzea-
rena, Jose Sanchez bizilagunak 
gogoratzen duenez: "2015ean 
inplikatu nintzen ni proiektu 
honetan bizilagun moduan, bai-
na, auzoko edadetuenek esaten 
digutenez, Carlos Garaikoetxea 
lehendakari izan zen garaian 
[1980-1985], ordurako eskatzen 
ari ziren kalea berritzea". 

Ordutik hona apenas egin da 
interbentzio esanguratsurik, 
eta, beraz, "pozik" hartu dute 
lanak "behingoz" abiatuko di-
tuztela: "Finantzaketa lotuta 

dago eta bai ala bai hasiko dira 
lanak. Hondeamakinen zaratekin 
dantza egin beharko dugu pozik 
gaudelako... Saiatu gara ahalik 
eta ekarpen gehien egiten, eta 
proiektua ez da denon gustukoa 
izango, irizpide teknikoetan oi-
narrituta dagoelako, baina ga-
rrantzitsuena da gauzatu egingo 
dela. Esan digute espaloiak al-
dizka irekiko dituztela une oro 
oinezkoen pasabideak berma-
tzeko, bypass-ak egon ahalko 
direla, emergentzia zerbitzuen 
sarbidea ziurtatuko dutela, edo-
zein auzotarrek arazo bat izan-
go balu bulego teknikora jotze-
ko esan digute... Etxe ondoan 
halako obra potolo bat izateak 
egunerokoa baldintzatuko du, 
baina ahalik eta ondoen eroaten 
saiatuko gara". 

"Pazientzia" eskatu dute
Proiektuari jarraipena egingo 
dion Udaleko Hirigintza tekni-
kari Edu Alvarezek pazientzia 
eskatu die herritarrei: "Erraza-
goa da esatea jasatea baino, hori 
argi dago. Baina pazientzia apur 
bat beharko dugu orain, gero 
denok eskertuko dugu eta; me-
reziko du, ziur". 

Kontseilu Sozialista Deba 
Bailara kolektiboak 2020ko 
abenduaren 26an okupatu zuen 
Zubietako eskola zaharra, eta, 
ordutik egoera berean jarraitzen 
duela ikusita, EAJk EH Bilduren 
Udal Gobernuaren "gelditasuna" 
salatu du. Irune Galarraga 
bozeramaile jeltzalearen 
arabera, Udalean landu dute 
gaia: "Udal Gobernuaren 
erantzuna beti izan da egoera 
baloratu eta zegokion erabakia 
hartuko zela, baina, urtebete 
geroago, oraindik erabaki gabe 
dago eta Zubietako eskolak okupatuta jarraitzen du. Zer gertatuko 
litzateke egunen batean bertan zerbait gertatzen bada? 
Erantzukizuna Udalarena izango da, eta alkatea izango da horren 
arduradun bakarra, berak onartu baitu erabilera hori". EAJk 
gogora ekarri du prozedurak bete gabe okupatu zela eraikina: 
"Bergaran badira Zubietako eskolako eraikinean interesa duten 
kolektiboak, baita lokal okerragoak dituzten beste talde batzuk 
ere". Hala, jeltzaleek Gorka Artola alkateari eskatu diote erabakiak 
har ditzala: "Erantzukizunez, gardentasunez eta administrazioak 
ezartzen dituen prozedurak betearaztea bermatuz". 

Udal Gobernuak ez du gai horren inguruko adierazpenik egin nahi 
izan. Bestalde, Kontseilu Sozialista Deba Bailara kolektiboak bertan 
jarraitzeko asmoa agertu du: "Zubietako zentro sozialista 
antolakuntza komunistarako ezinbesteko azpiegitura da".

Zubietako eskola zaharra. GOIENA

Eskola zenak okupatuta segitzen du
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Herritar batek salatu zuen Gabon zaharreko festan "300 bat 
lagun" elkartu zirela Gaztegainen –garai bateko asto-tokian–: 
"Udalak eta Ertzaintzak ez lukete hori baimendu beharko". 

GOIENA

goRa Eta bEHERa

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

Gabon zaharreko 
"ondorio lotsagarriak"

Martxanterak: saski erotikoaren zozketa
Zenbaki saritua 181 da eta ordezkoa 603. Irabazleak 
martxanterak@gmail.com helbidera mezua bidali behar du.

Jabekuntza eskola: bigarren saioa domekan
Zaintza lanak eta ekintzailetza emakume migratuentzat saioa 
Maria Juncayk gidatuko du; etzi, Agorrosinen, 10:00etatik 
13:00etara. Hilaren 29an, Olatz Salvador musikaz eta ahalduntzeaz 
arituko da; izena emateko: berdintasuna@bergara.eus.  

Martoko Txiki Txokoa berriro irekiko dute
COVID-19agatik itxi ostean, urtarrilaren 17an irekiko dute, 
konponketa lan batzuk ere egin ostean. Ordutegia honako hau 
izango da: astelehenetik domekara, 16:00etatik 20:00etara.

Lokatza Ziklismo Eskolaren zozketa
Lehen saria 6.148 zenbakiarentzat izan da; 500 euro eta mendiko 
bizikleta bat. Bigarren saria, berriz, 2.119 zenbakiarentzat; 200 
euro eta bi lagunendako afaria Zumelaga jatetxean.

Buztinzale elkartearen erakusketa Aroztegin
Gaurtik urtarrilaren 23ra arte, hainbat zeramika pieza ikusgai. 

oHaRRak

Gune estali berria, asteon. J. OLABARRIA

San Martin eskolako Haur Hez-
kuntzako patioan estalpe berria 
dago erabilgarri, eskola ordue-
tatik kanpo edozein herritarrek 
erabili ahalko duena. 151.778 
euroko inbertsioa izan du az-
piegitura berriak; %60 Eusko 
Jaurlaritzak ordaindu du eta 
gainontzekoa Udalak. Herrigu-
nean beste gune estali bat jar-
tzeko asmoa agertu du Udalak.

Gune estali berria San 
Martin eskolan, 
denondako erabilgarri

Jokin Bereziartua bERgaRa
Aisialdirako ortu komunitarioen 
proiektua idatzita dago eta Uda-
lak espero du obraren exekuzioa 
datorren astean edo hurrengoan 
adjudikatzea. Lau hilabete eta 
245.000 euro pasatxoko inbertsioa 
daude aurreikusita ortuetarako, 
eta 2021ean herritarrekin egin-
dako partaidetza prozesuan 30 
bat lagunek erakutsi zuten lur-
sail bat lantzeko interesa. Uda-
laren asmoa da 2022ko udaberrian 
amaitzea lanak; izena eman 
dutenen eta idatzitako proiektuan 
jasotzen diren baldintza guztiak 
betetzen dituztenen artean ortuen 
zozketa egingo dute. Arautegia-
ren arabera, erabiltzaileek 100 
euroko fidantza ordaindu behar-
ko dute ortua esleitzerakoan, 
eta urteroko kanona 60 eurokoa 
izango da. 

Udalak hainbat helburu lortu 
nahi ditu, hala nola ortuen izae-
ra hezitzailea eta ludikoa sus-
tatzea; autokontsumoa bultza-
tzea; herria dinamizatu eta 
gizarte loturak indartzea; hiri-
gintza parte-hartzaileagoa mar-
txan jartzea; eta bergararren 
artean bizimodu jasangarrira-
ko ohiturak sustatzea. 

San Joxepeko Baratze Parkea
San Joxepeko Baratze Parkea 
izango denaren proiektuan ja-

sotzen denez, etorkizuneko ortu 
horiek irizpide jasangarriak 
izango dituzte kontuan, eta, 
horretarako, oinarrizko ur, 
materia organiko eta biltegi 
guneak auzokidetasun irizpideak 
jarraituz antolatuko dira. Ho-

nako elementu komun hauek 
aurreikusten dira eremu osoan: 
erabiltzaileendako etxola, be-
reziki aldagela eta lanabesen-
dako biltegiak osatuko dutena; 
uraska-guneak, urteko epe jakin 
batzuetan ortuak ureztatzeko 
baliatuko direnak; konpost-gu-
neak, lurren emankortasuna 
mantendu eta sortzen den ma-
teria organikoa lekuan bertan 
kudeatu ahal izateko; eta era-
biltzaile guztiendako lanabesak, 
baratze-zainek kudeatu beha-
rreko hainbat tresna jarriko 
ditu-eta Udalak biltegi-gunean. 

Ortuen izaera hezitzailea eta ludikoa sustatu nahi ditu, besteak beste, Udalak. B.U.

Ortu komunitarioak: udan 
ereiteko, obrei ekin behar
udalaren asmoa da datorren astean edo hurrengoan esleitzea San Joxepen kokatuko 
diren ortu komunitarioaren obra, eta, lau hilabeteko exekuzio epea aurreikusita, lanak 
udaberrian bukatuko lirateke; arautegia erabiltzaileekin zehaztu nahi du udalak

2021EKO PROZESUAN 
30 BAT HERRITARREK 
ERAKUTSI ZUTEN 
LURSAIL BAT 
LANTZEKO INTERESA

San Joxepen egingo dira ortuak, 
Goikoa auzunean, San Joxepe eta 
Zaldumendi baserrien artean. 
Udalaren jabetzakoa den eremu 
hori lehenetsi zuen Udal 
Gobernuak –EAJk Boluko maldan 
jartzea proposatzen zuen–; 
Bergarako erdigunetik 400 
metrora dago, eta ur depositurako 
errepidetik hel daiteke. 
Ortuetarako azalera 22.282 
metro koadrokoa litzateke. Argazkiko larrean eraikiko dituzte ortu komunitarioak. EKOPAISAIA

Erdigunetik 400 metrora kokatuta
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Xabier Urzelai bERgARA
Joan den asteburuan hasi zuten 
Gipuzkoako Udaberri txapel-
keta. Iazko txapeldun Mikel 
Etxezarretak (Arrasate, 2001) 
ez du torneoa nahi moduan 
hasi: Unai Cagigasekin bikotea 
osatuta 22-21 galdu zuten Zu-
maiako Jon Iriondoren eta 
Ekaitz Alcantararen kontra. 
Baina egoerari buelta emateko 
asmoz daude. Asteburuan Oña-
tin izango dute hitzordua.
Ze sentsaziorekin hasi duzue txa-
pelketa?
Ba, partiduko emaitza ikusita, 
ezin esan oso ondo hasi garenik. 
Baina hasiera baino ez da, mar-
kagailuak erakusten du indarrak 
parean egon zirela, baina galdu 
egin genuen. Azkenaldian, jus-
tu samar nabil eskuetatik, Ga-
bonetan ere ez dugu askorik 
jokatu, eta erritmoa hartzen 
joatea da asmoa. Bagabiltza ho-
rretan. Ekainean irabazitako 
txapela defendatzeko gogoz gau-
de, torneo polita egin nahi dugu 
eta pilotarekin gozatu. Azken 
batean, iazko Udaberri saria 
irabaztea ere ez zen aurreikus-
penetan sartzen, sorpresa hartu 
genuen, baina lortu genuen, eta 
aurtengorako ere oso motibatu-
ta gaude, egia esan.
Iaz, Aritz Rezustarekin irabazi zenuen 
txapela; orain, Unai Cagigasekin 
zabiltza jokatzen.
Bai, baina Aritz ere gurekin 
dago, Udaberri sarian ez du zer-
tan beti bikote berberak jokatu, 
ordezkoak ditugu. Oraingo egu-
bakoitzean, nik ezin dut parti-
dura joan, Aritzek [Rezusta] eta 
Unaik [Cagigas] jokatuko dute. 
Ea partidu ona egiten duten.  
Orain arte lortutako garaikur poli-
tena izan da Udaberrikoa?
Ba, seguruenik bai. Gogoan dut 
Arrasaten nengoenean, kadete 
mailan, Aritz Zubiarekin batera 
txapelketa bat irabazi nuela, eta 
oso oroitzapen polita daukat. Ez 
nago seguru hura ere Udaberri 
saria zen, ala Gipuzkoako txa-

pelketa, baina Oñatin izan ziren 
finalak, 22-21 irabazi genuen.
Zelan erabakitzen duzue nork jo-
katu behar duen?
Torneo bat hastera doanean 
entrenatzailearekin egiten dugu 
berba. Ze konpromiso maila 
dagoen, zelan entrenatzen ari 
garen, zein den pilotarien mo-
mentuko maila... Txapelketetan 
guk ematen dugu izena eta ha-
lakoak izaten ditugu kontuan. 
Orain momentuan, bospasei 
pilotari gaude Udaberri jokatzen, 
baina, askotan, lan kontuak di-
relako, eskuetatik justu gabil-
tzalako edo bestelako konpro-
misoak ditugulako jendea ezin 
izaten da ondo entrenatu edo 
asteburuetan partiduetara joan. 
Horren arabera erabakitzen dugu 
zelan jokatu. Edo pilotarien 
mailaren arabera ere bai; azken 
batean, bikote parekatuak izaten 
ahalegintzen gara. 

Hiru urte daramatzazu Bergarako 
klubean. Zeren bila joan zinen?
Akaso, Arrasaten falta nuen 
horren bila. Momentu batean, 
gainbehera moduko bat izan 
zen Arrasateko taldean, pilo-
tari gutxi geunden, eta Berga-
rara joan nintzen motibazio 
bila. Orain momentuan, Ber-
garan zortzi pilotari inguru 
egongo gara senior mailan, eta 
gustura nago bertan, lagunak 
egin ditut. 
21 urteko gazte batek zer eskatzen 
dio pilotari?
Pilotaz gozatzea. Gazte-gazteta-
tik egin dudan kirol jarduera 
da, etxean ere hori ezagutu dut, 
aita pilotan ibili zen, baita anaia 
ere... Eta bizitza osoa daramat 
frontoian sartuta. Nire egune-
rokoan oso presente daukat 
pilota.  
Baina dagoeneko garbi duzue ez 
zaretela hortik biziko.
Bai, bai, hori beste kontu bat 
da, oso zaila da pilotan aurrera 
egitea. Torneoetan beste pilota-
ri batzuk ezagutu, lagunekin 
jardun, ahalik eta ondoen joka-
tzen ahalegindu eta hobetzeko 
grina izatea hor dago, baina 
zoratu gabe. Hortik ez gara bizi 
izango, ez.

Etxezarreta, joan den egubakoitzean, Bergaran. IMANOL SORIANO

"Udaberri sarian txapela 
defendatu gura dugu"
MIKEL ETXEZARRETA PILOtARIA
badira hiru urte pilotari arrasatearra bergarara joan zela jokatzera; ekainean Aritz 
Rezustarekin batera udaberri sarian irabazitako txapela berretsi gura du

"MOTIBAZIO BILA 
JOAN NINTZEN 
BERGARAKO KLUBERA, 
ETA LAGUNAK EGIN 
DITUT HAN"

X.U. bERgARA
Ohorezko erregional mailan, 
emakumezkoen taldeak azken 
hilabeteotako bolada txarrari 
buelta emateko aukera parega-
bea izango du bihar, zapatua. 
Azken sei jardunaldietatik bos-
tetan galdu egin dute, urtea ez 
zuten batere ondo amaitu, aza-
ro eta abenduan partidurik ira-
bazi ezinda ibili zirelako, baina, 
joan den astean, urtea ez zuten 
txarto hasi, 0-0 egin zuten Osta-
darren kontra. Hala, etxean 
jarraian jokatuko duten bigarren 
partiduan, sailkapenean atzera-
go dagoen Amaikak Baten bisi-
ta izango dute (zapatua, 15:30), 
eta hor dute gora egiten hasteko 
aukera.

Liderrari irabazi berritan
Gizonezkoen egoera bestelakoa 
da. Azken bi partiduak irabazi 
egin dituzte, eta, bereziki, Tou-

ringen –liderra– kontra lortuta-
ko garaipenak (3-0) seguru kon-
fiantza handia eman diela. Da-
tozen bi jardunaldiak, baina, 
etxetik kanpora jokatuko dituz-
te. Lehenengoa zapatuan izango 
da, azkenaurreko postuan dagoen 
Urolaren zelaian (zapatua, 16:00).

Hernaniren kontrako partiduan. X.U.

Bergarak lau puntu gutxiago 
dituen Amaikak Bat hartuko du 
gizonezkoek azken postuetan dagoen urolaren zelaian 
jokatuko dute bihar, zapatua, 16:00etan

Tolosaren kontrako lehian. GOIENA

Ormaiztegiren kantxan 21-24 
irabazi eta gero bolada txar bati 
amaiera eman ahal izan dio 
Soraluce BKEk. Liga bikain 
hasi zuten –bi garaipen–, baina 
ondoren asko kostatu zaie par-
tiduak irabaztea. Hala, bihar 
(18:00, Labegaraieta), sailkape-
nean lau puntu gutxiago dituen 
Aritzbatalde taldea izango dute 
aurrean.  

Aritzbatalderen bisita 
izango dute bihar 
Labegaraietan

Tiro libreko unean. GOIENA

Bosgarren postuan dagoen As-
tigarraga Mundarroren bisita 
izango dute Bergara Soraluce 
taldeko mutilek bihar (20:00, 
Labegaraieta). Astigarragakoak 
ondo dabiltza; azken partidua 
galdu egin dute, baina hiru par-
tidu jarraian irabazi eta gero. 
Bergararrak, berriz, garaipen 
beharrean daude, azken bi par-
tiduak galdu eta gero.

Lau partidutatik 
bakarra galdu du 
Astigarragak
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Jone Olabarria bERgARA
2019ko urrian Bergaran eginda-
ko saioa "oso animatua" izan 
zela gogoratzen dute Gotzon 
Barandiaranek eta Rafa Ruedak. 
Bi urteren ostean, baina 2021. 
urteko kantuak hartzen dituen 
errepertorio berrituarekin, eus-
kal kantagintza aztergai duen 
Hitzen ahairea ikastaroa urtarril 
amaiera bueltatuko da, Baran-
diaran eta Ruedaren eskutik.

Musika, historia eta kultura
Saioan parte hartuko duten he-
rritarrekin batera, idazleen 
testuen eta kantarien eta poeten 
arteko harremanak aztertuko 
dituzte, baita zuzenean kantatu 
ere: "Zelan kantatu dute gure 
idazle eta musikariek Euskal 
Herria? Zein eragin dute idazle 
eta musikarien artean sortutako 
kantek euskaldunon imajina-
rioan? Zein alde dago historia 
liburuetan erakusten digutena-
ren eta idazleen eta musikarien 
artean sortutako kantek konta-
tzen dutenaren artean? Zein zen 

kantaren funtzio soziala XX. 
mendean? Eta gaur egun?".

Transmisioaren hausturatik
Barandiaranek eta Ruedak azal-
du dutenez, belaunaldi gazteenen 
artean euskal kulturaren trans-
misioak pairatutako hausturatik 
sortutako saioa da: "Zer ari da 
gertatzen euskal kulturarekin 
azken urteetan? Igartzen genuen 
euskalduna gero eta bere kul-
turatik urrutiago zegoela, eta 
dagoela, eta horren arrazoieta-
ko bat transmisioa ere badela, 
eten bat igartzen genuen. Ho-
rregatik, guk gure ekarpena egin 
nahi izan genuen, gure arloeta-
tik, eta konturatu ginen hori 
baliatuta historia ere kontatu 
daitekeela".

Internetek, teknologiak eta 
sare sozialek herritarron bizitzan 
duten eginkizunaren garrantzia 
azpimarratu dute, eta bertan 
euskarak duen tokiaz hausnar-
tzera gonbita egin dute.

Hiru saiotan eta berrituta
Jardunek antolatuta, hilaren 
27an, otsailaren 3an eta 10ean 
izango da, Zabalotegi aretoan, 
18:00etatik 20:00etara bitartean. 
Prezioa 8 euro da Jarduneko 
bazkideentzat eta 10 euro gai-
nontzekoentzat. Izen ematea: 
Errotalde jauregian, 943 76 36 
61 telefono zenbakian edo jar-
dunkultura@topagunea.com-en. 

Amodiozko Gutunen Lehiaketa
Era berean, Jardunek antolatu-
tako Amodiozko Gutunen Lehia-
ketak 30. aldia du aurtengoa. 
Urtarrilaren 6a izan zen amo-
diozko eskutitzak bidaltzeko 
azken eguna, eta, guztira, 71 jaso 
dituzte. Esaldiei dagokienez, 
gaur da sariketan parte hartze-
ko azken eguna.

2019an Bergarako Zabalotegi aretoan egindako saioko irudi bat. GOTZON BARANDIARAN

Kantagintza aztergai 
'Hitzen ahairea' saioan
Jardunek antolatuta, eta gotzon barandiaranen eta Rafa Ruedaren gidaritzapean, 
ikastaroa urtarrilaren 27an, otsailaren 3an eta 10ean izango da, zabalotegi aretoan, 
18:00etatik 20:00etara bitartean. Urtarrilaren 23ra arte eman daiteke izena

"ZELAN KANTATU DUTE 
EUSKAL IDAZLE ETA 
MUSIKARIEK? ZEIN 
IZAN DA FUNTZIO 
SOZIALA?"

Alayn Carazok eta Iosu Villanuevak osatzen dute Hegazkin taldea. HEGAZKIN

Orain arte egindakoarekin harro, 
2022an hazten jarraitzeko gogoz 
iaz maiatzean kaleratu zuen Hegazkin taldeak lehen 
lana, eta "harrera itzela" izan du; baita kontzertuek ere

J.O. bERgARA
"Norabide finkorik gabe, gai 
bakoitzean erritmo, ehundura 
eta giro anitzekin, baina azken 
gaiaren katarsira iritsi arte... 
Lehen lan honek lurralde eze-
zagunak esploratzen jarraitzeko 
gogoarekin uzten gaitu". Hala 
definitu du Mondosonoro musi-
ka aldizkari espezializatuak 
Hegazkin taldearen lana, eta 
Euskal Herriko 2021eko EP ba-
loratuenen artean kokatu.

Izendapena "ohore handia" 
dela dio Alayn Carazo bergara-
rrak, eta orain arteko ibilbidea-
ren balorazio positiboa egin du: 
"Maiatzean kaleratu genuen 
gure lehen lana, Haize beltzak, 
Mukuru kolektiboaren babesa-
rekin, Ander Barriusorekin Shot! 
estudioan grabatzen egon ostean. 
Ordutik, hamar kontzertu jotze-
ko aukera izan dugu Euskal 
Herriko hainbat lekutan. Bai 
diskoak eta bai kontzertuek izan 

duten harrerarekin oso pozik 
gaude. Jokin Guridi Gvridi ar-
tistak pare bat bideoklip egin 
dizkigu, Hondartza eta Leher-
gailua kantuenak, eta emaitza 
azpimarratzekoa da".

Kontzertuei begira
Alayn Carazo Iturriaga berga-
rarrak –sintetizadoreak eta gi-
tarra elektrikoa)–eta Iosu Isaias 
Villanueva Castro Isuo urre-
txuarrak –ahotsa– osatzen dute 
Hegazkin taldea. 

Orain arte egindakoarekin 
"pozik", esploratzen jarraitzeko 
gogo asegabea dutenentzat ere 
izango da zer gozatu 2022an: 
"Asmoa kontzertu gehiago lotzea 
da, eta pixkanaka gauza berriak 
sortzen eta probatzen hastea. 
Aldi berean, Gvridi-ren bideoklip 
berriak helduko dira. Mukuru 
kolektiboaren webgunean ja-
rraitu ahalko dira hemendik 
aurrerako lan guztiak".

Kartzela Zaharrak Victimas Club 
taldearen rock doinuak hartuko 
ditu bihar, zapatua, 13:00etan 
hasita. Talde gasteiztarra Sumi-
sion City Blues taldearen errau-
tsetatik jaio zen pandemia betean, 
2020an. Jon Zubiaga Osoron 
musikari arrasatearrarekin ba-
tera Julen Postigok, Joseba B. 
Lenoirrek, Iñaki Urbizuk, Pela-k 
eta Dabid Marinek osatzen dute.

Victimas Club taldea, 
bihar eguerdian 
Kartzela Zaharrean

Urtarrilaren 21ean, egubakoitza, 
Ahoztar Zelaietaren Residencias 
SA liburuaren aurkezpena izan-
go da kartzela zaharrean, Luba-
ki eta Angiolillo liburutegiaren 
eskutik, 18:00etan hasita. Euskal 
Herriko adinekoen egoitzen 
egoeraren errepasoa eta egungo 
sistemaren funtzionamendua 
aztertzen ditu Ahoztar Zelaieta-
ren lanak.

Hilaren 21ean, 
'Residencias SA' 
lanaren aurkezpena 
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Maider Arregi aNtzuoLa
Aurtengo aurrekontua, 2.929.627 
eurokoa, iazkoa baino zertxobait 
handiagoa da. Foru funtsak ere 
igoera izan du –milioi bat eta 
seiehun mila euro ingurukoa– 
eta KPIaren %2ko igoera ere 
badute udal zergek 2022an. "Udal 
funtsa igo da, bai, baina dena 
igo da: etxez etxeko zerbitzua, 
hornidurak, argindarra, eta bai-
ta Gipuzkoako Diputazioaren 
zerbitzuak ere. Diferentziaren 
bat badago, baina ez da horren 
handia", argitu du Beñardo Kor-
tabarria alkateak.

Alkateak azpimarratu du au-
rrekontu orekatua eta errealis-
ta dela; herriko hainbat eragi-
leren eta talderen beharrei 
erantzuten diena, alegia.

Desadostasuna
EAJ eta PSE-EE alderdiek de-
sadostasuna erakutsi dute. Ba-
silio Ormazabal jeltzaleak au-
rrekontu kontinuistak direla 
deritzo, eta Miren Gallastegi 
sozialistak adierazi du ez dagoe-
la Udal Gobernuarekiko feed-
backik. Ideia eta proiektu asko 
garatu eta egin gabe geratzen 
direla dio. Ildo horretan, Orma-
zabalek ere Udala "geldi" dagoe-
la deritzo: "Aurrekontu konti-
nuistak dira, mamian sartzen 
ez direnak. HAPO egiten ari 
gara, eta, horren baitan, biz-
pahiru urte joango zaizkigu, eta, 
zer egin erabaki artean, Antzuo-
lako Udala geldi egongo da".

Beñardo Kortabarria alkateak 
gaineratu du proiektuari jarrai-
pena emateko aurrekontuak 
direla. "Gure helburua jarrai-
peneko aurrekontuak egitea izan 
da. Lehengo bideari eutsiz, ener-
gia berriztagarrietan eragitea, 
arazoak dituzten auzoei irten-
bidea ematea eta kultura giroa 
sustatzea eta herritarrei poza 

transmititzea; eta, nola ez, Gi-
zarte Zerbitzuak indartzea".

150.000 euro inbertsioetarako
150.000 euro izango ditu Antzuo-
lako Udalak inbertsioak egiteko. 
Baina alkateak nabarmendu du 
berez inbertsioetarako gaitasun 
handiagoa dagoela. Izan ere, 
oraingoz aurrekonturik ez duten 
Errekaldeko proiektuarekin 
lanean dabiltza; eta baita ere 
ura eta energia kudeatzeko 
proiektuarekin. HAPOren gau-
zatzeak ekarri ditzakeen egoki-
tzapenen zain ere badago Udala. 
Esan behar da abenduko ohiko 
osoko bilkuran onartu zela, aho 
batez, HAPO planaren parte 
hartze prozesua onartzeko pro-
posamena. Hala, aurten abiatu-
ko ditu ARM Arkitektura en-
presak parte hartze saioak. 
Horrenbestez, hasieran adiera-
zitako proiektu horiek ekarri 

ditzaketen lanak gauzatzeko 
gerakinaz baliatuko direla kon-
tatu du Kortabarria alkateak.  

Gerakinaren erabilerarekin, 
ordea, ez dator bat EAJ, eta uste 
du aurrekontuetan hainbat in-
bertsio egiteko erabili beharko 
litzatekeela: "Uste dugu Antzuo-
lako Udalak duen gerakina au-
rrekontuetan sartuta egon behar-
ko litzatekeela, eta ez azken 
momentuan erabili".

Alkateak azaldu du udal au-
rrekontuen legearen arabera 
gerakina ezin dela aurrekontue-
tan sartu. "Aurreko urteko diru 
kontuen likidazioa egin ostean 
dago gerakina zuzen erabiltzeko 
aukera. Bestela, Diputazioan 
baimena eskatu behar da", ar-
gudiatu du alkateak. 

Inbertsioak eta proiektuak
2022rako egingo diren inbertsioen 
eta lanen artean azpimarraga-
rriena Ibarrondo auzoan egingo 
den berrurbanizazio lanak dau-
de –150.000 euro–.

Udal Gobernuak hartutako 
konpromisoei dagokienez, kul-
tura indartzearena ere badago, 
eta asmoa da hilero 3.000 euro 
inbertitzea kultura ekintzetan. 
Kulturaren alorrak 30.000 euro-
ko aurrekontua dauka. Aurten, 
gainera, herriko jaietarako 45.000 
euro bideratuko dira –bi urtez 
jarraian, COVID-19a dela medio, 
ez da apenas partidarik bideratu–.

Aurten, gainera, Oinarin dan-
tza taldearen jantziak berritzeko, 
Arrolak 50. urteurrena antola-
tzeko eta Alardearen Elkarteak 

esku artean daukan komikia 
egiteko, eragile bakoitzari 6.000 
euroko laguntza emango zaio.

Bestetik, eskolako teilatua oso 
egoera txarrean dago, eta 80.000 
euroko partida izango du kon-
ponketa lanak gauzatzeko; 20.000 
euro, aldiz, Kalebarrenen kame-
rak jartzeko izango dira. "Jendeak 
debeku seinalizazioa errespeta-
tzen ez duela ikusita hartu dugu 
bertan kamerak jartzeko eraba-
kia", dio alkateak. 

Nobedade gisa, esan beharra 
dago udalekuak eta gazte txokoak 
elkarlanean jardungo dutela 
datorren urtean, eta 51.000 euro 
bideratuko dela elkarlan hori 
sustatzeko. Etxez etxeko zerbitzua 
ere indartu egingo da, eta ia 
146.000 euro bideratuko dira; iaz 
baino 20.000 euro gehiago.

Euskara bultzatzeko ekimenak 
ere aintzat ditut Udalak, eta 
10.500 euro bideratuko dira 
umeengan euskara indartzeko 
eta helduendako euskara ikas-
taroak sustatzeko.

Era berean, Antzuolako Ber-
dintasun diagnosia eginda dago, 
eta identifikatutako gabezia 
horiei aurre egiteko 10.000 euro 
bideratuko dira.

Azkenik, hamarkada pasatxo-
ren ostean, baserrietara ura 
eramateko ur-sareko lanak 
2021ean amaitu ziren. Hala ere, 
badira hiru baserri ur-sare ho-
rretatik kanpo daudenak eta ura 
izateko arazoak dituztenak: Sa-
rasketa, Loieta eta Altzeta. As-
moa da baserri horiei irtenbidea 
ematea –10.000 euro–.  

Kalebarrenen kamerak jarriko dituzte, zirkulazio arauak betetzen direla bermatzeko. M.A.

Bestelako 
inbertsioak
Inbertsioa Euro

Eskolako teilatua 80.000

Udalekuak eta 
gazte txokoa 51.000

Barandak/kaleak 50.000

Olaran (2. fasea) 40.000

Gimnasio-ikastaroak 22.000

Kultura taldeak 19.000

Kirol taldeak 18.000

Toldoa 18.000

COVID-19 laguntza 15.000

Antzuola-Aiherra 10.000

Baserrien ur-sarea 10.000

Argiteria azterketa 4.000

'Piztu gaztetxea' 3.000
 

ITURRIA: ANTZUOLAKO UDALA 

2.929.627 euroko 
aurrekontua onartu du 
Udal Gobernuak
iazko abenduko ohiko osoko bilkuran onartuta geratu zen 2022rako antzuolako udal 
aurrekontua, ia hiru milioikoa. EH bilduren aldeko botoekin onartu zen, eta Euzko 
alderdi Jeltzaleak eta alderdi sozialistak aurkako botoa eman zuten 

150.000 euroko inbertsioa: diru kostu handiena duen 2022ko 
inbertsioa da Ibarrondo auzoko berrurbanizatze lana. Iaz, hiru 
ataritan igogailuak jartzeko lanak egin zituzten. Lanok amaituta, 
auzoa txukundu eta irisgarri egiteko lanak egingo dituzte.

Ibarrondo berriro urbanizatzea
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Saria, Naiara 
Cordobarendako
Beheko kaleko jaietako jai 
batzordeak Gabonetarako 
antolatutako zozketak badu 
irabazlea. Hilaren 7an egin zuten 
zozketa, eta zenbaki saritua 50 
izan da. Gutxira agertu zen 
irabazlea; Naiara Cordoba, hain 
zuzen ere. Biharamunean jaso 
zuen saria, Aitor Errarteren 
laguntzarekin. Benetan ere, 
bete-beteta joan zen autoa!

BEHEKO KALEKO JAI BATZORDEA

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Elezaharrak dio Candelaria Egu-
nean esnatuko dela hartza ne-
guko lozorrotik, eta, gauzak ondo 
bidean, baserriz baserri ibiliko 
da Elgetan, aspaldiko partez. Ez 
da bakarrik ibiliko, eta koko-ba-
tzea berreskuratzeko ahaleginean 
diharduen lantaldeak konpartsan 
parte hartzera deitu ditu 17 ur-
tetik gorako herritarrak. Ko-
ko-batzea otsailaren 19rako 
iragarri dute.   

Arropak ez dira aitzakia izan-
go; izan ere, kokoek osatuko 
dute konpartsako multzo han-
diena, eta ia edozerk balio du 
koko-jantzia osatzeko. "Arropa 
koloretsuak behar dira, eta mu-
sua estaltzea. Kontua da pertso-
na itxuraz aldatzea. Erakusketa 
egongo da ikusgai buztin gelan 
domekara bitartean. Eibarko 
Kezka dantza taldetik ekarri 
ditugu hartza, perratzailea eta 
azeria. Elgetan ere egingo dugu 
hartza. Herritarrei eskatzen 
dieguna da koko janzteko. Ia 
edozerk balio du", azaldu du 
Goibeko Euskaltzaleen Topagu-
neko presidente Ainara Iribarrek.

Baserriz baserri festa giroan
Eguneko egitaraua ere badoa 
forma hartzen. Konpartsa 
08:00etan elkartuko da Ozkarbi 
elkartean eta lehenengo egitekoa 

izango da bapo gosaltzea. Ondo-
ren, baserriz baserri ibiliko da 
taldea, trago bat han eta moka-
dutxo bat hemen, baserrietan 
zer eman hura gozatzen. Koplak 
abestuko dituzte baserri atarie-
tan, eta, trikitilaria eta pande-
ro-jolea lotuta daudenez, dantzan 
egiteko aukera ere izango da. 
Hain zuzen ere, hurrengo biz-
pahiru barikuetan dantza saioak 
egingo dituzte gimnasioan, 
19:00etan. Nahi duenak bertan 
izango du fandangoa, arin-arina 
eta antzerako bestelako dantza 
batzuk gogora ekartzeko aukera. 

Irati Kortabitartek gidatuko ditu 
saio horiek. 

Gazteei garrantzi berezia
Koko-batzeak badu komunitatea 
ehuntzeko funtzio berezia, eta 
erritual iniziatikoa izan nahi 
du gazteendako. "Transformazioa 
da koko janztea. Anonimo izan-
go gara, eta ahalik eta libreen. 
Gazteendako askatasun egun 
bat da koko-batze eguna. Jantzi 
etxeko trasteak, musua belztu 
eta kalera", azaldu dute. Hala, 
deialdi berezia jaso dute 17 eta 
18 urteko gazteek, eta lehen 

erantzuna positiboa izan dela 
azaldu dute antolatzaileek. As-
teburuan hitzordua egingo dute 
jantziak ikustera gerturatu dai-
tezen, eta egoki ikusten badute 
konpartsako Gorriak izango 
dira. "Pasatzen dute banasta 
baserrietan; gazteak dira pa-
rranda, eta baserritarrek gaz-
teendako ematen dute gasolina". 
Gazteak helduen komunitatean 
sartzeko modu bat ere bada, eta 
koko-batzearekin herrigunetik 
kanpo dauden baserriak eta 
bertan bizi diren herritarrak 
ezagutzen joaten dira. "Koko-ba-
tzea da herria batzea. Gazteak 
eta ez hain gazteak nahasian, 
batera".

Baserritarrak dira harreragileak
Konpartsa ez da egun bakarrean 
herriko baserri guztietara hel-
duko. Kokapenaren araberako 
aukeraketa bat egingo da, eta 

baserritarrek aurrez izango dute 
bisitaren berri. "Baserritarrak 
dira harreragileak. Eskatuko 
zaie zertxoren bat. Tragoxka bat 
nahikoa. Mokadutxo txiki-txiki 
bat laguntzeko balego ere… Po-
rru sorta bat ere nahikoa da. 
Dagoena da nahikoa", azaltzen 
da erakusketan. Juan Antonio 
Urbeltzen teoriatik tiraka: "He-
rritarrak zomorro jantziko dira 
otsailean eta baserritarrengan-
dik jasoko dutenaren truke udan 
ez dute zomorrorik izango ba-
serritarrek ortuan. Kokorik ez 
udan koko-eskekoak ondo tra-
tatuz gero".

Kultura zinegotzi Ane Bilbao eta Goibekoko Iban Arantzabal jantziak prestatzen. L.Z.L

Koko-jantziak daude 
ikusgai buztin gelan
aratusteetako koko-batzea berreskuratzeko ekimena forma hartzen ari da, eta 
konpartsa osatzea da orain egiteko nagusia. gaurtik domekara bitartean jantziak 
egongo dira ikusgai buztin gelan. Ekimenaren inguruko hainbat azalpen ere bai

TELEGRAM TALDEA 
SORTU DUTE 
INFORMAZIOA 
ZABALTZEKO; IZENA 
EMAN DAITEKE

Ez da aparteko ezer behar koko-jantzia egiteko. Kontua da 
pertsona ezagutezin bihurtzea eta horretarako aurpegia margotu 
edo estali, eta soinean trapu ugari jarri behar dira. Argazkian 
ikusten denez, apur bat landuagoak dira gorrixen jantziak.

'Gorrixak' eta 'Kokoak' nola jantzi 

Konpartsako gorrixen jantzi bat eta ondoan koko-jantzi bi. L.Z.L.

Ozkarbi elkartearen urteko batzarra bihar
Pandemia dela-eta, azkenean, Espaloia kafe antzokian izango da. 
Lehenengo deialdia 18:45ean da eta bigarrena 19:00etan.

Erretiratuendako podologo kontsulta
Urtarrileko kontsulta astelehenean, hilak 17, izango da. Txanda 
hartzeko, deitu 667 80 70 06 telefonora (Olga Fernandez). 

Kantsatzeke mendi taldea
Bazkide egiteko zein federatzeko aukera izango da urtarrileko 
martitzenetan kultura etxeko bigarren solairuan, 19:00etatik 
20:00etara. Eskaerak online egiteko aukera ere bada aurten. 
Bete beharreko formularioa taldearen Facebook profilean dago.

oHaRRak
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Oihana Elortza oÑati
Aurreko bi urteetan, Nafarroa-
ko Erresumaren konkisten mu-
garriei buruzko hitzaldiak egin 
zituen Nabarraldeko Oñatiko 
taldeak, eta erresuma horren 
gazteluak izango dira aurtengo 
jardunaldien ardatz. "258 zen-
batu dituzte. Euskal Herritik 
kanpo ikusten dira gazteluak, 
baina hemengoak gutxi daude 
zutik; Olitekoa, bat aipatzearren. 
Oñatitik gertu zegoenetako bat, 
esaterako, Atxorrotxekoa, Es-
koriatzan, suntsituta dago era-
bat. Iñaki Sagredok, adibidez, 
20 urtetik gora daramatza he-
mengo gazteluei buruzko infor-
mazioa topatzen artxiboetan. 
Droneak erabilita airetik ere 
irudi asko hartu ditu. Bera izan-
go da aurtengo jardunaldietako 
hizlarietako bat", aurreratu du 
saioak antolatzen ibili den Iña-
ki Idigoras oñatiarrak. 

Paradigmen azalpena
Datozen bi asteetan egongo den 
bigarren hitzaldia Angel Rekal-
dek eta Luis Maria Martinez 
Garatek eskainiko dute. "Errea-
litate bat dago eta hori interpre-
tatzeko mapak dira paradigmak, 
modu batera esateko. Forala, 
bizkaitarra eta nafarra egon 
dira, eta azken horrek puzzlea 
osatzeko zuloak bete ditu. Hori 
izango da bi hizlari hauen gaia".

Aurtengo jardunaldietan, bai-
na, ikasleendako propio izango 
diren bisita gidatuak antolatu 
dituzte. Izan ere, datorren aste-
lehenetik hileko azken egunera 
arte, erakusketa bat egongo da 
zabalik kultura etxean, eta aur-
ten, herritarrendako bisita ire-
kiak ez ezik, DBH-4ko ikasleen-
dako ere egingo dituzte. Herriko 
hiru ikastetxeekin harremane-
tan jarri dira antolatzaileak, eta 
dagoeneko lotuta dituzte bisita 
horiek. "Lur eremu batean sor-
tzen diren herria, kultura, era-
kundeak... jasotzen ditu erakus-
ketak. Horren eboluzioa nolakoa 

izan den urteetan. Mendez men-
de historia nolakoa izan den 
azalduko du Nabarraldeko Beñi 
Agirrek, mapez lagunduta".

Nabarralde proiektua sosten-
gatzen duten hainbat oñatiar 
elkartu eta sostengu ekonomi-

ko horren truke etxean jasotzen 
duten historia lanketa eta as-
tintze hori herritarrei ere za-
baltzea pentsatu zuten. Horre-
la, antzerako jardunaldiak 
antolatzen hasi ziren. Hiruga-
rrena da aurtengoa.

Indusketa lanak egiten Atxorrotxeko gazteluan 2015ean. GOIENA

Gazteluak izango dira 
aurtengo saioen ardatz
Hitzaldiez gain, erakusketa bat ere egongo da, Nafarroako Erresumaren historia 
nolakoa izan den kontatzen duena, mapek lagunduta, eta bisita gidatu bereziak lotu 
dituzte herriko DbH-4ko ikasleendako. Herritarrendako ere egingo dituzte

Hanka sartu eta 
min hartzeko 
arriskua
Etxaluzeko parke gorrian 
dagoen iturriari ateratako 
argazkia bidali du irakurle 
batek. Dio behean egindako 
zuloa handia dela eta arriskua 
ekar dezakeela: "Umeak 
hanka sartu eta susto ederra 
hartu dugu". Konpontzeko 
eskaera ere egin gura dio 
Udalari.

goRa Eta bEHERa

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

Udana mendatea konpontzeko 
lanak hastear dituzte, baina 
errepidea itxita dago oraindik 
zirkulaziorako, abenduan euri-
teek sortutako pitzadurengatik. 
Zabaldu bitartean, DG04 Arra-
sate-Oñati-Zumarraga autobus 
linea postetxe parean bakarrik 
geratuko da, baina Herribusa 
hartu ahal izango du behar 
duenak, doan.

Udanakoa konpondu 
bitartean, Herribusa 
doan beharra dutenek Odol ateratzea

Gaur, egubakoitza, da 
urteko lehen odol ateratzea. 
Aurrez hartu beharko da 
ordua odola emateko:  
943 00 78 84.

Aloña Mendiko loteria
Aloña tabernan kobratu ahal 
izango dira Aloña Mendik 
saldutako loteriaren txartelak 
hilaren 14an, 21ean eta 28an. 
Jokatutakoa da saria.

oHaRRak

Bi hitzaldi eta ikasleendako zein herritarrendako bisita 
gidatuak.

URTARRILAK 17 - 31
• 18:00 - 20:00 Habitat. Ezkutatu diguten historia 

erakusketa. Gizakiak jokatu duen historia kontatzen da, 
XIX. mendera arte. Kultura etxeko erakusketa gelan.

• Herritarrendakok bisita gidatuak. Urtarrilaren 17an 
eta 31n, Beñi Agirrek erakusketa azaltzeko bisita gidatu 
bereziak egingo ditu, 18:30ean.

URTARRILAK 21
• 19:00 Paradigma nafarra. Euskaldunon estatua hitzaldia 

egingo dute Angel Rekaldek eta Luis Maria Martinez 
Garatek. Zinema aretoan.

URTARRILAK 28
• 19:00 Navarra. Castillos que defendieron el Reino 

hitzaldia egingo du Iñaki Sagredok. Zinema aretoan.

Jardunaldien egitaraua

Astelehenean zabalduko da da-
torren ikasturteko matrikulazio 
kanpaina, eta herriko ikastetxeek 
COVID-19ak ekarritako egungo 
egoerara moldatu dituzte bisitak 
eta ate irekien jardunaldiak. 
Txantxiku ikastolan atzo, egue-
na, eta gaur egingo dituzte bi-
sita gidatuak eta elkarrizketak 
gurasoekin, aurrez hitzordua 
adostuta. Elkar Hezin eta Ur-
gain-Errekalden ere bisita per-
tsonalizatuak egiteko aukera 
dute gurasoek, eta ate irekiak 
zapatuan. Jende pilaketarik ez 
gertatzeko, ikastetxera aurrez 
deitu eta eman behar da izena. 

2020. urtean jaiotako 71 nes-
ka-mutiko daude erroldatuta 
Oñatin.

Egokitutako bisitak 
eta ate irekiak 
herriko ikastetxeetan 

Jabetze Eskolaren eskutik, se-
xualitatea ulertzeko eta ezagu-
tzeko tailerra egingo dute dato-
rren astean. Ikastaro honekin 
barneko hausnarketak sustatu 
nahi dituzte, eta, horretarako, 
emakumeak nola dauden eta 
nola egon nahi duten eztabai-
datuko dute, zainketa emozio-
nalek, sexualek eta mentalek, 
bai pertsonalki, bai kolektiboki, 
duten garrantzia azpimarratuta.

Iraide Gulin Garciak gidatuko 
du ikastaroa, eta urtarrilaren 
21ean –17:30etik 20:00etara– eta 
22an –10:00etatik 13:30era– izan-
go da, Euskaldun Berria gelan.

Joateko interesa izanez gero, 
aurretik eman behar da izena, 
udal webgunean.

Sexualitatea 
ulertzeko eta 
ezagutzeko tailerra 
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Oihana Elortza oÑati
Zubikoa kiroldegiaren berritzea-
rekin batera, bazkidetza tasak 
egokitu eta hobariak zehaztu 
ditu Udalak. Orain artekoarekin 
konparatuz, abonamenduak ga-
restiagoak dira, eta horrek kexa 
asko sortu ditu herritarren ar-
tean. Oskar Carrascal Udaleko 
Kirol teknikariaren esanetan, 
jende asko joan da "informazioa 
eskatzera eta konparaketa horiek 
ulertzera". Dio baja batzuk egon 
direla, baina baita altak ere. 
Baja eman duten gehienek, ordea, 
horren zergatia COVID ziurta-
giria erakutsi beharra arrazoi-
tu dute, Carrascalen esanetan. 
"Baina dekretuz dago hori ho-

rrela ezarrita, eta eskatu beha-
rra dugu guk".

Kiroldegian informazioa
Bajen eta alten arteko diferentzia 
jakiteko goiz dela adierazi du 
Carrascalek, oraindik ere jendea 
informazio bila ari delako joaten 
kiroldegira. "Egia da familia-abo-
namenduetan igoera nabaritu 
dutela askok, baina planteamen-
dua, estruktura, beste bat da 
orain. Bizikidetza-unitatea da 
kontuan hartzen dena, hobariak 
ere sarrera horiei lotuta daude, 
adibidez, eta dagoeneko asko 
etorri dira abonamendua beraien 
beharretara egokitzera. Hainbat 
bizikidetza-unitatek zailtasunak 
izan ditzakete prezio berak or-
daintzeko, baina asmoa da ki-
roldegia denek erabiltzeko tokia 
izatea, eta horregatik egokitu 
da hobarien taula hori. Egun 
hauetan tramitatu ditugu batzuk". 
Hobariei dagokienez, berdinak 
izango dituzte, udalbatzak ho-
rrela erabakita, guraso bakarrek 
zein familia ugariek. Carrasca-
lek gaineratu du edozein zalan-
tza izanez gero kiroldegira joan 
eta bertan emango diotela in-
formazioa herritarrari.Zubikoa kiroldegiaren harrera gunea. GOIENA

'COVID agiria', kiroldegiko 
bajen arrazoien artean
zubikoa kiroldegi berrituarekin batera etorri dira tasa berriak, eta, oraindik bazkide 
kopuruaren aldea jakiteko goizegi den arren, altak ere egon direla dio udaleko kirol 
teknikariak. bajen arteko arrazoi nagusia 'CoViD ziurtagiria' izan dela dio

Iruñean sortutako The Guilty 
Brigade laukoteak eta Arrasa-
teko Libertad Condicional tal-
deak joko dute bihar, zapatua, 
gaztelekuan, 22:00etan. Punk-
rock eta hardcore doinuak es-
kainiko dituzte, indar handia 
erakutsiz taula gainean. Sarre-
ra sei euro da eta Txokolateixan 
eta udal webgunean sartuta har 
daitezke aurretik.

Punk-rock eta 
hardcore doinuak 
zapatuan gaztelekuan

Duetto Organisticum izeneko 
kontzertua egongo da gaur, 
egubakoitza, 20:00etan, San Mi-
gel parrokian. Lau eskutara 
joko dute Loreto F. Imaz eta 
Itziar Urbieta Beobide organis-
tek. Joko dituzten piezen egileen 
artean: Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Henri Herz, Xaver Schar-
wenka, Gioachino Rossini eta 
Edvarg Grieg. 

Lau eskutara joko 
dute organo 
kontzertua parrokian
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Amaia Txintxurreta Guridi oÑati
Joan den asteburuan, Elgoibar-
ko Juan Muguerza Nazioarteko 
Krosa jokatu zen, eta baita 
masterreko pista estaliko Eus-
kadiko txapelketa ere. Marisol 
Ramos oñatiarrak Euskadiko 
txapelketa irabazi zuen 3.000 
metroko proban, M60 mailan. 
Eta Juan Muguerza memoria-
lean parte hartu zuten Aloña 
Mendiko Xabier Luis Urzelaik, 
Martin Uriartek, Anastasio 
Gomezek eta Mikel Ruizek. 
Azken horrek ezin izan zuen 
bere helburua bete, baina las-
terketara ilusio bereziz joan 
zen.
Nola joan zen zuretzako domekako 
Elgoibarko krosa?
Goi mailako atletak etortzen 
dira, eta eurekin lehiatzea se-
kulakoa da. Justu COVID-19a 
pasa dut abenduan, eta horren 
ondorioz ezin izan naiz nire 
sasoi onenean joan. Nire hel-
burua zen lehenengoak ez do-
blatzea; izan ere, Elgoibarkoan 
lehenengoak harrapatzen zai-
tuenean, erretiratu egin behar 
duzu. Karrera bukatu ahal iza-
tea zen asmoa, eta uste dut 
sasoi onean joan izan banintz 
hori egiteko gai izango nintze-
la, baina oraingoan ez dut lor-
tu. Zortzigarren kilometroan 
harrapatu ninduten.
Zerk bultzatuta berrekin diozu at-
letismoari?
10 urte nituenetik 18ra bitartean 
atletismoan ibili nintzen. Gero, 
herri lasterketak egiten ibili 
izan naiz: Arrasate-Oñati, Beho-
bia-Donostia eta horrelakoak. 
Triatloi batzuk ere bai. Atletis-
morako gogoa neukan, eta, egia 
esan, berriro gogoz hartu nuen 
pandemian. Izan ere, lasterketak 
bertan behera gelditu ziren eta 
irten zen aukera bat pistan lehia-
tzeko; hainbat neurrirekin, las-
terketak seinaka egiten ziren, 
karrera egin eta irten egiten 
zinen... Protokolo batekin, egin 
zitekeen. Eta serio hor hasi nin-

tzen berriro atletismoan; krose-
tan eta pistan.
Zer moduzko esperientzia ari da 
izaten?
Oso ona, oso oroitzapen politak 
etorri zaizkit. Gainera, nire aita 
Placido zen atletismoko entre-
natzailea umeak ginenean, eta 
orain berriz da bera entrena-
tzaile; hala, berak ere bazeukan 
sarrera nirekin pistara joateko, 
eta biok batera ibili gara, berri-
ro aita-semeak denborak hartzen, 
entrenamenduak egiten... Seku-
lako esperientzia da.
Nola entrenatzen zara?
Arrasateko pistara joaten naiz 
astean behin. Bestela, hemen, 
herrian, ahal den moduan mol-
datzen gara; Otadui zuhaiztian 
egiten ditugu serieak, adibidez. 
Edota baita Mondragon Uniber-
tsitateko fakultate kanpoaldean 
ere. Orain, gainera, ematen du 
Udala nahiko serio dabilela 

Urrutxun proiekturen bat egi-
teko. Izan ere, egia da Arrasa-
ten, adibidez, ikusten dudala 
atletismoan ume pila bat dabil-
tzala, pistak berak erakarri 
egiten duelako, eta, horrez gain, 
altuera-jauziak egiteko aukera 
daukate, esprintak egitekoa, 
hesiak ere badituzte... Eta Oña-
tin umeak atletismoan desani-
matu egiten dira, ez delako 
erakargarria. Garrantzitsua da 
guretzako entrenatzeko, baina, 
gehienbat, eskola egiteko da 
inportantea.
Azkenengo Behobia-Donostian, 
Debagoieneko bigarren gizonezko 
azkarrena izan zinen.
Urtero gustatzen zait egitea, eta, 
adinarekin, karrera luze horiek 
etortzen zaizkit hobeto, eta se-
kulako lasterketa irten zitzaidan: 
ordubete eta hamar minutu 
egitea lortu nuen.
Zein helburu dituzu etorkizunerako?
Idiazabalgo krosera joango naiz 
hilaren 30ean, erritmoa hartze-
ra. Otsailaren 6an Donostiako 
Uliako 10 KM Gimnastikara 
joateko gogoz nago, ea denbora 
ona egiten dudan eta sailkatu 
naitekeen Euskadikorako. Tar-
tean, pista estalira gerturatzea 
ere gustatuko litzaidake.

Mikel Ruiz atleta, domekan Elgoibarren izan zen proban. KARLOS BALEZTENA

"Sekulakoa da atleta 
onenen artean lehiatzea"
MIKEL RUIZ atLEta
10 urterekin atletismoan hasitako bidea hartu du berriro Ruizek, eta, domekan 
Elgoibarko krosean helburua bete ez bazuen ere, ilusioz begiratzen dio etorkizunari

"GARRANTZITSUA DA 
HERRIAN BERTAN 
PISTA BAT EGITEA, 
UMEEN ATLETISMO 
ESKOLA SORTZEKO"

A. T. oÑati
Lehenengo aurrerapen kanta 
argitaratu zuen martitzenean 
Keia talde sortu berriak. Ez zara 
zu izena darama eta bideo eta 
guzti publikatu dute Youtuben. 
2021eko apirilean sortu zuten 
taldea, distantzian; izan ere, 
bakoitza bere etxean lantzen 
hasi zen Ane Arruti musikari 
zarauztarrak aspalditik idatzita 
zeuzkan kantuak, eta ekainean 
hasi ziren lokalean elkartu eta 
entseguak egiten.

Arrutik gidatuta eta bere kan-
tuak oinarri hartuta, hirukote 

oñatiar sendoaren babesa dauka 
ondoan, Latzen, Potemkin, Sha-
ron Stoner, Sorkun, Zingira, 
Lenao eta Amonal taldeetan 
aritutako musikariak baititu 
lagun. Egoitz Olalde baterian, 
Iñigo Ibarrondo baxuan eta Iker 
Martinez de Zuazo gitarran.

Diskoa Beran, Atala estudioan, 
Iñigo Irazokirekin grabatu dute, 
modu analogikoan. Arrutik az-
pimarratu du horrek soinu al-
detik "berezi" egiten dituela 
kantuak, eta otsail hasieran 
argitaratuko dute hamar abestiz 
osatuta egongo den lehen diskoa.

Esperientzia handiko musikari 
oñatiarrak Keia talde berrian
ane arruti zarauztarrak gidatuta, Egoitz olaldek, iñigo 
ibarrondok eta iker Martinez de zuazok osatzen dute

IMANOL SORIANO

Tenis txapelketako finalak
Benjaminak, alebinak eta infantilak aritu dira Gabonetako tenis 
txapelketako finalak jokatzen Zubikoa kiroldegiko tenis pista estalian. 9 
eta 14 urte bitarteko 24 gaztetxok hartu dute parte, eta, mailaka banatuta, 
Mauro Gorostiaga, Liher Legorburu eta Manex Urdanpilleta izan dira 
saridunak. Ane Buquete izan da neska parte-hartzaile bakarra.

Abenduaren 28an indarrean 
jarri zuten dekretuari jarraituz, 
Zubikoako aldageletan egon 
daitekeen jende kopurua erdira 
jaitsi behar izan dute.

Gainera, urte berrirako ordu-
tegi aldaketa batzuk egin zituz-
ten haur eta nagusien ur ekin-
tzetako jardueretan, baina ki-
roldegitik adierazi nahi izan 
dute abendura bitartean zeuz-

katen ordutegiekin jarraitu 
beharko dutela aurrerantzean 
ere, gaur egun martxan dauden 
baldintzek jarraitzen duten bi-
tartean, behintzat. 

Beraz, jakinarazi nahi izan 
dute erabiltzaile batzuk agenda 
kontuengatik baja eman behar 
izan zituztela aurretik joaten 
ziren ekintza horietan, eta, he-
mendik aurrera ere orain arte-
ko ordutegiekin jarraitu behar-
ko dutenez, aukera izango du-
tela ekintza horietan berriro 
izena emateko interesa dutenek.

Aldageletako 
edukiera erdira jaitsi 
dute Zubikoan
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Bizikleta gainean 2021a urte 
borobila izan da Aimar Madi-
narendako. Koronabirusak nahi 
baino gehiago baldintzatu zuen 
kadete mailako azken urtea, eta 
kategoria berrian, junior mailan, 
ahalik eta gehien ikasteko asmoz 
hasi zuen denboraldia. Kontu-
ratu orduko, baina, tropelaren 
aurrealdean hasi zen azaltzen, 
uztailean Zumaian Euskadiko 
Txapelketa irabazi zuen arte. 
Bost hilabete geroago, Aiaran, 
titulu bera poltsikoratu zuen, 
baina lokatz artean. Espainiako 
ziklo-kros txapelketa jokatu 
biharamunean izan zen Harmai-
latik saioan.
Zer moduz Xativan jokatutako Es-
painiako ziklo-kros txapelketan?
Ez nuen nahi moduko lasterke-
ta egin –23. sailkatu zen–. Ibil-
bidea nahiko ongi egokitzen zen 
nire ezaugarrietara, zirkuitu 
azkarra zen, baina ez nuen ir-
teera ona egin, txarto sartu 
nintzen lehenengo bihurgunera, 
eta ondoren, nire aurrean zihoan 
ziklista bat lurrera erori zen. 
Dezente atzeratu ninduen horrek, 
eta halako zirkuituetan aurre-
koek segituan egiten dute au-
rrera. Ez zegoen atzetik aurrera 
egiteko moduko zati gogorrik. 
Kilometro asko pilatu ditut erre-
pidean eta sasoi ona dut; ho-

rrenbestez, zuzen lokaztuetan 
atzetik aurrera egiteko aukera 
izango nukeen, baina ez zegoen 
halakorik. Hamar edo hamabost 
onenen artean ibiltzea zen asmoa, 
baina ez dut lortu.
Nahiko kritikatua izan da zirkuitua. 
Valentzian nekez izango dute lo-
katza, baina...
Bai, baina, esaterako, Taranco-
nen (Cuenca) ere jokatu izan 
dut ziklo-kros lasterketa, eta 
han ere zirkuitu antzerakoa zen, 
sikua, baina beste zailtasun tek-
niko batzuk zituen, bazituen 
malda gehiago, albo bateko mal-

dak... Zirkuitu jostagarriagoa 
zen, teknikoagoa eta ikusgarria-
goa. Akaso, hori falta zitzaion 
Xativakoari. 
Urteari errepasoa eginda, ezustekoa 
eman duzu junior mailako lehenen-
go urtekoa izanda...
Urtea ikasteko asmoarekin hasi 
nuen, kategoria berrira lehen-
bailehen egokitzeko helburua-
rekin. Hasieran ez nintzen ba-
tere nabarmendu, baina sasoi 
puntua hartzen joan nintzen eta 
Zarauzko lasterketan eman nuen 
lehenengo aurrerapausoa; las-
terketa gogorra izan zen ibilbi-

deari dagokionez, eta zortzigarren 
sailkatu nintzen. Ondoren, bi 
astez jarraian bigarren sailkatu 
nintzen, –horietako bat etxean, 
Arantzazun–, eta, azkenean, 
Zumaian iritsi zen garaipena, 
lasterketarik garrantzitsuenean. 
Iaz horren ondo ibili izanak presio-
natu egiten zaitu aurtengo denbo-
raldira begira?
Ez, ez dut halako presiorik sen-
titzen. Egia da urtebete nagu-
siago izanda berez hobeto ibili 
beharko nukeela, baina iazko 
mailari eustea da nahi dudana, 
horretan saiatuko naiz. Azken 
baten, iazko sasoiari eusten ba-
diot eta errepidean ikasi duda-
na gehitzen badiot, aurreko 
urteko mailari eutsi diezaioket. 
Baina ez dut presiorik; izan ere, 
iaz nabarmendu ez ziren ziklis-
tek pauso bat eman dezakete 
aurrera, maila oso oneko ziklis-
ta gazteak etor daitezke. Halakoak 
ikusi ditut lehenago ere. Poli-
ki-poliki gure bidea egiten joan-
go gara. 
Gainontzekoek gertuago zainduko 
zaituzte aurten.
Hori ere egia da, bai.  
Diozu esperientzia pilatu duzula 
errepidean. Esaterako, identifika-
tuta dituzu urte hasieran egindako 
akatsak?
Bueno, ondoren hasten zara 
pentsatzen ea ihesaldi saiakera 
hark zentzua izan zuen, beste 
lasterketa hartan ondo jokatu 
ote nuen... Nire osabak esaten 
duen moduan, ihesaldi saiake-
ra guztietan sartuta ikusten da 
zein den ona, eta hori egia da. 
Batzuetan, lasterketa aurretik 
nahiko garbi egoten da ze le-
kutan egongo diren ihesaldi 
erabakigarriak, ze leku den 
klabea... Baina hor egon behar 
da gero.   
Eta lasterketa irakurtzen jakitea ez 
dela erraza pultsua topera doanean.

Hori da, baina tropelaren asmoak 
zeintzuk diren aurrez ikustea 
garrantzitsua da, lasterketa jo-
katzen den lekuaren arabera 
txirrindulari ezberdinek ze asmo 
izan dezaketen... Halakoak ere 
garrantzitsuak izaten dira, ikas-
keta prozesua da.   
Duela zortzi-hamar urte Bergaran 
izan zen loraldi polita, herriko hain-
bat ziklista iritsi ziren maila gore-
nera. Orain, Aloña Mendin lan txu-
kuna egiten diharduzue.
Hor daude Casais, Erostarbe, 
Unai Cueva ere oso maila poli-
tean dabil... Horiek infantil 
mailatik daude elkarrekin eta 
afizionatu mailan lan oso txu-
kuna egiten dabiltza. Entrenatu 
eta entrenatu, urteetako lanaren 
emaitza da.    
Dagoeneko 2022an sartu gara, eta 
martxo inguruan lasterketak hasi-
ko dituzue ostera ere. Zertan era-
giten dizu ziklo-kros denboraldia 
egin izanak?
Egia da aurten errepideko den-
boraldia luzea egin zaidala, 
amaierara arte lehiatu naizela-
ko, baina ziklo-kros denboraldia 
suabe hasi nuen, eta beste batzuek 
baino geroago hartu nuen sasoi 
puntua. Horrek lagundu dit zi-
klo-kros denboraldi amaierara 
indarrez iristeko. Bestela, erre-
pideko denboraldia amaitzen 
dugunetik ostera ere lasterketak 
hasten ditugunera arte denbora 
asko pasatzen da, eta jendeak 
ziklo-krosa baliatzen du txispa 
hartzeko, indarra lantzeko... 
Nik, bereziki, lehian hasteko 
baliatzen dut.

Aimar Madina, astelehenean, Goiena telebistako platoan. X.U.

"Urte ona egin izanak ez 
nau presionatzen"
AIMAR MADINA aLoÑa MENDiko zikLiSta
Ez da ohikoa kategoria berrian debuta egiten den urtean Euskadiko txapeldun izatea. 
Eta, are gutxiago, errepidean lortutako titulua ziklo-krosean berrestea

"XATIVAKO ZIRKUITUA 
EGOKIA ZEN 
NIRETAKO, BAINA EZ 
NUEN LASTERKETA 
ONA EGIN"

X.U. aRRaSatE
Ikasturteari gogoz ekin zioten 
eskola kiroleko partaideek, pan-
demia hasi zenetik lehenengoz 
izan zuten-eta aukera zapatueta-
ko lehiaketetara itzultzeko. Joan 
den urtarrilaren 7an, ordea, foru 

aldundiek aho batez adostu zuten 
lehia horiek berriz etetea; urta-
rrilaren 28ra arte, gutxienez. 
Erabaki horren harira, eskola 
kiroleko sustatzaileek adierazi 
dute ez dutela ezustekorik hartu. 
"Gabon aurretik positiboek gora 

egin zuten, eta aurreikusten ge-
nuen halako erabaki bat hartuko 
zutela. Lanean jarraitzen dugu 
eta aste barruko saioetan jarri 
dugu indarra. Gazteen garapen 
eta beharrei begira, baina, aste-
buruko saioak bertan behera 
uztea ez da berri ona", adierazi 
du Julen Aranbarrik. 

Hala, COVID-19aren kutsatzeak 
saihesteko neurriak hartu di-
tuzte entrenamenduetan, eta 
ikastetxe bakoitzak ezarritako 
protokoloak kontuan hartzen 
dituzte.

Lehiaketak, oraingoz, hilaren 
28ra arte bertan behera
ESKOLA KIROLA  Sustatzaileek penaz hartu dute foru 
aldundien erabakia, baina ez ditu ezustean harrapatu

Aste barruko eskola kiroleko saio bat, Iturripen. HASIER LARREA
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Euskadiko Txapelketan dihar-
duten Fagor Profesional eta 
Mugarri Ingou taldeek amaitu 
dute lehenengo fasea, eta hel-
buru ezberdinekin hasiko dute 
fase berria. Arrasatekoek seiko 
multzotik bosgarren amaitu dute, 
eta mailari eusteko borrokan 
jardungo dute bihartik aurrera. 
Hor, azken bi postuetan ez ego-
teko lehiatuko dira arrasatearrak, 
horiek maila galduko dute eta. 
Baina adi, goiko kategorian, 
maila nazionalean, gertatzen 
denak eragin zuzena izan deza-
ke-eta euren multzoan. Hau da, 
maila nazionalean talde euskal-
dunak badira jaisten direnak, 
horrek eragina izango du arra-
satearren multzoan, eta zaildu 
egingo du mailari eustea. 

Urduliz jaitsieran postuetan 
dago, eta Egia eta Barakaldo ere 
gertu. Hori ez da ona; beraz, 
euren lana ondo egitearekin 
batera, begi bat kategoria ho-
rretan izango dute jarrita. Ane 
Herreroren eta Patxi Garciaren 
taldeak zapatuan jokatuko du 
fase berriko lehenengo partidua, 
Usurbilen, 19:30ean.

Oñatiarrak, bestelako egoeran
Fagor Profesionalen egoera bes-
telakoa da. Atzeratutako azken 
partiduan Urdulizi 24-21 iraba-

zita, txantxikuek multzoko lider 
amaitu dute, eta, horrela, igoe-
ra faserako sailkatu dira. Fase 
berrian hamar norgehiagoka 
jokatuko dituzte, eta Basauri, 
Zarautz, Elgoibar, Legazpi eta 
Ereintza taldeak izango dituzte 

aurrean. "Urteko helburu nagu-
sia bete dugu, mailari eutsi 
diogu, eta hemendik aurrera 
fase oso polita daukagu aurretik. 
Kategoriako talde indartsuenen 
kontra jokatuko dugu, eta, talde 
gaztea dugun arren, batek daki, 
akaso, aurrean egoteko kapaz 
izan gaitezke", adierazi dio GOIE-
NAri Kepa Urzelai atezainak. 
Eta fase berrian ere etxekoek 
harmailetako bultzada sumatu-
ko dute. Zapatuan, Mikel Agi-
rreren mutilek Ereintzaren 
kontra jokatuko dute, Zubikoan 
(18:00).

Eric Ugarte, Galdakaoren kontrako partiduan. GOIENA

Igoera fasera batzuk, 
mailari eustera besteak
ESKUBALOIA  Multzoko lider geratu eta gero, Fagor Profesional taldeak Ereintzaren 
kontra estreinatuko du igoera fasea, bihar; Mugarri ingouk, berriz, bestelako erronka 
izango du, kategoriari eusteko buru-belarri ibiliko da bihartik aurrera

FAGOR 
PROFESIONALEK 
ETXEAN HASIKO DU, 
BIHAR, IGOERA FASEA, 
EREINTZAREN KONTRA

FUNDACION EUSKADI

Iaz, Espainiako Txapelketa 
jokatu zuten Oñatiko neskek 
Vigon, baina aurtengo egoera 
bestelakoa da. Oñatiarrei lau 
partidu falta zaizkie lehenengo 
fasea amaitzeko, eta Euskadiko 
Txapelketan azkenak dira. 
Azken-aurrekoaren kantxan 
jokatuko dute zapatuan, 
Berangon (19:30). Txantxikuek 
ere gogor egin beharko dute lan 
mailari eusteko. Oñatikoak Aialaren kontrako partiduan, artxiboko argazki batean. GOIENA

Construcciones Ugartekoak, larri

FUTBOLA

O.ERREGION. GIZ.

Allerru-Aretxabaleta
Zap. 16:00. Lezo.
Urola-Bergara
Zap. 16:00. Argixao.
Hernani-Aloña Mendi
Zap. 16:00. Zubipe.
Mondra-Añorga
Zap. 16:30. Mojategi. 

O. ERREGION. EMAK.

Bergara-Amaikak Bat
Zap. 15:30. Ipintza.
Mariño-Leintz Arizmendi
Dom. 17:30. Irun.

GORENGO MAILA

Antzuola-Ikasberri
Zap. 16:00. Eztala.
Mondra-Urki
Zap. 18:30. Mojategi.
Aretxabaleta-Ilintxa
Dom. 16:30. Ibarra.

OHOREZKO GAZTEAK

Ilintxa-Aloña Mendi
Zap. 16:00. Bikuña.
Bergara-Amaikak Bat
Domeka. 17:15. Ipintza.
Mondra-Lagun Onak
Domeka. 18:00. Mojategi.

ARETO FUTBOLA

MAILA NAZIONALA

Durango-Eskoriatza
Zap. 19:30. Landako. 

EUSKADIKO TXAPELKE.

Goierri-Aretxabaleta
Zap. 18:00. Urretxu. 

GIPUZKOAKO TXAP. GIZ.

Martutene-Mondrate
Zap. 15:30. Gaska. 

GIPUZKOAKO TXAP. EMAK.

Eskoriatza-Tolosala
Gaur. 22:30. M.Muñoz.

ESKUBALOIA

EUSKADIKO TXAP. GIZ.

Fagor Profes.-Ereintza
Zap. 18:00. Zubikoa.
Usurbil-Mugarri Ingou
Zap.  19:30. Usurbil.

EUSK. TXAP. EMAK

Berango-Cons. Ugarte
Zap. 19:30. Berango.

GIPUZKOAKO TXAP.

Soraluce BKE-Aritzba.
Zap. 16:00. Labegarai. 

SASKIBALOIA

EBA

MU-Ulacia
Dom. 18:30. Iturripe.

EMAK. BIGARREN M.

MU-Atletico
Dom. 16:15. Iturripe.

GIPUZKOAKO TXAP. GIZ.

Bergara Sor.-Astigarraga 
Zap. 20:00. Labegaraieta.

GIP. SENIOR. GIZ.

Bergara Sor.-Inter.
Zap. 12:00. Labegaraieta.

GIP. SENIOR. EMAK

Saski Goiena-Soraluce B.
Dom. 18:00. M.Muñoz.

PILOTA
Oñati.  
Egubakoitza. 18:30ean 

senior mailako bi partidu. 

Zapatua, 16:00etan 

hasita zazpi partidu.

Aretxabaleta. 
Egubakoitza. 19:00. 

Kadete eta gazte mailako 

bi partidu.

Bergara.
Egubakoitza. 19:00. 

Alebin eta infantil mailako 

hiru partidu. Domeka, 

12:00etan senior mailako 

partidu bat.

aStEbuRuko HitzoRDuak

 TXIRRINDULARITZA  Euskaltel Euskadiko Mikel Aristi eta Julen Irizar 
eta Laboral Kutxako Olatz Gabilondo, Xubane Garai –irudian biak– eta 
Garazi Estebez Calpen (Valentzia) egon dira egunotan, 2022ko denboraldia 
prestatzen. Entrenamendu saio zorrotzak izan dituzte ziklista 
debagoiendarrek, eta egutegiak zehazten joateko eta taldekideekin 
egoteko baliatu dituzte egunok.

Calpen, urtea prestatzen
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Aitziber Aranburuzabala bERgaRa
Euskal kultura lehen lerroan 
jartzeko helburuarekin abiatu 
zuen, orain dela urtebete, Udal-
biltzak –Euskal Herri osoko 
hainbat udalerrik osatzen duten 
partzuergoa– Geuretik sortuak 
ekimena. 26 artista aukeratu 
zituzten Euskal Herriko beste 
horrenbeste herritan edo eskual-
detan –proiektu batzuk hainbat 
herrien arteko elkarlanak izan 
dira– sormen-egonaldiak egite-
ko. 

Askotariko diziplinetako lanak 
sortu dira ekimenaren babesean, 
eta baita Debagoienean ere. An-
tzuolako, Elgetako eta Bergara-
ko udalek eta herritarrek bat 
egin dute eta Oier Zuñiga iruin-
darraren Eresia ikuskizuna 
sortzen lagundu, eta Zuberoako 
Bonbon beltz konpainiaren Ha-
rri minak lanean murgildu dira 
Oñatiko Udala eta herritarrak. 
Proiektu horiez gain, badira 
Debagoienarekin lotura duten 
gehiago: Mireia Gabilondo ber-
gararrak Kepa Errastik eta Tel-
mo Iruretak idatzi duten Sex-
berdinak antzezlana zuzendu du 
Arrigorriagan; Metrokoadroka 
Sormen laborategiarekin ekoiz-
pen lanetan jardun du Josu 
Zubia oñatiarrak Bidaide ikus-
kizunean Atarrabian, eta Do-
nostian bizi den Leire Egaña 
oñatiarrak Erlojupekoa film 
laburra egin du Galdakaon.

'Eresia' Seminarixoan bihar
Bergarako Seminarixoan eskai-
niko dute bihar, zapatua, 20:00etan; 
otsailaren 5ean, Antzuolan; eta 
hurrengo egunean, Elgetan. Oier 
Zuñigak zuzendu du eta Eneko 
Gil dantzaria eta Belen Cruz 
aktorea ditu taularen gainean 
lagun. "Elkarrekin lan egin ba-
koak ginen, baina ederto molda-
tu gara. Nirekin oreka bat bila-

tu nahian jo nuen eurengana, 
intuizio nahiko inpultsiboa izan 
zen; izan ere, argi ikusten nuen 
piezak hitzetik asko duela, baina 
baduela, era berean, kantutik, 
gorputzetik eta dantzatik ere, eta 
horregatik proposatu nien elka-

rrekin sortzea, bakoitzak bere 
ekarpena egin ahal ziolako", dio 
Oier Zuñigak. 

Dolua du oinarri ikuskizunak. 
Amaren heriotzaren ondorioz 
sortutakoa dela azaldu du Zuñi-
gak: "Orain dela lau urte abiatu 

nintzen arrangura horrekin, eta, 
harrezkero, hainbat praktika 
artistiko garatu ditut doluaren 
inguruan, gai hori kolektibiza-
tzeko eta nolabaiteko dolu erri-
to kolektibo, komunitario edo 
publikoa egiteko beharra ikus-

ten nuelako. Gero, egiazki, pie-
za bera omenaldi bat da, oro 
har, ama guztiei, eta hildako 
senide guztiei ere bai, ez baka-
rrik nire gertukoei. Ikusleak 
kontatzen ditugunekin identifi-
katutako direla uste dugu".

Antzokietan eskaintzeko "pie-
za eszenikoa" dela dio Zuñigak: 
"Hala definitzea gustatzen zait 
niri; izan ere, antzerkitik oso 
gertu dago, performancetik ere 
badu, gertakizun bat delako. Ez 
dugu publiko batengan zehazki 
pentsatu; egia da ez dela haur-an-
tzerki bat, baina ez nuke esango 
haurrak ikuskizun honetatik 
kanpo geratzen direnik, heriotza 
presente dagoelako guztiongan; 
hortaz, publiko zabalarentzako 
egindako 65 minutuko pieza da". 

Hiru herritan elkarlanean
Egonaldietan oinarritutako sor-
kuntza prozesua izatea propo-
satu zuten Udalbiltzakoek. 
"Proiektuarekin lehenagotik 
hasi ginen, baina egonaldiak 
irailean abiatu genituen, Elgetan, 
azaroan Antzuolan izan ginen 
eta urtarrilean egin dugu azke-
nekoa Elgetan. Oso eskuzabalak 
izan dira gurekin bat egin duten 
udal ordezkariak zein herrita-
rrak, eta agerian geratu da, nire 
ustez, doluaren gaia jendartean 
tratatu beharra dagoela. Elgetan 
eta Antzuolan doluari buruzko 
bizipenak jasotzeko bilkurak 
egin ditugu herritarrekin, eta 
Bergaran, DAP plataformarekin 
elkarlanean, antzerki tailer bat 
egin genuen, antzerkitik gaia 
nola landu dugun partekatzeko". 

Hiru herrirekin koordinatzea 
ez dela lan erraza dio ekimeneko 
komunikazio arduradun Lide 
Hernandok, jasotako harrera 
txalotuta. "Bergarako, Antzuola-
ko eta Elgetako teknikarien eta 
zinegotzien engaiamenduari esker 

Seminarixoan bihar estreinatuko duten Eresia pieza artistikoaren egile Belen Cruz, Eneko Gil eta Oier Zuñiga. OIER ZUÑIGA

Udalbiltzaren 
kultura-pilulak
oier zuñigaren 'Eresia' antzezlana, bonbon beltzen 'Harri minak', tanttakaren 
'Sexberdinak', Metrokoadroka Sormen Laborategiaren 'bidaide' eta Leire Egañaren 
'Erlojupekoa' film laburra, udalbiltzaren 'geuretik sortuak' ekimeneko fruituen artean
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askoz errazago bilakatu da. Oso 
garrantzitsua zen guretzat uda-
lerriek proiektuan sinestea eta 
konprometitzea, eta hori zinez 
ikusi dugu hiru herrietan". An-
tzuolako alkate Beñardo Korta-
barriak eta Elgetako Kultura eta 
Euskara zinegotzi Ane Bilbao 
Larrañagak jardun dute "anfitrioi" 
lanetan, eta, oraindik Eresia ikus-
teko aukerarik izan ez duten 
arren, "pozik" daude. Honela dio 
Kortabarriak: "Lan erraza izan 
da: harrera egin, lantokia eraku-
tsi, jatorduak egiteko tokien be-
rri eman, lo-lekura eraman eta 
herritar batzuekin harremanetan 
jartzea. Euskara, nazio-ikuspe-
giko proiektua, kulturgintzan 
eragitea, sorkuntzan laguntzea, 
elkarlanean... gure izaerarekin 
bat datozen ezaugarriak dira. 
Hori guztia kontuan izanik, eta 
Udalbiltzako kide moduan, An-
tzuola ezin zen horrelako proiek-
tu batetik kanpo geratu". Eta 
honako hau dio Bilbaok: "Horiek 
izan dira nire eginbeharrak ere, 
baina aparteko ardurarik ez dut 
izan. Proiektuaren berri izan 
aurretik, sorkuntza arloan zein 
aukera genituen aztertzen gen-
biltzan; hortaz, zalantzarik ez 

genuen izan bat egiteko. Kultura, 
euskara, sorkuntza, herria…. 
Denak elkartzen dituen proiektu 
eder bat da". 

Oñatin, Bonbon Beltz
Otsailaren 25ean estreinatuko 
dute Zuberoakoen Harri minak 
Oñatin. Anfitrioi lanean jardun 
duen Kultura zinegotzi Iñaki 
Olalderen esanetan, "taldekoekin 
egindako harremana oso kuriosoa" 
izaten ari da. "Elkarrizketa luzeak 
izan dituzte herritarrekin kon-
takizuna osatzeko, eta egonaldi 
bat egin dute zinema eta Santa 

Ana aretoan. Oñatiarrok biluz-
tuko gaituzten sentsazioa daukat, 
ispilu bati begira egotea moduan 
izan daiteke, eta, sarri, horren 
beharra dugu".

Tanttakakoak ere "pozik"
Garun-paralisia duen kazetariak 
eta kontraesanetan erdi itota 
dabilen haren lagun gozoki sal-
tzailearen arteko istorioa dakar 
Tanttakak umorezko Sexberdinak 
lanean; Arrigorriagan estreina-
tuko dute, urtarrilaren 21ean. 
"Gure eskura jarri dute eskatu-
tako guztia. Emanaldietarako 
toki berriak bilatu ditugu; ahal 
dela, behintzat, antzokietatik 
kanpo eskaini nahi dugu. Izan 
ere, eszenografia berezia da, aul-
ki gurpildunetan egongo da pu-
blikoa eserita", dio Mireia Gabi-
londo aktore eta zuzendariak.

Ekoizle paperean "gustura"
Gaur estreinatuko dute, Atarra-
bian, Josu Zubia kide den Bi-
daide antzezlana. "Kulturgile 
anonimoak da gaia eta Maite 
Aizpurua, Ainhoa Alberdi, Idoia 
Beratarbide, Iraia Elias eta Idoia 
Hernandez Hatxe daude taularen 
gainean. Asko ari naiz ikasten".

2023AN ETA 2024AN 
EGINGO DUTE 
BERRIRO ERE; UDAN 
EGINGO DUTE PARTE 
HARTZEKO DEIALDIA

'GEURETIK SORTUAK' 
EKIMENEAN PARTE 
HARTU DUTEN 
SORTZAILEAK ETA 
UDALAK, "POZIK" 

Antzezlanez gain, zinema 
ekoizpenak ere sustatu ditu 
Udalbiltzaren ekimenak, eta 
udaberrian film luze bat 
aurkeztuko dutela esan du 
ekimeneko komunikazio 
arduradun Lide Hernandok: 
"Bost film laburrak jaso ditugu, 
eta orain, guztiak batuta, Bost 
teilatu film kolektiboa lantzen ari 
dira Adabaki ekoiztetxekoak".

'Erlojupekoa' film laburra
Donostian bizi den Leire Egaña 
oñatiarrak zuzendu duen 
Erlojupekoa da film horietako 
bat; Bira Produkzioak-ekin 
elkarlanean egin du. "Enkargu 
bat entregatu behar duen rider 
baten pausoak jarraitzen dituen 
komedia surrealista egin dugu. 
Astronauta-uniformea jantzita, 
jaietan dagoen herrian, rider-a 
galdu egingo da, eta, bideo-joko 
batean egongo balitz bezala, 
protagonistak bidean aurkitzen 
dituen oztopoak saihestu 
beharko ditu, denbora eta 
energia bukatu baino lehen. 
Prekarietatea kritikatzen duen 

maitasun eta esfortzu handiz 
egindako film labur bitxia egin 
dugu, eta publikoarekin 
partekatzeko irrikaz gaude", 
kontatu du Egañak.

Egonaldia Galdakaon 
"Oso herri atseginarekin egin 
dugu topo", dio Egañak, 
Galdakaon egin duten hiru 
asteko egonaldi-artistikoari 
buruz galdetuta. "Herritarrak 
proiektuan sartzera bultzatzeko, 
hiru ekimen nagusi egin ditugu: 
herriko istorioak eta herritarrak 

ezagutzeko asmoz gidoi-
laborategi bat egin genuen, 
hasteko, eta bertatik irten ziren 
ideia batzuk filmean sartu 
ditugu; aktoreak, figuranteak eta 
ekoizpen laguntzaileak 
aukeratzeko casting-a egin 
genuen gero, eta 70 pertsona 
inguru hurbildu ziren. Eta 
hirugarren ekimena filma 
errodatzea izan zen; bost 
egunetan egin genuen 
Galdakaoko hainbat gunetan. 
Oso eskertua nago prozesuan 
parte hartu duten guztiekin".

Erlojupekoa film laburra grabatzen Galdakaon. LEIRE EGAÑA

Bost laburrekin, film luzea laster
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1. ETXEBIZITZAK
104. Errentan hartu

Arrasate. Ama, alaba eta 
seme batek osatutako 
familia gara eta etxebizi-
tza behar dugu errentan. 
Lan kontratua daukat eta 
arduratsuak gara eta orain 
arteko errenta eta abarren 
ordainagiriak aurkez di-
tzakegu. Bi katu ere ba-
dauzkagu, garbi-garbiak. 
651 89 59 16 

Bergara. Etxebizitza bila 
nabil Bergaran. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 645 72 92 87 

Bergara. Neska bergara-
rra naiz eta etxebizitza 
behar dut errentan. Pre-
sazkoa da. 690 75 61 18 

2. GARAJEAK
203. Errentan eman

Arrasate. Garaje itxia, 
19,50 metro koadrokoa, 
ematen da errentan Za-
rugalde kalean. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 639 15 69 04 

Bergara. Garaje itxia 
ematen da errentan Ibar-
garai kalean. Auto txiki, 
bizikleta edo motor ba-
tendako egokia. Merke. 
679 74 00 61 

4. LANA
402. Eskaerak

Arrasate edo Aretxaba-
leta. Neska arduratsua 
orduka zaintza eta garbi-
keta lanetan aritzeko 
gertu. Telefonoa: 632 91 
23 61 

Arrasate edo inguruak. 
Mutil arduratsua lanerako 
gertu. Esperientzia daukat 
margotzen, eraikuntzan 
zein basolanetan. Telefo-
noa: 611 51 22 30 

Arrasate eta inguruak. 
Orduka zaintza eta garbi-
keta lanak egiteko gertu 
nago. Legezko agiriak 
dauzkat eta soziosanitario 
ikasketak egiten ari naiz. 
693 66 68 03 

Arrasate. 15 urteko es-
perientzia duen emaku-
mea zaintza lanak egiteko 
gertu. Etxean bertan bizi 
izaten, orduka edota 
gauetan ere bai. Legezko 
agiriak eta soziosanitario 

titulazioarekin. Telefonoa: 
680 87 38 66 

Bergara. Esperientziadun 
emakumea pertsona na-
gusiak zaintzeko prest 
orduka edo txandakako 
(bat bai beste bat ez) 
gauetan. 666 07 42 98 

Debagoiena. Asteburue-
tan edo astean zehar or-
duka zaintza eta garbike-
ta lanak egiteko gertu 
nago. 612 56 12 39 

Debagoiena. Emakume 
bat nagusiak zaintzeko 
gertu, orduka edo etxean 
bertan bizi izaten. Telefo-
noa: 643 29 75 77 

Debagoiena. Emakumea 
zaintza lanak egiteko 
gertu. Egunean zehar, 
baita orduka ere. Legezko 
agiriak eta soziosanitario 
titulazioa daukat. Telefo-
noa: 622 29 98 90 

Debagoiena. Emakumez-
koa prest mota ezberdi-
netako lanak egiteko: 
umeak eta pertsona hel-
duak zaindu edota garbi-
keta lanak. 641 60 18 20 

Debagoiena. Emakumez-
koa prest mota ezberdi-
netako lanak egiteko: 
umeak eta pertsona hel-
duak zaindu, garbiketa 
lanak edota zerbitzari 
lanak. 642 37 01 92 

Debagoiena. Esperientzia 
handia duen mutila nagu-
siak zaintzeko edota etxe, 
atari, lantegi eta abarrak 
garbitzeko gertu. Baita 
zerbitzari lanetarako ere. 
Orduka edo etxean bertan 
bizi izaten. Autoarekin. 
638 85 43 36 

Debagoiena. Esperientzia 
handia eta erreferentzia 
onak dauzkan emakumea 
orduka, egunez zein 
gauez, lan egiteko gertu. 
Zaintzarako titulazioa 
daukat. 661 48 86 74 
(Sabina) 

Debagoiena. Gizonezkoa 
prest mota ezberdinetako 
lanak egiteko: umeak eta 
pertsona helduak zaindu, 
garbiketak edota zerbi-
tzari lanak. Deitu 641 60 
12 04 telefonora.

Debagoiena. Mutila ger-
tu lan desberdinak egite-
ko: garbiketa, zaintza eta 
abar. 645 72 92 87 

Debagoiena. Mutila ger-
tu zaintza lanak egiteko, 
egunean zehar. Soziosa-
nitario titulazioa daukat. 
Esperientzia ospitalean 
eta etxean. Baita base-
rriak ere. Autoa daukat. 
Berehala hasteko gertu. 
634 69 29 62 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo 
garbiketan lan egingo 
nuke. 632 19 08 26 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen edo atari eta 
abarrak garbitzen lan 
egingo nuke. Etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la. 682 40 53 38 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen esperientzia 
duen emakumea lanerako 
gertu. Baita orduka ere. 
Soziosanitario tituluare-
kin. Ordutegi arazorik ez. 
691 28 53 25 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua orduka nagusiak 
zaindu eta garbiketa lanak 
egiteko gertu. Telefonoa: 
697 86 49 00 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua, esperientziare-
kin eta legezko agiriekin 
lan bila, garbiketan, zain-
tzan eta abar. Orduka, 
ospitalean gauak egiten 
zein asteburuetan. Tele-
fonoa: 677 14 64 29 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua, esperientziare-
kin, garbiketan, zaintzan 
eta abarrean lan bila. 

Orduka, ospitalean gauak 
egiten zein asteburuetan. 
677 14 64 27 

Debagoiena. Orduka 
pertsona nagusien zain-
tzan jarduteko prest nago, 
egunez zein gauez. Deitu 
telefono zenbaki honeta-
ra: 647 31 48 17 

Debagoiena. Ostalari-
tzan, sukaldari eta zerbi-
tzari moduan, esperientzia 
handikoa eta jendaurreko 
lanetan aritzea gustuko 
duen oñatiarra naiz. Ar-
duratsua eta langilea. 
Telefonoak: 658 38 87 93 
edo 658 71 77 88 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen lan egin 
nahi dut. 631 79 81 56 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen lan egin 
nahi dut. Kotxea daukat. 
6 Interesatuok deitu zen-
baki honetara 63 94 82 
80 

Debagoiena. Soziosani-
tario titulua daukat eta 
pertsona nagusiak zain-
tzen lan egiteko prest 
nago. 659 90 85 13 

Debagoiena. Zerbitzari, 
bodegero, banatzaile, 
garbiketa lanetan edota 
pertsona nagusiak zain-
tzen lan egiteko prest. 
Telefonoa: 642 36 70 42 

Etxeko lanak eta garbi-
ketak. Kaixo! Etxeko la-
netan edo garbiketan lana 
bilatzen ari naiz. Forma-

kuntza eta lan eskarmen-
tua daukat. Pertsona ar-
duratsua eta konprome-
titua naiz. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
643 98 30 47 

7. ANIMALIAK
703. Eman

Artzain txakurrak. Ar-
tzain txakur arrazako 
kumeak oparitzen dira. 
Oso politak. Interesatuok 
deitu zenbaki honeta-
ra:.665 71 40 34 

Katakumeak. Kataku-
meak ematen dira opari. 
Interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 642 
72 69 10 

8. DENETARIK
801. Saldu

Motor elektrikoa duen 
gurpil-aulkia. Breexi 
Premium markako gur-
pil-aulkia eta motor elek-
trikoa, biak berriak eta 
erabili gabe. Bergara. 
Interesatuok deitu zenba-
ki hauetara: 658 74 91 78 
edo 629 43 27 19

ARRASATE
kortaberri 

harategia salgai, 
erretiroagatik.
688 61 32 06

BERGARA
aldizkari 

banatzaileak 
behar dira.

interesatuok:
688 69 00 07 

edo harpidetza@
goiena.eus

iRagaRki SaiLkatuak

BERGARA
turismo gidari eta harrera lanak 
egiteko pertsona bat behar da. 

Euskara maila handia beharrezkoa 
eta ingelesa eta frantsesa jakitea 
baloratuko da. bidali curriculuma:  

geurerri@gmail.com  

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

ORDAINTZEKO ATALAK:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 garajea Saldu/Errentan. 
 Lokala Saldu/Errentan. 
 irakaskuntza eman. 
 Motorra Saldu/alokatu. 
 animaliak/Saldu. 
 Denetarik/Saldu.
• iragarkiak goiena paperean eta goiena.

eus-en argitaratuko dira.
• astebeteko prezioa: 20 euro
 18 euro goiena klubeko bazkideentzat 

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

ESkER oNa

 bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Joaquin Ceciagaren alarguna

2022ko urtarrilaren 1ean hil zen, 88 urte zituela.

 Josefina
Aguirre Arechaga 

ESkER oNa

Elorduiko senidiak.
oñatin, 2022ko urtarrilaren 14an. 

Eskerrik asko doluminak eman eta hiletara etorritako guztioi. 
ondra meza urtarrilaren 15ean, 19:30ean, izango da agustindarren elizan.

2021eko abenduaren 25ean hil zen.

 Juan 
Igartua Biain 

Elorduiko baserri lanetan
beti fiña ta jarduna

Pertsona mouan paregabia
horreatik zaittugu hain kuttuna

Oso zaila izango da betetia

zuk itxittako hutsuna
Zerua bea be txiki geratu da
ikustian zure handittasuna.
Betirako gure bihotzetan
Betirako bidelaguna.

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
oñatin, 2022ko urtarrilaren 14an. 

urteurreneko meza zapatuan izango da, urtarrilaren 15ean, 
19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Beti izango zaitugu gogoan.

Jose Mari arejolaleibaren alarguna

2021eko urtarrilaren 9an hil zen, 87 urte zituela.

 Mertxe 
Aguirrezabal Lamarain 

ESkER oNa

 oñatin, 2022ko urtarrilaren 14an. 

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, urtarrilaren 15ean,
19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

'Peitto'

2021eko abenduaren 30ean hil zen, 80 urte zituela.

 Pedro 
Aguirre Goitia 
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ESkER oNa

 arrasaten, 2022ko urtarrilaren 14an.

Haren emaztea: Mari Carmen Lopez. Semeak: Juan Manuel (†), Sergio.
anai-arrebak: Mari Carmen eta Jon Etxebarria (†).

ilobak, lehengusu-lehengusinak eta gainerako ahaideak.

Jasotako maitasun keinuak eta doluminak bihotzez eskertzen 
dizkizuete eta Juan Manuelen oroimenez egingo den hileta-

elizkizuna aurrerago egingo dela jakinarazten dizuete.

2021eko abenduaren 25ean hil zen, 75 urte zituela.

Juan Manuel
Gonzalez Arroitia

ESkER oNa

 antzuolan-bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2021eko abenduaren 23an hil zen, 17 urte zituela.

Xabat
Etxebarriarteun 

Agirrebeña

ESkER oNa

 arrasaten, 2022ko urtarrilaren 14an. 

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2021eko abenduaren 23an hil zen, 86 urte zituela.

 Iñaki
Korta Zabalo 

ESkER oNa

 oñatin, 2022ko urtarrilaren 14an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

bittoriano kortabarriaren alarguna

2021eko abenduaren 27an hil zen, 95 urte zituela.

Julia
Guridi Aiastui

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an.

urteurreneko meza domekan izango da, urtarrilaren 16an,
12:00etan, bergarako Santa Marina parrokian.

Ramon ambroy aranzabalen alarguna

2021eko urtarrilaren 3an hil zen.

 Nieves
Olalde Arrieta 

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an.

urteurreneko meza domekan izango da, urtarrilaren 16an,
12:00etan, bergarako Santa Marina parrokian.

—
Aita, bizitza maitatzen irakatsi diguzu, 

baikorra, alaia, lagunkoia, sentikorra eta maitakorra izanez, 
guretzat eredu zara eta beti zaude gurekin.

'gaztelu'

2020ko abenduaren 30ean hil zen, 74 urte zituela.

Jose Agustin
Aranzabal Askasibar

ESkER oNa

 bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an.

Eskerrik asko egun 
hauetan gurekin egon 

zareten guztioi eta 
zaintzaileei. bihotz-bihotzez 

besarkada handi bana, 
familiaren izenean.

2021eko abenduaren 26an hil zen, 87 urte zituela.

Maria Dolores 
Unamuno Mugica

Zaindu izan zinttugun, ahal bezain ondo,
maite, ahal bezain beste.

Joan zara. Emendatu da zure kandela.
Baina gu hemen gara.

Eta zuk lagatako argia, hori ez,
hori ez da inoiz emendatuko.

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 oñatin, 2022ko urtarrilaren 14an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, urtarrilaren 15ean, 
19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian. 

Jose Mari agirrebengoaren alarguna

2021eko urtarrilaren 16an hil zen, 94 urte zituela.

Antonia
Alberdi Ariznabarreta

oRoigaRRia

Pausokako familia.
aretxabaletan, 2022ko urtarrilaren 14an. 

Jaione lankidearen aita

 Felix 
Zugasti Ribera 

bat egiten dugu senideen saminarekin.

oRoigaRRia

Jonen lagunak.
arrasaten, 2022ko urtarrilaren 14an. 

gure besarkada beroena familiari.

2022ko urtarrilaren 10ean hil zen, 68 urte zituela.

 Mila 
Arenaza Gabilondo 

oRoigaRRia

zure loibak.
 arrasaten, 2022ko urtarrilaren 14an. 

Bihotz haundikoa 
beti laguntzeko prest emakumea. 

Maite zaitugu.

2022ko urtarrilaren 10ean hil zen, 68 urte zituela.

 Mila 
Arenaza Gabilondo 

ESkER oNa

 aretxabaletan, 2022ko urtarrilaren 14an. 

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

antonio urkiaren alarguna

2021eko abenduaren 24an hil zen, 81 urte zituela.

 Consuelo 
Galartza Ostiza 

Eskela gehiago 42. orrialdean.!
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oRoigaRRia

zure lagunak.
bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an. 

Aita, laguna, lankidea, bikotea
bihotz haundiegia, hautsi.
Familiari, lagunei, herriari

gogor heldu, eutsi.
Lagunen lagun, etsaien etsai

sekula ez, etsi
haundia zinen, haundia zara

betirarte, Mikel, betiko 'Nausi'.

Izarretan elkartuko gara.

2022ko urtarrilaren 6an hil zen.

Mikel 
Ugalde Ugarte

oRoigaRRia

Miguel altunako langileak eta ikasleak.
 bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an.

Bat egiten dugu senideen saminarekin.

2022ko urtarrilaren 6an hil zen.

Mikel 
Ugalde Ugarte

oRoigaRRia

altos Hornos bergara-ko lankideak.
 bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an. 

Zer gutxi eskatu
Eta zenbat eman diguzun
Zuk utzitako hutsuneak

Zure oroitzapen alaiekin beteko ditugu.
Bihotzean izango zaitugu lankide...

Betirako lagun.

2022ko urtarrilaren 6an hil zen.

Mikel 
Ugalde Ugarte

oRoigaRRia

bergarako arcelor Mittaleko Lab
bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an.

Azkarregi joan zara, Mikel! 
Mila esker eman diguzun guztiarengatik. 

Adiorik ez, gero arte baizik.

Mikel 
Ugalde Ugarte

oRoigaRRia

Maia eta Ekainen lagunak.
bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an. 

Zure oroitzapenak iparra
Gure biharko irriparra.

2022ko urtarrilaren 6an hil zen.

Mikel 
Ugalde Ugarte

oRoigaRRia

Ezkurra familia.
bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an. 

Gurera momentu egokienean heldu zinen, 
zure  alaitasun ta eskuzabaltasunak gure biziak argituz.

Azkarregi joan arren zure bizipoza gure bihotzean geldituko da. 
Uzten dizkiguzun bi altxorren begietan biziko zarelako, 

agurrik ez Mikel.

2022ko urtarrilaren 6an hil zen.

Mikel 
Ugalde Ugarte

oRoigaRRia

ugarte familiakoak. 
arrasaten (garagartza), 2022ko urtarrilaren 14an.

Zein azkar joan zaren hainbeste behar zaitugun lekutik
Zein zaila onartzea zu gabe jarraitzea

Beti izango zaitugu gogoan
Anabel, eskerrik asko eman diguzun guztiengatik.

2022ko urtarrilaren 4an hil zen, 59 urte zituela.

 Anabel
Iria Ugarte 

oRoigaRRia

garagartzako lagunak. 
arrasaten (garagartza), 2022ko urtarrilaren 14an.

Bihotzean daramagu
bidean eman diguzuna.

Adiorik ez, Anabel.

2022ko urtarrilaren 4an hil zen, 59 urte zituela.

 Anabel
Iria Ugarte 

oRoigaRRia

iturraldeko senideak.
 arrasaten (garagartza), 2022ko urtarrilaren 14an.

Gure ondotik joan zara, 
baina betiko izango zaitugu gure bihotzetan.

2022ko urtarrilaren 4an hil zen, 59 urte zituela.

 Anabel
Iria Ugarte 

ESkER oNa

aita, Josu, ander, ursuia, Hegoa eta Haitz.
arrasaten (garagartza), 2022ko urtarrilaren 14an. 

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

—
Hitzik ez, dena eskertzeko

Muxu eta besarkadak motz, 
Zu maitatzeko

Denbora labur, zutaz gozatzeko,
Utzitakoa bertan geratu da

Gure artean loratzeko.

2022ko urtarrilaren 4an hil zen, 59 urte zituela.

 Anabel 
Iria Ugarte 

oRoigaRRia

 bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an. 

Bidai on, Patxi
Lurrak goxo besarkatu zaitzala

Ondo joan…
beti egongo haiz ondoan,

lagunon gogoan.

2022ko urtarrilaren 10ean hil zen, 57 urte zituela.

 Patxi
 Puertas Sebal 

oRoigaRRia

Eskoriatzako lagunak.
Eskoriatzan, 2022ko urtarrilaren 14an. 

Inork ez daki borroka egiten zuk erakutsi diguzun bezala.
Beti irriz, beti alai, beti gure bihotzean.

Zure Eskoriatzako lagunok beti izango zaitugu gogoan.

1987-07-12  / 2022-01-11

 Leire 
Orgaz Mimbrero 
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tXutXu-MutXuak

1

3

2

3. Urrezko ezteiak
Lourdes Uralde eta Alejandro Garcia 
arrasatearrek urtarrilaren 5ean bete zuten 
urteurrena. " Ondo-ondo pasa, Atxuriko 
lagunen partetik!".

2. 50 urte ezkonduta
Joakin Idigoras elgetarrak eta Maribel 
Morales antoñanarrak urtarrilaren 8an 
ospatu zuten, Zumelagan. "Besarkada handi 
bana, familiakoen partetik".

1. Erakusleiho politenak
Aretxabaletako Lierena izan zen dotoreena, 
epaimahaiaren ustez –300 euroko bonua–. 
Aldiz, herritarren botoek Belar Metarena 
babestu zuten –150 eurokoa–.

Kontatu, kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo eztei-ospakizunen 
batenik? kintada egin duzue eta argazkia erakutsi nahi zenukete? 
ibilaldi politen bat erakusteko baduzu? bestelako ospakizunen 
bat? kontaiguzu eta bidaliguzu argazkia!

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

Ordezkaritzak
zatoz goienaren ordezkaritzara (otalora 31, arrasate) edo deitu 
943 25 05 05 telefonora.

Eguazteneko 12:00ak arte jasotakoak bakarrik iragarriko ditugu. 
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean argitaratuko ditugu.

oRoigaRRia

Elorrixoko eta goi argiko familixak.
bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an. 

2022ko urtarrilaren 6an hil zen.

Mikel 
Ugalde Ugarte

Joan zarela diñue, Mikel... Baina ez, 
zu ez. Zu beti (egongo zara) gurekin... 

Adio? Ez, Mikel, ez... Adiorik ez... 
Bihotzean zauzkagu, Mikel. 

Bihotzean, gogoan, oroimenean... 
Non ez...

Mikel, joan ei zara; guk, baina, 
berdin-berdin ikusten, entzuten, 
sentitzen eta maitatzen zaittugu, 

berdin-berdin... (Orain, bihar eta beti...).

ESkER oNa

 bergaran, 2022ko urtarrilaren 14an. 

Familiak eskerrak luzatu nahi dizkizue egun hauetan 
zuen maitasuna eta babesa eman diguzuen guztioi, 
zinez oso eskertuta gaude jasotako goxotasunagatik.

—
Bihotz alaia, bihotz handia, pertsona handiagoa. 

Gure bihotzetan betirako. 
Lurrak goxo har zaitzala.

Asko maite zaitugu.
Betirako, zure familia.

2022ko urtarrilaren 6an hil zen, 40 urte zituela.

 Mikel 
Ugalde Ugarte 

oRoigaRRia

anai-arrebak eta lobak.
 arrasaten (garagartza), 2022ko urtarrilaren 14an.

Beste izar bat piztu da Garagartzako zeruan.
Gure bihotzean izango zaitugu betirako.

2022ko urtarrilaren 4an hil zen, 59 urte zituela.

 Anabel
Iria Ugarte 

Eskela gehiago 40. orrialdean.!



44      ZERBITZUAK Egubakoitza  2022-01-14  GOIENA ALDIZKARIA

zoRioN aguRRak

aRRaSatE
Enara Balantzategi Eiro
Abenduaren 30ean, 8 urte. Zorionak, Enara! 
Oso ondo pasatu zeure egunean eta ederto ospatu. 
Familia osoaren partetik, muxu handi bat.

 

bERgaRa
Gema Orbegozo
Abenduak 30, zure 
urtebetetzea. Zorionak 
eta ondo-ondo pasatu 
zure egunean. 
Besarkada eta muxu 
handi bat guztion 
partetik.
 
 

 

bERgaRa
Iratxe Osa Zabala
Abenduaren 29an, 9 
urte. Gure etxeko 
altxor handixa! Zorion 
bero bat bidaltzia nahi 
izan dogu aitatxo-
amatxoren, Oierren, 
osabaren eta 
aiton-amonen partetik.
 
 

 

aREtXabaLEta
Irati Guenetxea 
Bengoa
Abenduaren 28an, 16 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako! Egun ona 
pasatu eta disfrutatu. 
Besarkada bat danon 
partetik!

 

aRRaSatE
Jose Mari Oianguren
Abenduaren 28an, 69 
urte. Zorionak, 
aitxaitxa! Urte 
askotarako! Besarkada 
handi bat familia 
osoaren, eta batez ere, 
Ionen, Unaxen eta 
Izarren partetik!
 
 
 

 

oÑati
Nahikari eta Julene Garay
Urtarrilaren 4an, 2 urte. Zorionak eta urte 
askotarako Oñatiko etxekoen partetik, eta bereziki 
zuen aitatxo, asko maite zaituztelako.

 

aRRaSatE
Izadi Zuriarrain 
Arcauz
Urtarrilaren 4an, 12 
urte. Zorionak, 
printzesa. Egun oso 
politta pasatu. Asko 
maite zaitugu. Familia 
osoaren partetik.
 
 

DEbagoiENa
Luna
Urtarrilaren 4an, 12 
urte. Zorionak, maitti! 
Familia osoaren 
partetik disfrutatu zure 
eguna, bitxito. 
Maite zaitugu!
 

aRRaSatE
Aurora Trenado
Urtarrilaren 3an, 39 urte. Zorionak eta urte 
askotarako, amatxo! Patxo handi-handi bat, 
familixa danaren partetik!

 

aRRaSatE
Garazi Nin Ugalde
Urtarrilaren 5ean, 10 
urte. Kantu bat, 
bizitako guztiari,Kantu 
bat, aurretik 
dugunari!Zorionak, 
Garazi! Ondo-ondo 
pasatu! Patxo handi 
bat etxeko danon 
partetik!

 

aREtXabaLEta
Nahi Gonzalez de Garibay Aristondo
Abenduaren 31n, 6 urte.  Zorionak, Nahi. Gure 
bizitzara heldu zinen, poza eta alaitasuna 
ekartzera. Maite zaitugu. Zure guraso maiteak.
 

 

aRRaSatE
Ane Rueda Calleja
Urtarrilaren 8an, 9 
urte. Zorionak, maittia! 
Primeran pasatu eta 
ondo ospatu bederatzi 
urtetxo horreik! Mila 
muxu hainbeste maitte 
zaittugun guztion 
partetik!

 

oÑati
Naia Letamendi 
Narraspe
Urtarrilaren 8an, 9 
urte. Zorionak, maittia! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian. 
Segi beti bezain jator 
eta alaia izaten. 
Etxekoen partetik 
patxo handi bat.

 

bERgaRa
Oier Mendizabal 
Larrañaga
Urtarrilaren 11n, 10 
urte. Zorionak, Oier! 
Jada 10 urte! Patxo 
handi bat familiaren, 
eta bereziki, Maddiren 
partetik. Asko maite 
zaitugu!
 
 

 

aNtzuoLa
Pello Gabilondo 
Olaortua
Urtarrilaren 7an, 10 
urte. Zorionak, Pello, 
etxeko danon partetik. 
Segi horren mutil alai 
eta jatorra izaten. 
Muxu handi bat, 
txapeldun!

 

aNtzuoLa
Bidatz Elizburu 
Salegi
Urtarrilaren 7an, 13 
urte. Zorionak, politxa! 
Jada 13 urte bete 
dituzu! Muxu asko 
etxekoen partetik!

 

bERgaRa
Naia Badiola 
Unzurrunzaga
Urtarrilaren 7an, 8 
urte. Zorionak, Naia, 
etxeko danon partetik. 
Musu handi bat.

 

bERgaRa
Ane Gartzaron 
Telleria
Urtarrilaren 11n, 
urtebete. Zorionak, 
Anetxo! Jada urtebete. 
Patxo handi bat familia 
osoaren partetik eta 
segi daukazun 
alaitasun horrekin!

 

oÑati
Ibai Arregui Ladino
Urtarrilaren 7an, urte 
bat. Zorionak, maittia, 
politt hori! Patxo asko 
etxekoen partetik. 
Maite zaitugu.
 
 

 

bERgaRa
Andrea Bella
Urtarrilaren 7an, 
urtebetetzea. 
Bergarako zure 
familiaren partetik, 
zorionak eta musu 
asko bidaltzen 
dizkizugu.

 

aREtXabaLEta
Axel Anduaga Cortes
Urtarrilaren 19an, 8 
urte. Zorionak, 
prexioxo! Zortzi urte 
jada! Ze handi ein 
zaren, kaiño... Patxo 
handi bat etxeko 
danon, eta bereziki, 
Liaren partetik.
 

 

bERgaRa
Ane Beloki Iñarra
Urtarrilaren 15ean, 6 
urte. Zorionak, maitxia! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna! Patxo handi bat 
etxekoen partetik!
 

 

ESkoRiatza
Josu Agirre
Urtarrilaren 20an, 3 
urte. Zorionak, politt 
hori! Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian. 
Asko maite zaittugu!

 

oÑati
Egoi Ibabe Kerexeta
Urtarrilaren 19an, 7 
urte. Zorionak, potxolo! 
Zazpi urte daueneko! 
Arrasateko eta Oñatiko 
familixa danaren 
partetik, jarraittu 
horren xalau eta 
umoreko.

 

oÑati
Aritz Bengoa Altuna
Urtarrilaren 14an, 2 urte. Zorionak, maitte! Egun 
oso ona pasatu eta muxu pila bat, familixaren 
partetik.

 

aRRaSatE
Hegoa Bergaretxe 
Arkauz
Urtarrilaren 18an, 3 
urte. Zorionak, txiki! 
Jada hiru urtetxo. 
Jarraitu beti moduko 
irribarretsu. Asko 
maite zaitugu. Patxo 
bat etxeko guztion 
partetik.

 

bERgaRa
Sara Ezenarro 
Ostolaza
Urtarrilaren 14an, 9 
urte. Zorionak, maitxia! 
Egun zoragarria pasatu 
eta fenomeno ospatu! 
Muxu handi bat 
etxekoen partetik!

 

bERgaRa
Aimar Merchan Garay
Urtarrilaren 18an, 9 
urte. Zorionak, pirata! 
Patxo handi bat 
familiaren partetik! 
Ondo pasatu eguna!

 

bERgaRa
June Gabilondo 
Kapelastegi
Urtarrilaren 13an, 9 
urte. Zorionak, June! 
Ondo pasatu zure 
eguna. Asko maitxe 
zaitxugu. Aitatxo, 
amatxo, Naia eta 
etxeko guztiak.

 

oÑati
Nahia Etxaniz Gabiria
Urtarrilaren 17an, 10 urte. Zorionak, Nahia! 
Ondo-ondo pasatu zure 10. urtebetetzean. 
Asko maite zaitugu, bihotza.

 

bERgaRa
Ibon Lete Cobo
Urtarrilaren 12an, 6 
urte. Zorionak, 
'bonbonzito'! Segi 
zaren bezelako jatorra 
izaten. Muxu potolo 
bat danon partetik.
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aREtXabaLEta
Egoitz eta Izadi Zabala Cabero
Abenduaren 24an, 9 urte. Zorionak, bikote! 
Iritsi da azkenean zuen eguna! Oso ondo ospatu 
eta disfrutatu, merezi duzue-eta! Asko maite 
zaituztegu Haizeak, aitak, amak eta familia 
guztiak!

 

ESkoRiatza
Jon Cabello Garcia
Abenduaren 23an, 13 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Familiaren 
partetik. Maite zaitugu.

 

aRRaSatE
Iker Mateos Ramos
Abenduaren 22an, 19 
urte. Zorionak, Iker! 
Disfrutatu asko zure 
eguna! Muxu handi bat 
familiaren partetik.

 

aRRaSatE
Jare Arrotxa 
Barandiaran
Abenduaren 28an, 8 
urte. Zorionak, Jare! 
Ondo pasatu eguna eta 
jarraitu horrelako alaia 
izaten! Patxo handi 
bat! Familiako guztion 
partetik.

 

aREtXabaLEta
Lia Anduaga Cortes
Urtarrilaren 5ean. 
Zorionak, printzesa! 
Hiru urtetxo Jada! Aix, 
ze handi eitxen 
zabitzen. Patxo handi 
bat etxeko danon, eta 
bereziki, Axelen 
partetik. Muxutxuak.
 

 

ESkoRiatza
Aiza Martin Brea
Urtarrilaren 3an, 8 
urte. Zorionak, maitia! 
Ondo pasatu zure 
egunean! Muxu handi 
bat.

 

oÑati
Ibai Zumalde 
Olariaga
Urtarrilaren 5ean, 4 
urte. Zorionak, politt 
hori! Patxo handi-
handi bat familiako 
guztien partetik. Asko 
maite zaitugu.
 
 
 

 

ESkoRiatza
Irati Etxebarrieta 
Altuna
Urtarrilaren 5ean, 21 
urte. Zorionak, neska! 
Ederto ospatu zure 
urtebetetze eguna eta 
patxo potolo bat 
familia osoaren 
partetik.

 

aREtXabaLEta
Julen Zuzuarregi eta Alaitz Ortiz de Mendibil
Julenek urtarrilaren 2an eta Alaitzek urtarrilaren 
8an, 3 urte. Zorionak eta ondo-ondo ospatu zuen 
egunak!

 

bERgaRa
Oihan Zubiaga 
Ilarduia
Urtarrilaren 5ean, 14 
urte. Zorionak! Ondo 
pasatu eguna eta tori 
patxo potolo bana 
etxekuon partetik.

 

bERgaRa
Manex Osa Arana
Urtarrilaren 1ean, 9 
urte. Familia osoaren 
partetik, zorionak, 
txikito! Jarraitu deizula 
gorputza mugituz eta 
jolas mordua einez. 
Danok asko maite 
zaitugu. Muxu handi 
bat. Ondo ospatu zure 
urtebetetzean.

 

oÑati
Oxel Uribarren
Urtarrilaren 5ean, 6 
urte. Zorionak, Oxel, 
eta urte askotarako, 
familixa guztixaren 
partetik! Azkenian 
heldu da zure 
urtebetetze eguna, eh? 
Muxu handi bat.
 
 
 

 

oÑati
Maddi Dorado 
Hernandez
Urtarrilaren 1ean, 6 
urte. Zorionak, 
printzesa! Jarraitu 
gure bizitza alaitzen. 
Pila bat maite zaitugu. 
Familiaren partetik, 
muxu erraldoi bat.
 
 
 

 

bERgaRa
Danel Urrutia 
Arribillaga
Urtarrilaren 8an, 7 
urte. Zorionak, politt 
hori! Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian, 
artista. Bihotz-bihotzez 
maite zaittugu.

 

ESkoRiatza
Isaak Markel 
Maturana Sheen
Urtarrilaren 10ean, 11 
urte. Zorionak 
familixaren partetik!

 

aNtzuoLa
Ekain eta Gaizka Niño Fernandez
Urtarrilaren 10ean, 6 urte. Zorionak, bikote! 6 urte! 
Asko maite zaituztegu! Muxu asko etxekoen 
partetik!

 

oÑati
Jon Agirrezabal 
Maiztegi
Urtarrilaren 10ean, 
urtebete. Zorionak, 
Jon! Patxo asko 
etxekoen partetik. Pila 
bat maite zaitugu. Segi 
holakoa izaten.

 

bERgaRa
Xabat Ernabide Sebal
Urtarrilaren 9an, 5 
urte. Zorionak, 
Xabatintxo! Ondo 
ospatu familiarekin eta 
laguntxuekin! Patxo 
handi bat danon 
partetik!
 
 
 

 

bERgaRa
Hodei Otero de Paz
Urtarrilaren 6an, 
urtebete.  Zorionak, 
Hodei! Ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean. Patxo handi 
bat familia osoaren 
partetik.
 

 

oÑati
Oier Galdos Navarro
Urtarrilaren 15ean, 5 
urte. Zorionak, politx 
hori! Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian. 
Muxu erraldoiak 
etxekoen partetik.
 

bERgaRa
Maialen Zenitagoia 
Apraiz
Urtarrilaren 17an, 5 
urte. Zorionak, politx 
hori.  Besarkada handi 
bat eta patxo potolo 
bat familiako danon 
partetik.

 

ESkoRiatza
Amalur Carpio 
Azpitarte
Urtarrilaren 16an, 7 
urte. Zorionak gure 
neskatila polittenari. 
Bere amama Resu, 
aitaita Txomin, osaba 
Gorka eta Ion 
txakurtxue.
 

 

oÑati
Elene Gorosabel 
Urrutia
Urtarrilaren 15ean, 4 
urte. Zorionak, 
printzesa! Segi 
horrelako alaia izaten. 
Patxo handi bat 
etxekuan eta, bereziki, 
Auritzen partetik.

 

ZAPATUA, 15

08:00 Elkarrizkettap: Haritz 
Arreguy

08:30 Hemen da Miru 76

09:00 Ahotsenea: Wood 
String

09:45 Kooltur: Mc Onak

10:45 Bixi ibili!: Aretxabaleta

11:15 Hemen Debagoiena

12:00 Asteko errepasoa

13:00 Erreportajea: Respect

13:30 Bixi ibili!: Aretxabaleta

14:00 Hemen Debagoiena

15:00 Elkarrizkettap: Haritz 
Arreguy

15:30 Kooltur: Mc Onak

16:30 Asteko errepasoa

17:30 Kontzertua: 'Amalurra'

19:00 Hemen Debagoiena

20:00 Musika zuzenean: 
'Kantu bat gara'

20:30 Hemen Debagoiena

21:30 Ahotsenea: Wood 
String

22:15 Musika zuzenean: 
'Kantu bat gara'

22:45 Hemen Debagoiena

23:45 Urrutiajunbe: Mikel 
Urdangarin

DOMEKA, 16

08:00 Hemen da Miru 78
08:30 Hemen da Miru 77
09:00 Hemen da Miru 75
09:30 Bixi ibili!: Aretxabaleta
10:00 Asteko errepasoa
11:00 Kooltur: Mac Onak
12:00 Hemen Debagoiena
13:00 Elkarrizkettap: Haritz 

Arreguy
13:30 Bixi ibili!: Aretxabaleta
14:00 Ahotsenea: Wood 

String
14:45 Erreportajea: Respect
15:15 Elkarrizkettap: Haritz 

Arreguy
15:45 Asteko errapasoa
16:45 Hemen Debagoiena
17:30 Musika zuzenean: 

'Kantu bat gara'
18:00 Erreportajea: Respect
18:30 Hemen Debagoiena
19:30 Ahotsenean: Wood 

String
20:15 Bixi ibili!: Aretxabaleta
20:45 Hemen Debagoiena
21:30 Elkarrizkettap: Haritz 

Arreguy
22:00 Asteko errepasoa
23:00 Bixi ibili!: Aretxabaleta

EGUBAKOITZA, 14

08:00 Hemen da Miru 76

08:30 Elkarrizkettap: Haritz 
Arreguy

09:00 Harmailatik

09:30 Bixi ibili: Aretxabaleta

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Harmailatik

11:30 Bixi ibili!: Aretxabaleta

12:00 Hemen Debagoiena

13:00 Hemen da Miru 75

13:30 Elkarrizkettap: Haritz 
Arreguy

14:00 Albisteak

14:30 Erreportajea: Respect

15:00 Albisteak

15:30 Bixi ibili!: Aretxabaleta

16:00 Albisteak

16:30 Urrutiajunbe: Mikel 
Urdangarin

17:00 Albisteak

17:30 Erreportajea: Respect

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Erreportajea: Respect

19:30 Bixi ibili!: Aretxabaleta

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Kooltur: Mc Onak

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Harmailatik

BIRKIT MUSIKARIARI ELKARRIZKETA
'Elkarrizkettap' Eguaztena, 21:30 eta 23:30

GOIENA

MC ONAK TALDEAREN EMANALDIA
'Kooltur Ostegunak' Egubakoitza, 21:00

MC ONAK

aStEa goiENa tELEbiStaN

ASTELEHENA, 17

OLARTE, FERRERIAS 
ETA ZURGIN KALEAK
'Izenen izana' 

18:00/20:00/22:00

MARTITZENA, 18

ARANTZAZU 
SAGARZAZU
'Akordeak' 

18:00/20:00/22:00

EGUBAKOITZA, 14

'PROTAGONISTA IZAN 
ZEN': MARISOL RAMOS
'Luzapena' 

18:00/20:00/22:00

ASTELEHENA, 17

KIROL HITZORDUEN 
ERREPASOA
'Harmailatik' 

21:30/23:30

GOIENA

GOIENA TELEBISTAKO 
PROGRAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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EGUBAKOITZA 14
OÑATI Odol ateratzea
Urteko lehena. Donostiatik mezua 
jasotzen ez dutenek 943-00 78 84 
zenbakira deitu behar dute ordua 
hartzeko.
Enpresagintzan, 16:30ean.

ESKORIATZA Arkatzak 
apaintzeko tailerra
Urteko lehena. Donostiatik mezua 
jasotzen ez dutenek 943-00 78 84 
zenbakira deitu behar dute ordua 
hartzeko.
Enpresagintzan, 16:30ean.

BERGARA Bustinzale 
elkartekoen erakusketa
Haur bakoitzak bere arkatza eraman 
beharko du. Gainerako materiala, 
ludotekaren esku.
Ludotekan,16:45ean.

OÑATI  Duetto Organisticum 
bikotearen kontzertua
Loreto F. Imazek eta Itziar Urbieta 
Beobidek osatzen dute taldea. 
Besteak beste, Wolfgang Amadeus 
Mozarten, Henri Herzen eta Xaver 
Scharwenkaren piezak joko dituzte.
Parrokian, 20:00etan. 

ZAPATUA 15
ARRASATE Zuhaitz Eguna
Bost mintegik askotariko landareak 
eta zuhaitzak eskainiko dituzte, 
baserritarren azokaren baitan, 
Seber Altube plazan. Era berean, 
zuhaitz landaketa egingo dute 
Etxezarreta parkean. 10:00etan 
elkartuko dira, Musakolako San 
Isidro elizan.
Seber Altube plazan.

ARETXABALETA 'Nola kudeatu 
pantailak haurrekin?' hitzaldia
Amaia Arroyo Sagastak gidatuko du 
eta online ere jarraitu ahal izango 
da. Aurrez eman behar da izena.
Arkupen eta online, 10:00etan.

ARRASATE 'Lezetxiki. 
Neandertalen lurraldea' 
erakusketa
Garagartzako koban eta inguruko 
zein mundu zabaleko txokoetan 
izandako espeziea hobeto 

ezagutzeko aukera, apirilaren 9ra 
arte. 
Kulturaten, 18:00etan.

ARRASATE 'Tupper sex' tailerra
Gaztetxoendako ekintza.
San Andresko gazte txokoan, 
18:00etan. 

ELGETA Ozkarbiren urteko 
batzarra
Lehenengo deialdia 18:45ean da 
eta bigarrena 19:00etan. Bazkideak 
parte hartzera animatu dituzte.
Espaloian.

BERGARA 'Eresia' antzezlana, 
helduendako
Dolua gaitzat hartuta antzerkia eta 
dantza fusionatzen duen ikuskizuna 
sortu dute Belen Cruz, Oier Zuñiga 
eta Eneko Gil aktoreek, Geuretik 
Sortuak bekari esker.
Seminarixoan, 20:00etan.

OÑATI The Guilty Brigade eta 
Libertad Condicional taldeak
Punk-rock eta hardcore doinuak. 
Sarrerak, sei eurotan, Txokolateixan 
eta Udalaren webgunean. 
Gaztelekuan, 22:00etan. 

DOMEKA 16
BERGARA 'Zaintza lanak 
eta ekintzailetza, emakume 
migratuentzat' ikastaroa
Maria Juncayren eskutik, 
Jabekuntza Eskolaren baitan. Izena 
emateko: berdintasuna@bergara.
eus edo 943-77 91 06.
Agorrosinen, 10:00etan.

BERGARA Txistulari bandaren 
kontzertua
Herritar guztiendako emanaldi 
irekia.
Osoko bilkura aretoan, 13:00etan.

ARRASATE 'Familia jolasean'
0-8 urte arteko haurrendako eta 
euren familiendako txokoa, 
aisialdiaz eta jolasaz gozatzeko.
Okendoko ludotekan, 17:30ean.

ARRASATE 'Sex education' 
mahai-jolasa
Gaztetxoendako.
San Andresko gazte txokoan, 
18:00etan.

ARRASATE 'Lubaki lainotsua' 
antzezlana
Helduendako, AXT Teatroren 
eskutik. Javier Barandiaran, Maren 
Basterretxea eta Miriam K. 
Martxante aktoreak oholtza 
gainean. Sarrerak, hamar euro.
Amaia antzokia, 19:30ean.

ASTELEHENA 17
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko. 
Foruen plazan, 12:00etan.

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

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

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

ELGETA Podologoa, 
erretiratuendako
Beharrezkoa da aurrez txanda 
hartzea: 667 80 70 06 (Olga 
Fernandez).
Kultura etxean, 15:00etan.

OÑATI 'Noka, emakumeen 
ahalduntzerako tresna' 
ikastaroa
Beatriz Irizarren eskutik, Jabetza 
Eskolaren baitan. 
Euskaldun Berria gelan,18:00etan.

ARRASATE Kulturolara bisita 
gidatua
Aran Otaduyk gidatuta, 18:00etan 
gazteleraz eta 19:30ean euskaraz. 
Talde bakoitzean 25 pertsona. 
Aurrez eman behar da izena: 
Arrasate.eus atarian edo BAZen 
bulegoan.
Kulturolan.

OÑATI 'Habitat. Ezkutatu 
diguten historia' erakusketaren 
bisita gidatua
Ekologian ere erabiltzen den habitat 
kontzeptuarekin batera, gizakiak 

sortutako hizkuntza, kultura eta 
erakundeak aztertzeko eta 
ezagutzeko aukera, Nabarralde 
elkarteko kide Beñi Agirreren 
eskutik.
Erakusketa aretoan, 18:30ean.

MARTITZENA 18
ARRASATE Kulturolara bisita 
gidatua
Aran Otaduyk gidatuta, 18:00etan 
gazteleraz eta 19:30ean euskaraz. 
Talde bakoitzean 25 pertsona. 
Aurrez eman behar da izena: 
Arrasate.eus atarian edo BAZen 
bulegoan.
Kulturolan.
OÑATI 'Asertibitatea eta 
ahalduntzea' ikastaroa
Tailerrean generozko komunikazio-
estiloei buruz hausnartuko dute, eta 
asertibitatez komunikatzeko tresna 
berriak erabiltzen ikasi, Pepa 
Bojoren eskutik. Gaur egingo dute 
lehen saioa. 
Euskaldun Berria gelan, 18:00etan.

OÑATI 'Metabolismo sozialaren 
formazioa' saioa
STH taldearen eskutik.
Gaztetxean, 19:00etan.

ELGETA Bazkidetza eta mendi 
federazio txartelak egiteko 
aukera
Kantsatzekeren bulegoan tramitatu 
daitezke dokumentuak, urtarrileko 
martitzenetan. Tramiteak etxetik ere 
egin daitezke. 
Kultura etxean, 19:00etan.

BERGARA Doluaren gaineko 
hitzaldia
Iñaki Peñak eta Eider Otxoak egingo 
dute berba. 
Seminarixoan, 19:00etan.

ARRASATE 'Fantasia' 
dokumentala
Zahartzaroaren, familiaren eta 
oroimenaren gaineko gogoeta 
egiten du Aitor Merinok 
zuzendutako lanak.
Amaia antzokian, 19:30ean.

EGUAZTENA 19
ARETXABALETA Haurraren 
loaren gaineko hitzaldia
Nahia Alkortak egingo du berba, 
Kukumiku guraso elkarteak 
gonbidatuta. Debalde, baina aurrez 
eman behar da izena: 
kukumikuelkartea@gmail.com.
Kukumikuren egoitzan, 17:30ean.
 
ARRASATE Kulturolara bisita 
gidatua
Aran Otaduyk gidatuta, 18:00etan 
gazteleraz eta 19:30ean euskaraz. 
Talde bakoitzean 25 pertsona. 
Aurrez eman behar da izena: 
Arrasate.eus atarian edo BAZen 
bulegoan.
Kulturolan.
 
ARETXABALETA 'Petra ipurdian 
bost letra' ipuin kontaketa
Ixabel Agirresarobek 4 eta 8 urte 
arteko neska-mutikoei kontatuko 
dizkie ipuinak.
Liburutegian, 18:00etan.

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

ITZIAR URBIETA

OÑATI Duetto Organisticum bikotea
Loreto F. Imazek eta Itziar Urbietak musikari ezagunen piezak joko dituzte. 
Besteak beste, Wolfgang Amadeus Mozarten, Henri Herzenen eta Xaver 
Scharwenkaren lanak.
Gaur, egubakoitza, parrokian, 20:00etan.
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OÑATI Musika eskolari buruzko 
hausnarketa
Etorkizuneko zerbitzuak, proiektu 
pedagogikoa delako lanketa saioa 
egingo dute herritarrekin. 
Hurrengoa, hilaren 28an.  
Oñatin, 18:00etan.

ARETXABALETA  'Naturaren 
leihoak' erakusketa
Landare prentsatuak, lehorrak eta 
naturako osagarri desberdinen 
konposaketak erakusten ditu Itziar 
Azpirozek, kolore, forma eta testura 
ezberdinak erabilita
Aroztegin, 18:00etan.

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

ARRASATE Literatura solasaldia
Carmen Martin Gaitek idatzitako 
Entre visillos liburuaren gaineko 
saioa, Ane Zapaterok gidatuta.
Kulturaten, 18:30ean.

BERGARA 'Mendian hil, hirian 
hil' dokumentala
Doluari buruz, Iñaki Peñak 
zuzendutako lana. Debalde, 
edukiera bete arte.
Seminarixoan, 20:00etan.

EGUENA 20
ARRASATE Sasoibide irteera
Bizi-bizi tailerra egingo dute 
Makatzenan.
Biteri plazan,10:00etan.

ARETXABALETA 'Amaren 
intxaurrak' ikuskizuna
Porrotx eta Marimotots pailazoekin, 
emanaldi bikoitza: 17:00etan eta 
18:30ean. Sarrerak, hiru euro.
Arkupen.

ARRASATE 'English 
conversation group' saioa
Jay Mannek gidatuta.
Arkupen.

OÑATI 'Fue la mano de Dios' 
filma
Paolo Sorrentinoren lana, jatorrizko 
bertsioan. Sarrerak, bost euro.
Zinema aretoan, 20:00etan.

ARRASATE Kooltur Ostegunak: 
Lukiek
2015ean Mungian sortutako rock 
taldearen emanaldia, aurrez 
iragarritako Labana taldearen ordez. 
Sarrerak, zazpi euro. 
Gaztetxean, 22:00etan.

EGUBAKOITZA 21
ARETXABALETA 'Amaren 
intxaurrak' ikuskizuna
Porrotx eta Marimotots pailazoekin, 
emanaldi bikoitza: 17:00etan eta 
18:30ean. Sarrerak, hiru euro.
Arkupen.

OÑATI 'Paradigma nafarra. 
Euskaldunon estatua' hitzaldia
Nabarraldeko kide Anjel Rekaldek 
eta Luis Mari Martinez Garatek 
egingo dute berba. 
Zinema aretoan, 19:00etan.

ANTONIO ZABALA

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

El amor en su 
lugar
Zapatua eta 
astelehena: 19:30.

Trash (euskaraz)
Zapatua: 17:00.

BERGARA

SEMINARIXOA

Mamá o papá
Domeka eta 
astelehena. 19:30.

Encanto
Domeka: 17:00.

OÑATI

KULTURA ETXEA

La primera 
mision
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30 eta 
22:00.
Astelehena: 19:30.

Canta 2
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO

El contador de 
cartas
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

100 dias con la 
Tata
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 
20:30.

Vuelta a casa 
de mi hija
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 
20:30.

ANTZOKIA

Klara y la 
Navidad en la 
granja
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

El contador de 
cartas
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 
20:30.

GASTEIZ

GORBEIA

Way down
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:00, 
22:20.
Domeka: 20:00.
Aslehena eta 
martitzena: 
17:30.

Eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:20.

Cazafantasmas
Egubakoitza eta 
zapatua: 21:10.
Domeka: 12:00, 
19:25.
Astelehena eta 
martitzena: 20:00.
Eguaztena eta 
eguena: 17:30.

El buen patron
Egubakoitzetik 
domekara: 17:10.
Astelehena eta 
martitzena: 17:30.
Eguaztena eta 
eguena: 20:00.

Spiderman
Egubakoitzetik 
domekara: 17:10.
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:15, 
22:05.
Domeka: 11:30, 
19:15.
Astelehena eta 
martitzena: 17:30, 
19:40.
Martitzena: 17:30, 
19:40.
Eguaztena eta 
eguena: 19:45, 
20:00.

Mama o papa
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
19:05.
Domeka: 12:00, 

17:00, 19:05.
Astelehena eta 
martitzena: 20:20.

West side story
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:55, 
21:55.
Domeka: 18:55.
Astelehena eta 
martitzena: 19:30.
Eguaztena eta 
eguena: 19:20.

Matrix
Egubakoitza eta 
zapatua: 21:20.
Domeka: 18:55.
Astelehena eta 
martitzena: 19:30.
Eguaztena eta 
eguena: 19:20.

Canta 2
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
19:10.
Domeka: 12:00, 
17:00.
Astelehena eta 
martitzena: 17:30.

La primera 
mision
Egubakoitza eta 
zapatua: 21:00.
Domeka: 11:45, 
19:00.
Astelehena eta 
martitzena: 19:30.
Eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00.

Vuelta a casa de 
mi hija
Eguaztena eta 
eguena: 17:30.

El dia de la 
bandera
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
21:10.
Domeka: 17:00.
Astelehena eta 
martitzena: 20:20.
Eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00.

Lunaticos
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:10, 
19:25.
Domeka: 12:00, 
17:10.
Astelehena eta 
martitzena: 17:30.

Buscando a la 
magica Doremi
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
18:55.
Domeka: 17:00.
Astelehena eta 
martitzena: 17:30.

Scream
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
19:50, 22:10.
Domeka: 12:00, 
17:30, 19:50.
Astelehena eta 
martitzena: 20:00.

FLORIDA

Canta 2
Egubakoitza: 16:55, 
19:25.
Zapatua: 12:00, 
16:55, 19:25.
Domeka: 12:00, 
16:55.

Spiderman
Egubakoitza: 17:00, 
19:10, 22:00.
Zapatua: 11:30, 
17:00, 19:10, 
22:00.
Domeka: 11:30, 
17:00, 19:10.
Astelehenetik 
eguenera: 19:20.

La primera 
mision
Egubakoitza: 16:55, 
21:35.
Zapatua: 12:00, 
16:55, 21.35.
Domeka: 12:00, 
20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

El contador de 
cartas
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:55, 
19:50, 22:10.
Domeka: 16:55, 
19:50.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

ziNEMa

KRITIKA

West side story
Zuz.: Steven Spielberg. Herr.: AEB (2021). Aktoreak: Rachel Zegler, Ansel Elgort Iraupena: 156 minutu.

Bertsio liluragarria

Ez da gauza erraza West Side 
Story-ren bertsio berri bat 
egitea, Robert Wisek eta 
Jerome Robbinsek 1961. urtean 
egindakoa mitikoa baita. 
Jatorria antzerkia izanik, 
zinemako bertsioa izan da 
istorioari arrakasta erraldoia 
eman diona. Wisek eta  
Robbinsek maisutasunez lortu 
zuten antzerkitik zinemara 
dagoen jauzia gainditzea. 
Energia, bizitasuna, amodio 
istorioa, drama… Osagaiak 
bikain nahasten ziren, ikuskizun 
borobila burutzeko. Abesti eta 
dantza zoragarriak. Muntaiak 
erritmo perfektua ematen dio 
filmari. 60 urte pasa dira, eta 
oraingo bertsioak estreinako 
indarra eta magia mantentzen 
ditu. Spielberg errespetu osoz 
hurbildu da. Lan zailena Wisek 
eta Robbinsek egin zuten. 
Spielbergek, horren balioa 

kontuan hartuta, gaurko egunari 
begira, aldaketa batzuk egin 
ditu: Puerto Ricoko pertsonaiak 
aktore latinoamerikarrek egiten 
dituzte, eta gaztelania 
ingelesarekin nahasten da. 
1961eko filma barnekoiagoa 
zen, eta Spielbergek zabalagoa, 
handiagoa edo ikusgarriagoa 
egin gura izan du. Jatorrizkoak 

iradoki egiten zuena, kasu 
honetan, argitu eta sakondu nahi 
izan da. Spielbegek lortu du. 
1961eko esentzia mantentzea: 
erritmoa, dantzak, argia eta 
iluntasuna, erromantzea eta 
drama nahastea, eta horrekin 
batera, originalak sorrarazten 
zuen bezala, ikuslea zinematik 
liluratuta irtetea.

AXT TEATRO

ARRASATE 'Lubaki lainotsua' antzezlana 
Helduendako, AXT Teatroren eskutik. Javier Barandiaran, Maren 
Basterretxea eta Miriam K. Martxante aktoreekin. Sarrerak, ohiko lekuetan, 
hamar eurotan.
Etzi, domeka, Amaia antzokian, 19:30ean.
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Talde portaera

Pandemiaren hasieran, 
adituek esan zuten talde-
immunitatea lortzearekin 
batera bideratuko zela egoera. 
Ez da horrela izan. 
Herritarron izaera taldekoia, 
oinarrizkoa, bai geratu da 
agerian behin eta berriz.

-Gogoratzen duzue 
infekzioaren lehen asteetan 
armada espainiarra ibili zela 
lekuak behin soilik 
desinfektatzen? Eta zein izan 
zen jende askoren –taldearen– 
erreakzioa? "Dena beharko 
da". Gaur, guztiok dakigu 
neurri hura ez zela 
eraginkorra pandemiaren 
kontra.

-Hilabete hauetan, askok 
birusaren zabaltzailetzat 
gazteak hartu dituzte 
lehenengo, eta ondoren, 
txertoa hartu ez duten 
pertsonak. Omikronarekin 
ikusi dugu, baina, birusaren 
mugikortasuna beste zerbaiten 
araberakoa dela –
zientziarentzat oraindik 
ezezaguna den zerbait–.

-Planeta hobeagoaren alde 
dagoen gizarte honek, inoizko 
gizarterik aurrerakoienak, alde 
batera utzi du Osasunaren 
Mundu Erakundearen eskaria 
–herrialde pobreei laguntzea–, 
eta geureaz soilik arduratu 
gara.

-Irratiko iritzi-emaile bati 
entzun berri diot egoera 
honetan falta direla liderrak 
–eta ez gestoreak–. Horixe, ba, 
liderrak behar dituzte 
animalia zein gizaki taldeek.

azkEN bERba

ANDER ETXEBERRIA

Jone Olabarria aRRaSatE
Ikasten jarraitzeko gogorik ez 
eta industrian lan asko zegoen 
arren, urdaitegian lanean hastea 
nahiago izan zuen Manoli Tenak, 
duela ia 40 urte. Bere lana mai-
te duela dio, eta, batzuetan ordu 
asko diren arren, "oso pozik" 
dago urte hauetan guztietan 
egindakoarekin.
Nola hasi zinen arlo honetan lanean? 
Familiatik datorkizu?
Azokako urdaitegi batean hasi 
nintzen lan egiten, 14 urte ni-
tuela. Hainbat urtez bertan ibi-
li eta gero, hogeita bost urte 
nituela pausoa eman eta hara-
tegia jartzera animatu nintzen, 
nire kontura. Dagoeneko 27 urte 
daramatzat. Hasieran, Seber 
Altuben jarri nuen, eta duela 
hamaika bat urtetik hemen nago, 
Otalora Lizentziaduna kalean. 
Baina ez, ez datorkit familiatik.
Okelaz gain, ezagunak zarete jaki 
prestatuengatik...
Lokalez aldatzean, aprobetxatu 
eta prestatutako jakiak eskain-
tzen ere hasi nintzen, eta, egia 
esanda, oso pozik nago; harrera 
ona dute, batez ere, jaiegun edo 
festetarako, elkarteetan edo la-
gunekin jateko. Eguneroko lanak 
ere oso ondo funtzionatzen du. 
Ez dut sukalde erraldoirik, eta, 

hortaz, ezin ditut horrenbeste 
eman.
Zer da zure lanak duen onena?
Jendearekin dudan harremana 
da onena; bezero finkoak ditu-
zunean, konfiantzazko harrema-
na sortzen da. Supermerkatu 
handien kasuan, esaterako, ez 
duzu harreman estu hori sor-
tzerik. Hemen jendearen bizi-
tzaren eta egoeraren berri duzu, 
eta beraiek ere zure kontuak 
ezagutzen dituzte. Adineko per-
tsonekin, adibidez, asko igartzen 
dugu hitz egiteko behar hori. 
Eta okerrena?
Okerrena ordutegiak dira; den-
dako orduez gain, atzetik lan 
handia dago. Jakiak prestatu 
behar dira. Baina nik beti diot, 
gustura egiten baduzu, ez da 
horren txarra. Pozik egiten dut 
lan; asko balio du egunero jaiki 
eta lanera gustura joateak.
Gabonak igaro berritan, topera ibi-
liko zineten...
Egun arraroak izaten dira, lan 
askokoak, eta bultzada garran-
tzitsua da, bai, baina nik nahia-
go dut eguneroko martxa.
Igarri duzue alfertu egin garela eta 
prestatutakoa erosi?
Egun, jendeak gehiago jotzen 
du prestatutako plateretara. 
Elkarteetan edo bazkari bat an-
tolatzerakoan, bestela, beti per-
tsona berberak aritzen dira 
otorduak prestatzen. Kuriosoa 
da: goizetan etxeko andreak edo 
adineko pertsonak etorri ohi 
dira, eta eramaten dutena ere 
klasikoagoa da. Arratsaldeetan, 
berriz, gazteagoak, san jakobo 
edo hanburgesa eskean.

Manoli Tena, Otalora Lizentziaduna kaleko Saburdi harategian, eguaztenean. J.O.

goiENa 0kM giDa

"Asko balio du egunero 
lanera gustura etortzeak"
MANOLI TENA SabuRDi HaRatEgia
txuleta edo hanburgesak eraman, eta gazte zein adineko izan, harategiko bezeroekin 
gertutasuna eta konfiantzazko harremana sortzearen garrantzia azpimarratu ditu

"Gaur egun, jendeak gehiago zaintzen du bere burua, eta askok 
ere alergiak edo arazoak izaten dituzte. Horregatik saiatzen gara 
produktuak gluten gabekoak, laktosa gabekoak eta ahalik eta 
osasuntsuenak izaten. Begano eta begetarianoendako ere eskaini 
behar dituzu produktuak. Baina, normalean, plantxan egiteko 
produktuak saltzen dira: xerra, petxuga... Ez da lehen bezala; ez 
dute sarritan eskatzen haragi gisatua egiteko kilo bat".

Gehiago zaintzen dugu elikadura?

Goiena 0Km 
Gidaren 

eskaintza 
osoa

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka
www.pefc.es
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