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A.R.K. bERgaRa
Bergarako UNEDek hasiera 
emango dio 2022-2023ko ikastur-
te akademikoari ofizialki dato-
rren egubakoitzean, azaroaren 
18an. Horretarako, ohi den mo-
duan, ekitaldi bat egingo dute 

udaletxeko osoko bilkuraren 
aretoan. Arratsaldeko zazpietan 
izango da, eta bertaratzeko gon-
bidapena egin dute zentroko 
arduradunek.

Hitzartzeek osatuko dute eki-
taldia, eta, hasiera emateko, 

antolatzaileek jakinarazi dutenez, 
Gorka Artola Bergarako alkateak 
hartuko du lehendabizi hitza 
eta, Iñaki Esparzaren txanda 
izango da ondoren, UNED Ber-
garako zuzendariarena. Haren 
atzetik, berriz, Juan Jose Alva-
rez UNEDeko irakasleak hitz 
egingo du. 

Dena den, hitzartzea ezberdi-
na izango da, gai zehatz baten 
inguruan jardungo baita. Hain 
justu, Formación y buena gober-
nanza: antídotos frente al caos 
geopolítico hitzaldia egingo du 

(Prestakuntza eta gobernantza 
ona: antidotoak anabasa geopo-
litikoaren aurrean).

Diploma banaketa
Are gehiago, aurreko ikasturtean 
graduatutako ikasleen diploma 

banaketa ere egingo dute eki-
taldian, eta, horren ostean, agin-
tariek hartuko dute hitza: besteak 
beste, Markel Olano Gipuzkoa-
ko diputatu nagusiak, UNED 
Bergarako patronatuko lehen-
dakaria baita. Eta, azkenik, 
Ricardo Mairal zentroko errek-
torearen txanda izango da; hala 
bukatuko dira hitzartzeak.

Amaitzeko, eta ekitaldia bo-
robiltzeko asmoz, Bergarako 
Musika Eskolako hari taldeak 
emanaldia egingo du bertara-
tuentzako.

UNED Bergarak hasiera emango 
dio ikasturteari hilaren 18an
udaletxean egingo dute ekitaldia; zentroko arduradunez 
gain, gorka artola eta Markel olano ere izango dira

Amaia Ramirez de Okariz 
Kortabarria DEbagoiENa
Datorren egubakoitzean, hilaren 
18an, hasiko da 2022ko Euska-
raldia, abenduaren 2ra arte, eta 
ari da sarea osatzen. Batzuek 
ahobizi rola izango dute eta bes-
te batzuek, belarriprest. Baina 
aurten, ariguneak ere egongo 
dira, entitateetan ariketa bul-
tzatzeko. 

Hala, Debagoieneko herrietan 
azken txanpan sartuta daude, 

Ikuska Lizarralde Arrasateko 
koordinatzaileak jakinarazi due-
nez. Haren arabera, herri ba-
tzuetan lanketa bat egina zen 
aurrez, adibidez, Arrasaten, eta, 
beraz, denbora da horretan da-
biltzala. Aldiz, beste batzuetan 
uda ostean hasi ziren lanean, 
eta, hala, erritmo ezberdinak 
izanda, norbera bereari eusten 
dabil.  

Joan den asteburuan, adibidez, 
hainbat ekitaldi egin ziren. Hi-

tzez ekiteko ekitaldia egin zen 
Oñatin, eta herritarren konpro-
misoak entzuteko aukera egon 
zen. Gainera, aurten, Oñatik 
berezitasun bat izango du, Hi-
kaldia egingo dutelako aldi be-
rean, hitanoaren erabilera bul-
tzatzeko; baina, batik bat, noka-
rena. Eta Aretxabaletako, Esko-
riatzako eta Leintz Gatzagako 
herritarrak ere ez dira geldi 
gelditu, domekan Gatz Bidea 
egin baitzuten elkarrekin. 

Izen-ematean azpimarra 
Dena den, Lizarraldek adierazi 
du izen-ematean egin nahiko 
luketela azpimarra. Hain justu, 
Arrasaten, martitzenean egin 
zuten herriko 186 entitateen 
aurkezpena, baina, norbanakoei 
dagokienez, aitortu du oraingoz 
ez dutela jaso esperotako eran-
tzuna. "Entitateek ja eman dute 
pausoa, eta orain, norbanakooi 
dagokigu urratsa egitea eurekin 
ariketa egiteko". 

Horretarako, postuak jartzen 
dabiltza herri gehienetan, izena 
emateko, txapak jasotzeko eta 
Euskaraldiko materiala eskura-
tzeko, eta horretarako aukera 
egongo da Euskaraldia hasi ar-
tean. Are gehiago, Internet bidez 
ere ekintza berberak egin dai-
tezke, eta Lizarraldek gogorara-
zi du aurreko edizioetan parte 
hartu dutenek ere berretsi egin 
beharko dutela aurtengo parte 
hartzea. Gainera, abisatu du 
txapa janztea garrantzitsua dela, 
eta, beraz, eskuratu dezatela. 

Txaparen garrantzia 
Euskaraldiaren sustatzaileek 
ere martitzenean egin zuten 
agerraldia, Donostian, eta datu 
baikorragoak dituzte, azaldu 
baitute izen-ematea "erritmo 
onean" doala eta ekimenaren 
hirugarren edizioa "masiboa" 
izango dela. Halere, txaparen 
garrantziaz ere ohartarazi dute: 
"Jantzita eramatea komeni da, 
aurreko bi edizioetan eginiko 
ikerketek erakutsi baitute ho-
rrela identifikatzeak asko lagun-
du duela hizkuntza ohituren 
aldaketan". Beraz, txapa jartzea 
"lagungarria" da.

Euskarazko harremanak area-
gotzeko eta hizkuntza portaera 
berriak probatzeko, erronka 

zehatzak jartzeko gonbita ere 
egin dute, eta kaleak materia-
larekin atontzekoa.

Datozen egunetako ekitaldiak 
Bada, horretarako aukera egon-
go da bailaran ere. Besteak bes-
te, gune ibiltaria izango da gaur 
goizean protagonista Eskoriatzan, 
11:00etatik 13:00etara, eta, arra-
tsaldean, 18:00etatik 21:00etara, 
Arrasaten. 

Arrasateko kasuan, Arrasate 
Musikalekoek zabalduko dute 
gunea, eta Sambamaña batuka-
da ere egongo da. Baina eskual-
deko dinamizatzaileek, batik 
bat, Euskaraldiko erronkei eman 
diete garrantzia, eguneroko adi-
bideetara joz. "Esaterako, erron-
ketako bat izan daiteke kuadri-
llako Whatsapp taldean euskaraz 
idaztea", azaldu du Lizarraldek. 
Gainera, erantsi du erronka 
horiek guztiak gune ibiltarian 
idazteko aukera egongo dela, 
eta, ondoren, mural batean jo-
siko dituztela. 

Beste herrietan ere hainbat 
ekitaldi ari dira egiten. Atzo, 
adibidez, mikro irekia egin zu-
ten Bergaran, aurreko eguenetan 
bezala. Eta ekimenak iraun ar-
tean ere ekintza ugari egingo 
dituzte. Antzuolan, esaterako, 
Euskararen esanahia(k): euskal-
gintzako kartelen irakurketa, 
genero perspektibatik (1960-2018) 
hitzaldia egingo du Onintza Le-
gorburu herritarrak azaroaren 
19an, 11:30ean, Olaranen.

Donostiako San Telmo museoan egin zuten Euskaraldiaren agerraldi orokorra, martitzenean. EUSKARALDIA

Azken txanpan sartu da 
Euskaraldiko izen-ematea
Ekitaldiak ari dira egiten Debagoieneko herrietan egitasmoaren atarian, bakoitza bere 
erritmoan, baina dinamizatzaileek izen-ematean dute jarrita arreta; norbanakoenean, 
batez ere. Halere, Euskaraldiko antolatzaileek ziurtatu dute "masiboa" izango dela

PARTE HARTZAILEAK 
IDENTIFIKATZEN ETA 
HIZKUNTZA OHITURAK 
ALDATZEN LAGUNTZEN 
DU TXAPA JANZTEAK

HITZALDI BAT ERE 
EGINGO DUTE,  
ETA DIPLOMAK  
BANATUKO DIZKIETE 
IKASLE IZANDAKOEI

EUSKARALDIA
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Tokikom sariak banatzeko 
eta hamar urteko ibilbideari 
zein aurrera begirako 
erronkei begiratzeko, 
eguerdira arteko egitaraua 
antolatu dute.

Egitaraua:
• 09:00-09:30. Harrera.
• 09:30-09:40. 

Ongietorria.
• 09:40-10:00. Ikus-

entzunezkoaren 
emanaldia: 10 urte, 10 
ahots.

• 10:00-10:45. Mahai-
ingurua: Tokikom 10 urte 
barru, non eta nola.

• 10:45-11:15. 2022ko 
Tokikom sarien banaketa.

• 11:15-11:45. 
Atsedenaldia.

• 11:45-12:15. Hitzaldia: 
Digitalizazioaren 
erronkak eta aukerak 
talde gisa: negozio 
ikuspegia. Publizitate eta 
paperetik, bestelako balio 
eskaintza baterako 
bidean.

• 12:15-12:45. Hitzaldia: 
Digitalizazioaren 
erronkak eta aukerak 
talde gisa: kazetaritza 
adar berriak.

• 12:45-13:15. Hitzaldia: 
Digitalizazioaren 
erronkak eta aukerak 
talde gisa: adimen 
artifiziala.

• 13:15-13:30. Ondorioak 
eta agurra.

Eguerdira arte 
antolatu dute 
egitaraua

Amaia Ramirez de Okariz 
Kortabarria DEBAGOIENA
Hamarkada bat bete du aurten 
Tokikom enpresak, eta, hori 
aprobetxatuz, hamar urte haue-
tan nabarmendu diren tokiko 
komunikazio proiektuetan ja-
rriko dute arreta Tokikom sariak 
2022 ekitaldian.  

Ostiral goizean batu dira, Aran-
tzazuLABen, Elkarrekin bidea 
eginez lelopean, eta asmoetako 
bat da taldeko bazkideen artean 
dagoen aniztasuna eta egiten 
den lan eskerga aldarrikatzea.

Alabaina, sariak banatzeaz 
gain, Tokikomek aukera balia-
tuko du taldearen hamar urteko 
historia laburbiltzen duen 10 
urte, 10 ahots ikus-entzunezko 
lana estreinatzeko. Dokumen-
talean, euskarazko toki komu-
nikabideak batzen dituen taldeak 
orain arte egindako ibilbidea 
kontatzen da, zuzenean parte 
hartutako lekukoen azalpenen 
bitartez. Eta tartean badira de-
bagoiendarrak ere.  

Lehen eskuko testigantzak
Euskaltzaleen Topagunearekin 
uztartu behar da Tokikom tal-
dearen sorrera, halabeharrez, 
tokiko komunikabideek batzeko 
eta elkarrekin ekiteko beharra 
identifikatu baitzuten, Jasone 
Mendizabal Topaguneko zuzen-
dari arrasatearraren arabera. 
"Euskal hiztunok egunerokota-
sunean euskaraz funtzionatzeko 
ezinbesteko rola betetzen zuten 
hedabideek", eta horregatik egin 
zituzten proiektuaren lehen 
urratsak, azaldu duenez. 

Hain justu, Inazio Arregi oña-
tiarra izan zen Tokikomeko lehen 
zuzendaria, aldi berean, Goiena 
Komunikazio Taldekoa izatea-
rekin batera. Haren arabera, 
krisi ekonomikoak bultzatu 
zituen euskarazko hedabideak 

batzera, eta elkarlana izan zuten 
horretarako tresna lehen urtee-
tan. Besteak beste, digitalizazioan 
jarri zuten arreta, formakuntzan.

Ordea, ordutik hamar urte 
igaro dira, eta egungo egoera ez 
da ordukoaren berbera. Egun, 
Alaitz Artolazabal da Tokiko-
meko zuzendaria, Joxe Rojas 
IKT eta komunikazio zuzendaria 
eta Iban Arantzabal elgetarra 
lehendakaria. Tokikomeko ad-
ministrazio kontseiluko kide 
ere izan da Arantzabal 10 urte 
hauetan. Haren ustez, Tokikomen 

emandako pausoei esker "hobe-
tzen eta efizienteagoak" bilaka-
tzen joan dira tokiko komuni-
kabideak, eta, horri esker,  
"jende gehiagorendako da erre-
ferente gertuko kazetaritza. 
Pausoak ematen ari gara Komu-
nikazio Talde izan dadin Toki-
kom". Hala, 28 bazkidek osatzen 
dute Tokikom, 74 hedabide ku-
deatzen dituztenak: 32 webgune, 
28 aldizkari, bost telebista eta 
bederatzi irrati. Orotara, 240 
langilek dihardute lanean tal-
deko komunikabideetan, eta 

Euskal Herri osoko 297 udale-
rritara iristeko gaitasuna dute.

Erronkei begiratzeko unea 
Dokumentalean, erronkak ere 
aipagai dituzte, eta, hain justu, 
horien inguruan hausnartzeko 
aukera egongo da sarietan, 
mahai-inguruak eta hitzaldiak 
antolatu baitituzte goizerako. 
Esaterako, digitalizazioan jarri 
nahi izan dute arreta antolatzai-
leek, beste behin ere, eta etor-
kizunari begira horrek eskaini 
ditzakeen aukeretan.

Tokikom sariak: 10 urteko 
ibilbidearen erakusleiho
Sariak banatu dituzte, ArantzazuLABen, eta tokiko komunikazio proiektuen lanak izan 
dira sarituak. '10 urte, 10 ahots' dokumentala estreinatuko dute, eta mahai-inguru 
bat eta hitzaldiak ere egongo dira. 28 bazkidek osatzen dute Tokikom

"EUSKAL HIZTUNOK 
EGUNEROKOTASUNEAN 
FUNTZIONATZEKO BIDE 
ZIREN HEDABIDEAK"
JASONE MENDIZABAL, 
TOPAGUNEKO ZUZENDARIA

"KRISI EKONOMIKOAK 
BULTZATUTA BATU 
ZIREN HEDABIDEAK; 
ELKARLANA, TRESNA"
INAZIO ARREGI,  
TOKIKOMEKO LEHEN ZUZENDARIA

"GARAPEN NATURALA 
DA, KOMUNIKAZIO 
TALDE IZATEKO 
BIDEAN DA TOKIKOM"
IBAN ARANTZABAL,  
TOKIKOMEKO PRESIDENTEA

Tokikom sortzeko batzarra, Eskoriatzako Huheziko Fakultatean, 2012an. GOIENA
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Hasier Larrea DEbagoiENa
Azpeitian Piaspe proiektuaren 
gaineko batzar irekia egin be-
zala, Aramaion ere azalpenak 
emango ditu, herritarren au-
rrean, Itsaraz parke eolikoa 
eraiki nahi duen Statkraft en-
presak. Duela hiru aste jakina-
razi zuen Aramaioko Udal Go-
bernuak, "herritarrentzat eta 
ingurumenarentzat onena" bi-
latze aldera, enpresarekin batzar 
ireki bat lotuko zutela, "beraiek 
zuzenean azaldu dezaten zein 
asmo daukaten". 

Eguna eta ordua jarrita, Stat-
krafteko ordezkariek honako 
puntu hauek jorratuko dituzte 
aramaioarren aurrean. "Euskadin 
garatzen ari garen instalazio be-
rriztagarrien inguruan sortutako 
lehen zalantzak argituko ditugu, 
eta, zehazki, Itsaraz parke eoli-
koaren ingurukoak", azaldu dute 
prentsa ohar bidez. Egitasmook 
hiru ardatzi erantzuten dietela 
gehitu dute: "Tokiko energia-ko-
munitateen bidezko energiaren 
sozializazioari, euskal industria-
rentzat zero kilometroko horni-
dura elektrikoari eta lankidetza 
publiko-pribatuari".

Itsarazen ezaugarriak
Aramaio eta Eskoriatza arteko 
eremuan eraikiko litzateke par-
ke eolikoa. 60,4 megawatteko 

potentzia izango luke, 44.000 
etxebizitza hornitzeko adina. 
Piaspe proiektua bezala, orain-
dik garapenaren hasierako fasean 
dago, baina, Statkraften kalku-
luen arabera, 90 milioi euroko 
inbertsioa ekarriko lukete bi 
azpiegiturek. 2027rako martxan 
jartzea da Norvegiako enpresa-
ren helburua. 

Arduradunek diotenez, herri-
tarren parte hartzea sustatzeko 
hainbat formula aztertzen ari 
dira, "euskal herritarrek eta 
proiektuak ukitutako udalerrie-
tako tokiko industriak Euskadi-

ko trantsizio energetikoaren 
prozesuan zuzenean parte har-
tzeko aukera izan dezaten". Ins-
talazioak proposatzen duen ere-
du parte-hartzailea azaltzen 
saiatuko dira datorren eguazte-
nean, bizilagunen zalantzei eran-
tzunda. Komunikazio hori erraz-
teko, batzarrean Lierni Altuna 
alkateak eta Iban Herrarte alka-
teordeak ere hartuko dute esku. 

Udalaren jarrera
Aramaioko Udal Gobernua au-
ziaren inguruan posizionatu zen 
urrian, alde edo kontra dagoela 

adierazteko baino gehiago, ho-
rrelako gai batek informazio 
kontrastatua eta hausnarketa 
kolektibo sakona behar dituela 
nabarmentzeko, "orain arte egon 
ez dena". 

Era berean, salatu zuen era-
baki estrategiko potoloek "herri 
txikiak kaltetzen" dituztela; 
AHTaren obrak jarri zituzten 
adibide modura: "Gurea bezala-
ko herriek asko borrokatu behar 
izaten dugu beste mahai eta 
maila batzuetan egositako egi-
tasmoen aurrean, ez baikara 
horrelako erabakien parte izaten 

eta txikion errealitatea ez dela-
ko kontuan hartzen".

Ondorioz, Statkraft enpresa 
sustatzaileak Udalari helarazi 
dion informazioa herritar guztiei 
zabaltzearen alde egin du Udal 
Gobernuak, eta hilaren 17an 
jakinaraziko zaie.

Elgeako haize-errotak. GOIENA

Statkraft-ek batzar irekia 
egingo du Aramaion
aramaioko udalak hala eskatuta, itsaraz proiektu eolikoaren gaineko xehetasunak 
azalduko dizkiete herritarrei Norvegiako Statkraft enpresa publikoko ordezkariek. 
batzar informatiboa eguaztenean egingo dute, hilak 16, 18:00etan, kultura etxean

ARAMAION ZAZPI 
HAIZE-ERROTA ETA 
ESKORIATZAN BAT 
JARTZEA DA 
ENPRESAREN ASMOA

Araban eta Gipuzkoan parke eolikoak eraikitzeko sortutako 
interesaren aurrean, aurkako mugimenduek ahotsa altxatu dute 
azken hilabeteotan. Aramaion uztailean egin zuten ibilaldia, 
Arabako Mendiak Aske plataformak deituta, Kruzeta eta Asentzio 
Mendi inguruan. "Gure mendiak industrializatu nahi dituzte, 200 
metroko haize-errotak eraikita; mendi batzuek ingurumen babesa 
daukate, baina horrelako proiektuen aurrean gure politikariek ez 
diote babesari kasurik egiten", azaldu zuten. Alternatiba modura, 
energia lortzeko eolikoak eta eguzki-plakak "industrialdeetan" 
jartzea proposatu zuten. Bergarako Elosua auzoan ere egin zuten 
protesta Gipuzkoako Mendiak Aske plataformako kideek duela 
hilabete, eta proiektuon lehentasuna "herritarron beharrak eta 
ongizatea bermatzea ez dela" nabarmendu. 

Kontrako protesta ugari

Arabako Mendiak Aske-ren ibilaldia, uztailean, Kruzetan. GOIENA

H.L. DEbagoiENa
Itxaropen aktiborako deia egin-
go du EH Bilduk bihar, hilak 
12, Bizkaiko hiriburuan, 17:30ean 
La Casillatik irtengo den mani-
festazioan. "Ezkerreko euskal 
olatu geldiezina" eratuko dute 

bertan, Abante! oihukatuz: "Ez-
ker independentista eta subira-
nistak itsasontzi sendo bat du, 
baita norabide finko bat ere. 
Izan ere, ekaitzari aurre egin 
behar bazaio, herri gisa izango 
da, ezkerretik eta subiranota-

sunetik" adierazi du koalizioak. 
Egungo krisi eta gerren testuin-
guruan, "errealitatea aldatzeko 
konpromisoa" berretsiko dute, 
Euskal Herriaren etorkizuna 
"herritarren esku uztea" alda-
rrikatuta. Hala, jarraipena eman-
go diote "aske eta berdinen 
Euskal Errepublika lortu arte" 
lan egiteko konpromisoari: "Iaz-
ko mobilizazioan erakutsi genuen 
garairik latzenetan ere geldie-
zinak garela". 

Urtebete pasa ostean, egoerak 
itxura onik ez duela diote, Ukrai-

nako gerraren ondorioz egoera 
ekonomikoa kaskartu egin de-
lako, "batez ere langile klasea-
rena, elite ekonomikoen mese-
derako". Horregatik, "gerra 
gelditu eta aberastasuna banatu 
beharra dago".

Autobusak bailaratik
Bailaratik, guztira, bost autobus 
irtengo dira Bilbora. Egun pasa 
egingo dutenei begira, goizean, 
10:30en bueltan, autobus bat 
pasako da Oñati, Arrasate eta 
Bergarako geraleku nagusietatik. 

Arratsaldean, 15:30ean, autobus 
bana antolatu dute hiru herri 
horietan, eta baita Aretxabaletan 
ere, bertako, Eskoriatzako eta 
Leintz Gatzagako herritarrez 
osatua. Antzuolarrek Bergaran 
hartuko dute autobusa, eta el-
getarrak autoz joango dira. 
Oraindik toki libreak daudenez, 
Aitz Garbin –Antzuola–, Urbal-
tzen –Aretxabaleta–, Iratin –
Arrasate–, Arranoan eta Polpo-
len –Bergara–, Inkernun –Esko-
riatza– eta Arranoan –Oñati– 
eman daiteke izena.  

Bihar Bilboko kaleak betetzeko 
deia, 'Abante!' lemapean
EH bilduk "olatu geldiezina" osatuko du zapatuko 
manifestazioan, 17:30ean, "Euskal Herri osora" iristeko
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Imanol Beloki Unamuno bERgaRa
Euskal Herriko Pentsiodunen 
Mugimenduko emakumeek bi-
garren asanblada egingo dute 
azaroaren 18an Gasteizen. Ber-
tara joateko dei egingo dute 
astelehenean Bergarako pen-
tsiodunen mugimenduko kideek 
12:00etan San Martin plazan 
izango duten elkarretaratzean. 
Eta hitzordua aprobetxatuko 
dute azaroaren 19an Donostian 
egingo den Stop pobretzeari le-
lopeko manifestazioarekin bat 
egiteko, bestetik. Hego Euskal 
Herriko lau hiriburuetan egin-
go dira Stop pobretzeari mani-
festazioak: Bilbon, Gasteizen, 
Donostian eta Iruñean. 

Lau gai hizpide
Gasteizko asanblada Ignacio 
Aldekoa kultur etxean egingo 
da, eta lau gai izango dituzte 
aztergai, 10:30etik 13:00etara 
bitartean. Ostean, elkarretaratzea 
egingo dute Eusko Legebiltza-
rraren aurrean. 

Honako hauek izango dira 
landuko dituzten gaiak: Ema-
kumea eta prekarietatea; Alar-
guntza pentsioa; Andre migra-
tzaileen prekarietatea; eta Lan 
feminizatuetako borrokak. Haus-
narketarako eta eztabaidarako 
tartea ere izango da hitzorduan, 
Prekarietaterik ez soldatetan ezta 
pentsioetan lelopean. Izan ere, 
mugimenduko kideek uste dute 
prekarietatearen gaiari heltzeko 
unea dela, eta, batik bat, ema-
kume pentsiodunenari. "Askok 
miseria-pentsioak kobratzen 
dituzte, izan dituzten enplegu 
prekarioen ondorioz, soldata 
baxuen ondorioz… Eta gauza 
bera gertatzen da alarguntza-pen-
tsioarekin, Euskal Herriko 63.000 
alargun inguruk 1.080 euro bai-
no gutxiago kobratzen baitute" 
adierazi du Itziar Usandizagak, 
Bergarako Pentsiodunen Mugi-
menduko kideak.Azaroaren 3an asanblada iragartzeko prentsaurrekoan batutakoak. ITZIAR USANDIZAGA

Emakume pentsiodunen 
asanblada hilaren 18an
Euskal Herriko pentsiodunek uste dute prekarietatearen gaiari heldu behar zaiola; 
batez ere, emakume pentsiodunen kasuan. Hori horrela, azaroaren 18an izango dute 
horretarako aukera, gasteizen egingo den emakume pentsiodunen asanbladan

Arizmendiarrietaren Lagunak 
Elkarteak antolatuta, Arizmen-
diarrietaren Eguna ospatuko da 
Arrasaten. Jose Maria Arizmen-
diarrietaren heriotzaren urteu-
rrena gogoratzeko zenbait ekin-
tza izango dira, eta azpimarra-
tzekoa da hilaren 16an 18:00etan 
Goi Eskola Politeknikoko (Mon-
dragon Unibertsitatea) 6.211 eta 
6.212 ikasgeletan izango den 
topaketa.

Bertan, Iñaki Gabilondo irra-
ti esatari, telebista aurkezle eta 
kazetari ezagunarekin solasaldia 
izango da, eta Arizmendiarrie-
taren pentsaeraren eta hark 
abiarazitako proiektuaren ba-
lioen gaurkotasunaren gaineko 
hausnarketak egingo ditu, bes-
teak beste, kazetari donostiarrak. 
Saioa Arizmendiarrieta: Etorki-
zunaren historia izenburupean 
egingo da eta Gabilondorekin 
batera Euskadiko SER kateko 
egungo lurralde zuzendari eta 
Radio Bilbaoko zuzendari Begoña 
Marañonek ere parte hartuko 
du, moderatzaile lanetan.

Iñaki Gabilondoren 
hitzaldia, Begoña 
Marañonek gidatuta



6    PLAZA Egubakoitza  2022-11-11  GOIENA ALDIZKARIA

LAGUNTZAILEAK

Argitaratzailea 
Goiena Komunikazio Taldea 
Kooperatiba Elkartea
Otalora Lizentziaduna 31 
20500 ARRASATE

Lehendakaria 
Monika Belastegi.
Zuzendari nagusia 
Iban Arantzabal.
Eduki zuzendaria 
Eneko Azkarate.

Erredakzio batzordea 
Eneko Azkarate, Monika 
Belastegi, Mirari Altube.

Zuzendari komertziala 
Mireia Larrañaga.
Administrazio zuzendaria 
Agurtzane Gaintzarain.

Diseinu arduraduna 
Iñaki Iturbe.
Hizkuntza arduraduna 
Sergio Azkarate.
Harpidetza eta banaketa 
arduraduna 
Igone Osinaga.

Sailetako arduradunak 
Xabier Urzelai (Kirola), 
Aitziber Aranburuzabala (Kultura).
Maketazioa 
Imanol Soriano, 
Aitor Lagoma, 
Amaia Martinez de Arenaza.
Publizitatea 
Mireia Larrañaga, Ziortza Martin,
Amaia Mundiñano.

Administrazioa 
Ane Berezibar, Iratxe Bengoa, 
Nerea Artola.

HARPIDETZA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31
Tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

PUBLIZITATEA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31  
Tel.: 943 25 05 05
publi@goiena.eus
EGOITZA NAGUSIA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
Tel.: 943 25 05 05 
Telegram eta WhatsApp: 
688 69 00 07
berriak@goiena.eus

Lege Gordailua: SS-965/2014
ISSN: 2174-369X
Tirada: 18.500 ale
Difusioa: 18.723 ale

Inprimategia:
Zeroa Multimedia

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

KOMUNIKAZIO TALDEA

www.goiena.eus

GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA

Arrasateko
Udala

Bergarako
Udala

Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Oñatiko
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

Izan bidea ekimenaren baitan Sarek sustatutako erronkari 
emandako erantzuna erakutsi nahi izan genuen urriaren 
8an Donostian izandako mobilizazio eta festa egunean. 
Euskal Herriko biztanle bakoitzak presoen eskubideen 
aldeko kilometro bana egitea zen 2020. urtean ezarri zen 
erronka, eta lorpena ospatzeko aprobetxatu genuen eguna.

 
Pozik egoteko moduan gaude, baina ez asebeteta. 

Jendartearen bultzadari esker eta indar politikoen eta 
sindikalen baturak lagunduta, gero eta hurbilago ikusten 
ari gara euskal presoen eskubideen urraketaren amaiera. 
Elkarrekin eginiko bidean lortutakoak azpimarratuz, 
gogorarazi behar dugu euskal presoekiko salbuespen 
legediaren ondorioak oraindik ere gainditu gabeko 
oztopoak direla bide horretan. Horren lekuko, Auzitegi 

Gorenak Europako Giza 
Eskubideen epaitegiaren 
epaiaren aurka hartutako 
erabakia Xabier 
Atristainen kasuan, eta, 
oraintsu, Mikel San 
Argimiroren eta Aitor 
Esnaolarenean ere. 
Euskal presoen gradu-

progresioak edo espetxe-baimenak Auzitegi Nazionalak, 
Fiskaltzak bultzatuta, errekurritu eta atzera botatzen 
dituen kasu horiek guztiak herri gisa elkarbizitzarako 
egiten ari garen urratsen aurkakoak dira.

 
Baina ez dugu etsiko. Salbuespen legediaren amaiera 

aldarrikatzen jarraituko dugu, espetxe-politika ilegala eta 
ankerra amaitu arte. Gradu-progresioarekin eta 
baimenen kudeaketarekin gertatzen ari den blokeoaren 
amaiera eskatuko dugu, urruntze-politikaren 
amaierarekin batera. Presoen etxeratze prozesuari azken 
bultzada emateko prest gaudela, etxera bidea gertu dela 
eta etxera bidea egiten jarraituko dugula erakutsi dugu, 
etengabe. Eta, oztopoak oztopo, bide hori jorratzeari 
ekingo diogu, etenik gabe. Bilbon dugu gure hurrengo 
hitzordu garrantzitsua, urtarrilaren 7an, berriro ere, 
denok elkarrekin!

Etxerako bidean, 
oztoporik ez!

zabaLik

XABIER ARREGI MURGIONDO

ETXERA BIDEA GERTU 
DELA ETA ETXERA 
BIDEA EGITEN 
JARRAITUKO DUGULA 
ERAKUTSI DUGU

Gure inguruak ezagutuz 
eta aitortuz
--------------------

MIKEL ERRASTI LEGAZPIA 
ARETXABALETA

Nork ez du etxean bertan 
egon eta bertakoaz jakin 
gabe kanpokoa ezagutzeko 
irrika izan?

Niri, tamalez, uste baino 
gehiagotan gertatu zait 
horrelako kasuren bat.

Horren harira, 
azkenaldian, askotan pasa 
naiz Muru mendiko 
tontorretik, bertatik oso 
gertu dagoen altxor handi 
batetik oharkabean pasatuz 
behin eta berriz.

Muru mendiak altxor 
ugari ditu eta horietako bat 
guda zibileko lubakia da.

Lubakia Arabatik zetozen 
matxinatu faxistak geratzeko 
tokia izan zen.

Ez naiz historialaria, ezta 
aditua ere, baina garbi dago 
lubaki hark ez zuela askorik 
iraungo, Gipuzkoa osoa –
Elgeta izan ezik– segituan 
jausi baitzen faxisten esku.

Elgetan dagoen lubakiarekin 
konparatuz, Muruko lubakiak 
politikoki esanahi eta 
garrantzi askoz txikiagoa du.

Baina berau osatu zuten 
pertsonetara zein beraien giza 
balioetara jotzen badugu, 
aitortza handiagoa behar duen 
tokia da.

Horregatik, lerro hauen 
bitartez, modu apalean, dei 
hau egin nahi nuke: Murutik 
lubakietara doan tartetxoan 

bidexka txukuna atontzea, 
jendeak bertara heltzeko 
aukera garbiagoa izan dezan; 
izan ere, orain, joateko aukera 
dago, baina kontuz ibilita, 
estropezurik ez egiteko, eta 
utzikeria itxura ematen dio 
hain toki seinalatuari.

Eskatzea beti da erraza –
jakitun naiz–; egitea, berriz, 
ez hain samurra.

Baina, askotan, diru-
xahuketa eta ingeniaritza-lan 
handiak baino gehiago, 
imajinazioa, lana txukun 
egiteko gogoa eta horretarako 
giza talde bat osatuz, gauza 
polit asko egin daitezke.

Etorkizunean, eskari hau 
aurrera irtengo balitz, gustura 
hartuko nuke parte berau 
egiteko auzolanean.

gutuNak

ALEX UGALDE

MaRRazkiz



PLAZA      7GOIENA ALDIZKARIA  2022-11-11  Egubakoitza

Ogizun-ek ez du 
okindegirik 
zabalduko Oñatin
Historia handiko bi okindegi 
itxi dituzte Oñatin azken lau 
hilabete hauetan: ekainaren 
30ean itxi zuten Eskolatxo eta 
urriaren 31n Irizar, biak 
Atzeko kalean. Horrekin 
lotuta, azken egunetan 
bolo-bolo dabil Oñatin 
Ogizunek okindegia zabaldu 
behar duela horietako lokal 
batean, Eskolatxo 
egondakoan, zehazki. Bada, 
hori ez dela egia ziurtatu du 
Ogizunek, eta zurrumurrua 
gezurtatu. 

Bestetik, ogia auzoetara 
eramateko lana ere ez duela 
hartuko gaineratu du.

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Agur Bergarako 
azken ehun-
fabrikari

2010-11-12

Bergarako azken ehun-fabrika 
itxi zuten: Tavex taldeko 
Elorregikoa. Azaroan aditzera 
eman zuten sindikatuek 
lantegia ixteko asmoa zuela 
zuzendaritzak. Negoziazio 
prozesua ireki zuten langileen 
ordezkariek eta zuzendaritzak, 
eta hilabete batzuk geroago 
itxi zen lantegia. Mahoi 
koloreagatik eta oihalagatik 
Bergarari ospea eman zion 
ehungintza sektoreak; 
hamaika lantegi eta ehunka 
langile izan zituen XIX. eta 
XX. mendeetan, bereziki.

Hau bE baDogu!

Amaia Uribek iragarri du 
laga egingo diola Ameriketako 
Estatu Batuetako berriemaile 
izateari:

@amaia_uribe: "Ia 5 urte, 2 
presidente, 3 hauteskunde, 
pandemia 1, 2 urakan (...). 
Orain arteko erronka 
profesionalik onena ez ezik, 
bizitzako abentura politena 
izan da".

@AneIrazabal: "Aupa, crack! 
Ondo ein bueltako bidaia!".

@JuneAnsoleaga: "Amaia! 
Sekulako lana ein dozu ta zu 
besarkatzeko gogoz gauz 
hametik. Hator, hator!".

@aitor_gabina: "REMek 
dinoen moduan Leaving New 
York, never easy".

Amaia Uribe kazetariak 
agur esan die AEBei

Oihana Elortza Gorostiza aRRaSatE
Intsektu-irinarekin egindako 
elikagaiak sortzeko proiektua 
ari da garatzen Ausolan, 
Insekt Label Biotech, 
Leartiker eta BCC Innovation 
elkarteekin batera.
Sortu eta probatu dituzue 
dagoeneko intsektu-irinarekin 
egindako jakiak?
Duela bi urte hasi ginen 
proiektu honekin, eta bai, 
egin ditugu jakiak irin hori 
erabilita. Mota askotarikoak, 
gainera, batzuk likidoagoak 
beste batzuk baino. Adibidez, 
hanburgesak egin eta dastatu 
ditugu dagoeneko. Goxoak 
daude, egia esan. Baita 
babarrun-hummusa eta 
tipula-zopa ere.
Zein berezitasun du irin horrek?
Bada, proteina kopuru 
garrantzitsua dute; kalitate 
handikoak, adibidez. 
Esaterako, desnutrizio 
egoeran daudenendako eta 
adineko pertsonendako dira 
egokiak. Bestalde, esan 
beharra dago besteetan baino 
jasangarriagoa dela ekoizpena 

eta lortzeko prozesu 
produktiboa.
Zein intsekturekin ari zarete 
lanean?
Tenebrio molitor 
izenekoarekin. Guk ogia 
egiteko erabiltzen dugun 

irinaren bueltan ibili ohi den 
euli txiki hori da. Baina 
eulira heldu barik, larba 
hartzen da, eta hortik, 
larbatik, ateratzen da irina.
Zein kolore, usain eta zapore du 
irin horrek?

Kolore argia du, baina ez 
erabat zuria, pardeatua dago. 
Eta zaporea, berriz, fruitu 
lehorrena.
Erabili daiteke, beraz, intsektu-
irin hori janariak prestatzeko.
Europak 2018an eman zuen 
oniritzia, nobel food. Esan 
zuen ez dagoela arazorik irin 
hori kontsumorako 
erabiltzeko. Orain, ekoizle 
bakoitzak egin behar ditu 
homologazioak. Insekt, 
esaterako, horretan ari da 
lanean, probak egiten, gero 
komertzializatzeko. Oraindik 
ezin jakin noiztik aurrera 
erosi ahal izango dugun irin 
hori komertzioetan, baina 
posible da 2023a bukatu 
aurretik gertatzea hori.
Proiektua, baina, ez da 
intsektuak eurak jatea, haietatik 
ateratako irina erabiltzea baizik.
Hori da. Ez ditugu kirkilak 
jango, esaterako, baizik 
Tenebrio molitor intsektuaren 
larbatik ateratako irina da 
guk erabiliko duguna gero 
elikagaiak prestatzeko. 
Kirkilak, baina, kontsumitzen 
dira kirolarien artean 
mokadutxo moduan.
Intsektuak eta janaria elkartzean, 
handia da oraindik jendearen 
errezeloa?
Bai, bada, bai. Oztopo horiek 
kendu egin behar dira 
informazioarekin eta azalduz 
zer den, nola lortzen den eta 

zein onura dituzten produktu 
horiek. Onddoetatik eta 
algetatik ere ekoizten dituzte 
zelulak jakiak eta produktuak 
egiteko.
Etorkizuneko plateretako 
osagaietako bat izango da 
intsektu-irina?
Baietz esango nuke. 
Etorkizunean nola jango 
dugun ikusi behar dugu. Gero 
eta pertsona gehiago gara, 
proteinak behar ditugu eta 
kalterik sortu barik lor 
daitezke modu honekin. 
Jasangarriagoa da. Enpresa 
berri asko, startup asko, ari 
dira gai honen inguruan 
lanean.
Egin duzue dastaketarik?
Guk egin ditugu, bai, baina 
oraindik ez gara hasi 
eskaintzen. Horretarako, 
baimena behar da.
Beste zein proiektutan ari zarete 
lanean?
Adibidez, testurizazioak 
probatzen ari gara, horiekin 
ikasten. Pertsona askok, adin 
jakin batetik aurrerakoek, 
batez ere, arazoak dituzte 
elikagaiak digeritzeko edo 
murtxikatzeko. Likido edo ia 
likido egoeran bakarrik 
kontsumitu ahal dituzte. Eta 
gu saiatzen ari gara, 
esaterako, entsalada baten 
edo txuleta baten zaporea 
duten batidoak edo antzekoak 
lortzen.

Amaia Agirre nutrizionista bergararra. A.A.

"Egin ditugu hanburgesak 
intsektu-irina erabilita"
AMAIA AGIRRE auSoLaN-Eko bERRikuNtza aRDuRaDuNa

bERbagai
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Eneko Azurmendi Barrena aRRaSatE
Haur eta Guraso Asanbladak 
urri hasieran egin zuen eskaera 
publikoki eta azaroko osoko 
bilkuran, martitzenean, mozio 
bat aurkeztu zuen taldeak; or-
duko hartan azaldutako eskaera 
guztiak aintzat hartzen dituen 
mozioa, hain zuzen. "Mozioan 
ez da aipatzen, baina, parkeez 
gain, beste eskaera batzuk ere 
egingo ditugu, umeen zaintza 
erdigunean jarriz, umeen hitza 
bermatzeko", nabarmendu zuen 
Mikel Lizarribarrek, taldearen 
izenean. Horrez gain, haurren 
iritzia kontuan hartzen duen 
mahai bat sortzea gurako luke-
tela ere adierazi zuen Lizarri-
barrek, "eta mahai horretan 
profesionalak, teknikariak, udal 
ordezkariak eta gu geu egotea".

Aho batez onartu zuten mozioa 
eta Anuska Ezkurra Udal Go-
bernuaren bozeramaileak onar-
tu zuen arlo horretan "gabeziak" 
daudela oraindik Arrasaten. 
"Hala ere, konpromiso irmoa 
dugu hori konpontzen saiatzeko 
eta kontuan hartuko dugu zuen 
eskaera", azaldu zuen. "Esker-
tzekoa da guraso eta herritarrak 
parte hartzeko eta gurekin el-
karlanean aritzeko borondatea 
erakustea".

EH Bilduren bozeramaile 
Maider Morrasek ere zoriondu 

egin zituen Haur eta Guraso 
Asanbladako kideak, egiten ari 
diren lanagatik, eta, halaber, 
"asko poztu" zen Ezkurraren 
berbak entzunda: "Azken bi 
agintaldietan, parke bat berri-
tu behar izan den bakoitzean, 
elementu naturalak kontuan 
hartzeko eskatu izan dugu eta 
Gobernuaren erantzuna izan 
da mantentze-lanak egitea zai-
la dela eta hori ez dela haien 
eredua. Beraz, pozten gara ja-
rrera aldaketarekin. Orain, 
ikusi egin beharko da hartuta-
ko konpromisoa betetzen duten".

Indarkeria matxistaren aurka
Onartutako beste mozioa EAJ-
PNV eta PSE-EE udal taldeek 
azaroaren 25aren harira aur-
keztutakoa izan zen, indarkeria 
matxistaren aurkakoa. Johanna 
Sanchez Berdintasun zinegotziak 
zera azpimarratu zuen: "Aza-
roaren 25ean emakumeen es-
kubidea aldarrikatuko dugu. 
Emakumeen aurkako sexu in-
darkeriak funtzio sozial bat du, 
eta hori da emakumeak kon-
trolatzea eta haien askatasuna 
kontrolatzea. Guk horren aur-
ka egingo dugu. Emakumeok 

ez dugu biktima izan nahi, aske 
izan nahi dugu".

EH Bildu abstenitu egin zen, 
baina garbi utzi zuen edukiare-
kin ados dagoela. "Urtetik urte-
ra hartzen diren konpromisoak 
ez dira betetzen. Ez dugu uste 
Gobernu honen lehentasuna 
direnik feminismoa eta indar-
keria matxistaren aurkako po-
litika. Esaterako, 2019an kon-
promisoa hartu zuen Arrasate-
ko puntu ilunen zerrenda osa-
tzeko eta horri irtenbidea ema-
teko, eta ez da egin. Bestalde, 
Emakume Txokoaren kokapena 
ere oso txarra da eta ez da ezer 
egin horren aurrean. Baliabide 
material eta pertsonalak ez ba-
dira bermatzen, nola egingo 
dugu politika feminista?", adie-
razi zuen Morrasek.

Maria Ubarretxenak, horri 
lotuta, nabarmendu zuen Ema-
kume Txokoak lan ikaragarria 

egiten duela eta Johanna Sanchez 
Berdintasun zinegotzia egiten 
ari den lana "bikaina" dela. "Ho-
rrez gain, batzorde horretara 
bideratutako diru partida hazi 
egin da, giza baliabideetan ere 
gora egin du, eta, hark osoko 
bilkuran esan moduan, batzor-
dean emango ditu azalpen guz-
tiak, baita publikoki ere, zerga-
tik ez? Oso lan ona egin da eta 
aditzera eman beharra dago".

Azkenik, esan behar da Podemos 
Arrasateren ordezkaritzarik ez 
zela egon osoko bilkuran; izan 
ere, Eva Abuin zinegotzi eta bo-
zeramailea ama izan berri da.

Haur eta Guraso Asanbladako hainbat kide izan ziren osoko bilkuran. E.A.B.

Onartu dute haur eta 
guraso taldearen mozioa
azaroko ohiko osoko bilkuran onartutako mozioetako bat izan zen Haur eta guraso 
asanbladak aurkeztutakoa, besteak beste, herriko haur parkeetan elementu naturalak 
integratzea eskatzen duena; gobernuak "konpromiso irmoa" hartu zuen horretarako

AZAROAREN 25AREN 
HARIRA, INDARKERIA 
MATXISTAREN 
AURKAKO MOZIOA 
ONARTU DUTE

Alkategai gisa 
aurkeztu dute
Gipuzkoako PSE-EEko idazkari 
nagusi Jose Ignacio Asensio 
ondoan zuela aurkeztu dute Aritz 
Murua Arrasateko alkategai gisa. 
Horrez gain, Espainiako Gobernuko 
ordezkariorde Guillermo Echenique 
ere aurkezpen ekitaldian izan da, 
eta baita Blanca Roncal Arrasateko 
PSE-EEren idazkari nagusia ere. 
Muruak hainbat erronka aipatu ditu 
aurkezpenean (Ikus Goiena.eus).

E.A.B.
Eva Abuin, Arrasaten. E.A.B.

Behin Podemos Arrasateren 
barne prozesua amaituta, alder-
diak jakinarazi du Eva Abuin 
izango dela Arrasateko alkategaia 
2023ko maiatzean egingo dituz-
ten udal hauteskundeetan. Abui-
nek urrian aurkeztu zuen hau-
tagaitza, Bat egin markarekin. 
Podemosen Arrasateren Udale-
ko bozeramailea eta zinegotzia 
da Abuin, eta 29 urte ditu.

Eva Abuin izango da 
Podemos Arrasateren 
alkategaia maiatzean

Santa Barbarako haur parkea berritzeko asmoa du Udal Gobernuak 
datorren urterako, eta jada 100.000 euroko partida jaso dutela dio 
alkateak. "Eremu egokia da elementu naturalez osatutako parkea 
egiteko, errekaren alboan eta errepiderik gabe".

Santa Barbarakoa da aukera bat

Santa Barbarako parkea. E.A.B.
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Burdinaren 
legatua

XIII. eta XVII. mendeetan, 
Arrasatek aztarna laga izan 
zuen Europan barrena. 
Kontinenteko borrokalari 
sutsuenek estimuan zuten 
altxor bat ezkutatzen zuen 
herriak. Gure mendiek 
bedeinkatzen gintuzten 
mineralei aplikatutako 
bertakoen jakinduriak 
eragindako konbinazio 
hobeezinetik sortutakoa zen. 
Errepikaezina, ezin hobea, 
imitaezina zen. Erdi Aro 
amaierako eta Aro 
Modernoko gerlari handienek 
beraien eskuekin 
heltzearekin amesten zuten.

Hain ezagunak diren 
Toledoko ezpaten sekretu 
nagusia hauek eginiko 
Arrasateko altzairuan 
aurkitzen da. Gure 
mendietan jaiotako perlak 
ezaugarri desiragarriak 
ematen zizkien armei. 
Sorbatz gogor eta talkekiko 
erresistentea eta orri malgu 
eta kurbadurarekiko 
hautsiezina izatea ziren 
gakoak.

Hau arma-industria 
indartsu baten oinarria zen. 
Estrategiko bilakatu zen 
garaiko lehen potentzia 
militarrarentzat, eta, mende 
batzuez, baita gure arbasoen 
bizimodua ere. Egungo 
industria siderurgikoaren 
aitzindari da arrasatearrek 
sortu zutena. Altzairua 
arrasatearron historia da.

NiRE uStEz

ANE 
SANCHEZ ZEZIAGA

Eneko Azurmendi Barrena aRRaSatE
Gaur egun, Arrasatek 4.500 ar-
gi-puntu ditu, eta 2017a ezkero 
"ahalegin handia" egiten ari da 
Udal Gobernua kaleko argiteria 
LED teknologiara aldatzeko. "Al-
datutako luminariak 2.680 dira; 
hau da, udalerriko instalazio 
elektrikoen %60", dio Victoriano 
Fuentesek, Obra, Zerbitzu eta 
Mantentze zinegotziak.

LED argiteriari esker, 2017an 
baino 750.356 kilowatt orduko 
gutxiago kontsumitu ziren 
2021ean, eta horrek kostuan ere 
eragina izan zuen; hau da, 
135.999,31 euro gutxiago ordain-
du behar izan zituen Udalak 
kaleko argiterian kontsumitu-
takoa ordaintzeko. "LED argite-

riarekin, modernizatzen ari gara, 
modu ekologikoan, kalitate 
handiagoko argi batzuekin eta 
mantentze-kostu baxuagoarekin". 
Hain zuzen, Gobernuak 1.004.261, 
80 euro inbertitu ditu azken 
urteotan LED argiteria jartzen.

Eraikin publiko iraunkorrak
Eraiki berri dituzten eraikin 
guztiek jasangarritasun-irizpideak 
bete dituztela dio Maria Ubarre-
txena alkateak; besteak beste, 
Juan Arzamendi Musika Etxeak 
eta Kulturolak. Legeak ezartzen 
du udalek eraikin publikoetan 
gastatzen duten energiaren %25 
ekoitzi behar dutela, eta Arrasa-
te "norabide horretan" doa, alka-
tearen arabera. "2023an Ferixa-

lekuko teilatuan plaka fotovol-
taikoak jartzeko proiektua ere 
badugu esku artean; horrez gain, 
Etxaluzeko luminariak ere LED 
argiteriara aldatuko dira". Ekio-
la ere norabide horren adibide 
gisa erabili du alkateak: "Planta 
fotovoltaikoa Garaia Parke Tek-
nologikoaren eremuan jarriko 
da, udal lurretan, eta Leintz es-
kualdeko 600 familia energia 
berdez hornituko ditu".

Karbono dioxidoa, arazo
Udal Gobernua CO2 emisioak 
gutxitzeko lanean ari dela adie-
razi du alkateak, eta 2018an 
onartutako Mugikortasun Planak, 
besteak beste, udalerriko bide-
gorrien sarea handitzea, Ekobu-

lebar-a, autobus geltokia aldatzea, 
igogailu publikoak eta TAO 
ezartzea jasotzen ditu helburu 
horiek lortzeko. Edozelan ere, 
arazo handia da. "Arrasaten 
14.500 ibilgailu pribatu daude 
erroldatuta, eta horiei 9.000 ibil-
gailu gehitu behar zaizkie, egu-
nero udalerrian sartzen direnak". 
Horren ondorioz, garraiotik 
eratorritako CO2 emisioak (% 
31,3) industriak isuritakoak (% 
30,9) baino handiagoak dira.

Kiroldegian hainbat neurri
Kirol instalazioetan ere neurriak 
hartuko ditu Udal Gobernuak. 
"Igerilekuetan uraren tenpera-
tura gradu bat jaitsiko da, %7ko 
aurrezpena lortuz, eta klimati-
zazio orokorrean ere neurri 
berean murriztuko da, beste % 
7ko aurrezpena lortuz".

Kirol instalazio publiko guz-
tietatik, Musakolako kiroldegia 
da energia eta gas gehien kon-
tsumitzen duena, instalazio 
guztien %50. Mojategik %25 
kontsumitzen du, Uarkapek %16 
eta Iturripek %9.

2021ean, Iturripeko argi guztiak 
LED sistemara aldatu zituzten 
(32.000 euro). 2023an, inbertsioak 
Uarkapen egingo direla azaldu 
du alkateak, barruko argiteria 
LEDera pasatuz. Horretara 30.000 
euro bideratuko ditu Gobernuak. 
"Halaber, Uarkapeko teilatuan 
ere panel fotovoltaikoak jarriko 
ditugu eta horretarako 40.000 
euro inbertituko ditugu".

Gabonetan ere egokitzapenak
Gabonetako argiak pizteko or-
duak mugatu egingo ditu Udalak, 
"energia aurrezteko". Hala, aben-
duaren 1etik urtarrilaren 8ra, 
18:00etatik 22:00etara piztuko 
dira –iaz, 00:00ak arte egon ziren 
piztuta–. "Energia aurrezpena 
%35 ingurukoa izango da". 

Herritar bat paseoan, gauez. E.A.B.

Kostua ia erdira murriztu 
da argiterian lau urtean
2017an, arrasateko udalak 298.427,00 euro ordaindu zituen argiteria publikoan, orduko 
2.150.580 kilowatt kontsumituta; 2021ean, aldiz, orduko 1.400.224 kilowatt kontsumitu 
ziren, eta horrek 162.427,69 euroko kostua izan zuen, ia bi aldiz gutxiago
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Eneko Azurmendi Barrena aRRaSatE
Joan den zapatuan egin zuten, 
Musakola Bizirik ekimenaren 
baitan, Musakolako Gazte Egu-
na. "Iaz, pandemiako neurri 
murriztaileak zirela eta, ezin 
izan genuen egin, baina aurten-
goa oso arrakastatsua izan da", 
dio Mikel San Miguelek, Jai 
Batzordeko kideak. Izan ere, 130 
bat gaztek eman zuten izena 
bazkarirako, "aurreko urteetan 
baino dezente gehiagok". Horrez 
gain, eguraldia lagun izan zuten, 
eta, beraz, "oso balorazio posi-
tiboa" egin dute. "2013an egin 
genuen lehenengoz, eta egon-
kortzen ari den egun bat dela 
esan genezake", nabarmendu du 
San Miguelek. 

Gazte Egunaz gain, datozen 
asteetan ere hainbat ekintza 
edukiko dituzte Musakola Bizi-
rik egitarauaren baitan. Aben-
duaren 6an, urteroko ohiturari 
jarraituz, San Nikolas eguneko 
boloa izango dute auzo-alkate-
tzaren eskutik; eta abenduaren 
17an, berriz, Baserritarren Egu-
na egingo dute.

Baserritarren Eguna, lehen aldiz
"Musakola beti izan da baserri 
auzoa, eta horregatik pentsatu 
genuen Baserritarren Eguna 
antolatzea", dio San Miguelek. 
Hala, iaz ziren egitekoak lehen 

edizioa, baina ezin izan zuten; 
aurten, ordea, egiteko moduan 
izango dira. "Trikitilariekin la-
gunduta poteo musikatua egon-
go da goizean. Gero, herri baz-
karia egingo dugu, eta, arratsal-
dea girotzeko, musika egongo 
da. Edozelan ere, hemendik 
abenduaren 17ra bitartean, ba-
liteke beste ekintzaren bat gehi-
tzea. Tabernariei proposatuko 
diegu txistorra eskaintzea. Izan 
ere, santamasak gertu izango 
ditugu, eta ordurako motorrak 
berotzen joateko baliatu gura 
dugu egun hori". 

Ziorla Fest, bestalde, "kolokan" 
dago: "Diru aldetik zailtasunak 
ditugu, Udaletik ere ez zaigu 
iritsi behar besteko laguntzarik, 
eta, beraz, egokitu egin beharko 
dugu. Dena den, ezin dugu ziur-
tatu egingo dugunik". Urtea 
bukatzeko, hori bai, San Silves-
tre lasterketa egingo dute.

Pandemia garaian sortu zuten
Komertzioei eta tabernariei la-
guntzeko sortu zuten Musakola 
Bizirik, 2020an, "auzoa bizirik 
mantentzeko". Aurten, hiruga-
rrenez ari dira egiten.

Musakolako Gazte Egunean jendetza batu zen joan den zapatuan. GOIENA

Bizirik jarraitzeko berme 
erabatekoa du Zigarrolak
Musakola bizirik ekimenak hirugarren urtea du aurten, eta, oraingoz, "martxa onean" 
doa; gazte Egunean "uste baino jende gehiago" batu zela azaldu du Jai batzordeak, 
eta baikor daude abenduaren 17an lehenengoz egingo duten baserritarren Egunerako 

Arrasate Zientzia Elkarteak an-
tolatutako Iragana astintzen 
hitzaldi zikloaren baitan, fran-
kismoaren ondorioz XX. mendean 
gertatutako bilakaera demogra-
fiko eta soziala izango du hizpi-
de Jon Delgado ikerlariak, Arra-
sateko erroldetatik abiatuta. 
Kulturateko areto nagusian 
izango da saioa, azaroaren 16an, 
eguaztena, 19:00etan.

Jon Delgado 
ikerlariak hitzaldia 
egingo du Kulturaten

Annie Ernaux idazle frantsesa-
ren La femme gelée eleberria 
euskaratzea du helburu aurten-
go edizioak. Lehiaketako par-
te-hartzaileek antolatzaileek 
proposatutako lagina euskaratu 
eta aed@aedelkartea.eus helbi-
dera bidali beharko dute, urta-
rrilaren 6a baino lehen. Epai-
mahaiak izendatutako irabazleak 
3.000 euroko saria irabaziko du. 

Jokin Zaitegi 
sariketaren aurtengo 
edizioa martxan da

Emakume musulmanak euskal 
gizartean integratzeko helburu 
duen IMME elkarteak pare bat 
ekintza egingo ditu bihar: bate-
tik, 10:00etan, bigarren eskuko 
arropa salmenta egongo da, bi-
suteria eta janari-dastaketa ba-
tekin batera; bestetik, 12:00etan, 
dantza latinoen ekitaldi bat 
egongo da. Herritarrak parte 
hartzera gonbidatu dituzte.

IMME elkarteak festa 
egingo du bihar, 
zapatua, Biteri plazan

Aurten, lehenengoz, Aguraingo 
klaratarrek egindako produktuak 
salduko dituzte Gabonetan Ha-
rreman Dendan; besteak beste, 
trufak, trufazko turroiak, kro-
kantiz beteriko gutiziak eta 
te-pastak. Eta eskaera egiteko 
aukera ere izango dute bezeroek. 
Klaratarrek bidezko merkatari-
tzako panela erabiltzen dute 
euren gozoak egiteko.

Aguraingo klaratarren 
produktu gozoak 
Harreman Dendan

Gala lirikorako sarrerak, domekatik aurrera
Abenduaren 15ean egingo duten galarako sarrerak Amaia 
antzokiko leihatilan, udal webgunean edo ozenkielkartea@
hotmail.es helbidera idatzita eskuratu ahalko dira.

'Alzheimerra eta gizartea' hitzaldia
Arrasateko Nagusien Kontseiluak antolatuta, hitzaldia egingo 
du Koldo Aulestia Afagiko presidenteak azaroaren 15ean, 
martitzena, Kulturateko areto nagusian, 17:30ean.

'Instituzioak emakumeok ere kolpatzen gaitu'
Irune Costumerok hitzaldia egingo du azaroaren 16an, 
eguaztena, Kulturateko Jokin Zaitegi gelan, 18:30ean.

oHaRRak
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Bihar, zapatua, 11:00etan hasi-
ta, Haurtzaroa, nerabezaroa eta 
pantailak: familian teknologiaren 
erabilera arduratsua sustatuz 
izenburuko hitzaldia egingo du 
Rakel Gamito arrasatearrak 
Avesantesen elkartean –Santa 
Teresa kalea 12–. Hezkuntza 
Zientzietan doktore eta EHUko 
irakasle eta ikertzailea da. 

0 eta 14 urte arteko seme-ala-
bak dituzten gurasoei zuzen-
dutako saioan, errealitate di-
gitalaren ertzei helduko die 
hizlariak. Digitalizazioaren 
arriskuak eta onurak azaltzeko, 
galdera ugari egingo dizkie 
entzuleei, "familiak teknologia-
ren erabilera seguruan daukan 
rolaz hausnartu ahal izateko".

14 urtetik beherakoen 
pantailen erabilera 
segurua berbagai

Abenduaren 17an egingo dute 
Txatxilipurdi elkarteak antola-
tutako Jostailu Truke Merkatua. 
Etxean erabiltzen ez diren jos-
tailuak beste batzuekin aldatze-
ko aukera emango du, berriak 
erosi beharrean. Gabon garaian 
kontsumo arduratsua sustatze-
ko ekimen hori errotuta dago 
herrian, hemeretzigarren aldiz 
egingo baitute aurten. Horreta-
rako, jostailuak batu eta tru-
ke-txartelak banatzeari ekingo 
diote datorren astean: hilaren 
17an eta 18an, Santa Marinako 
ludotekan jarriko dute postua, 
17:00etatik 18:30era; eta hilaren 
19an, Legarra plazan, 12:00etatik 
13:30era. Beste sei hitzordu ere 
egongo dira aurrerago.

Jostailuak biltzen 
hasiko dira Truke 
Merkatura eramateko

Hasier Larrea aRRaSatE
Sare eskuzabala ehuntzea lortu 
dute Mondravemberreko kideek, 
enpresa, komertzio, taberna eta 
norbanakoen laguntzarekin. 
Iazko azaroan 9.000 euro batu 
zituzten denen artean, Derion 
dagoen CIC BioGUNE laborate-
giari dohaintzan emateko. "Pros-
tatako minbiziaren ikerketa-zen-
tro hori bisitatzen egon ginenean 
ikusi genuen soilik probeta bat 
erosteko diru-kopurua eman 
geniela, baina ikerlariek aipatu 
ziguten handia dela egiten du-
guna, ikusgarritasuna ematen 
diogulako euren lanari", azaldu 
du Iban Arroiabek, Mondravem-
berreko kideak. 

Astebururo zerbait
Aisialdiko ekintzak baliatuta 
ematen diote zabalkundea kau-
sari. Esaterako, Mondraren eta 
UDAren arteko futbol derbian 
protagonismo berezia izan zuten 
duela hiru aste. Joan den aste-
buruan, aldiz, bertso-desafioa 

egin zuten Urrin tabernan, eta 
zapatuan mus txapelketa izango 
dute Uarkapen, 16:00etan hasita: 
"Iazkoak harrera beroa izan 
zuen, baina biharkoak handiagoa 
izango du, sari potoloak egongo 
baitira jokoan; horregatik eska-
tu diogu Udalari pilotalekua 
gordetzeko". 

Hilaren 19ko eguerdian, Elo-
rregi auzoan egingo dute tril 
Debagoieneko Movember tal-
deekin, arratsaldean bisita gi-
datuan parte hartuko dute Arra-
saten, Arantza Otaduiren esku-
tik, eta, eguna borobiltzeko, 
afari solidarioa eskainiko diete 
Taxka tabernan.

Gazteen kontzientziazioa sus-
tatze aldera, Aretxabaletako 
Lanbide Eskolan minbiziari 
buruzko hitzaldia egingo du 
hilaren 25ean Arkaitz Carrace-
do ikerlariak. Hurrengo egune-
ko mendi martxarekin, Herriko 
Plazako argazki erraldoiarekin 
eta elkarteko kideen bazkaria-
rekin osatuko dute egitaraua.  

Urriko azken asteburuan, King's ile-apaindegian bibotea txukuntzen. GOIENA

Ekintza ugari aurretik 
bibotearen hilabetean
gizonezkoen osasun arazoak ikusarazteko, Mondravember elkarteak zortzigarren 
aldiz antolatzen dihardu azaroko egitaraua. iazko ekitaldiei segida emango diete; 
adibidez, zapatu arratsaldean uarkape pilotalekuan egingo duten mus txapelketari
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Hasier Larrea ARRASAtE
Saioa karate kluba ez da tokiko 
txapelketetan bakarrik ezaguna. 
2000ko hamarkada hasieran eta 
2015 inguruan lortutako balen-
trien parera iritsi dira azken bi 
urteotan; nazioarteko borroka-
lari onenekin aurrez aurre lehia-
tzera, alegia. Kontuan hartuta 
1998an jaiotakoa dela torneoetan 
aritzen den borrokalari zaha-
rrena, harrobi gaztean harribi-
txiak aurkitzeko gai direla ezin 
uka. "Sekreturik ez dago, entre-
natzea, sakrifikatzea eta kon-
promisoz jardutea, besterik ez", 
dio Carlos Sanchez prestatzaileak.

Sasoiko daude 
Kumite modalitateko kadete, 
junior eta senior mailetan ari 
dira onena ematen, elkarren 
antzeko pisua duten aurkariekin 
indarrak neurtuta. Euskadiko 
txapelketan, urrian, lau domi-
naren jabe egin ziren, eta horien 
artean zegoen Xavier Varteniuc 
kadeteak lortutako urrea. Aste-
bete lehenago, Zaragozan bron-
tzea erdietsi zuen Iosu Madina-
beitia seniorrak, eta Espainia 
mailako borrokalariak garaitze-
ko abilezia baduela erakutsi. 

Beste urrats bat eman zuten 
joan den asteburuan Lisboan 
(Portugal), Europako Kyokushin-
kai World Federation txapelke-
tari dagokion jardunaldian. Aitor 
Madinabeitiak, Xavier Varteniu-
cek, Julen Bermejok, Danel Izu-
rrategik eta Irati Izurrategik esku 
hartu zuten bertan, eta Bermejok 
eta Izurrategi anai-arrebek bron-
tzezko domina bana eskuratu 
zuten. "Oso pozik gaude, Europa 
mailan horrela aritzea gauza 
handia baita. Poloniako, Bulga-
riako, Israelgo eta Armeniako 
karatekak dira gaur egun lehia-
korrenak, nazioarteko txapeldu-
nak dira, eta gu gai izan gara 
beraien aurrean modu duinean 
jarduteko. Zorionak denei egin-
dako lanagatik", adierazi du 
Sanchezek. 

Gehiagoren bila
Gazteak izan arren, badute espe-
rientzia nazioarteko borrokaldie-
tan. Iaz, esaterako, Krakoviako 
(Polonia) Munduko Txapelketa-
rako sailkatzea lortu zuten Leire 
Valorrek, Aitor Madinabeitiak 
eta Danel Izurrategik. Joera ho-
rri jarraipena ematen saiatuko 
dira aurrerantzean ere.

Asteburuan Lisboan lehiatu ziren bost karateka arrasatearrak. SAIOA KARATE KLUBA

Nazioartean ere ematen 
dute maila karatekek
Saioa klubeko borrokalari gazteek kilometro mordoxka egin dituzte azkenaldian 
lehiaketetan parte hartzeko, baina merezi izan diete joan-etorriek, domina ugarirekin 
itzuli baitira hitzorduetatik. Europako onenen pare aritzeko gai direla erakutsi dute
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Ingelesezko haur antzerkia
Gaur, 18:30ean Kulturaten, Kids & Us eta Ibai-arteren eskutik.

Ganberock jaialdia
Bihar, 19:00etan, Taupako terrazan, Nuevo Catecismo Catolico 
musika taldea –urriaren 22an atzeratutako kontzertua–. 

Kontzertuak gaztetxean
Bihar, 22:00etan, Motz, Larru Beltzak eta DJ Edozer. 

Kooltur Ostegunak: Antton Telleria
Esatari tolosarraren bakarrizketa umoretsuak izango du tokia 
gaztetxean, hilaren 17an, 22:00etan hasita.

oHARRAK

H.L. ARRASATE
Helduen euskarazko ipuin kon-
talaritzari zirkuitu propioa es-
kaintzeko asmoz, Intujai konpai-
niak Heldu da kontua ekimena 
bultzatu du. Urtero bi kontalari 
sarituko ditu epaimahai aditu 
batek, eta lehen aldi honetan 
Mireia Delgado durangarrari eta 
Maider Alcelay arrasatearrari 
eman diete zazpi udal bibliote-
karen egitarauan sorkuntza pro-
pioko istorioak kontatzeko au-
kera. Hala, etxean jokatuko du 
Alcelayk; zehazki, Kulturateko 
Jokin Zaitegi aretoan, datorren 

eguenean, 19:00etan. Igor Sala 
musikariaren akordeoi melodiek 
lagunduta, emakumeak protago-
nista dituen kontaketak plazara-
tuko ditu. "Literaturatik molda-
tutako, amonak kontatutako eta 
abestietan entzundako istorioz 
osatuta dago Emeen kemen", dio. 

Datozen egunetan, haurren-
tzako ipuin kontaketak eskai-
niko ditu udal bibliotekak; esa-
terako, asteazkenean Santa 
Marinan Pello Añorga arituko 
da eta hilaren 19an Kulturaten 
Saroa Bikandi –izen-ematea, 
arrasate.eus-en–.

Bibliotekako ekintzen artean, 
helduentzako ipuin kontaketa 
Maider Alcelayk 'Emeen kemen' ipuin sorta aurkeztuko 
du hilaren 17an, 'Heldu da kontua' zirkuituaren baitan

H.L. ARRASATE
Apirilean kaleratu zuen lehen 
kontaketa labur erotikoa, Di-
versidad Literaria argitaletxea-
ren eskutik, Belle Rose izengoi-
tiarekin. Contigo bajo la tormen-
ta izena jarri zion, eta helduen 
harreman irekiei buruz hitz 
egiten zuen istorioak. Izandako 
arrakasta ikusita, liburu oso bat 
idazteko baliabide guztiak es-
kaini dizkio argitaletxeak. Ezin 
muzin egin halako mokaduari. 
"Ordenagailu aurrean edo kalean 
ideiak barra-barra sortzen zaiz-
kit. Pertsonaia desberdinen 

bidez kontaketa askeak idatzi 
ditut, guztiak sexu-ulerkera za-
baltzearekin lotuta", adierazi du 
Iñiguezek. 

Adin eta egoera guztietako 
protagonistak aurkituko ditu 
irakurleak liburuan, bikote-ha-
rremanen inguruan gogoeta 
egiteko aproposak. Aipatu dio-
tenez, "modu dotore eta zuzenean" 
lantzen du erotika, zentzumenek 
hautematen dutena "sakontasu-
nez" azalduta. Gertuko pertsona 
"askok" egin diote alea eskura-
tzeko eskaria. Kajoi tabernan 
banatuko ditu, azalpenen ostean.  

Argitaratu duen liburu erotikoa 
aurkeztuko du Gema Iñiguezek
gaur, 19:30ean, Kajoin, hamalau kontaketa labur dituen 
'¡Cuidado! zona húmeda'-ri buruz arituko da idazlea

Hasier Larrea ARRASATE
Hamazazpi panel grafikoz, pan-
taila batek eta garaiko jantzi 
zein musika-tresnaz hornitu 
dute Arrasate Musikaleko ar-
duradunek Kulturateko klaus-
troa. Beste bi astez egongo da 
bisitatzeko aukera. "Iaz hasi 
ginen lanean, bazkide, ikasle 
eta herritarrei material histo-
rikoa eskatuz; argazkiak ez ezik, 
bizipenak aurkituko ditu bisi-
tariak erakusketan", azaldu du 
Marta Izagirrek, Arrasate Mu-
sikaleko zuzendariak.

Joan den azaroaren 2an bete 
zuen mende erdia herriko mu-
sika eskola nagusiak. Gaur egun, 
"osasuntsu" dago, 500 ikaslek, 
30 irakaslek, bandak, big bandak 
eta bestelako talde ugarik gor-
puzten baitute proiektua. Puntu 
horretara heltzeko urratutako 
bidearen pista batzuk ematen 
ditu klaustroko galeriak. Izagi-
rrek gogoan duenez, 60ko ha-
markadarako bazeuden "koruak, 
txistulariak, gaiteroak eta zar-
zuelak" Arrasaten. Beraz, giro 
hark eman zuen bultzada Gi-
puzkoako lehen musika eskole-
takoa izango zena sortzeko: 
"Piano ikasketadun bederatzi 
maistra eta Juan Arzamendi 
irakaslea hasi ziren solfeo-esko-
lak ematen, eta lortu zuten, 
pixkanaka, musika-tresnak jotzen 

irakastea ere". Ikasleak forma-
tu ahala eratu zuten orkestra 
sinfonikoa, 80ko hamarkadaren 
hasieran urrezko aroa biziko 
zuena, Frantzian, Ingalaterran, 
Italian eta Alemanian kontzer-
tuak ematera iritsi baitzen. 

Bizitokiz bizitoki
Zerrajera Metalurgikoa, Apren-
dices eta Monterron jauregia 
izan dira urte hauetan akade-
miaren egoitzak. 33 urteren 
ostean, Aprendices eraberritura 
lekualdatuko dira 2023 hasieran; 
Juan Arzamendi Musika Etxera, 
alegia. Lehen urteetako gidaria 
omendua izango da modu ho-
rretan, Izagirrek aipatu bezala, 
"baldintza duinetan" garatu ahal 
izango dutelako egunerokotasu-
na. Ziur urtemugako ospakizu-
nen artean zerbait berezia egin-
go dutela bizitoki berrian. 

Herritarrak, kuriositatez, Kulturateko klaustroko panelei begira. H.L.

Musikagintzari egindako 
ekarpena, era dotorean
Hamaika ikasle eta irakasle pasa dira Arrasate Musikaletik 50 urteotan. Herria 
koloreztatu dute zazpi musika notetatik abiatuta. Aztarna hori modu grafikoan adierazi 
dute Kulturateko klaustroan, 60ko hamarkadatik aurrerako bidaia proposatuz

'ZAZPI NOTA, NAHI 
BESTE KOLORE' LELOA 
DARABIL ESKOLAK 
OSPAKIZUNEN 
EKINTZETARAKO

Alberto eta Unai Urretxo anaiek 
eta haien lehengusu Mikel 
Arkauzek familia giroko 
mahai-ingurua egin zuten 
martitzenean. AMn hasitako 
tronboi-jole profesionalak dira 
hirurak, mundu osoan 
kontzertuak ematera ohituak 
daudenak. Anekdota ugari 
kontatu zituzten lepo bete zen 
Kulturateko areto nagusian, 
baita elkar zirikatu ere. Hiru senitartekoak, irribarretsu klaustroan. H.L.

Luxuzko solaskideak
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A.E.G. aRaMaio
1992 eta 2007 bitartean jaiotako 
herritarrak elkartuko dira bihar, 
zapatua. Aramaioko sanmarti-
netako kintada ospatuko dute, 
Gazte Asanbladak antolatuta.

Goizean poteoa egingo dute 
Bizente Goikoetxea plazan, eta 
aprobetxatuko dute momentua 
plaza bera dekoratzeko. Izan 
ere, eguneko ospakizunak han 
bertan egingo dituzte.

Bazkaria, plazan
Bazkarira mozorrotuta joango 
dira kintoak. "Egutegi txinata-
rraren arabera, kintada bakoitza 
dagokion animaliaz joango da; 
adibidez, 2005ekoak oilarrez 
mozorrotuta joango gara", azal-
du du antolakuntza taldeko Oihan 
Azkaratek.

100 pertsona baino gehiago 
elkartuko dira bazkarian: en-
tsalada eta oilaskoa izango dute.

Arratsaldean, pikea izango 
dute; askotariko jolasak egingo 
dituzte, eta gauean Gantzagako 
jaietara joateko asmoa dutela 
dio Azkaratek. "Garai honetan 
gazteendako ekintza gutxi egoten 
direlako antolatu dugu kintada", 
dio, arrazoiez galdetuta. 

Gazteak, jaietan. ARTXIBOKO IRUDIA

Sanmartinetako kintada 
ospatuko dute gazteek bihar
1992 eta 2007 bitartean jaiotakoak elkartuko dira: 
bazkarira mozorrotutako joango dira, animaliaz

Gantzagako San Melixan jaiak 
ospatuko dituzte aste bukaeran. 
Kanpai errepikarekin eta etxa-
fuegoekin hasiko dituzte jaiak. 
Ondoren, meza izango dute, Are-
txabaletako abesbatzak abestuta, 
eta bermut dantza eta bingoa. 
Arratsaldean, XIII. patata-tortilla 
txapelketa egingo dute; sari ba-
naketa eta dastaketa 19:30ean 
izango da. Bitartean, umeendako 

puzgarriak eta jolasak egongo 
dira, eta 23:00etan, dantzaldia, 
AZ Gaubelakek girotuta.

Domekan, Arrasate Musika-
leko Txistulari Bandak kontzer-
tua egingo du. Zazpi musikarik 
osatutako taldeak euskal doinuak 
joko ditu Gantzagan, 11:15ean. 
Ondoren, auzoan hain ezaguna 
den 40. Txirrindulari Igoera 
egingo dute, 12:30ean. 13:00etan, 
triki-poteoa egingo dute Ara-
maioko trikitilariekin, eta jaiak 
tute txapelketarekin bukatuko 
dituzte.

Arrasate Musikaleko 
txistulariak izango 
dira Gantzagan

Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Irailean hasi zuten San Martin 
pilota txapelketa, eta bihar, za-
patua, amaituko dute. "Txapel-
keta ondo joan da, partidu asko 
jokatu dira eta jende asko mu-
gitu da Araba aldetik", azaldu 
du Aramaioko pilota elkarteko 
kide Heriberto Arriolabengoak.

16:00etan hasiko dituzte finalak. 
Kategoriaka jokatuko dituzte; 
zazpi, guztira. Horrez gain, Ara-
maioko pilota eskolako benjamin 
mailako neska-mutikoek erakus-
taldia egingo dute. "Aramaioko 
sei pilotarik egingo dute erakus-
taldia", dio Arriolabengoak.

Finalean, aramaioarrak
Infantil A kategorian Aramaioko 
bikote batek jokatuko du finala; 
hain zuzen, Unax Gonzalez eta 
Markel Beitia bikotea lehiatuko 
dira Txukun Lakua taldeko Ager 
Beobideren eta Ander Seararen 
aurka: "Finala irabazteko fabo-
ritoak dira aramaioarrak".

Arriolabengoak nabarmendu 
du 20:00 aldera izango dela sari 

banaketa ekitaldia: "Udal ordez-
kariak eta Arabako Pilota Fede-
razioko ordezkariak etorriko 
dira sari banaketara".

Behera doan zaletasuna
Txapelketak orain arte emanda-
koarekin gustura dago Arriola-
bengoa, baina pilotarekiko zale-
tasunak kezkatzen du: "Egoera 
txarto dago, ez dabil jenderik, 
pilotari gutxi daude". Egoera 
horren aurrean, nabarmendu du 
pilotan dabiltzanak oso gustura 
dabiltzala. 

Nagusien kategorian, Markel 
Arriolabengoak bakarrik jarrai-
tzen du lehiatzen. Azkeneko 
urteetan Legutioko elkartean 
dabil: iaz, Lurraldeko Txapelke-
ta irabazi zuen, esaterako.

Eskuineko bikotea, gerriko gorriarekin, Unax Gonzalez eta Markel Beitia. HERIBERTO ARRIOLABENGOA

Iritsi dira San Martin 
txapelketako finalak
bihar, zapatua, jokatuko dituzte Viii. San Martin txapelketako pilota finalak. 16:00etan 
hasiko dituzte lehiak; guztira, zazpi final jokatuko dituzte. tartean egongo da Markel 
beitia eta unax gonzalez aramaioarrek osatzen duten bikotea

GUSTURA DAUDE 
TXAPELKETAK EMAN 
DUENAREKIN; ARABA 
ALDETIK JENDE ASKO 
ETORRI DELA DIOTE

Bilera irekia egingo du Statkraft 
enpresak azaroaren 16an, eguaz-
tena, kultura etxean. Aramaio 
eta Eskoriatza artean planteatu 
duten proiektu eolikoaren berri 
eman eta proiektu horren ingu-
ruan herritarrek izan ditzaketen 
galderak erantzungo dituzte. 
Lierni Altuna alkatea eta Iban 
Herrarte zinegotzia ere batza-
rrean izango dira.

Statkraft-ek parke 
eolikoaren proiektua 
azalduko du

Trikikalejira trikiti eskolak os-
pakizuna egingo du gaur, San 
Martin egunez. 18:30ean elkar-
tuko dira plazan trikitilariak 
eta pandero-joleak eta kalejira 
egingo dute. Ondoren, emanaldia 
egingo dute plazan bertan. Ja-
tekoa eta edatekoa elkarteak 
berak jarriko du; herritarrak 
gonbidatu nahi dituzte ekitaldian 
parte hartzera.

Trikiti doinuekin 
ospatuko dute San 
Martin eguna

16:00etan hasita izango 
dira finalak:

• Infantilak (B): Zaramaga-
Txukun Lakua.

• Alebinak (B): Agurain-
Adurtza

• Alebinak (A): Herriaren-
Amurrio

• Aramaioko pilotarien 
erakustaldia

• Benjaminak: Adurtza-
Herriaren

• Infantilak (A): Aramaio-
Txukun Lakua

• Infantil neskak: 
Zaragama-Adurtza

• Kadeteak: Txukun 
Lakua-Txukun Lakua

Biharko 
partiduak
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Liburu-tailerra gidatuko du 
Maite Mutuberria ilustratzaileak 
azaroaren 15ean (17:30-19:00), 8 
eta 12 urte bitarteko haurren-
dako. Marrazketaren, koader-
naketaren eta hitz-jolasen tek-
niken bidez ilustrazioaren mun-
duan murgilduko dira horiek. 

Azaroaren 30ean, ostera, Ixa-
bel Agirresarobek Udazken zopak 
ipuin saioa eskainiko die 5 eta 
8 urte bitarteko haurrei (18:00). 
Debalde dira, baina aurretik 
eman behar da izena.

Helduendako, ostera, literatu-
ra solasaldia izango da hilaren 
16an (18:00). Naguib Mahfouz 
idazle egiptoarraren El callejón 
de los milagros liburuaren buel-
tan jardungo dute, gaztelaniaz.

Haurrentzako liburu-
tailerra eta ipuin 
saioa liburutegian

Dantzari eskainitako bi eguneko 
proposamena egin du Jaiki el-
karteak. Gaur, egubakoitza, ecs-
tatic saioa egingo dute (18:00-21:00), 
Oskar Estangak gidatuta. Bi 
orduko dantzaldi librea izango 
da, "hitzik, zapatarik eta subs-
tantziarik gabe". Eta zapaturako, 
kontakt inprobisazio ikastaroa 
antolatu dute (10:30-13:30 eta 16:00-
18:00). Ondoren, jam irekia izan-
go da. Ekitaldi guztiak kiroldegian 
izango dira.

Ez da eskarmenturik behar 
baterako zein besterako, baina 
izena aurretik eman behar da: 
688 81 96 65. Ecstatic saioaren 
prezioa 15 euro da –langabeek, 
10 euro– eta ikastaroarena, 35 
euro –langabeek, 25 euro–. 

Ecstatic saioa eta 
kontakt inprobisazio 
ikastaroa asteburuan

Mirari Altube aREtXabaLEta
Ohiko osoko bilkuran elkartu 
zen udalbatza joan den eguaz-
tenean. Aho batez onartu zuten 
kale garbiketa zerbitzua beste 
urtebetez luzatzea Zerbitzu en-
presari. Hala, datorren urtean 
lizitaziora atera beharko da. 
Bestetik, Debagoieneko Manko-
munitatearekin hitzarmena si-
natzea onartu zuten Lanbideren 
bitartez langileak kontratatzeko, 
urtero legez. 

Euskara ikasleei bideratutako 
laguntza partida handitzea era-
baki zuten; izan ere, aurtengo 
eskaera guztiendako ez da diru 
nahikoa izan, Koldo Zubillagak 
adierazi zuenez: "Hemendik au-
rrera ere arazorik izan ez dadin, 
igotzea proposatu dugu".

Kuartela konpontzeko eskaera
Kuartela elkarteko ordezkaritza 
bat izan zen osoko bilkuran. 
Eraikinaren egoeraren berri 
ematera joan ziren, ehun bat 
bazkideren izenean, eta "Udalak 
hartutako konpromisoak" bete-
tzeko eskatzera. "Komunak egoe-
ra tamalgarrian daude eta egu-
rrezko eskailerak gero eta oke-
rrago, sitsaren erruz", adierazi 
zuen ordezkari lanak egin zituen 
Josu Irurek. Baina bereziki ins-
talazio elektrikoak kezkatzen 
ditu bertako erabiltzaileak. 

Kuarteleko lehenengo jaialdia 
egin zutenean, 2019an, kontura-
tu zirela instalazio hori egoera 
kaskarrean zegoela adierazi zuen, 
eta gaineratu Udalari berri eman 
ziotela. Iazko ekainean, "orain 
arteko sustorik handiena" bizi 
izan zuten: koadro elektrikoak 
su hartu zuen. "Iaz, partida bat 
onartu zenuten konpontzeko, 
baina azaroan gaude eta aurre-
rapausorik ez dago". Gaineratu 
zuten neguaren etorrerarekin 
berogailuak pizterakoan gerta 
daitekeenak kezka handia era-
giten diela.

Unai Elkoro alkateak erantzun 
zien instalazio elektrikoari kon-
ponbidea topatzea bere gain 
hartzen duela, eta dagoeneko 
aurrekontu bat eskatuta dauka-
la: "Konpromisoa hartzen dut 
Udaletik joan aurretik martxan 
egotea". Bilera batera deituko 
dituela esan zien. 

Komunei dagokienez, komen-
tukoak kuartelera eramatea 
aztertzen hasi direla aipatu zien: 
"Egoera onean daudelako".

EH Bilduko Ion Albizuk es-
kertu egin zuen osoko bilkura-
ra joan izana berri ematera.

Kuartela elkarteko ordezkaritza udalbatzako kideen aurrean. MIRARI ALTUBE

Konpromisoak betetzeko 
eskatu dute kuartelekoek
Eguaztenean egindako ohiko osoko bilkuran izan zen elkartearen ordezkaritza bat, eta 
100 bat bazkide batzen dituen eraikinaren egoera "negargarriaren" berri eman zuten; 
hainbat konponketa egiteko baietza jaso arren halakorik ez dela etorri salatu zuten

EUSKARALDIA BATZORDEA

Baietz lortu 1.500 izen-emate!
Goiena komunitatea / Euskaraldia / aREtXabaLEta

Hasi gara atzera kontaketarekin eta horrekin batera kaleen apainketarekin! 
Aurten, erronkak hartzeko urtea da, eta, horregatik, lehenengo erronka geuk 
bota dugu: baietz Aretxabaletan 1.500 parte-hartzaile! Ez duzu oraindik izenik 
eman? Ez itxaron azken unera arte. Lagundu termometroa betetzen!
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Zortzi urte beteko ditu Aretxa-
baletako EH Bilduren bozera-
maile lanetan, baina oraindik 
ez zaizkio indarrak agortu.
Zelako agintaldia izan da?
Berezia. COVIDak baldintzatu 
du eta kudeaketari kritika egi-
tea demagogikoa izango litzate-
ke, guztiok egin dugulako ahal 
izan duguna. Era berean, garai 
ona izan da barrura begiratzeko, 
baita Udalean ere, eta, gure us-
tez, hori ez da aprobetxatu hain-
bat kontu konpontzeko.

Gobernu Batzordean egon zarete 
eta Hiri Antolamenduaren Plan Oro-
korra lantzen hasteko ardura har-
tu zenuten, baina gero, bertan 
behera geratu zen guztia.
Nik esan izan dut gu ez garela 
oposizio arrunta. Orain dela 

zortzi, urte hautu bat egin ge-
nuen: gure denbora inbertituko 
genuela proposamen serioak 
eta landuak aurkezteko, eta ez 
makilak erruberetan sartzeko. 
Ni ez nago hor horretarako, ez 
da nire profila. Eta hautu ho-
rretatik etorri dira gure eraba-
kiak: HAPOren ardura hartzea 
eta Gobernu Batzordean parte 
hartzea. Bide hori, baina, alde-
bakarrez bukatu zen; apurtu 
egin zuten. Gure lanerako pres-
tutasuna osoa zenez, mezularia 
hiltzen saiatu ziren, mezuaren 

kontra borrokatzeko argumen-
turik ez zutelako. Eta hori ez 
zen gertatu edozein unetan: 
Gasteizko Legebiltzarreko hau-
teskundeak EH Bilduk Aretxa-
baletan irabazi ondoren. Gure 
susmoa da ez ote zuten inkes-
taren bat eta horrek urduritu. 
Horren ondoren etorri zelako 
erabakia.
Horrek baldintzatu du Udal Gober-
nuaren eta oposizioaren arteko 
harremana?
Lan-kontuetan harremanak onak 
dira; elkarri proposatzen diz-
kiogu ideiak eta biok serioski 
hausnartzen ditugu besteenak; 
guk, behintzat, bai. Baina egia 
da foro askotatik kanpo man-
tendu gaituztela, eta ez bakarrik 
orain, HAPOren ardura genue-
nean ere bai; adibide bat jar-
tzearren, Kurtzebarri institu-
tuaren aferan espresuki ezta-
baida horretatik kanpo manten-
du gintuzten.
Klima larrialdiarekin oso kezkatu-
ta agertu zarete. Ezer egin da?
Denborak arrazoia eman digula 
uste dut. Klima larrialdian eta 
energia trantsizioan indarrak 
jarri ditugu, bi arrazoirengatik: 
batetik, guretako erdigunean 
dagoen gaia delako; eta, bestetik, 
Udal Gobernua ikusi dugulako 
kokatuta ia negazionismoan une 
batzuetan. Eta guk palanka egi-
teko ardura sentitu dugu. Baina 
ez da ezer egin zortzi urtean; 
egin den bakarra izan da argite-
ria LEDera pasatzea, eta hori, 
inbertsiorik egin beharrik ez 
delako egon. Eta bat-batean, orain, 
urduritu egin da Udal Gobernua, 
energiaren kostuak, besteak bes-
te, kinka larrian jarri duelako 
kiroldegia. Eta guk diogu edozein 
erabaki hartu behar badute hori 
izan dadila jendearekin, alterna-
tibak erakutsiz eta aukerak pro-
posatuz.
Kultura eta kirol arloetan ere egin 
dituzue proposamenak.
Saiatu gara ahal den eta ekarpen 
mamitsuenak egiten. Bi sail oso 
ezberdinak dira, eta, egiari zor, 
uste dut Kirol batzordean lan 
polita egin dela, eta lankidetza 
ona sortu. Gure ekarpen asko 

jarri dira martxan; kiroldegi 
aurreko zelaiarena eta kirolde-
giko pleguak, adibidez. Eta hori 
izan da elkarri entzun diogula-
ko. Kulturan, ostera, goitik 
behera aldatuko genituzke hain-
bat kontu eta egiteko modu, 
batzordetik hasita.
Udal Gobernuaren kudeaketa nola 
baloratzen duzu?
Herria gobernatzeko udal ku-
deaketa ona egin behar da, eta, 
gaur egun, Udala enpresa zahar-
kitua da funtzionamenduari 
dagokionez. Nik espero nuen 
jauzi bat emango zela hor, eta 
konfiantza nuen. Baina une ho-
netan oso konplexua da egoera, 
ia gobernaezina; eta hiru adibi-
de ditugu, udazken honetakoak: 
zinema urrian hasteko martxan 
uztailaren 27an abiarazi zen 
lizitazio prozesua; Hirigintza 
batzordean urtarrilean sartuta-
ko eskaera bati azaroan eman 
zaio irteera; igerilekua ixteko 
puntuan egon da, kloroa eska-
tzeko prozedura ez delako mar-
txan jarri. Herritar asko datoz-
kigu esanaz eskaera askori ez 
diela erantzuten Udalak.
Agintaldiko azken aurrekontuak 
gertatzen hasteko ordua da; lehen-
tasuna zerk izan beharko luke?
Ziklo baten bukaerako aurrekon-
tuak izango dira, eta hauteskun-
deak datozenean aurrekontu 
bereziak izaten dira, erdia baino 
gutxiago kudeatuko duelako Go-
bernu honek, seguru asko. Eta, 
hain zuzen ere, horregatik, nahi-
ko itxiak aurkeztuko dizkigutela 
uste dugu. Gainera, aurreko ur-
teetako hainbat konpromiso bete 
gabe daude: kuartelekoak, Kur-
tzebarrikoak, Basabeazpikoak… 
Eta zaila izango da konpromiso 
berriak hartzea. Bestetik, plani-
fikazioari garrantzia eman diogu 
beti guk, eta ez dugu halakorik 
ikusi. Gu lanean gabiltza gai ez-
berdinetan eta saiatuko gara 
txertatzen aurrekontuetan. Dena 
den, uste dugu herritarrei ahal 
den eta segurtasun handiena 
emateko unea dela, eta aurre-
kontuak adosten ahaleginduko 
gara, nahiz eta gure esku bakarrik 
ez egon.
Datorren udal hauteskundeei be-
gira jarrita, zein asmo duzu?
Ezagutzen nautenek badakite 
niri ideiak eta energia ez zaiz-
kidala samur bukatzen. Nik 
jarraituko dut Aretxabaletaren 
alde lanean, baina non izango 
den hori? Ikusi egin behar.

Ion Albizu, astelehenean, Gernika plazan egiten den azokan. MIRARI ALTUBE

"KLIMA LARRIALDIA 
ETA ENERGIA 
TRANTSIZIOA 
ERDIGUNEAN DAUDE 
GURETAKO"

"PROPOSAMEN SERIO 
ETA LANDUAK 
AURKEZTEKO HAUTUA 
EGIN GENUEN ORAIN 
DELA ZORTZI URTE"

"Udala enpresa 
zaharkitua da 
funtzionamenduari 
dagokionez"
ION ALBIZU EH biLDuko bozERaMaiLEa
zortzi urte beteko ditu zinegotzi jardunean, eta ez direla oposizio arrunta izan dio; 
udalaren kudeaketan jauzi bat eman ez izana igarri du faltan

agiNtaLDi aMaiERako ELkaRRizkEtak
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Imanol Beloki Unamuno ESkoRiatza
Azaroaren 18tik abenduaren 
2ra bitartean gauzatuko da 
Euskaraldiaren hirugarren 
edizioa, eta Eskoriatzan azaro-
rako ekintza egitarau zabala 
antolatu dute. Gaur-gaurkoz, 
400 pertsona inguru animatu 
dira herrian ariketa sozialean 
parte hartzera, ahobizi edo be-
larriprest rola hartuta. Hala 
ere, oraindik izenik eman ez 
duenak eta gogoz dagoenak 
aukera du horretarako.

Herriko erabilera neurtzen
Ekintzen artean, azpimarratze-
koa da Xabi Uriarte eta Iñigo 
Beitia eskoriatzarrek hilaren 
16an egingo duten berbaldia, 
kultura etxean. Zenbat euskara 
egiten da Eskoriatzan? izenbu-
rupean, 18:30ean izango da saioa, 
eta bertan, zenbait galderari 
erantzuna ematen saiatuko dira, 
bertaratzen direnekin hausnar-
ketarako tartea hartuta. Galde-
ra hauek izango dituzte oinarri: 
2021ean egindako Kale Erabile-

raren Neurketako datuen ara-
bera, zenbat hitz egiten da Es-
koriatzan?; Datuek errealitatea 
islatzen dute?; Lehen baino 
gehiago ala gutxiago egiten da 
euskaraz?

Zortzi bikotek izena emanda
Euskaraldiaren Herri Eguna 
izango da, bestalde, egun handia 
Eskoriatzan, eta lehenengo hi-
tzordua bikoteka jokatuko den 
frontenis txapelketa izango da. 
Joseba Iñurrategi frontoian, 
09:00etan hasita, 22 tantora jo-
katuko dira partiduak, eta, zor-
tzi bikotek izena emanda, inte-
resdunek aukera dute parte 
hartzeko, azaroaren 13a aurretik 
apuntatuta; Aldatz tabernan, 
Inkernu tabernan edo online. 

Azken hori, Eskoriatzakoagenda.
eus helbideko estekaren bitartez. 
Irabazleek Atxaldeko gazta bana 
eta sorta bana Gerrigardo gara-
gardo jasoko dute; parte-hartzai-
le guztien artean, berriz, sorta 
bat Gerrigardo garagardo zoz-
ketatuko dute; sari banaketa 
bazkalostean egingo da, plazan 
jarriko den karpan.

Herri bazkaria 15:00etan izan-
go da, eta menua, honako hau: 
patatak errioxar erara, okela-bo-
lak saltsan eta pastela. Txartelak 
Inkernun eta Urrestillan daude 
salgai, hamabost eurotan, eta, 
kasu horretan ere, txartelak 
erosteko azken eguna azaroaren 
13a izango da. Horrekin batera, 
bazkaltzeko mahaiaren erreser-
ba ere egin beharko da, 636 78 
59 71 telefono zenbakira deituta. 
Bazkalostean, Julene eta Unai 
izango dira oholtzan musika 
eskaintzen; 19:00etan, triki-poteoa 
egingo dute; 22:30ean, Eten eta 
Banana Shake taldeen kontzer-
tuak; eta, amaitzeko, 00:00etan, 
DJ Jotatxo arituko da Inkernun.

Joan den domekan Gatz Bidea egin zuten hainbat lagunek Fernando Eskoriatza plazan ateratako talde argazkia. MIRARI ALTUBE

Euskara oinarri, Herri 
Eguneko egitaraua gertu
azaroaren 19an ospatuko dute Euskaraldiaren Herri Eguna Eskoriatzan. Egitarau 
zabala antolatu dute, eta ekintzen artean azpimarratzekoa da bikoteka jokatuko den 
frontenis txapelketa; azaroaren 13an amaitzen da izena emateko epea

PLAZAN EGINGO DEN 
BAZKARIRAKO 
TXARTELAK EROSTEKO 
AZKEN EGUNA 
HILAREN 13A DA

Etxetik kanpo

Etxetik kanpo kotizatzen lan egin duten emakumeei buruz 
idazteko gogoa dut. Errekonozimendua emateko desira. Izan 
zirelako aitzindariak. Ama, izeba, izebaren laguna, ama asko eta 
asko eta baita amama ere. Entzuna baitut gerra zibil garaian 
gizonezkoek borroka eta emakumezkoek lantegien sostengua 
hartzeagatik zertxobait kotizatu omen zutela. Horren ordainsari 
zahartzaroan pentsio txiki bat jasoz. Alabaina: seme-alabez 
erditu, zaindu, hezi, etxeko lanen egunerokoa… Uf! Entzutea 
bakarrik, nekagarria. Politena, bai lehen zein orain, lanaren 
bueltako elkarlaguntza harremanak: lantokiko bazkariak, 
plazako amen hizketaldiak, kafe-gunea, txutxu-mutxu zirrara, 
giro alaia eta horrelako gauzak… Zama pisutsu marroi bakoak. 
Horregatik, neure buruari galde egiten diot ea geroztik dena 
antzera dagoen, benetan askeago garen ala itxurakeria soila den 
egungo suge lagun Evon egoera. Zerk hobetu du bizitzaren 
gozamen, plazerari dagokionez? Jubilazio adinera ailegatu 
arren, zer dugu jasoko? Norengandik? Musu-truk? Badaezpada, 
biharko, kotizatzen eta lanean jarraitu beharko dugu… Ala ez?

NiRE uStEz

ITSASO ERRARTE

IBARRAUNDI MUSEOA

Ibarraundi museoa bizirik dago
Urrian 435 ikasle izan dira Ibarraundin askotariko lanketak egiten. 
Axtrokiko ontziak landu dituzte, emozioak, Gaba Baltza eta historiako aroak. 
Horrekin batera, urrezko ontzien erakusketa eta Axtrokiko eremua 
ezagutzeko bisita irekia egingo dute hilaren 20an. Plazan batuko dira, 
10:00etan, eta interesatuek museora dei egin dezakete: 943 71 54 53.

Ardo dastaketa egunarekin ba-
tera egin beharrean, egun bat 
lehenago, azaroaren 25ean, egu-
bakoitza, izango da Euskal He-
rriko pailazo mitikoen ikuskizun 
berriaren estreinaldia, Eskoria-
tzan. 600 sarrera salgai jarrita, 
egun bakarrean saldu zituzten 
guztiak, eta, edukiera 1.000 per-
tsonatara handituta, 200 sarrera 
inguru geratzen dira salgai.

Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots ikusteko 
sarrerak salgai

Itelazpik kudeatzen du hilerria-
ren ondoko dorrean dagoen LTD 
lurreko telebista digitaleko erre-
pikagailua. Telebista-kanal ho-
rien estaldura hobetzeko, emisio 
horiek Atxorrospeko dorrera 
eramango dira, etxebizitzen iris-
men eta ikuspegi hobea lortzeko. 
Hori horrela, azaroaren 14an, 
goizean, etena egingo da LTDko 
kanalak zabaltzeko.

Telebista digitalaren 
estaldura hobetzeko 
lanengatik etena

EUSKARALDIA



GOIENA ALDIZKARIA  2022-11-11  Egubakoitza LEINTZ GATZAGA    19

Imanol Beloki Unamuno ESkoRiatza
Ari dira apurka-apurka Dorleta 
auzoaren eta Huhezi Humani-
tate eta Hezkuntza Fakultatearen 
artean irisgarritasuna hobetze-
ko lanak amaitzen. Irailean hasi 
zituzten lanak Altuna eta Uria 
enpresakoek, eta, dagoeneko 
oinezkoentzako pasabide berria 
jarri duten arren, beste zenbait 
lan geratzen zaizkie eremu ho-
rretan egiteko. Aurreikuspenen 
arabera, urri amaiera aldera 
amaituta izatea aurreikusten 
zuten, eta, pixka bat luzatu zaien 
arren, laster amaituko dituzte.

Pieza bakarreko zubia
Dorleta auzoan azaroko lehe-
nengo astean jarri zuten Deba 
ibaiaren gaineko pasabidea; 
Dorleta auzoa eta unibertsita-
teko espaloia lotzen dituena. 
Pieza bakar batez eraikitako 
elementua garabi batekin jarri 
zuten, oso-osorik, eta zorua ondo 
jartzea eta elementu osagarriak 
egokitzea geratzen zaie, baran-
da jartzearekin batera. Horrekin 
batera, argiztapen berria ere 
jarriko dute eremu horretan.

Intxaurtxuetako arrapala
Dorleta auzoko lan horiez gain, 
Intxaurtxueta auzoan arrapala 
jartzeko lanak ere amaitzen ari 
dira. Zolatzeko lanak, baranda 

jartzea eta gainerako elementu 
osagarriak falta dira; adibidez, 
arrapalaren behealdean bizikle-
tentzat jarriko duten aparkale-
kua. Eguraldiaren arabera, 
azaro amaierarako edo abendu 
hasierarako amaituta izatea 
aurreikusten dute.

Kiroldegiko kudeaketa
Bi lan horiez gain, kirolaren 
arloan, eta, zehazki, kiroldegian, 
badira zenbait aldaketa. Izan 
ere, E-goitek enpresak Esko-
riatzako Kirol Zerbitzua kudea-
tzen du; Manuel Muñoz kirol-

degian: harrera, informazio, 
kontrol, garbiketa, mantentze-zer-
bitzuak, ikastaroak… Zenbait 
urtetan eraman dute kudeaketa; 
hala ere, kontratuaren epea 
amaituta, lehiaketara atera du 
Eskoriatzako Udalak. Lizitazio-
ra atera, eta lau enpresa aur-
keztu dira. Hala, baldintza one-
nak aurkeztu dituenari esleitu-
ko zaio. Bete beharreko oinarri 
garrantzitsuena euskara plana 
dela adierazi dute Eskoriatzako 
Udaletik. Datorren astean eman-
go du esleipenaren berri Esko-
riatzako Udalak.

Dorleta auzoaren eta Huhezi fakultatearen arteko zubi berria. IMANOL BELOKI

Dorleta eta Huhezi arteko 
zubi berria jarri dute
azaroko lehenengo astean, garabi baten laguntzarekin, oso-osorik jarri zuten 
oinezkoentzako pasabide berria Dorleta auzoaren eta Huhezi unibertsitatearen artean. 
Hala ere, beste zenbait osagarri jartzea geratzen zaie lan guztiak amaitzeko

I.B. ESkoRiatza
Azarorako antolatutako lau hi-
tzaldiak irekiak dira eta intere-
sa duen edonork eman dezake 
izena, 943 77 20 25 zenbakira 
deituz. Gaiak gurasoei eta fami-
liei zuzendutakoak dira, horre-

la komunitateari ekarpena egi-
teko asmoz.

Lehenengo hitzordua, Familian 
basora izenburupean, Almenen 
izango da, azaroaren 12an, 
10:00etan, eta Amaia Agotek 
eskainiko du. Bigarren saioa 

ere Almenen izango da, azaroa-
ren 22an, 17:30ean; eta, kasu 
horretan, Matematika etxean 
izeneko hitzaldia Leire Aranak 
egingo du. Hirugarren saioa 
Jose Aranan izango da, azaroa-
ren 29an, 17:30ean, eta Agurtza-
ne Mujikak eskainiko du, Jaio-
tzatik konfiantza hezkuntzaren 
oinarri izenburupean. Azken 
saioa, berriz, Basabeazpin izan-
go da, hilaren 30ean, 17:30ean, 
Heldua eta haurra. Nork zer 
erabaki? izenpean, eta Maialen 
Martinezek egingo du.

'Azaro hezitzailea, ikastolatik 
herrira' izenpean, hitzaldi zikloa
azarorako lau hitzaldi ireki antolatu ditu arizmendi 
ikastolak aretxabaletako eta Eskoriatzako guneetan

2019an ere prestatu zituzten piper erreak sanmilixanetan. GOIENA

'Sanmilixan, ardikixa jan eta 
aketeixan': jai giroa domekan
Sanmilixanak ospatzeko artisau azoka izango da, eta 
pilotalekuan hamabost postu jarriko dituzte

Imanol Beloki Unamuno gatzaga
Esaerak dioen moduan, Sanmi-
lixan, ardikixa jan eta aketeixan. 
Ardi-okela janez, agian, ez di-
tuzte ospatuko sanmilixenak 
domeka honetan Gatzagan. Hala 
ere, itzulipurdika, jauzika edo 
aketeixan aritzeko arrazoiak 
soberan izango dituzte egune-
rako prestatu duten artisau 
azokako postuetan izango dire-
nak ikusteko.

Artisau azokan orotariko pro-
duktuak izango dira, urtero 
moduan, eta aurtengoa 28. edizioa 
izango da. Guztira, hamabost 
postu jarriko dituzte, eta horie-
tan bitxigintza, saskigintza, 
larrugintza, poltsak, erlojuak, 
arropagintza, taloak eta piper 
erretze erakustaldia izango dira, 
besteak beste.

Piper erreak probatzeko aukera
Azpimarratzeko postu bat izan-
go dela ere adierazi dute anto-

latzaileek: "Postu berezi gisa, 
Lizarratik piperrak erretzen eta 
saltzen izango dira zenbait lagun. 
Gatzagatik jende dezente joaten 
da haiengana produktuak eros-
tera, eta, guk etortzeko eskatu-
ta, domekako azokan izango 
dira. Pikillo piperrak eta naje-
ranoak ekarriko dituzte, baina 
baita bestelako produktuak ere. 
Gainera, Gatzagako gatzarekin 
prestatuko dituzte piper erreak, 
bertaratzen direnek probatzeko".

Horrekin batera, Sorginak 
Emakume Taldekoak taloak 
egiten arituko dira, urtero mo-
duan. "40 kilo irin enkargatu 
ditugu taloetarako, eta barruan 
sartzeko, iaz moduan, 37 kilo 
hirugihar eta 37 kilo txistor. 
Egunean bertan hamabost lagun 
inguru izango gara lanean. Ba-
tzuk, taloak egiten; beste batzuk, 
plantxan, hainbat txistor eta 
hirugihar egiten; eta gainontze-
koak, zerbitzatzen".

Leintz Gatzagako herrigunetik 
Dorleta Santutegirainoko bidea 
itxita izan da ibilgailuentzat 
zenbait egunez, nahiz eta oinez-
koentzako irekita egon den bidea. 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Bide Azpiegitura Departamen-
tuak konponketa lanak egin 
behar zituen, eta, aurreikuspe-
nen arabera, azaroaren 2tik 4ra 
bitartean egin behar zituzten, 

baina, zailtasun batzuk tarteko, 
ezin izan zituzten lan guztiak 
amaitu joan den egubakoitzean, 
eta, beraz, astelehen honetan 
bukatu dituzte.

Bi lan egin dituzte: batetik, 
denbora dezente asfaltoa hondo-
ratuta zegoen errepide zati bat 
asfaltoz bete dute, Gatz Museo 
pareko errepide zatian. Eta, bes-
tetik, Dorleta Santutegiko apar-
kalekuko sarreran asfaltoa bota 
dute; eremua egoki jarri dute, 
eta, ibilgailuen sartu-irtenak ho-
betzeko, areka asfaltoz bete.

Dorleta Santutegirako 
lanak astelehenean 
amaitu zituzten
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Arrizuriagaren etorkizunerako saio irekia
Azaroaren 16an udaletxean elkartuko dira (18:00), Arrizuriaga 
jauregian izango den kultura proiektuaren kudeaketa lantzeko.

Jabekuntza Eskolako ikastaroetan izena eman
Gaur egingo dute Nola hitz egin jendaurrean ikastaroko azken 
saioa, eta hurrengo hitzaldia hilaren 16an egingo dute, UNEDen 
(17:30), Atzerritartasun Legearen inguruan. Gainerako saioetan 
izena emateko: 943 77 91 00 edo berdintasuna@bergara.eus.

1944an jaiotako bergararren ospakizuna
Azaroaren 27an batzokian bazkalduko dute (14:30). Izena eman 
behar da hilaren 20rako: 669 36 49 74 edo 943 76 50 22. 

oHaRRak

Jokin Bereziartua bERgaRa
Agorrosin kiroldegia da Udala-
ri energia gastu handiena era-
giten dion gunea. Energiaren 
prezioen etengabeko gorakadak 
eta beste faktore batzuk aintzat 
hartuta, Agorrosinerako hartu-
tako neurrien berri eman dute 
asteon: "Hainbat faktorek era-
ginda, azken urtean ikaragarriz-
ko igoera izan dute gasaren eta 

argindarraren prezioek. Igoerak 
guztioi eragiten digu, baita Uda-
lari ere; egoera horren aurrean, 
gasaren kontsumoak murrizte-
ko neurriak hartuko dira, aza-
roaren 14tik aurrera".   

Herritar asko erakartzen eta 
mugiarazten ditu Agorrosinek: 
2022ko urrian, 3.641 abonatu 
zituen kiroldegiak, 1.815 ema-
kumezko eta 1.826 gizonezko. 

Askotariko ikastaroak eskaintzen 
dituzte, eta, gaur-gaurkoz, 964 
ikasle daude izena emanda; ho-
rietatik 621 emakumezkoak dira 
eta 343, berriz, gizonezkoak. 

Kostua "ikaragarri" handitu da
Azaroaren 14tik aurrera honako 
hauek izango dira erreferentziaz-
ko tenperaturak kiroldegi barruan: 
igeritoki handiko urak 26 gradu-

tan egon beharko du; igeritoki 
txikiko urak, 31 gradutan; igeri-
tokiko giroaren tenperaturak, 27 
gradutan; aldagela hezeetan, 22 
gradutan; aldagela lehorretan, 
19 gradutan; gimnasioetan, 19 
gradutan; bainuetxeko urak, 31 
gradutan; eta sauna lehor bat 
itxi egingo dute.

Agorrosingo gastuak zenbate-
raino igo diren ulertzera ema-
teko, argindarraren eta gasaren 
datuak eman dituzte Udaletik. 
2019an, pandemia aurreko azken 
urtean, argindarrean 115.937 
euro gastatu ziren eta gasaren 
faktura 91.258 eurokoa izan zen. 
2021ean, argindarraren faktura 
100.803 eurokoa izan zen eta 
gasarena, 70.893 eurokoa. 2022an, 
gaur egungo prezioak aintzat 
hartuta, Udalaren estimazioa 
hau da: argindarraren faktura 
243.099 eurokoa izango da eta 
gasarena, berriz, 291.605 eurokoa. 
2019tik 2022ra elektrizitatearen 
kostua bikoiztu baino gehiago 
egin da eta gasarena, berriz, 
hirukoiztu baino gehiago. 

"Hasieratik" hartu dira neurriak
2006an ireki zen Agorrosin, eta, 
Udaletik diotenez, "hasieratik" 
egin dute lan kontsumoak arra-
zionalizatzeko; adibidez, araz-
keta-bonba efizienteagoak jarri 
ziren, baita galdara gelako bon-
bak ere, eta LED argiteria ere 
jarri zuten. Bestalde, beroketa 
orduak eta bonbak pizteko or-
dutegiak murriztu egin dituzte, 
ahal izan duten neurrian. Azken 
urteetan kontsumo energetikoak 
nahiko egonkortuta daude –CO-
VID-19a alde batera utzita–, eta 
orain hartutako neurriekin 
kontsumoak gehiago jaistea da 
asmoa. Hartutako neurriek ga-
saren kontsumoa jaisteko ba-
lioko dute, eta elektrizitatearen 
kontsumoa jaisteko beste neurri 

batzuk aztertzen ari da Udala, 
hala nola erregulagailuak jartzea 
arazketa-bonben kontsumoa 
jaisteko, panel fotovoltaikoak 
ipintzea elektrizitatearen por-
tzentaje bat autokontsumozkoa 
izan dadin… Hala ere, Udaletik 
diote hobetzeko aukera bada-
goela oraindik, eta ardura ere 
badela erabiltzaileena ere: "Urra-
tsak egingo ditugu energia be-
rriztagarrietan, makineria efi-
zienteagoetan… Baina denok 
jarri behar dugu gure partetik, 
dutxetan behar den denbora 
baino gehiago ez egoten, argiak 
egoki erabiltzen…".

Berogailu indibidualik ez
Agorrosinez harago, berokuntza 
sistemei begirako beste neurri 
batzuk ere iragarri ditu Udalak: 
udal eraikinetako tenperaturak 
19 gradutan egongo dira; udal 
eraikinetako berokuntza erabi-
lera orduetara doituko da; eta 
ezingo dira berogailu elektriko 
indibidualak erabili. 

Gabonetako argiak ere murriztu
Kontsumoa aurrezteko beste 
neurri aipagarri bat da Gabo-
netako argiak ohi baino tarte 
murritzagoan egongo direla 
piztuta aurten. Kontsumoa gu-
txitze aldera, ohi baino egun 
batzuk geroago piztuko dira 
argiak, eta ordutegia murriztu 
egingo da, kalean jende gutxi 
dabilen unetan itzalita. Hala, 
abenduaren 12tik urtarrilaren 
6ra piztuko dira Gabonetako 
argiak, 18:00etatik 21:30era.

Agorrosingo igeritoki nagusia –26 gradutan egon beharko du–, otsailaren 5ean jokatutako Gipuzkoako igeriketa txapelketan. GOIENA

Agorrosingo kontsumoa 
murriztera behartuta
Herriko kiroldegi nagusia da udalari energia gastu handiena eragiten dion 
azpiegitura, eta gas fakturan aurrezteko, besteak beste, igeritokietako tenperaturan 
mugak jarriko dituzte azaroaren 14tik aurrera: "Denok jarri behar dugu gure partetik"

2019AN, 91.258 
EUROKOA IZAN ZEN 
URTEKO GAS FAKTURA; 
2022KOA 291.605 
EUROKOA IZANGO DA
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Jokin Bereziartua Lizarazu bERgaRa
Azken zazpi urteak egin ditu 
Udalean Maite Agirrek (Berga-
ra, 1987), 2015etik 2019ra Gober-
nuan eta 2019tik gaur egunera 
arte oposizioan.
Hasteko eta behin, nola zaude? Zein 
da zure egunerokoa?
Ondo nago. Lan askorekin, bai-
na ilusioz. Goizean udaletxean 
edo batzokian burutzen dut jar-
duna eta arratsaldeetan hamai-
ka bilera izaten ditugu. Kontzi-
liazioaz eta erantzunkidetasunaz 
asko hitz egiten den garaiotan, 
oraindik ere zaila da lana, fa-
milia [bi ume ditu] eta denbora 
propioa uztartzea. Bikotekideak 
etxetik kanpo egiten du lan, eta 
nire kasuan, gainera, ordutegi 
zehatzik gabe. Gure kasuan, 
eskerrak aitona-amonei, euren 
laguntzari esker gara-eta guztia 
antolatzeko gai. 
COVID-19aren agintaldia izan da. 
Nola bizi izan zenuten Udalean?
Ustekabean harrapatu gintuen... 
Gogoan dut itxialdia hasi au-
rreko egubakoitza, sinestezina 
zen zetorkiguna! Ideologia po-
litikoak alde batera utzi, eta 
lan egin genuen ahalik eta eran-
tzun onena emateko. Jarraipen 
bileretan hainbat proposamen 
egin genituen; tamalez, Gober-
nuak ez zituen kontuan izan. 
Gure gizarteak bizi izan duen 
egoerarik latzenetakoa izan da. 
Aurretik ez dugu parekorik bizi 
izan, eta konturatu gara edozer 
alda daitekeela gutxien espero 
dugunean. Momentu zail haie-
tan ikusi dugu elkarrengandik 
inoiz baino urrunago egon arren 
elkar babesteko gai izan garela. 
Eta orain, egunerokora itzuli 
garenean, uste dut gehiago ba-
loratzen dugula lehen normal-
tzat jotzen genituen momentuak, 
familian, lagunartean edota 
lantokian. 
Nola baloratzen duzu agintaldia?
EAJren jarduna positiboa izan 
da, proaktiboa, ekarpen asko-
rekin: pandemian bergararrak 
izan genituen erabaki bakoi-
tzaren erdigunean; proiektuak 
mahai gaineratu ditugu… Bai-
na, tamalez, asko ez dira kontuan 
hartu, eta beste hainbatek gau-
zatu gabe jarraitzen dute. Era 
berean, Udal Gobernuak guk 
proposatutako hainbat ekimen 
bere egin ditu; esaterako, Arin 
zentroa eta hileta zibiletarako 
espazioaren egokitzea, azken 
hau oraindik ere egiteke dagoe-

na; hori ona da herriarentzat, 
baina agerian uzten du EH Bil-
duren ahultasuna.
Nola konpondu zarete EH Bildu-
rekin?
Arlo pertsonalean harreman 
ona dugu, errespetuzkoa. Ha-
rreman politikoa, ordea, zen-
baitetan deserosoa izan da. 
Gobernuak ez ditu kritikak 
ondo hartzen. Agintaldia zure 
esku dagoenean kritikak jaso-
tzea ez da atsegina, baina jakin 
egin behar da zein gairekin eta 
noiz sortu eztabaida. Gure ka-
suan, aitortu behar dugu ez 
dela eztabaida askorik izan, 
EH Bilduk ez baitu proiektu 
estrategikorik garatu.
Askotan salatu izan duzue EH Bil-
duren kudeaketa eskasa dela...
Ahula izan da, gobernatzeko 
gaitasunik ezan oinarritutakoa. 
Planen agintaldia izan da. Ku-
deatzeko zailtasunak dituzte, 
zalantzarik gabe. Egia da pan-
demia garaia bizi izan dugula 
eta momentu zailak bizi izan 
ditugula, baina ez da aitzakia. 
Ez dute jakin gainontzeko era-
kundeekin batera elkarlanean 
lan egiten. Egoera zailetan fro-
gatzen dira gaitasunak, eta 
berriz ere nabarian geratu da 
kudeatzeko dituzten zailtasunak.
Ze akordio aipagarri lortu duzue?
2022. urteko aurrekontuetarako, 
esaterako, gure proposamen 
gehienak onartu zituzten eta 

sinatu egin genituen, nahiz eta 
urtea amaitzear dela ia bat ere 
ez den garatu. Gure proposa-
menetatik Arin arreta zerbitzua 
bakarrik garatu dute, ia bi urte 
geroago, eta eureganatu nahian 
dabiltza, euren ideia izango 
balitz bezala… Nabaria da hau-
teskundeak badatozela.
Eta zertan ez zarete ados jarri?
Ez ditugu lehentasun berberak. 
Batzuk aipatzearren, mugikor-
tasunarena azpimarratuko nuke. 
Plana egin da, baina ez da au-
rrerapausorik eman, eta bide-
gorri sarea ere amaitzeke dago. 
Herriko ostalaritzari erantzu-
na ematea ere egiteke du Uda-
lak, oraindik ez da ordenantza 
berria onartu. Kaleen garbita-
suna ere jorratu beharreko 
beste gai bat da, herria karte-
lez eta pintaketaz beteta dago. 
Energia berriztagarrien ezar-
penerako urratsak ere egiteke 
daude; beste erakundeen la-
guntzarekin, elkarlana bultza-
tuz egin beharreko prozesua 
dela uste dugu. Hortxe dugu 
Zubietako eskolaren okupazioa 
ere...
Lur azpiko parkinga ez egitea 
atzerapauso bat dela uste duzu?
Inongo zalantzarik gabe. Ber-
garan izugarrizko arazoa dau-
kagu aparkatzeko. Ezin ditugu 
auzoetan bizi direnak edota 
kanpotik datozenak ahaztu; 
ezin aparkatu ibiltzen dira. 
Aparkatzeko arazoak eragiten 
du, gainera, bergarar asko in-
guruko herrietara joatea eros-
ketak egitera, eta horrek eragin 
zuzena du gure herriko komer-
tzioan, ostalaritzan eta hiruga-
rren sektoreko zerbitzuetan.
Nola doaz 2023ko aurrekontueta-
rako negoziazioak?
Ez digute oraindik proposame-
na aurkeztu. Hiru urte dara-
matzagu lehentasunak lantzen. 
Gure ekarpenetatik ia bat bera 
ere ez da bete. Iaz, idatziz jaso 
genituen konpromisoak, eta 
mahai gainean jarraitzen dute. 
Hala ere, guk lanean jarraituko 
dugu, Bergara eta bergararrak 
daude-eta gure erabaki guztien 
atzean.
EAJren alkategaia izango zara 
2023ko udal hauteskundeetan?
Bergarako Uri Buru Batzarrak 
dihardu horretan; eurek propo-
satuko dute zerrendaburua eta 
alderdikideek erabakiko dute. 
Alderdiak nahi duen lekuan 
jarraituko dut. 

Bergarako EAJren udal taldeko bozeramaile Maite Agirre, San Martin plazan. I. A.

"AURREKONTUETAN 
IAZ ADOSTUTAKO 
KONPROMISOEK 
LANDU GABE 
JARRAITZEN DUTE"

"EZ DA EZTABAIDA 
ASKORIK EGON, EH 
BILDUK EZ DUELAKO 
GARATU PROIEKTU 
ESTRATEGIKORIK"

"Agintaldi ahula 
izan da, ez dira 
gai izan herria 
kudeatzeko"
MAITE AGIRRE bERgaRako EaJ-REN uDaL taLDEko bozERaMaiLEa
Pandemiak baldintzatutakoa izan dela aitortuta ere, "gaitasunik ezan oinarritutako planen 
agintaldia" izan dela dio agirrek; EH bilduk "kudeatzeko zailtasunak" dituela uste du

agiNtaLDi aMaiERako ELkaRRizkEtak
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Idoia Aranbarri Arzuaga bERgaRa
Prostata eta barrabiletako min-
bizia azaleratzeko Movember 
olatuan murgildu da aurten ere 
Bergara, eta azaroan hainbat 
jarduera egingo dituzte, gaurtik 
azaroaren 26ra, Movember Gara 
ekimenaren eskutik. Antolatzai-
leek adierazi dutenez, helburua 
"gaixotasunaz sentsibilizatzea 
da, eta ahalik eta azkarren de-
tektatzea. Gizonezkoek 45 urte 
betetzean barrabiletako azter-
ketan egin dezaten nahi dugu, 
ez 55ekin; ahal den heinean, 
atzemate goiztiarra egiteko". 

Antolatzeko elkartu diren egu-
nak "terapeutikoak" izan direla 
dio antolatzaile taldeko Unai 
Azkaratek, bilera horietan gai-
xotasunaren bueltako bizipenak 
elkarbanatu baitituzte zenbait 
kidek. Gizonezkoak bibotea uz-
tera animatu ditu: "Nahi duena 
etor daiteke. Geroz eta jende 
gehiagok uzten du bibotea, bai-
na oraindik ere askok mozten 
dute, barregarri daudelakoan".

Egitarau indartsua
Iaz egitaraua pandemiak bal-
dintzatu bazuen ere, Azkaratek 
adierazi du "programa indar-
tsuagoa eta zabalagoa" antolatu 
dutela aurten. Gaixotasunaren 
gainean sentsibilizatzeko kan-
painaren baitan, Itsasne Gallas-
tegi Agifeseko psikologoak hi-
tzaldia egingo du hilaren 16an, 
18:30ean, Irizar jauregian. Zen-
bait jarraibide emango ditu, 
minbizia duten pertsonek eta 
haien senideek prozesuari nola 
heldu jakin dezaten. Halaber,  Is-
labat taldeak kontzertua eman-
go du Venti jatetxean hilaren 
18an; azaroaren 24an, aldiz, 
bertso saioa izango da: "Pol-Pol 
eta Eruan inguruan inguruan 
egingo da, pintxo-potea girotze-
ko".

Kirolak presentzia handia du 
jardueretan, gaixotasuna ikusa-
razteaz aparte, kirola egitera 
animatu nahi baitituzte herri-

tarrak antolatzaileek: "Movem-
ber guretzat bada ariketa fisikoak 
gure gorputzari on egiten diola 
erakusteko modua ere. Egural-
di txarra dator, eta kirolik egi-
ten ez duena etxeko sofan ese-
rita geratzen da". Gaur, esate-
rako, aurreko edizioetan bezala, 
spinning-rock egingo da, 19:00etan, 
Agorrosinen. Azkaiter Pelox 
seikotearen musika erritmora 
astinduko dituzte pedalak par-
te-hartzaileek.

Azaroaren 19an, berriz, Ber-
garako, Arrasateko, Oñatiko eta 
Antzuolako Movember ekimenek 
bat egingo dute Elorregin: "De-
nok paseoan joango gara eta 
bidegorriari erabilera emango 
diogu; oinez, bizikletan edota 
patinetan joaten gara". Hori ere 
urtero egin ohi dute, eta oroi-
tzapen polita du Azkaratek: "Aire 
zabalean egiten da, eta oso ondo 
egon ginen. DJ Menezek musika 

jarriko du eta Sanprubusa ere 
bertan egongo da".

Azken egunean, mendi buelta 
egingo dute, enkantearen eta 
bibote mozketaren aurretik. 
Pepelu eta Diego Valor ile-apain-
tzaileen laguntza izango dute, 
zuzeneko musika lagun: "Gar-
bitasun neurriak ere hartzen 
ditugu, noski. Alkohol purua 
egoten da bizarra kentzekoak 
eta bizar-xaflak desinfektatzeko".

Bildutako dirua, CIC Biogunera
Hasiera batean enkantean eta 
egitasmoan bildutako dirua Mo-
vember Fundaziora bidaltzen 
bazuten ere, azken urteetan CIC 
Biogunera bideratu da: "Anto-
latzen dugun ekimena herri 
mailako zerbait denez, Euskal 
Herriko CIC Biogunera bidera-
tzea erabaki genuen, Arkaitz 
Carracedorekin hitz egin ostean".

Enkantearekin batera dirua 
lortzeko, zozketako billeteak eta 
kamisetak salduko dituzte oste-
gunero Irala kalean. Kamisetak 
12 eurotan eskuratu daitezke; 
txartelak, aldiz, euro baten tru-
ke. Mendiko material teknikoa, 
Eruan jatetxean otordua eta 
Gorka harategiak emandako 
saskia zozkatuko dituzte.

Pandemiako osasun neurriek baldintzatuta egin zuten enkantea, iaz. GOIENA

Egitarau betearekin 
dator 'Movember Gara'
barrabiletako minbizia ikusarazteko, 'spinning-rock'-a, osasun mentalaren gaineko 
hitzaldia, Debagoieneko topaketa, enkantea eta bibote mozketa egingo dituzte, 
besteak beste, azaroan; ekimenean jasotako dirua CiC biogunera bideratuko dute

GAIXOTASUNA 
IKUSARAZTEAZ GAIN, 
KIROLA EGITERA 
ANIMATU DITUZTE 
PARTE-HARTZAILEAK

Idoia Aranbarri Arzuaga bERgaRa
Urriaren 29an jokatu zen, Erro-
man, Italiako Nazioarteko Kudo 
Opena, eta bergararra Espainia-
ko selekzioarekin aritu zen. 
Bigarren postua eskuratu zuen 
260 azpikoetan; puntu bateko 
aldea atera zion txapelketa ira-
bazi zuen Frantziako selekzioko 
txetxeniar kudokak. 
Garaipena eskura izan duzu. Nola 
sentitzen zara?
Oso gustura nago. Azkenean, 
kudoan parte hartu dudan lehe-
nengo txapelketa izan da. 
Podiumera igoko zinela uste zenuen?
Ez nintzen ideia horrekin joan, 
ez bainekien ze maila aurkituko 
nuen. Lehenengo borrokaren 
ostean ikusi nuen aukerak ba-
nituela. Bigarrena ere irabazi 
egin nuen. Hirugarrena finalekoa 
izan zen, eta berdindu egin ge-
nuen. Hortaz, beste asalto bat 
egin genuen. Azken horretan, 
epailearen erabakia izan zen eta 
puntu batengatik galdu nuen.
Ze sentsaziorekin itzuli zara?
Pozik, entrenatzen jarraitzeko 
gogoarekin, baina minduta ere 
bai kolpeengatik, hanketan ba-
bes barik lehiatu baikara.
Nola deskribatuko zenuke kudoa?
Arte martzial osoa da. Besteak 
beste, eskuak, ukondoak eta 
burua erabil ditzakezu kolpeak 
emateko. Hankekin lurrera bota 
dezakezu arerioa, lurrean jo eta 
giltzak egin...
Esku artean baduzu txapelketarik?
Kudoa nahiko berria da, eta ez 
daude txapelketa asko. Espainian 
laster antolatzekoak dira eta 

maiatzean Munduko Txapelke-
ta jokatuko da Japonian. Kara-
tea, jiu jitsua eta MMA ere egi-
ten ditudanez, txapelketaren bat 
ateratzen bada parte hartuko 
dut entrenamendu modura.
Munduko Txapelketan izango zara?
Urte eta erdi falta da eta berri 
ofizialik ez daukagu. Espainia 
mailan kluben arteko entrena-
mendu eta topaketa bateratuak 
egiten ditugu, eta hortik egiten 
du aukeraketa hautatzaileak.
Nolatan kudoka?
12 urterekin Joxean Iñarrarekin 
hasi nintzen karatean. Uniber-
tsitate praktikak Bartzelonan 
egin nituen eta han zegoen es-
tatuko kudo gimnasio bakarra. 
Bartzelonako entrenatzailearen 
harreman ona egin nuen, eta 
hari baimena eskatuta Bergaran 
eskaintzen hasi ginen, Shotokan 
KEn. Euskadin, soilik Bergaran 
eskaintzen da kudoa.

Andoni Mujika. J.I.

"Pozik nago; kudoan parte hartu 
dudan lehen txapelketa izan da"
ANDONI MUJIKA kuDoka
bigarren sailkatu da italiako Nazioarteko kudo openean

Abenduaren 31ra arte bidali 
daiteke 2023. urteko Monzon-Ga-
nuza saria ordezkatuko duen 
obra artistikoa. Irabazleari 3.500 
eurorekin ordainduko zaio saria 
izango den lana. Urtero artista 
berri bati eskainiko zaio saria 
diseinatzeko aukera edo aurre-
tik egina duen bat emateko au-
kera. Edozein esparru artisti-
kotako lana aurkeztu daiteke.

Monzon-Ganuza saria 
egiteko artisten 
deialdia zabalik
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Azaroaren 2an hasi ziren Ber-
garako Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntza (ZTB) jardunaldiak 
Bergarako Laboratorium mu-
seoan. Zortzigarren edizioa da 
aurtengoa, eta, hamaika egunez 
askotariko proposamenak eta 
eskaintzak egin dituzten arren, 
ikasturte osoan ere ekintzak 
izango dira. Egin diren eta izan-
go diren jarduerekin bultzada 
eta indartze berezia eman nahi 
diote kultura zientifikoaren di-
bulgazioari, eta ildo horretan 
Laboratoriumek egiten duen 
lana indartzea ere bada jardu-
naldi horien asmoa.

Garapenaren eragile
Aurtengo edizioan askotariko 
publikoei zuzendutako hitzor-
duak antolatu dituzten arren, 
batez ere, gazteengan eragin 
nahi izan dute, eta bereziki ho-

rientzat prestatutako ekintzak 
izan dira, haiek baitira etorki-
zuna. "Etorkizuna zientzia, tek-
nologia eta berrikuntzari lotuta 
dago, eta gure helburua gizartea 
zientziara gerturatzea da; hala, 
etorkizunari aurre egiteko modu 
egokiagoa lortu ahal izateko", 
dio Rosa Errazkinek, Laborato-
rium museoko zuzendariak. 

Laboratorium museoa 2015eko 
irailaren 25ean inauguratu zen, 
eta, gizarte museo bezala kon-
tsideratzen denez, garapenaren 
eragile izatea du helburu; betie-
re, berrikuntzan eta jasangarri-
tasunean oinarrituta. Hala, ZTB 
jardunaldi zikloaren barruan 
erakusketak jarri dituzte; hain-
bat aurkezpenek lekua izan dute 
egitarauan; Wolfram Encounte-
rra egin da, Wolfram 2022 LOL 
Txapelketarekin; barnetegi tek-
nologikoa; bailarako gazte iker-

tzaileei lekua egin zaie hitzal-
di-sorta batekin…

Ekodiseinuaren garrantzia
Datu ofizialen arabera, EAEn 
481 kilo hondakin sortzen ditu, 
batez beste, herritar bakoitzak; 
hondakin horietatik herena bai-
no gehiago zabortegira joaten 
da. Datu horiek eta gehiago ikus 
daitezke, esaterako, Laborato-
riumen ikusgai dagoen Honda-
kin jasangarriak: fikzioa ala 
errealitatea? erakusketan. 

Urtarrilaren 31ra arte egongo 
da erakusketa zabalik, eta ber-
tan, kontsumo-sistema lineala-
ren eta zirkularraren arteko 
aldea erakutsi nahi dute; eta 
nola industria batek sortzen 
duen hondakina beste industria 
baterako lehengaia izan daite-
keen. Horretarako, ekodisei-
nuaren garrantzia nabarmendu 

dute, etxe ia guztietan dagoen 
jogurt-potea adibide moduan 
jarrita. "Horrelako hondakin 
bat ezingo litzateke birziklatu, 
bi material oso ezberdin ditue-
lako: papera eta plastikoa. Ho-
rregatik, ekonomia zirkularra-
ren funtsezko oinarria ekodi-
seinua da; esan nahi du pro-
duktua hasieratik diseinatu 
behar dela, behin erabili ondo-
ren, berriro erabili ahal izate-
ko. Jogurt-poteak ehuneko 
ehunean izan beharko luke 
paperezkoa edo plastikozkoa, 
birziklatu ahal izateko", dio 
Susana Perezek, erakusketako 
arduradunak. Hondakin birzi-
klatuei beste erabilera bat ema-
ten dieten enpresen adibideak 
ere badaude erakusketan; Eko-
modo, Jolas, Kafea.eko, Evlox 
eta Ternua. Kafea.econ-en, adi-
bidez, kafe-kapsulak ekodisei-
nuko produktu bihurtzen di-
tuzte. Zarauzko Jolas enpresan, 
berriz, hondakin plastikoei 
ematen diete berrerabilpena…

'Klima aldaketari aurre!'
Aroztegin, bestalde, klima alda-
ketaren nondik norakoak ikas-
leei eta herritarrei era errazean 
helarazteko erakusketa jarri 
dute, Klima aldaketari aurre! 
izenpean. Klima aldaketaren 
arazoa eta erronkak hemezortzi 
muraletan azaltzen dira, eta 
Bergarako errealitatea islatzen 
duten panel gehigarriak ere ba-
daude, klima eta energiari bu-
ruzko herriko diagnostikoaren 
ondorio nagusiak barneratuz.

ZTB jardunaldi zikloan 
jasangarritasuna izan 
dute ardatz nagusi
Azaroaren 2tik 13ra arteko egitaraua antolatu arren, urte osoan ekintzak izango dira 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza jardunaldien baitan. Etorkizunera begira jarriz, 
bultzada berezia eman nahi izan diote kultura zientifikoaren dibulgazioari

Ekonomia zirkularrean ekodiseinuak duen garrantzia azaltzen duen erakusketa, Bergarako Laboratorium museoan.

BERGARAN 
EHUNGINTZAK IZAN 
DUEN PISUA ISLATU 
DUTE LABORATORIUM 
MUSEOAN

Ehungintza jasangarria moda desfilea.

Panelak Aroztegi aretoko erakusketan.

Ehungintza jasangarria moda desfilea eta topaketa ere egin da 
ZTB jardunaldien barruan. Bergaran ehungintzak izan duen 
pisuaren isla izan zen Laboratorium museoak beste hainbat 
eragilerekin elkarlanean antolatutako moda desfilea. Hain zuzen, 
Bergaran jatorria duen eta jasangarritasuna ardatz duen Evlox 
enpresan egindako kotoizko ehunekin sortutako jantziak ikusteko 
aukera egon zen.

Orain dela urtebete Donostian sortutako Kotoi diseinatzaileek 
sortu zituzten bertan ikusi ziren jantziak. Bergarako Evlox 
enpresako ehunekin egindakoak, kotoia oinarri zutenak. Denim 
ehunekin egindako jantziak atera zituzten Laboratorium museoan 
egunerako propio gertatutako pasarelara. "Jasangarritasuna eta 
Bergarak ehungintzarekin historian izan duen lotura uztartu 
ditugu. Modaren eredu berrietara egokitu da Evlox enpresa; moda 
desfileko arropak jasangarriak dira, eta Bergarako ehungintzari 
jarraipena ematen dio", adierazi du Rosa Errazkinek, Laboratorium 
museoko zuzendariak. Modeloek Kotoi markak sortutako jantziak 
erakutsi zituzten; eta haiek Bergarako komertzioen laguntza izan 
zuten bestelako osagarriak janzteko. Bederatzi modelo atera ziren 
pasarelara eta bi erakustaldi egin zituzten.

Ehungintza jasangarria desfilean

HONDAKIN 
BIRZIKLATUEI BESTE 
ERABILERA BAT 
EMATEKO ADIBIDEAK 
DAUDE ERAKUSKETAN
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Maider Arregi aNtzuoLa
Dena ondo bidean, Ibarrondoko 
berrurbanizazio lanak abenduan 
egiten hasiko da Orsa SL enpre-
sa. Hilabete eta hiru asteko epean 
egin beharko ditu lanak. 

Ekainean lehiaketara atera 
zuen Antzuolako Udalak Iba-
rrondo auzoa urbanizatzeko obra, 
eta Sasoi Eraikuntzak SL enpre-
sak irabazi zuen lehen deialdi 
hori. "Uztailean jakinarazi genion 
enpresari, eta abuztu amaieran 
Ibarrondoko urbanizazio lanak 
egiteko kontratua sinatu genuen. 
Irailaren 12ko astean, ordea, 
lanak egitea ezinezkoa zitzaiola 
argudiatuta obrari uko egin zion 
enpresak", azaldu du Beñardo 
Kortabarria alkateak.  

Baina, behin kontratua si-
natuta izanda, Udalak ezin 
izan dizkio lehiaketako biga-
rrenari lanak esleitu, eta be-
rriro lehiaketara atera behar 
izan du Ibarrondoko obra. 
"Sasoiko enpresak uko egitean, 
fidantza ere galdu du, baina 
horrek obra egin ahal izateko 

egoera larritu egin du. Hau 
da, ohiko lehiaketa eginda obra 
bi hilabetez atzeratuko litza-
teke. Baina, enpresak uko 
egitean, murriztutako lehia-
keta egiteko aukera izan dugu, 
eta Orsa SL enpresak irabazi 
du lehiaketa". 

Hala, aste honetan bertan, 
abenduaren 12an lanekin hastea 
adostu dute: "Lanekin lehen-
bailehen hastea izan da gure 
asmoa, eta abenduaren 12an 
hastea adostu berri dugu en-
presarekin. Gabonetan langileek 
etenaldia egingo dute, eta ur-
tarrilean, Errege ostean, ekin-
go diote berriro lanari". Lanek 
hilabete eta hiru asteko epean 
eginda egon beharko dute; otsail 
erdirako, alegia.

Aparkalekuetan ere aldaketak 
Lan sakonak egingo dituzte au-
zoan; izan ere, urbanizazioa 
guztiz berrituko dute eta alda-
keta handia izango du Ibarron-
dok. "Aparkalekuen antolamen-
dua, oinezkoendako guneak nahiz 
berdegune berriak izango ditu 
auzoak. Aldaketa potentea izan-
go da eta uste dugu oso ondo 
geratuko dela", aurreratu du 
alkateak. Lanak, BEZa barne, 
151.282.28 euroko kostua izango 
dute. Era berean, obrak iraungo 
duen bitartean, auzoko aparka-
lekuetan eragina izango duela 
kontuan izan beharko dute au-
zotarrek. Horrez gain, Eroskira 
joango diren kamioietan nahiz 
herritarrengan ere eragingo du. 

Kolektoreko lanak 
Bestetik, Kalebarrengo 2. eta 
4. atarien parean ur-kolektorea 
pitzatu egin da. Hala, aurreko 
astean, Udalak abisua pasa 
zion Gipuzkoako Ur Kontsor-
zioari –hura da arduraduna–, 
eta aztertzen ari da. 

Ibarrondo auzoa eta egin berri dituzten igogailuak. MAIDER ARREGI 

Ibarrondoko lanak 
abenduan hasiko dira
asteon adostu du antzuolako udalak orsa S.L. enpresarekin ibarrondoko berrurbanizazio 
lanak abenduaren 12an hastea. guztira, 51.282.28 euroko –bEza barne– 
aurrekontua dute lanek. Hilabete eta hiru asteko epean egin beharko dira lanak 

APARKALEKUAK, 
OINEZKOENDAKO 
GUNEAK ETA 
BERDEGUNEAK 
EGOKITUKO DITUZTE

ARROLA

Euskal Herriko erdigunean 
Giro aparta lagun, mendiaz eta naturaz disfrutatuz, inguru paregabean ibili 
dira Arrolako kideak. "Unanutik Goñirako zeharkaldian, Beriaindik pasa 
ginen, Euskal Herriko erdigunetik. Abenduaren 17an, Aitzuri eta Aketegira 
irteera egingo dugu". Abenduaren 12tik 17ra, berriz, mendiarekin lotutako 
saioak izango dira 50. urteurrenaren baitan.

GOIENA

Jesus Agirre 'Etxetxo' hil da
92 urte zituela hil da Alardearen sustatzaile eta Goizperreko sortzaile 
Jesus Agirre Etxetxo. Azaroaren 5an eman zioten lagunek eta 
senitartekoek azken agurra. Herrigintzaren alde lan asko egin zuen, bai 
maila politiko zein ekonomikoan eta baita kulturalean ere. Ikastolen 
sustatzailea eta hainbat kultura elkarte eta ekintza sortzaile ere izan zen.

Landatxopek antolatuta, aben-
duaren 1ean Gasteizera irteera 
egingo dute erretiratuek. Izena 
emateko aukera azaroaren 14an 
eta 15ean egongo da, 16:30etik 
18:00etara. Bazkideek 35 euro 
eta gainontzekoek 40 euro or-
daindu beharko dute. Besteak 
beste, Santa Marina katedrala 
bisitatuko dute eta Ruta Europa 
jatetxean bazkalduko dute.    

Gasteizera irteera 
egingo dute 
erretiratuek Jolasak ezagutzen

Domekan, 17:00etan, Olaranen, 
Jolasenearen eskutik jolasak 
ezagutzeko aukera izango da.

Kontzertuak, bihar
Gaztetxean, 21:30ean, Ki.imak, 
Karena eta Udazken taldeak.

Mahai-ingurua
Eneritz Artetxe eta Iñaki Zia-
rrusta antzerkigintzaz hilaren 
15ean, Olaranen, 18:30ean.  

oHaRRak
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Ekainean izan ziren azterlana 
egiten Aranzadiko bi lagun; tar-
tean, Yoana Garcia (Ordizia, 
1984). Emaitzen berri eman du.
Egoarbitzari dagokionez, zer-nola-
ko landaredia aurkitu duzue? 
Tontorrari buelta emanez, dei-
garria da zenbat landaredia mota 
dauden. Tontorra oso irekia 
dago orientazio guztietara, eta, 
haren iparraldeko aldean klima 
atlantikoko espezie tipikoak 
ikusten diren bitartean –pagoa 
kasu–, hego-ekialdeko magalean 
klima mediterraneoko ohiko 
espezieak ikusten dira –ipar-ipu-
rua, artea…–. Artadi kantauria-
rrak habitat tipikoki mediterra-
neokoak izanik, arraroak dira 
Gipuzkoako barnealdean. Hemen 
lurzoruaren ezaugarri eta orien-
tazioagatik agertuko da, ziurre-
nik. Artadi kantauriarrak Ha-
bitat Zuzentarauak babestuta 
daude, gordetzen duten biodi-
bertsitate oparoagatik.  
Jabetza publikoko lur gutxi dago 
Elgetan. Izan duen garapenean 
berezitasunik ematen dio horrek 
Egoarbitzari?
Aurten ezagutu dugu inguru 
hori; beraz, ezin dut haren 
bilakaerari buruz hitz egin. 
Esan dezaket, ordea, koniferoen 
landaketekin batera biodiber-
tsitatearen kontserbazioaren 
ikuspegitik garrantzizkoak 
diren habitatak tartekatzen 
direla, hala nola esandako ar-
tadia, harkaiztietako landare-
dia, otea nagusitzen den txi-
lardia eta albiztia. Guztiak 
Habitat Zuzentarauak babes-
tuta daude, eta kontserbatzeko 
ahaleginak egin behar ditugu, 
duten balioagatik. Jakin dugu 
bertan hostogalkorren landa-
ketak egin izan direla. Horre-
lako ekimenek garrantzi han-
dia dute. Ez soilik ondare 
naturala laguntzen dutelako, 
baizik eta gaia gizarteratze 
aldera ere biak eskutik joatea 
garrantzitsua delako.

Landare autoktonoen presentzia 
zenbatekoa da herrian?
Elgetan landaketek %67,64 oku-
patzen dute. Bertako basoek, 
%12. Gainerako lurraldea oku-
patzen dute nekazaritza eta 
abeltzaintzara bideratutako 
lurrek, eremu artifizialek, ur-ma-
sek... Egoarbitzan landaketak 
%30 dira; aipatutako artadiak, 
%8. Horiez gain, albiztiak, txi-
lardia-otadiak eta harkaiztiak 
daude.
Ze ondorio atera daitezke? 
Azterlan hau hasiera puntu bat 
da. Elgetako landaredira hur-
bilpen bat egin dugu, momentuz. 
Honek erakutsi digu landaredi 
aldetik egoera larria dela Elge-
tan, baina badagoela nondik 
tira. Egoarbitzan balio handiko 
habitat naturalak topatu ditugu, 
eta gehiago egon daitezke. Aran-
zadik lanerako iradokizun batzuk 
luzatu ditu txostenean, baina 

ondorengo pausoak zehazteke 
daude oraindik. Edozelan ere, 
Udalak herriko ondare natura-
larekiko kezka agertu du eta 
horretan lanean hasi da. Ez da 
gutxi, inondik inora, baina lanean 
jarraitu behar da zerbait lortu 
nahi badugu. Udalerri guztiak 
berdinean hasiko balira, pixka-
naka-pixkanaka helburuak lor-
tzen joango ginateke, zalantzarik 
gabe. Hori bai, hau iraupen 
luzeko lasterketa bat da, natu-
raren erritmoa ez da gizakiaren 
berdina.
Orokorrean hitz eginda, zein baso 
dira nagusi Elgetan?
Elgetako baso naturalak ia era-
bat ordezkatuak izan dira. Honek, 
ezinbestean, bertako fauna eta 
florari negatiboki eragiten dio, 
baita lurzoruari ere. Eusko Jaur-
laritzak argitaratutako 2021eko 
baso maparen arabera, Elgetan 
nagusitzen diren habitatak ko-
niferoen landaketak dira. Uda-
lerri osoaren %67,64 hartzen 
dute. Horien artean, Pinus ra-
diata edo intsignis pinua da 
ugariena. Gero, han-hemenka, 
bertako basoen orban batzuk 
agertzen dira: hariztiak, paga-
diak, haltzadiak eta artadi gaz-
teren bat ere ikusi da. 

Yoana Garcia eguaztenean Elgetako udaletxean. L.Z.L.

"Landaredi aldetik 
egoera larria da Elgetan"
YOANA GARCIA aRaNzaDi ziENtzia ELkaRtEko kiDEa
udalaren enkarguz Egoarbitzako landarediaren azterlana egin du aranzadiko botanika 
sailak. Egoera larria da, baina egin daitezke biodibertsitatearen aldeko ekintzak

"ELGETAKO BASO 
NATURALAK IA 
ERABAT 
ORDEZKATUAK       
IZAN DIRA"

L.Z.L. ELgEta
Elgetako Euskaraldia batzordeak 
bihar ekingo dio txapak bana-
tzeari. Mahaia jarriko dute 
eguerdi partean plazan. Rola 
erabaki eta izena emateko au-
kera ere izango da bertan. Eta 
Euskaraldiko banderatxoak 
salgai izango dituzte. Gogoratu 
behar da Euskaraldia.eus atarian 
ere egin daitekeela izen-ematea. 
Astelehenetik aurrera, berriz, 
liburutegia izango da txapen 
banaketa puntua Elgetan.

Euskaraldiaren testuinguruan, 
hizkuntzen kale erabilera datuen 
aurkezpena iragarri dute Udalak 
eta Uemak hilaren 17rako. Uda-
letxean izango da, 18:00etan. 
2021eko maiatzean egin zen az-
ken neurketa Elgetan, eta era-
bilerak behera egin du adin 
tarte ia guztietan.

Umorezko bakarrizketa ere 
izango da herrian. Udalak an-
tolatuta Garazi San Martinek 
egingo du, hilaren 20an, 18:30ean, 
Espaloian. Sarrera doan da.

Bihar hasiko da Euskaraldia 
batzordea txapak banatzen
Eguerdian, mahaia jarriko dute plazan, eta astelehenetik 
aurrera jaso daitezke, baita ere, liburutegian

Ez da kexa berria, eta badirudi zaila dela neurriak hartzea, 
baina, beste behin, hemen doa eskaera arretatsuak ez diren 
txakur-jabeei. Kaka leku guztietan ikusten da. Jaso, mesedez.

goRa Eta bEHERa

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

Txakur-kaka ugari ia 
nonahi herrian

Hilaren 20rako antolatu dituzte. 
Irteera izango da Gorlatik Ka-
rakate bitartean dagoen Iruku-
rutzetara, eta bueltan egingo 
dute baba-jana Ozkarbi elkartean. 
Hilaren 17a da izena emateko 
azken eguna. Prezioa momentuan 
kalkulatuko dute, gastuen ara-
bera. Harremanetarako: Face-
book profila, kantsatzeke@gmail.
com edo 690 74 00 56 (Whatsapp).

Kantsatzekek mendi 
irteera eta baba-jana 
antolatu ditu Ate irekiak ludotekan

Gaur, 17:00etatik 19:00etara, 
LH-3ko eta LH-4koendako.

Ozkarbi elkartean
Gaur, 18:00etan Ian magoa eta 
20:00etan Unai Cantabrana.

Gaztelekutik irteera
Hilaren 26rako antolatu dute 
Bilboko City Jump-era LH-6 eta 
DBH-3 artekoendako. Prezioa:  
5 euro. Galdetu udaletxean.

oHaRRak

EUSKARALDIA
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Oihana Elortza Gorostiza oÑati
Joan den urtean Oñatin eginda-
ko Hizkuntzen Erabileraren Kale 
Neurketaren aurkezpena egin 
dute Klusterreko adituetako 
batek eta Udalako Euskara tek-
nikariak. Datuek emandako 
emaitzetako bat da %71koa dela 
euskararen erabilera Oñatiko 
kaleetan. Hau da, hamar oña-
tiarretatik zazpik euskaraz egi-
ten dute berba kalean. Beste 
datu bat da erabilera 7,5 puntu 
hazi dela azken hamarkadan.

Goranzko joera
Soziolinguistika Klusterrak iaz-
ko irailaren 18tik urriaren 17ra 
egindako behaketaren emaitzek 
erakusten dute 2011 ezkero eus-
kararen erabilera igo egin dela 
Oñatiko kaleetan. Datu oroko-
rrak, beraz, goranzko joera era-
kusten du. "Azken hamar urte 
hauetan hiru aldiz egin da kale 
neurketa Oñatiko kaleetan. 
2011tik 2016ra igoera bat ikusi 
zen eta 2016tik 2021era ere bai. 
Beraz, tendentzia orokor baten 

aurrean gaudela esan daiteke. 
Ea eusten zaion", adierazi du 
eguazten iluntzean egindako 
aurkezpenean Maialen Iñarrak, 
Soziolinguistika Klusterreko 
kideak. 

Hilabeteko epean 1.300 elka-
rrizketa behatu zituzten. Guzti-
ra, 4.000 solaskide. Profilaren 
arabera, adinka banatu zituzten 
herritarrak. Eta datuek esaten 
dute zenbat eta gazteago orduan 
eta handiagoa dela erabilera. 
Bestalde, haurrek eta gazteek 
gehiago egiten dute euskaraz 
adin berekoen arteko elkarriz-
ketetan beste adinetakoekin 
baino. Beste herri batzuetan ez 
moduan, gizonezko oñatiarrek 
gehiago egiten dute euskaraz 
kalean emakumezkoek baino.

Gizonek gehiago
Oñatiko behaketak emandako 
beste datu batzuek erakusten 
dute haurren ia %90ek euskaraz 
egiten dutela kalean. Nahiz eta 
datu hori zertxobait jaitsi den 
azken behaketarekin alderatuta. 
Era berean, haurren presentziak 
euskararen aldeko eragina du 
nagusiengan. Beste datu aipa-
garri bat da oñatiarren euska-
raren erabilera handiagoa dela 
kalean etxean baino. San Loren-
tzon, Olakuan, herrigunean eta 
Errekalden egin dituzte neur-
ketak, eta, ibilbideari lotuta ere, 
erabilera guztietan igo dela 
ondorioztatu dute, datuak ira-
kurrita. Oñatiko datua Gipuz-
koakoren eta Debagoienekoaren 
oso gainetik dago: Gipuzkoan 
%30,6k egiten du euskaraz kalean 
eta Debagoienean, %42,6k.

Aurrera begirako erronkak 
zeintzuk izan daitezkeen ere 
aipatu zituzten datuen aurkez-
penean; haurren eta gazteen 
joeretan arreta jartzea, besteak 
beste.

Herritarrak Kale Barrian eguazten goizean. O.E.G.

Hamarretik zazpik egiten 
dute euskaraz kalean
%71,5 da euskararen erabilera kalean oñatin, herrian egindako Hizkuntzen 
Erabileraren kale Neurketaren arabera. azken hamarkadan igo egin da erabilera eta 
tendentzia goranzkoa da; haurren ia %90 euskaraz ari dira kalean

GIPUZKOAN %30,6K 
ERABILTZEN DU 
EUSKARA KALEAN ETA 
DEBAGOIENEAN, 
%42,6K

Argiztatu egin 
dute Olaitturri
Hainbat herritarrek horrela 
eskatuta, argiak jarri dituzte 
Olaitturriko eremuan, aparkalekua 
hobeto ikusteko. Parrokia itxita 
egonda, agustindarren elizan dira 
elizkizun guztiak, eta aparkalekua 
argiztatu dute, erorikoak 
saihesteko. Behin-behineko neurria 
izango da; elizkizunak hor egiten 
diren bitartean piztuko dituzte 
argi-foku horiek.

UDALA

O.E.G. oÑati
Kale Barriko lokala egokitu egin 
du herriko Euskaraldiko Ba-
tzordeak, eta bertan dituzte 
txapak banatzeko eta materiala 
saltzeko. Datorren astean egu-
nero egongo da zabalik: hilaren 
14an goiz eta arratsalde eta 15ean, 
16an eta 17an 18:00etatik 20:00etae-
ra. Hilaren 18an, berriz, plazan 
jarriko dute mahaia, 18:00etan, 
kalejira hasi aurretik.

Antolatu diren ekitaldien ar-
tean, 18an, kalejira egongo da 
erraldoiekin eta musika esko-
lako ikasleekin, 18:00etan, eta 
19:30ean, gaztaina jana, plazan; 
gaztetxean, Sega Sound Killers 
eta Lotura. Hilaren 26an, min-
tzodromoa egongo da plazan, 
eta abenduaren 1ean, antzerkia 
Santa Anan. Abenduaren 2an, 
berriz, Nizuri Tazuneri eta Etxe-

pe egongo dira gaztetxean ilun-
tzean, eta arratsaldean, jolasak 
gazteendako gaztelekuan. Aben-
duaren 3an, Potemkin taldearen 
emanaldia gaztelekuan. Sarrerak 
salgai daude.

Kale Barriko lokala.

Kultura ekintza ugari daude 
Euskaraldiaren ongietorrirako
kalejira batekin hasiko dituzte antolatutako ekintzak, 
hilaren 18an, Euskaraldia hasiko den egunean

Erorikoak nola saihestu jakite-
ko tailerra antolatu du Udalak, 
pertsona nagusiendako zein 
euren senide eta zaintzaileen-
dako. Teoria eta praktika uztar-
tuko dituzten bi saio izango dira, 
Zubikoa kiroldegian: azaroaren 
21ean eta 23an, 16:00etatik 
18:00etara. Izena anbulatorioan 
eman behar da. Tailerra doan 
da, baina plazak, mugatuak. 

Erorikoak saihesteko 
tailerra egingo dute 
kiroldegian

Arantzazu auzoan dauden bi 
lursail errentan emateko lehia-
keta abiarazi du Udalak, herri-
tarren interesa ikusita. Bi lur 
zati horiek urtean 200 euroren 
truke errentan emango ditu 
Udalak, bost urterako: epea bes-
te bost urtez luzatu ahal izango 
da. Interesa dutenek udal bule-
goetan eman beharko dute izena, 
azaroaren 28a aurretik.

Bi lursail errentan 
emateko eskaintza 
egin du Udalak

EUSKARALDIA
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Oihana Elortza Gorostiza oÑati
Bertako zuhaitz motei balioa 
emateko eta biodibertsitatea ez 
galtzeko helburuen barruan, 
elementu eskultoriko bat auke-
ratu, sortu eta instalatzeko ideia 
kaleratu zuen Udalak urte ha-
sieran, eta lehiaketa abiarazi. 
Gaztainari aitortza egiteko pro-
posamena aurkeztu zuen Gure 
Bazterrak taldeak, eta, dirula-
guntza eskuratuta, lanean ibili 
da udaberritik hona. Bukatzen 
ari dira eskultura, eta hilaren 
23an erakutsiko dute. Horri lo-
tuta, baina, hitzaldia eta irteera 
antolatu dituzte.

Hiru bat metroko altuera
Haritzak eta pagoak izan duten 
moduan, gaztainak ere bere 
balioa izan duela erakutsi gura 
izan du Gure Bazterrak taldeak 
lan horrekin. "Egurra bera oso 
estimatua izan da, esaterako, 
saskiak egiteko zein lantzeko. 
Eta fruitua bera ere oinarrizkoa 
izan da, gizakiarendako zein 
ganaduarendako, baba, patata 
eta artoa etorri arte. Garai ba-
tean, Oñatin bertan hamar bat 
gaztaina klase egon ziren. Balio 
hori aitortu gura diogu, eta 
horrek bultzatuta aurkeztu ge-
nuen gaztainondoaren eskultu-
ra egiteko proposamen hau", 
dio Gure Bazterrak taldeko Unai 

Bikuñak. Eltzia aurreko zelaian 
jarriko dute; bukatzear dute. 
Hiru bat metro ditu altueran, 
eta jarlekua oinean. Artatxue-
tatik ekarri zuten enborra bera. 
Tokian bertan adar handienak 
kendu eta gero, garabi eta kamioi 
baten laguntzarekin kaleraino 
ekarri eta hor egin dizkiote 
gainerako prestaketak: barrua 
hustu, burdinarekin indartu, 
kanpoa bernizatu... Kanpoko 
eserlekuek izaten duten trata-
mendua ere eman diote. Laister 
taldeko artisauak ibili dira la-
guntzen, herritar gehiagoz gain. 

"Auzolanean egin dugula esan 
daiteke, herritar asko hurbildu 
zaizkigu laguntzera eta; igeltse-
ro izandako erretiratuak tar-
tean", dio Bikuñak. Iñaki Jau-
regialtzok egindako lau gaztai-
na-orri ditu apaingarri moduan, 
eta Itziar Ugartek orraztutako 
olerki bat ere bai. QRa jarriko 
dute, prozesuko argazkiak ikus-
teko. 

Hareharriz egindako zazpi 
harlauzak osatzen dute oineko 
jarlekua, tamaina askotariko 
harriek eutsita; hortik aterako 
dira barrura sartutako euri-urak.

Eskultura, ia bukatzear, Eltzia aurreko berdegunean. O.E.G.

Gaztainari aitortza egin 
gura dion eskultura
gure bazterrak taldearen proiektua da eta hilaren 23an inauguratuko dute. Eguaztenean, 
hilak 16, Joseba ibargurengoitia –Euskal Herriko Hazien Sarea– eta beñat itoiz –Euskal 
gaztain Etxea– izango dira kultura etxean hitzaldia egiten, 18:30ean

Pipiak janda

Oñati osoak jakin badaki San Miguel parrokia itxita dagola –hil 
honen 19an berriro zabalduko da–, xilofagoek, bi familia 
ezberdinetakoek, sortutako izurriteari kontra egiteko behar 
diren lanak aurrera eraman ahal izateko. Gaitz hau eta haren 
kontra egiten diren lanak ikusita, gure bizitza sozialari buruz 
zer pentsatzea ematen du. 

Bururatzen zaidan lehenengo ideia hau da: pipia gaitz larria 
da, egurra guztiz ondatzen duena, baina ia ikusezina gertatzen 
dena. Gure herriko bizitzan itxaropenik eza dela eta, ez al da 
horrelako zerbait gertatzen ariko? Kanpora aldera dena ondo, 
dena alaitasuna, kontsumo neurrigabea... eta bizipozik ez. 

Bigarren burutazioa: zomorro horiekin ezin duzu guztiz 
amaitu. Sekulako pozioak erabiliz eta pazientziarekin lan 
eginez, zerbait maneiatuko dituzu, sosegatu bai, baina 
akabatu ez. Irudi hau erabiliz: nahiz eta elkarbizitza 
sustatzeko inbertsio handiak egiten ditugun, gure artean, 
bestearena onartzeko, ezinaren gaitzarekin betirako bizitzera 
kondenatuak ote gaude?

NiRE uStEz

HORAZIO ARGARATE 

Herriko hamaika odol emailek 
elkartearen esker ona eta agiria 
jasoko dute gaur, egubakoitza, 
egingo den odol ateratzean. 
2021ean odola 25 aldiz –bost 
emaile–, 50 aldiz –emaile bat–, 
75 aldiz –hiru herritar– eta 100 
aldiz –bi pertsona– eman dituz-
tenei emango diete errekonozi-
mendu saria. 18:30ean izango 
da, MUko fakultatean, Ibarran. 

Bestalde, odola emateko, aurrez 
deitu behar da: mezua jasotzen 
dutenek, egunean bertan, zein 
ordutan joango diren esateko; 
gonbidapena jaso ez dutenek 
edo lehen aldiz eman gura du-
tenek ere egunean bertan, 
08:30etik 13:30era, telefono zen-
baki honetara: 943 00 78 84.

Hamaika odol emaile 
sarituko dituzte 
gaurko ateratzean Tailerra Natur Eskolan

Eguneroko elikadura 
osasuntsu eta 
iraunkorrerako erremintak 
landuko dituzte zapatuan, 
Natur Eskolan, 11:00etatik 
13:00etara.

Finalerako autobusa
Txinparta bertso eskolak 
autobusa antolatu du 
abenduaren 18an Iruñean 
izango den bertso 
txapelketako finalerako. 
Txartelak, Txokolateixan. 
Hamabost euro.

Aurrekontuak
Parte-hartze aurrekontuetako 
ekarpenak bozkatzeko epea 
zabalik, hilaren 20ra arte.

oHaRRak
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Iñigo Barrena Kortabarria oÑati
Badira bost urte Alaine Agirre 
idazle bermeotarrak Bi aldiz 
erditu zinen nitaz, ama liburua 
argitaratu zuela, eta oraindik 
zer esana ematen duen nobela 
izaten jarraitzen du. Asteartean 
kultur etxean izan zen horri 
buruz hitz egiten, bi oñatiarrek 
–Amaia Castañeda eta Irene 
Balzategi– taula gainera era-
mango dutelako lana. Idazlea 
bera ere harrituta harrapatu 
zuen proposamenak: "Horrelako 
proposamenak jasotzen dituda-
nean, hasieran shock egoeran 
gelditzen naiz, denbora behar 
izaten dut barneratzeko". Pozik 
eta ilusioz hartu du, ordea, au-
kera. "Gaur egun, liburuek oso 
bizitza gutxi izaten dute, eta 
honek oraindik martxan jarrai-
tzen du", azpimarratu du. 

Paperetik oholtzara
Bi oñatiar izan dira bermeotarra 
shock egoeran utzi dutenak: 
Irene Balzategik eta Amaia Cas-
tañedak hezurmamituko dute 

nobela. Antzerki munduan mur-
giltzen hasiak dira eta ez dute 
erronka samurra aukeratu lehe-
na, baina jakitun zertan ari 
diren. "Liburuak lantzen dituen 
gaiekin oso identifikatuta sen-
titzen gara eta irakurle taldearen 
bidez konturatu gara jende askok 
sentsazio berak izan dituela" 
adierazi du Castañedak. 

Sorkuntza prozesuan murgil-
duta dihardute, hilabete batzuk 
iraungo duena, baina oinarri 
sendo bat izateko ezinbestekoa 
den lana. "Sorkuntza prozesuak 
dakar pauso bat aurrera egin-
dakoan, aldi berean, batzuk 
atzera egiten dituzula. Ideiak 
aldatzen doaz, eta hori ere po-
sitiboa da amaieran oinarri 
sendo hori lortzeko", dio Balza-

tegik. Prozesu horretan ere 
"kanpo begirada" eduki nahi 
dutela gaineratu du Castañedak, 
ondo etortzen delako esperientzia 
duten profesional ezberdinen 
"ikuspuntua" jasotzea.

Proiektu parte hartzailea
Amaia Castañeda eta Irene Bal-
zategi izango dira taula gainera 
igoko direnak, baina proiektua 
"diziplina askotarikoa" izatea 
nahi dutela dio Balzategik. Sor-
kuntza prozesuan sektoreko 
beste hainbat profesionalen 
parte hartzea izan gura dute, 
eta profesional horiek, posible 
bada, emakumeak izatea.

Sorkuntza prozesuaren hasie-
ran daudela kontuan izanda, 
proiektua bera ezagutzera ema-
ten ari dira, aurretik aipatutako 
profesionalei eta jende ezberdi-
nari hain zuzen. Horrekin aha-
lik eta lantalde indartsuena 
osatzeko helburua dute, amaie-
ran oholtza gainean erakutsi 
eta antzeztuko duten lana ere 
halakoxea izateko asmotan.

Alaine Agirre, Amaia Castañeda eta Irene Balzategi, astearteko hitzaldian. MAIDER ARREGI

Paperetik taula gainera 
bi oñatiarren eskutik
amaia Castañeda eta irene balzategik, alaine agirre idazle bermeotarraren  'bi aldiz 
erditu zinen nitaz, ama' liburua oholtzara eramango dute. asteartean izan ziren 
hirurak kultur Etxean, antzerki sormenaren prozesuaren inguruan hitzaldia ematen.

"HORRELAKO 
PROPOSAMENEKIN, 
SHOCK EGOERAN 
GELDITZEN NAIZ 
DENBORA BATEZ"

Agenda 
pantailetan
Santa Ana aretoaren itxura 
hobetzeko lanetan dihardu Udalak, 
eta horietako bat arkuetan bi 
pantaila jartzea izan da. Denbora 
eraman du horiek jartzea, pantailak 
finkatzeko metalezko estruktura 
jarri behar zelako; behin hori jarrita 
eta azken probak eginda, martxan 
dira. Aurrerantzean, bertan 
iragarriko dituzte aretoan izango 
diren ikuskizunak eta ekintzak.

OIHANA ELORZA

Aloña Mendiko mendi sailak 
abian jarri du 2023. urterako 
mendian federatzeko kanpaina; 
joan den urtean, 1.000tik gora 
izan ziren. Federatu horiei guz-
tiei automatikoki berrituko zaie 
lizentzia, baldintza beretan, 
kontrakorik esan ezean. Alda-
ketaren bat nahi izanez gero, 
hilaren 20a izango dute azken 
eguna horretarako, eta mendi 

saileko bulegotik pasatu behar-
ko dute azaroaren 8an, 9an, 15ean 
eta 16an, 19:00etatik 20:00etara; 
edo mezu bat idatzi alonamendi.
mendi@gmail.com helbidera. 
Bazkide egin nahi dutenek, be-
rriz, mezu bat idatzi beharko 
dute euren izenarekin aurretik 
aipatutako helbidera, eta mendi 
sailekoak izango dira haiekin 
harremanetan jarriko direnak. 
Prezioetan ez dute aldaketa han-
dirik espero. Informazioa jaso-
tzeko, mendi saileko helbide 
elektronikora idatz daiteke.

Mendi sailak abiatu 
du 2023an mendian 
federatzeko kanpaina 

Aita Madinaren heriotzaren 50. 
urteurrena gogoratzeko ekital-
diak joan den astean hasi ziren: 
1964an New Yorkeko Town Hall-
en egin zen kontzertua birsortu 
zuten Ganbara eta Hots abesba-
tzek. Aste honetan, berriz, igan-
dean (19:00), Gloria de Piante 
piano jotzaile italiarraren kon-
tzertuarekin gozatzeko aukera 
izango da Santa Ana aretoan.

Piano emanaldia, Aita 
Madina omentzeko 
ekitaldien barruan

Oñatiko Musika Bandaren kon-
tzertu denboraldi berria domekan 
hasiko da (13:00), Zubikoa kirol-
degiko pilotalekuan. Lehen kon-
tzertua Naturaldia izango da, 
eta, izenak dioen moduan, natu-
ran oinarritutako bidaia bat 
izango da lehen emanaldi horren 
ildoa. Kontzerturako gonbidape-
nak doan dira eta Txokolateixan 
eskuratu daitezke.

Entzunaldia kontzertu 
denboraldia domeka 
honetan hasiko da
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Behobia-Donostiak azken urteo-
tan arrakasta handiagoa du 
kanpoan etxean baino. Izuga-
rrizko jendetza batzen du (30.000), 
baina, motibo batengatik edo 
bestearengatik, azken urteotan 
ez da garai bateko debagoiendar 
kopurua batu. Urrun dago, esa-
terako, 2011n lasterketa amaitu 
zuten 515 debagoiendarren zen-
batekoa –iaz, 257 lagunek amai-
tu zuten, baina pandemiak ere 
eragina izan zuen–. Etzi ibarre-
ko 348 korrikalari izango dira.

Gipuzkoa mailan, berdin
Joera ez da Debagoienera mu-
gatzen, Gipuzkoa osora baizik. 
Oihana Kortazar elgetarrak 
lasterketa irabazi zuen urtean 
(2012) –Behobia-Donostia iraba-
zi duen debagoiendar bakarra 
da– 8.075 gipuzkoar izan ziren 
lasterketan, eta etzi, 5.788 batu-

ko dira. Eta hau da datu esan-
guratsua: lehenengoz, kataluniar 
gehiago izango dira (6.478) gi-
puzkoarrak baino. Hala, joera 
horren gainean berba egiteko 
Behobia-Donostian erreferente 
izan diren lau lagunekin izan 
da GOIENA: Ritxar Fernandez, 
Saioa Arkonada, Yerai Varela 
eta Nere Arregi.

Ritxar Fernandez da debagoien-
darren artean inoizko marka 
onena egin duen atleta (1.01.40). 
Oñatikoak uste du normala dela 
gipuzkoarren beherakada: "Ez 
da hemengoek korrika egiteari 
utzi diotelako. Sevillako eta Va-

lentziako maratoi erdietan inoiz 
baino jende ezagun gehiago iku-
si izan dut, joera aldatu egin da". 
Arkonadak, berriz, garbi dauka 
kanpotik jendea etortzea norma-
la dela, eta beherakadaren zer-
gatian, akaso, prezioak eragina 
daukala. Bestalde, klub mailan 
lehiatzen direnek agenda estua 
dute; Nere Arregik, esaterako, 
Atapuercan dauka hitzordua: 
"Espainiako txapelketarekin bat 
egiten du Behobiak. Eta marka 
egitera doazen atletek beste las-
terketa batzuk aukeratzen dituz-
te". Yeray Varelak azken urteotan 
atletismoa beste patxada batekin 
hartu du: "Eta gehiago gozatu 
izan dut orain, lasaiago nabil. 
Eta pena da, baina Behobiara 
lehen jendea urtero joaten zen 
ondo pasatzera, erlojuari begira 
egon barik. Orain, marka hobetu 
ezin duzula uste baduzu, ez zara 
berriz joaten".

Arrasateko lagun kuadrilla bat, iazko Behobia-Donostiako helmugan. IMANOL SORIANO

Kanpokoek gora, 
etxekoek behera

2011N, IBARREKO 515 
ATLETA IRITSI ZIREN 
HELMUGARA; IAZ, 
BERRIZ, 257 LAGUNEK 
AMAITU ZUTEN PROBA

ATLETISMOA  Domekan ehunka debagoiendar batuko dira behobia-Donostiako irteeran: 
348, zehatzak izateko. baina, gipuzkoa osoan gertatzen dabilen moduan, azken 
urteotan ibarrekoen parte-hartzeak behera egin du. 30.000 irtengo dira, guztira

Debagoiendarrak, herrika
• Antzuola: 13 korrikalari (emakumezkoak 1, gizonezkoak 2).
• Bergara: 92 korrikalari (emakumezkoak 19, gizonezkoak 73).
• Elgeta: 5 korrikalari (emakumezkoak 2, gizonezkoak 3).
• Aretxabaleta: 46 korrikalari (emakumezkoak 16, gizonezkoak 
30).
• Arrasate: 106 korrikalari (emakumezkoak 33, gizonezkoakb73).
• Eskoriatza: 14 korrikalari (emakumezkoak 4, gizonezkoak 10).
• Oñati: 72 korrikalari (emakumezkoak 20, gizonezkoak 52).
 
Oharra: zerrenda horretan aramaioarrak falta dira; antolatzaileek 
Gipuzkoako herrietako datuak ematen dituzte.

348 debagoiendar domekan

YERAY VARELA   
atLEta

"Nire ustez, Euskal Herrian, 
behintzat, amaitu da 
Behobiaren boom-a, eta 
normala ere bada. Jendea 
lasterketa berriak probatzera 
joaten da Valentziara, 
Sevillara... Eta jada ez dago 
lasterkari popularrik, urtero-
urtero ondo pasatzera joaten 
zirenak, ez marka egitera. 
Horrek nekatu egiten du".

SAIOA ARKONADA   
atLEta

"Uler dezaket kanpotik 
geroago eta jende gehiago 
etortzearena; azken batean, 
jendeak Behobia-Donostia 
erabiltzen du aitzakia moduan 
turismo apur bat egin eta 
asteburuko plana egiteko. 
Baina gipuzkoarren 
beherakada hori... Nire 
inguruan prezioagatik ere 
kexatu izan dira... [48 euro]".

RITXAR FERNANDEZ  
atLEta Eta PREStatzaiLEa

"Nik uste dut normala ere 
badela gipuzkoarren jaitsiera 
hau; hainbat faktore ikusten 
ditut. Pandemiaren ostean, 
jendeak txipa aldatu du, eta 
jendeak turismoa eta kirola 
bateratzen ditu. Inoiz baino 
gipuzkoar gehiago ikusi izan 
ditut Valentzian lehian, 
Sevillan... Eta etxekoa 
kanpotarrek deskubritu dute".

NERE ARREGI   
atLEta

"Batetik, egon daiteke 
prezioaren kontua, nahiz eta, 
egun, gainontzeko lasterketak 
ere Behobiaren parera iritsi 
diren. Gero, ia urtebete 
lehenago izena eman behar 
izate hori ere... Eta markak 
bilatzera doazen horiek beste 
lasterketa batzuk aukeratzen 
dituzte, Behobiakoa ez delako 
marka ofiziala".

Interesa galdu du jendeak?
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Xabier Urzelai aRRaSatE
ARTko Pirolitikak taldeak bihar 
egingo du debuta, II. Mater Series 
Txapelketan, Sitgesko Camp Po-
livalent Pins Vens-en (Bartzelona). 
Martxoan proiektua abiarazi 
zutenetik jokatu dituzte bestela-
ko torneo eta partiduak, baina, 
orain arte, edo talde mistoekin 
izan da –Arrasateko beteranoekin 
Hondarribian, esaterako– edo 
Gaztediko taldekideei laguntzen. 

Orain, baina, Gasteizko joka-
lari batzuk izango dira Arrasa-
tekoei lagunduko dietenak, bai-
na taldea bera Arrasatekoa 
izango da; ARTk ordezkaritza 
izango du Sitgesen: "Sekulako 
ilusioarekin goaz, entrenatzen 
ibili gara eta gogotsu gaude za-
patuko txapelketari aurre egite-
ko. Guztira, hamabost jokalari 
izango gara, eta bederatzi talde 
inguru batuko gara errugbian 
jokatzeko; pentsa, 200 ama errug-
bian jokatzen. Mater Series txa-
pelketa egun bakarrean jokatu-
ko dugu, hamabost minutuko bi 
zati jokatzen dira partiduko eta 
zelai erdian izaten dira partiduak".

"Gurea errugbi soziala da"
Amen taldea sortzeko ate irekien 
zenbait jardunaldi antolatu di-
tuzte azkenaldian, eredu gisa 
Gaztedi Errugbi Elkarteko Ka-
malehoiak taldea hartuta. Ho-
rren harira, gasteiztarrekin 
zenbait lan-saio egin dituzte, 
eta txapelketetan izan dira. 
"Geure buruari galdetu genion: 
'Eta zergatik ez dugu kontak-
tuzko kirol batean parte hartu-
ko?'. Gurea errugbi soziala da, 
eta garapen liga batean parte 
hartzen dugu. Eta egia da arau-
dia egokituta dagoela, jokalariek 
minik har ez dezaten", azaldu 
du taldeko kide Belen Aranba-
rrik: "Hurrengo hitzorduak ere 
zehaztuta ditugu: martxoaren 
25ean, Bilbon izango dugu hu-
rrengo Mater Series torneoa; 
eta ekainean, Puerto de Santa 
Marian izango da, Cadizen".

Arrasateko eta Gaztediko jokalariek elkarrekin jokatutako partidu bateko irudia. B.A

Sitgesen egingo dute, 
talde moduan, debuta
ERRUGBIA  aRtko amek asteburuan jokatuko dute, talde moduan, lehenengo partidu 
ofiziala. katalunian izango da Pirolitikak taldearen debuta, ii. Mater Series 
txapelketan. gasteizko jokalari batzuen laguntza ere izango dute torneora begira

Arrasaten errugbi inklusiboaren 
proiektua egonkortu zenean 
hasi ziren amen taldea sortzea 
pentsatzen.
Zelan sortu da proiektu 
hau?
Duela hiru urte inguru hasi 
ziren Mater txapelketa 
antolatzen. Kontua da ama 
garen momentuan gauza asko 
egiteari uzten diogula. 
Errugbiari dagokionez, 
seme-alabak ekartzen ditugu 
entrenamenduetara, ordu 
mordoa egiten ditugu 
harmailetan, zuzendaritzetan 
sartzen gara laguntzera... Eta 
zergatik ez dugu guk errugbian 
jokatzen? Hortik sortu zen 
egitasmoa. Baina ez genuen 
guk hemen sortu, beste klub 
batzuetan hasita zeuden 
horretan. Guk gurera ekarri 
dugu.
Taldean sartzeko derrigorra 
da seme-alabak izatea?

Ez, ez. Derrigorra da 35 urte 
baino gehiagoko 
emakumezkoa izatea, eta kito. 
Zure seme edo alabak 
futbolean jokatzen badu ere 
berdin-berdin etor zaitezke 
taldera, eta, familiarik ez 
baduzu, ere bai. Kirola egin, 
errugbia barrutik ezagutu eta 
ondo pasatzeko gogoz etortzea 
da baldintza.
Zergatik da taldearen izena 
Pirolitikak?
Partiduetan segituan berotzen 
garelako; ja, ja, ja!

GOIENA

"Jokalarien amak gara, eta guk ere 
errugbian jokatu nahi dugu"
BELEN ARANBARRI aRtko aMEN taLDEaREN SoRtzaiLEa Asteburuan jokatuko dituzte, 

Oiartzunen, Alegian eta Antzuo-
lan, Gipuzkoako eskuz binakako 
txapelketako finalak. Oiartzunen 
eta Alegian kategoria txikietako 
finalak izango dira, eta Antzuo-
lan jokatuko dituzte, domekan, 
senior mailako norgehiagokak. 

Lehenengo partiduan (11:30), 
Galdosek eta Sukiak Otxoa eta 
Garmendipe izango dituzte au-

rrean. Eta goizeko bigarren 
partiduan, debagoiendarrak 
egongo dira tartean, Hernaniko 
Ojuelen eta Lizeagaren kontra 
neurtuko dituzte-eta indarrak 
Aitor Mendizabal eta Manex 
Balerdi antzuolarrek. 

Bestalde, gaur, egubakoitza, 
Antzuolan emakumezkoen par-
tiduak izango dira (19:00). Lehe-
nengo partiduan, Enaitz Irizarrek 
Getariako Zulaika izango du 
aurrean; eta, ondoren, Insaustik 
eta Galeanok Behar Zanako pi-
lotarien kontra jokatuko dute. 

PILOTA  Gipuzkoako 
eskuz binakako 
finalak Antzuolan

Aimar Madina. GOIENA

Caja Rural taldearen eskutik 
egingo du salto Aimar Madina 
oñatiarrak amateur mailara. 
Ulma taldeko txirrindulariak 
gazte mailan erakutsi duen erre-
gulartasuna saritu dute talde 
nafarreko arduradunek Madina 
fitxatzeko orduan. Aurten ez du 
lasterketarik irabazi, baina bi-
garren izan da Eibarren, Lazkaon 
eta Elgoibarren.  

ZIKLISMOA  Caja Rural 
taldeak Aimar 
Madina fitxatu du

FUTBOLA

GIZ. OHOR. ERREG.

Bergara-Elgoibar
Zap. 16:30. Agorro.
Mondra-Beti Gazte
Zap. 16:30. Mojate.
Aloña Mendi-Zumaiako
Dom. 16:30. Azkoaga.
Aretxabaleta-Hernani
Dom.16:30. Ibarra.

EMAK. OHOR. ERREG.

Bergara-Leintz Ariz.
Zap. 11:00. Ipintza.

GAZTEAK, EUSKAL LIGA

Bergara-Deusto
Zap. 18:45. Ipintza.
Beti Gazte-Aretxabaleta
Dom. 16:30. Lesaka.

GORENGOEN MAILA

Antzuola-Beasain
Zap. 16:00. Eztala.
Segura-Aretxabaleta
Zap. 16:0. Alustiza.
Tolosa-Bergara
Dom. 12:00. Usabal.

ARETO FUTBOLA

MAILA NAZIONALA

Gernika-Mondrate
Zap.16:45. Gernika.
Lagun O.-Eskoriatza
Dom. 18:00. Galdakao.

GIPUZKOAKO TXAP.

Euskalduna-Mondrate
Zap. 15:00. Andoain.

SASKIBALOIA

EBA

Fundacion Bil.-MU
Gaur. 18:30. Bilbo.

EMAK. LEHEN MAILA

MU-Ibaeta
Dom. 18:00. Iturripe.

GIZ. LEHEN MAILA

San Inazio-MU
Dom. 17:00. Iruñea.

GIZ. GIP. TXAPELKETA

Soraluce BKE-Loyola
Zap. 16:00. Labegar.
Mekalki Aloña
(Atsedena).

ESKUBALOIA

GIZON. EUSKAD. TXAP.

Fagor Arra.-U. Deusto
Zapatua. 18:00. Zubikoa.

EMAK. EUSKAD. TXAP.

Const. Aloña-Jarrilleras
Zap. 16:00. Zubikoa.

GIZ. GIPUZK. TXAP.

Soraluce BKE-Saieko
Zap. 18:00. Labegaraiet

GIZ. GAZTE MAILA

Urola-Ingou Arrasate
Zap. 12:15. Zumarraga.
Hondarribi-Aloña Mendi
Dom. 10:00. Hondarrib.

ERRUGBIA

EUSK. TXAPELKETA.

Kanpanzar ART-Getxo B
Zap. 16:30. Mojategi. 

PILOTA
Aretxabaleta: Gaur 
(19:00) hiru partidu.
Oñati: Gaur (18:15) sei 
partidu. Zap. (16:30) bost 
partidu. 
Antzuola: Gaur (19:00) 
bi partidu. Dom. (11:30) 
bi partidu.
Bergara: Gaur (19:15) 
bost partidu. 
Arrasate: Gaur (19:30) 
bi partidu. 

aStEbuRuko HitzoRDuak

Gernikaren kontra. GOIENA
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Aitziber Aranburuzabala bERgaRa
Bost kanporaketa izango dira 
urtarrilaren 13an izango den 
finalaren aurretik; gaurkoa hi-
rugarrena da. Orain arteko bi 
emanaldietan "dena eman dute" 
musikariek, eta ikusleen bero-
tasunak lagundu die horretan. 
Taularen gainean besteko nahas-
keta publikoari begiratuta; la-
gunei babesa ematera joandakoak 
asko, baina proiektu berri edo 
ezberdinak aurkitzeko jakin-mi-
naz ere beste musikazale askok 
egin dute bat egubakoitzetako 
Seminarixoko proposamenare-
kin. "Taldeek euren lagunak eta 
senideak ekartzen dituzte, baina 
badago profil bat talde zehatz 
bat ikustera baino, orokorrean, 
Danbakak zer eskaintzen duen 
ikustera datorrena gehiago. Eta 
hori oso interesgarria iruditzen 
zaigu", dio Danbadako koordi-
natzaile Jokin Bereziartuak.  

Sarritan, saldutako sarreren ko-
purua hartzen da kontuan kon-
tzertu baten arrakasta neurtzeko, 
eta, alde horretatik, gustura dira 
antolatzaileak. "Lehenengo egu-
nean genuen gogoa eta ilusioa 
goraka doala esango nuke, au-
rreko bi emanaldiek izan duten 
harrera ikusita; horrek indarbe-
rritu eta gogobete egiten gaitu 
datozenei aurrera egiteko. Giroa 
ere bada kontzertuen arrakasta 
neurtzeko beste arlo bat, eta, alde 
horretatik ere, oso pozik gaude; 
irribarre asko eta giro ona, oro-
korrean. Astean zehar ere, sare-
tik edo aurrez aurre, mezu asko 

heltzen zaizkigu Danbaka gorai-
patuz, eta ahoz ahokoak sare 
sozialetako edozein post baino 
eraginkorragoak dira".

Gaurko eskaintza
"Musikari guztiek nabarmendu 
dute zelako areto ona den Semi-
narixoa. Akustika aldetik ika-
ragarria eta eraikina oso polita, 
Eliza batek ematen duen bere-
zitasunarekin. Askoren iritziz, 
formatu handiko agertokia da, 
baina, aldi berean, publikotik 
oso gertu daude, ez delako oso 
altua, eta telebistako saiorako 
prestatutako eszenografiak asko 

janzten du. Aho bete hotz gera-
tzen dira musikariak, oroko-
rrean".

Oñatiko hiru proposamen izan-
go dira gaur; 17 urte dituen Aiert 
bakarlaria, horien artean. "Ba-
daramatzat urte batzuk musika-
gintzan murgilduta, eta ari naiz, 
poliki-poliki, nire bidea egiten. 
Gitarra lagun, nik sortutako 
kantuak eta bertsioak abestuko 
ditut". Sukena taldea da beste 
lehiakide bat. "Euskal pop estiloan 
kokatzen gara. Formatu akusti-
koan jotzetik harago joatea gus-
tatuko litzaiguke, disko bat gra-
batzeko gogoz gaude".

Gaurko menua Oñatiko Broken 
Legacyk eta Aramaioko Bala-
rrasak osatuko dute, doinu az-
karrak eta indartsuak bien al-
detik. "Metalcore estiloko bos-
kotea gara eta aurtengo martxoan 
argitaratu genuen Ortzimuga 
bigarren lana aurkezten ari gara", 
diote oñatiarrek, eta zera Ara-
maiokoek: "Pandemia garaian 
argitaratu genuen diskoa aur-
keztuko dugu. Rocka eta punka 
izan ditugu betidanik gustuko, 
baina, denborarekin, metal itxu-
ra handiagoa hartzen ari gara". 

Kanpoan, bikote akustikoa
Aretxabaletako Trumans talde-
ko kide Cristian Coellok Berga-
rako Olatz Ugarterekin batera 
saio akustikoa egingo dute chill 
out gunean, lehiaketako ema-
naldiak hasi aurretik (21:00) eta 
atsedenaldian (22:50). Oraingoan 
ere, Sanprubusa izango da San 
Martin plazan.

Balarrasa, Aramaioko metal taldea. BALARRASA Oñatiko Broken Legacy boskotea. BROKEN LEGACY 

Aiert, Oñatiko bakarlaria. AIERT ALBERDI. Sukena talde gazte oñatiarra. SUKENA

Sugarra pizteko, 
pospolo berriak

SARRERA ARRUNTA, 
LAU EURO; 'GOIENA 
APP'-A DUTENEK, BI 
EURO; GOIENAKIDEEK, 
DOHAINIK

AHOTS ETA DOINU 
GOZOAK, BATETIK, ETA 
ERRITMO AZKARRAK, 
BESTETIK, GAURKO 
EMANALDIAN

oñatiko aiert bakarlariak eta Sukena eta broken Legacy taldeek aramaioko balarrasa 
laukotearekin batera osatuko dute lehiakideen zerrenda; Seminarixoko agertokian 
izango dira, 21:30ean hasita; chill out gunean (21:00) emanaldi akustikoa izango da 

Publikoaren 
Sariaren 
sailkapena

1
AIERT
oñati
Botoen %33,6

11
ETXEPE
arrasate
Botoen %0,7

2
KIIMAK
antzuola
Botoen %25

12
BROKEN LEGACY
oñati
Botoen %0,6

3
KTARSIA
bergara
Botoen %7,6

13
EYHARTS
bergara
Botoen %0,6

4
THE CLAYTON
aramaio
Botoen %7,3

14
BALARRASA
aramaio-Eskoriatza
Botoen %0,3

5
ILUMINATIZZ
arrasate
Botoen %5,8

15
SINDY BERBENAS
arrasate
Botoen %0,3

6
112
arrasate
Botoen %5,2

16
SUKENA
oñati
Botoen %0,3

7
INGUMA
oñati-bergara
Botoen %4,4

17
ARRAGOA
bergara
Botoen %0,1

8
LEMAK
bergara
Botoen %3,7

18
ERROMINTXELAK
arrasate
Botoen %0,1

9
JASAN
aretxabaleta-Eskoriatza
Botoen %3,4

20
ORHI
bergara
Botoen %00,0

10
LETAGIN
oñati
Botoen %0,9

19
ISLABAT
bergara-Elgoibar
Botoen %00,0

BOTOA EMATEKO
Danbaka.eus webgunean 
edo Goiena.eus 
webgunearen 
Danbaka izeneko kanalean 
eman daiteke botoa, 
2023ko urtarrilaren 
10era bitartean.
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Aitziber Aranburuzabala oÑati
Herriko hainbat musikazalek 
abiatu zuten 2018an Beratu mu-
sika jaialdia, askotariko estiloak 
herriko hainbat gunetara era-
mateko asmoz.
Hastapenetako helburuekin jarrai-
tzen duzue?
Hala da; zaletasunetik sortutako 
ideia edo proiektua da Beratu; 
formatu txikiko jaialdia, gurean 
ohikoak ez diren musika propo-
samenak eskaini gura dituena 
herriko aretoei eta bestelako 
azpiegiturei balioa emanda. 
Emanaldi batzuk doan dira, eta 
sarrera merke baten truke bes-
teak. Helburua ez da-eta dirua 
irabaztea, kalitatezko jaialdia 
osatzea baizik.
Zaleen artean izena du dagoeneko; 
hala da gonbidatzen dituzuen mu-
sikarientzako ere? 
Orokorrean, bai; jaialdi txikiak 
gustuko dituzte askok, gertuko 
tratua eta goxotasuna izaten 
delako; hori horrela, batzuetan, 
guk egiten diegu eskaintza, bai-
na eskariak ere jasotzen ditugu 
musikariengandik ere. 
Lleidako La Elite bikotea hasteko; 
zeintzuk dira?
Sintetizadoreekin sortutako 
punka egiten du Nil Roigek eta 
David Burguesek osatzen duten 
bikoteak, eta kontzertu oso biziak 
eta intentsuak.

Zapatuan bi emanaldi eta bietan 
emakumeak protagonista.
Kubako trobadore gazte Yaima 
Orozco izango dugu arratsaldean. 
Ines Osinagak Kuban egin zuen 
egonaldi artistikotik itzuli zenean 
proposatu zigun gurera ekartze-

ko aukera. Eltziako tabernan 
izango da hori, eta ondoren, 
gaztelekuan, hiru emakume in-
dartsuk –Ines Osinaga, Olatz 
Salvador eta Lorea Argarate– 
sortutako musikaz harago doan 
Mauriziak ez dau inor hil eki-
mena aurkeztuko digute. 
Dantzarako proposamena egitaraua 
borobiltzeko, ezta?
Hala da; latindar doinuak Laza-
rraga lorategian domekan, Iruñe-
ko formatu handiko Goxua'n 
Salsa taldearen eskutik. Publiko 
zabalarentzako egiten dugun 
eskaintza da hori, bereziki.

Arkaitz Villar, Beratu elkarteko kidea. A. V.

"Publiko zabalarentzako 
kalitatezko jaialdia da"
ARKAITZ VILLAR bERatu ELkaRtEko kiDEa
Herriko beratu elkarteak oñatiko udalaren laguntzarekin antolatu duen bosgarren 
beratu jaialdia izango da asteburuan; lau gunetan banatuta, lau emanaldi izango dira

"GUREAN OHIKOAK EZ 
DIREN DOINUAK 
ESKAINTZEN DITUEN 
FORMATU TXIKIKO 
JAIALDIA DA BERATU" 

Lau gunetan banatuta, lau 
emanaldi izango dira gaurtik 
domeka bitartean. Bi kontzertu 
doan dira eta beste bi, 
ordainduta.

Sinth-punk estiloa, hasteko
Antixena gaztetxean zabalduko 
du jaialdia gaur, 22:30ean, 
Lleidako La Elite bikoteak. Ez 
dago aurre-salmentarik; sarrera, 
bost eurotan, leihatilan.

Eltzian, Yaima Orozco
Son kubatarra, boleroak eta 
habanerak entzuteko aukera 
bihar, zapatua, 18:00etan Eltzia 
tabernan, troba berria lantzen 
duen Kubako musikari gaztearen 
eskutik; sarrera dohainik. 

Hiru emakume gaztelekuan
Ines Osinagaren, Olatz 
Salvadorren eta Lorea 
Argarateren eskutik, tradizioa 

eta modernitatea batzen dituen 
Mauriziak ez dau inor hil 
ikuskizuna zapatuan, 20:30ean, 
gaztelekuan. Sarrerak aurrez 
Oñati.eus atarian eros daitezke, 
zortzi eurotan, eta leihatilan, 
hamar eurotan.

Goxua'n Salsa domekan
Erritmo latinoak zutabe dituen 
Iruñeko taldeak borobilduko du 
domekan, 13:00etan, Foruen 
plaza ondoko Lazarraga 
lorategian; sarrera dohainik da.  

Bosgarren Beratu jaialdiko egitaraua
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TOKIKOM SARIEN BANAKETA EKITALDIA
'Hemen Debagoiena' Egubakoitza, 18:00, 20:00 eta 22:00

DEBAGOIENDARRAK BEHOBIA-DONOSTIAN
'Harmailatik' Astelehena, 21:30 eta 23:30

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUAZTENA, 16

OLAIA INZIARTERI 
ELKARRIZKETA
'Elkarrizkettap' 

21:30/23:30

EGUENA, 17

AIERT ETA BROKEN 
LEGACY
'Danbaka' 

21:00/23:00

ASTELEHENA, 14

INTXAUR   
BELTZAK
'Landara' 

18:00/20:00/22:00

MARTITZENA, 15

KLIMA ALDAKETAZ 
BERBETAN
'Mundutik, binaka' 

18:00/20:00/22:00

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

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

104. ERRENTAN HARTU
Aretxabaleta edo Arra-
sate. 30 urteko mutil 
gazte bat naiz, lanarekin, 
eta etxebizitza txiki baten 
bila nabil neretako. 688 
89 91 25

Basarri billa. Errentan 
hartzeko basarri billa na-
bil Bergara, Osintxu, 
Plazentzia edo inguruetan. 
Hutsik ta zahartuta dauan 
basarri baten zaintza ta 
ondo jartzeko tratua ei-
txeko prest be eongo 
nintzan. Badakat basarri-
xa manejatzeko habilida-
dia. 688 64 27 61 (Asier)

Bergara. 33 urteko gizon 
bat naiz, lan finkoarekin, 
eta denborak luzerako 
etxe bila nabil. Espekula-
tzailerik ez mesedez! 
Telefonoa: 606 56 44 86

Oñati, Zubillaga edo 
Arrasate. Lan egonkorra 
daukagun bikote gazte eta 
arduratsua gara eta erren-
tan hartzeko etxebizitza 
bila gabiltza. Telefonoa: 
673 35 95 98

Oñati. Gela bateko edo 
biko etxea errentan hartu 
gura nuke. Interesatuok 
deitu telefono honetara. 
697 83 56 89

Oñati. Lan egonkorra 
daukagun bikote gazte 
oñatiarra gara eta erren-
tan hartzeko etxebizitza 
baten bila gabiltza. Tele-
fonoa: 626 85 70 23

2. GARAJEAK

201. SALDU
Arrasate. Jokin Zaitegin 
16 metro koadroko gara-
je itxia salgai. Telefonoa: 
669 52 69 62

4. LANA

401. ESKAINTZAK

402. ESKAERAK
Arrasate edo Bergara. 
Zaintza lanetan jardun 
nahi dut. 637 56 89 56

Arrasate eta inguruak. 
Pertsona nagusiak zain-
tzen lan egin nahi dut. 
Telefonoa: 613 49 33 46

Arrasate. 0-12 urte bi-
tarteko haurrak zaintzeko 
gertu. 662 47 28 88 (Ju-
lia) edo 615 04 60 45 
(Garoa)

Arrasate. Gizona gertu 
nagusiei paseatzera la-
guntzeko edota ospitalean 
daudenei gauetan lagun-
tza emateko. Telefonoa: 
631 37 49 04

Arrasate. Nagusiak zain-
tzen edota garbiketan lan 
egingo nuke orduka. Le-
gezko agiriekin. Telefo-
noa: 655 46 54 32

Arrasate. Persona hel-
duak zainduko nituzke 
asteburuetan eta baita 
gauetan ere. Telefonoa: 
632 83 32 44

Arrasate. Umeak eta 
nagusiak zaintzen eskar-
mentu handia duen neska 
gaztea naiz. Lan egingo 
nuke astelehenetik osti-
ralera, orduka. Telefonoa: 
602 58 98 19

Arrasate. Zaintza lanetan 
jarduteko prest nago. 
Telefonoa: 722 51 53 75

Bergara. Neska ardura-
tsua, soziosanitario ikas-
ketekin eta esperientzia-
rekin, nagusiak eta umeak 
zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko gertu. Autoa dau-
kat. 673 35 95 98

Debagoiena. Arreta so-
ziosanitariorako titulua 
daukan neska arduratsua 
orduka nagusiak zaintze-
ko edo garbiketak egiteko 
gertu. 662 02 45 80

Debagoiena. Asteburue-
tan nagusiak zainduko 
nituzke. 611 20 36 82

Debagoiena. Edozein 
lanetarako prest dagoen 
mutila naiz. Denetariko 
garbiketak, etxe-aldake-
tak, eraikuntza-lanak, 
baserriko lanak eta abar. 
645 72 92 87

Debagoiena. Emakume 
euskalduna gertu nagu-
siak zaintzeko, astelehe-
netik egubakoitzera, 
egunez. Esperientziarekin. 
637 52 89 83

Debagoiena. Emakumea 
prest gauez lan egiteko 
pertsona nagusiak zain-
tzen. Legezko agiriekin 
eta soziosanitario ikasta-
roa eginda. 688 72 58 12

Debagoiena. Emakumea 
prest haurrak edo pertso-
na nagusiak zaintzeko, 

edota atariak garbitzeko. 
642 37 01 92

Debagoiena. Erizain la-
guntzailea naiz eta nagu-
siak edo laguntza behar 
duten pertsonak zainduko 
nituzke. Arduratsua naiz. 
620 23 58 15

Debagoiena. Esperientzia 
eta legezko agiriak dituen 
emakumea nagusiak 
zaintzeko gertu. Telefo-
noa: 631 54 60 99

Debagoiena. Esperientzia 
handia duen mutila nagu-
siak zaintzeko gertu. Le-
gezko agiri guztiak eta 
erreferentzia onak aurkez 
ditzaket. Autoa daukat. 
662 43 08 54

Debagoiena. Esperien-
tziadun emakumea zaha-
rren egoitzetan lan egite-
ko edota pertsona nagu-
siak zaintzeko prest. Te-
lefonoa: 641 97 29 77

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten edo gaue-
tan zaintza lanetarako 
gertu nago. Erreferentzia 
onak eta soziosanitario 
agiria dauzkat. Telefonoa: 
631 12 51 27

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten lan egingo 
nuke. 682 40 53 38

Debagoiena. Garbiketa 
lanetan edota pertsona 
nagusien zaintzan lan 
egiteko prest nago. Tele-
fonoa: 643 65 28 27

Debagoiena. Garbiketan 
lan egingo nuke: etxeak, 
lantegiak eta abar. Tele-
fonoa: 612 20 31 28

Debagoiena. Garbiketan, 
umeak zaintzen edo la-
guntza behar duten na-
gusiekin egoten lan egi-
teko gertu nago. Telefo-
noa: 688 71 08 09

Debagoiena. Ikasle naiz 
eta 15:00etatik aurrera 
nagusiak eta umeak zain-
tzeko edo garbiketa lanak 
egiteko gertu nago. Tele-
fonoa: 675 34 15 41

Debagoiena. Lanean hasi 
nahi dut pertsona nagu-
siak zaintzen. Telefonoa: 
672 55 67 35

Debagoiena. Mutila ger-
tu baserriko lanetan, 
garbiketan edota nagu-
siak zaintzen jarduteko. 
Berehala hasteko mo-
duan. 643 08 15 23

Debagoiena. Mutila ger-
tu garbiketan, segurtasun 
enpresatan, eraikuntzan 
edo bestelako lanetan 
aritzeko. 611 23 83 65

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-
ta atari, taberna eta aba-
rrak garbitzen edo zerbi-
tzari moduan lan egingo 
nuke.  613 69 28 34

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-
ta atari, taberna eta aba-
rrak garbitzen lan egingo 
nuke. 612 27 68 33

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen eta 
garbiketak egiten lan 
egingo nuke. Telefonoa: 
641 09 15 58

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke, etxean 
bertan bizi izaten edo 
orduka. Soziosanitario 
titulazioarekin. Telefonoa: 
653 36 85 80

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko edota etxeko 
lanak egiteko gertu nago. 
Soziosanitario titulazioa-
rekin. 631 25 26 67

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
Ordutegi eta egutegi ara-
zo barik. 674 53 64 71

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen, garbiketan, 
eraikuntzan edota bana-
ketan lan egingo nuke. 
641 36 01 32

Debagoiena. Neska ar-
duratsu eta langilea na-
gusiak eta umeak zain-
tzeko gertu. Esperientzia 
dut. 613 72 59 43

Debagoiena. Neska ar-
duratsua nagusiak eta 
umeak zaintzeko edota 
garbiketa, etxeko lan eta 
abarrak egiteko gertu. 
613 69 223 01

Debagoiena. Neska ar-
duratsua nagusiak zain-
tzeko gertu, etxean bertan 
bizi izaten. 631 19 73 27

Debagoiena. Neska ger-
tu garbiketan, biltegiko 
lanetan eta abarrean lan 
egiteko. 631 03 04 49

Debagoiena. Orduka 
garbiketak eta zaintza 
lanak egiteko gertu nago. 
Soziosanitario ikasketak 
ditut. 645 37 45 10

Debagoiena. Persona 
nagusiak zaintzen lan egin 
nahi dut orduka edota 
etxean bertan bizi izaten. 
747 49 34 04

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen edota 
garbiketa lanetan jardu-
teko prest nago. Telefo-
noa: 659 57 93 89

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen lan egin 
nahi dut. Eskarmentu 
handia daukat eta baita 
profesionaltasun agiria 
ere. 632 39 64 98

Debagoiena. Soziosani-
tario agiria daukan neska 
nagusiak zaintzeko gertu. 
696 84 19 51

Debagoiena. Soziosani-
tario titulua daukat eta 
pertsona nagusiak zain-
tzen lan egin nahi dut 
o rduka ,  as teburue-
tan.  632 51 06 26

Debagoiena. Ume zein 
helduak zaintzeko eta 

garbiketa lanetarako ger-
tu nago. 747 42 79 07

Debagoiena .  Umeak 
zaindu, garbiketa egin eta 
zerbitzari lanetarako prest 
nago. 632 10 79 78

Debagoiena. Zaintza eta 
garbiketa lanak egingo 
nituzke: orduka, egunean 
zehar eta baita astebu-
ruetan ere. 615 40 35 18

Oñati eta inguruak. Sen-
dagile eta psikiatria titu-
luak dituen neska nagusi, 
gaixo eta haurrak zaintze-
ko edo garbiketak egiteko 
gertu. 943 78 06 76 

Oñati. Arratsaldetan na-
gusiak zaintzeko gertu 
nago. Soziosanitario titu-
lazioa eta legezko agiri 
guztiekin. 631 70 57 63

Lan bila. Seme/alaba 
eskolara eroateko arazoe-
kin? Egun bat gaixorik 
jarri dela? Lan egiteko 
gogoekin dagoen pertso-
na gazte eta langilea naiz, 
irakaslea naiz baino mo-
mentuan langabezian 
nago. 688 62 14 42

8. DENETARIK

801. SALDU
Pianoa. Schimmel 1885 
Especial pianoa salgai. 
Renner makinariarekin, 
guztia Alemanian eginda-
koa. 322-291 pianoa. 
Egoera ezin hobean. Te-
lefonoa: 669 52 69 62

ARETXABALETA
ile-apaintzailea 

behar da,
jardun osorako.
652 74 15 62

BERGARA
goienak 

banatzailea 
behar du.

943 25 05 05 
harpidetza 

@goiena.eus

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

ZAPATUA, 12

DOMEKA, 13

08:00 Hemen Debagoiena  09:00 Elkarrizkettap: Silitia  09:30 Gernikako Rallye

10:30 Hara, bi!: Arrasate  11:00 Biktimen Ahotsak  13:00 Hemen Debagoiena

14:00 Danbaka: 112 eta Letagin  15:00 Danbaka: Inguma  15:30 Elkarrizkettap: Silitia

16:00 Gerninako Rallye  17:00 Hemen Debagoiena  

18:00 Tolosako Abesbatza Lehiaketa  18:30 Elkarrizkettap: Silitia  

19:00 Danbaka: 112 eta Letagin  20:00 Elkarrizkettap: Silitia

20:30 Hemen Debagoiena  21:30 Biktimen Ahotsak  23:30 Danbaka: 112 eta Letagin

EGUBAKOITZA, 11

08:00 Hemen Debagoiena  09:00 Danbaka: 112 eta Letagin  10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Hara,bi!: Arrasate  11:30 Biktimen ahotsak: Alaitz Perez de Arenaza  

12:00 Hemen Debagoiena  13:00 Danbaka: Letagin  13:30 Elkarrizkettap: Silitia 

14:00 Albisteak  14:30 Danbaka: 112  15:00 Albisteak  

15:30 Tolosako Abesbatza Lehiaketa  16:00 Albisteak  

16:30 Biktimen Ahotsak: Alaitz Perez de Arenaza  17:00 Albisteak

17:30 Hara, bi!: Arrasate  18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Biktimen ahotsak: Alaitz Perez de Arenaza  19:30 Danbaka: Letagin

20:00 Hemen Debagoiena  21:00 Elkarrizkettap: Silitia  21:30 Danbaka: 112

22:00 Hemen Debagoiena  23:00 Danbaka: Eyharts eta Inguma

08:00 Asteko errepasoa  09:00 Danbaka: Eyharts eta Inguma  

10:00 Hemen Debagoiena  11:00 Danbaka: 112 eta Letagin  12:00 Asteko errepasoa  
13:00 Hemen Debagoiena  14:00 Hara, bi!: Arrasate  14:30 Elkarrizkettap: Silitia  

15:00 Gernikako Rallye  16:00 Biktimen Ahotsak  18:00 Hemen Debagoiena  
19:00 Elkarrizkettap: Silitia  19:30 Tolosako Abesbatza Lehiaketa 

20:10 Gernikako Rallye  21:00 Hemen Debagoiena

22:00 Danbaka: 112 eta Letagin  23:00 Asteko errepasoa
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OROigARRiA

zure familia.
Arrasaten, 2022ko azaroaren 11n.

Bizitzan beti izan zarelako libre,
heriotzan ere horrela gogoratuko zaitugu, Figue!

Goraintziak beste aldekoei!

'Figueras'

2022ko azaroaren 6an hil zen, 60 urte zituela.

 Alberto 
Rollan Fernandez 

OROigARRiA

Bergaran, 2022ko azaroaren 11n.

San Martin Agirre ikastetxeko Hezkuntza komunitateak  
bat egiten du familiaren saminarekin.

Eskolako gurasoa

2022ko azaroaren 5ean hil zen, 43 urte zituela.

 Rodolfo
Hussy Peredo 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2022ko azaroaren 11n.

urteurreneko meza domekan izango da,
 azaroaren 13an, 12:00etan, 

Bergarako Santa Marina parrokian.

2008ko azaroaren 13an hil zen.

 Susana 
Larrañaga Guillen 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2022ko azaroaren 11n.

urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 13an, 12:00etan, 

Bergarako Santa Marina parrokian.

Pedro inzaren alarguna

2021eko azaroaren 24an hil zen, 86 urte zituela.

 Nati 
Gabilondo Garitano 

uRTEuRRENA

Aurrez, eskerrak elizkizunera joango zaretenoi, etxekoen izenean.
Oñatin, 2022ko azaroaren 11n.

Hitzez esan ezin dizuguna,
bihotzez esaten dizugu,

maite zaitugu!
—

urteurreneko meza azaroaren 12an, larunbatean, izango da,
19:00etan, Oñatiko agustindarren elizan.

Rosita Agirre Larrañagaren alarguna

2021eko azaroaren 13an hil zen, 74 urte zituela.

 Iñaki 
Sologaistoa Zabaleta 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Aretxabaletan, 2022ko azaroaren 11n.

urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 13an, 12:30ean, 

Aretxabaletako Jasokundeko Amaren parrokian.

Santiago uriarteren alarguna

2021eko azaroaren 8an hil zen, 90 urte zituela. 

 Marcelina 
Bengoa Urrejola 

OROigARRiA

Musakolako komisiñua.
Arrasaten (Musakolan), 2022ko azaroaren 11n.

Ezin sinetsi gaude
Ez zaitugula berriz ikusiko

Beti zeneukan zuk
Besteei dena emateko

Musakolan hutsune haundia
Utzi diguzu betiko

Poztasunaren erreinuan
Ez zaitugu inoiz ahaztuko

2022ko azaroaren 9an hil zen, 60 urte zituela.

 Goio 
Etxenausia Azkoaga 

OROigARRiA

zure kuadrillako lagunak.
Arrasaten (Musakolan), 2022ko azaroaren 11n.

Zure presentzia gabe geratu gara 
eta hutsune handia nabarituko dugu.

Guretzat ezinbestekoa zinen, 
garrantzitsua, ordezka ezina.

Beti egongo zara bizirik gure pentsamenduetan, 
oroimenetan, bihotzean.

Ez da agur bat, gero arte bat baizik
Gero arte, Goio.

 Goio 
Etxenausia 
Azkoaga 

2022ko azaroaren 9an hil zen, 60 urte zituela.

ESKER ONA

Bergaran, 2022ko azaroaren 11n.

Oxangurenen sortu zenetik azken egunera arte irribarretsu.

Eskerrik asko egun hauetan gure ondoan egon zaretenoi;
jaso dugun maitasun eta babesa eskertu nahi dizuegu.

Bihotz-bihotzez besarkada estu bana senideon izenean.

2022ko urriaren 29an hil zen, 88 urte zituela.

Edurne
Iza Garmendia

Casimira Andoin Monreal. Arrasaten, azaroaren 3an. 96 urte.
Maria Jesus Sanz Perez. Arrasaten, azaroaren 3an. 90 urte.
Angel Jimenez Garcia. Bergaran, azaroaren 3an. 88 urte.
Alberto Arruti Gallastegi. Bergaran, azaroaren 3an. 72 urte.
Flora Uribeetxebarria Altuna. Eskoriatzan, azaroaren 3an. 92 urte.
Juanita Alzelai Alzelai. Oñatin, azaroaren 4an. 90 urte.
Angeles Horrillo Benitez. Arrasaten, azaroaren 5ean. 89 urte.
Rodolfo Hussy Peredo. Bergaran, azaroaren 5ean. 43 urte.
Alberto Rollan Fernandez. Arrasaten, azaroaren 6an. 60 urte.
Jose Luis Ugarte San Vicente. Oñatin, azaroaren 7an. 92 urte.
Koldo Madariaga Lamariano. Antzuolan, azaroaren 8an. 89 urte.
Esther Fernandez Fernandez. Arrasaten, azaroaren 8an. 62 urte.
Emilia Gutierrez Perez. Arrasaten, azaroaren 8an. 88 urte.
Juliana Matilla Casado. Arrasaten, azaroaren 9an. 89 urte.
Goio Etxenausia Azkoaga. Arrasaten, azaroaren 9an. 60 urte.
Rafael Coma Alvarez. Antzuolan, azaroaren 9an. 73 urte.

HiLDAKOAK

ESKER ONA

Oñatin, 2022ko azaroaren 11n.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.
—

Ondra meza zapatuan izango da, azaroaren 12an,
19:00etan, Oñatiko agustindarren elizan.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

'Mari inprenta'

2022ko urriaren 29an hil zen, 92 urte zituela.

 Mari 
Rodriguez Uranga 

Miguel urcelayren alarguna
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bERRi-zakua

Euskadiko kros txapelketan
Aurreko domekan, Nazioarteko 
66. kros lehiaketa jokatu zen 
Lasarteko hipodromoan. 
Euskadiko txapelketa ere izan zen: 
banakakoa, taldekakoa eta 
eskolartekoa. Arrasate Atletiko 
Taldeko atletek parte hartu zuten 
haietan, eta maila polita erakutsi.

50 urteak ospatzen
Argazkiko kuadrilla arrasatearrak 
pandemian bete zituen 50 urteak. 
Orduan ezin izan zuten ospatu. 
Bada, aurreko zapatuan elkartu 
ziren. Talde argazkia egin ostean, 
poteoa egin eta Garaiako jatetxean 
elkartu ziren bazkaltzeko. 
Mahaiaren bueltan txikitako 
istorioak gogorarazi zituzten.

25 urte ezkonduta
Carlos Parra aramaioarra eta Bego 
Gonzalez arrasatearra ospakizunetan 
daude. "Zorionak, bikote! Patxo bana, 
familia osoaren partetik".

Ospakizuna kuadrillakoekin
Elena Fernandez de Jauregik eta  Iñaki Basterrak (ezkerrean) iaz bete zituzten 
zilarrezko ezteiak. Joseba Arrutik eta Marisa Lapeirak, aurten. Bada, laurek 
ospatuko dute Bergarako kuadrillarekin. "Parrandarako prest etorri zaitezte. 
Asko disfrutatuko dugulakoan, besarkada bana, kuadrillakoen partetik".

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

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

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

Eguazteneko 12:00ak arte jasotakoak bakarrik 
iragarriko ditugu. Hortik aurrera jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko ditugu.
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aRaMaio
Izaro Pereira Flores
Azaroaren 7an, 4 urte. 
Zorionak, sorgin txiki! 
Ondo-ondo ospatu 
zure eguna! Muxu eta 
besarkada handi bat 
danon partetik!

 

aRRaSatE
Ane Solis Hernandez
Azaroaren 7an, 4 urte. 
Zorionak, Anetxo! 
Lau urte; ze handi egin 
zaren! Asko maite 
zaitugu. Patxo potolo 
bat familiaren partetik.

 

aREtXabaLEta
Ioritz Madinabeitia 
Calleja
Azaroaren 3an, 11 
urte. Zorionak, mutil 
haundi! Oso ondo 
ospatu eguna, merezi 
duzu eta! Patxo potolo 
bat familia guztiaren 
partetik.

aRRaSatE
Ion Oianguren 
Berrocal
Azaroaren 8an, 5 urte. 
Zorionak, Iontxu! Gure 
familiako txikitxoa 
handitzen ari da... 
Ondo pasau eguna eta 
txokolatada handi 
batez ospatuko dugu!
 

 

oÑati
Izadi Garcia 
Aranburu
Azaroaren 9an, 10 
urte. Zorionak, maitte! 
Ondo pasau zure 
egunian! Patxo bat 
familixa danaren 
partetik.

 

aRaMaio
Galder eta Beñat 
Azkarraga Goitia
Azaroaren 8an, 7 urte. 
Zorionak, Beñat eta 
Galder! Ondo pasau 
eguna!

 

aRRaSatE
Oihan Viguri 
Hernandez
Azaroaren 10ean, 4 
urte. Zorionak, Oihan! 
Egun zoragarria pasa. 
Ilargiraino eta bueltan 
maite zaitugu. Patxo 
potolo bat familia 
guztiaren partetik!
 

 

oÑati
Aiur Biain Ezkibel
Azaroaren 11n, 9 urte. 
Zorionak, Aiur! Zelako 
haundi egin zaren! 
Asko maitte zaittugu. 
Patxo erraldoi bat.

 

bERgaRa
Andde Lazkano 
Bilbao
Azaroaren 10ean, 5 
urte. Bost, lau, hiru, 
bi,... Egunak kontatzen 
pasatu dogu azken 
astea, eta azkenean 
iritsi da! Zorionak, 
Andde! 
 
 
 

 

oÑati
Ainhize Arregi Baseta
Azaroaren 13an, 12 
urte. Zorionak, maitia! 
Kriston neskatila zara! 
Zutaz harro! Infinitora 
arte maite zaitugu.  
Amatxoren, aitatxoren 
eta Ekhiren partetik, 
patxo potoloa.
 
 
 
 

 

aRaMaio
Aiur Muñoz  
Lopez de Bergara
Azaroaren 11n, 3 urte. 
Zorionak, Aiur! Musu 
mordo bat familia 
osoaren partetik, eta 
handi-handia 
Marenena.

 

aREtXabaLEta
Eñaut Pagaldai Atxa
Azaroaren 11n, 7 urte. 
Zorionak, maittia. 
Ederto pasau eguna 
eta muxutxo pilo bat.

 

aRRaSatE
Arrate Bergaretxe 
Astigarraga
Azaroaren 14an, 14 
urte. Zorionak, polit 
hori. Ondo pasa egun 
berezi hau. Besarkada 
handi bat. Saioa, 
aittitte, aitatxo eta 
amatxo.
 
 

 

ESkoRiatza
Itziar Kortazar 
Olabarria
Azaroaren 14an, 10 
urte. Zorionak, Itziar! 
Muxu pila bat familia 
eta lagun guztien 
partetik. Ederto 
ospatuko dogu egun 
berezia hau!

 

bERgaRa
Maddi Sanchez 
Agirre
Azaroaren 14an, 4 
urte. Zorionak, Maddi! 
Ondo pasatu zure 
eguna. Patxo haundi 
bat, bereziki, Anerren 
partetik.
 
 
 

 

zoRioN aguRRakbERRi-zakua

Elkarrekin ospatzen
1951ko arrasatearrak mahaiaren bueltan eseri ziren kintada eguna ospatzeko. 
Egun eguzkitsua eduki zuten, eta menu ederraz gozatzeko aukera izan zuten. 
Eguneko oroigarri polita izateko, talde argazkia atera zuten. "Oso gustura ibili 
ginen. Errepikatu egingo dugu".

Mahai-futbolean txapeldun
Maia eta Oxel Erostarbe eta Paule 
Leanizbarrutia eta June Cantabrana 
izan ziren Elgetako  txapelketako 
irabazleak.

Musakolako Gazte Eguna
2019an egin zuten azken Gazte 
Eguna Arrasaten, Musakolan. 
Pandemiak eragindako etenaren 
ostean, berreskuratu egin dute. 
Umeak gustura ibili ziren jolasetan 
eta puzgarrietan. 130 elkartu 
ziren makarroiak jatera.

Aitortza, odola ematearren
Bergarako hamabi odol-emaileri 
aitortza egin zieten aurreko 
asteburuan San Joxepe elkartean. 
Emandako odol kopuruaren 
araberako diploma eta intsigniak 
jaso zituzten, eta, ostean, San 
Joxepen bazkaldu zuten.
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EGUBAKOITZA 11
ESKORIATZA Euskaraldiaren 
gune ibiltaria
Izena emateko mahaia, informazioa, 
arropa salmenta…
Fernando Eskoriatza plazan, 
11:00etan.

OÑATI Odol ateratzea eta 
errekonozimendu ekitaldia
Aurrez hartu behar da ordua: 
943-00 78 84. Bestalde, gaurko 
odol ateratzean, 2021eko 
errekonozimendu ekitaldia egingo 
dute: 25, 50, 75 eta 100 aldiz odola 
eman dutenei aitortza egingo diete. 
Enpresagintzan, 16:30ean.

OÑATI 'Gizonak feminismorantz' 
tailerra
Jabetze Eskolaren baitan, Hiruki 
Larroxako kide Joseba 
Gabilondorekin. 
Kultura etxean, 17:00etan.

ARETXABALETA 'Ecstatic dance' 
saioa
Jaiki elkarteak antolatuta eta Oskar 
Estangak gidatuta, bi orduko saio 
irekia. Izenak:  688 81 96 65. 
Ibarra kiroldegian, 18:00etan.

ELGETA Iago magoa eta Unai 
Cantabrana 
18:00etan, umeendako magia 
saioa; eta 20:00etan, 
Cantabranaren kontzertua.
Ozkarbi elkartean.

ESKORIATZA Gazte tertuliak
12-16 urte arteko nerabeek 
zerbitzuaren gainean duten iritzia 
ezagutzeko aukera.
Gaztelekuan, 18:00etan.

ARRASATE  Euskaraldiaren gune 
ibiltaria
18:00-21:00 artean izen-emate 
mahaia. Arrasate Musikaleko Banda 
Gazteak egingo du irekiera. 
Biteri plazan.

ARRASATE 'There is no place 
like space' antzezlana 
3-7 urte arteko umeendako eta 
haien familiendako lana, Kids&Us 
akademiaren eta Ibai-arteren 
eskutik.
Kulturaten, 18:30ean.

ARAMAIO Trikiti Eskolaren 
Eguna
18:30ean, kalejira; eta ondoren, 
emanaldia plazan. Edatekoa eta 
jatekoa egongo da.
Aramaion.

ESKORIATZA 'Ciencia forense y 
memoria histórica' hitzaldia
Paco Etxeberria auzitegi-medikuak 
egingo du berba, gazteleraz. 
Zaldibar antzokian, 19:00etan.

ANTZUOLA 'Zure platerean 
hasten da mundua' pelikula eta 
solasaldia 
Herriko elkarteko kideekin eta 
eragileekin egingo dute solasaldia. 
Torresoroan, 19:30ean.

BERGARA Danbakaren 
hirugarrena 
Aiert, Broken Legacy eta Sukena 
(Oñati) eta Balarrasa (Aramaio, 
Eskoriatza eta Atxondo) taldeekin.
Seminarixoan, 21:30ean.

BERGARA Braulio eta Uger 
taldeak
Sarrerak, bost euro.
Kartzela zaharrean, 22:00etan.

OÑATI Beratu jaialdia: La Elite 
taldea
Punk elektronikoa entzuteko 
aukera. Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:30ean.

ZAPATUA 12
ARAMAIO Gantzagako jaiak
09:00etan, etxafuegoak; 12:00etan, 
meza; 13:00etan, bermuta; 
17:00etan, mus txapelketa, 
17:30ean, patata-tortilla lehiaketa; 
eta umeendako jolasak; eta, 
23:00etan, AZ Gaubelak taldea. 
Gantzagan.

ARETXABALETA 'Familian 
basora' hitzaldia
Amaia Agoterekin, Arizmendi 
Ikastolak gonbidatuta. 
Almenen, 10:00etan.

OÑATI 'Naturaren erritmoetara 
elikadura, natura eta ongizatea 
uztartuz' izeneko saioa
Amaia Diaz de Monasterioguren eta 
Asun Aierbe nutrizionistekin. Aurrez 

eman behar da izena, bi bide 
hauetakoren baten: 656 17 01 41 
edo info@amaianutrizioa.com.
Natur Eskolan, 11:00etan.

ARRASATE 'Haurtzaroa, 
nerabezaroa eta pantailak: 
familian teknologiaren erabilera 
arduratsua sustatzen' hitzaldia
Rakel Gamito arrasatearrak egingo 
du berba, Avesantes elkarteak 
gonbidatuta.
Avesantes Elkartearen lokalean, 
11:00etan.

ARAMAIO Sanmartinetako 
kintada
Herriko gazteak elkartuko dira.
Bizente Goikoetxea plazan, 
14:30ean.

ARAMAIO Pilota txapelketako 
finalak 
Guztira, zazpi final. Aramaioko 
bikote batek jokatuko du infantil A 
mailakoa: Markel Beitiak eta Unax 
Gonzalezek.
Pilotalekuan, 16:30etan.

OÑATI Beratu jaialdia: Yaima 
Orozco
Musikagile, gitarra-jole eta abeslari 
kubatarraren emanaldia. Debalde, 
edukiera bete arte.
Eltzian, 18:00etan.

BERGARA Dantza gidatu saioa
Aiko taldearen eskutik.
Seminarixoan, 18:00etan.

ARRASATE Muralgintza
Amantala edo arropa zaharra 
eramatea gomendatzen dute.
Tren geltokiko gaztelekuan, 
18:00etan.

BERGARA Dantza gidatu saioa
Aiko taldearen eskutik.
Seminarixoan, 18:00etan.

ESKORIATZA Gazte tertuliak
12-16 urte arteko nerabeek 
zerbitzuaren gainean duten iritzia 
ezagutzeko aukera.
Gaztelekuan, 18:00etan.

BERGARA Orkestra 
Sinfonikoaren kontzertua
Debalde, edukiera bete arte.
Mariaren Lagundiko elizan, 
20:00etan.

OÑATI 'Mauriziak ez dau inor 
hil' ikuskizuna
Ines Osinaga, Lorea Argarate, Olatz 
Salvador eta Itziar Garaluce 
oholtzan. Sarrerak: zortzi euro 
aurrez, eta hamar leihatilan.
Gaztelekuan, 20:30ean.

ANTZUOLA Kiimak, Karena eta 
Udazken taldeak
Batzen den dirua Bergarako 
gaztetxeko lapurretak eragindako 
kalteak konpontzeko izango da. 
Gaztetxean, 21:30ean.

ARRASATE Motz eta Larru 
Beltzak taldeak
Ostean,  DJ Edozerren emanaldia 
egongo da. Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

DOMEKA 13
LEINTZ GATZAGA Sanmilixanak
Hamabost postu egongo dira 
azokan. Gainera, piper erreak 
dastatzeko aukera egongo da: 
pikilloak eta Najerakoak. Taloak, 
Sorginak taldearen esku. 
San Migel plazan, 10:00etan.

OÑATI Goxua'n Salsa taldea
Saltsa musika euskaraz entzuteko 
aukera. Euria bada, gaztelekuan.
Lazarraga lorategian, 13:00etan.

ARRASATE Muralgintza
Amantala edo arropa zaharra 
eramatea gomendatzen dute.
Tren geltokiko gaztelekuan, 
18:00etan.

ESKORIATZA Gazte tertuliak
12-16 urte arteko nerabeek 
zerbitzuaren gainean duten iritzia 
ezagutzeko aukera.
Gaztelekuan, 18:00etan.

ASTELEHENA 14
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko. 
Foruen plazan, 12:00etan.

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

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

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

ESKORIATZA Odola emateko 
autobusa
Herritar guztiendako.
Fernando Eskoriatza plazan, 
16:30ean.

OÑATI Mindfullness eta 
erlaxazio teknikak
Horiek erakutsiko ditu Iturrigorri 
Elkarlan taldeko Maribel Pachecok. 
Izena emateko: maribelpacheros@
gmail.com edo 687 75 28 42.
Euskaldun Berria gelan, 18:30ean.

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

GOIENA

BERGARA Orkestra Sinfonikoaren emanaldia
Santa Zeziliaren omenezkoa. Estilo guztietako piezak joko dituzte. Gainera, 
Musika Eskolako bost kidek lehen aldiz parte hartuko dute: Miren Elorza, 
Alazne Suinaga, Lander Mujika, Beñat Azkargorta eta Maddi Arando.
Bihar, zapatua, Mariaren Lagundiko elizan, 20:00etan.
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MARTITZENA 15
ARRASATE 'Alzheimerra eta 
gizartea' hitzaldia
Afagiko presidente Koldo Aulestiak 
egingo du berba, Arrasateko 
Nagusien Kontseiluak gonbidatuta. 
Kulturaten, 17:30ean.

ARETXABALETA Liburu-tailerra
Maite Mutuberria ilustratzaileak 
gidatuta, 8 eta 12 urte bitarteko 
gaztetxoendako: koadernaketa, 
ilustrazioa eta hitzak. Aurretik eman 
behar da izena, liburutegin.
Liburutegian, 17:30ean.

OÑATI Estimulazio goiztiarrari 
buruzko tailerra
Elkar Hezi ikastetxearen eskutik. 
Izenak emateko: 688 62 11 95 edo 
943-71 82 71.
Elkar Hezin,18:00etan.

OÑATI Literatura solasaldia
 Ludmila Ulitskaiaren Soniexka 
liburuaren gaineko saioa.
Kultura etxean, 18:30ean.

ANTZUOLA Antzerkigintzaren 
inguruko solasaldia
Eneritz Artetxek eta Iñaki Ziarrustak 
Zergatik antzerki talde bat herrian? 
gaiari buruz egingo dute berba. 
Torresoroan, 18:30ean.

OÑATI  'Zure platerean hasten 
da mundua' dokumentala eta 
solasaldia
Elikadura ohiturez, ingurumenaz eta 
nekazaritzaren etorkizunaz egingo 
dute berba, Udalak antolatu dituen 
jardunaldien baitan.
Zinema aretoan, 19:00etan.

ARRASATE 'Una historia de 
amor y deseo' pelikula 
Leyla Bouziden lana, martitzenetako 
emanaldian. 
Amaia antzokian, 19:30ean.

EGUAZTENA 16
ARRASATE Ipuin kontaketa
Pello Añorgaren saioa, 4 urtetik 
gorakoendako. Aurrez eman behar 
da izena.
Santa Marinako auzo bibliotekan, 
18:00etan.

ARETXABALETA  Literatura 
solasaldia
Naguib Mahfouz idazle 
egiptoarraren El callejón de los 
milagros liburuaren gaineko saioa, 
gazteleraz.
Arkupen,18:00etan.

ARRASATE Arizmendiarrieta 
Eguna
Arizmendiarrieta: etorkizunaren 
historia izeneko topaketan parte 
hartuko du Iñaki Gabilondo 
kazetariak. Euskadiko SER kateko 
lurralde zuzendaria Begoña 
Marañon izango da moderatzailea.
Eskola Politeknikoan, 18:00etan.

BERGARA Arrizuriaga jauregia: 
batzar irekia
Arrizuriaga jauregian garatuko den 
kultura proiektuaren kudeaketa 
lantzeko batzar irekia.
Osoko bilkura aretoan, 18:00etan.

ARAMAIO Statkraft enpresako 
ordezkariekin batzar irekia 
Proiektua azaldu eta herritarren 
zalantzak argituko dituzte.
Kultura etxean, 18:00etan.

ELGETA Komunitate 
energetikoa: batzar irekia
Proiektuan interesa duten 
herritarrak gonbidatu dituzte.
Espaloian, 18:30ean.

OÑATI Gaztainei buruzko 
tertulia
Euskal Herriko Hazien Sareko kide 
Joseba Ibargurengoitiak eta Euskal 
Gaztaina Etxeko Beñat Itoizek 
egingo dute berba.
Kultura etxean, 18:30ean.

BERGARA 'Cuidados de la salud 
mental en los procesos de 
cáncer' hitzaldia
Agifeseko psikologo Itxasne 
Gallastegik egingo du berba, 
Movembergarak gonbidatuta.
Irizar jauregian, 18:30ean.

ARRASATE Iragana Astintzen 
zikloko hitzaldia
Jon Delgadok egingo du berba, 
euskaraz, Arrasate bere biztanle 
erroldaren bitartez, bilakaera eta 
demografikoa eta soziala 
frankismoan izeneko gaiari buruz.
Kulturaten, 19:00etan.

ESKORIATZA 'Zenbat euskara 
hitz egiten da Eskoriatzan?' 
hitzaldia 
Xabi Uriartek eta Iñigo Beitiak 
egingo dute berba 2021ean 
egindako kale inkesten emaitzak 
oinarri hartuta.
Kultura etxean, 18:30ean.

BERGARA 'Salvajes, el cuento 
de lobo' pelikula
Zinekluba. Sarrerak, hiru euro. 
Ostean, Alex Galvan zuzendariarekin 
solasaldia.
Seminarixoan, 20:00etan.

EGUENA 17
ARRASATE Sasoibide
Bilboko Guggenheim museora 
joango dira.
Autobus geltokian, 08:00etan.

ELGETA Ate irekiak ludotekan
Gaur, LH-ko 5. eta LH-ko 6. 
mailetako neska-mutikoendako 
saioa izango da. 
Ludotekan, 17:00etan.

ESKORIATZA  Literatura 
solasaldia, gazteleraz
Andrea Abreuren Panza de burro 
liburuaren gaineko saioa, Monika 
Leivak gidatuta. 
Kultura etxean, 18:00etan.

ELGETA Euskararen kale 
erabileraren datuen aurkezpena
Irekia. 
Udaletxean, 18:00etan.

ARRASATE 'Emeen kemen' 
kontaketa, helduendako
Heldu da kontua saria irabazi duen 
Maider Alcelay arrasatearraren 
eskutik. Igor Salak musikatuko du 
ipuin kontaketa.
Kulturaten, 19:00etan.

OÑATI 'Compartimento nº 6' 
filma
Jatorrizko bertsioan eta 
azpitituluekin. Sarrerak, bost euro. 
Kultura etxean, 20:00etan.

ARRASATE Kooltur Ostegunak: 
'Nekatutak' bakarrizketa
Antton Telleriaren bakarrizketa 
saioa. Sarrerak, zazpi euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

Dardenne anaiak ondo baino 
hobeto mugitzen dira munduan 
dauden zinemaldietan. Batez 
ere, Cannesko Zinemaldian, 
etxean moduan sentitzen dira. 
Rosetta eta El niño filmekin 
Cannesko Urrezko Palma lortu 
zuten, eta beste film askotxo 
ere sarituak izan dira. Aurten, 
Tori y Lokita filmarekin 
Cannesko 75. edizioko sari 
berezia lortu dute. Haren 
pelikula zinema-sozialean koka 
genezake. Zuzendariek, haien 
lanetan, gure gizartearen 
arazoak eta gaitzak azaltzen 
dituzte. Haurren arazoak, 
lan-prekarietatea, 
etorkinek izaten dituzten 
zailtasunak, 
fundamentalismoaren 
problematika, gizarteak 
komeni zaionean beste aldera 
begiratzeko duen ohitura, 

mandatarien zorroztasuna eta 
irtenbideak aurkitzeko 
ezintasuna, besteak beste.

Zuzendariek egoera larrian 
dauden pertsonaiak aukeratzen 
dituzte protagonistak izateko. 
Kamera mugituz, pertsonaien 
pauso guztiak, sentikortasunez 
eta irmotasunez, gertutik 
jarraitzen dituzte. Egoera 
latzak azaltzen dituzte, baina 
sentsazionalismoan erori gabe. 
Tori haur bat da eta Lokita, 
nerabe bat. Belgikara heldu 
dira bizimodu duinago baten 
bila. Dardenne anaiek ederki 
islatzen dute bien artean 
sortutako lokarri sendoak eta 
elkar babesteko grina. 
Sentimendu horiek 
burokraziaren malgutasunik 
ezarekin eta mafien bidez 
jasaten duten esplotazioarekin 
kontrastatzen dute.

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Un año, una 
noche
Egubakoitzetik 
domekara: 19:30.

Lilo, mi amigo el 
cocodrilo
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

BERGARA

SEMINARIXOA

Mira como 
corren
Domeka eta 
astelehena: 19:30.

Los 
buscamundos
Domeka: 17:00.

OÑATI

KULTURA ETXEA

En los márgenes
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30, 
22:00.
Astelehena: 19:30.

Hopper 
oilasko-erbia
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

GASTEIZ

GORBEIA

Tadeo Jones 3
Egubakoitza: 
17:15.
Zapatua: 16:20.
Domeka: 12:00, 
16:20.

Los renglones 
torcidos de Dios
Egubakoitzetik 
eguenera: 19:45.

Black Adam
Egubakoitza: 
17:15, 20:20, 
21:35.
Zapatua: 16:35, 
19:10, 21:45.
Domeka: 11:45, 
17:00, 19:35.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Lilo, mi amigo el 
cocodrilo
Egubakoitza; 
17:30.
Zapatua: 16:45.
Domeka: 12:00, 
16:45.

Amsterdam
Egubakoitza: 
19:40.
Zapatua: 19:00, 
21:45.
Domeka. 19:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:10.

El cuarto 
pasajero
Egubakoitza: 
17:15, 19:25, 
22:20.
Zapatua: 18:15, 
20:20, 22:25.
Domeka: 18:15, 
20:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:35.

El cuarto 
pasajero
Egubakoitza: 
17:15, 19:25, 
22:20.
Zapatua: 18:15, 
20:20, 22:25.
Domeka: 18:15, 
20:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:35.

No mires a los 
ojos
Egubakoitza: 
19:35, 21:50.
Zapatua: 20:05, 
22:20.
Domeka: 16.15, 
18:30, 20:45.
Astelehenetik 
eguenera: 17:25, 
19:50.

Icaro y el 
minotauro
Egubakoitza: 
17:00, 18:40.
Zapatua: 16:20, 
18:00.

Domeka: 12:00, 
16:20, 18:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:35.

Tequila, sexo, 
drogas y rock 
and roll
Egubakoitza: 
17:20, 22:25.
Zapatua: 16:15, 
21:45.
Domeka: 12:00, 
19:10.
Astelehenetik 
eguenera: 18:00.

13 exorcismos
Egubakoitza: 
19:45, 22:00.
Zapatua: 19:35, 
22:20.
Domeka: 21:00.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Hopper, el 
pollo-liebre 
(euskaraz)
Domeka: 12:00, 
16:15.

Hopper, el 
pollo-liebre
Egubakoitza: 
17:35.
Zapatua: 16:15, 
18:10.

Nire zirkua
Zapatua: 17:00.
Domeka: 12:00, 
17:00.

ziNEMa

KRITIKA

Tori y Lokita
Zuz.: Jean-Pierre eta Luc Dardenne. Herr.: Belgika (2022). 
Aktoreak: Mbundu Joely, Alban Ukaj. Iraupena: 88 minutu.

Gure gizartearen gabeziak
ANTONIO ZABALA
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Gerra zikinaren 
itzala

Egun hauetan behin eta berriz 
etorri zaizkit gogora 
Barrionuevo ministro 
sozialista ohiaren hitz 
lotsagabeak. Zuek, gazteok, ez 
duzue ezagutu ere egingo 
Barrionuevo, eta, beharbada, 
jakiteko ere interes gutxi 
izango duzue, baina jakizue 
orain dela 30 urte espainiar 
poliziek, gobernuaren aginduz, 
estatu terrorismoa erabili 
zutela jendea hiltzeko. ETAren 
kontrako gerra egiteko omen 
zen GAL, Espainiako 
Estatuaren legez kontrako 
beso militarra.

Tipo hau zen Barne 
ministroa, Barrionuevo, eta 
politikatik erretiratu eta 
urteetara oilar bat baino 
harroago azaldu da egunotan, 
terrorismo hori justifikatzen 
eta bere aginduez harro. 
Ulergaitza egiten zait hainbeste 
min egin duen elementu hau 
hainbeste urteren ondoren ezer 
gertatu ez balitz bezala 
azaltzea. Etikoki onartezina, 
politikoki ulertezina, 
biktimekiko oso-oso mingarria.

Jakizue, gazteok, zuen 
adineko neska-mutilek aita 
galdu zutela; zuen aita izan 
zitekeen, edozeinena. Benetan 
jakin nahi nukeena da zer 
dela-eta atera duen argitara 
pertsonaia nazkagarri hau El 
país egunkariak. Ez da 
kasualitatea, eta oso 
kezkagarria iruditzen zait 
agerraldi honen atzean interes 
bat dagoela jakitea.

azkEN bERba

AINTZANE OIARBIDE

Idoia Aranbarri Arzuaga aNtzuoLa
Josue Madariagaren aitona eta 
aita beste negozio batzuetan 
murgildu baziren ere, birraito-
naren ogibidea aukeratu zuen 
antzuolarrak. Autonomo lan 
egin ondoren sortu zuen Ames-
kua Arotzak, herrian beharra 
zegoela ikusi baitzuen.
Hasieratik argi zenuen arotza izan 
nahi zenuela?
Bai. Sormena lantzeko aukera 
hori gustatu izan zait. Askata-
suna daukat, eta ez daukat lo-
turarik, tailer batean bezala. 
Betidanik izan dut argi eskula-
nekin lotutako zerbaitetan egin 
nahi nuela lan. Hori izan da 
nire bizibidea.
Zer egiten du arotz batek?
Denetik. Lurra, armairuak, zo-
kaloak... Osagarri bereziak ere 
egiten ditugu, hala nola forruak 
eta papereztatuak. Baina, gaur 
egun, normaletik kanpo dauden 
gauzak egin behar dira, jende 
asko baitago ateak edo lurra 
jartzeko prestatuta.
Zertan desberdintzen zara zu?
Ezberdintze hori ez dago nire 
esku. Bezeroari elementu bere-
ziak jartzen saiatzen gara, baina 
ez da erraza. Azkenean, jendea 
ez dago aldaketak egiteko prest. 
Betikoa nahi izaten du: ate zu-

riak, pareta grisak... Egurrare-
kin ere zenbait gauza egin dai-
tezkeela erakusten saiatzen gara. 
Gaur egun, dekoratzaile baten 
bidez egiten da lan.
Sormena da lanetik gehien gusta-
tzen zaizuna, baina badago gutxien 
gustatzen zaizun ezer?
Adibidez, gestoria-lana egitea 
zaila da. Azkenean, hor egon 
behar duzu beti aurrekontuak 
eta fakturak egiten. Arotz-lane-
kin gehiago ibiltzen naiz eta lan 
honen beste aldea gehiago kos-
tatzen zait.
Egur imitazioek indarra hartu dute.
Gu saiatzen gara benetako egu-
rrarekin lan egiten, baina gaur 
egun egur-egurra oso garestia 
da. Etxe osoa egur trinkoarekin 
jartzea ez da bideragarria. Ho-
rregatik ateratzen dira beste 
aukera batzuk; kasu honetan, 
nahiko onak diren imitazioak. 
Bereizi behar dena da denda 
handiek erabiltzen dituzten ma-
terialak eta guk erabiltzen di-
tugunak kalitatean ezberdinta-
suna dutela.
Antzuolarra zara. Zein da herriko 
txokorik gustukoena?
Asko gustatu izan zaizkit goian 
dagoen errota eta Antiguako 
ermita. Ermita oso berezia da 
niretzat, arkitektonikoki egur 
asko baitauka. Koroa, adibidez, 
dena egurrezkoa da.
Denbora librean zer egitea duzu 
gustuko?
Pixka bat denetik egitea dut 
gogoko. Jendearekin sozializatzea 
asko gustatzen zait, baita bidaia-
tzea ere. Eta, nola ez, semeekin 
egotea.

Josue Madariaga, Antzuolan, martitzenean egindako elkarrizketan. I.A.A.

goiENa 0kM giDa

"Bezeroentzako zaila da 
dekorazioan arriskatzea"
JOSUE MADARIAGA aMESkua aRotzak
bezeroak "betikoa" nahi duela dio Madariagak; halaber, egur trinkoarekin etxe osoa 
jartzea ez dela bideragarria azaldu du, egurra oso garesti dagoelako

"Herriko taldeek eta elkarteek laguntza eskatzen digutenean, gure 
txikitasunean, saiatzen gara laguntza ematen. Esaterako, bada 
gure kamiseta daraman Antzuolako futbol talde bat. Duela gutxi, 
mus txapelketa egin da, eta hor ere lagundu dugu. Herri mailako 
jarduerak bultzatzea gustatzen zait. Azkenean, herriak ematen 
digu guri jaten. Hortaz, iruditzen zait guk ere gure ekarpena egin 
behar dugula halakoetan".

Herriko eragileei laguntzen

Goiena 0Km 
Gidaren 

eskaintza 
osoa

PEFC ziurtagiria

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