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Zu hemen zaude.
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ORAIN ARTEKO GOGORRENA, ZALANTZARIK GABE"
Izaskun Arriaran, Itsas Salbamendu Humanitarioko
lehendakaria, 'Aita Mari' itsasontzian ari da Mediterraneoan / 4
Izaskun Arriaran, joan den astean, Aita Mari itsasontzian, itsasoan erreskatatutako bi haurrekin. PAU DE LA CALLE
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2

DEBAGOIENA

Egubakoitza 2022-02-04 GOIENA ALDIZKARIA

Pello Zabalaren aldeko hiletan, Lehendakaria, Gipuzkoako ahaldun nagusia eta Oñatiko alkatea, politika, kultura, euskara eta hedabideetako ordezkari hainbatekin batera. ARGAZKIAK: XABIER URZELAI

Negua lorez bete
da Arantzazun

Hileta elizkizunean zehar Xabier Euzkitze esatariak hiru
bertso eskaini zizkion, eta, bukaeran, Agur Jaunak abestu
zuten elizara hurbildu ziren
guztien artean, Oñatiko txistulari bandaren doinuak lagun.

Heriotzaren kausa

Hasier Larrea ARANTZAZU
Atzo, osteguna, 17:00etan egin
zuten Pello Zabalaren ohorezko
hileta elizkizuna, Arantzazuko
santutegian. Joxe Mari Arregi
frantziskotarren probintzialak
esan zuen meza, Zabalaren senitartekoen eta euskal gizarteko
pertsonalitate ezagun askoren
aurrean; azken agurra egitera
joan ziren, besteak beste, Izaro
Elorza Oñatiko alkatea, Naiara
Goia Arantzazulab-eko zuzen-

daria, Jose Luis Elkoro Bergarako alkate ohia, Iñigo Urkullu
lehendakaria, Markel Olano
Gipuzkoako ahaldun nagusia,
Jonan Fernandez Eusko Jaurlaritzako ordezkaria eta Martxelo Otamendi Berria komunikabideko zuzendaria.
Arregik ekitaldian azpimarratu zuen "bizitza eta heriotza bata
bestearekin diren bezala, halaxe" izan direla Pello Zabala eta
Arantzazu. Oro har, esker one-

ko azaldu zen bere lagunarekin:
"Ikas dezagun Pellorengandik
bakoitzak jaso duena biderkatzen,
eta besteen zerbitzuan jartzen".
Zabala Bengoetxea sendiko
ordezkari batek eta Pello Zabala apaizgai zeneko ikaskideek
ere hartu zuten hitza. Azken
horiek adierazi zuten "Pello Zabalari eta Arantzazuko frantziskotar guztiei esker gure arteko
belardia negu latzaren erdian
lorez bete" dela.

Bere gertukoek azaldu dute COVID-19 gaitzak arindu duela
Zabalaren heriotza, baina aurretik zituen osasun arazoak
izan direla heriotzaren benetako arrazoia: "Hondatuta zituen
birikak eta giltzurrunak, eta
gaitz honek airean eraman du".
Halere, gehitu dute "bat-bateko
kontua" izan dela: "Medikuak
asteazken goizean esan zuen
proba batzuk egin behar zizkiotela, eta emaitzak txarrak izanez
gero ez zuela gaitzak mendean
hartuko. Bagenekien ez zegoela
ondo, baina ez genuen espero
dena hain azkar pasatzea".
Urtarrilaren erdialdean Arantzazuko 23 frantziskotarretatik
20 kutsatu ziren koronabirusarekin. Arregi probintzialaren
esanetan, Zabala izan da larri

"NATURA, KULTURA,
EUSKARA… ZAINDU
ETA LANDU ZITUEN.
HARK EREINDAKO
HAZIAK FRUITUAK
EMANGO DITU"

"ASKOTARIKO
ALORRETAN JAKINTSU.
OROITZEN NAIZ HAREN
IRUDIAZ: ARANTZAZUN
IBILIAN, LIBURUA
ESKUETAN"

"ARANTZAZUN
ETA EUSKAL
HERRIAN HUTSUNE
HANDIA UTZI DU;
BETI IZANGO DUGU
GOGOAN"

"IDAZLE, AURKEZLE,
MUSIKAZALE,
METEOROLOGO...;
ARLO GUZTIETAN, PELLO
ZABALA BETI
GIZATASUN HANDIZ"

Eguazten arratsaldean zendu zen Pello Zabala Bengoetxea, Debagoieneko Ospitalean,
COVID-19arekin. Hamarkada luzez Arantzazuko Santutegian bizitako frantziskotarrak
dibulgatzaile lanetan jardun du beti, izan idazle, musikari edo eguraldi iragarle

IÑIGO URKULLU,
LEHENDAKARIA

IZARO ELORZA,
OÑATIKO ALKATEA

MARKEL OLANO,
GIPUZKOAKO AHALDUN NAGUSIA

DENIS ITSASO, ESPAINIAKO
GOBERNUAREN ORDEZKARIA EAE-N

Bere ekarpena
txalotu nahi
du Goienak
Komunikabideei ateak
zabaltzen zizkien Pello
Zabalak, eta Goiena
Komunikazio Taldearekin
portaera paregabea
erakutsi du betidanik. Iban
Arantzabal zuzendariak
honako hitz hauek jarri
dizkio bere galerari:
"Pello etxekoa izan dugu
beti, eta oraindik ere
aditzak iraganean jartzea
ez da erraza. Malkotan
hartu dugu albistea.
Goienarentzat bakarrik ez,
euskaltzale garen
ororendako da galera, asko
eman baitu euskaltzaleak
diren proiektuetan.
Pertsona jakituna, jantzia
eta ona joan da, arlo
guztietan; hori beti izango
da albiste txarra".

"HAINBESTE IZAN DA
PELLO NIRETZAT.
HORREN GERTUKO IZAN
DA. HAINBESTE MAITE
IZAN DUT… HITZIK
GABE GERATU NAIZ"
MADDALEN IRIARTE, EH BILDUKO
LEGEBILTZARKIDEA
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Oinez zebilela irakurtzen zuen gizona
Arantzazuko bizilagunek
tristuraz bizi dituzte azken
egunok. Izan ere, oso gertukoa
zuten Pello Zabala, eta auzokide
guztiak bat datoz bere
ezaugarriak deskribatzeko
orduan.
Milikua ostatuko Angel Mari
Milikuak gogoan du 8 urte
inguru zituenean Zabalak soinua
jotzen erakutsi ziola: "Uda batez
erakutsi zidan solfeoko
oinarriak, eta harrezkero beti
azaldu izan zaigu ostatura.
Herrikoia eta eskuzabala zen,
jendeak hogei aldiz galdetu
arren ze eguraldi egin behar
zuen, denei erantzuten zien
modu adeitsuan".
Sindika hoteleko Pili Otxoak
plazatxoan ikusi ohi zuen
egunero: "Liburu bat irakurtzen
egoten zen, baina ez eserita,
ibiltzen baizik. Esaten nuen
ezinezkoa zela, baina ziurrenik
buruz jakingo zuen ibilbidea".
"Ia egunero" egoten zen,
ostera, Goiko Benta ostatuko
Miguel Maiztegirekin.
"Elkarrizketa arruntak" izaten

egon den bakarra: "Gainerakook
aparteko sintomarik gabe igaro
dugu gaitza". Joan den asteko
ostegunean ospitaleratu zuten
Zabala Debagoieneko Ospitalean.

Abade eta filosofo
Amezketan (Gipuzkoa) 1943.
urtean jaioa, 10 urte zituenetik
bizi zen Arantzazun, apaiz izateko joan baitzen ikastera bertara. Umetatik izan zuen irakurtzeko zaletasuna, eta, horri
esker, amarekin asko ikasitakoa
zen, "oinez ikasi aurretik ia",
berak zioenez. 1958an egin zen
abade. Filosofia ere ikasi zuen,
Erriberrin (Nafarroa), eta ondoren Teologia, Arantzazun.
2018an ohorezko euskaltzain
izendatu zuen Euskaltzaindiak.

"GALERA DA,
BAINA UZTEN DIGUN
ONDAREA ERE HANDIA.
ESPARRU ASKOTAN
EGIN ZITUEN
EKARPENAK"
NAIARA GOIA,
ARANTZAZULAB
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"Pelloren hutsunea betetzea oso
zaila izango da, arlo guztietan"
JOXE MARI ARREGI FRANTZISKOTARREN BURUA

Sindikako Pili Otxoa eta Milikuako Angel Mari Milikua. ARANTZAZU EZKIBEL

zituzten, "gaurkotasuneko
kontuei eta eguraldiari buruz,
besteak beste".
Arantzazulab-eko Olatz
Fernandezek "paseatzen,
kontzentratuta eta behera
begira" gogoratzen du Zabala.
Gizarte Berrikuntza Laborategiko
langileak nabarmendu nahi izan
du "orain joan zaigula"
konturatuko dela euskal gizartea
zer-nolako ekarpena egin duen:
"Ea gai garen berak utzi duen
ondare ikaragarria ondo kudeatu
eta zaintzeko".

Eguraldi iragarle
Berez ez zuen meteorologo ikasketarik, baina eguraldiaren
berri ematen hasi zen Arantzazuren izena zabaltzeagatik. Aurrena, hilean behin tenperatura
ematen; gero, astean behin, eta,
azkenean, egunero eta iragarpenak eginez. Azken egunera
arte kolaboratzaile jardunean
segi du Euskadi Irratiko Landaberri programan. Urteetan
aritu da Goienako kolaboratzaile lanetan, eguraldi iragarpenak
eginez Goiena telebistarako.

"Erreleborik ez"
Elkarrizketatu guztiek aipatu
dute kosta egingo zaiela Pello
Zabalaren figura atzean uztea.
Milikuak argi eta garbi dio:
"Halako pertsona inportante
baten hutsunea betetzeko
erreleborik ez da egongo, ez
abade, ez musikari, ezta
eguraldi iragarle arloan ere. Zulo
handia utzi digu".
Auzoa "nahiko triste"
geratzen ari dela gaineratu du
Otxoak, "jende nagusi asko" hil
delako azkenaldian.

1990era arte. Gainera, hainbat
egunkari eta aldizkaritan idatzi
zuen, besteak beste Arantzazu,
Ardatz, Egan, Habe, Jakin, Zeruko Argia eta Berria-n. Bi liburu idatzi zituen, Naturaren
mintzoa: Egunez egun, sasoien
gurpilean (Alberdania, 2000) eta
Zeruan zer berri: Arantzazuko
talaiatik eguraldiari begira (Alberdania, 2006).

Musikari amorratua

Euskaraz ez ezik, iaioa zen latinez, gazteleraz eta frantsesez
hitz egiten, eta Arantzazuko
apaiztegiko irakasle izan zen

7 urterekin hasi zen musika
ikasten, Amezketako parrokian;
bere ibilbidean zehar mezetarako zenbait pieza konposatu zituen. Musikazale handi bezala
izango da gogoratua; 2000. urtean
azaldu zuenez, 3.000 diskoko
bilduma zeukan.

"OSO JAKINTSUA
ZEN, ETA EZ
EGURALDI GAIETAN
BAKARRIK: ASKO
ZEKIEN GAUZA
ASKOREN INGURUAN"

"ERREFERENTE
HANDIA ARLO ASKOTAN.
IDAZLE, POETA,
NATURA-ZALE…
HUTSUNEA
SENTITUKO DA"

Hizkuntzalari eta idazle

ANDONI AIZPURU,
EITB-KO EGURALDI BERRIEMAILEA

GONTZAL MENDIBIL,
MUSIKARIA

Umetan, 1962an Arantzazun apaizgaia zela, ezagutu zuen Arregik
(Azpeitia, 1952) Zabala. Teologia ikasketak amaitzean, Erroman,
Madrilen, Gasteizen, Bilbon eta Donostian bizi izan da, Elizari
lotuta beti. Duela 12 urte itzuli zen Arantzazura, eta harrezkero
egunero izan dute elkarren berri.
Nola definituko zenuke Pello Zabala?
Berari buruz entziklopedia bat egin daiteke. Leiala, zintzoa eta
langilea zen, Arantzazu barru-barruan txertatuta zeukana. Irakurle
amorratua izanik, euskal kultura goitik behera menperatzen zuen.
Bestalde, bere buruari ez zion
aparteko garrantzirik ematen.
Toki askotatik deitzen bazioten,
ez zen berak hori bilatzen
zuelako. Ezetz esaten ez zekien
gizona zen.
Gertukoek oso azkarra zela
diozue.
Nik ez nuen eskoletan berarekin
GOIENA
kointziditu, zaharragoa zelako.
Baina bere ikaskideek beti esan
izan dute azterketak di-da batean bukatzen zituela. Berehala
ikasten zuen, esfortzu handiegirik egin gabe, gainera. Gauzak
esku artetik erraz ateratzen zituen, gaitasunez betea zelako.
Zergatik zen hain maitatua?
Herrian oso txertatua zegoelako. Zenbat lagunekin ote zeuzkan
harremanak, auskalo! Hainbeste urtetan egon da telebistan eta
irratian... Arantzazura zetozen bisitari denek galdetzen zuten
beragatik: Pello ez al dago?
Beti han egoten baitzen.
Urte bakarra egin du Arantzazutik kanpo. Teologia ikasketak
bukatzen genituenean, meza eman eta gero, urtebete joaten ginen
Bilbora pastoral ikastaro bat ematera. Harrezkero beti egon da
hemen, azken 60 urteetan, gutxi gorabehera.
Eta egunerokoan, nola jokatzen zuen?
Diskrezioz. Ez zen aspertzen zuen horietakoa; bere bizimodua
egiten zuen. Azkar esanda, anai arteko giro goxoa sortzen zuen,
goxoa zelako bera. Beti alai, beti irripar puntu batekin, txistea
egiteko gertu.
Arantzazuko organista ere bazen.
Bizitzari musika jartzen zion. Ume-umetatik pianoa ikasitakoa,
organista ona zen. Ehunka kantu egin ditu, doinu eder eta goxoz;
kantu herrikoi eta suabeak guztiak, gustura entzuten zirenak.
Domeketan inoiz ez zuen hutsik egiten organoa jotzeko, joan den
domekan izan ezik, ordurako Arrasateko ospitalean baitzegoen
ingresatuta.
Kostako zaizue haren hutsunea betetzea.
Orain ez dakit nola. Ikono bat izan da Arantzazurendako,
bozeramailea, Iñaki Beristain bezala. Hura joan zitzaigunetik 5 urte
beteko dira aurten. Eta orain Pello joan zaigu. Mingarria da oso.

"BIZITZARI
EMATEN ZION
GRAZIA ETA
POZA. BETI UMOREZ
ETA ELEGANTE.
JAKINTSU HANDIA"
JAKOBA ERREKONDO,
AGRONOMO ETA PAISAJISTA

"EGURALDI
IRAGARPENA BAINO
ASKOZ ERE GEHIAGO
EMATEN ZIGUN. OPARIA,
ASTERO-ASTERO,
IRRIBARREZ"
ARANTXA ARTZA,
KAZETARIA
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"Onartezina da
ikusten duguna,
eta inork ez du
ezer egiten"
IZASKUN ARRIARAN SMH-KO LEHENDAKARIA ETA ERIZAINA
Urteko lehen misioa bukatu berri du Itsas Salbamendu Humanitarioaren 'Aita Mari'
ontziak. Domekan lur hartu zuten Lampedusan 176 errefuxiatuk eta boluntarioek
Uxue Igarza Loiola ARAMAIO
Itsas Salbamendu Humanitarioko (SMH) lehendakaria da Izaskun Arriaran aramaioarra,
azaroaz geroztik. Aita Mari
ontzian ari da, euren jatorrizko
herrialdeetatik ihesi doazen
pertsonak erreskatatzen. Nolanahi ere, bere burua aurkezteko,
beste ezeren gainetik, erizaina
dela azpimarratu du.

Erizaina izateak zerikusia du zure
gainerako jardunetan?
Jakina. Erizaintzak aukera asko
ematen ditu gobernuz kanpoko
erakundeen (GKE) proiektuetan
parte hartzeko. Jendea laguntzea
dago gure jardunaren oinarrian
–erietxeetan edo bestelako eremu batzuetan–, eta hori da gure
lanak ematen digun aukera politena. Horregatik, nonbaitera
joan eta nola aurkeztu behar
nauten galdetzen didatenean,
beti erantzuten dut gauza bera:
erizaina naiz. Oso harro nago
eta asko gustatzen zait nire lana.

Makina bat misiotan hartu duzu
parte, baina Debagoieneko Ospitaleko lana utzi gabe...
Itsas Salbamendu Humanitarioko kide izan aurretik, Nikaraguan
egon nintzen bi aldiz, beste bitan
Ekuadorren –proiektu desberdinekin–, eta Saharako kanpamenduetan ere izan naiz ospitaleetan lanean. Hori egin ahal
izateko, oporrak edo jaiegunak
baliatu ditut, eta oraingoan,
estreinakoz, baimen berezia eskatu dut urtarrilean abiatutako

SMHko misio honetara etorri
ahal izateko.

Nola joan da urteko lehen misioa?
Egin ditudan guztietatik gogorrena izan da; zailena, duda
barik, gainera. Hasteko, 280
lagun zeramatzan ontzi baten
berri izan genuen, eta horren
bila abiatu ginen. Itsaso zakarra
zegoen, euria eta hotza, gaua
zen, eta oso nekeza izan zen
ontzia topatzea. Aurkitu bezain
laster Italiarekin harremanetan
jarri ginen, baina ez ziguten
baimenik eman bertan zeuden
pertsonak gurera, Aita Mari-ra,
ekartzeko. Hala, haien ondoan
geratu ginen. Denbora batera,
italiarren bi itsasontzi etorri
ziren, eta eraman egin zituzten
guztiak. Gu lasai geratu ginen,
baina hurrengo egunean jakin
genuen zazpi pertsona hil zirela hipotermiarekin. Benetan
gogorra izan zen. Horren ostean,
hiru egun egin genituen nabigatzen, eta aurreko egubakoitzean, urtarrilaren 28an, egin
genituen 176 lagun erreskatatzeko bi operazioak. Tartean,
itsasoan geundela, jakin genuen
naufragio bat gertatu zela Tunezko uretan eta 30 bat pertsona hil zirela.

Erreskateak nolakoak izan dira?
Lehenengoa oso gogorra izan
zen. 105 pertsona atera genituen;
horietatik bederatzi 10 urtetik
beherako haurrak ziren. Egoera
larrian zeuden iheslari gehienak;
asko, hipotermiatik gertu. Hoz-

tuta, bustita, izugarrizko beldurrarekin... Maniobra ondo joan
zen, baina arriskutsua izan zen,
oso urduri zeudelako.  
Erreskatatu ostean, Aita Mari-n zeudela, lau pertsona hil
ziren. Nekeak jota-edo, itsasora
erori ziren ontzitik. Ez dakigu
gehiago horren inguruan; gainerakoek ez dute horri buruz
hitz egin nahi. Eta bigarren
erreskatea lasaiagoa izan zen;
eguerdia zen, eguzkia ere bazegoen, eta gehienak 20 urte in-

Bailarako bi
proiektuan
Pello Gorrotxategi oñatiarra
ere SMHko kidea da;
zehazki, Izaskun
Arriaranen gidaritzapean,
zuzendaritza batzordeko
kide da beste lau lagunekin
batera. 2019an batu zen
GKEra eta hainbat
zereginetan jardun du; hala
nola logistika kontuetan,
portura materiala eramaten
eta osasun langileei
laguntza ematen. Momentu
honetan, erakundeko
berme batzordea eratzen
ari da oñatiarra, beste bi
kiderekin batera, eta
sentsibilizazioaren arloan
eragitea da asmoetako bat.

Izaskun Arriaran, aurtengo urtarrilean, Aita Mari itsasontzian. PAU DE LA CALLE

guruko mutilak ziren. Halere,
oso egoera ahulean zeuden denak.

dia egin behar genuela bertan,
pandemia kontuengatik.

Behin erreskatea eginda, egoera
baretu egiten da ontzian?

Zein da erreskaterako prozedura
eta, ondoren, baimena jasotzekoa?

Emozio nahasketa itzela da. Azken kasu honetan, Aita Mari-n
egin zituzten bi egunak oso gogorrak izan ziren. Ez ziguten
baimenik ematen porturatzeko,
eta Lampedusa uhartera gerturatu ginen proba egitera. Esan
ziguten ainguratuta geratu gintezkeela portutik metro batzuetara; baina itsaso oso txarra
zegoen eta aingura lur azpian
trabatuta geratu zen, atera ezinda. Itsasontzia arriskuan zegoen,
eta ainguraren katea moztu behar
izan genuen. Egoera hartan,
berriz eskatu genuen porturatzeko baimena, baina ukatu egin
ziguten sarrera. Hala, astelehenerako bost metroko olatuak
zetozela zela jakinda, Sizilia
aldera joatea erabaki genuen,
babes bila. Ordubetez nabigatu
genuen, baina ezinezkoa izan
zen aurrera egitea; olatuak ikaragarriak ziren eta jendea zorabiatzen hasi zen. Buelta egin,
eta berriz Lampedusara gerturatu ginen. Egoera azaldu genuen,
beste behin, eta, azkenean, domekan, Lampedusako portua
emango zigutela esan ziguten.
Une hartan, ikaragarrizko festa
sortu zen; denak hasi ziren abesten, dantzan... Baina porturatzeko momentua ere zaila izan
zen. Gainera, gauean jakin genuen hamar eguneko berrogeial-

Prozedura nahiko erraza da.
Ontzi bat ikusten dugun momentuan, inor erreskatatu aurretik, abisatu egin behar dugu.
Nongo uretan gauden jakin, eta
dagokion herrialdeari eman
behar diogu abisua. Baina, esaterako, Maltaren erantzunik
jasotzen ez badugu –normalean,
hala izaten da–, Italiara bidaltzen
da mezua, eta baita Espainiara
ere –hori baita gure bandera-herrialdea–. Inoren erantzunik ez
badugu, segurtasuna bermatzeko txalekoak banatzen zaizkie
errefuxiatuei, eta berriz idazten
da herrialdeetara. Hori eginda,
zain geratzen gara, pertsona
horiek Aita Mari-ra igotzeko
baimena eduki arte. Eta ez badugu baimenik jasotzen, beraien
ontzia arriskuan dagoela deklaratzen dugu guk, eta operazioarekin hasiko garela jakinarazten
dugu. Behin denak Aita Mari
barruan egonda, erreskatearen
berri ematen da, eta lehenbailehen portu seguru bat nahi
dugula esaten dugu. Gehienez

"EGIN DUGUN MISIO
ZAILENA IZAN DA
AZKEN HAU; ORAIN
ARTEKO GOGORRENA,
ZALANTZARIK GABE"
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ere, sei egun egin izan ditugu
portu baten zain.

Nola prestatzen dituzue misioak?
Portuan hamar bat egun egoten
gara dena prestatzen: taldea
ezagutu, gerta daitezkeen arriskuei aurre egiteko ariketak egin...
Eta gero, misioa bera aztertzen
da: erreskatea nola egingo den,
nork parte hartu behar duen
momentu bakoitzean... Eta itsasontzia bera ere prestatu egin
behar da. Orain, hamahiru lagun
egon gara. Zortzi profesionalak
dira -kapitaina, bi ofizial, makinetako arduraduna, makinetako marinela, itsasontziko
beste bi marinel eta sukaldariaeta boluntario moduan medikua,
erizaina, erreskatean adituak
diren bi pertsona eta kazetari
bat egon gara.

Misioetako erizaina izateaz gain,
SMHko lehendakaria ere bazara.
2017an joan nintzen lehenengo
aldiz Kiosko (Grezia) errefuxiatuen kanpalekura. Hamabostaldi bat egin nuen han, boluntario
–erizain lanetan–, eta ordutik
ezin izan dut beste alde batera
begiratu. GKEarekin harremanetan jarri nintzen, eta proiektu horren koordinatzailea izan
nintzen denbora batera. Tarte
horretan, erreskate ontzia erosi
zen. Aita Mari-ren lehenengo
misioan parte hartu nuen. Bide
honetan asko ikasi dut ondoan
izan ditudanengandik, eta, lehendakari izateko proposamena
egin zidatenean, kosta egin zitzaidan arren, baiezkoa eman
nuen.

Zer egiten duzue Kiosen?
Osasun arreta ematen diegu
kanpalekuan pilatuta dauden
pertsonei. 2015ean hasi zen jendea bertara iristen, eta SHM ere
urte berean joan zen erreskate
talde gisa. Gobernuak ezin zuen
asistentzia bermatu pertsona
guztientzat, eta horregatik joan
ginen gu. Klinika txiki bat jarri
genuen –klinika esaten dudanean,
obretako kontainer bati buruz
ari naiz–, eta, arratsaldero, medikuak eta erizainak errefuxiatuak artatzen dituzte. Kontuan
hartu behar da 1.000 lagunentzako kanpaleku baten 2.000-4.000
pertsona zeudela hasieran, bai-

"EGUNERO HILTZEN DA
JENDEA ITSASOAN
ETA AGINTARIEK EZ
DUTE EZER EGITEN;
EZTA EUROPAK ERE"

na 8.900 izatera ere iritsi direla.
Hala, guk ere gure laguntza
indartu genuen bi mediku eta
bi erizainekin. Zailtasun guztiak
gaindituta, pandemia tarteko,
etengabeko osasun arreta ematea lortu dugu.  

Nolako esku-hartzeak egiten dira?
Bizi baldintza eskasek eragindako gaitzak artatzen dira, nagusiki: azaleko infekzioak, arnas
aparatuko infekzioak, gastroenteritisa –kalitate txarreko elikagaiak ematen zaizkielako–...
Eta arratoien hozkadak eta sugeen eta eskorpioien ziztadak
ere ohikoak dira. Bestetik, orain
dela bi urte ikusi genuen hortzetako arazoak ere ohikoak
zirela kontsultan, eta horretara
bideratutako arreta ematea erabaki genuen. Bost misio egin
ostean, 2021eko udatik aurrera,
Alemaniako GKE batekin batera, etengabeko arreta ematen
ari gara; sekula ez dugu ikusi
jendea dentistarenetik hain pozik irteten. Oso aberasgarria
izaten ari da.  

Pandemiak eragin du asistentzian?
Jakina. Adibidez, pandemia hasi
aurretik, hondartzaren batera
ontzi bat iristen zenean, arreta
ematera joaten ginen. Larrialdiei
erantzuten genien, eta egoera
zaurgarrian zeudenak identifikatu –haurdun egon zitezkeenak,
adinekoak, gaixotasun kronikoak
zituztenak...–. Gero, guztiak
kanpamendura eramaten zituzten eta bertan egiten genien
jarraipena. Baina, COVID-19aren
aitzakiapean, hori egiteko aukera ere kendu egin digute.

Zenbat GKE zaudete Kiosen osasun
arreta ematen?
Urte osoan gu bakarrik egon
gara kanpaleku barruan. Kanpoan, Medicos Sin Fronteras
egon izan da bestelako arreta
mota bat ematen –esaterako,
haurdunaldiei jarraipena egiten–,
baina orain dela bi urte joan
ziren. Urte bukaeratik hona,
GKE askok alde egin dute eta
bakarrik geratu gara uhartean.

Jabetzen gara pertsona horiek bizi
duten egoera latzaz?
Ez, ez da ezer iristen; hedabideek
erakusten dutena bakarrik –eta
guk asko eskertzen dugu hori–
. Orain, adibidez, garrantzitsuena ez da 176 pertsona erreskatatu ditugula, baizik eta hemen,
misioetan, ikusi dugun guztia.
Horregatik beste bide bat lantzen
hasi gara SMHn, Aita Mari ontziaz eta Kiosko proiektuaz gain.
Sentsibilizazioan jarri nahi dugu

indarra. Errealitatea zein den
erakutsi nahi dugu; hausnarketa prozesu bat abiatu. Hogei
herrialdetako pertsonak erreskatatzen ari gara itsasoan;
baita Bangladeshtik datozenak
ere. Gertatzen ari dena onartezina da. Egunero hiltzen dira
ihesi doazen pertsonak Mediterraneoan –egun batean zazpi,
hurrengoan lau, hurrengoan
37...–, eta herrialdeetako agintari eta politikariek ez dute
ezer egiten; ezta Europak ere.
Gainera, salatu nahi dugu behar

dutenei laguntzeko baino gehiago, GKEetako kideak kontrolpean izateko erabiltzen dutela
dirua: besteak beste, azken
misioan, bi drone izan ditugu
gainean une oro, gure jarduna
kontrolatzen.
Sabino Arana saria eman
berri digute gure lanagatik,
eta hori bera azpimarratu nahi
izan dugu saria jasotzerakoan:
asko eskertzen ditugula halako
aintzatespenak, baina erakundeek hitz asko eta ekintza gutxi
egiten dituztela.

5

Eta norbanakook zer egin dezakegu egoera aldatzeko?
Jendea errespetuz tratatzea. Eta,
jakina, altxatu egin behar dugu
gizarte moduan; politikariei
adierazi behar diegu ezin dugula horrela jarraitu. Bestetik,
txikitatik erakutsi behar diegu
haurrei gainerakoak errespetuz
tratatu behar direla eta pertsona guztien eskubideak bermatu
behar direla. Eta helduok ere
hausnartu beharko genuke; esaterako, ohikoak diren esamolde
xenofoboen gainean.
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KORONABIRUSA

2022an, 1.000 kasutik
behera lehen aldiz
Apalduz doaz datuak. Debagoienean joan den astean baino 168 kasu gutxiago
hauteman dira, 273 puntu jaitsi da intzidentzia eta bi eri gutxiago daude Arrasateko
Ospitalean. Datuetatik harago, gaurtik aurrera EAEn ez da ziurtagiria erabili beharko.
Jon Irizar Aranguren DEBAGOIENA
Pandemiaren eboluzioaren adierazleek beheranzko joera hartu
zuten urtarrilaren bigarren hamabostaldian, eta, motel bada
ere, bide horri eusten diote.
Eusko Jaurlaritzak proba diagnostikoak egiteko protokoloa
aldatu zuenetik –urtarrilaren
13an argitaratu ziren lehen datuak protokolo berriarekin–,
bailaran zazpi egunetan zenbatu den positibo kopuru txikiena
izan da azken astekoa: 901. Intzidentzia-tasaren bilakaera are
adierazgarriagoa izan da: 8.633an
zen orduan, eta 3.039an da egun.

Debagoieneko Ospitalean, aldiz,
hamabost herritar zeuden ospitaleratuta duela hiru aste; atzo,
berriz, lau.

Ziurtagiria, bertan behera
Joerak joera, zuhurtziarako dei
egin du Iñigo Urkulluren Gobernuak. Horren adibide, LABIk
otsailaren 13ra arte neurri murriztaileak luzatzeko erabakia
hartu izana.
Ordutegi eta edukierei dagozkien neurriak Gobernuaren
eskumena izaki, indarrean dira
datorren domekara arte. Ziurtagiriaren erabilera luzatzeko

'Pirinioetako bidea', erabakitzeko
eskubidearen aldeko ekimena
Higer lurmuturretik Creusera, Pirinioetako 300 tontor
argiztatzea da uztailaren 2ko ekimenaren helburua
J.I.A. DEBAGOIENA
Gure Eskuk eta Kataluniako
ANC (Assemblea Nacional Catalana) zein FEEC (Federacio
d'Entitats Excursionistes de
Catalunya) eragile sozialek deituta, autodeterminazio eskubidearen aldeko ekimena egingo
da uztailaren 2an, zapatua. Higer
lurmuturretik Creusera argi-lerro bat osatuz, Pirinio osoan
zehar dauden 300 tontorretik
gora une berean argiztatzea da
antolatzaileen helburua.
Joan den larunbatean aurkeztu zuten ekimena, Bilbon. Gure
Eskuren bozeramaile Amalur
Alvarezek eta Josu Etxaburuk
hauxe adierazi zuten: "Ekimenaren bidez nazioarteko komunitatearen arreta gureganatzea
da xedea". Katalanak eta euskal
herritarrak libre eta burujabe
izatea, nork bere etorkizuna
erabakitzea eta herritarren bo-

Tontorren
zerrenda
Baztan eta Zubiri inguruko
gailurrak -berdeak guztiakegokitu zaizkie bailarako
herriei.
• Bergara eta Elgeta:
Artzamendi (926 m)
• Antzuola:
Buztanzelai (1.029 m)
• Oñati:
Hauza (1.305 m)
• Aretxabaleta,
Eskoriatza eta Leintz
Gatzaga:
Iduzkimendi (845 m)
• Arrasate:
Iparla (1.049 m)
• Aramaio:
Argintzu (1.208 m)

eta zabaltzeko, baina, justiziaren
hobespena behar zuen Jaurlaritzak; eskaera eta bere eraginkortasuna "behar bezala" argudiatu ez izana egotzita, ukatu
egin zion baimena EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak. Beraz,
martitzenenetik gaueko aisialdian eta 50 lagunetik gorako
jatetxeetan zen beharrezkoa
egiaztagiria.
Bada, epaitegiaren erabakia
eta aipatutako neurria "kontrajarriak" zirela iritzita, Osasun
Sailak EAEn ziurtagiriaren
erabilera bertan behera uztea
erabaki zuen atzo arratsaldean.

Positibo kasuak eta intzidentzia
Positiboak Positiboak Positibo Positiboak Intzidentzia tasa
aste
aurreko metatuak biztanleekiko
14 egunekoa,
honetan
astean
100.000 biztanleko

Arrasate

303

340

8.301

%37,96

2.911

Bergara

200

241

5.228

%35,85

2.932

Oñati

140

160

4.361

%38,16

2.615

Aretxabaleta

114

166

2.529

%35,58

3.954

Eskoriatza

84

84

1.481

%35,85

4.094

Aramaio

19

23

524

%35,99

2.839

Elgeta

19

18

291

%25,50

3.271

Antzuola

18

27

795

%38,20

2.065

Gatzaga

4

10

69

%32,70

5.982

1.069 23.579

%36,84

3.039

DEBAGOIENA

901

OHARRA: EGUAZTENERA ARTEKO DATUAK

ITURRIA: OSASUN SAILA

Aurreko astean baino 168 kasu gutxiago atzeman dira azken zazpi
egunetan bailaran, eta 3.039,70ean da intzidentzia-tasa. Elgetak
salbu, herri guztiek egin dute behera kasu kopuruan; Aramaion
izan ezik, intzidentzia-tasa jaitsi egin da herri guztietan. 2022an
1.000 kasu baino gutxiago zenbatu diren lehen astea izan da.

rondatea entzun eta errespetatzea
izango dira "Pirinioetatik mundura" zabalduko diren mezuak.
"Ez gehiago, baina ezta gutxiago
ere".

Tontorrak, herrika
Ekimenaren nolakotasunari
dagokionez, herri bakoitzak argiztatu beharreko tontor bat
izango du izendatuta. Horrez
gain, bi esparru zein mailaketa
egin dituzte.
Alde batetik, bi nazioen artean
banatu dituzte 300 tontorrak;
Jaizkibeletik hasi eta Benasqueraino, 115 izango dira euskal
herritarrek argiztatuko dituzten
gainak. Bestetik, zailtasunaren
arabera mendi berdeak –gehiengoak igotzeko modukoak– eta
gorriak –mendizale trebatuentzat– izango dira.
LAB

Izen-ematea
Martxoan irekiko da gailur berdeetara igotzeko izen-ematea,
www.pirinioetakobidea.eus webgunean. Gailur gorrietara igotzeko eskaera bidea, bestalde,
zabalik da dagoeneko; pirinioetakobidea@gureeskudago.eus
helbidera idatzi behar da.

Lan erreformaren aurka, batuta
Espainiako Gobernuak eta estatu mailako sindikatuek onartutako lan
erreformaren aurka mobilizazioak egin ziren Hego Euskal Herrian
eguaztenean; tartean, baita bailarako hainbat enpresa eta udaletxe
ataritan ere. Azken berritzeak urteetan "inposaturiko" lan erreformen
"murrizketak" bere horretan mantentzen dituela aldarrikatu zuten.

GUTUNAK
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'Elephant in the room'
--------------------

PITER ENCINAS
ARRASATE

Lagun batek ingelesezko
esamolde bat irakatsi zidan;
ironiaz beteta dago, eta, aldi
berean, asko esaten du.
Esamoldea hauxe da: Elephant
in the room. Eta esan nahi du:
Elefante bat gela batean.
Dirudienez, esamolde hori
erabiltzen da egoera bat oso
bistakoa denean baina
arduradunek ez dutenean ezer
egiten. Jarrera horiek oso
ohikoak izaten dira, batez ere,
klase politikoan.
Arrasaten holako gertaerak
daude, non politikariek beste
aldera begiratzen duten

elefantea egon arren edota
arazoak edo hutsuneak iraun.
Gaia hain kezkagarria ez
balitz, oso dibertigarria
izango litzateke pertsona
batzuk elefante batekin gela
batean ikustea.
Hitz egin dezakegu gure
lagunak edota senideak hil eta
gero duintasunarekin
agurtzeari buruz, baina leku
duin batean, non hotza, euria
edo haizea egiten badu ez
ditugun eguraldi txarraren
ondorioak jasan beharko, non
baliabide teknikoak
aproposak izango diren.
Hondakinen kudeaketari
edo alternatiba negargarriak
ematen dituztenei buruz hitz
egin dezakegu, adibidez:

zabortegiez edo erraustegiez,
Zaldibarko zabortegian
gertatu zenari buruz hitz egin
dezakegu, bi hildako eta zero
errudun.
Santa Marina, Santa Teresa
edo Doneztebe Portuko
kaleetako irisgarritasunaz eta
proposatzen duten adabakiari
buruz hitz egin dezakegu.
TAO sistemaren
zentzugabekeriari buruz hitz
egin dezakegu; izan ere, autoa
aparkatzeko herritarrei hiru
aldiz ordainaraztean
oinarritzen da, autonomoak
zergetan josten dituzte
lan-tresnak –ibilgailuak–
erabili ahal izateko, eta kexak
ez dira kontuan hartzen.
Kontuz! Badator elefantea!

Ezin dira joan
--------------------

JESUS UGALDE OLALDE
BERGARAKO ENPRESARIXO JUBILAUA
BERGARA

Bergaran, mundu maillan oso
produktu konpetitibua
egitten daben enpresia
daukagu. Izan be, Ipar
Amerikan, bere arluan, hiru
enpresa inportantien artian
dago. Dikar kooperatibaz
dihardut.
Hainbat hamarkadatan
lanian ibilli ostian eta
etorkizunari begira, gaur
egungo produkziñora
moldatzen dan pabilloiaren
biharra dauka. Berrogei
urtian gure herrixan lanian
egon ostian eta Dikar

Salaketa-gutuna
Eskertza-gutuna
Eskari-gutuna
Idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!

Erantzun-gutuna
Aldarrikapen-gutuna
Kexa-gutuna

Bergara errifle markiakin
arrakasta mundiala izan eta
gero, bergararrontzat
penagarrixa da Garagartzara
trasladatzen dala jakitzia.
Dikarrek XXI. mendeko
instalaziño berrixa bihar
dau, eta Bergarak badauka
nahikua toki pabilloi
modernua eta konpetitibua
eraikitzeko, sarrera egokixak
dauzkenak eta oso ondo
komunikatutakuak. Ezin dot
ulertu punta-puntako enpresa
bat zela sartu leiken pabilloi
zahar batian, kontuan
eukitta, gainera, egokitzeko
obrak izango daben kostua.
Bergarar moduan, ezin dot
ulertu be zelan onartu leiken
halako disparatia gure
herrixan. Nora begira dago
Udala? Bergarako enpresa
inportante bat, aurrerantzian,
hondarretan geratuko dan
pabilloia besterik ez da
izango? Ze gertauko da
langilliekin, herrixan
ordaintzen daben
inpuestuekin eta enpresa
auxiliarrekin?
Udalari eskatuko notzake
Dikar Bergaran geratzeko
ahalegin guztiak egitteko.
Talde politiko danen
baimenakin, diru partida bat
onartzia koperatibiakin
negoziatzeko egokixa izango
litzake, nere ustez.
Karta hau irakurtzen
dozuenok ez dakit zer
pentsauko dozuen, baina nik,
91 urtekin, uste dot bergarar
guztion patrimonixua
herrixan geratzeko borrokatu
bihar dogula –nahiz eta jente
asko konturau ez–.
Lastimia!

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

HAUXE BAI JENEROA!
GARBIÑE UBEDA
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ZABALIK

MARRAZKIZ

ESTEPAN PLAZAOLA

UNAI BUSTURIA

Betikoen mauka
Laster beteko dira bi urte gurean ofizialki pandemian
sartu ginela. Bat-batean, etxean sartu gintuzten eta
telelana eta bilera telematikoak ezagutu genituen. Eta
elkarlaguntza antolatzeko unea izan zen. Gure herrian 200
lagunetik gora murgildu ziren Bergara Zaintzen babessarean halako edo holako lanetan: etxean bakarturik ziren
herritar edadetuei era guztietako mandatuak egiten,
etxean nork lagundu ez zuten umeei etxeko lanetan
laguntzen, euskara praktikatzeko mintzalaguntza
eskaintzen… Balkoiak eta leihoak musikaz eta eskertzatxaloz bete ziren, aldi batez.
Orduan ere orrialde hauetan idaztea egokitu zitzaidan
eta hau idatzi nuen: "Gauza asko aldatu dizkigu batbatean koronabirusak eta aldaketa horietako asko betiko
geratuko dira. Aldaketak ekarriko ditu harremantzemoduetan, lan-sistemetan, irakaskuntza-metodoetan...
Baina gu geu zertan aldatuko gaitu? Nolakoak izango
gara honen ondoren?
Solidarioagoak,
enpatikoagoak ala
lehendik garena baino
geurekoiagoak?".

PANDEMIAK GIZARTE
NAHASPILA,
MESFIDANTZA,
BELDURRA ETA
NORAEZA EKARRI DITU

Hedatu da, bai, telelana,
ugaritu telebilerak,
orokortu telekontsultak.
Aldatu da mundua bi urteotan, baina ez, hain zuzen ere,
gizarte justu eta orekatuagoa eraikitzeko norabidean.
Pandemiak lehengo arrakalak handitzea baino ez du ekarri.
Oxfam Intermon gobernuz kanpoko erakundeak
Berdintasun ezak hil egiten gaitu leloa daraman ikerketa
argitaratu berri du, eta bertan salatu du munduko hamar
gizon aberatsenen ondasuna bikoiztu egin dela azken bi
urteetan, eta, bitartean, munduko biztanleen %99ren
diru-sarrerak gutxitu egin direla.
Aldi berean, pandemiak gizarte nahaspila, mesfidantza,
beldurra eta noraeza ekarri ditu, eta bistan da batzuei ondo
etorri zaiela. Gotzon Garateren atsotitzen liburuan dator
honako hau: Zikina, ustela eta kaka, kakalardoen mauka.
Zalantzarik barik, kasu honetan, kakalardoen mauka
horren ordez jar genezake betikoen mauka.
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HANDIK ETA HEMENDIK
Zu ere atzerazalea al
zara?
--------------------

ISA EGIGUREN
'TTAP'-EN ARGITARATUA

Atzerazale kontzeptuak liluratu
egiten nau. Klima-aldaketaren
aurkako borrokan konpromisoa
erakusten duten enpresak edota
gobernuak dira, baina, aldi
berean, berotze globalaren
aurkako neurriak atzeratzen
edo oztopatzen dituztenak.
Adituek diotenez, ukatzaileak
baino askoz ere
arriskutsuagoak dira.
Esate baterako, energiaenpresak, orain ingurumenaren
aldeko kanpaina handiak
egiteaz arduratzen direnak,
baina kutsatzaileak izateari
uzten ez diotenak.

Nik esango nuke atzerazaleak
badaudela ere beste arlo
askotan.
Abenduaren 18an,
Migratzaileen Egunean, Pedro
Sanchez Espainiako
lehendakariak esan zuen
lanean jarraitu behar dugula
"bizitza berri baten bila alde
egiten duten pertsonen
eskubideak bermatzeko".
Bitartean, Espainiak dirutza
eman dio Marokori migrazioari
eusteko. Aurreko urtean,
gutxienez, 30 milioi. Halaber,
hilabeteak daramatza Ceutan
eta Melillan "muga
inteligenteak" eraikitzen, non
aurpegia ezagutzeko kamerak
funtsezkoak izango diren. Jada
40 erakundek baino gehiagok
salatu dute adimen artifizial
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Arrasateko
Udala

GOIENAk ez du bere gain hartzen
aldizkari honetako orrialdeetan
kolaboratzaileek adierazitako
iritzien erantzukizunik.

GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA

hori erabiltzea, pertsonen
oinarrizko eskubideak
urratzeagatik.
Gainera, 2021ean errekor bat
hautsi dugu. 4.404 pertsona ito
dira Kanarietako ibilbidean, ez
dutelako bide legalik eta
segururik Europara iristeko.
Zenbaki horien atzean, istorio
gogorrak dituzten emakumeak,
gizonak eta haurrak eta baita
bizitzeko gogo handia zuten
pertsonak ere.
Hau guztia, Iparraldeko muga
ahaztu gabe. Hementxe, gure
lurraldean bertan, jada
migratzaileentzako tranpa
hilgarritzat ezaguna dena.
Beraz, uste dut baiezta
dezakedala Sanchez jauna
apur bat atzerazalea dela. Edo
asko.

Kultura eta
Hizkuntza
Politika Sailak
(Hizkuntza
Politikarako
Sailburuordetzak)
diruz lagundua

Bergarako
Udala

Oñatiko Aretxabaletako
Udala
Udala

Eskoriatzako
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

PLAZA
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BERBAGAI

"Argi dago klima sistema
desorekatzen ari garela"
ELISA SAINZ DE MURIETA 'BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE'-KO IKERTZAILEA
Larraitz Zeberio Lekuona ARRASATE
Geologoa da Elisa Sainz de
Murieta (Bilbo-1977), eta,
Goienagusik gonbidatuta,
klima aldaketaren gaineko
hitzaldia egin zuen
eguaztenean Arrasaten.
Besteak beste, nazioarteko
goi-bileren nondik norakoak
azaldu zituen.

Klimaren aldaketaren kontrako
goi-bileren ostean, gizartean
nagusitzen den sentsazioa da ez
dela aurrera egiten.
Neurri handi batean,
aurreikuspenen araberakoa
da hori. Badirudi urterourtero aurrerapauso handiak
egon behar direla, eta ulertu
behar da goi-bilera batzuk
trantsiziozkoak direla. Egia
da, bestalde, ez garela
oraindik ezarritako
helburuetara iritsi, eta hori
lortzeko handitu egin beharko
direla helburu horiek.
Sentsazioa alde bikoa da, bai.

helburu lotesleak ezarri ziren
eta herrialde
industrializatuendako, baina
hor ari ziren baita ere Txina,
Brasil, edo India... Horiek
inolako helbururik ez izateak
tirabira handiak sortu zituen.
Parisen ikuspegi desberdina
jorratu zen; helburu lotesleak
jarri beharrean helburu
globala jarri zen –tenperatura
igoera 1,5 gradura mugatzea–,
eta, ordutik, herrialde
bakoitzak erabakitzen du zein
den bere ekarpena eta nola
erantzuten dion helburu
global horri. Herrialdeek bost
urtean behin berritzen dituzte
helburuak.

Zer dakar gradu erdiko aldeak
planeta mailan?

Elisa Sainz de Murieta. L.Z.L.

Nazioartean adostu diren bi
akordio nagusiak dira Kyotoko
Protokoloa (1997) eta Parisko
Akordioa (2015). Ze alde dago
bien artean?

Munduko batez besteko
tenperaturari buruz ari gara.
Klima zientzialariek
sukarraren analogia jartzen
dute. Sukarra dugunean,
tenperaturak gradu bat gora
egitean asko sumatzen dugu,
eta Lurrari antzerako zerbait
gertatzen zaio. Artikoko izotza
urtu egingo litzateke udan,
espezie asko desagertu egingo
lirateke, nekazaritzan eragina
izango luke...

urtean izan ezik. Erronka hor
dago. Herrialdeek epe luzeko
helburu potenteak jarri
dituzte, baina horrek eskatzen
du epe laburreko
zehaztasunak egitea, eta, hain
zuzen ere, hori da orain
eskatzen ari garena.

Azken COPean Trump presidente
ohiak izandako parte hartzeak
zeresan handia eragin zuen.
Interesgarria da, nire ustez,
Trumpen jarrerari eman
zitzaion erantzuna. We are still
in mugimendua sortu zen.
Parte hartzaileek erabaki
zuten Parisko Akordioan
jarraituko zutela nahiz eta
gobernu federalak erantzunik
ez eman. Hor ikusi zen Euskal
Herrirako ere garrantzitsua
den zerbait: denok dugula
arazo honi erantzuteko orduan
ekarpena egiteko aukera.
Arazoa ez da soilik estatuena;
eskualdeek, hiriek eta
enpresek badute gaitasuna
helburu batzuk jarri eta
ekarpena egiteko. Ez guztiz,
baina deszentralizatu egin zen
prozesua. Oso argi ikusi da
talde edo erakunde
desberdinen batuketan
oinarritu behar dela
ahalegina. Klima sistema
desorekatzen ari gara eta
zientzia erakusten ari da
muturreko gertakariak
maizago eta bortitzago gerta
daitezkeela.

2018tik hona egin diren goibileretan –COP bilerak– izan
zara, Elisa. Zergatik dira hain
zailak bilera horiek?

Beti dira zailak. Testuak
lerroz lerro eta esaldiz esaldi
adosten dira, eta ulertu behar
da ia 200 herrialde elkartzen
direla bilera horietan. Egoera
sozioekonomikoak eta
interesak askotarikoak dira.

ITURRI ONETIK

ALBISTE IZAN ZEN

HAU BE BADOGU!

Kaleratzear da
Andoni Urzelairen
azken eleberria

2008-02-04

Euskal Herriko
Aratusteak hizpide

Andoni Urzelai idazle
aretxabaletarrak Ametsen
fabrikatzailea izeneko liburua
argitaratuko du Elkar
argitaletxearekin.
Inprimategian dago, baina
hilabeteren buruan kalean
izatea espero dute. Urzelairen
bosgarren eleberria da.
Helduentzakoa, oraingoa.
Gizartea kontrolatzeari
buruzkoa. Mundua konkistatu
gura duen pertsona baten
gainekoa. Honek farmako bat
sortuko du. Botika horrek
ematen du aukera gauean
izandako ametsak benetan
bizi izateko.

Akordio biak oso desberdinak
dira. Kyotoko Protokoloan

Parisko helburuetara heltzeko
erdira murriztu behar dira
isurpenak zortzi urteko epean.
Helburu potoloa da; izan ere,
ikusten ari gara isurpenak
gorantz doazela, pandemia

Txorizorik onena,
Arrasaten
egindakoa
Jose Mari Salegi harakin
mondragoetarrak lehen saria
jaso zuen Baserriko Txorizoen
Bilboko XII. Lehiaketan. 85
lagunek aurkeztu zituzten
txorizoak, Gipuzkoa, Araba,
Extremadura, Kantabria,
Nafarroa eta Bizkaitik.
"Txorizo ona ateratzeko behar
da txerri-haragi ona eta, gero,
kurioso-kurioso egin gauzak",
adierazi zuen Salegik saria
irabazi berritan. Aurreko
edizioetan, hirutan izan zen
finalista. 2008an, lehen aldiz
irabazle.

GOIENA

Iturengo eta Zubietako
joaldunen joan-etorriak
berbagai izan dira aste
honetan sare sozialetan:
@anaerasun: "Aurtizko
joaldunak eta Zubietako
joaldunak, Argisurreko
zubian barrena Ituren aldera".
@ikertb: "Pandemiak ez ditu
Iturengo eta Zubietako
inauteriak geldiarazi, nahiz
eta otorduetan zenbait neurri
hartu behar izan dituzten eta
jende gutxiago izan den".
@dmangado: "Esnatu lurra,
esnatu! Gora Herri Inauteriak!
Gora Nafarroako Inauteriak!".
@ostadardantza: "Hasi dira
aurtengo #Inauteriak edo
#Aratusteak!".

10

ARRASATE

Egubakoitza 2022-02-04 GOIENA ALDIZKARIA

Eragin Arrasatek deitutako elkarretaratzea, martitzenean, plazan. E.A.

Elkarretaratzea sistemaren aurka
Eragin Arrasatek deituta, auto-ilarak egin zituzten martitzenean,
protesta gisa, eta Herriko Plazan elkartu ziren osoko bilkura hasi
aurretik. "Moratoria eta herritarren parte-hartzea eskatzen dugu.
Hau onartezina da", nabarmendu zuen Placi Garcia bozeramaileak.
Bi hilabete hauetan TAOko langileek jarri dituzten ohartxoak isun bilakatuko dira gaurtik aurrera. GOIENA

Probaldia bukatu
da; isunak datoz
Abenduaren 4an jarri zuten martxan TAO sistema berria, eta, bi hileko probaldiaren
ostean, TAOko langileak isunak jartzen hasiko dira arau-hausteengatik, gaurtik
hasita; sistemaren "benetako funtzionamendua" ikusten hasiko da Udal Gobernua
Eneko Azurmendi ARRASATE
Maria Ubarretxena alkateak
azaldu du aztertu egin beharko
dutela benetako funtzionamenduak ze aldaketa eragin ditzakeen
orain artekoarekin alderatuta.
"Beraz, denbora bat igarotakoan,
azterketa bat egingo dugu eta
egin beharreko aldaketak egingo ditugu", gaineratu du.
Udal Gobernuaren bozeramaile Anuska Ezkurrak martitzeneko osoko bilkuran adierazi zuen
100 erreklamazio eta eskaera
baino gehiago jaso dituztela, eta
alkateak horietako batzuk eman
ditu aditzera: "Zerrajerako bizilagunek eta Erguingo Uriburu
kaleko auzotar gehienek eskatu
dute euren kaleetan TAO sistema
ezartzeko; aulki gurpildunetan
dauden edota mugikortasun zailtasunak dituzten hainbatek dagozkien txartelen gaineko erreklamazioak egin dizkigute eta

izan dira hirugarren autoarendako egoiliar txartelak eskatu
dituztenak ere. Berez, etxebizitza
bakoitzeko bi txartel eskuratzeko aukera dago, baina aukera
hori ere aztertuko dugu".

TAO arruntean, gehienez hiru
orduz aparkatu daiteke; TAO
luzean, azkenik, goizez, arratsaldez edo egun osoz aparkatzeko aukera dago (Ordutegiak
eta prezioak, Goiena.eus-en).

Bost gune ditu sistemak

Lau isun mota egongo dira

Bertakoen gunean, txartela dutenek aparkatu dezakete, bizi
diren barrutian soilik, denbora
mugagabean; TAO express gunean, gehienez 30 minutuz aparkatzeko aukera dago; doako
gunean, ez ordaindu arren, tiketa atera behar da eta gehienez
90 minutuz aparkatu daiteke;

Probaldia amaituta, lau isun
mota egongo dira, arau-haustearen arabera: oso arinak, 50 eurokoak –bizikletentzat–; arinak,
100 eurokoak; larriak, 200 eurokoak, eta oso larriak, 500 eta
3.000 euro artekoak.
Esaterako, arau-hauste arinak
izango dira dagokion txartel
barik aparkatzea, gehienezko
denbora gainditzea edota aparkatutako barruti berean aparkatzea gutxieneko denbora igaro baino lehen. Era berean, TAO
makinetan ordaindu beharko
dira isunak, eta bi eguneko epea
egongo da horretarako.

BOST GUNE DITU TAO
SISTEMAK: 'EXPRESS',
DOAKOA, ARRUNTA,
LUZEA ETA BERTAKO
EDO EGOILIARRENA

Bestalde, arau-hauste larriak
izango dira ilara bikoitzean
aparkatzea, bidegorritik eta oinezkoendako guneetatik joatea
eta faltsifikatutako egoiliarren
txartelak edota aparkatze tiketak
erabiltzea.

Oposizioa, sistemaren kontra
EH Bilduko bozeramaile Maider
Morrasek azpimarratu du Mugikortasun Planari bai, baina
indarrean dagoen sistemari ez
ziotela aldeko botorik eman,
ezezkoa baizik. "Gauza bat da
autoen erabilera arautzea, eta
beste bat da hasieratik ordaindu
behar izatea edota arrasatearren
beharrak aintzat ez hartzea".
Podemos Arrasateko Eva Abuinek, bestalde, ezbaian jarri du
Udal Gobernuaren parte-hartze
eredua. "Herritarrek egindako
proposamenak ez ditu jaso eta
osoko bilkuran ere ez da herritarren eskaera eta proposamenekiko inolako erantzunik egon
Udal Gobernuaren aldetik".

Autonomo batzuk kexu dira
Langile eta enpresa autonomo
batzuk kexu azaldu dira indarrean den TAO sistemarekiko.
"Ez dute kontuan hartu sistema
honek gremioengan izango duen

ARAU-HAUSTEAREN
ARABERA, 50 ETA
3.000 EURO ARTEKO
ISUNAK EGONGO DIRA
GAURTIK AURRERA

eragina", azaldu du Fernando
Merinok, Electricidad Musakola enpresako arduradunak. Gaineratu du ez dagoela TAO sistemaren aurka. "Ikusten da
eragina daukala, aparkaleku
gehiago daudelako libre orain.
Baina guretzako erabat bideraezina da. Oso denbora mugatuak
dira eta ez dira nahikoak, guk
edozein lan egiteko behar dugun
denbora kontuan hartuta".
Bederatzi langile ditu Merinok,
eta, adierazi duenez, elektrikariek asko mugitu behar izaten
dute alde batetik bestera. "Kontuak egiten aritu naiz eta bakoitzak 215 bat ordu galduko lituzke; izan ere, orain askoz ere
denbora gehiago behar dugu
modu egokian aparkatu eta dagokigun lekura joateko. Horrek
diru asko galtzea eragiten digu,
eta, martxa honetan, langileen
erdiak kendu beharko ditut",
nabarmendu du.
Hori dela-eta, txartel berezi
bat eskatu dute, esaterako, Correoseko langileek daukaten
moduan. "Hala, lasai aparkatu
ahal izango genuke. Azken batean, herritarrei zerbitzu bat
eskaintzen ari gara eta ezin dugu
hainbeste muga eduki. Lan egiteko txartel berezi bat izatea ez
dut uste asko eskatzea denik".
Izenik eman nahi ez duen beste autonomo batek laguntzak
eskatzen dizkio Udalari, "lanerako erraztasunak. Nola moldatuko gara, bestela? Lanean ari
gara, ez dugu aparkatzen sudur
puntan jartzen zaigulako", dio.
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Udala Ekiolako bazkide
laguntzaile izango da
Arrasateko Udala bazkide laguntzaile izango da Leintz Bailarako Ekiola Kooperatiba
Elkartean, udalbatzak, oposizioaren abstentzioarekin, hala onartu ostean; bestalde,
orain arte Elkarrekin Arrasate izan dena Podemos Arrasate izango da aurrerantzean
Eneko Azurmendi ARRASATE
Martitzeneko osoko bilkuran
onartu ostean, Leintz Bailarako
Ekiola Kooperatiba Elkartean
bazkide laguntzaile izango da
Arrasateko Udala. "Garaiako
lur publiko batean parke fotovoltaiko bat jarriko da, 400 familiari energia emango diona.
Kooperatiba izango da, familia
horiek bazkide egin beharko
dute eta Udalak bazkide laguntzaile gisa hartuko du parte",
esan zuen Maria Ubarretxena
alkateak.

Podemos Arrasate da orain
Osoko bilkurako beste puntuetako bat alderdi politiko baten
izen aldaketa izan zen. Izan ere,
orain arte Elkarrekin Arrasate
izan dena Podemos Arrasate
izango da aurrerantzean. Edozelan ere, oraindik ez dute adierazpenik egin nahi izan, ez Ezker Anitza-IUk ezta Podemosek
ere. "Barne prozesu batean
gaude eta bukatu arte, errespetuagatik, ez dugu adierazpenik

egingo", adierazi zuen Podemos
Arrasateko Eva Abuinek.

ELAren mozioa, onartu gabe
Aita Menniko langileen hitzarmenaren negoziaketa eta lan
gatazkaren inguruko mozioa
aurkeztu zuen ELA sindikatuak,
eta langileen ordezkaritza bat
ere izan zen osoko bilkuran.
Salatu zutenez, euren lan-baldintzak geroz eta okerragoak
dira, eta, diru publikoa jasotzen
duen entitate bat izanik, Arrasateko Udalari elkarlanerako
dei egin zioten.
Johanna Sanchez sozialistak
erantzun zien Udal Gobernuaren
izenean: "Errespetuz hartzen
ditugu zuen hitzak eta eskakizunak, baina Udalari ez dagokio

21.867 BIZTANLE
ZITUEN ARRASATEK
2022 HASIERAN,
ALKATEAK EMANDAKO
DATUEN ARABERA

lan gatazka pribatuetan sartzea".
Beraz, aurka bozkatu zuten EAJk
zein PSE-EEk eta ez zen mozioa
onartu, nahiz eta oposizioko bi
alderdiek alde bozkatu. "Beste
kolektibo batzuekin elkarlanerako borondatea dagoen moduan,
zergatik ez dago Aita Menniko
langileekin?", zioen Morrasek.
Abuinek ere "babes osoa" adierazi zien langileei.

Grupo San Juan
Udal zerbitzu teknikoen azterketaren arabera, ez dago elementu erabakigarririk Alfontso
X Jakintsua plazako ataripeen
titulartasun publikoa babesteko,
"nahiz eta horiek erabilera publikoko zortasun bati lotuta
dauden". Hala, aho batez onartu
zuten jabetzaren ebazpena.

Bake epaile berria
Azkenik, udalbatzak aho batez
onartu ostean, Josu Zugasti
izango da Arrasateko bake epaile berria eta Aitor Isasa haren
ordezkoa.

NIRE USTEZ
ENERITZ URRUTIA

Estereotipoak, emakumeak eta kirola
Aspalditik gustuko dudan zerbait da txirrindularitza. Azken
urtean modan jarri den kirola da eta, zorionez, geroz eta
emakume gehiago ikusten dira gure errepideetan zehar. Baina
bada zerbait larritzen nauena, buruan bueltaka eta barrutik
bizitzea egokitu zaidana. Badira egia bihurtu diren "egiak" edo
egia direla sinestarazi digutenak. Goi mailako kiroletik at, bada
"elite" izendatu duten beste maila bat eta, noski, elite mailan
egoteko eliteko gorputza eta eliteko itxura izan behar da.
Sinestarazi digute, sinetsi dugu edo horrela irudikatu dugu,
baina horrela ez denean, zu desberdina zara eta zu ez zara
maila horretakoa. Badakit ez naizela bakarra edo seinalatuta
sentitu den neska kirolari bakarra. Eta bai handia, ez besteak
bezalakoa, ez argala, ez fina, ez onena, ez azkarrena. Baina bai,
kirolari, txirrindulari, neska sentitzen naiz, motelagoa edo
azkarragoa, handiagoa edo txikiagoa, argalagoa edo lodiagoa.
Psikologia, beldurrak, burua, lotsa, oztopoak, desberdintasunak,
profesionaltasuna... Nahaspilatutako irteera gabeko putzu
erraldoi bezain polita eta aberatsa!

Seme-alaben heziketari buruzko
hainbat saio, hilaren 9an hasita
Izen-emateak BAZen, 943 25 20 00 telefonora deituta
eta 'Arrasate.eus' webgunean egin daitezke dagoeneko
E.A. ARRASATE
Batetik, Aldundiko Gazteria
Zuzendaritzaren Trebas Gurasoak ekimenaren baitan, lau
hitzaldi egongo dira, Kulturaten,
18:00etan hasita. Otsailaren 9an,
Haur eta nerabeen ongizaterako
eta garapen osasuntsu baterako
gakoak, Leyre Canoren eskutik;
martxoaren 2an, Haurrak, nerabeak eta hezkidetza etxean
(Nerea Lores); apirilaren 6an,
Emozioen garrantzia familian
(Donna Apellaniz) eta maiatzaren 4an, Komunikazio ez bortitza
(Nerea Mendizabal).

Ludoteka ibiltaria eta
'Putzuetan plast!'
ekimenak, martxan

2022ko lehen osoko bilkura martitzenean egin zuen Arrasateko udalbatzak. E.A.
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Txatxilipurdi elkarteak martxan
jarriko ditu hainbat ekimen.
Ludoteka ibiltariari dagokionez,
bihar, zapatua, hasiko dute,
Musakolan –otsailaren 12an,
19an eta 26an ere egingo dute–.
Ostean, San Andresen, martxoaren 5ean, 12an, 19an eta 26an.
Azkenik, Erguinen gauzatuko
dute ludoteka ibiltaria, apirilaren 2an, 9an eta 30ean eta maia-

Bestetik, gurasoentzako hiru
tailer ere antolatu ditu Udalak.
0-5 urteko haurrak dituztenentzat,
Teoriatik eta bizipenetatik abiatutako gurasoentzako tailerra,
otsailaren 28an, martxoaren 7an,
apirilaren 4an eta maiatzaren
2an eta 30ean, Txikitxokoan.
Gurasotasuna m-z idazten: maitasuna eta mugak saioa bitan
banatuko dute –6-11 urte eta 1216 urte–. Martxoaren 15ean, 21ean
eta 29an, apirilaren 5ean eta 26an
eta maiatzaren 3an izango dira,
ordutegi ezberdinetan (Goiena.
eus-en informazio gehiago).

tzaren 7an. 11:30etik 13:30era
izango dira saioak.
Putzuetan plast! ekimenaren
bigarren edizioa ere abian dute
Txatxilipurdik eta Guraso.eus-ek.
Putzuetan jolasean ari diren
herritarren argazkiak eta bideoak
jaso gura dituzte, eta hainbat
bide jarri dituzte horretarako:
Whatsapp eta Telegram bidez,
688 72 42 05 telefono zenbakira
bidalita eta posta elektronikoz,
komunikazioa@txatxilipurdi.eus
helbidera. Otsailaren 28ra arte
bidali ahalko dira argazkiak.
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Lezetxikiren garrantziaz
jabetzeko pilulak datoz
Kulturateko erakusketak iraun bitartean behar besteko bisita gidatuetan, goi-mailako
adituen hitzaldietan eta erakustaldi itxurako tailerretan izena emateko aukera egongo
da, Udalaren webgunearen bitartez; oraingoz, harrera ona izaten ari da ekimena
Hasier Larrea ARRASATE
Neandertalek eta animaliek
Arrasaten utzitako historiaurreko ondarearen "handitasuna"
erakusteko asmoz, modu ugaritan gerturatuko dute gaia erakusketako antolatzaileek, hemendik eta apirilaren 9ra arte.  

Gidaria eta laguntzailea Begisareko erabiltzaileari erakusten. IMANOL BELOKI

Lehen hartu-emana, ipar martxa
"askatasunez" praktikatzeko
Begisare elkarteak ikusmen murriztua dutenei begirako
lehen saioa egin zuen Iturripen joan den barikuan

Bisita gidatuak eguenero
Otsailaren 10ean hasita, "hasiera batean", astean behin azalduko dituzte Lezetxiki. Neandertalen lurraldea erakusketaren gaineko xehetasunak. Euskaraz egingo dute datorren astekoa, gazteleraz horren ostekoa,
eta horrela behin eta berriz,
apirilaren 7ko bisita gidatua
amaitu arte. Hala ere, Arrasate
Zientzia Elkarteko Jabier Bengoak adierazi duenez, jendea
izen-emateetatik kanpo geratzen
bada, "ez da bisita gidatu gehiago antolatzeko arazorik egongo;
behar adina egingo ditugu".

AZEko Jose Angel Barrutiabengoa eta Jabier Bengoa, ekimenaren kartelarekin. H.L.

Hiru hitzaldi mamitsu

ARRASATE "IBERIAR
PENINTSULAKO
HISTORIAURREAREN
HIRIBURU" IZANGO DA
APIRILERA ARTE

Otsailerako, martxorako eta
apirilerako konferentzia bana
antolatuko dutela ere aurreratu du AZEko kideak. Lehena
hilaren 21ean, 19:00etan, egingo du Maria Martinon paleoantropologo galiziarrak: "Mundu
mailan aitortza jaso duen ikerlaria da, eta giza eboluzioari

buruzko Espainiako ikerketa
zentroa zuzentzen du; halako
aditu bat gurera etortzea lortu
dugu!", azpimarratu du Bengoak.
Martxoaren 23rako eta apirilaren 5erako programatu dituzte beste bi hitzaldiak.

Zaldibarren, tailerrak
Neandertalen bizimodura "gutxi gorabeherako hurbilketa
bat" egingo dute otsailaren 12an
eta martxoaren 26an, 11:30ean,
Jose Julian Marquezen eskutik.
Aranzadi zientzia elkarteko
kideak harriak mozteko, sua
egiteko eta arkuak jaurtitzeko
neandertalen metodoak zeintzuk
ziren erakutsiko du, eguraldi
ona eginez gero, Zaldibarko
frontoian.
Eskaintza zabal horrekin erakusketari "merezitako hedapena"
emango diote antolatzaileek.

H.L. ARRASATE
Gida baten laguntzarekin nordic
walking kirol modalitatearen
teknika bereganatzeko gai direla frogatu zuten Retinosis Gipuzkoa Begisare elkarteko bazkideek urtarrilaren 28ko goizaldean. Teknikaren nondik norakoak erakusteko asmoz, Lasarte-Oriako Ostadar kirol klubeko
partaideak ere agertu ziren
ekitaldian. Itsaso Nuin arrasatearraren hitzetan, ipar martxa
egiten ikasteko mekanismoa
"oso erabilgarria" da ikusmen
urritasuna duten kaltetuendako:
"Itsuak izan arren, frogatu dugu

askatasun handiz ibil gaitezkeela, lasai eta azkar mugitzeko
segurtasuna sentitu baitugu".

Jarrera kontua
Probatu zutenek hasierako pausoak ematea kosta egin zitzaiela onartu zuten: "Zaila da norberaren hankak eta besoak gidatzen zaituenaren erritmora
eramatea. Behin postura hori
geureganatuta, bastoiak eramaten ikasten dugu", azaldu zuen
Aitziber Iriarte ikasleak. "Jarreraz" posible dela sinistuta,
ikastaro gehiago antolatuko
dituzte aurrerantzean.

GORA ETA BEHERA

Ikasleak, arretaz entzuten
DBHko ikasleei begirako bisita
gidatuak ere egiten dihardute
egunotan. Urtarrilaren 25etik
otsailaren 9ra arte ari dira
goizero bailarako ikastetxeetako
nerabeei erakusketaren nondik
norakoak azaltzen. Hori ez ezik,
Lezetxikiri buruz egin diren
ikus-entzunezkoei ere
eskaintzen diete tartea,
klaustroan jarritako pantailaren
bidez, hain zuzen.

Ibaia, "egoera
tamalgarrian"
Herritar batek Munar aldean ateratako irudia partekatu du,
baina arazoa gune horretara mugatzen ez dela ere argi utzi gura
izan du: "Aspalditik dauzkagu Deba eta Aramaio ibaiak zikin".
Gaztelupeko DBH-4ko ikasleak, Erik Arevaloren esanak entzuten. H.L.

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo

688 69 00 07.

KIROLA ARRASATE
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"Taldera etortzen dena
geratu egiten da"
IANA GARMENDIA ETA IRENE DOLARA ARRASATE RUGBY TALDEKO JOKALARIAK
Sailkapenean azken postuan egoteak ez die aurtengo helburua bistatik kendu, hazten
dabilen taldearen lehenengo pausoak dira Arrasate/Ordiziarenak
Xabier Urtzelai ARRASATE
Arrasate/Ordiziak zazpigarren
partidua galdu zuen zapatuan
Mojategin. Ligako gorabeherez
gain, sortu berria den eta hazten
dabilen proiektuaren gainean
egin zuten berba Garmendiak
eta Dolarak Goiena telebistako
Harmailatik saioan.

Zapatuan jokatu duzuen bigarren
partidua baino ez da izan. Gutxitxo,
akaso.
Irene Dolara: Bai, etxeko partiduak tartekatu egiten ditugu,
Ordizian eta Arrasaten, eta,
horrekin batera, partiduak ez

ditugu astero jokatzen. Horrenbestez, bi partidu baino ez ditugu jokatu Mojategin. Egia da
gutxi dela, jarraikortasun handiagoa behar dugu.

ondo egin genien aurre. Kontua
da liga honetan oso talde indartsuen kontra jokatzen gabiltzala, eta gurea sortu berri den
taldea da.

Kontrario gogorra izan zenuten
aurrean.

Hori dauka, hasieratik, Euskadikoa
moduko txapelketa batean jokatzeak. Esaterako, Gipuzkoan maila
apalagoko liga egongo balitz...

Iana Garmendia: Bai; aurreikusten genuena baino partidu gogorragoa izan zen, ezustea hartu genuen, egia esateko. Han
ere galdu egin genuen, baina
hobeto ibili ginela esango nuke.
Zapatuan, tarteka, jokoan desorekatuta ibili ginen, nahiz eta
partiduaren zenbat minututan

I.D.: Bai, baina ez daude emakumezkoen horrenbeste talde.
Talde berria izanda ere Euskadiko Txapelketan hasi gara, eta
hori igarri egiten da. Errugbia
ondo ezagutzen duten eta urte
mordo batez elkarrekin jokatu
duten jokalariak izaten ditugu
aurrean. Baina aurrerapauso
handiak ematen gabiltza, askorendako talde kirolean jarduten
dugun lehen aldia da, bakarkako kiroletatik gentozen asko eta
asko. Eta errugbia ere orain
ezagutu dugu. Baina oso gustura gabiltza eta sekulako talde
giroa daukagu.

Hori zen taldearen hasierako helburua, esperientzia hartzen joatea.

Iana Garmendia eta Irene Dolara, Goienan. X.U.

I.G.: Eta horretan ari gara. Egia
da ilusioa egingo ligukeela denboraldiko lehenengo garaipena
lortzea, eta geure buruari hori
eskatu behar diogu, zergatik ez,
baina pausoak poliki-poliki eman
behar ditugu. Iaz, ez genuen
partidurik jokatu, entrenatzera
mugatu ginen, eta hori ere, ahal

Etxeko taldearen erretratua, zapatuko partidua hasi aurretik. T.MADINA

5-54 galdu bilbotarren kontra
Arrasate/Ordiziakoek zailtasun handiak izan zituzten zapatuko
partidura begira. Hala ere, Bilbokoa moduko talde gogor baten
aurrean –sailkapenean bigarren daude–, etxekoak minutu askotan
kontrarioaren maila berean izan ziren.

zenean... Eta aurten hasi gara
lehenengoz partiduak jokatzen.

Hain zuzen, proiektua ezagutzera
emateko ahaleginetan zaudete.

Talde giroa nabarmendu duzue...

I.D: Bai; neskak erakarri
nahi ditugu, taldeko ateak zabalik daudela esan. Nahikoa
da astelehen edo asteazken
baten Mojategira joatea (19:30).
Han egoten gara gimnasioan
ariketa batzuk egiten, asteburuko kontuak kontatzen...
I.G: Entrenatzaileen haserreak entzuten ez garelako
izerditan hasi...; kar-kar-kar...
I.D: Hori da; kar-kar-kar...
Gogoa da ekarri behar duten
gauza bakarra.

I.G: Bai. Hasteko, taldea ordiziarrekin batera osatu dugu, eta
eurekin oso ondo moldatzen gara.
Egia da distantzia ere hor dagoela; bi astean behin batzen gara
elkarrekin entrenatzeko, baina
lan-saio horiek berandu amaitzen
ditugu. Onena izango litzateke
bai Ordizian eta baita Arrasaten
talde bana izatea, baina, oraingoz,
ez da posible.
I.D: Eta, horretan batera, Arrasateko taldea osatzen dugunok
lagun talde polita osatu dugu. Ez
gaude arrasatearrak bakarrik;
besteak beste, hainbat oñatiar
daude. Eta ez gara denak kuadrilla bereko jendea, batekoak eta
bestekoak gaude. Taldera batzen
joan direnak, nahiz eta errugbia
ez ezagutu, geratu egin dira.  

"ELKARREKIN URTE
ASKO DARAMATEN
MAILA OSO ONEKO
TALDEEKIN EGIN DUGU
TOPO LIGAN"

Hirugarren dagoen
Kanpanzar ARTk
atsedena izango du

Lan txukuna
egin dute

Errugbi inklusiboko
hitzordu bikoitza
domekan Mojategin

Joan den astean sailkapenaren
erdian dagoen Sarako Izarrari
30-3 irabazi eta gero, oraingo
asteburuan Julen Barrutiaren
mutilek atsedena izango dute.
Hala, arrasatearrak dagoeneko
hirugarren postuan daude, 37
puntu batuta. Emakumezkoen
taldeak ere ez du partidurik
jokatuko otsailaren 13ra arte,
Gaztediren kontra izango da.

Arrasate Kanpanzar Atletiko
Taldeko hamar ordezkarik hartu
dute parte Donostiako
belodromoan jokaturiko
Gipuzkoako txapelketan, baita
Malen Ruiz de Azuak –urrea–
(Valentzia) eta Maialen Axpek –
zilarra– (Atletico San Sebastian)
ere. Arrasateko klubeko
ordezkariak pozik itzuli ziren
egindako markekin.

Errugbi inklusiboa badabil geroago eta protagonismo handiagoa izaten; hala, domekan bi
partidu jokatuko dituzte Mojategin. 11:30ean, Arrasate RT
taldekoek HCREkoak izango
dituzte aurrean; eta 12:30ean
izango da goizeko bigarren partidua: Bultza liga barruko partidua izango da, HCRE eta Gaztedi izango dira aurrez aurre.

ARRASATE ATLETIKO TALDEA
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Bi poeta handiren lanak,
euskaraz irakurgai
Jokin Zaitegi sariketaren bitartez Louise Glück-en eta Bob Dylan-en olerkiak
euskaratu dituzte Garazi Ugaldek eta Xabi Payak. Itzultzaileek Kulturaten aurkeztu
zituzten astelehenean argitalpenak, antolatzaileen, babesleen eta herritarren aurrean
Hasier Larrea ARRASATE
Jokin Zaitegi beka 1987a ezkero
dago abian, eta 2000. urteaz geroztik literaturako Nobel saria
jasotako autoreen lanak euskaratzea du helburu. AED elkartea
eta Elkar argitaletxea arduratzen
dira itzulpen sariketa hori aurrera eramateaz, Arrasateko
Udalaren eta Laboral Kutxaren
babesarekin.
Hain zuzen, lau erakunde horietako ordezkariek hartu zuten
hitza joan den asteleheneko
ekitaldian. Labur-labur aritu
ziren AEDko presidente Eñaut
Muxika, Maria Ubarretxena
Arrasateko alkatea eta Laboral
Kutxaren Garibaiko sukurtsala
zuzentzen duen Ainhoa Azurmendi; sariketa horrek euskal
literaturari "ekarpen handia"
egiten diola esan zuten guztiek.
Suediako akademiak 2016an
saritutako Bob Dylan-en eta
2020an saritutako Louise Glücken obrak izan dira Jokin Zaitegi bekarekin argitaratutako
azken lanak. Garazi Ugaldek
euskaratu du lehenengoaren
Wild Irish poema bilduma, Basairisa izenburuarekin; Xabi
Paya arduratu da, aldiz, kantautore estatubatuarraren letrak
itzultzeaz, Bob Dylan, 100 kantu
izenekoan. Elkarreko editore
Xabier Mendigurenek aurkezpen

Mendiguren, Basairisa-ko ale bat errezitatzen; alboan, Ugalde, Paya eta Garzia. H.L.

ekitaldian adierazi zuen "bi lanak onak baina desberdinak"
direla: "Hemendik aurrera, Bob
Dylan ezagunaren kantuak euskaraz irakurri eta abesteko aukera izango dugu; Glücken kasuan, idazle dotore bat deskubrituko dugu, hizkuntza poetiko eta jasoan esperientzia
unibertsal baten berri emango
diguna".

Abesteko tartea ere bai
Azalpenen artean gitarra eta
harmonika doinuak partekatu
zituen Joxerra Garzia irakasle

Mende erdiko ibilbidea
ospatzeko prestaketak, abian
Arrasate Musikalek irailean beteko du urteurren
borobila; Kulturaten erakusketa egingo dute, hasteko
H.L. ARRASATE
Datorren ikasturtea berezia
izango da Arrasate Musikaleko
partaide guztiendako. Ekitaldi
ugari egiteko asmoz, dagoeneko
hasiak dira 2022/2023 kurtsoko
egitaraua atontzen. Lehenengo

ekintzaren berri eman dute dagoeneko. "Kulturateko klaustroan
dokumentu, argazki eta instrumentu zaharrez betetako erakusketa jarriko dugu aurtengo
udazkenean", adierazi du Edorta Ayastuy irakasleak. Artxibo

eta idazleak. Dylanen jarraitzaile amorratua izanik, itzulpen
lanetan lagundu dio Payari. Hori
gutxi ez, eta euskaratutako kantuen lagin txiki bat interpretatzera ere ausartu zen Kulturaten,
gitarraren eta harmonikaren
laguntzarekin.

Datorren itzulpena
Berriki eman dute aurtengo
bekaren irabazleen berri: hain
zuzen ere, Joxe Mari eta Maialen Berasategik Abdulrazak
Gurnah-en Paradise nobela euskaratuko dute.

historikoa osatze aldera, herritarrei dei egin diete Monterrongo musika eskolara joateko,
"batez ere, hastapenetako irudi
zein idatzizko dokumentuak"
jasotzeko. Atzera begirako ariketa hori 1972an, musika eskola sortzean, Arrasaten pil-pilean
zegoen giro musikala gogoratzeko egingo dute, besteak beste.
Testuinguru horretan, hitzaldiak eta bailarako eskolen arteko musikaldiak antolatzeko
nahia ere badute Arrasate Musikaleko kideek.

"Lorategia da
gai nagusia
'Basairisa'-n"

"Kantuak
deseraiki ditut
aurrena"

Garazi Ugalde Pikabea
itzultzaile lezoarrak honela
laburbiltzen du irakurleak
poema-bilduman aurkituko
duena: "Landareen, poeta
lorezainaren eta naturaz
gaindiko jainkoaren
ahotsetik batzen dira
lorategiaren sinbologiaren
baitan landutako gaiak.
Hala, giza emozioak tonu
berezi eta nahastezinean
mahai-gaineratzen ditu
autoreak: traumak,
samina, haurtzaroa,
familia, bizitza, heriotza...
Poemen artean oihartzun
bat igarriko du bilduma
hau irakurtzen duenak,
olerki guztiek osatzen
baitute Glück-ek
proposatzen duen
unibertso konplexua.
Landareen eremu
semantikoan sartzen da
bete-betean, hiztegi soil
baina aberatsa erabiliz".

Bob Dylan-en agentziak
aukeratutako ehun kantu
egokitu ditu euskarara Xabi
Paya Ruizek. Bidaia
aberatsa izan dela adierazi
du: "Estilo musikal eta gai
ugari lantzen dituenez,
kantu bakoitzari erronka
desberdin batekin egin diot
aurre. Indarguneak, ideia
potoloenak, errima
bizienak identifikatzea izan
da lehenengo egitekoa.
Kantu batzuen mezua
aliterazio edo soinu
errepikakor bat denez,
soinu hori mantentzeko
modua bilatzen aritu naiz.
Nire helburu nagusia hau
izan da: abestiak ingelesez
entzuten dituenak taupada
biziak baldin baditu eta
irribarretsu baldin badago,
ea lortzen dudan euskaraz
liburua irakurtzen duenak
kantuak entzun bitartean
antzeko zerbait sentitzea".

Txikienendako ipuin
kontaketak hilaren
11n eta 16an

Lehen eskoletako argazki bat. A.M.

Udal bibliotekak izen-ematea
ireki du Izaskun Mujikak eta
Maite Frankok gidatuko dituzten
saioetarako. Lehenak datorren
barikuan jardungo du 5 urtetik
gorakoen aurrean, Kulturaten,
18:00etan hasita; bigarrenak,
aldiz, Santa Marinako bibliotekan kontatuko dizkie ipuinak 3
eta 4 urte artekoei, ordu berean,
otsailaren 16an.

Gu ere Goienakide
LANA

Izaera aktibo eta eraldatzailetik, nazioarteko merkatuetara
Torreauzotik Zubillagarako
bidegorrian behera, MaalaEtxebarri baserriaren atzean ageri
da izkina. Oinezko, korrikalari zein
bizikleta-zaleen begietara ezagun
da honezkero bisaia. Errepide
nagusiaren joan-etorritik aldenduta,
inguru lasaian errotu ditu sustraiak.
Hiru urte barru, mende erdia beteko
du Santxolopetegin.
Bailarako baserritarrek eta Jose
Maria Arizmendiarrietak nekez
imajinatuko zuten 1960an 60
bazkide eta 200 langileko
kooperatiba bat sortzeko lehen
urratsak egin zituztenik. Nekez
Arrasaten ereindako haziak Oñatin
zein Txekiar Errepublikan loratuko
zirenik. Nekez zerrategi, esnetegi
eta ganadutegi gisa hasitako
proiektuak eraikuntzara
bideratutako taulak ekoizten
amaituko zuenik.
Egurra oinarri
Mondragon Taldearen baitan,
egungo lehengai "jasangarri eta
nobleetako" batekin lan egiten
duen kooperatiba da Lana.
Sorrerako zerrategia 1995ean itxi
bazuten ere, egurraren lanketa izan
da enpresaren bilakaeraren muina;
hainbat produktu ekoitzi dituzte
urteetan zehar. Egun, eraikuntza
sektorera bideratzen dute jarduna,
hiru material merkaturatuz: hiru

Iragan mendearen amaieran
zerrategia itxi zutenetik, Europatik
ase izan dituzte egur beharrak.
Duela hiru urte, baina, urrats bat
egin zuten hornidura zein prozesua
bertakotzeko asmoz. Epe ertaineko
erronka garbia da: "Produktuak
bertako egurrekin hornitzea".

2021ean, biltegian bertan eztabaidatu zituzten kooperatibaren bide-orriak Batzar Orokorrean.
geruzako taulak, habe 20 bigak eta
pelletak.
Erreferente bilakatu dira
nazioartean, eta horrela izaten
jarraitu nahi dute etorkizunean ere.
Baina ez da esku artean duten
erronka bakarra.
Ingurumenaren zaintza, esaterako,

produktu berriekin lotu dute azken
urteetan. Izan ere, prozesuan
sortzen den zerrautsak eta bere
ustiapenak zekartzan garraio
kutsadurak pelleta ekoitziz ordeztu
dute. Produktu berri baten sorrera
hondakinen kudeaketa
jasangarrirako bidean, alegia.

Santxolopetegi 24, Oñati
943 78 07 00
encofrados@lana.eu
www.lana.eu

Elkarlana
Konfiantza dute oinarri, eta
etorkizunari buruzko erabakiak
elkarbanatzetik harago, gizarteko
hainbat alorretan izaera aktiboa
dute. Ez da kasualitatea, adibide
gisa, Mondragon
Unibertsitatearekin, Aloña
Mendiko hainbat sailekin, Ointxe!
saskibaloi taldearekin, Antxintxika
triatloi taldearekin, Aita Mari
gobernuz kanpoko erakundearekin
eta hainbat kultur eragilerekin
duten elkarlana. Luzea da
zerrenda.
Goiena Komunikazio Taldea
izan da zerrendara batzen azkena.
"Komunitateari laguntzea gure
helburuetako bat da", adierazi du
Mirari Zilaurrenek, Lanako
presidenteak, eta, ildo horretan,
jauzi bat ematea izan da hartutako
erabakia: "Bailarako komunikabidea
izaki, denon artean aurrera atera
beharreko proiektu bat da".
Komunitatea indartzera eta bailara
saretzera etorri da.

OINTXE!
Saskia eta baloia arrazoi, formakuntza helburu
Saskibaloiaren bueltan, kirolariak
hazten eta hezten dihardu
Ointxe!-k 53 urtez. Talde-lana,
adiskidetasuna, esfortzua,
errespetua edota emozioen
kudeaketa dira, besteak beste,
egun 250 kirolaritik gorak jasotzen
duten formakuntzaren parte.

Saski eskola indartzea eta
emakumeen saskibaloia garatzea
dituzte helburu, gizonezkoetan
lortutako erreferentzialtasuna klub
osora zabaldu asmoz. Baita
komunitatea ehuntzea ere; nola
zaurgarrienei aukerak eskainiz, hala
hedabideen alboan izanez.

653 014 860
ointxe@ointxe.eus
www.ointxe.eus
@ointxe

Bailarako emakumeen saskibaloia garatzea du Ointxe!-k helburu.
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Arroila-jaitsiera Sierra de Guaran. FLICKR

Eskalada eta arroila-jaitsiera
Rodellarrera (Huesca) irteera egingo dute uztailaren 15etik 17ra
bitarteko aste bukaeran. Orixolek eskaladako materiala jartzeko
baliabideak badituela dio, baina arroila-jaitsiera egiteko
profesionalak kontratatuko dituzte.
Formigalgo eski estazioa. WIKIMEDIA

Ospakizun urtea eski
irteerarekin hasiko dute
Orixol elkartean
Mendizale elkarteak 50. urteurrena izango du aurten. Azaroaz geroztik, zuzendaritzan
kide berriak ari dira lanean. Ilusioz hartu dute erronka: martxoaren 11tik 13ra
bitartean eski irteera egingo dute Formigalera, eta baita bestelako ekintzak ere
Arantzazu Ezkibel Galdos ARAMAIO
Orixol Mendizale Elkarteak urteurren borobila ospatuko du
aurten. Horren bueltan, urte
osorako egitaraua proposatu
dute elkarteko kideek. Azaroaz
geroztik kide berriak ditu elkarteak eta "ilusioz" hartu dute
antolakuntza. "Zerbait berezia
antolatu gura dugu", dio elkarteko kide Eider Ballinak.

Eski irteera
Hamaika ekitaldi antolatu dituzte 50. urteurrenari begira.
"Urteko hainbat aste bukaera
erreserbatu gura izan ditugu.
Modu horretan, jendeak badaki
data horietan Orixolek antolatutako ekitaldiak egongo direla.
Hala ere, zer egingo dugun oraindik guztiz lotu barik dugu",
nabarmendu du.
Urteko lehenengo irteera martxoaren 11n izango da: eski ir-

Mendi Astea egingo dute ekainean
50. urteurreneko ekitaldi nagusiak Mendi Astearen barruan egingo
dituzte. Ekainaren 6tik 12ra bitartean izango da, eta asmoa izango
da balioa ematea Orixol Mendizale Elkartearen 50 urteko
ibilbideari. Ibilaldiak, hitzaldiak, kontzertuak eta abar antolatuko
dituzte. Horrez gain, elkartearen historia jasotzen duen erakusketa
antolatu nahi dute; horretarako, baina, elkartearen artxibora jo
beharko dute, ze material dagoen ikusteko. Beste herri batzuetan
egiten dituzten mendi asteak izango dituzte eredu.
Orixol erakundea 1972ko martxoaren 25ean sortu zuten, eta
izena herriko tontorrik altuenetik hartzen du: Orixol (1.128 metro).
Elkartearen helburu nagusia mendizaletasuna bultzatzea izan da
50 urteotan.

teera egingo dute, Formigalera.
Martxoaren 11n, egubakoitza,
irtengo dira Aramaioko frontoitik, 18:30ean. Egonaldia Jacan
izango da: bi gau, bi gosari, bi
forfait eta autobusa izango da
eskaintza. Prezioa da 140 euro
Orixoleko bazkideendako eta
150 euro bazkide ez direnendako.
Prezioko eskaintzaz gain, beste hainbat gehigarri sartzeko
aukera egongo da: eskiak, botak
eta bastoiak, 23,5 euro –bi egun–
; snow taula eta botak, 27,5 euro
–bi egun–; kaskoa, 7,50 euro –2
egun–; eski asegurua, 8 euro –2
egun–; eta COVID asegurua, 5

euro. Edonori zuzendutako irteera dela nabarmendu dute,
eta maila askotariko jendea
animatu nahi dute; batez ere,
gazteak. Lekua hartzeko transferentzia egin behar da 3035 01
61 28 1611005178 kontu korrontera, eta ondoren, mezua bidali orixolme@hotmail.com helbidera. Mezuan zehaztu behar
dira izen-abizenak, nortasun
agiri zenbakia, telefono zenbakia, gehitutako aukerak eta
ordainketaren ziurtagiria.
Itzulera martxoaren 13an izango da, domeka, 16:30ean Formigaldik irtenda.

asmoa maiatzean Monte Perdido ingurura joatea den arren,
elurraren arabera izango da.
Hala ere, irteera baino hilabete
lehenago zehaztuko dugu nora
joango garen eta ze profiletako
irteera izango den". Horrez gain,
izena ematen duen jendearen
arabera ere moldatuko dute irteera.

ESKI IRTEERARA JOAN
NAHI DUENAK
OTSAILAREN 9A
BAINO LEHEN EMAN
BEHARKO DU IZENA

Pirinioetara bi irteera

APIRILAREN 2AN
IBILALDIA EGINGO
DUTE, ETA ONDOREN,
BAZKARIA
SAGARDOTEGIAN

Udaberrian eta udazkenean egingo dituzte Pirinioetako mendi
irteerak: maiatzaren 20tik 22ra
eta urriaren 7tik 9ra. Mendia
ze egoeratan dagoen, horrek
baldintzatuko ditu irteerak. "Gure

Sagardotegia Hernanin
Apirilaren 2an, zapatua, mendi
irteera eta sagardotegian bazkaria egingo dute. Zehazteke
dute ibilaldia nondik nora izango den; dagoeneko zehaztuta

dutena da sagardotegia Hernanin
izango dela.
Urteko ekitaldi nagusia Mendi Astea izango da, ekainaren
6tik 12ra bitartean. 50. urteurrenari balioa emateko ospakizuna
izango da.
Uztailean, eskalada eta arroila-jaitsiera irteera egingo dute
Rodellarrera. Eta, urtea amaitzeko, Besaide eguna –irailaren
18an– eta Aitor Aranaren omenezko mendi martxa –irailaren
24an– egingo dute.

Sare sozialak
Sei kide berri ari dira lanean
Orixol mendizale elkartean –
Nerea Asurmendi da presidentea–. Egiten dutenaren berri
sare sozialetan jarriko dute
aurrerantzean, gazteak erakartzeko asmoz. Egun, 220 bat bazkide ditu elkarteak, eta urteko
kuota 10 euro da.

ARAMAIO
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NIRE USTEZ
JOKIN LARRAÑAGA

Ez dira Gabonak
Bada ulertzeko gai naizenaz harago dagoen zerbait, noizbehinka
nigana gerturatzen dena. Ez naiz Jainkoaz ari. Eta ez, ez dut
drogarik kontsumitu. Deitu diezaiogun Olentzero nire bidelagun
ikusezinari. Orokorrean, bi kasutan egiten dit bisita. Lehena,
nire egunak nik neuk erabakitako norabidean bizi ditudanean.
Halako egunetan opariak egiten dizkit, lagun eta senideen
aurpegietan irribarre bat marrazten du; eta lainoak astintzen
ditu, eguzkiaren besarkada epelaz gozatu dezadan.
Tamalez, beste egoera batzuetan ere egiten dit bisita; guztiz
galduta sentitzen naizen egunetan, alegia. Bigarren hauetan,
ikatza oparitzeko ohitura du, ikazkin aparta baita. Ez dut
gogoko ikatza, baina honek eragiten duen sutetik asko ikasi
dudala aitortu behar dut.
Edonola ere, gustuko ditut Olentzeroren bisitak,
egunerokotasunetik at, bizitza, misterio eder bezain ulertezina
dela irakasten baitit.
Ez dakit zer den Olentzero, baina opariak dakartza guztiontzat.
Zabaldu diezaiogun, ba, etxeko atea.

Aramaioko hainbat auzo. GOIENA

Auzoen antolamendua
zehazten dihardute
Aramaioko udalbatzak urtarrilaren 27an egin zuen ohiko osoko bilkura. Auzoetako
plan bereziak izan zituzten aztergai: bi zatitan egin dituzte plan horiek. Horrez gain,
Jaurlaritzaren migraziorako euskal itun sozialarekin bat egin zuen udalbatzak
Arantzazu Ezkibel Galdos ARAMAIO
Aramaion dauden hamaika landaguneak arautu nahi dituzte
plan bereziekin. Bi fasetan egingo dute: lehenengoan, Arexola,
Arriola, Barajuen, Uribarri, Suña
eta Zabola auzoak arautuko dituzte. Hain zuzen, 2021eko otsaileko osoko bilkuran onartu
zuten planei hasiera ematea.
Joan den astean, 2022ko urtarrileko osoko bilkuran, plan
bereziaren testu bateratuari
hasierako onarpena ematea
onartu zuten.
Gainera, gainontzeko bost landaguneak arautzeko hasierako
onarpena ere adostu zuten egueneko osokoan. Hain zuzen, Azkoaga, Etxaguen, Gantzaga,
Gureia eta Untzilla auzoak.
Arabako Aldizkarian argitaratu ondoren, alegazioak jartzeko epea zabalduko dute.
2017an onartutako Plan Orokorrak zehazten du ze lursailetan eraiki daitekeen; aldiz, plan
berezi horiek arautuko dute nola
eraiki daitekeen. Hau da, auzo

bakoitzeko antolamendu konkretua jasoko da dokumentuetan.
Horrez gain, dagoeneko dauden
eraikinekin zer gertatzen den
zehaztu behar da: hain zuzen
ere, baserriak daude, 1950. urtea
baino lehen eraikitakoak; eta
baserriak ez direnak daude,
txaletak deiturikoak.

Mantentze zerbitzua
Ohiko osoko bilkuran landutako
beste gai bat izan zen udal kiroldegia eta beste hainbat udal
guneren garbiketa, zaintza eta
mantentze zerbitzua kontratatzeko lizitazio espedienteari hasiera ematea. "Orain egin dena
da espedientea zabaldu kontratazio berria martxan jartzeko.
Ondoren, pleguak egin, horiek

JAURLARITZAREN
MIGRAZIOAREN
EUSKAL ITUN
SOZIALAREKIN BAT
EGIN ZUTEN

osoko bilkuran onartu eta lehiaketara atera beharko da zerbitzua", dio Lierni Altuna alkateak.

Migrazioa
Migrazioaren euskal itun sozialarekin bat egin zuen udalbatzak
egueneko osoko bilkuran. Eusko Jaurlaritzak abiatutako ekimena da itun soziala, jaso nahi
genukeena eskaintzea leloarekin.
Itun soziala sinatu duten pertsona, erakunde eta entitateek
ondorengo oinarriak partekatzen
dituzte: premisa politikoa, pluraltasuna: beste jatorri eta kultura askotariko pertsonez osatutako euskal gizartea defendatuz; premisa etikoa, elkartasuna:
diskriminaziorik eza, elkartasuna eta etorkinen eta bertakoen
eskubide eta obligazioak parekatu beharra eskatzen du; eta,
premisa pragmatikoa, beharrizana: euskal gizarteak, familien
babeserako politikez gain, immigrazioa behar du lanaren eta
demografiaren inguruko beharrizanei erantzun ahal izateko.

Eztarri sanoz bai eskolako
umeak eta baita nagusiak ere
Santa Ageda kantuan irtengo dira gaur eskolako
umeak; bihar, 09:30ean, santa eskea egingo dute
A.E.G. ARAMAIO
Santa Ageda bezpera ospatuko
dute gaur eskolako umeek. Ohitura zaharrari eutsiz, auzoetan
eta erdigunean ibiliko dira kantuan. Lehen Hezkuntzako ikasleak bost taldetan banatuta irtengo dira auzoetara, eta Haur
Hezkuntzakoak bi taldetan ibiliko dira Ibarran. Talde bat eskola inguruan ibiliko da kantuan
eta bestea, herriko kaleetan;
azkenik, okindegi parean elkartuko dira bi taldeak.
Bestalde, santa eske herrikoia
bihar egingo dute, zapatua. Ohi-

Desgaitasun egoera
dutenei bideratutako
laguntza deialdia
Desgaitasun egoera aitortuta
duten pertsonentzako eta garapen arazoak dituzten 0-6 urte
bitarteko umeentzako laguntza
ekonomiko deialdia argitaratu
dute. Dirulaguntza jasoko dituzten ekintzak edo produktuak
izango dira: ohiko etxebizitzan
irisgarritasuna hobetzeko laguntzak; etxeko jarduerak egiten
laguntzeko produktuak; zaintza

tura zaharrei eusteko konpromisoa hartu dute aurten ere,
eta, osasun egoerak baldintzatutako ekitaldia izango den arren,
kalera irtengo dira abestera.
Aldaketa batzuk izango ditu
ekitaldiak: goizez bakarrik irtengo dira, eta aurten ez dute
bazkaririk egingo. Hiru taldetan
banatuta ibiliko dira: bat herriko kaleetan eta beste biak auzoetako ibilbidea eginez. 09:30ean
plazan elkartuko dira. Bertso
eskola, Papargorri, Trikitixa
Eskola eta Alaiak erretiratu
elkartea dira antolatzaileak.

eta babes pertsonalean laguntzeko produktuak; komunikazioan eta informazioan laguntzeko produktuak; mugikortasun
pertsonalean laguntzeko produktuak eta lekualdatzeko gaitasuna handitzeko laguntzak;
laguntza espezializatua –2021eko
irailaren 16tik 2022ko azaroaren
30era egindakoak, bi egunak
barne–; eta bestelako laguntza
bereziak eta osagarriak. Eskabideak aurkezteko epea 2022ko
irailaren 15ean amaituko da.
Argibide gehiago, udaletxean.
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Proiektorea eskuratuta,
bueltan dator zinema

"Enpresa ikuspegia izan
dezaten laguntzen gabiltza"

Ekipamendu berria erosteko 45.000 euro inbertitu ditu Udalak, eta, estreinatzeko, sei
film eta dokumental bat emango dituzte otsailean; horrez gain, ipuin kontaketa,
antzezlan bi eta Eñaut Zubizarreta biolontxelo-jolearen kontzertua izango dira

M.A. ARETXABALETA
Yon Arruti donostiarrak Ekuadorren daramatza azken 23 urteak, eta orain dela bi urte eta
erdi hasi zen Mundukiderekin
lanean. Hiruatx GKErekin batera Andeetan duten proiektuari jarraipena egiten dabil.

Mirari Altube ARETXABALETA
Zinema proiektorea erosi du
Udalak. Dagoeneko instalatu dute
Arkupeko Zaraia aretoan eta hil
honetan estreinatuko dute, zinema komertzialeko sei film eskainita eta dokumental bat.
Azken urteetan zinemaren
zerbitzua kontratatu egin du
Udalak, baina orain, proiektore
bat jabetzan izatea erabaki du,
Ainhoa Cabero Kultura zinegotziak adierazi duenez: "Zinema
programazioaren kudeaketa
publiko egokia bultzatzeko eta
kultura eskaintzaren kalitatea
hobetzeko". Udalak 35 milimetroko proiektore analogikoa
badauka, baina orain dela urte
batzuk zinema digitalizatuak
ordezkatu zuen euskarri filmiko
klasikoa, eta ekipo hori ez da
erabiltzen.
Aving Systems SL enpresari
erositako ekipamenduak 45.000
euroko kostua izan du, eta Udaletik azaldu dutenez CP2308 Christie modelokoa da, "erabilerraza eta elektronika aurreratuarekin". Filmak programatzeko,
ostera, kontratazio zuzena egin
dute apirilera arte, baina datozen
lau urteetarako kudeaketa esleitzeko lehiaketa arautuko duten pleguak lantzen hasi dira.

Eñaut Zubizarretaren kontzertua
Zinemaz gain, antzezlanek ere
izango dute tokia Zaraia aretoan.
Otsailaren 18an, eRRe. Aldarri
bat bertsoz eskainiko dute, arte
eszenikoak eta bertsoak uztartzen
dituen ikuskizuna (40. orrian
informazio gehiago). Eta hilaren
26an, Panta Rhei konpainiaren
Noa, uy, uy, uy haurrentzako
ikuskizuna dator.
Musikari dagokionez, kontzertu bakarra izango da, aretxabaletar baten eskutik: Eñaut Zubizarreta biolontxelo jotzaileak
Trigger proiektuaren baitan
argitaratutako Poliedro Vol.1
lana aurkeztuko du hilaren 25ean.
Han eta hemen dabil Zubizarre-

YON ARRUTI MUNDUKIDEKO KIDEA
Ekuadorko proiektuen arduraduna handik etorri berri da

Zein berri dakarzu Ekuadortik?
COVIDarekin zerikusia duen
proiektutxo bat garatzen dabiltza Intag eskualdean. COVIDari
aurre egiteko landareak erabiltzen dituzte han, eta, emakume
batzuk elkartu eta lanean hasi
dira horren bueltan. Lan-saioak
egin dituzte landareak nola prestatu eta antzekoak ikasteko, eta
gero, horien landaketa etorri
da. Prozesu horretan daude.

Proiektuak zein onura ekarriko die
hango komunitateei?

Langile bat proiektorea muntatzen Arkupen. ARETXABALETAKO UDALA

Filmak
Otsailak 4-5-6-7
• El método Williams*
• Ilargirantz**
Otsailak 11-12-13-14
• En un muelle de
Normandía*
• ¡Canta! 2**
Otsailak18-19-20-21
• Belfast*
• Clifford**
Otsailak 17, 19:00etan
• Aita Mari dokumentala.
* Helduendako: egub.
(22:00), zap. eta dom.
(19:30) eta astel. (16:00).
** Umeendako: zap. eta
dom. (17:00).

ta kontzertuak eskaintzen, eta
egunotan bideoklip berria kaleratu du.
Liburutegiak, berriz, Lupe
Lekuona ipuin kontalaria gonbidatu du Animalien ipuinak
eskaintzeko umeei. Otsailaren

Aurkezpena
bertan behera
Aretxabaleta. Hamaika
ibilaldi eta istorio
liburuaren aurkezpenik ez
da izango bihar, zapatua,
hala iragarrita egon arren.
Herri inguruko ibilbideak
eta toponimoak batzen
dituen liburuan jasotako
hamabigarren
ibilaldiarekin, baina,
aurrera egingo dute.
Otsailaren 19an, zapatua,
izango da hori, eta
Kortaburu ingurura joango
dira; Urkuluko presatik
Zubillagara, Gorordora igo
eta Urrexolagaraitik buelta.
Xehetasunak aurrerago
jakinaraziko dituzte.

16an izango da eta izen-emate
epea astelehenean irekiko dute.
Erakusketa aretoan, ostera,
Marga Zubia Lezeta arrasatearraren margolanak egongo dira
ikusgai gaurtik hilaren 28ra
bitartean.

Beraiek sortutako ekimena da
horrek duen garrantziarekin
eta Toisan izeneko erakundearekin ari dira elkarlanean. Eskuartean duten proiektu horrek
segurtasuna ematen die COVIDaren aurrean, eta pozik daude
hango landareak prebentziorako
erabil ditzaketelako.

Eta emakumeak dira protagonista.
Emakume eta gizonen arteko
arrakala handia da Ekuadorren.
Erakunde mistoetan ez dutela
aurrera egiteko modurik ikusi
dute askok, eta horregatik, beraien elkarteak sortu dituzte.
Gure kasuan hamar proiektutatik sei dira emakumeek bideratuak eta lau mistoak; helburuen
artean dugu azken horietan
generoa lantzea.

Odola emateko
aukera dago hilaren
10ean eta 17an
Urteko lehen odol ateratzeak
egingo dituzte asteotan Aretxabaletan. Datozen bi eguenetan,
otsailaren 10ean eta 17an, etorriko da horretarako autobusa
Durana kalera, eta 16:45etik
20:15era bitartean gerturatu ahal
izango dira herritarrak.
Euskadiko odol emaileen elkarteak eta Transfusioen Euskal
Zentroak abian jarritako kan-

Yon Arruti. MIRARI ALTUBE

Baina ez da proiektu bakarra.
Toisan erakundearen bueltan
hainbat ekimen daude abian.
Horiek indartzeko eta komertzializazio prozesu bat garatzeko lanetan murgilduta dago
Mundukide. Ekuadorren egoera
ez da ona ekonomikoki, pandemia aurretik ez zegoen ondo,
eta orain are eta okerrago. Langaien kostuak igo egin dira,
baina nekazariek ekoiztutakoena ez; ondorioz, saltzeko zailtasunak dituzte.

Proiektuek aurrera egin dezaten
zer behar dute?
Enpresa ikuspegia izatea batetik,
ikuspuntu soziala dutelako askotan. Dirua lortzeko interesak
oso altuak dira, gainera, eta
kredituak lortu arren interesek
ito egiten dituzte, apenas daukate irabazirik. Eta azkenik,
komertzializazioa bideratzea
kosta egiten zaie.

paina urtarrilarekin batera eman
zuten bukatutzat 5.000 odol-emate lortuta. Izan ere, odol erreserba minimoetan zegoen seigarren olatuko kutsatzeen eta
pandemiagatik ezarritako osasun
neurrien ondorioz. Helburua
lortu bada ere "odol beharraren
arazoa ez dela konponduko pandemia bukatu arte" adierazi
dute, eta gogorarazi, COVID-19arekin kutsatu ondoren
zazpi egun bakarrik itxaron
behar direla –konfinamenduko
epea– odola emateko.
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"Oraindik ez
dugu erabaki
noiz ospatu"
MIRIAM ENCINA
2002KO KINTOA

2003an jaiotako neska-mutilak azken entsegurako gertu Iturrigorri pilotalekuan, joan den egubakoitzean. MIRARI ALTUBE

Santa Agedaren bueltako
ohiturari heltzeko gertu
Pandemiak ez die utzi 2002ko kintoei ospakizunik egiten, baina 2003an jaiotakoek
haien lekukoa hartu dute eta gaur, otsailak 4, baserriz baserri joango dira kantuan
eta eskean; kalean ere jardungo dute bihar eta dantza saioa eskaini ere bai iluntzean
Mirari Altube ARETXABALETA
Iaz ospatzekoak ziren jai gehienak bertan behera utzi zituen
pandemiak, eta horien artean
dago Santa Ageda egunaren
bueltako ospakizuna. Aurten,
oraindik egoera ez bada oneratu ere, horrekin aurrera egitea
erabaki dute eta 2003an jaiotako
74 bat gaztek kantuan eta eskean
jardungo dute gaur eta bihar.
Dantzek ere ez dute hutsik egin-

go; joan den egubakoitzean,
azken entsegua egin zuten Iturrigorri pilotalekuan, txistulariek
lagun eginda, eta bihar, Santa
Ageda egunez, herritarren aurrean jarduteko gertu daude.

Zapiarekin helduta
"Ohiko legez ospatuko dugu, ez
dago aparteko nobedaderik",
jakinarazi dute neska-mutilek.
Hala, gaur, Santa Ageda bezpe-

Mozorroak eta karrozak
prestatzeko lokala zabalik dago
Industrialdeko C pabiloia, Basabe jatetxearen atzeko
partean dagoena, erabil dezakete kuadrillek
M.A. ARETXABALETA
Otsailaren 27ko Aratusteetako
desfilea girotzeko kuadrillek
mozorroak eta karrozak gerta
ditzaten, lokala jarri du haien
eskura Udalak, beste behin: industrialdean dagoen C pabiloia,

azken urteotan legez. Lokal horren eskaera Arkupen egin behar
da, baita giltza jaso ere.
Lokalerako zehaztutako arauak
onartu behar dituzte erabiltzaileek hura erabili ahal izateko.
Kuadrilla bakoitzak ordezkari

ra, baserriz baserri joango dira
kantuan eta eskean: "Koplak
ikasteko entsegurik ez dugu
egin; nork bere aldetik jardun
du". Goizean goiz irtenda herriko auzo guztietatik eta haietako baserri gehienetatik pasatuko dira; baita ikastetxeetatik
ere.
Bihar, ostera, kalerik kale
jardungo dute, eta iluntzean
(19:00), aurtengo lehenengo dan-

bat izendatuko du, eta hura
izango da arduraduna. Izena
ematerakoan 20 euroko fidantza
jarriko dute, eta giltzak itzultzerakoan hori bueltatuko diete.
Lokalaren giltza ordezkari
horri emango zaio, eta hark
aldez aurretik bere datuak –nortasun agiria eta telefonoa zenbakia– eman eta agiria sinatuko
du. Guztiz debekatuta dago giltzen kopiak ateratzea. Adingabeen kuadrillei dagokienez, lokala erabiltzeko derrigorra
izango da taldeko ordezkaria

2002an jaiotako kintoek, 50
inguru, iaz atzeratutako
ospakizunik ez dute egin.
Data batzuk mahai gainean
izan dituzue…
Bai; iazko sanmigelak
lehenengo, abenduaren 29a
ere bai, baina ezin izan dugu
aurrera egin.
Bi kintadek batera egitea
mahai gainean izan duzue.
Bai, baina asko gara, eta
ezinezkoa izango litzateke
hainbestek elkarrekin jardutea.

tza saioa eskaini Herriko Plazan,
aretxabaletarren aurrean. Ondoren, beste lau domekatan ere
egingo dute dantzan; Aratuste-domekara bitartean.
Egoera epidemiologikoa kontuan hartuta aldaketatxo batzuk
sartu dituztela jakinarazi dute:
lepoan eramango dituzten zapiarekin helduta joango dira,
eskutik beharrean, eta agurra
dantzatzeko bakarrik aterako
dituzte herritarrak plazara.

M.A.

Txistulariek proposamenen
bat egin dizuete.
Bai, apirileko bi domekatan
elkartzea. Baina oraindik ez
dago erabakirik hartuta.
Aurtengo kintoei erakustea
izango litzateke zure
egitekoa, baina erakusten
edo ikasten zabiltza?
Ikasten, zalantza barik. Gero,
neuk, gazteenak, erakutsi
beharko diet besteei.
Eta zelako giroa dago?
Oso ona, ospatzeko gogotsu.

2002koek, txanda-pasa

ospatzea, baina osasun egoerak
txanda-pasa egitera behartu zituen. Urtean zehar beste data
batzuk jarri bazituzten ere,
oraindik, behintzat, ez dute halakorik egin, eta 2002ko kinto
gazteenak erakutsi beharrean
ikasten jardun du gainerakoekin
batera.
Bestetik, Kurtzebarri eskolako
Haur Hezkuntzako eta Lehen
Hezkuntzako umeak ere irtengo
dira kantuan gaur goizean; baita Basotxoko erretiratuek ere
iluntzean.

19 urte beteko dituztenak batzen
ditu antzinako tradizio honek.
Gazte horiekin jarduten du urtebete aurretik kinto izandako
taldeko gazteenak, ohituraren
gaineko zertzeladak erakusteko,
baita hurrengo urteko kinto-taldeko nagusienak ere, ikasteko.
Iaz, 2002an jaiotakoei zegokien

KINTOEN ASMOA DA
AGURRA
DANTZATZEKO
BAKARRIK ATERATZEA
HERRITARRAK

heldu bat izatea. Pertsona horrek
bere datuak –nortasun agiria
eta telefono zenbakia– eman
beharko ditu, eta dokumentu
bat sinatu. Gainera, taldea lokalean dagoen bitartean, bertan
egon beharko du hark.
Lokala 21:00etan itxiko da, txukun eta garbi utzita. Lokaletik
azkena irteten denak argia itzali eta atea itxiko du. Martxoaren
8a baino lehen denak garbi eta
jasota egon beharko du lokal
horretan; Udalak edukiontzi bat
jarriko du horretarako.

Horma-irudi lehiaketa
Astelehenean, hilaren 7an, bukatuko da horma-irudi lehiaketara lanak aurkezteko epea.
Edonori dago zabalik eta erabili beharreko teknika librea da;
derrigorrean izan beharko duen
bakarra honako testua da: Aratusteak, Aretxabaleta 2022. Posta arrunta erabil daiteke lanak
bidaltzeko –udaletxera edo Arkupe kultura etxera– edo elektroniko bidez –kultura@aretxabaleta.eus–. Irabazleak 250 euro
jasoko ditu.
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"Animo mezu hauekin
zaila da futbola uztea"
JULEN ZAITEGI FUTBOLARIA
Urtarrilaren 2an, lotailu gurutzatua hautsi zuen Ohorezko Erregional mailako UDAko
jokalari arrasatearrak entrenamendu batean. Otsailaren 17an egingo diote ebakuntza
Imanol Beloki Unamuno ARETXABALETA
Hirugarren aldiz hautsi du lotailu gurutzatua UDA futbol
taldeko aurrelari arrasatearrak.
Oraingoan, ezker hankakoa izan
da, eta, errekuperazio luzea aurretik, ez du argi futbola utziko
duen ala ez.

Nola izan zen lesioa?
Urtea hasi berri, entrenamendu
batean keinu txar bat egin eta
belauna joan zitzaidan. Astebetez egon nintzen zein lesio zen
jakiteke, soilik lotailu gurutzatua ez izatea nahi nuen, baina
halaxe izan zen. Egun batzuk
makuluekin aritu naiz, baina
dagoeneko oinez ondo ibiltzeko
moduan nago. Hori horrela,
ebakuntza otsailaren 17an egingo didate, eta gero gerokoak.

Lotailu gurutzatua hausten duzun
lehenengo aldia ere ez da, gainera.
Hala da; 22 urterekin, Cultural
Durango taldean nengoenean,
nire ustez, nire futbol ibilbideko
momentu onenean, eskuineko
lotailu gurutzatua hautsi nuen,
eta, UDAn nengoela, duela bostsei urte inguru, berriz hautsi
nuen hanka berekoa. Orain,
ezkerreko hankan gertatu zait,
eta ebakuntza egin, hankak lurrean jartzen hasi, mugikortasuna eta indarra hartu eta pausoz pauso pazientziaz hartzea
geratzen zait.

Maiatzaren 2an, 37 urte beteko
dituzu; futbolari agur esateko ordua
iritsi zaizu?
Lesioa izan berri, hasierako
egunetan futbola utziko nuela
argi nuen, baina UDA kirol
elkartetik eman didaten elkartasun mezuekin, taldekideen
babesarekin… zalantzak ditut.
Ez dut argi esan nahi bueltatuko naizela, funtsezkoena ondo
errekuperatzea da. Adin bat
dut, baina gustatuko litzaidake
ondo errekuperatu eta, posible
bada, denboraldi oso bat edo
erdia egitea. Gainera, lagun
batek ere esaten zidan "futboleko botak jantzita hil behar

Julen Zaitegi UDAko futbol jokalaria, Karpin txakurrarekin. IMANOL BELOKI

"ESKUIN HANKAKO
LOTAILU GURUTZATUA
BI ALDIZ APURTUTA,
EZKER HANKAKOA
IZAN DA ORAIN"
da", eta halakoekin berotu egiten naute futbolean jokatzen
jarraitzeko. Etapa honetan,
ibilbide luzea dut aurretik, eta
epe motzeko erronkak ezarri
behar ditut, bestela, zoratu
egingo naiz eta.

Ibilbide luzea izan duzu futbolean,
oparoa, eta goi mailako taldeetan
aritu zara; konta egidazu zure futbol ibilbidea.
Alebinetan, Realera joan nintzen
eta bertan aritu nintzen kadete mailara arte. Garai hartan,
Canal Plus torneoa jokatu nuen,
eta bertan zegoen nire kuadrillako Mikel Gonzalez de Martin
Gontxa, baita Markel Bergara
eta halako jokalariak. Real Madril, Racing eta Celtaren aurka
jokatu genuen lehenengo fasea,
eta ez ginen sailkatu. Bertatik
Arrasatera bueltatu nintzen.

Mondra nire taldea zen, eta oso
gustura aritu nintzen bertan.
Gero, Eibarko maila nazionalean
aritu nintzen, gazte mailan;
gogoan dut denboraldian hemeretzi gol sartu nituela. Ondoren, Eibar B taldera igo ninduten, orduan Hirugarren
Mailan zegoena, eta pare bat
denboraldi on egin nituen. Ostean, Cultural de Durango taldetik deitu zidaten, eta nire
une onenean nengoela hautsi
nuen lotailu gurutzatua entrenamendu batean. Ordutik aurrera, ez zen berdina izan. Gero,
Leioan aritu nintzen, Amurrion,
eta baita urte erdiz Lagun Onak
taldean. Garai hartan ez nuen
askorik jokatzen, uste nuen
nahikoa egin nuela eta Mondrara bueltatu nintzen. Hala,
orduan, UDAk deitu zidan, eta
erabaki zaila hartu behar izan
duen. Arrasatearra naiz, lagunak ere Arrasatekoak, familiakoak ere Mondrakoak… Aldaketa bat nahi nuen, eta ordutik
egon naiz UDAn. Esan beharra
dut ez naizela damutzen, oso
ondo portatu dira-eta nirekin.

Etorkizunean zer egingo duzun
erabakia hartu gabe, entretenimendu bat topatu behar, ezta?
Ez dut taldekideekin harremana
galdu nahi, eta denboraldi honetan ahal ditudan ekarpen
guztiak egingo dizkiot taldeari,
oraindik UDAko jokalaria naiz
eta taldearen parte izaten jarraitu nahi dut. Horrekin batera,
ebakuntza aurretiko prestakuntzak egiten ari naiz, eta denbora aprobetxatzen dut Karpin
txakurrarekin paseatzeko. Errekuperaziorako bidelagun aparta da, eta, beraz gain, kontuan
izan behar da ni lesionatu naizen arren etxekoek ere sufritzen
dutela, eta bihotzez eskertu nahi
diet guztiei.

Taldekideen aparteko babesa
UDAko Erregional Ohorezko
Mailako taldekideak Aloña
Mendiren aurkako partiduaren
aurretik pankartarekin irten
ziren Ibarra futbol zelaira,
Zaitegiri animoak emateko.
"Pankartarekin irten aurretik,
bideo bat oparitu zidaten: UDAko
hainbat taldetako jokalariak
agertzen dira, gaztetxoak
animoak ematen… Hunkituta
geratu nintzen".

UDAko Ohorezko Erregional Mailako jokalariak pankartarekin. GOIENA

Iturrigorrin frontenisean. GOIENA

Emakumeen VIII.
frontenis txapelketa
antolatu dute
Martxoaren lehen astebururako
antolatu dute emakumeen frontenis txapelketa, Iturrigorri
pilotalekuan. Zortzigarren edizioa
izango da aurtengoa, eta izena
emateko azken eguna otsailaren
28a izango da. Bikoteko hamar
euro ordaindu beharko da, eta
lehenengo partiduan egingo da
ordainketa. EmakumeenfrontenisaUDA@gmail.com helbidera
idatzi beharko da izena emateko.

Haurren hezkuntza
garapena izango dute
berbagai
Kukumiku Guraso Elkarteak
hitzaldia antolatu du otsailaren
22rako, 0-6 urte bitarteko haurren hezkuntza garapena ardatz.
17:30ean izango da saioa, Kukumikun, eta Esan logopediako Libe Morales arituko da
hizlari. Sarrera doakoa izan
arren, izena eman behar da
Kukumikuelkartea@gmail.com
helbidean.

Enpresetan
Berdintasun planak
egiteko dirulaguntzak
Emakundek enpresa eta erakunde pribatuetan diagnostikoak
eta Berdintasun planak egiteko
diruLaguntzen deialdia jarri du
abian, horrelako proiektuetan
aholkularitza enpresa homologatua kontratatuz. Laguntzak
eskatzeko epea otsailaren 11ra
arte egongo da zabalik, eta deialdia hamar eta ehun langile bitarteko enpresei zuzenduta dago.
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2020 urtean, Eskoriatzako bederatzigarren Kinttaden Egunean kintada batek ateratako talde argazkia. IMANOL SORIANO

Imanol Beloki Unamuno ESKORIATZA
Urte berean jaiotako eskoriatzarrak elkartu, eguerdi partean
poteoa egin, tabernetan edo elkarteetan bazkaldu eta, zenbait
kasutan, aspaldi elkar ikusi ez
dutenak batzeko eta, bide batez,
Santa Ageda egunean dantza
egingo duten neska-mutilei herrian giroa pizteko asmoz sortu
zen Kinttaden Eguna ospatuko
da zapatu honetan. 2003an eta
2004an jaiotako eskoriatzarrek
egingo dituzte Santa Ageda eguneko dantzak, baina lokalizazioa
ezberdina izango da. Izan ere,
Gorosarri plazan egitea erabaki
dute, horiek ikustera joan nahi
duten herritarren arteko segurtasun distantzia handiagoa izan
dadin. Zapatuan egingo dituzte
dantzak, 19:00etan.
Urtero egitarau bera izan du
jaiegunak, nahiz eta zenbait
ediziotan, iluntzean, kintada
ezberdinetakoek Fernando Eskoriatza plazan batu eta zenbait
dantza egin izan dituzten elkarrekin. Gainera, aurtengoa urteurren borobila izango da; izan
ere, hamargarren aldia izango
da festa-egun hau ospatzen dena,
iaz antolatu ez zela kontuan
izanda. Horrekin batera, lehenengo ediziotik kintada bakoitzak
bere bereizgarria eraman izan
du Kinttaden Egunean: zapia,
kamiseta, kapela, betaurrekoak
eta gorbata, besteak beste, eta
aurten ere hainbatek eramango
dute.

Hamargarren edizioa
Lehen edizioan, Eingeinke taldea
aritu zen antolakuntza lanetan,
edo, hobeto esanda, herritarrak
animatzen Kinttaden Eguna
ospatzera. Orduan izan zuen
arrakastarekin berehala errotu
zen, eta urtez urte indartzen
joan den hitzordua izan da. He-

Hamar urte
kintadak batzen
Zapatu honetan, Kinttaden Eguna ospatzen den hamargarren aldia izango da. Urte
berean jaiotako zenbait kintada bazkaria egiteko elkartuko dira, eta, gainera, Santa
Ageda neska-mutilek dantza egingo dute Gorosarri plazan, 19:00etan

Aurtengo dantzak, Gorosarri plazan
2003 eta 2004. urteetan
jaiotako eskoriatzarrak izango
dira Santa Ageda neska-mutil
arituko direnak. Egunotan santa
eskean aritzeaz batera, dantza
ere guztiek batera egingo dute,
zapatu honetan, 19:00etan.
Aurten, baina, Fernando
Eskoriatza plazan egin
beharrean, Gorosarri plazan
egingo dituzte banakoa,
aurreskua, fandangoa eta
arin-arina, horiek ikustera joan
nahi duten herritarren arteko
segurtasun distantzia handiagoa
bermatzen duen espazioa dela
kontuan izanda.
Iaz, 44 Santa Ageda neskamutil eskoriatzar ziren
ateratzekoak –2003an
jaiotakoak–. Hala ere,
pandemiaren eraginez, ez ziren
kantu eskean aritu baserriz
baserri, ezta herriko kaleetan
zehar, enpresetan eta
bestelakoetan kantuan, eta
Fernando Eskoriatza plazan ere
ez zuten dantzarik egin. Hori
horrela, aurten bi kintada batera

2002an jaiotako eskoriatzarrek dantza egin zutenekoa. IMANOL BELOKI

aterako dira, elkarrekin, santa
eskean aritzeko eta dantzak
egiteko.
Zenbait urte pasa dira bi
kintada elkarrekin ez zirela
ateratzen. Aurreko kasuetan,
baina, talde txikia osatzen
zutelako izan zen, eta, talde
handiagoan egiteko asmoz, bi
urtez jarraian atera ziren Santa
Ageda neska-mutil moduan
kalera. Oraingoen kasua
ezberdina da; izan ere, iaz
ateratzekoak zirenek ez zuten

disfrutatu, aurten ospatu dute.
Atzo, eguena, hasi ziren herrian
zehar zuri-gorri jantzita kantu
eskean. Horrekin batera, gaur,
egubakoitza, baserriz baserri
arituko dira, eta Eskoriatzako
zazpi elizateetako
bizilagunengana taldeetan
banatuta joango dira. Zapatuan
dantza egingo dute eta hurrengo
domekan ere berriz elkartuko
dira Gorosarri plazan dantza
egiteko; hau da, otsailaren
13an, 19:00etan.

rritarren agendetan gorriz markatutako asteburua izan ohi da
otsaileko lehenengo zapatua urte
hauetan guztietan. Beraz, aurtengo jaiaren antolakuntzan
sustatzaile zehatz bat izan barik,
ahoz aho jaieguna ospatuko dela
esanez batuko dira zenbait kuadrilla bazkaltzeko eta parranda
apur bat egiteko. Hala ere, aurtengo hitzordua berezia izango
da, pandemiaren eragina tarteko.

Neurri murriztaileen eragina
Abenduaren 28az geroztik indarrean zeuden neurri murriztaileak otsailaren 13ra arte luzatzea
erabaki du Eusko Jaurlaritzak.
Egoera epidemiologikoa ere
kontuan hartu beharra dago,
eta baita azken egunotan intzidentzia-tasen lerroek duten norabidea. Tabernen ordutegiak
ere mugatuta daude, eta, kasu
askotan, gehien eragin dezakeen
oztopoa bazkaltzeko gehienez
hamar lagun batu daitezkeen
neurria da. Hori horrela, zenbait
kintadak hitzorduarekin bat ez
egitea erabaki dute; beste batzuen
kasuan, aldiz, ohi baino talde
txikiagoetan batuko dira. Gainera, tabernek 01:00etarako itxi
beharko dituzte ateak, eta ordura artekoarekin konformatu
beharko dute herritarrek.

Askok, bertan behera
1985ean eta 1986an jaiotakoek,
esaterako, ez dute bazkaririk
egingo aurten, beste hainbatek
moduan. Beste batzuen kasuan,
aldiz, aurreko edizioetan baino
pertsona gutxiago batuko dira
bazkaltzeko, eta, hamar lagunetik gora batzen direnen kasuan,
banatuta egingo dituzte bazkariak. Herriko ostalariek, berriz,
neurriak zorrotz betetzeko eskaera egingo diete bezeroei.
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Auzokok eta Berbalagunek
koordinatzailea behar dute
Baldintza bete eta interesa duenak otsailaren 3a baino
lehen bidali beharko du curriculuma

Pirritx eta Porrotx, Tortolis ludotekako ordezkariekin, gereziondo bat oparitu zieten unean. IMANOL SORIANO

Hildakoak gogoratzeko,
gereziondo landatzea
Pirritx eta Porrotxen ikuskizunean Tortolis ludotekakoei oparitutako gereziondoa
otsailaren 6an, domekan, landatuko dute, 12:00etan, pilotalekuaren kanpoaldeko
berdegunean. Landatzearekin batera, ekitaldi txiki bat prestatu dute horretarako
Imanol Beloki Unamuno ESKORIATZA
Zorionak Marimotots! Pirritx,
Porrotx eta Marimototsen azken
antzezlanak dolua eta heriotza
lantzea du helburu, bai haurrekin zein euren familiekin. 2020ko
azaroan estreinatu zuten Amaren Intxaurrak izenekoaren
formatu egokitua da Zorionak
Marimotots!, eta, baten faltan,
bi emanaldi egin zituzten joan
den egubakoitzean Manuel Muñoz
kiroldegian.
Marimototsen amaren heriotza
abiapuntu hartuta, dolua lantzen
duen ikuskizuna da Eskoriatzan
eskaini zutena, eta, oholtza gainean bi pailazo –Porrotx eta
Marimotots– bakarrik egon ziren
arren, ez ziren ohiko kantuak
eta bestelakoak falta izan, batu
zirenen gozamenerako.

Heriotza gizarteratu
Bizitzaren parte dira jaiotza eta
heriotza, eta, pailazoen iritziz,
jaiotzaren inguruko ezagutza
zabaltzen joan den moduan, heriotzaren inguruko ezagutza ere

zabaldu egin behar da gizartean,
bizitza osotasunean bizi ahal
izateko. Ideia hori lantzeko
zuhaitz bat landatzea proposatzen
dute ikuskizunean, zuhaitza
gertuko hildakoak gogoratzeko,
denon artean zaintzeko eta zuhaitzaren inguruan galdutakoek ze
hutsune uzten diguten sentitzeko eta transmititu dizkiguten
balioen testigu izateko.
Antzezlanean herriko eragile
bati oparitzen diote zuhaitz bat,
eta hura landatzearen ardura
eman. Hori horrela, joan den
egubakoitzean Eskoriatzako
Manuel Muñoz kiroldegian ikusi ahal izan zen ikuskizunean,
Tortolis ludotekako ordezkariei
gereziondoa eman zieten pailazoek, eta ludoteka izango da,

LANDAKETARA
BEGIRA, EKINTZA
UGARI IZAN DITUZTE
ASTE HONETAN
TORTOLISEKOEK

herriko haur eta familiekin batera, gereziondoa leku publiko
batean landatuko duena.

Landaketa eguna prestatzen
Gereziondoaren landaketa otsailaren 6an, domeka honetan,
egingo da, 12:00etan, Joseba
Iñurrategi pilotalekuaren kanpoaldeko berdegunean. Ekitaldi
txiki bat prestatu dute horretarako, landatzearekin batera
hildako guztiei omenalditxo bat
egiteko.
Horretaz gain, astean zehar
ludotekak ekitaldia prestatzeko
hainbat ekimen eskaini ditu,
parte hartu nahi duten haur
guztiei zuzenduta. Batetik, zuhaitza apaintzeko harriak margotu
dituzte, eta, bestetik, ikuskizuneko dantza eta abestia ikasten
aritu dira. Landaketaren ordezkariak Tortolis ludotekako haurrak izan arren, Eskoriatzako
Udalak herritar guztiak gonbidatu ditu domekako ekitaldian
parte hartzera eta zuhaitza landatzen laguntzera.

I.B. ESKORIATZA
Eskoriatzako Udalak finantzatutako bi egitasmo gauzatzeko
lan eskaintza publikatu du Topagunea Euskara Elkarteen
Federazioak; egitasmoak Auzoko eta Berbalagunak dira. Bietan
koordinatzaile lanetan aritzeko
eskaintza da, eta, baldintza jakin
batzuk beteta, curriculumak
aurkezteko epea otsailaren 3an
bukatzen da.
Auzoko egitasmoa herriko
hizkuntza eta kultura aniztasunaz jabetu eta guztion arteko
komunikazioa euskaraz jorratzeko egitasmo parte-hartzailea
da. Euskaratik urrun bizi diren
herritarrak euskarara hurbiltzeko, herriko hizkuntza aniztasuna ikusgarri egin eta hari
balioa emateko, eta hizkuntza
askotariko herritarrak harremanetan jartzeko eta norberarena eta besteena aintzat hartuta euskara komunikazio eta
kohesio hizkuntza izateko helburuak batzen ditu.
Berbalagunak egitasmoa, bestalde, herrian ahozko euskararen
erabilera sustatzeko helburuarekin sortu zen. Euskaraz hitz
egiteko ohitura duten pertsonak
eta mintzapraktika egin nahi

dutenak astean behin, ordubetez,
talde txikietan biltzen dituen
programa da. Eskoriatzan hamahiru urte bete ditu egitasmoak,
eta denbora horretan hainbat
talde aritu dira, euskara ardatz,
elkartzen, ikasten eta ondo pasatzen. Esaterako, Kafe taldea
eta Pintxo-pote taldeak.

Hautaketa prozesua
Auzoko eta Berbalagun egitasmoetan koordinatzaile lanetan
aritu nahi duenak zenbait baldintza bete beharko ditu. Funtsezkoa izango da euskara menperatzea eta C1 maila edo baliokidea izatea. Gainera, harreman
pertsonaletarako eta oinarrizko
ofimatika programak erabiltzeko gaitasuna izatea ere eskatuko dute. Horrekin batera, baloratuko da herrikoa izatea eta
herria bera ezagutzea, sare sozialak erabiltzeko trebetasuna
izatea eta euskara elkarteen
mugimenduaren inguruko ezagutza izatea, besteak beste.
Curriculumak mintzalaguna@
topagunea.eus helbidera bidali
behar dira, eta horiek aurkezteko azken eguna 2022ko otsailaren 3a izango da, 14:00ak baino lehen.

'Hileko pieza' izendatu berri
dituzte Axtrokiko ontziak
Arkeologia Museo Nazionalak ontziak ezagutzeko aurrez
aurreko eta zuzeneko bisitak antolatu ditu
I.B. ESKORIATZA
Madrilgo Arkeologia Museo Nazionalean daude Eskoriatzako
Bolibar elizatean aurkitu zituzten Axtrokiko urrezko ontziak,
eta Hileko pieza izendatu dituzte. Hori horrela, otsaileko domeketan –11:00etan– horiek
ikusteko aurrez aurreko bisitak
egingo dituzte. Doan izango dira,
baina erreserba egin beharko
da. Horrekin batera, otsailaren
28an, 12:00etan, Instagramen
zuzenean erakutsiko dituzte,
12:00etan, @manarqueologico
kontuan.

Axtrokiko harkaitzaren oinean
1972an aurkitu zituzten urrezko
ontziak, abuztuaren 17an. San
Andres ermitatik gertu izandako lur-jausia konpontzeko lanetan agertu ziren bi piezak, bata
bestearen barruan, eta, hainbat
ikerketa egin ostean, Kristo aurreko VIII. eta VII. mendeen
artean kokatzen dituzte historialariek. Gaur egun, Madrilgo
Arkeologia Museo Nazionalean
daude Axtrokiko urrezko bi ontziak, eta Eskoriatzako Ibarraundi museoan, berriz, erreplikak
daude.

LEINTZ GATZAGA
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Ahaztutako jenioa
gogoratzeko ikuskizuna
'Ramper, vida y muerte de un payaso' izeneko ikuskizuna izango da domekan,
19:00etan, Zaldibar antzokian. Ramper XX. mende hasierako artistarik onena izan
zen. Akrobata, musikari, parodiagile eta umoregile paregabea
Imanol Beloki Unamuno ESKORIATZA
Ramon Alvarez Escuderok gorpuzten zuen Ramper pailazoa,
eta 1920ko hamarkadatik 1950era
Espainiako artista ezaguna izan
zen. Garai hartan gehien kobratzen zuen artista zen, eta, hain
zen ezaguna, bere aurpegiarekin
jostailuak zeuden, anis botilak
eta marrazki bizidunak.
Eskoriatzan ikusi ahal izango
den antzezlana Ramper pailazoari eginiko omenaldia da, eta
bere pertsona eta pertsonaia
birpiztu egin dute Imanol Ituño
mago bilbotarrak, Ramper, vida
y muerte de un payaso antzezlanaren zuzendari eta gidoilariak,
eta oholtza gainean arituko den
Juan Paños aktore madrildarrak.
Sarrerak salgai daude, bost eurotan, Manuel Muñoz kiroldegian
eta bibe.me webgunean.

Ramperren bizitza eta heriotza
Gaztelaniazko ikuskizuna helduei
dago zuzenduta eta arratsaldeko
zazpietan izango da. Antzerkiak

Anaia, Donostian entseatzen
hila

Paños, Ramper antzezten. CHUCHI GUERRA

gerra zibilean egon zen Ramper
pailazoaren bizitza eta heriotza
kontatzen du, eta obra honek
pailazoa ekartzen du gogora,
garaiko artistarik famatuenetakoa izan zena baina gaur egun
gutxik gogoratzen dutena.

Feminismoa zer den adierazteko
bideo-lehiaketa martxan da
Antolatzaileek ezarritako ezaugarriei jarraitutako lana
martxoaren 6a aurretik entregatu beharko da
I.B. ESKORIATZA
Eskoriatzan Feminismoa Bizirik
taldeko kideek Femideo izeneko
bideo-lehiaketa jarri dute martxan. Lehenengo edizioa da, eta
ekintza berezi bat antolatu nahi
izan dute, Martxoaren 8a, Emakumeen Nazioarteko Eguna,
iristeko hilabeteren faltan, motorrak berotzeko.
Zer da feminismoa zuretzat?
galdera oinarri, gehienez bost
minutuko bideo bat grabatu
beharko dute parte hartu nahi
duten interesdunek, eta martxoaren 6a aurretik eskoriatzan-

feminismoabizirik@gmail.com
helbide elektronikora bidali
beharko da lana.

Estilo librea, nahi den erara
Familian, bakarka, lagunekin…
Egileek nahi duten bezala grabatu ahal izango dute lehiaketara begirako bideoa, eta nahi
den estiloa erabiltzeko aukera
irekia ezarri dute antolatzaileek.
Hau da, bideoklip eran, bertsoak
eginez, ipuin bat sortuz edo irudi soilarekin ahots barik, esaterako, egin daiteke. Hori horrela, aurkezten diren lan guztiak

Ramon eta Perico anaien batasun
artistikotik dator Ramper izena.
Elkarrekin ikuskizun akrobatikoak egiten zituzten eta arrakasta handia izan zuten. 1920an
Donostian debutatu berri, Kontxako hondartzan akrobaziak
egiten ari zirela, Perikok salto
txar bat egin eta bizkarrezurra
hautsi zuen. Bi egun geroago,
hil egin zen, eta Ramon erabat
babesik gabe geratu zen. Hori
horrela, anaiaren galerak eragindako tristurak ikuskizuna
bertan behera uztea pentsarazi
zion, baina aurrera egitea erabaki zuen. Hala ere, ordutik
aurrera ez zen inorekin elkartu,
banakako artista gisa jardun
zuen, eta akrobata beharrean
pailazoa izan zen. Gerra zibilaren ondoren, Remperrek antzezten jarraitu zuen, eta, pailazoak
bere barietate konpainia sortzea
erabaki arren, ez zuen funtzionatu. 1952an hil zen, Sevillan.

baloratzen eta epaimahai lanetan Eskoriatzan Feminismoa
Bizirik taldeko emakumeak
arituko dira, eta hiru sari egongo direla iragarri dute: irabazlearentzat 150 euroko saria,
bigarren sailkatuarentzat 100
euro eta hirugarren bideo onenarentzat 50 euro.

Ezaugarri teknikoak
Femideo bideo-lehiaketako lan
guztiek horizontalean grabatuta egon beharko dute, eta gehienez bost minutukoa izan beharko du sorkuntza-bideoak. Parte hartzeko irizpide nagusia,
berriz, Eskoriatzakoa izan behar
dela azpimarratu dute antolatzaileek; gaineratu dute lanak
baloratzeko garaian irudiaren
kalitateaz gain bideoaren mezuak ere garrantzi handia izango duela.

Oreka TX taldeko Mikel Ugarte Gatz Museoan saioa egiten. GATZ MUSEOA

Oreka TX taldeko Mikel Ugarteren
saio berezia Gatz Museoan
Ura garraiatzeko 'paternoster' sistemaren hotsa eta
txalapartarena batu zituen bisita gidatuan
Imanol Beloki Unamuno GATZAGA
Gatz Museoko bisita gidatu
batean Oreka TX musika taldeko Mikel Ugarte txalapartaria izan da, eta, gatzura garraiatzeko erabiltzen duten
paternoster sistemaren soinua
jarraituz, txalapartarekin saio
txiki bat eskaini zuen, jolas
erara. Txalapartariari erronka
hau jarrita eta bertan sortutako soinuaz harrituta, bideo bat
grabatu eta sare sozialetan
oihartzuna izan du. Inprobisatutako saioa izan bazen ere,
aurrera begira emanaldi bat
eskaintzeko prestutasuna ere
erakutsi zuen Ugartek.
Aitor Larrañaga Gatzagako
Gatz Museoko arduradunak
adierazi duenez, aspaldi zuen
gogoa ura garraiatzeko sistemak
egiten duen hotsarekin batera
txalaparta jotzeko: "Iturburutik
gatzura gatz fabrikara igotzeko
sistema paternoster deitzen da.

Kate batek laguntzen dio, egurrezko buruekin egindako kate
bat dena, eta arrosario forma
du. Horregatik paternoster izena.
Sistema hau 1843. urtean eraiki
zen, eta, Udalak 90eko hamarkadan gatz fabrika museo bihurtu nahi zuenean, sistema horren
erreplika bat egiteko eskaera
egin zuen. Lan hori Oñatiko
Etxezarreta arotzak egin zuen,
eta hori da guk gaur egun hemen
daukaguna".

Egurrezkoa da
Katea, ura eramateko kanalak,
urari buelta emateko gurpila…
Oso-osorik egurrezkoa dela azpimarratu du Larrañagak: "Gatz
urarekin bustita egon behar du,
gatzarekin lan egiteko materialik onena egurra delako. Urak
beste materialak herdoildu egiten ditu, eta egurra usteldu,
baina, gatzura denean, egurra
kontserbatzen du".

OHARRAK
Trafiko mozketa partzialak San Inazio kalean
Gaur, egubakoitza, eta astelehenean, argindar sarean egin
beharreko hobekuntza lanak direla-eta, San Inazio kalean
trafikoa moztu egingo dute, tarteka.

Zuhaitz Eguna otsailean
Urtero moduan, Zuhaitz Eguna antolatuko dute. Hilaren 19rako
dira antolatzekoak, baina oraindik egitaraua finkatzeko dutela
adierazi dute Gurel guraso elkarteko kideek.

Podologia zerbitzua gaur
Toki Eder erretiratuen elkartekoak arduratzen dira antolatzeaz
hilean behin, eta zerbitzua gaur eskainiko dela jakinarazi dute.
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Erronkak zehaztu dituzte
elikadura burujaberantz
Elikadura Mahaia sortu dute Udalak, Debagoieneko Landa Garapenerako Elkarteak,
Ereindajanek, Ehunduk, Eskubaratzak eta herriko nutrizionisten ordezkariek; kate osoan
eragin nahi dute, eta, besteak beste, lehen sektoreak bizi duen errelebo faltari erantzun
Jokin Bereziartua BERGARA
Bergarako Udalak, "herriko
hainbat eragilerekin elkarlanean", Elikadura Mahaia eratu
du. Bereziki hiru proiekturi
heltzea da eratu berri duten
mahaiaren asmoa: lehenik, lehen
sektoreak bizi duen errelebo
faltari erantzuna ematea; bigarrenik, baserritarren azokaren
inguruko hausnarketari jarraipena ematea; eta, hirugarrenik,
herriko hainbat erakundetako
jangeletan elikadura eredu jasangarria bultzatzea.

Larramendi industrialdeko H partzela, airetik aterata. GOIENA

Larramendi: Udalak berretsi egin
du jarduera ez dela bateragarria
Valogreenek ez du hirigintza arlorako eskaera berririk
aurkeztu, eta Udalak hala jakinarazi du Jaurlaritzan ere

Askotariko eragileen elkarlana
Honako eragile hauek sortu dute
Elikadura Mahaia: Bergarako
Udaleko ordezkari teknikoek
eta politikoek, Deba Garaia Debagoieneko Landa Garapenerako Elkarteak, Ereindajanek,
Ehundu ekimenak, Eskubaratzak
–herriko ekoizleen ordezkari
gisa– eta herriko nutrizionisten
ordezkariek. Gainera, gaiarekin
kezka edo interesa duen edozein
herritarrek parte hartzeko irekita dago: "Herriarentzat onuragarriak diren proiektuak
sortu eta gauzatu nahi ditugu".

Elikadura kate osoan eragitera
Elikadura burujabetzari begira
helburua da herriko eragileak
eta herriko askotariko ekimenak
"norabide berean" jarri eta euren artean "sareak eraikitzen"
joatea. Hala, ekoizpen, heziketa eta kontsumo beharrak identifikatuta, herri mailako estrategia eta lehen sektoreari lotutako ekintza-plana egingo dute.
Horrez gain, elikadura burujabetzaren eta agroekologiaren
oinarria hainbat arlotan lantzea
ere izango du egitekoen artean,
eta gai horri begirako transmisioa ahalbidetzea ere bada beste helburu bat.
Era berean, elikadura kate
osoan eragiteko aukerak ikusi
dituzte. "Ekoizpenean eragiteak
banaketa eta kontsumoa bir-

Elikadura Mahaia osatzen duten eragileetako ordezkariak, asteon. B.U.

EKOIZPEN, HEZIKETA
ETA KONTSUMO
BEHARRAK ARGITU
OSTEAN, EKINTZAK
ZEHAZTUKO DITUZTE
planteatzea ekar dezake, eta
kontrara, kontsumoan eragiteak
ekoizpen behar berriak sor ditzake. Gauza bera gertatzen da
transformazioarekin, ekoizpena
handituz gero transformazio
guneetan eragin dezakegu, eta
alderantziz", adierazi dute.

Sei erronka, hiru proiektu
Elikadura Mahaiak hainbat
erronka izango ditu. Honako
hauek, besteak beste: ekoizle
gehiago erakartzea; lehen sektorean autoenplegua sortzea;
agroekologiaren oinarria lantzea
eta transmititzea; sentsibilizazio
lanak egitea herritarrekin, Udal
barruan eta ekoizle handi zein
txikiekin; eta esperientziak elkarbanatzea.
Esandako moduan, baina, bereziki hiru proiekturi heltzea
erabaki du Elikadura Mahaiak.
Alde batetik, lehen sektorearen

erreleboari erantzuna eman nahi
diote, dagoeneko instalatuta
dauden ekoizleei lagunduta eta
ekoizpen egitasmo berriak martxan jarrita. Beste alde batetik,
baserritarren azokaren inguruan
hasitako hausnarketari jarraipena emateko asmoa ere badute, eta bertatik ateratako ondorioak ekintza zehatzetara eroatea. Eta, azkenik, herrian dauden
hainbat erakundetako jangeletan
elikadura eredu jasangarria
bultzatzea ere badute begiz jota.

Mahaiaren abiapuntua
Elikadura Mahaia nondik sortu
den ere azaldu dute: "Bergaran
zein Debagoienean nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduera
profesionalak beheranzko joera
nabarmena dutela ikusita, herritar talde bat elkartu ginen
iazko udaberrian lan eta bizi
baldintzei eta kontsumo behar
berriei erantzuteko. Hortik abiatuta eta azokaren inguruan egindako prozesuak bultzatuta sortu
da Elikadura Mahaia, besteak
beste, herri mailako estrategia
lantzeko eta ekintzak proposatzeko". Behin mahaia aurkeztuta, aurrerago emango dute ekintza zehatzen berri.

J.B. BERGARA
Udalak berretsi egin du Valogreene enpresak Larramendin
eraiki nahi duen paper-fabriken
hondakinak kudeatzeko planta
ez dela bateragarria egun indarrean dagoen hirigintza planarekin. Eusko Jaurlaritzak urtarrilaren 3an eskatu zion Udalari hilabete bateko epean bidaltzeko egoki ikusten zituen
oharren gaineko txostena eta
eskaera horri erantzutera etorri
da jakinarazpen berria.
Hain zuzen ere, urtarrilaren
31n jakinarazi zien Bergarako
Udalak Larramendi industriaguneko H partzelan jarduera
ezarri nahi duen Valogreene
enpresari, Eusko Jaurlaritzako
Ingurumen Jasangarritasuneko
Sailburuordetzari eta gai horretan alegazioak jarri dituztenei
jarduera hori ez datorrela bat
aplikatu beharreko hirigintza-araudiarekin.

Oinarrizko euskara
eta hitanoa ikasteko
aukera euskaltegian
Udal euskaltegian euskara ikasteko hastapen ikastaroa antolatu dute, otsailetik ekainera,
euskaltegian bertan A1 maila
egiaztatzeko aukerarekin. Astelehenetik eguenera izango dira
eskolak, 18:00etatik 20:00etara.
Era berean, hitanoa ikasteko
aukera ere badago udal euskaltegian; bi orduko bost saio egingo dituzte otsailaren 15ean, 17an,

Enpresak erantzunik ez, oraingoz
Udalak dio enpresa sustatzaileak
ez duela aurkeztu garatu nahi
duen jarduerarekin bat datorren
hirigintza bateragarritasunaren
gaineko txosten eskaera berririk, Udalak 2021eko azaroaren
2ko Alkatetzaren Dekretu bidez
hala eskatu zion arren. Udalak
eskaera berririk jaso ez duenez,
alkatearen eskariz, Udaleko
arkitekto zerbitzuburuak hirigintza bateragarritasunari buruzko txostena egin zuen: "Gauzatu nahi den erabilera edo
jarduera ez da hirigintza aldetik bateragarria aplikatu beharreko hirigintza araudiarekin".
Enpresa sustatzailearekin
harremanetan jarri da GOIENA,
besteak beste, plantari begira
egingo dituzten hurrengo urratsen berri jasotzeko; enpresak
dio "oraingoz" ezin duela proiektuaren gaineko informazio berririk eman.

21ean, 23an eta 25ean, 18:00etatik 20:00etara. Ondoren, ikasitakoa praktikan jartzeko, ordu
eta erdiko zazpi zaio egingo
dituzte hamabost egunean behin,
ekainera bitartean. Otsailaren
7rako eman behar da izena.
Bi ikastaro hauetako baten
izena emateko, 943 76 44 53 zenbakira deitu, euskaltegia@bergara.eus helbide elektronikora
idatzi edo Irizar jauregian duten
egoitzara joan behar da. Gainera, dirulaguntzak daude Bergaran erroldatutakoentzat.
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Abortatzeko jazarpen oro
zigortzeko konpromisoa
PSE-EEren 'Jazarpenik gabeko abortua' mozioa aho batez onartu zuen udalbatzak,
haurdunaldia eten nahi duten emakumeen kontrako edozein eskubide urraketa salatzea
eta zigortzea helburu duena; bidegurutze bat hobetzeko lur lagapen bat ere onartu zuten
Jokin Bereziartua BERGARA
Lur lagapen bat eta abortuaren
bueltako jazarpen kasuen kontra
mozio bat izan ziren protagonista astelehenean, urteko lehen
osoko bilkuran. Buruñao auzoan
bidegurutze bat hobetzeko Arzelus Larrañaga familiaren partetik Udalak 135 metro koadroko lur eremu bat lagapenean
jaso izanarekin pozik dago Udal
Gobernua. "Berri ona da, herritar askok erabiltzen duten gunea
delako eta auzokoek urteetan
egin duten eskaera bati erantzuteko pauso bat delako. Esker
ona adierazi nahi diogu Arzelus
Larrañaga familiari", dio EH
Bilduko bozeramaile Nagore
Iñurrategik. Aho batez onartu
zen lur lagapen hori.

PSE-EEren mozioa ere, aho batez
Aho batez onartu zen, aldi berean,
alderdi sozialistaren Jazarpenik
gabeko abortua mozioa. Haurdunaldia borondatez eten nahi
duten emakumeen aurkako edozein jazarpen edo askatasun
urraketa salatu eta jokabide
horiek zigortzearen aldeko mozioa da. "Zoritxarrez, XXI. mendean albiste da emakumeek
haurdunaldia borondatez eteteko duten eskubidea. Giza eskubideekin, parekidetasunarekin
eta emakumeen kontrako edozein

IMANOL SORIANO

Lehen landaketa, "primeran"
Abortuaren bueltan PSE-EEk aurkeztutako mozioaren bozketa. JOKIN BEREZIARTUA

HEZIKETARI BEGIRAKO
ADIBIDEA: ELENE
JIMENEZ SEXOLOGOAK
GAZTELEKUAN EGITEN
DU LAN, TARTEKA
eraso edo jazarpen salatzerakoan
dugun konpromisoa berretsi
nahi dugu. Gainera, Udaleko
baliabide guztiak martxan jarriko ditugu, esaterako, sexu heziketaren alorrean", esan zuen
PSE-EEko eledun Alberto Alon-

sok. EAJko bozeramaile Irune
Galarragak ere emakumeen
kontrako edozein eraso salatu
zuen: "Onartua dagoen emakumeon eskubide bat da, eta onartezina da biolentzia mota hori
ere. Emakumeendako egoera
jasanezina izateaz gain, osasun
langileen kontra azken boladan
zabaltzen ari diren kanpainak
irmo salatzen ditugu". Adibide
moduan, azken ikasturtean Elene Jimenez sexologoa gaztelekuko gazteekin egiten ari den lana
aipatu zuen EH Bilduko bozeramaile Nagore Iñurrategik.

Buruñaoko bidegurutzea hobetzera
Buruñaoko bidegurutzea
mugimendu handiko gunea da.
Ibilgailuek, bidegorriko
bizikletek eta oinezkoek bat
egiten dute, estua da, eta
ikusgarritasun murritza dago.
Zabaldu egingo da bidegurutzea,
bide zati bat gehituz, bi norabide
izango ditu, ez da alde batetik
bestera gurutzatu beharko,
ikusgarritasuna hobetuko da,
eta segurtasuna handitu.

Bidegurutzea zabalduko dute, ikusgarritasuna eta segurtasuna handitzeko. GOIENA

Kukubasok Agirretxeberri baserriko lurretan egin zuen bertako basoa
berreskuratzeko lehen landaketa, urtarrilaren 29an: "Oso pozik gaude, lehena
izateko primeran irten zen dena. 150 bat lagun elkartu ginen 330 bat haritz eta
astigar landatzeko; ordu pare batez aritu ginen zuhaitzak landatzen, eta
ondoren, umeendako ipuin kontaketa saioa izan genuen".
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2021eko abenduaren 10ean Boluko mendi hegalean gertatutako lur-jausia, 20 egunez jarraian euria egin ostean. GOIENA

EAJren ustez, "presazkoa"
da malda egonkortzea
2019a ezkero Boluko mendi-hegalerako idatzita dagoen proiektua "lehenbailehen"
moldatzeko, eguneratzeko eta exekutatzeko eskatu diote jeltzaleek EH Bilduri:
"Hirugarren urtea da partida bat eskatzen duguna, baina oraindik ez da ezer egin"

Lur-jausi handiaren oso gertu
izan arren, lur-jausi hura hori
ez zen aurrekoaren leku berean
gertatu, apur bat ezkerrerago
bazik (Ikus argazkia). Azken lur
mugimendu hori gertatu eta egun
gutxira, EAJk EH Bilduren Udal
Gobernuari publikoki eskatu zion
aldez aurretik idatzita zegoen
proiektua exekutatzeko; 2022rako
udal aurrekontuen negoziazioetan
jeltzaleen ezinbesteko eskaeretako bat izan zen. Hala, asteon
berriro egin du publiko eskaera
bera. "20 egunez jarraian euria
ondoren, trenbidean jarritako
sare metalikoaren baino ezkerrerago lur-jausia izan zen. Maldak
bigarren abisua eman zigun...
Proiektua eginda dago, lehenbailehen eguneratu eta gauzatu
beharra dago. Izan ere, 2019an,
aurreko agintaldian, idatzi zuen
Sestra enpresak egonkortzeko
lanen proiektua, baina gaur egungo egoerara moldatzea, eguneratzea eta exekutatzea falta da.
Baina noiz egingo da?", galdegin
du EAJren bozeramaile Irune
Galarragak.

Aurreko agintaldiko proiektua
Jokin Bereziartua BERGARA
Bergarako EAJren udal taldea
kezkatuta dago Boluko maldaren
egoerarekin. Mendi hegala behin
betiko egonkortuko duen proiektua "lehenbailehen" egonkortzea
nahi dute; izan ere, jeltzaleek
2022rako udal aurrekontuetarako egindako proposamenen artean, Boluko malda egonkortze-

ko proiektuari lehentasuna
emateko eskatu diote Udal Gobernuari: "Hirugarren urtea da
udal aurrekontuetan Boluko
mendi hegalerako partida bat
sartzea eta exekutatzea eskatzen
dugula, eta horrela onartu du
EH Bilduren Udal Gobernuak,
baina oraindik ez da ezer egin.
Presazko lana da".

Maldaren "bigarren abisua"

Sortu: hitzaldia eta
kontzertua Torturaren
Aurkako Egunagatik

Senegalgo Khady
Dong-i laguntzeko
kanpaina abiatu dute

Martxoaren 8a
prestatzeko bilera
otsailaren 7an

Otsailaren 13an, 41 urte beteko
dira Polizia Nazionalaren torturen ondorioz ETAko kide Joxe
Arregi hil zela, eta, ordutik, egun
hori Torturaren Aurkako Eguna
da Euskal Herrian. "Estatuak
milaka euskal herritar torturatu ditu, eta aitortza, erreparazioa
eta ez errepikatzeko bermeak
behar dira oraindik", dio Bergarako Sortuk. Otsailaren 8rako
hitzaldia antolatu dute Arrano
tabernan (18:30): EH Bilduko
parlamentari Julen Arzuagak
eta torturatuak izan ziren Eukene Gracia eta Xabier Arregi
bergararrek hartuko dute parte.
Otsailaren 11n, kontzertuak izango dituzte kartzela zaharrean
(22:30): Debeku eta Golden Blend.

Khady Ndong senegaldarrari
laguntzeko deialdia egin du Ndank
Ndank elkarteak. Ebakuntza bat
eskatzen duen kardiopatia bat
du Ndongek, eta, orain arte itxaron arren, medikuak dio ezin
dela gehiago atzeratu: "Senegalen
medikuntza pribatua da, eta
Ndongi egin behar dioten ebakuntzaren eta ondorengo ospitalizazioaren kostua 5.000 eurokoa
da". Lagundu nahi duenak Bizum
bidez egin dezake ekarpena, aplikazioko Eman ataletik, eta honako kontu korronte honetan
ere egin daiteke transferentzia:
ES86 3008 0169 52 2459228025 (Rural Kutxa). Zalantzak argitzeko,
telefono zenbaki hau ere eman
dute: 636 16 30 10 (Eli).

Udalak berdintasunaren alde
lan egin nahi duten herritar eta
elkarte guztiei dei egin die Berdintasun Kontseiluaren hurrengo bileran parte hartzera. Otsailaren 7an izango da bilera irekia,
udaletxeko osoko bilkuren aretoan (18:30). Martxoaren 8a landuko da bilera horretan, baina
beste kontu batzuetara ere zabalik egongo da.
Ordu eta erdi iraungo du eta
osasun egoeragatik ez dute adin
txikikoen zaintza zerbitzurik
eskainiko; kontziliazioa errazteko bilerara telematikoki konektatzeko aukera ere egongo
da. Horretarako, berdintasuna@
bergara.eus helbide elektronikoan egin behar da eskaera.

2017ko urtarrilaren 16ko lur-jausi handiaren ostean, bizilagun
gertukoenek "kezka handiz" bizi
izan zuten maldak beste ezusteko
bat eman izana 2021eko abenduaren 10ean; prebentzio neurri
moduan, 57 eta 63 arteko atarietako bizilagunak etxetik atera
zituzten ordu batzuetarako.

Hain zuzen ere, 2018ko martxoan,
EAJ Udal Gobernuan zegoenean,
Udalak Ingek eta Sestra enpresei mendi-hegala egonkortzeko
proiektuaren idazketa esleitu
zien, eta 2019ko otsailean aurkeztu zuten magala egonkortzeko 612.315 euroko inbertsioa
– hiru fasetan gauzatzeko– ekarri zuen obra; proiektu hartatik

lehen fasea gauzatu zen, eta
horren emaitza dira, esaterako,
gaur egun jarrita dauden bi
sare metalikoak.

"Segurtasuna, beharrezkoa"
Jeltzaleek esan dute Boluko
malda egonkortzeko proiektua
ez dagoela EH Bilduren lehentasunen artean: "Urtarrila amaitu da eta ez da proiektuaren
eguneraketarik egin, ezta lizitaziorik ere bere exekuziorako.
Herritarren segurtasuna behingoz bermatu behar dugu, aurrekontuetan hartu den konpromisoa beteta". EAJk idatzita dagoen
proiektua "bere osotasunean"
gauzatzea nahi dute: "2019an
Sestra enpresak egin zuen proiektua bere osotasunean exekutatzea
nahi dugu; denbora aurrera doa
eta malda egonkortu beharra
dago, bizilagunen segurtasuna
bermatzeko. Zubieta kalea berriro urbanizatzeko proiektua
ere idatzita utzi genuen aurreko
agintaldian eta ia hiru urte pasatu behar izan dira obrak hasteko. Espero dugu Boluko maldaren egonkortzea berehala
hastea; izan ere, auzotarren
segurtasuna eta lasaitasuna
bermatzea beharrezkoa da".

BESTE BEHIN ESKATU
DIO EAJ-K EH BILDURI
"LEHENBAILEHEN"
EGONKORTU DEZALA
MENDI-HEGALA

OHARRAK
Zubieta kaleko lanak: moldaketak herribusean
Urbanizazio lanek eraginda, aurrerantzean Mugertzako
aparkalekuan emango du buelta herribusak. Gidariek ikusten
badute pertsonaren bat dagoela zain Zubietako obra eremuaren
izkinan autobusa bertaratu egingo da. Erabiltzaileren batek
bertan lagatzea nahi badu, gidariari jakinarazi beharko dio.

Asteburuko ekintzak Txapligu ludotekan
Otsaileko asteburu guztietan egongo da zertaz gozatu
Oxirondon: hilaren 5ean, San Blas eguna; hilaren 6an, ginkana;
hilaren 12an, lipdub-a; hilaren 13an, mural margotzea; hilaren
19an, abilezia jolasak; hilaren 20an, scape room-a; eta,
amaitzeko, hilaren 27an, mozorro festa egingo dute.

Ipintzaren 50. urteurrenerako eskaera
2022-2023 ikasturtean ospatuko dute institutuaren 50.
urteurrena. Ikasleen argazki zaharrak eskatu dituzte, honako
helbide hau emanda: begomu@ipintza.net (Begoña).

'Bidea da borroka' aurkezpena, bertan behera
Beñat eta Unai Gaztelumendik egindako komikiaren aurkezpena
gaur zen egitekoa, baina bertan behera geratu da.

KIROLA BERGARA

GOIENA ALDIZKARIA 2022-02-04 Egubakoitza

"Pena eman dit Bergarako
gazteekin ez jarraitzeak"
AITOR ARREGI LOGROÑES TALDEKO JOKALARIA
Bergarako atzelariak Amorebieta utzi du, eta Errioxako taldea indartzera joan da;
eguaztenean agurtu zituen Bergaran entrenatzen zituen gazte mailako jokalariak
X.U. BERGARA
Aitor Arregik (Bergara, 1990)
beste kapitulu bat hasi berri du
futbol ibilbide oparoan. Besteak
beste Eibarren, Cadizen, Ejidon
edo Racing de Ferrolen jokatu
duen atzelariak hiru urte eta
erdi emankor egin ditu Amorebietan, eta bertan zilarrezko
kategoriara igotzea moduko
esperientzia bertatik bertara
bizi ahal izan du. Orain, neguko
fitxaketen merkatuan, erronka
berria onartu du, Logroñosen
proposamenari baietz esan dio.
Denboraldi hau amaitu eta beste bat egingo du, oraingoz, talde
berrian. Errioxako hiriburura
joan den astera iritsi zen, eta
ordu batzuetara Madrilen zen
taldearekin, 90 minutuak jokatzen.

Zelan hartu dute Bergaran entrenatzen zenituen gazteek taldea utzi
behar izatea?
Eguaztenean izan nintzen eurekin Agorrosinen, bai, agurtzea
tokatzen zen. Hori izan da Logroñesko eskaintza onartzerakoan pena handiena eman didan
gauzetako bat, gazte mailako
taldea utzi behar izatea. Bigarren
entrenatzaile nengoen, aste barruko entrenamendu saioetan
laguntzen. Amorebietan denboraldi hasieran ikusi nuen entrenamenduak goizez izango

Etor gaitezen Logroñesen fitxaketara. Zer dela-eta erabaki duzu
taldez aldatzea? Amorebietan, Bigarren A Mailan, 15 partidu jokatu
dituzu, izan dituzu minutuak.
Bai, baina, bereziki, denboraldi
hasieran jokatu nuen asko. Gero,
abendutik hona uste dut partidu
bat jokatu dudala, eta neguko
merkatuan taldeak ahalegina egin
du jende ona ekartzeko, fitxaketa
entzutetsuak egin dituzte. Konturatzen zara jende hori minutuak
jokatzera etorri dela, eta Logroñesen eskaintza jaso nuenean baiezkoa eman nien.

Zer-nolakoa izan da Amorebietan
egindako egonaldia?
Oso ona izan da, oroitzapen onak
gordeko ditut. Amorebietara
iritsi nintzenean ez nuen uste
horrenbeste denborarako izango zenik, eta ezta ere mailaz
igotzeko moduko esperientzia
biziko nuenik. Oso gustura egon
naiz bertan.   

Logroñosen eskaintza onartzeko
orduan, zer baloratu duzu gehien?
Aitor Arregi, Logroñesera iritsi berritan. CDLOGROÑES

nituela eta arratsaldeetan libre
egongo nintzela. Bergarako kirol
zuzendariarekin egin nuen berba, laguntzeko prest nengoela
esateko. Egia da kanpoko partiduetara ezin izaten nintzela
joan, nik nire partidua izaten
nuelako, baina etxekoetan egoten ahalegintzen nintzen.

Eta? Zer-nolakoa izan da entrenatzaile izandako lehen esperientzia?
Oso ona, zorte handia izan dut,
izan ere, oso talde ona izan dugu,
gazte jatorrak dira. Aurreko
jardunaldian lehenengo postuan
zeuden, baina asteburuan galdu

Bostekoren lepotik etxean
indartsu jarraitu nahi dute
Senior mailako mutilek bihar jokatuko dute, 16:00etan.
Neskek bigarren postuan amaitu dute lehen itzulia
X.U. ARRASATE
Senior mailako Soraluce Bergarak bihar, zapatua, jokatuko du
sailkapenean kontrario zuzena
den Bostekoren kontra (16:00,
Labegaraieta). Bi talde horiek
daude sailkapenaren erdian,

rreman estua izaten jarraituko
dudala. Izugarri gustatzen zait
futbola.

puntu kopuru berbera batuta
(21), baina Andoni Azpiazuren
mutilek, liga hasiera irregular
baten ondoren, azken jardunaldietan etxean sendotasuna erakutsi dute eta bolada on horri
eutsi gura diote.

egin dute. Bai, pena eman dit
taldea uzteak.

Gehiago errespetatzen dute elitean
futbolean jokatzen dabilen hori?
Esango nuke baietz, badakite
futbol jokalaria zarela, eta entrenamenduan esaten duzun
horrek pisu handiagoa du. Hasieran, behintzat, gero harremanak normalizatzen joaten
dira.

Bueno, entrenatzaile modura izan
duzu lehenengo esperientzia...
Bai, eta ez dakit futbol ibilbidea
amaitzerakoan zer egingo dudan,
baina seguru futbolarekin ha-

Bestalde, senior mailako emakumezkoek oso lan txukuna egin
dute lehenengo itzulian, jokatutako partidu guztietatik hiru
baino ez dituzte galdu, eta bederatzi irabazi. Joan den astean
jokatu zuten lehen itzuliko azken
partidua, eta egia da liderraren
kontra galdu egin zutela (45-35),
baina egindako lan txukunak
bigarren posturaino eraman
ditu. Zapatuan, 20:00etan, bigarren itzulia. Sailkapenaren erdian
dagoen Añorgaren kontra hasiko dute bigarren itzulia.

Etxetik gertu egotea kontuan
izan dut, jaiegunetan Bergarara
etor naiteke lasai asko. Baina,
horrekin batera, Logroñes talde
serioa da, klub zorrotza eta exijentzia maila handia duena, eta
hori gustatzen zaigu guri. Hiriburu bateko kluba da, eta hori
igarri egiten da zale kopuruan.
Azken baten, klub historiko bat
da, play-off-etarako sailkatzeko
helburua duena, eta aukera ona
zela iruditzen zitzaidan.

Eta zer moduzkoa izan da klub berrirako saltoa?
Oso ona. Egubakoitzean taldearekin entrenatu nintzen eta
asteburuan Madrilen izan dugu
partidua, Sanseren kontra [San
Sebastian de los Reyes]. Entre-

27

natzaileak esan zidan, akaso,
marroi bat zela iritsi eta berehala hasierako hamaikakoan jartzea, baina ezetz esan nion, jokatzeko prest nengoela [1-1].

Iritsi eta jokatu, ez da ohikoena.
Bueno, zorte apur bat ere izan
dut. Hain justu ere, taldekideek
hainbat partidu izan dituzte
denbora tarte txikian, eta entrenatzaileak zenbait aldaketa
egin zituen eta fresko geundenak
jarri zituen hamaikakoan, besteei atseden emate aldera. Baina
gustura geratu nintzen egindako partiduarekin, bai.

Dagoeneko egokitu zara hirira?
Ez; pisu bila nabil. Arratsaldean
bertan noa beste pisu bat bisitatzera. Egia esan, badut gogoa
leku eroso bat aurkitu eta arropak maletetatik ateratzeko. Hiriburua ere ez nuen askorik
ezagutzen; hortaz, badut denbora.

"ENTRENATZAILE
LANETAN, GAZTEEK
JOKALARI IZANAGATIK
GEHIAGO
ERRESPETATU NAUTE"
"AMOREBIETAN
FITXAKETA ONAK EGIN
DITUZTE, ETA NIK
JOKATZEN JARRAITU
NAHI NUEN"
"IRITSI ETA BEREHALA
JOKATU AHAL IZAN
DUT; TALDEKIDEEK
DESKANTSUA BEHAR
ZUTEN"
Kontrario zuzena
eskubaloian, bigarren
itzulia hasteko

Seniorrak, artxiboko irudi batean. GOIENA

Ormaiztegiren kontra hasiko
dute Soraluce BKE taldeko senior
mailako mutilek bigarren itzulia (zapatua, 18:00, Labegaraieta).
Hain zuzen, Ormaiztegik Bergarako taldeak baino postu bat
gorago amaitu du lehenengo
itzulia, eta aspaldiko ezagunak
dira. Joanekoan, Ormaiztegin,
mahoneroak izan ziren hobeak
(21-24).
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Aratusteetako hitzordu
klasikoak bueltan datoz
Asteon eman du aditzera Bergarako Udalak otsailaren 22tik martxoaren 1era arteko
egitaraua. Mozorroen bueltako ohiko hitzorduak berreskuratuko ditu herriak; tartean,
Musika Bandaren eta Orkestra Sinfonikoaren Aratuste-kontzertua frontoian
Jone Olabarria BERGARA
Kaleak berriz ere mozorro eta
kolorez betetzeko asmoarekin,
betiere, "osasun neurriak bermatuz eta egungo osasun egoera aintzat hartuta", urteroko
hainbat klasiko itzuliko dira
Bergarara Aratusteetan. Udalak
ekitaldi kulturaletan jarri nahi
izan du fokua aurtengo egitaraua
antolatzerakoan: "Pandemia
aurretik egiten zen ospakizun
osoa berreskuratzeko baldintzarik ez dago orain, baina aisiaren eta kulturaren garrantzia
aintzat hartuta Bergarako Udalak erabaki du hainbat ekimen
antolatzea".

Otsailak 24, eguena
• 19:00 Sorgin dantza Bergarako Musika eta Dantza Eskolako
dantzari eta trikitilariekin. San Martin plazatik hasita.
Otsailak 25, egubakoitza
• 22:30 Aratusteetako kontzertua Bergarako Musika Banda &
Bergarako Orkestra Sinfonikoa.

Otsailak 27, domeka
• 18:30 Bergarako erraldoi, kiliki eta buruhandien kalejira.
Martxoak 1, martitzena
• 16:30 Musika Eskolako Gazte Bandaren kalejira.
• 18:00 Dantza saltsa disko festa. San Martin plazan.

Pertsonako sei sarrera erosi ahalko dira, gehienez.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots

Tradizioei eutsi
'Eta aurten, zer?'
Aratusteetako egubakoitz gauean,
Bergarako Musika Bandaren eta
Bergarako Orkestra Sinfonikoaren kontzertu berezienetakoak
hartuko du berriz ere pilotalekua.
Enrike Txurruka bandako zuzendariak azaldu duenez, azken
unera arte ezin izango dituzte
guztiz zehaztu kontzertuaren
nondik norakoak, baina urteroko elementu guztiak mantendu
gura dituzte. Hain zuzen, horregatik jarri diote Eta aurten, zer?
iena kontzertuari: "COVID-19ak
guztiz baldintzatu dezake kon-

Santa Ageda ospatzeko, gaur
irtengo dira kantuan Angiozarren
Ume eta helduak batera, 18:00etan elkartuko dira, eta
trikitixak lagunduta, Angiozar musikatzen arituko dira
J.O. BERGARA
Santa Ageda eguna ospatzeko
asmoz, eta gabonetako deialdiak
bertan behera geratu ostean,
gaur irtengo dira Angiozarko
bizilagunak kantuan. Gabonetan
dute ohitura Angiozarko bizila-

Otsailak 22, asteartea
• 18:00 Torradak eta pellak egiteko ikastaroa Izena emateko:
www.bergara.eus helbidean, otsailaren 14ra arte.

Otsailak 26, zapatua
• 18:00 Pirritx, Porrotx eta Marimototsen ikuskizuna Frontoian.

Irala kalea, mozorroz beteta, 2020ko Aratusteetako zapatu eguerdian. GOIENA

Hala, sasoi honetan ohikoak
diren torradak eta pellak egiteko ikastaroarekin abiatuko da
egitaraua, otsailaren 22an. Gure
Ametsa elkartean egingo dute
eta Gorka Lobatik gidatuko du.
Hamabost lagunendako tokiarekin, doako ikastaroa izango
da eta izena eman behar da aurrez www.bergara.eus helbidean,
otsailaren 14a baino lehen.
Otsailaren 24an, eguena,
19:00etan, sorgin dantza egingo
dute Bergarako Musika eta Dantza Eskolako dantzari eta trikitilariekin, San Martin plazatik
hasita.

Aratusteetako egitaraua, gertu

gunek trikiti eta pandero doinuek
lagunduta kantuan irteteko,
baina azken bi urteetan bertan
behera utzi behar izan dute.
Santa Ageda inguruan ez dute
ohitura errotuta, baina moduren
batean tradizioa mantendu gura

tzertua. Azken unera arte ez
dakigu zenbatek hartuko dugun
parte, konfinaturen bat egongo
den... Une honetan ezin dugu
denok batera entseatu, ezta hainbeste jende eszenatokian batu
ere. Dena, urteroko elementuak
mantendu nahi ditugu, hala nola
dantza, antzerkia, abeslariak...
betiere, egoerara moldatuta".

Eguaztenean salgai
Kontzerturako sarrerak 8 eurotan
salduko dira, Seminarixoko webgunean eta leihatilan, otsailaren
9an hasita, 18:00etatik aurrera.

izan dutela azaldu du bertako
bizilaguna den Unai Asurmendik:
"Gabonetan baserriz baserri
joan izan gara, baina pandemiak
eraginda, 2020 eta 2021ean ezinezkoa izan da. Egoera berri
honetan, eta gabonetakoari buelta emateko asmoz, kantura irtengo gara. Behin hasita orain
urtero eutsi beharko diogu ohitura honi ere".
Gaurko hitzordura batzeko
gonbidapena egin dieta herritar
guztiei, batez ere Angiozar bailarako kideei.

Otsailaren 26an, zapatua, etxeko
txikienek mozorroa jantzi eta
pailazoekin kantuan eta dantzan
aritzeko aukera paregabea izango dute, 18:00etan. Izan ere, urtero egin moduan, Pirritx, Porrotx eta Marimototsen emanaldia iritsiko da Bergarako pilotalekura; kasu honetan, Kuikui
ikuskizunarekin.
Euskara du ardatz pailazoen
aurtengo emanaldiak, eta txoriak

"URTEROKO
ELEMENTUAK
MANTENDU NAHI
DITUGU: DANTZA,
ANTZERKIA..."
Sarrerak eskuragarri,
datorren zapatuko
kontzertuetarako
Bergarako Kartzela Zaharrak,
Ekinez elkarteak eta Ozenek
antolatuta, musika protagonista nagusia izango da datorren
asteburuan, otsailaren 12 iluntzean Bergarako Kartzela Zaharrean. Izan ere, lau kontzertu
hartuko ditu datorren zapatuan:
Kaleko Urdangak talde bergararraren doinuak etxera itzuliko dira. Beraiekin batera, Odol-

izango dira protagonista berezi:
"Aitorren eta Mariren hizkuntza
zaharrari arnas bideak topatze
aldera, txoriak ginela amestu
genuen, eta munduari kuikui
esan genion. Izan ere, ama lurra
txoriek bezala ikusten eta begiratzen lagunduko ditugu Pirritx
eta Porrotx".

Erraldoiak Aratuste-domekan
Hurrengo egunean, domekan,
18:30ean, Bergarako erraldoi,
kiliki eta buruhandiak herriko
kaleetan zehar ibiliko dira haurrekin batera dantzan.
Martxoaren 1ean, bi ekimenekin emango zaie amaiera aurtengo Aratusteei: 16:30ean, Musika Eskolako gazteen bandak
egingo duen kalejirarekin eta
18:00etan San Martin plazan
egingo den Dantza saltsa disko
festa jaialdiarekin.

kiak Ordainetan taldearen rock
doinuak, Screamers and Sinnersen musika eta Dinamita taldearen punk-rock doinuak taula gainean ikusteko aukera
izango da herrian
Lau taldeen musika zuzenean
entzun eta emanaldiaz gozatzeko, Kartzela Zaharreko ateen
irekiera arratsaldeko 18:00etatik
aurrera egingo dute. Kontzertuetara joateko sarrerak zortzi
eurotan daude eskuragarri asteazkenetik, Bergarako Arrano
tabernan.
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Gaztetxea zabaltzeko
talde-eztabaidak bihar
MUko LEINN graduko ikasleek gidatuta, 'Piztu gaztetxea' ekimena abiatuko dute 16
eta 25 urte arteko gazteekin. Gaztetxearen kudeaketa erabakitzeko, talde dinamikak
sustatu eta gazteek dituzten proposamenak eztabaidatuko dituzte
Maider Arregi ANTZUOLA
Gazteen arteko talde-lana, ekintzailetasuna eta herria sustatzeko helburua duen ekimena abian
jarriko dute Mondragon Unibertsitateko LEINN gradua egiten
diharduen ikasle taldeak Antzuolan. Izan ere, MUko Piztu
ekimeneko bultzatzaileek Piztu
gaztetxea ekimena martxan jarriko dute bihar, zapatua. "Antzuolak badu erronka bat: nola
zabaldu berriro gaztetxea modu
adeitsuan, hain zuzen ere. Gazteak herrian dauden erronketara batzen badira, herriarekin
gehiago konektatzen dute. Guk
dinamikak sortu ditugu, eta
taldeetan banatuta erronkari
irtenbidea ematen saiatuko gara",
azaldu du Mireia Arietaleanizbeaskoa dinamizatzaileak.

Taldekako bi saio
Gazteen gustuko ekimena izaki,
Piztu ekimeneko dinamizatzaileek espero dute parte hartzea
ere handia izatea bi saioetan,
eta herriko gazteak –16 eta 25
urte artekoak– anima daitezela
eskatu dute. "Antzuolako gazteriari gaztetxea berriz kudeatzeko aukera eman nahi diogu.
Saioetan kudeaketa ona egiten
duten erakundeen ereduak jarriko dizkiegu, eta tresnak eman.
Garun ekaitza egingo dugu,

Goizperreko Zabalo eta Gartzia, Kortabarria alkatearekin. M.A.

Hainbat proiektutarako 200.000
euro bideratu ditu Goizperrek
Rokodromoa, arrapala, 'pump track' eta tirolina gunea
eta Sagastiko haur parkea txukuntzeko dirulaguntza da

Gaztetxean egindako borroka feministaren gaineko pegatina erakusketa. M.A.

BI SAIO EGINGO DIRA:
BIHAR, 16 ETA 20
URTE ARTEKOEKIN;
OTSAILAREN 12AN, 20
ETA 25 ARTEKOEKIN
esaterako, eta sortzen diren
ideiak lehentasunaren arabera
sailkatu. Behin ideia nagusia
dutenean, talde mistoetan ideia
garatuko dute. Amaitzeko, aurkezpen txiki bat egin beharko
dute, eta bertan egongo dira,

gurekin batera, Udaleko lankideak ere. Gailentzen den ideia
nagusia edo ideia irabazlea gaztetxea aurrera eramateko kudeaketa modua izango da; gazteek
egun horretan sortu duten ideia,
alegia", argitu du MUko Piztu
ekimeneko sustatzaileak.
Hala, bihar, otsailak 5, herriko 16 eta 20 urte arteko gazteekin batuko dira gaztetxean,
10:30etik 12:00etara bitartean.
Hurrengo dinamika saioa, berriz,
otsailaren 12an egingo dute, 20
eta 25 urte arteko gazteekin.
Parte hartzeko dei egin dute.

Gazteen erronkari erantzuteko
Gazte Batzordea sortzeko
asmoz, saioak egin dituzte
Urretxuko gaztetxoekin:
"Institutuko eta Ikastolako
DBHko 3. eta 4.mailetako
gazteekin abiatu genuen
dinamika. Gela bakoitzean,
ordezkariak hautatzea erabaki
zituzten. Eta ordezkari horiek
udal ordezkariekin hilero batzen
dira, taldearen proposamenak
adosteko".

Urretxun gazteekin egindako saioa. 'PIZTU' EKIMENA

M.A. ANTZUOLA
Eguazten goizean Eguzki auzoko gazte txokoan sinatu zuten
Antzuolako Udaleko eta Goizper
enpresako ordezkariek hitzarmena. Izan ere, Goizperrek aurten 200.000 euro bideratuko ditu
herrian egiten diharduten eta
egingo diren hainbat proiektu
gauza daitezen.
Beñardo Kortabarria alkateak,
Goizperreko lehendakariorde
Arkaitz Zabalok eta Goizperreko kontseilu errektoreko lehendakari Iker Gartziak sinatu dute
asteon bi aldeen arteko akordioa.
"Bi alderdiak herriari laguntze-

ko prestutasuna izatea eta ahalegina egitea baloratzekoa da.
Aurten 200.000 euro emango
ditugu hainbat proiektu egiteko.
Dagoeneko batzuk eginda daude;
rokodromoa eta arrapala, esaterako. Astelehenean, aldiz, pump
track guneko obra hasiko dute
eta Sagasti auzoko haur parkea
txukuntzeko lanak ere martxan
daude", azaldu dute ordezkariek.
Kortabarria alkateak gaineratu
du pump track gunea 15 eguneko epean egiteko asmoa duela
enpresak; eta arrapalak baranda jarrita daukala eta erabili
daitekeela.   

Musika eta pailazoen emanaldia,
ohikoak ez diren Aratusteetan
COVID-19ak eragindako Aratusteak izango dira; hala,
ez dela ohiko festarik izango ohartarazi du Udalak
M.A. ANTZUOLA
Otsailaren 26an eta 27an ospatuko dira Aratuste festak bailarako herri askotan. Antzuolan
ezohiko Aratusteak antolatu
dituzte, eta ez da ohiko mozorro
festarik eta lehiaketarik egingo.
Hartza, tximinoa eta hezitzailea
ere ez dira irtengo, eta Oinarin
dantza taldeak oraingoz ez duela ezer antolatu aurreratu dio
GOIENAri.
Zapatuan, ordea, pilotalekuan
herritarrek aukera izango dute
bazkal tzeko. "Au lk i ak e t a
mahaiak jarriko dira eta nahi

duenak etxetik eramandako janariarekin bertan jateko aukera izango du", adierazi dute
Sormen batzordeko kideek.
Gaua Nafarroako Puro Relajo taldeak girotuko du, 21:30ean,
plazan. Ezagunak diren rantxerak abesten dituzte; horietako
asko, euskaraz. Nafarrak diren
arren, aski ezagunak dira Gipuzkoan. Domekarako, berriz,
oraindik zehaztu gabe dagoen
arren ordua eta lekua, haurrendako Kiki Koko eta Moko pailazoen ikuskizuna antolatuko
dutela aurreratu dute.

ANTZUOLA
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'Eresia' ikuskizun arrakastatsua
zapatuan Torresoroa aretoan
Udalbiltzaren 'Geuretik sortuak' ekimenaren baitan
sortutako antzezlana da eta dolua du ardatz

Antzuolako lehen taldea zapatuan Soraluzeren aurkako partiduan. KARLOS BALEZTENA

Zirt edo zart bigarren
fase erabakigarrian
Preferente mailako taldeak garaipenarekin hasi du urtea, baina, lehen fasea
amaitzear dagoen honetan, azken postuan daude Iker Epelderen mutilak, lau
punturekin. Infantilek, kadeteek eta gazteek, aldiz, maila polita erakusten dihardute
Maider Arregi ANTZUOLA
Lehen taldeak azken postuan
amaituko du lehen fasea, matematikek hala diotelako. Bigarrena hutsetik abiatuko dute
eta mailari eustea izango dute
helburu. "Optimista gaude; partidu guztiak jokatu ditugu, eta
disfrutatuta; lehena zihoan Ilintx
taldeari ere irabazi genion. Azken partidua, Soraluzeren aur-

ka, berdindu egin dugu; beraz,
animoso gaude. Bigarren fasea
erabakigarria da, eta esperantza
badugu mailari eusteko". Biharko derbian Mondrarekin neurtuko dituzte indarrak, Eztalan,
16:00etan.   
Ibon Gezalaga presidenteak
aitortu du orain ondo hastea
garrantzitsua dela eta mailari
eutsiko dioten esperantza ba-

Futbol eskola, sasoiko
Etenaldiaren ostean, berriro ekin
dio jardunari futbol eskolak; ez
da egon lehiaketarik eta
entrenamenduak bakarrik egin
dituzte. Antzuolarrek otsailaren
12ko asteburuan jokatuko dute
Arrasateko, Elgoibarko eta
Antzuolako zelaietan. 70
neska-mutikok osatzen dute
Antzuolako futbol eskola
–2010ean, 2011n, 2012an eta
2013an jaiotakoak dira–.

Atezaina jokaldiari adi. @KARLOSBALEZTENA

duela. "Galdutako azken partiduek amaieran ihes egin digute,
azken minutuetan. Ea bigarren
fasean arazorik gabe mailari
eusten diogun".

Gainontzeko taldeak, ondo
"Kadeteak, infantilak eta gazteak
ondo dabiltza, arazorik gabe.
Gazteak, gainera, koparako faserako sailkatu dira".

M.A. ANTZUOLA
Urtarrilean Bergaran estreinatu
zen Eresia antzezlana, eta ikusmina eta zeresana eragin zuen.
Bihar, Torresoroan izango dute
ikusgai antzuolarrek, 19:00etan
hasita; sarrera 5 euro da.
Oier Zuñiga, Belen Cruz eta
Eneko Gil dira protagonistak
eta dolua du ardatz ikuskizunak.
"Orain dela bost urte, ama hil
zitzaigun. Hainbat praktika artistiko egin nituen gaia lantzeko
eta erabaki nuen ni aktorea
izanda praktika artistiko hori
praktika kolektibo bilakatzea",
azaldu du Oier Zuñiga aktore
eta zuzendariak. Hala, Geuretik
sortuak ekimenarekin etorri
zitzaion aukera hori.

Hilabeteko egonaldia
Bergarako, Antzuolako eta Elgetako udalen laguntzarekin
egin du aurrera proiektuak.

Bergarako estreinaldia. IMANOL SORIANO

Hiru aktoreek hilabeteko egonaldia egin dute hiru herri
horietan; eta, hain zuzen, herritarrekin izandako harremanak eman dien indarra nabarmendu du Zuñigak. Antzuolan
Torresoroan egin zituzten hainbat saio.

Leire Galeano,
finalera
Eusko Label txapelketako
finalerako sailkatu da Leire
Galeano Mondragon pilotari
antzuolarra. Txapelketako finala
otsailaren 27an jokatuko du
Galeanok, Azkoitian, eguerdiko
hamabietan.
Finalerako txartela Antzuolan
jokatutako partiduan eskuratu du
Galeanok, Rodriguez bikotelagunarekin.

IMANOL SORIANO

Rokodromoko kide
izateko izena eman
daiteke jada

Extremadurara
irteera antolatu du
Landatxopek

Izena emateko 18 urtetik gora
izan beharra dago, eta rokodromoko kuota urtean 10 eurokoa
izango da. Behin izena emanda,
barne arautegiaren eta funtzionamenduaren inguruko informazioa helaraziko du Arrolak.
Edozein zalantza argitzeko, lasai
idatzi arrolamt@gmail.com helbidera; izan ere, Arrolak kudeatuko du zerbitzua.

Landatxopek Extremadurarako
bidaia zeukan programatuta
pandemia aurretik; baina bertan
behera geratu zen. Oraingo honetan, maiatzaren 24tik 30era
egingo dutela bidaia iragarri
dute. Prezioa 565 euro da bazkideendako eta 615 euro gainontzekoendako. Izena eman daiteke otsailaren 15ean eta 16an,
16:00etatik 18:00etara, bulegoan.
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Dantza ikuskizun berria
prestatzen buru-belarri
Abuztua ezkero, Dresden Frankfurt Dance Companyko dantzari profesionala da
Gaizka Morales elgetarra. Esperientzia "guztiz aberasgarria" izaten ari dela azaldu du.
Otsailean estreinatzekoa duten kreazio berrian dihardute gogor lanean
Larraitz Zeberio Lekuona ELGETA
Frankfurten bizi da gaur egun
Gaizka Morales elgetarra. Dantzari profesionala da, eta dantzan
ematen du ia egun osoa. "Hiriguneko auzo batean bizi naiz,
eta oso gustura nago. Eguneko
ordu gehienak lanean pasatzen
ditut; gure estudioan edo antzokian", azaldu du.
Jacopo Godanik zuzentzen
duen Dresden Frankfurt Dance
Companyn dihardu lanean, eta
hasiera batean urtebeteko kontratua sinatu bazuen ere, bere
asmoa "beste urtebete geratzea"
dela esan du. "Errepertorioko
piezak dantzatzeko eta kreazio
berrietan parte izateko aukera
izan dut hasiera-hasieratik.
Orain, presio handiagoa sentitzen
dut. Azkenean, konfiantza handiagoa dago koreografoarekin,
eta hobeto ezagutzen dugu elkar.
Eskatzen du nire gaitasunak
muturreraino eramateko, eta
nire erantzukizuna da egoki
erantzutea".

Ikuskizun berria prestatzen
Godaniren dantza konpainia
otsailean estreinatzekoa den
Premonitions of a larger plan
ikuskizuna sortzen ari da. Guztiz zuria den espazio batean
mugituko dira dantzariak, lau
musikariren zuzeneko musika-

Morales dantza konpainiako kideekin Errusian. DRESDEN FRANKFURT D.C.

Formakuntza jarraitzeko aukera
Hamalau dantzarik dihardute Dresden Frankfurt Dance Company
delakoan. Izen handia duen konpainia da, eta izen handikoa da
baita ere zuzendaria: Jacopo Godani. Dresden eta Frankfurt
hirietan egiten ditu emanaldi gehienak konpainiak, baina asko
mugitzen da. "Askotariko herrialdeetara bidaiatzeko aukera izan
dugu", azaldu du Moralesek. "Adibidez, Errusian eta Serbian izan
gara. Emanaldi bereziena, agian, Errusiakoa izan zen. Mundu
osoko goi-mailako dantzari mordo batekin elkartu ginen Dance
Open izeneko gala garrantzitsuan.
Konpainian leku askotako dantzariak daude: "Mundu osoko
jendea elkartu gara: Australia, Kanada, Italia, Belgika, Brasil,
Ameriketako Estatu Batuak, Eslovakia eta Alemania. Apirilean
egindako entzunaldian ezagutu nituen guztiak".
Gaizka Morales dantzan. G.M.

rekin eta hainbat bideo proiekzio tarteko direla. "Konpainiaren
lan guztietan bezala, piezen
mamia gorputzaren erabileran
eta mugimenduak lortzeko mekanika konplexuak eta berriak
aurkitzean datza. Hori horrela,
kreazio prozesu oso sakona da.
Ordu asko pasatzen ditugu dantza materiala sortzen eta hori
lantzen, ikertzen eta hobetzen.
Estudioan pasatzen dugu eguna
mugimendu berriak sortzen,
ispilu aurrean akatsak zuzentzen,
eta koreografoaren zuzenketak
aplikatzen (...) Aurreko espe-

Alegazioak goi-tentsioko
kablearen proiektuaren kontra
'UME Gatika-Altsasu' proiektua da auzitan dagoena;
atzera botatzeko eskaera egin du Udalak
L.Z.L. ELGETA
Elgetako Udalak UME Gatika-Altsasu proiektuaren aurkako
alegazioak aurkeztu ditu Espainiako Gobernuaren Azpiordezkaritzako Energia Departamentuan. Aragoin egiteko asmoa

duten 14,7 MWp-ko parke fotovoltaikoarekin du lotura proiektuak, eta Elgetako lurrak zeharkatuko ditu. Udalak aurkeztutako argudioen artean daude
lehendik dagoen garraio elektrikorako linea kontuan hartu-

rientziekin alderatuta ezberdintasun handiena lan mentala dela
esango nuke. Etengabeko ikerketa egiten dugu egunero, gorputzaren erabilera mekanika
konplexuen bitartez bilatzen
dugu, eta teknika oso espezifikoa
lantzen dugu emaitza ezberdinak
aurkitzeko".
Dresden hirian estreinatuko
dute pieza berria. "Konpainia
Dresden eta Frankfurt hiriei
dagokie. Frankfurteko Bockenheimer Depot antzokia gure etxea
bezala da, eta bertan egiten ditugu emanaldi gehienak (...)

ta proiektu berria ez datorrela
bat sarearen erabilera maximizatzeko printzipioarekin. Halaber, aztertu gabe dagoela aurreikusita dauden 267 kilometroko
ebakuazio-linea zein lau azpiestazio elektriko berriak ingurumen neurrietara egokitzen diren
ala ez.
Linea horiek Elgetan eragingo
dituen ondorioetara etorrita,
Udalak argudiatzen du proiektuak babes bereziko eremuak
zeharkatzen dituela, eta ziurrenik egin beharko diren zuhaitz

Estreinatzeko eguna gerturatu
ahala, musikariak helduko dira,
eta antzokian pasako ditugu
egunak musikaltasuna eta espazioaren erabilera lantzen zein
piezako zatien arteko konexioak
eta talde osoko zatiak integratzen".   

da dena utzi nuen bezala aurkitzea, denbora pasa ez balitz bezala. Familiarekin, betiko lagunekin eta betiko lekuetan egoteak
sekulako poztasuna ematen dit.
Elgetan dugun natura eta paisaia
ezin da inon aurkitu. Gero eta
gehiago baloratzen dut".

Gabonetako bisita Elgetara
Opor egunak izan zituen Moralesek Gabonetan, eta etxera
itzultzeko baliatu zituen. "Beharrezkoa nuen eguntxo batzuk
etxean pasatzea. Etxera bueltatzeaz gehien gustatzen zaidana

"FRANKFURTEKO
BOCKENHEIMER
DEPOT ANTZOKIA
GURE ETXEA
BEZALA DA"

Goi-tentsioko dorre bat Elgetan. L.Z.L.

mozketak udal-ordenamenduaren
guztiz kontrakoak direla.
Bestetik, linea horren eta
Gueñes-Itsaso linearen arteko
hurbiltasunak segurtasunarekin
lotutako zalantzak eragiten
dituela alegatu du Udalak, eta,
era berean, ohartarazi du proiektuak ez duela Eguarbitza baserria kontuan hartzen. "Baserri
hori ez da aurreproiektuan
ageri, nahiz eta 591 zenbakidun
dorre elektrikotik 80 metrora
eta 592 zenbakidun dorretik 90
metrora egon".

ELGETA
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'Bibliobero' ziklo
erotikoa bueltan da
Pornografiaren argien eta itzalen gaineko hitzaldia, 'Erotik, zerotik, berotik' ipuin
kontaketa erotikoa eta 'Porno vs Afrodita' antzezlana antolatu ditu udal liburutegiak.
Ziklotik kanpora dagoen ipuin kontaketa tailerra ere proposatu du
Larraitz Zeberio Lekuona ELGETA
Literatura erotikoa erdigunean
jartzen duen Bibliobero zikloa
ez da berria Elgetan.
Pornografiaren argiak eta
itzalak izango ditu hizpide
Mahibar&Co sexologia zerbitzuko Ainara Brusau Salaberriak eguaztenean. Sexologoa
eta gizarte langilea da, eta
18:30ean hasiko du hitzaldia.
Amaieran solasaldia egiteko
aukera ere egongo dela aurreratu dute antolatzaileek.
Elgetan aurretik ere ezaguna
den Ixabel Agirresarobe ipuin
kontalariak hartuko dio lekukoa.
Erotik, zerotik, berotik ipuin
saioa egingo du hilaren 18an.
Adin eta jatorri askotariko
protagonistekin osatutako kontakizunak dira –emakumezkoak
gehienak–, eta erotismoarekin
lotutako pasadizo bitxiak bezain
dibertigarriak bizi dituzte.
Porno vs Afrodita (edo I love
#gorkaurbizu) antzezlana, berriz, hilaren 27an izango da.

Ixabel Agirresarobe ipuin saioa egiten Elgetako liburutegian. L.Z.L.

Gaztetxe batean kokatzen da
istorioa. Kontzertu aurreko
soinu probetan, "hainbat zalantza, grina, ezintasun, aseezintasun eta beste horrenbeste
ergelkeria sexual eta afektibo"
sortzen dira.

Ipuin kontaketa tailerra
Amaia Elizagoienek gidatuko
du eta ordu eta erdiko lau saio
izango dira hilaren 16an hasita.
Interesatuek aurrez eman behar
dute izena. Argibideak liburutegian daude eskuragarri.

"Oraindik ere hutsune handiak
ditugu sexu heziketan"
AINARA BRUSAU SALABERRIA SEXOLOGOA
Mahibar&Co sexologia zerbitzuko sexologoa da Brusau.
Pornografiaren erabileraren inguruan arituko da eguaztenean.
Zeintzuk dira hitzaldian hizpide izango dituzuen
pornografiaren itzalak eta argiak?
Pornografia aspalditik dago gure artean, eta kezka handienetakoa
da ze eragin duen. Hezkuntza sexual integrala bagenu, ez
litzateke hain kaltegarria izango. Tamalez, oraindik ere, hutsune
handiak ditugu alor horretan, eta, hori horrela, pornografiak
baditu arrisku batzuk. Erabiltzaile asko –gazteak ditut bereziki
gogoan– ez daude prest eduki horiek ulertzeko eta kudeatzeko.
Pornografian azaltzen den
eredu erotikoa zein da? Hori
bada sexualitatearekin lotuta
gure gazteek duten
erreferentzia bakarra, ba,
pentsa! Eta haurrek eskura
dute pornografia gaur egun.
Ohikoa da Interneten gabiltzala
leiho bat agertzea
MAHIBAR&CO SEXOLOGIA
pornografikoa den edukia
eskainiz. Argiei dagokienez ez
dira asko, baina egia da zenbait egoeratan sexologook erabiltzen
dugula pornografia baliabide moduan gure kontsultetan.
Esaterako, eszitazio sexuala sustatzeko, bikote harremanak
lantzeko, norbanakoentzat... Baina, betiere, sexu hezkuntza baten
aterkipean, eta ulertuz zer gertatzen ari den.
Jarraibide batzuk ere emango dituzu, orduan?
Hizpide izango dugu, bai. Pornografian ikusten den erotika eredua
koitoan zentratutakoa da, eta oso genitalizatuta dago. Hala,
unibertso oso bat gelditzen da kanpoan. Zer-nolakoak dira
pornoan agertzen diren maskulinitate eta feminitate ereduak?
Rolak nolakoak dira? Sexu heziketan hutsune handiak daude, eta
familietan ahal duguna egiten dugu, baina baliabideak falta
zaizkigu. Nola hezi ere hizketagai izango dugu, bai.

OHARRAK

Dolu prozesua abiapuntu duen
'Eresia' antzezlana domekan

Zuzenketa
Akatsa zegoen aurreko astean
Mauricio Flores Kaperotxipi
margolariari buruz egindako
artikuluan. Hark margolan
batean irudikatutako Bittori
Irazabal elgetarra ez zen Joxe
Angel Urkiaren amama.

Emanaldia 18:30ean izango da, eta sarrera 5 euro da;
Lola jatetxean zein antzokiko leihatilan eskura daitezke
L.Z.L. ELGETA
Doluari buruzko gogoeta da Eresia, lurra arin bekizu ama ikuskizuna. Oier Zuñiga iruindarrak
sortu du Eneko Gil dantzariarekin eta Belen Cruz aktorearekin batera. Domekan taularatuko dute, Espaloia kafe antzokian.
Udalbiltzaren Geuretik sortuak
programaren baitan egindako
sorkuntza egonalditik egindako
kreazioa da. Elgetan ere egin
zuten egonaldi artistikoa hiru
artistek. Doluaren inguruko
bizipenak jasotzeko bilkura bat
ere bai, herritar talde batekin.

65 minutuko pieza eszenikoa
da Eresia, eta hainbat arte diziplina uztartzen ditu. "Antzerkitik oso gertu dago, performancetik ere badu", azaldu du Zuñigak. Urtarrilaren 15ean estreinatu zuten obra, Bergaran, eta
Elgetaren eta Antzuolaren
txanda da asteburu honetan.
Programaren baitan sortutako
bestelako lanak ere izango dira
Elgetan aurrerantzean. Esaterako, Metrokoadroka kolektiboaren Bidaide maiatzaren 22an
eta Bonbon Beltz konpainiaren
Herriminak irailaren 17an.
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Koko-batzea
LOREA LARRAÑAGA

Andoaingo jaialdia prestatzen
Mirari Gonzalez eta Laida Untzetabarrenetxea piano ikasleak astelehenean
Arrasaten egindako piano emanaldi batean izan ziren. Otsailaren 12an eta
13an egitekoa den Andoaingo piano jaialdia prestatzen ari dira, eta
asteleheneko saioa primeran etorri zitzaien jendaurreko emanaldietan
trebatzeko. Irea Alberdi ere Andoaingo jaialdian parte hartzekoa da.

Zalantzak argitzeko hitzordua
gaur, 19:00etan, gimnasioan.
Antolaketa batzarra, berriz,
hilaren 10erako deitu dute,
18:30ean, Ozkarbin.

Mintzalagunen irteera
Hilaren 12an egingo dute,
Araban dagoen Euskal
Buztingintza Museora.
Interesatuek liburutegian
eman behar dute izena.
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Bisita gidatuak egingo dituzte
otsailean Natur Eskolan
Ingurumen jardunaldietan, hitzaldiak, irteerak eta
ikus-entzunezkoak izango dira hilabete honetan
O.E. OÑATI
Ingurumen jardunaldiak antolatu ditu aurten ere Natur Eskolak, eta, horien barruan,
eraikin eraberritua erakusteko
bisita gidatuak egingo dituzte
bertako langileek. Astelehenetik,
otsailak 7, martxoaren 4ra bitartean, Natur Eskola barrutik
ikusteko aukera egongo da,
16:00etatik 18:00etara, eta tarte
horretan, 17:00etan, bisitak gidatuak izango dira, azalpenekin.

Zubizarreta, Altuna, Elorza, Erostarbe, Moiua eta Lizaso, martitzeneko aurkezpenaren ostean. O.E.

Adikzioen datuak jasoko
ditu Udalak, planerako
Adikzioak Prebenitzeko Udal Plana eguneratu egin gura du Udalak, eta Oñatiko
errealitatea zein den jakiteko diagnosia egingo du, hasteko, adikzio motak eta mailak
ezagutzeko. Galdetegi bat prestatuko du eta saio irekiak egingo dituzte
Oihana Elortza OÑATI
Adikzioak Prebenitzeko Udal
Plana eguneratu gura du Oñatiko Udalak, eta hasi dira horretan lanean. Diagnosia egingo
dute lehenengo, herrian dauden
adikzio motak eta mailak jakiteko, eta hori izango da oinarria
ekainean osatuko duten plana
indarrean jartzeko. Egungoak
bezala, adikzioak prebenitzea
eta menpekotasuna duenari laguntzea izango da plan horren
helburua.

Galdetegia eta saioak
Duela 30 urtetik hona du adikzioak prebenitzeko plana Oñatiko Udalak, baina drogamenpekotasunari lotutakoa da, batez
ere. Ordutik hona adikzio motak
gehitu egin direla ikusita, eguneratu egingo dute plan hori,
AGIPAD elkartearekin batera,
eta hainbat bide erabiliko dituzte hasierako datu biltze horretarako. "Galdetegi bat prestatuko eta banatuko dugu datozen
asteetan, herrian dauden adik-

zio moten argazki edo mapa bat
egiteko. Anonimoak izango dira,
noski, baina adina, generoa eta
beste datu batzuk eskatuko dira,
adibidez, profilak identifikatzeko eta diagnosia ahalik eta osatuena izateko. Orain arte ez
zeuden datu batzuk ere jasoko
dira; adibidez, herrian apustuak
egiteko zenbat makina edo gune
dauden", adierazi du AGIPAD
elkarteko Lukene Lizasok.
Eztabaida saioak eta solasaldiak ere antolatuko dituzte
gaiari buruz berba egiteko.
"Saio horiek herriko eragileekin egingo dira. Izan daiteke
osasun arloan lanean dihardutenekin eta baita entrenatzaileekin eta begiraleekin ere.
Informazioa jaso gura dugu

ADIN ASKOTARIKO
HERRITARREN DATUAK
JASO GURA DITUZTE,
ERREALITATEA
HOBETO EZAGUTZEKO

Oñatiko errealitatea ahalik eta
ondoen ezagutzeko, eta adin
askotariko herritarrengana
heldu gura dugu. Adikzioak
gazteekin lotzen dira askotan,
eta ikastetxeekin eta ikasleekin
egongo gara, bai, baina baita
gainerako herritarrekin ere.
Zeharkako ondorio asko izaten
ditu adikzioak eta horietara
ere heldu gura dugu".

Hilabete osoko jardunaldiak

Oñatiko Natur Eskola. O.E.

Jardunaldien barruan jarri ohi
duten erakusketa ere astelehenetik egongo da ikusgai, 27ra
arte, kultura etxeko erakusketa
aretoan; Felix Calvok hegaztiei
ateratako argazki erakusketa,
hain zuzen ere.
Hitzaldiak, irteerak eta ikus-entzunezkoak ere egongo dira
otsailean zehar ingurumen jar-

dunaldien barruan. Adibidez,
oinazpiko unibertsoari edo klima aldaketak basoetan izan duen
eraginari buruzko hitzaldiak
egongo dira, baita San Martin
hariztia ezagutzeko irteera eta
Zumiriki dokumentala ere, zineklubean.

Dirulaguntzak
Hezkuntza eta
Berdintasun sailek
Ikastetxeendako eta guraso elkarteendako 87.000 euroko dirulaguntza emango du aurten
Oñatiko Udalak. Jardun akademikotik kanpo heziketa prozesuan eta herrirako aberasgarria
den proiektu hezitzaileak diruz
laguntzeko partida da hori,
2003tik ematen dena. Hilabeteko
epea izango dute interesatuek
eskaerak egiteko behin Gipuz-

koako Aldizkari Ofizialean argitaratua. Onartutako eskaeren
artean %60 banatuko dute orain
eta irailaren amaieran egingo
dute likidazioa, txostenak aurkeztutakoan. Berdintasun Sailak,
bestalde, 5.000 euro banatuko
ditu gizonen eta emakumeen
arteko aukera berdintasunaren
eremuan lan egiten duten elkarteen artean.
Urtarrileko ohiko osoko bilkuran onartu zituen bi dirulaguntza poltsa hauek udalbatzak,
aho batez.

Oñatiko Udala Grant
beka eskatzeko epea
zabalik dago

Santa Agedak
kantuan jarriko ditu
gazteak eta nagusiak

Oñatiko herriari ekarpena egiten dioten gizarte zientzien eta
zuzenbidearen alorretako ikerketa proiektuak sustatzea da
beka honen helburua, eta, aurten, esparrua zabaldu eta euskal
diasporari buruzko ikerketa
lanak ere aurkeztu daitezke.
4.000 euroko beka da eta eskaerak aurkezteko azken eguna,
martxoaren 31.

Joan den urtean ez, baina aurten
aterako dira kintoak domekan
kalera kantuak eta koplak kantatzera, Santa Ageda egunaren
biharamunean. Hurrengo zapatuan, hilak 12, herriko auzoetan
egingo dute gauza bera. Pake
Lekuko erretiratuak, berriz,
gaur, egubakoitza, ibiliko dira
kantuan, 11:00etan San Martin
egoitzatik hasita.

Ekainerako
Hasierako azterketa honetan,
egun dependentzia bat izan eta
laguntza jasotzera Oñatitik
kanpora joaten den herritarren
kopurua eta euren profila ere
jasoko dute, hainbat elkarterekin elkarlanean, eguneratuko
den plan honek prebentzioa
jasotzeaz gain laguntzak ere
jasoko dituelako; joan-etorriak
diruz laguntzen ditu egungoak
ere. Martxoan hasiko dira galdetegia banatzen eta asmoa da
plana bera ekaina bukatu aurretik egitea. Parte hartzeko
dei egin du Udalak.
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"Polita izan zen
Realekoak erretratatzea"
OIER YANIZ 'SPOTTER'-A
Aireportuetara joan eta hegazkinei argazkiak ateratzea du gustuko Oier Yanizek.
Trump-en helikopteroari ere atera zion, Hondarribian, AEBetako presidente zenean
Oihana Elortza OÑATI
Oier Yaniz 19 urteko oñatiarraren zaletasuna hegazkinak dira,
eta hauei argazkiak ateratzea.
Gasteizko eta Bilboko aireportuetara joaten da, eta han ateratzen dizkie erretratuak; spotter-a da, @aeroier Instagramen.
Zaletasun honen nondik norakoak kontatu ditu.

Sentsibilizazio kanpainaren ikur diren eskumuturreko horiak. HOTZ OÑATI

Hotz Oñatik martxora arte luzatu
du eskumuturrekoen kanpaina
Diru horrekin arropa lehorra duten motxilak prestatzen
dituzte 'Aita Mari'-k erreskatatzen dituztenendako

Hasteko, Oier, zer da spotter bat?
Berez, aspaldi, kamerarik ez
zegoen garaian, jendea papera
eta boligrafoa eskuetan zituela
joaten ei zen aireportuetara hegazkinei matrikulak apuntatzera. Gaur egun, kamerekin egiten
da hori. Eta spotter bat hori da,
hegazkinei argazkiak ateratzen
diena.

Nondik datorkizu zaletasuna?
Pilotu youtuber baten bideoa
agertu zitzaidan behin kanal
horretan, eta beste bost bideo
gero horren segidan. Jarraitzen
hasi nintzen, eta horrelaxe deskubritu nuen.

Nolakoa da hegazkinei argazkiak
ateratzeko momentu hori? Nola
egiten dituzu plan horiek?
Batzuetan, Bilbora joaten gara,
lagunekin elkartuta. Baina inoiz
joan naiz Gasteizera ere, kargako hegazkin berezi bat etorri
delako.

Sare bat duzue informazioa partekatzeko?
Badago Basquespotting izeneko
elkarte bat, eta bertako kide
naiz. 50 bat kide gara, Euskal
Herri osokoak, eta hor partekatzen dugu gure zaletasuna. Elkar
ezagutzen dugu eta informazioa
pasatzen diogu elkarri.

Argazkiak trukatzen dituzue?
Norbaitek argazki bereziren bat
atera badu bidaltzen du, bai.

Zein da atera duzun argazkirik
gustukoena, bereziena?
Hiruzpalau ditut gogoan. Lehenengoa da Donald Trump Biarritzera etorri zenekoa, G7ren
bilerara. Harendako helikopteroa ekarri zuen hegazkin
amerikarrari ateratakoa da,

Oier Yaniz gazte oñatiarra argazki kamerarekin. MAIDER ARREGI

"HARREMANETAN
JARTZEN NAIZ
PILOTUEKIN ARGAZKIA
ATERA ETA GERO,
GUSTATZEN ZAIT"

sartu eta, justu, Abu Dhabitik
zetorren Airbus a380 hegazkina iristear zegoela ikusi nuen,
bidaiariendako munduko hegazkinik handiena.

Hondarribian lur hartu zuenean. Bigarrena, Realak Errege Kopa irabazi zuenekoa.
Sevillatik Hondarribira etorri
ziren hegazkinez, eta han, aireportuko pistan, hegazkinak
frenatu egin zuen. Gu pistaren
amaieran geunden, beste aldean,
eta pilotuak leihoak zabaldu
eta Realeko banderekin atera
ziren jokalariak; polita izan
zen hori. Hirugarrena Gasteizen hegazkin errusiar bati
ateratakoa da, Antonov 124
hegazkinari, hain zuzen ere.
Hegazkin errusiar gutxi daude
munduan eta berezia da bat
Euskal Herrian ikustea; hori,
justu, lau aldiz etorri da aurten,
hodi batzuk Kairora eramateko zulaketa lan batzuk egiteko
Eta azkena, kuttunena, Teruelen atera nuen. Han dago hegazkinendako Europako aparkaleku handiena. Aplikazioan

Aukera bat izan zitekeen, baina,
sakon pentsatuta, pilotuak horretarako bizi dira, pilotu izateko. Ez dira inoiz etxean bizi,
eta ez dakit, ba... Baditut pilotu
izan gura duten lagunak eta
kontaktuak baditut, bai.

Nolakoa izan zen une hura?
Sekulakoa.

O.E. OÑATI
Aita Mari itsasontziak jasotzen
dituen errefuxiatuendako motxilak prestatzen jarraitzen du
Hotz Oñatik. "Bustita egoten
dira gehienetan, aldatzeko arroparik ez dute izaten, eta horretarako dira motxila hauek. Kamiseta, prakak, galtzerdiak eta
barruko arropa sartzen dizkiegu,
Natrak emandako txokolate pieza batekin batera. Aldatzeko
arropa lehorra, behintzat, izan
dezaten".
Gutxi gorabehera, hamabost
euroko kostua izaten du horrelako erreskate motxila batek,

eta dirua batzeko sentsibilizazio
kanpaina jarri zuten martxan
abenduan; martxora arte iraungo du horrek. Salbamendurako
flotagailu baten irudia duten
herriko hainbat komertzio eta
negoziotan kanpainaren parte
diren eskumuturreko horiak
dituzte. Horiek, berez, ez daude
salgai, baina bost euroko ekarpena egin daiteke toki horietan
Hotz Oñatiren motxilen ekimen
horretarako. Eskerrak eman
gura dizkie, gainera, elkarte
horrek kanpaina honetan lagundu duten herriko establezimendu zein biztanle guztiei.

Ingeniaritza ikaslea zara. Pentsatu
duzu inoiz pilotu izatea ere?

Kontaktu horiek garrantzitsuak
izango dira, ezta? Argazkiak ateratzeko lagungarriak.
Gustatzen zait eurekin harremanetan egotea, baita argazkiak
atera eta gero ere, sare sozialen
bitartez. Adibidez, Airus a380
hegazkineko pilotuek argazki
asko atera zizkioten hegazkinari, ez zekitelako gehiago ikusiko
ote zuten. Batek kabinako leihoa
zabaldu eta selfie-makila batekin
argazkiak atera zituen. Ni han
nengoen, dena ikusten, eta agurtu egin nuen pilotua eskuarekin.
Bukaeran, hurbildu egin zitzaidan, eta, harrezkero, harremana
dut berarekin.

O.E.

Argi puntu gehiago bidegorrian
Olabarrieta auzogunetik Udana mendate hasierarainoko –errepide azpiko
pasoraino– bidegorri zatia argiztatzeko lanak egiten ari dira. Guztira,
hamazazpi argi puntu jarriko dituzte tarte horretan. Udal brigadakoak ari
dira obra zibila egiten, hariteria pasatzeko bidea prestatzen eta farolen
oinarriak jartzen. Elektrizitate lanak Korostel enpresak egingo ditu gero.
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Jarrerak zuzentzen
saiatzeko eskatu du
futboleko sailak
Futbol partidua ikustera futbol
zelaira doazenen jarrera desegokiak alde batera utzi eta bide
zuzena taldea animatzea eta
aurkaria errespetatzea dela argitu gura izan du Aloña Mendiko futbol saileko zuzendaritza
taldeak.
Partidu batzuetan, eta kategoria ezberdinetan, "zuzenak ez
diren jarrerak" somatu dituzte

Bergaran eta
Andoainen lehiatuko
dira igerilariak
Mekalki Aloña Mendi taldeko Jon Beitia jokalaria baloia eskuetan duela. ALOÑA MENDI

Azken fasean sartuta,
irabaztea da helburua
Ligako lehen fasea bukatzeko hiru partiduren faltan, sasoi onean dago Mekalki Aloña
Mendi taldea, azkenak irabazita, baina badaki hurrengo norgehiagokak oso
garrantzitsuak izango direla, eta serio hartzea eta irabaztea dira taldearen asmoak
Oihana Elortza OÑATI
Hiru partidu baino ez zaizkio
gelditzen Aloña Mendiko saskibaloiko talde gonenari ligako
lehen fasea amaitzeko. Aste
honetakoa eta azkena etxean
jokatuko ditu, eta, bolada onak
jarraitzen badu, igoera fasea
jokatzeko moduan egon daiteke
Mekalki Aloña Mendi.

Sasoirik onenean
Denboraldiko sasoirik onenean
dago taldea. Lehen bost partiduetatik lehena baino ez zuen
irabazi, baina egun, orain arteko denak jokatuta, sei irabazi
eta bost galdu ditu. Azkena,
gainera, puntu kopuru bera zuen
aurkari zuzenaren kontra, Zarautz; 22 puntuko aldearekin
irabazi zuen. Aste honetako
aurkaria Gasteizko San Prudencio taldea da, talde gogorra.
Partidu bakarra galdu du denboraldi honetan, eta ez zen izan
oñatiarren aurka jokatutakoa.
"Oso talde indartsua da, bai.
Baina duela hiru bat urte galdu

egin genuen Gasteizen eta gero
irabazi Oñatin; beraz, errepikatu egin daiteke", dio, barre txikiarekin, taldearen entrenatzaileak, Aitor Ugartek.

Partidu garrantzitsuak
Hasieratik kontzentratuta jokatzeko eskatuko die jokalariei
Ugartek. "Multzo bakoitzeko lehen
lau taldeek jokatuko dute igoera
fasea eta beste laurek jaitsierakoa.
Azken denboraldian gauzatu
ziren igoerak, baina inor ez zen
jaitsi, eta horrek esan gura du
aurten normalean baino talde
gehiago jaitsiko direla, hurrengo
denboraldiko ligan multzoen
talde kopuruak neurrikoak izan
daitezen. Beraz, lehia handia
egongo da hurrengo partiduetan.

GASTEIZKO
TALDEAREN AURKA
JOKATUKO DU
ZAPATUAN, 18:00ETAN,
ZUBIKOAN

Kontuan hartuta, gainera, orain
arte jokatutakoetan lortutako
emaitzak aintzat hartzen dituztela. Horrela, bada, biharko aurkaria talde gogorra izateaz gain,
irabaztea izango da euren asmoa.
Baita gurea ere. Hurrengo hiru
partiduak oso serioak izango
dira eta ondo ibili behar dugu.
Gero etorriko da bigarren fasea
eta beste gauza bat izango da
hori, baina orain, hiru partidu
hauek irabazten ahalegindu behar
dugu".
Gaur, egubakoitza, dute asteko azken entrenamendu saioa
eta bihar arratsaldean izango
da partidua; 18:00etan, Zubikoako kantxa berdean.

Gainerakoak ere ondo
Bigarren mailan lehiatzen den
taldeak ez ezik, saskibaloiko
beste taldeek ere emaitza onak
lortu zituzten joan den asteburuan. Irabazi egin zuten, adibidez, hirugarren mailan dabilen
taldeak eta baita junior mailako
talde biek ere.

Asteburu betea dute Aloña Mendiko igerilariek. Bergaran eta
Andoainen jokatuko dituzten
sarietan hartuko dute parte bihar,
zapatua, eta etzi, infantilek, gaztetxoek eta absolutuek.
Bergaran, esaterako, Gipuzkoako neguko txapelketa jokatuko
dute bi egun iraungo duen jardunaldian. Modalitate zein luzera askotariko probetan har-

Zikloturisten
lizentziak berritzeko
garaia da

ikusleen artean, eta horrelakorik berriro ez errepikatzea da
zuzendaritza horren nahia. Kanpotik etorritako taldeko jokalariak gutxiestea edo haien kontra
irainak esatea, batetik, zein
futbol zelaian behin baino gehiagotan gertatu diren hesien apurketak eta inguruak zikin uzteak,
bestetik, ez direla taldea animatzeko modu egokiak adierazi
dute, eta jarrera horiek aldatzen
saiatzeko eskatu, berriro ez gertatzea "denon esku" dagoela
sinetsita.

tuko dute parte Josune Odriozolak entrenatzen dituen igerilariek. Gauza bera zapatuan
Andoainen jokatuko den Gipuzkoako neguko sarian ere. Aloña
Mendiko igerilariek batean zein
bestean hartuko dute parte aurtengo denboraldiko babesleen
laguntzarekin: Lana, Autlan,
Betik, Fagor Profesional, Oñabike eta Amets Berezao. Lehiarako puntua galdu gabe, asteburuko jardunaldietan gozatzea
eta ahalik eta emaitza onenak
lortzea da asmoa.

Zikloturisten lizentziak berritzeko sasoia heldu dela gogorarazi du Aloña Mendiko txirrindularitza sailak.
Lizentzia horiek eguneratuta
izatea beharrezkoa izaten da,
eta berritzeko epea zabalik dago.
Orain arteko datuetan aldaketarik egon ez bada, nahikoa
da urteko kuota federazioaren
kontu korrontean sartzea. Hau

da, 160 euro sartu behar dira
Kutxako kontu korronte honetan:
ES38 2095 5008 29 1061692645.
Dirua sartzean, garrantzitsua
da izena eta bi abizenak jartzea.
Behin dirua sartuta, horren
agiria eta nortasun agiriari alde
bietatik ateratako kopiak posta
elektronikoz bidali behar dira
helbide honetara: alonaziklo@
gmail.com.
Bestalde, gazte, kadete, infantil
eta alebin mailetako taldeen
aurkezpena hilaren 19an egingo
du txirrindularitza sailak.

Oiartzunen jokatuko
du gaur areto
futboleko taldeak

Eskola kirolean,
igeriketa probatuko
dute zapatuan

Azken partiduetako joko onari
eutsi, bolada onarekin jarraitu
eta irabazteko asmoz joango da
Oiartzunera gaur, egubakoitza,
Ingou Aloña Mendi areto futboleko taldea. Bigarren dago sailkapen nagusian azken partiduan
lortutako garaipen garrantzitsuari esker. Infantil mailako
taldeek domekan goizean dituzte partiduak, Zubikoan.

Eskola kirolaren barruan, biharko, zapatua, igeriketa jardunaldia prestatu dute Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleendako. Lau txanda proposatu
dituzte eta egubakoitzean, gaur,
zehaztuko dute bakoitzari zein
egokitu zaion. Datorren asteko
zapatuan, LHko 3. eta 4. mailetakoak joango dira Zubikoako
igerilekuetara.
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"Bollo-bertso saioek
aliantzak sortu dituzte"

Keia eta Yogurinha Borova
gaztetxeko kontzertuetan

MAIDER ARREGI AHOZKO KULTUR SORKUNTZA IKERTZEKO BEKAREN IRABAZLEA
"Bertsolaritza mundu maskulinoa izateak bertan bollera gehiago egotea" ekarri duela
abiapuntu moduan hartuta eta hipotesi horri tiraka, gaia aztertzen dabil Arregi

A.T. OÑATI
Askotariko kontzertuak izango
dira gaztetxean otsailean. Lehenengoak datorren egubakoitzean,
hilak 11, izango dira, eta rocka
eskainiko duen Pleura eta Uharte Arakilgo Mendikoa taldeak
igoko dira agertoki gainera,
22:00etan hasita.
Hurrengo egunean, hilaren
12an, Oñatiko taldekideak dituen
Keia eta Ginger igoko dira oholtzara, 22:00etan hasita. "Keia
taldearen lehenengo kontzertua
izango da hau, eta Zarauzko
Gingerrek ere joko du. Berezia
izango da kontzertua; izan ere,
2013ko urtarrilaren 4an, Mor
More eta Arrutiko Intxaurrak
izan ziren Antixena gaztetxeko
lehen kontzertuan, eta, bederatzi urte geroago, bi taldeetako
partaideak proiektu berriekin
bueltatuko dira", adierazi dute
antolatzaileek.

Amaia Txintxurreta Guridi OÑATI
Maider Arregi oñatiarrak Bollerak bertsolaritzan: diskurtsoak,
praktikak eta eraldaketa sozialerako proposamenak ikerketa
proiektuarekin lortu zuen azaroan EHUko Mikel Laboa Katedrak eta Mintzola Ahozko Lantegiak emandako beka. Gaia
ikertzen dabil orain.

Nolatan hasi zinen gai hori aztertzen?
Donostian Gizarte Antropologiako masterra egiten ari naiz
eta master bukaerako lana gai
bati buruz egitea aukeratu behar
nuen. Antropologiako masterrean
asko lantzen da antropologia
feministaren gaia, eta argi nuen
hortik joan nahi nuela. Bertsolaritzan ikerketa asko egin dira
feminismoari buruz, baina, agian,
LGTB gaiei buruz ez hainbeste.
Antropologiako lan hori egiten
nenbilela irten zen bekara aurkezteko deialdia, eta, parean
tokatu zitzaidanez, aurkeztu
egin nintzen; beka eman zidaten,
eta oso pozik nago.

Zein puntutan daukazu lana momentu honetan?
Euren burua bollera bezala izendatzen duten bost pertsonaren
elkarrizketak eginda ditut. Euskal Herriko herrialde guztietan
ez ditut topatu bertsolari bollerak,
baina saiatu naiz adinaren eta
herrialdearen arabera ahalik eta
lagin zabalena hartzen. Bertso
saio batzuen behaketa batzuk
ere egin ditut, eta orain nabil
marko teorikoa idazten. Gero,
teoria lotu beharko dut elkarrizketa eta behaketa horiekin, eta
ondoren, analisia egingo dut.

Zer aztertu edo ikusi ahal izan duzu,
hasiera batean?
Abiatu nintzen hipotesi honetatik: bertso munduan daudela
proportzioan dezente bollera
gehiago gizartean ikusten direnak baino. Uste dut zerikusia
daukala bertso mundua izatearekin espazio maskulinizatua,
eta, askotan, bollera izateak
badakar maskulinoa izatea; ez

Maider Arregi, bertso saio batean, mikrofono aurrean kantuan. 'BERTSOLARI.EUS'

"BOLLERAK OHOLTZAN
EGOTEAK DAKAR
PLAZAN GAI BERRIAK
ETA GORPUTZ
ANITZAGOAK EGOTEA"
beti, baina hori ere ikertzen
nabil eta ikusten dut oso modu
desberdinak daudela bollera
izateko eta beti ez dagoela maskulinitatearekin lotuta. Eta
baita ere abiatzen naiz bollera
izatearen ikuspuntu honetatik:
bollera izatea ez dela bakarrik
neskak gustatzea; orokorrean,
bizitzeko modu bat dela.

Zein zailtasun ikusi dituzu orain
artean?
Batzuek esaten dute armairutik
ateratzeko ez baldin badiote oso
esplizituki horri buruz galdetzen,
ez dutela esaten direnik. Ez dute
arazorik esateko, baina, badaezpada, ez dute esaten. Zaharragoak
direnek bai komentatu didate
zailtasun hori. Eta bertso saioetan normalean jartzen diren
gaiak, esaterako, "bikoteak zarete" diotenetan, jendeak bikote
heterosexual bat imajinatzen
du. Askotan, gaiak hortik jartzen

dira, bizitza organizatzeko modu
heterosexual baten ikuspuntutik;
orduan, bollerak askotan daude
kantatzen emakume heterosexualak izango balira bezala.
Agian, ez dira zapalkuntza oso
bortitzak, baina...

Eta zein aukera atzeman dituzu?
Bollo-bertso saioak sortu dira,
eta, adibidez, horren bueltan
badabil sortzen sare bat bolleren
artean lesbianismoarekin edo
bollerismoarekin lotutako gaiei
buruz kantatzeko-eta, badabil
sortzen horrelako aliantza berezi bat. Hori aukera moduan
ikusten dut, gaia plazara ateratzeko modu bat da.

Zein ekarpen egin dezakete bollerek bertso munduan?
Gai berriak, oholtzan egoteko
modu berriak eta emakumeen
arteko aliantzak –ez dena bollerismotik bakarrik egiten, feminismotik egiten da–. Uste dut
bollerak egotea oholtzan eta
esatea esplizituki bollerak garela, horrek zabaltzen duela
bidea gorputz anitzagoak plazan
egoteko. Eta ez naiz bakarrik
diskurtsora mugatzen, zabaltzen
du modua generoa beste modu
batera bizi duen jendea ere plazara animatzeko.
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Hainbat estilotako musika izango da otsailean Antixenean;
zazpi talde edo bakarlari igoko dira oholtzara

Rock-and-roll gaua
ospatuko dute gaur
Ikatz tabernan

Yogurinha Borova artista. Y.B.

Hilaren 19an, berriz, Errotxapeako gaztetxearen aldeko jaia
egingo dute, 20:30ean hasita.
Bertan izango dira Nare taldea,
aurretik bertan behera gelditu
zen Yogurinha Borova artistaren
emanaldia, eta, estreinakoz,
Malakias DJa ere izango da.

Gaur, egubakoitza, 21:00etan
hasita, Ikatz tabernak rock-androll musikaz gozatzeko aukera
eskainiko du. Izan ere, aurretik
ere egin izan duten moduan,
zuzeneko musika izango da protagonista tabernan bertan, eta,
kasu honetan, bi taldek emango
dituzte kontzertuak.
Alde batetik, Donostiako Discipulos De Dionisos taldeak

porno-punka izango du oinarri
eskainiko dituzten kantuetan,
eta, bestetik, Arrasateko Crap
taldeak punk-and-rolla izango
du ardatz. Kaleratu berri duten
We are... CRAP izeneko zazpi
abestiz osatutako biniloko kantuak ere entzun ahal izango dira.
Abestiak idazterakoan egunerokotasunean oinarritzen direnez, eta oraingoa pandemia
garaian garatu dutenez, horretaz
ere jardun dute lan berriko kantuetan. Sarrera 5 eurotan eskuratu ahal izango da.

Liher taldearen
kontzertura joateko
sarrerak salgai daude

Bi pantaila jarriko
dituzte Santa Anako
saioak iragartzeko

Hilaren 19an, 20:00etan, eskainiko du Donostiako Liher taldeak
kontzertua, gaztelekuan, eta
sarrerak salgai daude. Udalaren
webgunean eta Txokolateixan
erosi ahal izango dira, 6 euro
gehi gastuak ordainduta. Taldeak
iaz azaroan argitaratu zuen Eta
hutsa zen helmuga izeneko diskoa, eta hori aurkeztera etorriko dira Oñatira.

Santa Ana antzokiko itxura hobetzeko hainbat lan egiten ari
dira eta bertan izango diren
ikuskizunak iragartzeko bi pantaila jarriko dituzte sarrerako
bi arkutan. Pantailei eusteko
estrukturak prest izan bezain
laster ipiniko dituzte. Sarrerako
arkuen burdinazko elementuak
margotzeko asmoa ere badu
Udalak, estetikoki hobetzeko.
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"Gailurrean irakurri nuen
liburuko azken kapitulua"
JUAN RAMON MADARIAGA, 'JUANRA' ALPINISTA ETA IDAZLEA
Unai Elorriagaren 'SPrako tranbia'-ko azken kapitulua 8.013 metrora zegoela irakurri
zuen, Shisha Pangmako gailurrean. Gerora, 'Espedizioa' idazteko baliatu zuen unea
Xabier Urzelai ARRASATE
Hilaren 27an, dozena bat lagun
batu ziren Kulturaten, Alex Gurrutxagak gidatu zituen Literatur Solasaldietan. Juan Ramon
Madariaga (Bilbo, 1962) alpinista eta idazlea izan zen gonbidatua eta 2015ean idatzi zuen Espedizioa liburua izan zuten,
besteak beste, berbagai. Bilbotarrak Arrasatera egindako
bisita aitzakia ona da harekin
mendizaletasunaz berba egiteko,
eta baita literaturaz ere.

Aitortu behar dizut Espedizioa-ren
azala ikuskatzen nenbilela konturatu naizela, bat-batean, tituluak
berak ere keinua egiten diola Unai
Elorriagak idatzitako SPrako tranbia (2001) liburuari.
Gauza bera gertatu zitzaion
Kulturaten batu ginen lagunetako bati, momentu hartan
konturatu zen detaile horrekin.
Bada keinu bat SPrako tranbia
liburuari, bai. Modu batean
ala bestean, literaturzale diren
alpinista asko sartzen ditut
liburuan.

Zer moduzko saioa izan zen Arrasatekoa?
Bada, oso gustura egon ginen.
Liburuaren gainean egin genuen
berba, espedizioko anekdotak
kontatu nizkien... Aitortu zidaten mendiko literaturara gerturatzen ziren lehenengo aldia

Liburuak bidelagun onak izango
dira mendiko espedizioetan...

Juan Ramon Madariaga. J.M.

zela, uste zutelako halakoak
kronika hutsez osatutako liburuak izaten zirela, normalean.
Eta iruditu zitzaiela Espedizioa
hori baino gehiago zela, modu
poetikoagoan idatzita dagoelako;
akaso, estilo literarioagoa daukalako... Ezustea izan zela eurendako. Norbaitek esan zuen
liburuak nobelatik ere baduela,
pentsa.

Shisha Pangma (8.013 metro) da
liburuaren ardatza.
Bai. Gure bidaia abiatu aurretik
komentatu nion Unai Elorriagari SPrako tranbia espedizio-

Oraingo derbitik uzta hobea
espero dute mahoneroek
UDAkoen kontra batutako puntuak ez zituen
bergararrak ase. Oñatikoen bisita izango dute bihar
FUTBOLA

X.U. ARRASATE
Sailkapenaren erdialdean daudenen arteko lehia egongo da
ikusgai bihar Agorrosinen.
Mahoneroendako (25 puntu)
etxean jarraian jokatzen duten
bigarren derbia izango da, eta

hura, eta, bueno, bideoa txukun
samar geratu zen. Handik bueltan, Unairi bideoa erakutsi
nionean hunkitu egin zen. Eta
hain zuzen, nire liburuaren azken kapituluan keinu bat egiten
diot SPrako tranbia-ri; besteak
beste, txokolatea jan nahiko
nuke orain, diot Shisha Pangmako tontorrean. Hain zuzen,
SPrako tranbia-ko Lucasen
omenez.
Zer gertatu zen gailurrera
eraman zenuen liburu harekin?
Galdu egin nuen! Ez dakit Shisha
Pangmako tontorrean utzi nuen,
bidean erori zitzaidan... Kontua
da ez zela etxera itzuli. Eta Espedizioa liburuaren amaieran
ere aipatzen dut hori. Bueno,
akaso, larregi nabil aurreratzen;
kar, kar, kar...

joan den asteko 1-1ekoa baino
uzta handiagoa jasotzeko asmoz
zelairatuko dira oraingoan. Oñatiarrak (22) Azkoagainen Real
Unionen kontra 1-0 irabaztetik
datoz, eta emaitza horrek indartu egin ditu txantxikuak.

ra eramateko asmoa neukala.
Laguna dut, eta esan zidan ea
zoratuta nengoen, ez eramateko
alferrikako pisurik mendi tontorrera. Gainera, gailurrera
iritsi ginenean gauza izan nintzen liburua motxilatik atera
eta azken kapitulua bertan irakurtzeko.

Niretako ezinbestekoak dira,
benetan. Beti joaten naiz bizpahiru libururekin. Azken batean, kanpamentu nagusietan
denbora luzea egiten dugu,
bereziki, eguraldiak laguntzen
ez badu, eta ez da komeni luzaroan buruari bueltak ematen
ibiltzea. Esaterako, ez dut gogoan
Juan Vallejok edo Alberto Iñurrategik esan zidan, baina uste
dut Broad Peak-era joan zirenean
nire liburua eraman zutela. Eta
sekulako ilusioa egin zidan.

Baduzu beste proiekturik buruan?
Bost zortzimilako dituzu eginak.

dezakegun; oso zailak ez diren
zortzimilakoekin jarraitu nahiko nuke.

Horrekin batera, espedizioen berri ere ematen duzu. Besteak beste, Alex Txikon dago orain momentuan Manaslura igo nahian.
Bai, himalaismoa oso gertu
jarraitzen saiatzen naiz, adi
egoten naiz alpinisten erronkei.
Ze proiektu berri dauden, ze
bide berri saiatzen dabiltzan...
Alex Txikonek Manaslura joateko proposamena egin zidan,
baina ni hozbera naiz, eta han
neguan oso-oso tenperatura
baxuak izaten dira. Ohiko espedizioetan nahikoa sufritzen
dut tenperatura hotzekin; orain
joanez gero... Ez daukat horretarako gaitasunik. Baina bai,
astean behin edo Whatsappez
egoten naiz Txikonekin, eta
hango kontuak kontatzen dizkit.
Lehenengo kanpamentuan daude ostera ere, eta irudi batzuetan erakutsi dute dena estalita
dagoela; badirudi eguraldi txarra izango dutela datozen egunotan. Aurrekoan aipatu zidan
denbora luzea zeukatela aurretik, baina otsailean egin beharko dute saiakera; izan ere, uste
dut martxoan baimenak agortzen
zaizkiela. Horrekin batera, Cho
Oyun neguan egingo duten
saiakera jarraituko dut, Nanga
Parbaten Hervek [Barmasse]
eta Davidek [Gottler] atzera
zelan egin duten jarraitu dut...
Handik iristen diren albisteek
nire atentzioa izaten dute, bai.

Haize gutxiko eguna zen, baina
sekulako hotza egiten zuen.
Matrailak segituan izoztu zitzaizkidan eta ezin nuen ondo
ahoskatu. Espedizioko lagunak
grabatu egin zuen momentu

Egia da pandemiak dezente
eragin gaituela denoi; batera
eta bestera ibiltzeko askatasuna galdu dugu, baina badirudi
egoera hoberantz doala. Egia
da mendiarekin hartu-emana
ez dudala galdu, aurreko asteburuan ere eskiatzen egon naiz,
baina ez, denbora tarte honetan
ez dugu aparteko proiekturik
izan. Ea aurten zerbait egin

Aretxabaletak (31) eta Mondrak
(32) ere etxean jokatuko dute
asteburuan. Arrasatearrek bederatzigarren dagoen Mutriku
(24) hartuko dute Mojategin, eta
aretxabaletarrek apur bat atzerago –12. postuan– dagoen Ordizia (22) izango dute aurrean.
Eta emakumezkoen ohorezko
erregional mailan, Leintz Arizmendik (34) atseden izango du
eta Bergarak (14) kanpoan jokatuko du, sailkapenean azken
postuan dagoen Touringen (15)
zelaian.

Mahoneroak eta txantxikuak Agorrosinen, duela hamarkada bat (2011). GOIENA

Eguraldi ona egingo zuen...

"ALEX TXIKONI EZETZ
ESAN NION; EZ
DAUKAT HALAKO
HOTZA JASATEKO
GAITASUNIK"
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ASTEBURUKO HITZORDUAK
FUTBOLA
O.ERREGION. GIZ.
Bergara-Aloña Mendi
Zap. 16:00. Agorrosin.
Mondra-Mutriku
Zap. 16:30. Mojategi.
Aretxabaleta-Ordizia
Dom. 16:30. Ibarra.
O. ERREGION. EMAK.
Touring-Bergara
Zap. 18:30. Errenteria.
GORENGO MAILA
Antzuola-Mondra
Zap. 16:00. Eztala.
Soraluze-Aretxabaleta
Zap. 16:00. Ezozia.
ARETO FUTBOLA
MAILA NAZIONALA
Bakarkako lan-saioak irudi bitxiak utzi zituen iaz, baina irabazleen arteko borroka ikusgarria izan zen helmugan. GOIENA

Atleten arteko lehia izan
dadila protagonista
Martxoaren 19an egingo dute iaz ere antolatzera animatu ziren lasterketa,
Oñatiko duatloia. Oraingoa esprint distantziakoa izango da, Udanako mendateko
egoerara egokitu dute zirkuitua, eta atletak taldean irtengo dira, ez bakarka

Batzarre-Eskoriatza
Zap. 17:30. Abetxuko.
Mondrate-A.Vitoria
Zap. 17:30. Gasteiz.
EUSKADIKO TXAPELKE.
Arcada-Aretxabaleta
Zap. 17:30. Amurrio.
GIPUZKOAKO TXAP. GIZ.
Antiguoko-Mondrate
Gaur. 21:10. Donostia.

GIPUZKOAKO TXAP. EMAK.
Eskoriatza-Idiazabal
Gaur. 22:00. M.Muñoz.

EMAK. BIGARREN M.
Kaleangora-MU
Zap. 18:00. Iruñea.
GIZ. BIG. MAILA

ESKUBALOIA
EUSK. TXAP. GIZON
Cons.Aloña-Legazpi
Dom. 12:00. Zubikoa.
Escolapios-Mugarri Ingou
Dom. 12:00. Bilbo.
GIPUZKOAKO TXAP.
SoraluceBKE-Ormaiztegi
ZAP. 18:00. Labegarai.
GIPUZKOAKO BIG. M.
Lana Aloña-Bergara
Zap. 12:00. Zubikoa.
GIPUZKOAKO GAZTEAK
Ormaiztegi-Erreka Berg.
Dom. 11:00. Zubipe
SASKIBALOIA
EBA
Megacalzado-MU
Dom. 18:00. Zizur Nag.
MAILA NAZIONALA
MU-Loiola Indautxu
Zap. 18:30. Iturripe.

Mekalki Aloña-Ebaki
Zap. 18:00. Zubikoa.
GIP. SENIOR. GIZ.
Bergara Sora.-Bosteko
Zap. 16:00. Labegara.
GIP. SENIOR. EMAKUM.
Añorga-Bergara
Zap. 20:00. Añorga.
ERRUGBIA
Errugbi inklusiboko
saioak
Dom. 12:30ean hasita
Mojategin
IGERIKETA
Gipuzkoako Txapelketa.
Zapatua eta domeka, goiz
eta arratsalde.
Agorrosinen.
PILOTA
Oñati
Gaur (18:45) Lau partidu,
alebinak eta kadete
mailakoak.
Bergara
Gaur (19:00) Lau partidu,
alebin, infantil eta kadete
mailakoak.

DUATLOIA

X.U. ARRASATE
Iazko lasterketan, Oñatiko duatloi taldeko lagunek proba aurrera eramateko egindako esfortzua izan zen berbagai. Pandemia egoera betean, eta kirol
hitzordu gehienak bertan behera utzi zituztenean, oñatiarrek
aurrera egiteko erabakia hartu
zuten, eta, trabak gaindituta,
lasterketaren bueltan segurtasun
neurriak indartuta eta proba
bera ere egokituta, Oñatiko kaleetan kirol ikuskizunaz gozatu
ahal izan zuten askok. Bistan
da martxoaren 19rako egoerak
hobera egingo duela nabarmen,
eta atletek hartuko dutela dagokien protagonismoa.

Udanak baldintzatuta
Hori bai, koronabirusak baino
gehiago, Udana mendateko egoerak baldintzatuko du aurtengo
lasterketa: abenduko ur-jasak
tarteko, luizia izan zen han, eta
mendatea itxita dago. Hala, bizikletaren sektorea horretara
egokitu behar izan dute. Hain

Lasterketaren
gainekoak
• Esprint modalitatea:
atletek 5 kilometro
egingo dituzte korrika, 20
kilometro bizikletan eta
beste 2,5 korrika.
• Ohi bezala, Oñatiko
plazan egongo da boxa.
• Iaz, atletak banan-banan
irten ziren. Segurtasun
neurri moduan egin zuten
lasterketa horrela, baina
betikora bueltatuko dira
aurten.
• Bizikletan Udana aldera
egingo dute ziklistek, eta
mendate erdian buelta
eman.
• Korrikako tarteak iazko
gune garrantzitsuenak
mantenduko ditu.
• Bi urteko etenaren
ondoren, Duatloi Txikia
izango da.

zuzen, lasterketako antolatzaileek
aste barruan aurkeztu dute lasterketa, eta hainbat nobedade
daude: distantzia olinpikoko
lasterketa izatetik esprint distantziako lasterketa izatera pasako da, alde batetik, eta, bestetik, ohiko formatua berreskuratuko du eta atletak taldean
irtengo dira, ez banan-banan.

Gipuzkoako
txapelketa jokatuko
dute Bergaran
IGERIKETA

Oraingo asteburuan Gipuzkoa
osoko klubak batuko dira Agorrosinen, zapatuan eta domekan
–goiz eta arratsalde– egingo
duten Gipuzkoako txapelketan.
Eta herriko klubeko ordezkariak
izango dira txapelketa antolatzeko lanean. Horrenbestez,
kirol instalazio horretako erabiltzaileek ezingo dituzte igerilekuak erabili.

Igerilari bat, berotzen. GOIENA

Ibilbidearen nondik norakoak
Korrikako ibilbidean berrikuntza nagusia da MUko zuzengunean 180 graduko bira gehitu
dutela, ibilbidea lauagoa izan
dadin. Bizikletako zatiaren ezaugarri nagusia da Foruen plazatik abiatuta Atzeko kaletik jarraitu eta Murgia auzoko Asentzioko ermitara igo beharko
dutela. Handik Olabarrietarako
bidea hartuko dute. Udana itxita dagoenez, 700 metro inguru
igo beharko dituzte, eta buelta
erdi hartuko dute gero. Antolatzaileek aurrerago emango dituzte izen-emateen xehetasun
gehiago.

Domekan,
legazpiarren bisita
dute Zubikoan (12:00)
ESKUBALOIA

Igoera fasean dago murgilduta
Fagor Industrial, eta, joan den
asteko atsedenaldiaren ondoren,
oñatiarrek Laubide Jatetxea
Legazpi izango dute aurrean
(domeka, 12:00). Maila berean
baina jaitsiera fasean lehian
dabiltzan Mugarri Ingou taldekoek, berriz, Escolapiosen kantxan jokatuko dute, Bilbon (domeka, 12:00).

Mikel Kortabarria erasoan. GOIENA
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Lau bertsolari, "ohiko"
moldeak apurtzeko prest
Eskoriatzako Oihana eta Haizea Arana ahizpek, Aner Peritzek eta Leire Vargasek sortu
dute –Lanku kultura enpresaren babesarekin– askotariko diziplinak batzen dituen 'Erre'
ikuskizuna; Durangon estreinatuko dute bihar; eta otsailaren 18an Aretxabaletan
Aitziber Aranburuzabala ESKORIATZA
Ez dira berriak oholtzaren gainean, aspaldi kantatu zituzten
lehen bertsoak jendaurrean,
baina estreinatzear doazen ikuskizunarekin pauso bat harago
emateko asmoz daudela azaldu
du Oihana Aranak. "Plaza publikoan egotera ohituta gaude,
baina oraingoan beste modu
baten izango da, eta, horrek bere
bertigotxoak dakartzan arren,
gogotsu gaude azkeneko hilabeteetan esku artean izan dugun
proiektua erakusteko, eta jendea
ere irrikaz dagoela sumatzen
dugu. Denok batzen gaituena
bertsolaritza da, baina sekula
egin bako gauzak egin ditugu;
adibidez, antzerkia. Saiatu gara
geure buruari erronkak jartzen,
eta ez ikuskizunaren gaitegiari
dagokionez bakarrik".

Hiru ardatz nagusi
Bertsozale Elkarteak bultzatzen
duen Lanku enpresako Marta
Agirrezabalaren deia jaso zuen
maiatzean Oihana Aranak, eta
bere ahizparekin, Peritzekin eta
Vargasekin bertsolaritzarekin
lotutako emanaldi eszeniko bat
sortzea proposatu zion. "Beste
hirurei ere ideia gustatu eta
hala hasi ginen zirriborroa lantzen. Zentzudunena geuretik
jardutea zela erabaki genuen,

sunaz, genero ikuspegiaz eta
feminismoaz jarduten dugu.
Besteak beste, genero binarismoari kritika egiten diogu, batetik, eta tradizioaren eta gaurkotasunaren arteko mugetan
ere ibiliko gara".

"Artefaktu hibridoa"
Bertsolariez gainera, bestelako
diziplinetan ere jarduten dute
taldeko kideek. "Literatura arloan
ari gara Leire eta biak, eta Aner
musikaria da, eta orain artean
gutako inork probatu ez duen
antzerkigintzan ere murgildu
gara. Laurok txikitatik ezagutzen
dugun Edurne Azkarateri eskatu genion antzerki arloa lantzen
laguntzeko. Bertsolaritza barrutik ezagutzen du eta oso gustuko dugu, bereziki, zuzendu duen
Album azken lana. Oparia izan
da guretzako Azkaraterekin lan
egitea. Obra asko hazi da harekin. Bertsoa, antzerkia eta errezitaldiak izango dira, besteak
beste, osagaiak".

Hamar piezatan banatuta

Leire Vargas, Haizea Arana, Aner Peritz eta Oihana Arana. HAIZEA ARANA

gure eguneroko bizitzako ohiko
gauza horiei buruz berba egin
behar genuela. Hori islatzeko
marko orokorra dualismoaren
markoa izan behar zela adostu
genuen. Gauza jakina da jendartea, oro har, dikotomietan banatuta dagoela –emakumeak eta
gizonak, zaharren eta gazteen
arteko dikotomia...– eta iruditu
zitzaigun marko hori oso baliagarria zela jorratu nahi ditugun
gaiak lantzeko, eta, gainera,
marko horrek aldarrirako aitzakia bat ematen zigula; izan
ere, marko hori bera artifiziala,

fikziozkoa da, eta dikotomia
horiek arrakalatzeko aukera
ematen digu".
Bertsolaritza da ikuskizunaren
ardatzetako bat, baina ez bakarra. "Ez da guztiz bertsolaritzari buruzko lana, baina aurrez
aipatutako dikotomia batzuk
bertsolaritzan hartzen duten
formaren baitan lantzen ditugu.
Bigarrenik, partaide guztiak
gazteak gara, eta gaztetasun
horretatik abiatu dugu lana; eta
hirugarren ardatza da lau partaide marikak eta bollerak garela; hortaz, oinarrian, gazteta-

Ordubete irauten du eta gazteentzako eta helduentzako gomendatu dute. "Hamar pieza
dira, guztira; mini-pieza horiek
solte funtzionatuko lukete hala
gura izanez gero, baina badute
elkarren artean lotura bat. Guretako bakarrik bertsotan egitea
errazagoa litzatekeen arren, gai
bakoitzari ondoen datorkion
arte-diziplina aukeratzen saiatu
gara, kontatu nahi genuen horren
mesedetarako. Eszenografia aldetik ez da konplexua, arropekin
jolasten gara".
Dagoeneko agortu dira biharko emanaldirako sarrerak. Aretxabaletako Arkupe kultura
etxean otsailaren 18an izango
dira, eta Aretxabaleta.eus atarian
daude sarrerak erosgai.

Bakarrizketa
saio bikoitza
Arrasateko
gaztetxean
Ane Lindaneren eta
Raquel Torresen
'Despotorre' saioa Kooltur
Ostegunen eskaintzan
A. Aranburuzabala ARRASATE
Musika du ardatz eguenetan
Arrasateko gaztetxean egiten
duten Kooltur Ostegunak ekimenak, baina beste diziplina
batzuei ere tokia egiten saiatzen
dira. "Antzerki emanaldiak antolatu izan ditugu, eta bakarrizketa-saio ganberro batzuk eskaintzeko asmoa dugu orain.
Sareen bidez ezagutzen genuen
Ane Lindane eta oso gogo onez
hartu zuen gonbidapena. Irantzu
Varelaren eskaintza jaso genuen
gero, eta martxoan izango da
gurean. Maiztasun zehatz barik,
tarteka, musikaz gain bestelakoak
egongo dira, eta beti saiatuko
gara emakume sortzaileei lekua
egiten, asko eta oso onak daude
eta", dio Kooltur Ekintzak taldeko Iker Barandiaranek.

Lindane eta Torres, batera
Bilbokoa da Lindane eta Extremadurako jatorria du Bilbon
bizi den Torresek. "Elkarrekin
bakarrizketa-saioak egin izan
dituzte eta hala eskainiko dute
Despotorre ikuskizuna, gazteleraz, otsailaren 10ean, 22:00etan.
Emakumeen eta kaleko ikuspegitik gauza askori egingo diote
kontra, eta ziur barre dezente
egingo dugula. Umore korrosiboa
eta diskurtso kaletarra dute".

KULTURA
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Ane Pikaza, Nagore Gonzalez eta Aitor Borobia, Altsasu Amaia antzokian antzezten. IMANOL SORIANO

'Altsasu': gertakariak
besteko antzezlan gordina
La Dramatica Errante konpainiak urrian estreinatutako antzezlana eskainiko du bihar,
zapatua, Bergaran, Seminarixoan, 20:00etan; Oñatiko Santa Ana aretoan, berriz,
domekan, 19:00etan; Aitor Borobia Bergarako aktorea taularen gainean izango da
Aitziber Aranburuzabala BERGARA
Izenburuak adierazten duen
moduan, Altsasuko Koxka tabernan bi guardia zibilekin eta
haien bikotekideekin izandako
liskarrak eta ondoren etorri
ziren atxiloketak eta epaiketa
dira Bilboko antzerki konpainiaren istorioaren oinarri, nahiz
eta antzezlaneko zuzendari Maria Goirizelaiak fikzio bat sortu
dutela azpimarratu duen. "Ahozko epaiketaren transkripzioa
izan zen gidoia idazteko abiapuntua, baina hainbat moldaketa egin ditugu, kontakizuna
sinesgarriagoa izateko; adibidez,
kartzelan dauden gazteek euren
familiakoekin eta lagunekin
dituzten elkarrizketak sortu
ditugu, eta guardia zibilen eta
euren bikotekideen arteko maitasun istorioak ere gaineratu".

Aktoreen lana, muina
Egoitz Sanchez, Nagore Gonzalez, Ane Pikaza eta Bergarako
Aitor Borobia aktoreak daude
taularen gainean, eta hogei per-

tsonaia antzezten dituzte. "Altsasuko gazte bat, guardia zibil
bat, aita bat, tabernari bat eta
lekuko bat naiz ni. Ordu eta
berrogei minutu ditu antzezlanak
eta ez gara agertokitik ateratzen,
une oro bertan gaude, pertsonaia
eta arropa aldaketak publikoaren bistara egiten ditugu. Uste
dut antzerki arloan egin dudan
lanik konplexuena dela, kontzentrazio handia eskatzen du",
kontatu du Borobiak.
Argiztapenak eta musikak pisu
handia dute, baina eszenografia
"minimalista" du; eskegitako
lanpara bat eta sei aulki besterik ez. "Eider Ibarrondok eta
Isabel Acostak diseinatu dute.
Musika, berriz, Adrian Garcia
de los Ojosek sortu du, gure

LA DRAMATICA
ERRANTEREN
'ALTSASU' LANA
BERGARAN BIHAR ETA
OÑATIN DOMEKAN

sustraiekin lotutako doinuak
dira. Ibon Agirrerekin batera
soinu-atmosfera polita sortu
dute, oso gureak diren soinuekin
jolastuta", dio zuzendariak.

Debagoienean hiru saio
Bilboko Arriagan estreinatu
zuten, eta harrezkero ia 20 emanaldi egin dituzte. Azaroan Amaia
antzokian eskaini zuten eta asteburuan Bergaran eta Oñatin
izango dira, hurrenez hurren.
"Bihar Bergaran antzezteak sekulako ilusioa egiten dit, eta
urduritasun puntu bat sortu ere
bai, familia eta lagunak egongo
direlako. Oñatin ez naiz antzezten sekula egon, eta gogoz nago.
Jendea etortzera animatu nahiko nuke; lan polita egin dugu,
nire ustez. Eskertzekoa da eskualdean hiru emanaldi izatea".
Sarrera ia guztiak agortuta
daude, baina eskuragarri daude gutxi batzuk: Bergarakoak,
zortzi eurotan, Seminarixoa.
eus-en; eta Oñati.eus-en, hamar
eurotan, domekarako.
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IRAGARKI SAILKATUAK
102. EROSI
Oñati. Oñatin etxea erosiko nuke. Deitu zenbaki
honetara: 679 62 69 64

haurrak zaintzeko, zerbitzari lanak egiteko, banatzaile lanak egiteko, txakurrak paseatzeko edota
etxeko garbiketak egiteko.
642 36 70 42

104. ERRENTAN HARTU
Oñati. Kaixo, oñatiar gazte bat naiz eta etxebizitza
bat errentan hartzeko bila
nabil. Edozer gauza jakinez gero abisatu zenbaki
hontara. 623 24 77 60

Bergara. Neska gertu
pertsona nagusiak edo
haurrak zaintzeko, zerbitzari lanak egiteko, banatzaile lanak egiteko edota
etxeko garbiketak egiteko.
642 37 01 92

1. ETXEBIZITZAK

2. GARAJEAK
201. SALDU
Arrasate. Garaje irekia
salgai motor batendako
edo auto txiki batendako
modukoa. Takila dauka
kasko eta abarrak gordetzeko. Maiatzaren bata
plazan, San Andresen.
Prezio onean. Telefonoa:
630 40 55 95
4. LANA
402. ESKAERAK
Arrasate edo Aretxabaleta. Neska arduratsua
orduka zaintzan eta garbiketan aritzeko gertu.
632 91 23 61
Arrasate edo inguruak.
Mutila lanerako gertu.
Esperientzia margotzen,
eraikuntzan zein basolanetan. 611 51 22 30
Arrasate eta Aretxabaleta. Lan egin nahi dut
nagusiak zaintzen. 602 36
61 02
Arrasate eta inguruak.
Nagusiak zainduko nituzke. 682 40 53 38
Arrasate eta inguruak.
Orduka zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu
nago. Legezko agiriak
dauzkat eta soziosanitario
ikasketak egiten ari naiz.
693 66 68 03
Arrasate eta inguruak.
Pertsona nagusiak zaitzen
eta garbiketa lanetan
eskarmentu handia duen
emakumea lan egiteko
prest. 688 85 44 78
Arrasate. 16 urteko esperientzia duen emakumea etxean zaintza lanak
egiteko gertu. Geriatria
ikasketak, legezko agiriak
eta Jaurlaritzaren ziurtagiriarekin. 633 12 85 30
Arrasate. Etxean bertan
bizi izaten nagusiak zainduko nituzke. Neska arduratsu, garbi eta zintzoa
naiz. Legezko agiriekin.
632 48 38 91

Debagoiena. Asteburuetan edo astean zehar orduka zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu
nago. 612 56 12 39
Debagoiena. Emakume
arduratsua orduka edo
egunka garbiketan eta
zaintzan jarduteko gertu.
Legezko agiriekin. Telefonoa: 612 51 42 99
Debagoiena. Emakume
bat nagusiak zaintzeko
gertu, orduka edo etxean
bertan bizi izaten. Telefonoa: 643 29 75 77
Debagoiena. Emakumea
prest pertsona nagusiak
edo umeak zaintzeko.
Telefonoa: 653 59 45 60
Debagoiena. Emakumea
zaintza lanak egiteko
gertu. Egunean zehar edo
orduka. Legezko agiriak
eta soziosanitario titulazioa. 622 29 98 90
Debagoiena. Emakumezkoa prest mota ezberdinetako lanak egiteko:
umeak eta pertsona helduak zaindu edota garbiketa lanak. 641 60 18 20
Debagoiena. Emakumezkoa prest mota ezberdinetako lanak egiteko:
umeak eta pertsona helduak zaindu, garbiketa
lanak edota zerbitzari
lanak. 642 37 01 92
Debagoiena. Emakumezkoa prest lan egiteko:
umeak zaindu, pertsona
helduak zaindu, zerbitzaria, sukaldari edota garbiketa. 631 84 24 27
Debagoiena. Eskarmentu handiko emakumea
nahiz eta pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi
dut. 696 84 19 51
Debagoiena. Etxe, atari,
lokal eta abarrak garbitzeko gertu nago. Baita
hoteletan gelak txukuntzen jarduteko ere.Telefonoa: 632 48 72 30
Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten lan egingo
nuke. 602 01 32 58

Arrasate. Soziosanitario
titulua daukat eta zaintza
lanetan jarduteko prest
nago. 631 25 26 67

Debagoiena. Garbiketan
eta nagusiak zaintzen lan
egingo nuke. Telefonoa:
632 34 22 25

Bergara. Mutila gertu
pertsona nagusiak edo

Debagoiena. Gizonezkoa
gertu kristalak garbitzeko
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laguntzaile, sukaldari laguntzaile edota pertsona
nagusiak zaintzen lan
egiteko. 671 37 43 05
Debagoiena. Gizonezkoa
prest mota ezberdinetako
lanak egiteko: umeak eta
pertsona helduak zaindu,
garbiketak edota zerbitzari lanak. 641 60 12 04
Debagoiena. Goizetan
garbiketa lanetan edo
pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut.
Telefonoa: 618 93 59 29
Debagoiena. Lan bila
nabil. Esperientzia daukat
jendaurreko arretan, nagusiak zaintzeko eta
margotzen. 656 62 61 03
Debagoiena. Lanean
jarduteko prest nago:
garbiketa lanak, pertsona
nagusien zaintza, umeak.
634 16 10 92
Debagoiena. Mutila gertu pertsona nagusiak
zaintzeko, garbiketa lanak
egiteko edota baserrian
lanak egiteko. 687 65 07
edo 612 41 02 49
Debagoiena. Nagusiak
eta umeak zaintzen edo
garbiketan lan egingo
nuke. 632 19 08 26
Debagoiena. Nagusiak
zaintzeko eta garbiketak
egiteko gertu nago.D: 617
20 79 97
Debagoiena. Nagusiak
zaintzen edo atari eta
abarrak garbitzen lan
egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 682 40 53 38
Debagoiena. Nagusiak
zaintzen esperientzia
duen emakumea lanerako
gertu. Baita orduka ere.
Soziosanitario tituluarekin. Ordutegi arazorik ez.
691 28 53 25
Debagoiena. Nagusiak
zaintzen eta garbiketan
lan egingo nuke. Soziosanitatio titulua daukat.
612 56 12 39
Debagoiena. Nagusiak
zaintzen eta garbiketan
lan egingo nuke. Soziosanitatio titulua daukat.
Baita asteburuetan ere.
612 27 82 34
Debagoiena. Neska arduratsua lan bila. Nagusiak zaintzen esperientzia
daukat. Asteburuetan edo
astean zehar orduka. 677
14 64 27
Debagoiena. Neska garbiketa lanak egiteko eta
nagusiak zaintzeko gertu,
orduka edo etxean bertan
bizi izaten. 643 06 85 22
Debagoiena. Neska gertu pertsona nagusiak edo
umeak zaintzeko, etxeko
garbiketak egiteko edo

zerbitzari zein sukalde
laguntzaile lanak egiteko.
Telefonoa: 747 40 55 91
Debagoiena. Orduka
garbiketa eta zaintza lanak egiteko gertu nago.
Baita tabernan aritzeko
ere. 631 79 81 56
Debagoiena. Pertsona
nagusiak zaintzen lan egin
nahi dut. 631 79 81 56
Debagoiena. Pertsona
nagusiak zaintzen lan
egiteko prest nago.Telefonoa: 688 77 34 95
Debagoiena. Soziosanitario titulua daukat eta
pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko prest
nago. 659 90 85 13
Debagoiena. Zerbitzari,
bodegero, banatzaile,
garbiketa lanetan edota
pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko prest.
Telefonoa: 642 36 70 42
Eskaera. Arrasateko
emakume euskalduna
arratsaldetan etxeak, lokalak, bulegoak eta abar
garbitzeko prest. 653 71
64 79 edo 943 54 09 95

7. ANIMALIAK
703. EMAN
Artzain txakurrak. Artzain txakur arrazako
kumeak oparitzen dira.
Oso politak. Interesatuok
deitu zenbaki honetara:.665 71 40 34
Katakumeak. Katakumeak ematen dira opari.
Interesatuok deitu zenbaki honetara: 642 72 69 10
704. BESTELAKOAK
Agapurnia galdu. Abenduaren 25ean agapurniak
galdu nituen. Bat aurkitu
dut. Norbaitek Gabonetan
agapurni urdin bat topatu
bazuen, eskertuko nioke
telefono honetara deitzea
bere bikotearekin elkartu
dadin. 688 69 79 96
8. DENETARIK
801. SALDU
Aulki elektrikoa eta
joystick-a. Aulkia elektrikoa eta joystick-a dauzkat salgai. Gutxi erabilita.
Interesatuok deitu zenbaki honetara. Eskerrik asko.
627 43 92 98

Motor elektrikoa duen
gurpil-aulkia. Breexi
Premium markako gurpil-aulkia eta motor elektrikoa, biak berriak eta
erabili gabe. Bergara.
Deitu 658 74 91 78 edo
629 43 27 19 telefono
zenbakietara.
806. GALDU
Txamarra arrosa. Orkatzategiko bidean alabaren
txamarra galdu gauen
urtarrilaren 30ean. Larrosa kolorekoa eta 14 neurrikoa da. Norbaitek topatuz gero, eskertuko nioke
deitzea. Deitua 616 84 93
75 telefono zenbakira

808. BESTELAKOAK
Automobila elkarbanatu. Egunero Oñatitik Gasteizera (Gamarrara) lanerako bidaia egiten dut eta
autoa elkarbanatzea
nahiko lukeen norbaiten
bila nabil. Nire lan ordutegia 8etatik 16:00etara
da. Interesa izanez gero
jarri kontaktuan. Deitu
658 86 98 38 telefonora.

GOIENA

'PROTAGONISTA IZAN ZEN': MIKEL AREJOLALEIBA
'Luzapena' Egubakoitza, 18:00, 20:00 eta 22:00

'Izenen izana' Astelehena, 18:00, 20:00 eta 22:00
EGUBAKOITZA, 4
08:00 Hemen da Miru 82
08:30 Elkarrizkettap: Kirmen
Uribe
09:00 Harmailatik
09:30 Bixi ibili!: Elgeta
10:00 Hemen Debagoiena
11:00 Harmailatik
11:30 Bixi ibili!: Elgeta
12:00 Hemen Debagoiena
13:00 Hemen da Miru 81
13:30 Elkarrizkettap: Kirmen
Uribe
14:00 Albisteak
14:30 Ikusgarri: Korrika
omenaldia
15:00 Albisteak
15:30 Ikusgarria: Korrika
omenaldia
16:00 Albisteak
16:30 Ikusgarri: Korrika
omenaldia
17:00 Albisteak
17:30 Zubiak
18:00 Hemen Debagoiena
19:00 Harmailatik
19:30 Bixi ibili!: Elgeta
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Bixi ibili!: Elgeta

ZAPATUA, 5

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.

DOMEKA, 6

08:00 Elkarrizkettap: Kirmen
Uribe
08:30 Hemen da Miru 82
09:00 Ahotsenea: Iker
Martinez
09:45 Erreportajea: Ez donk
amaitu
11:00 Osoko bilkura: Bergara
12:00 Hemen Debagoiena
13:00 Asteko errepasoa
14:00 Bixi ibili!: Elgeta
14:30 Osoko bilkura:
Arrasate
15:30 Elkarrizkettap: Kirmen
Uribe
16:30 Asteko errepasoa
17:30 Zubiak
18:00 Ahotsenea: Iker
Martinez
18:45 Hemen Debagoiena
19:45 Erreportajea: Ez donk
amaitu
21:00 Hemen Debagoiena
22:00 Ahotsenea: Iker
Martinez
22:45 Erreportajea: Ez donk
amaitu

EGUBAKOITZA, 4

08:00 Hemen da Miru 84
08:30 Hemen da Miru 83
09:00 Hemen da Miru 81
09:30 Bixi ibili!: Elgeta
10:00 Asteko errepasoa
11:00 Osoko bilkura:
Arrasate
12:00 Hemen Debagoiena
13:00 Elkarrizkettap: Kirmen
Uribe
13:30 Bixi ibili!: Elgeta
14:00 Ahotsenea: Iker
Martinez
14:45 Osoko bilkura:
Arrasate
15:45 Elkarrizkettap: Kirmen
Uribe
16:15 Asteko errepasoa
17:15 Hemen Debagoiena
18:00 Erreportajea: Ez donk
amaitu
19:15 Hemen Debagoiena
20:00 Ahotsenea: Iker
Martinez
20:45 Bixi ibili!: Elgeta
21:15 Hemen Debagoiena
22:00 Elkarrizkettap: Kirmen
Uribe
22:30 Asteko errepasoa

EGUAZTENA, 9

SAN BLAS EGUNEKO
TRADIZIOA ANTZUOLAN
'Hemen Debagoiena'
18:00/20:00/22:00
GOIENA

ASTELEHENA, 7

ASTEBURUKO KIROL
EMAITZAK
'Harmailatik'

IRAGARKIA JARTZEKO:

GOIENA

ANTZUOLAKO ONDARRE PLAZA

ZIGOR ITURRIETARI
ELKARRIZKETA
'Elkarrizkettap'
21:30/23:30

21:30/23:30
MARTITZENA, 8
GOIENA TELEBISTAKO
PROGRAMAZIO OSOA:
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu
aldameneko qr kodea.

IRATI GARDOKIREN
MUSIKA EZAGUTZEN
'Akordeak'
18:00/20:00/22:00

ESKELAK ETA BESTELAKOAK ZERBITZUAK
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URTEURRENA

ESKER ONA

ESKER ONA

Pakita
Isasti Gagor

Antonio
Iturbe Urzelai

Jabier
Bikuña Urzelai

2021eko otsailaren 1ean hil zen, 80 urte zituela.

2022ko otsailaren 1ean hil zen.

2022ko urtarrilaren 15ean hil zen, 86 urte zituela.

Eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi,
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.
Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

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, otsailaren 5ean,
19:30ean, Oñatiko Agustindarren elizan.
Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Bergaran, 2022ko otsailaren 4an.

Oñatin, 2022ko otsailaren 4an.

OROIGARRIA

OROIGARRIA

Urak dakarrena urak darama.
Zuk emandakoa gurekin gelditzen da.
—
Urteurreneko meza zapatuan izango da, otsailaren 5ean,
19:00etan, Oñatiko Mikel Goiaingeruaren parrokian.

Elizkizunera joango direnei, eskerrak senideen izenean.
Oñatin, 2022ko otsailaren 4an.

HILDAKOAK
Julian Montealegre Lobo.
Bergaran, urtarrilaren 26an.
89 urte.
Eloisa Iraolagoitia Murua.
Bergaran, urtarrilaren 26an.
97 urte.
Carmen Larrañaga
Zabaleta.
Antzuolan, urtarrilaren 27an.
102 urte.
Baltasar Gago Fernandez.
Bergaran, urtarrilaren 26an.
83 urte.
Damian Conde Aguayo.
Bergaran, urtarrilaren 27an.
83 urte.
Sebastian Altuna
Urdinguio.
Aretxabaletan, 28an.
89 urte.
Andoni Altube Bengoa.
Aretxabaletan, urtarrilaren
28an. 62 urte.
Javier Basabe Viteri.
Aretxabaletan, urtarrilaren
30ean. 85 urte.
Daniela Garcia Gonzalez.
Arrasaten, urtarrilaren 31n.
84 urte.

Benita Arrue Jaca.
Bergaran, urtarrilaren 31n.

a r r a s at e e g u n e z

bergara egunez

Egubakoitza, 4 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Zapatua, 5 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Domeka, 6 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Astelehena, 7 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Martitzena, 8 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Eguaztena, 9 URRITIKOETXEA: Oxirondo plaza 4 / 943 76 11 74
Eguena, 10 ZABALA: Barrenaklea 25 / 943 76 16 87

Arrasaten, otsailaren 1ean.

2022ko otsailaren 1ean hil zen.

2022ko otsailaren 1ean hil zen, 98 urte zituela.

Zelabarren baserrikoa

74 urte.
Antonio Iturbe Urzelai.
Bergaran, otsailaren 1ean.

Beti izango zara gure oroimen eta bihotzetan.

Gure bihotzak triste daude orain zu gabe.
Beti gurekin, gure amama maittia.

Ilobak eta iloba txikiak.
Bergaran, 2022ko otsailaren 4an.

Etxekoak, Ines, Amaia eta Eli.
Oñatin, 2022ko otsailaren 4an.

OROIGARRIA

OROIGARRIA

81 urte.
Xixili Erostarbe
Astigarraga.
Oñatin, otsailaren 1ean.
95 urte.
Elisa Guridi Guridi.
Oñatin, otsailaren 1ean.
98 urte.
Justo Agirre Aretxaga.
Bergaran, otsailaren 2an.
86 urte.

Antonio
Iturbe Urzelai

Oñatin, otsailaren 2an.
Iñaki Arbizu Iriarte.
Oñatin, otsailaren 2an.

Goiena Komunikazio Taldea.
Bergaran, 2022ko otsailaren 4an.

OROIGARRIA
a r r a s at e g a u e z

egunero

(22:00etatik 09:00etara)

2022ko abuztuaren 15era arte:
AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943
79 15 15

bergara gauez

Pello Zabala
Bengoetxea
2022ko otsailaren 2an hil zen, 78 urte zituela.

egunero

(22:00etatik 09:00etara)

2022 osoan:
URRITIKOETXEA: Oxirondo plaza 4
/ 943 76 11 74

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

2022ko urtarrilaren 31n hil zen.

Gure ondotik joan zara, baina betiko izango zaitugu gure bihotzetan.
Bat egiten dugu senideen saminarekin.

78 urte.

63 urte.

Benita
Arrue Jaca

Iñaki Iturbe lankidearen aita

2022ko otsailaren 1ean hil zen.

Pello Zabala Bengoetxea.

o ñ at i e g u n e z b a k a r r i k

Egubakoitza, 4 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Zapatua, 5 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Domeka, 6 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Astelehena, 7 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Martitzena, 8 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguaztena, 9 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Eguena, 10 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58

Elisa
Guridi Guridi

Begoña Eguidon Ortega.

GUARDIAKO FARMAZIAK
Egubakoitza, 4 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Zapatua, 5 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 79 99
Domeka, 6 SANCHEZ: Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74
Astelehena, 7 ESPAÑOL: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Martitzena, 8 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Eguaztena, 9 ETXBERRIA: Zarugalde 38 / 943 77 16 30
Eguena, 10 AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15

Antonio
Iturbe Urzelai
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Saminez gaude Goienan.
Gure kolaboratzaile fina urteetan,
pertsona ona eta euskaltzaletasunean bidelaguna.
Goian bego.

Goiena Komunikazio Taldea.
Oñatin, 2022ko otsailaren 4an.

Ilobak: Maider eta Iban, Xabi eta Maialen, Eneritz eta Karlos,
Maite eta Markel, Nicolay, Aitor eta Nikita.
Birbilobak: Inge eta Liher, Urko eta Ekain,
Kimetz, Haizea, Izargi eta Beñat, Unai eta Ibai.
Bergaran, 2022ko otsailaren 4an.
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TXUTXU-MUTXUAK

1

2

3

5

4

1. Dantzaren indarra
Aniztasun funtzionala duten gazteendako
saioa egin zuten aurrekoan Arrasaten, BASH
taldekoek gidatuta. Hemezortzi lagunek
gozatu zuten dantzarekin eta musikarekin.

4. Defentsa pertsonal ikastaroa
Judo eta Kirol Elkarteen Euskal Federazioaren
eskutik, jiu-jitsu eta defentsa pertsonaleko
teknifikazio ikastaroak hasi dituzte Arrasaten,
Musakolan.

2. Auzolanean sortutakoa
Bergarako Aranzadi ikastolak jolasleku berria
du. Berria baino gehiago, eraberritua, umeen
beharretatik eta nahietatik abiatuta.
"Tokikoa, inklusiboa eta jasangarria" da.

5. Basoa berreskuratzeko ahalegina
Zuhaitzak nola landatzen diren eta bertako
basoa berreskuratzearen garrantzia ikasi
zuten hainbat bergararrek Kukubaso
elkartekoekin egindako irteeran.

3. "DAP, DAP, DAP!"
Hori oihukatuz eta herritarren artean
antzerkitamol gozokiak banatuz ibili ziren
Debagoieneko Antzerki Plataformako kideak
bailarako hainbat herritan.

6. Dolurako gunea, prest
Porrotxek eta Marimototsek oparitutako
intxaurrondo eta gereziondo kimuak landatu
zituzten aurreko egubakoitzean,
Aretxabaletan, Algara ludotekako kideek.

6
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ZORION AGURRAK

ARAMAIO
Bidane Larrañaga
Ibarguren
Otsailaren 9an, 4 urte.
Zure alaitasun
horrekin, gure egun
eta gauak zoriontasun
amaigabez margotzen
dituzulako... Zorionak,
laztana! Ilargiraino eta
buelta maite zaittugu.

ARRASATE
Eder Urzelai Pozo
Otsailaren 9an, 6 urte.
Zorionak, maitxia!
Disfrutatu asko zure
sei urtetxoak! Asko
maite zaitugu.
Besarkada handi bat
familiaren partetik!

ARETXABALETA
Agate Etxebarria
Zabala
Otsailaren 6an, 7 urte.
Zorionak, Agate!
Jarraitu zaren
bezalako alaia eta
panpoxa izaten,
inguruko denok zure
izpiekin argitzen! Asko
maite zaitxugun zure
familixiaren partetik,
zorionak eta egun
politxa pasatu!

Urte askotarako!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; hiru
bide dituzu Goienaren bidez zoriontzeko:
Internet
Goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta https://
goiena.eus/zorionagurrak helbidean sartu
zorion agurra.
Urtebetetze egunean bertan argitaratuko da
webgunean eta egubakoitzean Goiena
paperean.

ARRASATE
Izaro Zabalo del
Fresno
Otsailaren 2an,
10 urte. Zorionak,
printzesa! Ederto
pasatu eguna!
Muxuak familia
osoaren partetik.

ARRASATE
Alma Cabello Davila
Otsailaren 2an, 9 urte.
Jarraitu orain arte
bezalako jatorra
izaten. Zorionak zure
aitona-amonen eta
osaba-izeben partetik.

OÑATI
Unax Egaña
Urtarrilaren 30ean, 11
urte. Zorionak, Unax.
Disfrutatu egunaz.
Asko maite zaitugu.
Jarraittu horrelako
alaia izaten. Etxekoen
partetik. Muxu bat.

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

Hortik aurrera jasotakoak hurrengo
astean argitaratuko ditugu.

ARETXABALETA
Intza Eraña Larrea
Otsailaren 6an, 8 urte.
Zorionak, Intza!
Besarkada handi-handi
bat eta milaka muxu
etxeko danon partetik!

ARRASATE
Alaitz Medrano Garcia
Otsailaren 6an, 9 urte. Zorionak, maittia!
Ondo-ondo pasatu zure egunien, politt hori!
Muxu potolo bat izugarri maitte zaituen familixa
osuaren partetik!

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

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

ESKORIATZA
Iñigo Altuna Kortazar
Otsailaren 7an, 51
urte. Zorionak, mutil!
Oso ondo ospatu zure
urtebetetzea. Muxu eta
besarkada pila bat
lagunen eta familia
osoaren partetik.

ANTZUOLA
Aitzol Gabilondo
Olaortua
Otsailaren 8an, 5
urte. Zorionak, Aitzol!
Patxo handi bat etxeko
danon partetik! Asko
maitxe zaitxugu!

ARETXABALETA
Anje Arriola Serrato
Urtarrilaren 28an, 14
urte. Zorionak, maitte!
Segi zaren modukua
izeten! Guretako
behintzat mundiala
zara eta! Patxo
handi-handi bat
etxekuen partetik.
Mua!

OÑATI
Izar Ortiz de Mendibil
Astigarraga
Otsailaren 6an, 7 urte.
Zorionak, potxola!
Jarraitu beti bezain
jator eta ilusioz
disfrutatu zure egunaz.
Izugarri maite zaitugu!

OTXANDIO
Ane Arejolaleiba
Carrasco
Otsailaren 1ean,
5 urte. Zorionak, politt
hori! Patxo handihandia Aretxabaletatik.
Asko maite zaitugu!

ARETXABALETA
Xabi Gonzalez
Urtarrilaren 28an,
7 urte. Zorionak,
Xabitxo! Ondo pasatu
zure urtebetetze
eguna! Muxu handi bat
etxeko danon partetik!

BERGARA
Markel Gimber
Urtarrilaren 28an, 5
urte. Zorionak! Bost
urtetxo, bihotza! Egun
polita pasa dezazula.
Zorionak familia
osoaren partetik.
Muxu handi-handi bat.
Maite zaitugu!

ARRASATE
Aynara Victoria
Yriarte Justiniano
Urtarrilaren 27an, 5
urte. Zorionak, Aynara,
zure gurasoen eta
anaien partetik!
Muxu handi bat!
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AGENDA
EMAGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. Tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

GOIENA

ESKORIATZA Santa Ageda neska-mutilen dantzak
2003an eta 2004an jaiotako gazteen txanda da. Kalerik kale ibiliko dira
Kinttaden Egunean, eta, eguna borobiltzeko, banaka egingo dute dantzan,
herritarren aurrean.
Etzi, domeka, Eduardo Gorosarri plazan, 19:00etan.

EGUBAKOITZA 4
ARETXABALETA Santa Ageda
eskea
2003an jaiotako kintoak baserririk
baserri joango dira Santa Ageda
koplak abestuz, eta eskean.
Auzoetan, 07:00etan.
OÑATI Santa Ageda kantuan
Aloña abesbatza
Pake Lekuko erretiratuen
abesbatza, kopla kantari.
Oñatin, 10:30ean.
ESKORIATZA San Blas opila
egiteko ikastaroa
San Blas eguna ospatuko dute
gaztelekuan, eta ikastaroa egingo
dute 5 urtetik gorakoendako.
Ludotekan, 16:45ean.
ESKORIATZA 'Oroi' dantza
ikasteko deia
Zorionak Marimotots ikuskizuneko
dantza ikasteko aukera. Bi txanda
egongo dira: 16:45-18:00 eta
18:00-19:15.
Ludotekan.
ELGETA Gazteendako etxebizitza
partekatura bisita
Elgetan erroldatuta dauden 18 eta
30 urte arteko herritarrendako.
Gaur, 17:30etik 18:00ak arte.
Mendizaleen plaza 3an.
BERGARA Santa Ageda eguna
Angiozarren
Trikiti doinuak bidelagun, gurasoak
eta umeak, elkarrekin, herriko eta

auzoetako hainbat txokotara joango
dira kantuan egitera.  
Angiozarren, 18:00etan.
ANTZUOLA Santa Ageda bezpera
Herriko abesbatza eta txistulari
taldea kopla kantari ibiliko dira,
herriko hainbat gunetan.
Antzuolan, 18:00etan.
BERGARA 'Bidea da borroka'
komikiaren aurkezpena
Beñat eta Unai Gaztelumendi
egileak egongo dira ekitaldian,
bertsolaritzari buruzko lana
aurkezten.
Kartzela zaharrean, 20:15ean.
OÑATI Discipulos De Dionisos
eta Crap taldeak
Punk-and-roll gaua egingo dute.
Sarrerak, bost euro.
Ikatz tabernan, 21:00etan.  

ZAPATUA 5
ARETXABALETA Santa Ageda
eskea eta dantza
Egunez, kalerik kale ibiliko dira
kantuan 2003an jaiotako kintoak.
Ostean, 19:00etan, lehenengo
dantza saioa egingo dute Herriko
Plazan.
Aretxabaletan, 09:00etan.
ARAMAIO Santa Ageda eskea
Herriko kaleak eta baserriak
alaituko dituzte, eta aurten ez dute
bazkaririk egingo.
Bizente Goikoetxea plazan,
09:30ean.

GOIENA

ARRASATE 'Ipuin-jolas' txokoa
4-6 urte arteko haurrendako eta
beraien gurasoendako irakurketa
saioa, Mari Garciak gidatuta.
Bibliotekan, 11:00etan.
ARRASATE Ludoteka ibiltaria
Musakolan
3-12 urte artekoendako, bi
hezitzaileren laguntzarekin.
Musakolako gazte txokoan,
11:30ean.
ESKORIATZA Kinttaden Eguna
Urte berean jaiotakoak elkartzeko
eguna. Herriko elkarteetan eta
tabernetan bazkalduko dute.
Fernando Eskoriatza plazan,
12:00etan.
ESKORIATZA Fandango eta arinarin ikastaroa
Oinarrizko ikastaro laburra izango
da.
Gaztelekuan, 18:00etan.
ARRASATE 'Akrogym' saioa
Gaztetxoendako.
San Andresko gazte txokoan,
18:00etan.
ANTZUOLA 'Eresia' ikuskizuna
Udalbiltzaren Geuretik Sortuak
ekimenaren baitan. Oier Zuñiga,
Belen Cruz eta Eneko Gil dira
protagonistak. Sarrerak, bost euro.
Torresoroan, 19:00etan.
ESKORIATZA Santa Ageda
neska-mutilen dantzak
2003 eta 2004. urteetan jaiotakoak.
Gorosarri plazan, 19:00etan.

BERGARA 'Altsasu' antzezlana
La Dramatica Erranteren lana.
Nagore Gonzalez, Egoitz Sanchez,
Aitor Borobia eta Ane Pikaza
aktoreekin. Sarrerak, zortzi euro.
Seminarixoan, 20:00etan.

DOMEKA 6
OÑATI Zuhaitz Eguna
Zuhaitz landareak landatuko dituzte
herrigunean, Natur Eskolaren
Ingurumen Jardunaldien baitan.
Foruen plazan, 10:00etan.
OÑATI Emakume migratuendako
tailer psikologikoa
Jabetze Eskolaren baitan, Ursula
Santa Cruzek gidatuta. Debalde.
Euskaldun Berria gelan, 10:00etan.
ESKORIATZA Hildakoak
gogoratzeko landaketa
Porrotxek eta Marimototsek
oparitutako zuhaitza landatuko dute
Tortolis ludotekako erabiltzaileek.
Frontoiaren kanpoaldeko
berdegunean, 12:00etan.
ELGETA Etxebizitza partekatua
gazteendako: bisita
Elgetan erroldatuta dauden 18 eta
30 urte arteko herritarrendako.
Gaur, 12:30etik 13:00etara.
Mendizaleen plaza 3an.
ARRASATE 'Familian jolasean'
0-8 urte arteko haurrendako eta
euren familiendako txokoa,
aisialdiaz eta jolasaz gozatzeko.
Okendoko ludotekan, 17:30ean.

ANTZUOLA 'Eresia' ikuskizuna
Udalbiltzaren Geuretik Sortuak
ekimenaren baitan, doluari buruzko
lana. Oier Zuñiga, Belen Cruz eta
Eneko Gil dira protagonistak.
Sarrerak, bost euro.
Bihar, zapatua, Torresoroan,
19:00etan.

ARRASATE 'COVID ziurtagiria'ren kontrako kale agerraldia
Arrasateko Bizitzakideak deituta.
Seberon, 13:00etan.
ARRASATE 'Neandertal
lurraldea' erakusketa
Garagartzako koban eta inguruko
zein mundu zabaleko txokoetan bizi
izandako espeziea hobeto
ezagutzeko erakusketa.
Kulturaten, 17:30ean.
ARRASATE 'Just dance' saioa
Gaztetxoendako.
San Andresko gazte txokoan,
18:00etan.
ELGETA 'Eresia' ikuskizuna
Espaloian
Udalbiltzaren Geuretik Sortuak
ekimenaren baitan. Oier Zuñiga,
Belen Cruz eta Eneko Gil dira
protagonistak. Sarrerak, bost euro.
Aurrez salgai Lola jatetxean eta
egunean bertan leihatilan.
Espaloian, 18:30ean.
OÑATI 'Altsasu' antzezlana
La Dramatica Erranteren eskutik.
Nagore Gonzalez, Egoitz Sanchez,
Aitor Borobia eta Ane Pikaza
aktoreekin. Sarrerak, hamar euro.
Santa Anan, 19:00etan.
ESKORIATZA 'Ramper, vida
y muerte de un payaso'
antzezlana
Imanol Ituñok idatzi eta Juan
Pañosek interpretatutako lana.
Sarrerak, bost euro.
Zaldibar antzokian, 19:00etan.
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ZINEMA

ARRASATE 'Haur eta nerabeen
ongizaterako eta garapen
osasuntsu baterako kakoak'
hitzaldia
Leyre Canok egingo du berba,
gurasoendako hitzaldi zikloaren
baitan. Izenak: BAZen, 943-25 20
00 telefonoan edo Arrasate.eus
atarian.
Kulturaten, 18:00etan.
JUAN PAÑOS

ESKORIATZA 'Ramper, vida y muerte de un payaso' antzezlana
Imanol Ituiñok idatzi eta Juan Pañosek interpretatutako lana. Ramon Alvarez
Escuderok gorpuzten zuen pailazoaren omenezko antzezlana. Sarrerak,
leihatilan, bost eurotan.
Etzi, domeka, Zaldibar antzokian, 19:00etan.
ARETXABALETA Santa Ageda
neska-mutilen dantza saioa
2003an jaiotako kintoekin.
Herriko Plazan, 19:00etan.  

ASTELEHENA 7
BERGARA Pentsiodunen
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
San Martin plazan, 12:00etan.
OÑATI Pentsiodunen
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan.
ANTZUOLA Pentsiodunen
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Herriko Plazan, 12:00etan.
ARRASATE Pentsiodunen
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Herriko Plazan, 12:00etan.

MARTITZENA 8

BERGARA Torturaren Egunaren
harira, hitzaldia
Julen Arzuagak, Eukene Gracia eta
Xabier Arregik egingo dute berba.
Arrano tabernan, 18:30ean.
ARRASATE 'My beautiful
Baghdad' pelikula
Martitzenetako emanaldia.
Amaia antzokian, 19:30ean.  

EGUAZTENA 9
BERGARA 'Notación musical:
origen y evolución' hitzaldia
Marina Lertxundik egingo du berba,
Goienagusik gonbidatuta.
Seminarixoan, 10:00etan.
ELGETA Garbigune ibiltaria
Egun osoan batuko dituzte
herritarrek utzitako gauzak.
Salbador kalean, 10:00etan.
OÑATI Ate irekiak Natur Eskolan
Eraikinean egindako hobekuntzak
ezagutzeko aukera, 16:00etatik
18:00etara; eta 17:00etan, bisita
gidatua.
Natur Eskolan.

OÑATI Ate irekiak Natur Eskolan
Eraikinean egindako hobekuntzak
ezagutzeko aukera, 16:00etatik
18:00etara; eta 17:00etan, bisita
gidatua.
Natur Eskolan.

OÑATI 'Irakurketa feminista'
taldea
Jabetze Eskolaren baitan, Luciana
Alfarok gidatuta.
Kultura etxean, 18:00etan.

OÑATI 'Asertibitatea' tailerra
Jabetze Eskolaren baitan, Pepa
Bojorekin.
Euskaldun Berria gelan, 18:00etan.

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

BERGARA Vicente Iriondoren
erakusketa
Eibarko margolariaren koadroak
ikusteko aukera, hilaren 13ra arte.
Aroztegin, 18:00etan.
BERGARA 'Drive my car'
pelikula
Zineklubean, jatorrizko bertsioan
eta azpitituluekin. Sarrerak, hiru
euro.
Seminarixoan, 20:00etan.

EGUENA 10

ARRASATE

ARETXABALETA

AMAIA ANTZOKIA

ARKUPE

El callejon de
las almas
perdidas
Zapatuta, domeka
eta astelehena:
19:30.
Spiderman: no
way home
Zapatua eta
domeka: 16:30.

El metodo
Williams
Egubakoitza:
22:00.
Zapatua eta
domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.
Ilargirantz
Zapatua eta
domeka: 17:00.
GASTEIZ

BERGARA
SEMINARIXOA
No somos nada
Egubakoitza,
domeka eta
astelehena: 19:30.
Ilargirantz
Domeka: 17:00.
OÑATI
KULTURA ETXEA
El callejon de
las almas
perdidas
Egubakoitza eta
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30,
22:00.
Astelehena: 19:30.
Canta 2
Zapatua eta
domeka: 17:00.

GORBEIA
El buen patron
Egubakoitza eta
zapatua: 21:30.
Domeka: 19:45.
Astelehenetik
eguenera: 20:00.
Spiderman
Egubakoitza eta
zapatua: 17:00.
Domeka: 12:00,
17:00.
Astelehenetik
eguenera: 17:30.
Canta 2
Egubakoitza eta
zapatua: 17:00.
Domeka: 12:00,
17:00.
Astelehenetik
eguenera: 17:30.
Lunaticos
Egubakoitza eta
zapatua: 17:00.

Domeka: 12:00,
17:00.
El metodo
Williams
Egubakoitza eta
zapatua: 19:15,
22:00.
Domeka: 19:15.
Astelehenetik
eguenera: 19:40.
El callejon de las
almas perdidas
Egubakoitza eta
zapatua: 17:20,
19:05, 22:00.
Domeka: 17:20,
19:05.
Astelehenetik
eguenera: 19:40.
La abuela
Egubakoitza eta
zapatua: 17:40,
19:45, 22:00.
Domeka: 12:00,
17:30.
Astelehenetik
eguenera: 17:30.
No somos nada
Egubakoitza eta
zapatua: 19:40.
Domeka: 12:00,
19:40.
Astelehenetik
eguenera: 17:30.
En un muelle de
Normandia
Egunero: 17:30.
El brindis
Egubakoitza eta
zapatua: 17:15,

20:10, 22:00.
Domeka: 12:00,
17:15, 20:10.
Astelehenetik
eguenera: 20:00.
Moonfall
Egubakoitza eta
zapatua: 17:15,
18:50, 20:10,
21:40, 22:00.
Domeka: 12:00,
17:20, 18:50,
19:40.
Astelehenetik
eguenera: 17:30,
20:00.
Tundama y el
templo del sol
Egubakoitza eta
zapatua: 20:00.
Domeka: 12:00,
20:00.
Astelehenetik
eguenera: 20:10.
EIBAR
COLISEO
Moonfall
Zapatua: 16:00.
Domeka: 17:00.
El metodo
Williams
Zapatua: 19:00,
22:00.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

ARRASATE Sasoibide irteera
Bergaran egingo dute ibilaldia.
09:00etako autobusa hartuko dute.
Autobus geltokian.

KRITIKA

OÑATI Ate irekiak Natur Eskolan
Eraikinean egindako hobekuntzak
ezagutzeko aukera, 16:00etatik
18:00etara; eta 17:00etan, bisita
gidatua.
Natur Eskolan.

Askonahiaren indar suntsitzailea

ARRASATE 'Neandertal
lurraldea' erakusketara bisita
gidatua
Gaur, euskaraz egingo dute.
Gehienez, hogei pertsona. Izenak
emateko: Arrasate.eus ataria.
Hurrengo bisitak: otsailaren 17an
gazteleraz eta 24an euskaraz.
Kulturaten, 18:30ean.
ELGETA Koko-batzea: batzarra
Otsailaren 19an egitekoa den
koko-batzearen antolaketarekin
jarraitzeko batzarra.
Ozkarbi elkartean, 18:30ean.
ARRASATE Kooltur Ostegunak:
Despotorre
Ane Lindaneren eta Raquel Torresen
bakarrizketa saioa. Sarrerak, zazpi
euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

El callejón de las almas perdidas
Zuz.: Guillermo del Toro. Herr.: AEB (2022). Aktoreak: Bradley
Cooper, Cate Blanchett. Iraupena: 150 minutu.

ANTONIO ZABALA
Guillermo del Torori asko
gustatzen zaio zinema
fantastikora hurbiltzea.
Munstroak eta ezaugarri
bitxietako izakiak agertzen dira
bere filmetan. Bere
unibertsoan nahastu nahi
izaten ditu morboa,
krudeltasuna eta araztasuna.
Gizakien alderdi iluna eta
argitsua gatazkan izaten dira.
Eta, kasu honetan, William
Lindsay Greshamek 1946an
argitaratutako El callejón de
las almas perdidas eleberriaren
egokitzapena egin du. Eleberria
jolas-parkeen munduan
kokatzen da. Ustelkeria eta
edertasuna, magia eta ilusioa,
tranpa eta iruzurra, artistak eta
engainatzaileak. Batera bizi
dira guztiak. Baina fantasia
modu onean edo modu
desegokian erabili daiteke.

Askonahiaren indar
suntsitzailea da. 1947an,
Edmund Gouldingek bertsio
bikaina egin zuen zinemarako.
Zuri-beltzeko irudiek, argien
eta itzalen erabilerak,
kontatzeko modu zuzenak eta
indartsuak, istorioari behar
zuen kutsu sukartsua, gaixoa
eta sentsuala ematen zioten.
Guillermo del Torok edertasuna
eman nahi dio filmari. Dena
oso zaindua dago: jolasparkearen deskribapena, garai
hartako islapena, kamera
mugimendua eta garabiaren
erabilera… Zuzendariak bere
denbora hartzen du istorioa
azaltzeko, nahiz eta azkeneko
partean zerbait aldatu
zalapartatsuago bihurtzeko.
Azken emaitza dotorea izan
arren, ez du 1947. urteko
filmaren indar aztoratzailea.
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Pello Zabalari agur
Mutil kozkorretan joan zinen
zeruak eta lurrak bat egiten
duten zure, gure, Arantzazura,
sinestunen eta Jainko bakartzat
natura dutenen parajera. Ze
sentsazio izan zenituen 10
urterekin, nerabezaroan, 18
urteko gazte bezala, 40 urteko
heldutasunean, 50 urtetako
jakinduriaren ikuspegiarekin eta
zahartzaroan, ezin jakin, baina,
beharbada, zu elkarrizketatzeko
gai polita litzatekeen hauxe. Zure
osasun arazoek eta COVID-19ak
zuztarretik ebaki duten
elkarrizketa. Urte horietan
guztietan Jaungoikoarekin
askotan hitz egindakoa izango
zinen eta Iturrinoren
Markesaren alaba bertsoak
esaten duena bete izana opa
dizut: "Zeruak eta lurrak egin
zituana, memoria argitzera, atoz
neregana, esperantza badaukat
zerorrek emana konplituko
dedala desio dedana".
Baliteke adibide laiko samarra
izatea fraideen munduan, baina
Pello, zu ez zinen fraidea
bakarrik, gu guztiona zinen.
Zure desioetan, naturaz gozatzea,
euskara lantzea eta
euskalgintzan zure ekarpena
uztea izan da. Tenporak zer ziren
zuk erakutsi zenigun,
artzainetatik eta
baserritarretatik datozen gure
ahozko kultura barneratu
baitzenituen txikitatik.
Jakindurian, baina baita
xumetasunean ere adibide izan
zara.
Agur, Pello, egun handira
arte!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

GOIENA 0KM GIDA

"Pantailekin zazpi bat
ordu ematen ditugu"
AINHOA CONDE MULTIOPTICAS ARRASATE
Jendearekin tratu zuzena izateko aukera ematen dio Conderi bere lanbideak. Begiak
pantailetatik babestearen garrantziaz eta itxialdiak eragindako kalteez aritu da
Jone Olabarria ARRASATE
Duela 50 urte baino gehiago
jarri zuten martxan optika herrian. Ordutik optikaren arloak
bizitako eraldaketa "izugarria"
izan dela diote, eta teknologiak
izan du horretan garrantzi handia. Hala ere, pantailek sortzen
dituzten arazoez ere ohartarazi
du Ainhoa Condek.

azkar bideratzea garrantzitsua
da. Ezinbestekoa da arazoak
garaiz atzeman ahal izatea.

Hobekuntzak ekarri ditu, baina
kalte ere egiten die gure begiei...
Batez beste, zazpi ordu pasatzen
ditugu, egunero, pantailaren
aurrean, eta hori asko igartzen
da begiaren gorritasunean edo
nekean. Baieztatuta dago, gainera, aire zabalean zenbat eta
jarduera gutxiago egin, miopia
orduan eta azkarrago garatzen
dela. Itxialdi garaia izan zen
horren adibide argia.

Eta zein da tendentzia, lentillak ala
betaurrekoak?
Oraindanik ere betaurrekoak
gehiago eramaten dituzte bezeroek, kirol arloan kenduta. Hala
ere, geroz eta jende gehiago
animatzen da biak konbinatzera; bai haurretan, baita helduetan ere.

Zergatik zure bide profesionalerako arlo hau aukeratu?

Haurren kasuan, ez al da arriskutsua
lentillen erabilera?

Beti gustatu izan zait jendearekin tratua, gertutasuna, eta arlo
hori lantzeko aproposa iruditzen
zitzaidan lanbide hau. Etxean
begi-osasunarekin arazoak izan
dituzten senideak ditut, eta horrek ere eragin zuen erabakian.

Ez dago adin finkorik lentillekin
hasteko. Baina egia da umeen
kasuan gurasoendako lan handiagoa dela; lentillak jantzi behar
dizkiete, begien higiene ona
mantendu behar du umeak, eskuak garbitu...

Zer da zure lanbideak eskaintzen
dizun onena? Eta okerrena?

Zuen leloan Arrasatekoak zaretela
nabarmentzen duzue... Zer baloratzen duzu gehien herritik?

Zalantza barik, lan honek duen
onena jendeak ondo ikustea lortzea da, hobetzen dutenean nabaritzen zaien poztasuna. Okerrena, aldiz, batzuetan notizia
oso gogorrak eman behar izaten
ditugula. Ez da erraza izaten.

Nolako bilakaera izan duzue optika
arloan azken urteetan?
Teknologiak aurrera eginda,
azterketa askoz sakonagoak egin
ahal ditugu. Ezin dugu diagnostikatu, baina gurean detektatuta, arazoa oftalmologoarenera

Ainhoa Conde, Arrasateko Otalora Lizentziaduna kalean duten optikan. M.O.

Ikusmena salbatzeraino...
"Erretinografoari esker gai izan gara gaitz eta patologia zehatz
batzuk detektatu eta konponbide batera bideratzeko. Pasatu izan
zaigu oftalmologoarenera larrialdiz bideratu eta ikusmena
salbatzea. Gu gara pazientearen begian lehen pausoa ematen
dutenak, eta, nahiz eta ezin ditugun gauza asko egin –ezin dugu
diagnostikatu–, behintzat, detektatu eta okerragora ez joaten
lagundu dezakegu. Inbertsio handia da, baina merezi du".

Gertutasuna da garrantzitsuena.
50 urte baino gehiago daramatza
martxan optika honek, eta arrasatearrei zerbitzua ematen jarraitzea da gure asmoa. Jendea
lehenagotik ere badatorrela
ikustea garrantzitsua da, konfiantza dutela erakusten du.
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