
 1813KO DONOSTIAKO 
 SUTEA, MUSIKA LAGUN 
 'Bretxa' musikala estreinatuko dute urtarrilaren 13an 
 Donostiako Victoria Eugenia antzokian; Bergarako 
 Antzerki Musikalaren azken lana da / 18 

Joseba Arregi etxeratzeko eskaera Bilbon
Gradu erregresioa jaso dutenen egoera salatuko dute Sarek zapaturako deitutako manifestazioan –tartean, Joseba Arregi oñatiarrarena– / 6

"MU berezia da kalitatezkoa, 
praktikoa eta berritzailea delako" / 4

Vicente Atxa, Arrasaten, MUren errektoretzaren egoitzan, astelehenean. XABIER URZELAI

Abadia saria, munduko hizkuntza 
gutxituak biziberritzeagatik / 2

Jon Sarasua, Maiteder Sasieta eta Eñaut Agirre, Garabidekoak, egoitza atarian. L.Z.

Manuel Martin 
Carrasco, buruko 
osasun arazoez

Lanbide 
Heziketatik 
lan-esparrura

SINADURAK
IGOR 
ARIZMENDIARRIETA 
/ 8 

MIKEL 
BIAIN 
/ 40 

ENERITZ 
URRUTIA 
/ 12 

Musikalaren zuzendari Valen Moñux eta Oihan Vega eta nobelaren egile Toti Martinez de Lezea, Bergaran, Gabonetan. JOKIN BEREZIARTUA
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L. Zeberio Lekuona aRETXaBaLETa
Garabide elkarteak jasoko du 
2022ko Abadia saria. Oraindik 
ere argitzeko dago noiz eta non 
egingo den emate-ekitaldia, bai-
na, nola ez, pozik hartu dute 
berria. "Aitortza ikaragarria da 
guretzat. Izen handia duen saria 
da", adierazi du Garabideko kide 
Maiteder Sasietak. "Zorion-me-
zu mordoxka jaso dugu, eta 
taldean oso pozik hartu dugun 
saria da", gaineratu du Garabi-
deko koordinatzaile Eñaut Agi-
rrek. "Garabidetarrak ez gara 
bakarrik lantalde teknikoan ari 
garenak. Hor daude zuzendari-
tzan ari direnak, kolaboratzaileak 
eta gurekin oso konbentzituta 
urteetan lanean ari den jende 
hori guztia. Sentitzen dut ho-
rientzako guztientzako erreko-
nozimendu handia dela". Jon 
Sarasua iritzi berekoa da. Ga-
rabideren sorreratik dihardu 
bertan: "Esango nuke aurretik 
hasi ginela aitortza sentitzen. 
Alderdi politikoekin, erakunde 
publikoekin, euskalgintzarekin... 
Beti sentitu dugu lur azpiko 
kontrabandoa egiten ari garela, 
eta alor mediatikoa ez da izan 
gure lehentasuna. Orain, sari 
honek hori ere emango digu 
pixka bat".

Hamazazpi urteko ibilbidea
2005ean sortu zen Garabide. 
Kooperatiba izaera duen gober-
nuz kanpoko erakundea da. 
Hizkuntza-lankidetzan dihardu-
te. "Nagusiki, hizkuntza bizibe-
rritzeko prozesu artikulatuak 

inspiratzen ditugu", azaldu du 
Sarasuak". Ameriketako herri 
indigena handienekin hasi ziren; 
Bolibian kitxuekin eta aimare-
kin, Kolonbian nasekin, Guate-
malan kaqchikelekin eta Txilen 
maputxeekin. "Aholkularitza-pro-
zesu jakinak herrialde horietan 
izan dira. Yucatango maiekin 
ere bagabiltza lanean. Gerora 
hasi zen kurduekin dugun lan-
kidetza, baina egoera politikoa 
dela-eta une honetan etenda 
dago. Aldiz, oso polita ari da 
izaten ipar Afrikako amazigh 
komunitateko Rift haranekoekin 
(Maroko) eta kabiliarrekin (Al-

jeria) egiten ari garen bidea". 
Hala, "txiki" eta "prekario" hasi 
zirela du gogoan Sarasuak, "tal-
dea osatzeko ere lanekin", baina 
urte hauetan guztietan eginda-
ko bidea emankorra izan da.

Gaur egun sei lagunek dihar-
dute Aretxabaletako bulego 
teknikoan. "Gero dago zuzenda-
ritza taldeko jendea; jende oso 
inplikatua eta modu boluntarioan 
eta etengabean ordu pila bat 
sartzen dituena". Proiektuak 
dituzten herrialdeetan kolabo-
ratzaile-sare zabala du Garabidek, 
eta, horrekin batera, ekintza 
puntualetarako laguntza ematen 
duten boluntarioak. "Esperien-
tzia handia pilatutako jendea 
da, gehienak euskalgintzatik 
datozenak, eta nahi dutenak 
duten esperientzia hori parte-
katu. Oro har, Euskal Herri 
zabaleko jendea dago", dio Sa-
sietak.

Hizkuntza-lankidetza
Gaur egun hamaika hizkun-
tza-komunitaterekin ari da, na-
gusiki, lanean Garabide, baina 
gehiagorekin ere badabil: "Jen-
dea galdetzera etortzen zen, eta 
konturatu ginen azken 50-60 
urteotan euskararekin egindako 
biziberritze prozesua ispilu izan 
zitekeela beste hizkuntza-komu-
nitate askorendako". Hala, eus-
kararekin emandako prozesua 
sakon aztertu, eta hizkuntza-lan-
kidetzan hasi ziren. "Garabidek 
jarri zuen lehen aldiz mahai 
gainean hizkuntza-lankidetza 
kontzeptua. Hizkuntza-koopera-

zioaren sistema bat egiten ari 
gara, eta tokian tokiko komu-
nitateetako zein hemengo era-
gile askorekin ari gara, izan 
hizkuntza-aktibistak, Udalak, 
jakintza-guneak, gobernuak, 
teknikari profesionalak... Jende 
eta erakunde asko aktibatzen 
dira, eta etengabeko elikadura 
dago. Gure ustez, mezu berri 
batekin sortu ginen; izan ere, 
herri batek galdetu behar du 
kooperaziorako zenbat diru dau-
kan emateko, baina baita ze 
esperientzia daukan mundua-
rekin partekatzeko ere", dio 
Sarasuak. "Ez dakit euskaldunok 
zenbateraino dakigun beste ko-
munitate askorendako errefe-
rente garenik eta zergatik dagoen 
hainbeste jende euskararen 
esperientziari begira".

Estrategia artikulatuak
Garabideren lanik funtsezkoena 
hizkuntzak biziberritzeko estra-
tegia artikulatuak martxan jar-
tzen laguntzea da. "Hizkuntzak 
biziberritzeko gauza puntualak 
badaude leku guztietan, baina 
ez dago ikuskera eta estrategia 
artikulatu bat. Egin daitezke 
hiztegiak, eskolak, euskaltegiak, 
eta denak dira ongi etorriak, 
baina egoera da mundu osoa 
hizkuntza-galera azeleratuan 
dagoela, eta galera azeleratu 
horri ezin zaiola frenoa jarri 
proiektu puntual batzuekin. 
Gertatzen ari da erreakzioa ez 
dela galeraren tamainakoa", 
azaldu du Jon Sarasuak. "Hiz-
kuntza-biziberritze prozesu bat 
ez da alor bakarretik lantzen. 
Alor guztiek batera egin behar 
dute lan", azpimarratzen du 
Agirrek. Hala, Garabidetik ezin-
besteko ikusten dute estrategia 
sendoekin eta modu egituratuan 
egitea prozesu horiek. "Ikusi 
dugunaren arabera, ez dabil 
beste inor honetan. Adituak eta 
akademikoak ari dira, baina 
herritik herrira eta eragileetatik 
eragileetara antolatutako siste-
ma moduan gu bakarrik ari 
gara, zoritxarrez".

Formakuntza eta aholkularitza
Eginkizun konplexua da eta 
komunitate bakoitzak bere in-
darguneak ditu. Ez dago denen-
dako balio duen errezeta baka-
rra. "Errezeta-liburu oso potoloa 
dugu", dio Sasietak. Hala, for-
makuntza eta aholkularitza dira 
Garabideren lan-ardatz nagusiak, 
eta proiektu izarra Euskal He-
rrian egiten duten ikastaro trin-

Garabide elkarteko kideak, batzar baten ostean, Aretxabaletako egoitzan. GARABIDE

"HIZKUNTZA GUTXITU 
ASKOTAN ORAIN DA 
ERREAKZIONATZEKO 
UNEA, BAINA EZ DAGO 
EGITURA SENDORIK"

Garabide elkarteak dio 
"aitortza handia" dela 
Anton Abadia saria
Munduko hizkuntza gutxituen biziberritze prozesuetan 17 urteotan egindako lanagatik 
jasoko du gipuzkoako Foru aldundiak ematen duen abadia saria garabide elkarteak. 
Pozik hartu dute aitortza eta argi dute ibilbide eta lantalde oso bati emandakoa dela 

"BESTE KOMUNITATE 
ASKORENDAKO 
ERREFERENTE GARA; 
JENDE ASKO DAGO 
EUSKARARI BEGIRA"
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koa da. "Komunitate askotariko 
15-20 hizkuntza-aktibista izaten 
dira gurean. Sei bat asteko ego-
naldia egiten dute Euskal He-
rrian. Formakuntza teorikoa 
jasotzen dute, eta, horrekin 
batera, hainbat irteera didak-
tiko egiten dituzte euskararen 
biziberritze prozesuan eragina 
izan duten esperientziak berta-
tik bertara ezagutzeko –ikaste-
txeak, hedabideak, euskalgin-
tza...–. Helburua da ikuskera 
zehatz bat ematea. Biziberritze 
prozesu batean ezin da nor bere 
aldetik ibili; elkarlanean oina-
rritutako egiturak eta estrate-
giak sortu behar dira. Modu 
horretan sortutako prozesuek 
beste dimentsio bat hartzen 
dute, eta beste inpaktu bat dute". 

Aholkularitza da Garabideren 
beste lan-lerro garrantzitsue-
netako bat. Gobernuz kanpoko 
erakundeak kolaboratzaile-sare 
zabala du. Hala eskatzen duten 
komunitate indigenetara joaten 
dira aholkularitza-lanak egite-
ra. "Komunitate batzuekin modu 
oso intentsiboan ari gara, bes-
te batzuekin nahiko intentsi-
boan, eta gero daude gurekin 

harremanetan daudenak gauza 
puntualagoak egiteko. Tokian-to-
kian diharduten kolaboratzai-
leen profila exijentzia handikoa 
da; ondo ezagutu behar dute 
euskararekin izan den prozesua, 
eta gauza izan behar dute usain-
tzeko tokian tokiko komunita-
teetan zer egin daitekeen eta 
nola".  

Euskarak ere jasotzen du
Lankidetza da Garabidek egiten 
duena, eta hainbat norabidetan 
egiten du. Hori horrela, euska-
raren komunitatean ere badu 
inpaktu oso interesgarria; izan 
ere, mundu zabaleko hainbat 
komunitatetako hizkuntza-ak-
tibistak Euskal Herrira etortzea 
positiboa da, baita ere, euskal 
komunitatearendako. "Handitu 
egiten da hizkuntza gutxitue-
kiko sentsibilizazioa, eta Euskal 
Herrian zer egin den eta nola 
egin den erakustea autoestimua 
igotzeko moduko zerbait da. 
Irteera didaktiko bakoitza sen-
tsibilizazio-une bat da, eta ari-
keta interesgarriak eragiten 
ditu", dio Sasietak. "Guk ere 
baditugu gure ilunak, eta eus-

kaldunak gure artean gaudenean, 
normalean, gaizki egindakoei 
erreparatzen diegu gehiago. 
Bisita hauetan, kontrakoa ger-
tatzen da; erakundeak ahale-
gintzen dira lorpenak erakusten". 

Lankidetzak euskal komuni-
tatearen nazioarteko dimentsioa 
ematen duela azpimarratzen du 
Sarasuak. "Beste hizkuntza mi-
norizatu batzuen esperientzia-
ren berri jasotzen dugu, konek-
tatzen gaitu beste batzuen bo-
rrokarekin eta nazioarteko 
korapilo batean egotearen sen-
tipena ematen digu", gaineratzen 
du Sarasuak. 

Gehiago dio aretxabaletarrak: 
"Beste komunitate batzuetako 
hizkuntza-aktibistek galdera 
konplikatuak ere egiten dizki-
gute. Interpelatzen gaituzte, 
esaterako, ez ote garen oso hiz-
kuntza edo korpus zentristak, 
eta ez ote dugun asko baztertzen 
hizkuntzarekin batera doan 
kultura oso bat. Badira, gaine-
ra, gu baino egoera askoz ere 
zailagoan estrategia oso inspi-
ratzaileekin ari direnak. Haien 
harreratik eta jarreratik per-
tsonalki ikasten dugunaz apar-
te, badaukagu zer ikasia, edu-
kiko bagenu ikasteko jarrera".

Kezka eta gainkarga
Garabiden ez dute hizkuntza-lan-
kidetza harrotasunetik bizi, 
baizik eta kezkatik, eta oharta-
razten dute lan asko dagoela 
egiteko. "Gurekin lan egiten 
dutenez gain, beste hizkuntza 

eta komunitate asko daude. Hiz-
kuntzen galera dramatikoa iza-
ten ari da, eta, horrela jarraituz 
gero, hemendik 30 urtera fase 
terminalean egongo dira hiz-
kuntza asko; kolapsotik oso 
gertu. Hizkuntza askotan orain-
txe da erreakzionatzeko momen-
tua, baina ez dago egiturarik. 
Haizea oso kontra dago, eta 
kontua da ez dagoela behar bes-
teko erreakziorik", azaltzen du 
Sarasuak.

Gainkarga sentsazioa ere ba-
dutela onartzen dute Garabiden. 
"Iristen gara hizkuntza-kopuru 
mugatu batera, eta eskaera du-
gun ahalmena baino askoz han-
diagoa da". Rapanui edo maori 
komunitateak eta Amazonia 
barruan dagoen beste komuni-
tate bat aipatzen dituzte. "Gure 
atea jo dute, eta ez dugu inoiz 

aterik erabat ixten, baina guk 
ere baditugu gure mugak. Ikas-
tarorako, esaterako, hogei plaza 
ditugu, eta bulego teknikoan 
zein kolaboratzaile-sarean bi-
koitza bagina komunitate gehia-
gotara helduko ginateke".

Horrekin batera, garabideta-
rrek argi dute erronka handiak 
daudela: "Pentsatu behar dugu 
zer egin dezakegun gu bezalako 
komunitate gutxitu guztiekin 
batera. Ulertu behar dugu bide 
beraren parte garela eta erron-
ka handiak ditugula. Hizkuntza 
gutxituak jasaten ari diren ga-
lera handiari erantzun bateratua 
eman behar zaio. Ez da erraza 
bateratze hori egitea, baina, 
sentitzen badugu mundu mai-
lako beste komunitate askoren 
milioika lagunen parte garela, 
indar handiagoa lortuko dugu".

Garabideko Jon Sarasua, Maiteder Sasieta eta Eñaut Agirre, egoitza atarian. L.Z.L.

Hizkuntza-lankidetza amazigh komunitateko hainbat kiderekin. GARABIDE

Estrategia lanketa 3,6 milioi lagunek hitz egiten dute amazigha 
Marokon eta Aljerian. 2011 ezkero da ofiziala, baina ez dago 
erregulaturik. Biziberritze prozesuan eragiteko lanean ari da 
euskaldunez, kabiliarrez eta riftarrez osatutako talde bat.

Hizkuntza-lankidetzaren adibide bi

Formakuntza-saio bat Kolonbiako nasa herriko ordezkariekin. GARABIDE

Tokian tokiko prestakuntza Kolonbiako Cauca eskualdeko nasa 
herri indigena biziberritze kultural eta linguistikoan murgildu da, 
eta Garabidek duen proiektu garatuenetako bat da. Argazkian, 
Andoni Barreña, Garabidekoa, Caucan formakuntza egiten.Garabidek hainbat egitasmo 

berri ditu mahai gainean. Orain 
arte HIBIL izenez ezagututako 
ikastaro trinkoa urtero egitea 
adostu dute. Elkartearen 
proiektu izarra da, eta ez da beti 
maiztasun horrekin egin. 
Elkarteak langile egonkor bat 
izango du aurrerantzean Ipar 
Euskal Herrian; beste 
sendotasun bat lortuko du 
horrela mugaren bi aldeetan. 
Ipar Europako hizkuntza 
gutxituekin ere lanean hasita 
daude. Bretoiak, korsikarrak, 
okzitaniarrak, galiziarrak, 
kataluniarrak eta Poloniako 
kasubiarrak sartzen dira talde 
horretan. Bestalde, Garabidek 
martxan dituen proiektu 
aurreratuenak –nasak, kitxuak 

eta maiak– fase berri batean 
sartuko dira. 

Inpaktua Euskal Herrian
Garabidetik aztertu nahi dute, 
baita ere, zer-nolako inpaktua 

duen hizkuntza-lankidetzan 
egindako lanak. "Nahiko 
genuke sakontzen segitu, 
euskaldunak jabetu gaitezen 
erreferente garela beste leku 
batzuetan".

HIBIL formakuntza Garabidek Aretxabaletan duen egoitzan. GARABIDE

Erronka eta egitasmo berriak
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Hasier Larrea aRRaSaTE
1993an hasi zen Goi Eskola Po-
liteknikoko Fakultatean Elek-
tronika arloko gaiak irakasten 
Vicente Atxa Uribe (Oñati, 1965). 
Lau urte geroago sortu zen Mon-
dragon Unibertsitatea, fakulta-
te horren, Enpresagintza Fakul-
tatearen eta Huheziren arteko 
interkooperazioa oinarri. 2007tik 
2015era GEPeko zuzendari na-
gusia izan zen eta 2015a ezkero 
da Mondragon Unibertsitateko 
errektore.  
Mondragon Unibertsitateko Errek-
tore Kontseiluak zu zeu izendatu 
zintuen, abenduan, beste lau urtez 
unibertsitateko errektore izateko. 
Gustura izendapenarekin?
Hirugarren agintaldia beteko 
dut, Kontseilu Errektoreak orain 
arteko konfiantza bera erakutsi 
duelako, ez nigan bakarrik, 
baita atzetik dagoen talde sen-
doarengan ere. Dekano, errek-
toreorde, idazkari nagusi… 
guztiak dira garrantzitsuak 
proiektu honetan. Beraien la-
guntzarekin jarraituko dut 
hezkuntza zentroaren epe luze-
rako estrategia garatzen, fakul-
tateen arteko elkarlana bultza-
tzen eta unibertsitate hau kan-
pora begira ordezkatzen. Fun-
tsean, etorkizuna lantzea da 
nire lanaren helburua. 
Ikasturte hau berezia izaten ari da, 
25 urte bete dituelako MUk; nola 
doaz ospakizunak?
Betiko moduan, lanean. Ekitaldi 
xume batzuk antolatu ditugu 
urteotako bidelagunak erreko-
nozitzeko; ikasleentzat egin ge-
nuen kontzertu bat urriaren 14an, 
oso polita. Bestalde, ikasturtea-
ren irekiera-ekitaldi berezia egin 
genuen, lehen aldiz Bilboko AS 
Fabrik campusean antolatuta. 
Hura izan da zabaldu dugun az-
ken campusa, eta bertan erakus-
ten da gure fakultateen arteko 
interkooperazioa, campus berean 
hiru fakultate baitaude. 
Egingo al dizkiozue urtemugari kei-
nu gehiago?
Hirugarren ekitaldi bat egingo 
dugu otsailaren 24an, orain ar-
teko ofizialena. Donostiako Kur-
saalean izango da, 19:00etan 
hasita. Gurekin lanean eta la-
guntzen aritu diren pertsonak 
omenduko ditugu bertan: egun-
go langileak eta langile ohiak, 
Jaurlaritzako eta udaletako or-
dezkariak... Ekitaldian aurreko 
errektoreak hitz egingo du, era-
kusteko hezkuntza-zentroak no-
lako historia izan duen.
Nolako aldaketak bizi izan dituzue?

Unibertsitatea sortzearen arrazoia 
izan zen gure eskaintza propioa 
garatzeko aukera gehiago ber-
matzea. Ikusi genuen mugatuta 
geundela gradu eta master berriak 
eskaintzeko, edo ikerketa egite-
ko. Egia da eskualde mailako 
unibertsitatea irudikatzen ge-
nuela. Beraz, garapenean gerta-
tu da aldaketa handiena. Fakul-
tate bakoitzak bere proiektua 
zeukan, eta, indarrak elkartuta, 
euskal unibertsitate sendoa erai-
kitzea lortu dugu. Gaur egun 
zaila da euskal unibertsitate 
sistema Mondragon Unibertsi-
tatea barik ulertzea; gure eragi-
na EAE eta Espainiara zabaldu 
dugu, Debagoienarekiko atxiki-
mendua galdu gabe.
Zein izan zen lehen eskola, eta zein 
zabaldu duzuen azkenengoa?
Lehen fakultatea Goi Eskola Po-
liteknikoa izan zen, eta aurten 
80 urte beteko ditu; 1960an, En-
presagintza Fakultatea eraiki 
zen Oñatin; eta 1976an, Huhezi 
Eskoriatzan. Bakoitza errealita-
te ezberdin bati erantzuteko 
sortu zen: GEP, Arrasateko gaz-
teak teknikoki formatzeko eta 
enpresek herriko langileak iza-
teko; Enpresagintza Fakultatea, 
enpresa-esparruko kudeatzaileak 
hezteko; eta Huhezi, euskaraz 
irakasteko nahikoa irakasle ez 
zeudelako. Gaur egun, laugarren 
fakultate bat dugu, gastronomi-
koa: Basque Cullinary Center, 
2012an inauguratua. Orotara, 
hiru fakultatez osatutako hiru 

campus izatetik lau fakultatez 
osatutako hamaika campus iza-
tera heldu gara.
Zeri eutsi diozue sorreratik?
Enpresekin dugun harreman 
estua ez da batere aldatu, forma-
kuntza dualean eta ikerketan 
oinarritutakoa izaten jarraitzen 
baitu. Gure izaera kooperatiboa 
ere ez da aldatu; gizartearekin 
eta ikastetxeekin dauzkagun 
harremanetan islatzen da hori. 
Fakultate bakoitza kooperatiba 
bat izanda bermatzen dugu per-
t s o n a r e n  k o n p r o m i s o a , 
behar-beharrezkoa proiektuaren 
hastapenetik. Langileek eta baz-
kideek konprometituta jarraitzen 
dute, eta unibertsitateak lurral-
deari atxikituta. Garbi daukagu 
hezkuntza eta unibertsitatea 
direla tresna handienak etorki-
zuneko gizartea garatzeko bidean. 
Jendarte aurreratua eta oreka-
tuagoa daukagu jomugan. Gure 
fakultateek hasieran lortu zuten 
bailarako gazte askori ikasteko 
aukera ematea, eta espiritu hori 
mantentzen dugu, baita bailara-
tik kanpo ere. Aukera hori ikas-
le guztiei eskaini beharra dau-
kagu, norbere egoera ekonomi-
koari begiratu gabe. 
Zein da Mondragon Unibertsitatea-
ren bereizgarria?
Praktikoa, kalitatezkoa eta be-
rritzailea dela. Praktikoa da, 
eginez ikasten delako, enpresekin 
dual formakuntzaren bidez ha-
rreman estua duelako; aitzinda-
riak izan baikinen Alecoop-ekin 
batera formakuntza duala es-
kaintzen. Kalitatezkoa da, gure 
ikasleen enplegagarritasun-tasa 
EAEko handiena, eta esango 
nuke Estatuko handiena ere ba-
delako. Eta berritzailea da, beti 
pentsatzen dugulako nola hobe-
to dezakegun gure hezkuntza eta 
gure ikerketa eredua; ikerketen 
emaitzak enpresetara bideratuta, 
euren lehiakortasuna hobetzen 
dugu, eta, azken metodologiak 
gizartera zein ikastetxeetara bi-
deratuta, gure hezkuntza-sistema 
hobetzen laguntzen dugu. 
Duela 25 urte, 1.700 ikasle zeuden 
matrikulatuta; gaur egun, 6.740. 
Zergatik aukeratzen dute MU?
Ikusten dute gure hezkuntza 
eredua ezberdina dela, oso prak-
tikoa. Guk esaten diegu errea-
litatetik ikasiko dutela hemen 
eta, gainera, gauzak egiten. 
Enpresekin eta gizartearekin 
dauzkagun harremanengatik 
aukeratzen dute baita ere. Eta 
guk planteatzen dugun eredua 
etorkizunarekin lotuta dagoela-Vicente Atxa, Mondragon Unibertsitatearen Goi Eskola Politeknikoko patioan. X.U.

"Gizarteari 
ekarpen handiak 
egiten jarraitzea 
da erronka"
VICENTE ATXA MOnDRagOn unIBERTSITaTEKO ERREKTOREa
Hirugarren agintaldia beteko du karguan, Kontseilu Errektoreak hala erabakita; 
aurtengo ikasturteak hezkuntza zentroaren 25. urtemugarekin egin du bat
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ko. Ikasleek kooperatibismoan 
oinarritutako balioak lantzen 
dituzte hemen.
Zenbat gradu, master eta bestela-
ko eskaintzen ditu MUk?
Ikasle gazteei dagokienez, ha-
mazortzi gradu eta hemeretzi 
master –%70 dualak–, eta lau 
doktoretza. Bestalde, urtero 8.000 
profesional etortzen dira, bir-
kualifikatzeko; bizitza osorako 
formazioa deitzen diogu, batzuk 
master titulu propio bat egitera 
datoz eta beste batzuk kurtso 
motz batzuk egitera. Nabarmen-
du nahiko nuke formakuntza 
dualean lidergo postuetan gau-
dela Estatuan. Horri lotuta, 
Europa mailako lehen uniber-
tsitate duala sortzeko aliantzak 
egin ditugu; bederatzi hezkun-
tza-zentro gaude proiektuan, eta 
MU da liderra. 
Zeintzuk dira etorkizuneko erronka 
nagusiak?
Alde batetik, gure hezkuntza-ere-
dua eraldatzen jarraitzea; digi-
talizazioaren inpaktuak aldatu 
egingo du ikasteko era, eta ko-
meni da ondo integratuta egotea 
ikasketa-prozesuetan. Bestalde, 
globalagoak izan behar dugu, 
lurraldearekin atxikimendua 
mantenduta, baina aliantza 
gehiago sustatuta, nazioarteko 
presentzia handituta. Erronka 
inportanteena, halere, gure era-
gin sozioekonomikoa handitzea 
da, jende gazte gehiagorengana 
iritsita eta enpresekin dauzkagun 
harremanak hobetuta; bai iker-
keta kolaboratzaileetan sortzen 
dugun ezagutza enpresetara 
transferitzeko, bai profesionalen 
birkualifikazioa eta baita ekin-
tzailetasuna bultzatzeko ere.
Zelakoak izango dira etorkizuneko 
unibertsitateak?
Gazteentzat unibertsitate pre-
sentziala irudikatzen dut, baina 
campusetako esperientzia area-
gotuta. Hau da, ikasleak ez dira 
etorriko eskolak entzutera ba-
karrik, campusetan hainbat 
aktibitate jarriko baitira ikasleen 
eskura. Profesionalentzat ere 
aldatuko da, online formakuntza 
gehiago garatuta. Gure ikasleek 
eta irakasleek enpresekin eta 
ikastetxeekin daukaten harre-
mana are eta sendoagoa izango 
dela uste dut. Gaur egun, inte-
grazio horietan MU izan daiteke 
eredu, baina etorkizunean are 
eta gehiago izango da. Ez ditut 
aurreikusten unibertsitatea eta 
gizartea bi mundu ezberdin be-
zala; bai elkarrekiko gero eta 
integratuago.

Datozen aldaketa horietarako gertu 
al dago MU?
Erronkak lantzen ari gara. Inte-
grazio handiagoa gizartearen 
eskutik etorriko da, hezkuntza 
eredua eraldatzen ari garelako. 
Lurraldearekin integrazio eta 
atxikimendu handiagoa etorriko 
da globalagoak izango garelako, 
atzerritik talentua eta ezagutza 
erakartzeko gai izaten jarraituko 
dugulako. Digitalizazio eta online 
esparruan ere aurrerapauso ga-
rrantzitsuak egiten ari gara. 
Enpresak kexu dira ez dagoelako 
nahiko eskulan kualifikatu; zer de-
ritzozu?
Euskal Herrian erronka demogra-
fiko handia daukagu. Baikorra 
naiz, bi modutan egin baitiezaio-
kegu aurre: hemengo gazte guztiei 
unibertsitatera etortzeko aukera 
emanaz eta kanpoko talentua era-
karriz. Adibidez, kanpokoak gurean 
master bat egitera erakartzen 
baldin baditugu, eta euren ibilbi-
de profesionala hemen garatzeko 
aukera ematen badiegu, nik uste 
dut aukerak izango ditugula etor-
kizunean herrialde lehiakorra eta 
aurreratua izateko. 
Ze eskaintza berri izango du MUk 
2023-2024ko ikasturtean? 
Aurten jada baditugu ikastaro 
berriak: Ingeniaritza Fisikoan 
gradua eta beste lau master uni-
bertsitario: energia sistema adi-
menduetan, operazio logistiko eta 
produkzioaren zuzendaritzan, 
gastronomia irakasle prestakun-
tzan eta negozio-inteligentziarako 
datuen analisian. Datorren urte-
rako garatzen ari gara ekintzai-

letasunarekin lotutako master 
unibertsitarioa. Eta adimen arti-
fizialak ere hartuko du pisua, duda 
barik. Arlo horretan hainbat di-
ziplina nahasten dira: informati-
ka, matematika… Ikertzaile asko 
dauzkagu halako proiektuetan 
sartuta, eta hainbat gradu eta 
masterretan lantzen da gaia; ziur 
adimen artifizialean zentratutako 
masterra izango dugula hemendik 
urte batzuetara.
Jaiotza-tasaren beherakadak nola 
eragingo die, bereziki, Huheziko 
Irakaskuntza Fakultateari eta etor-
kizuneko hezkuntzako profesiona-
lei?
Ikastetxe guztietan hezkuntza-ere-
dua eraldatzeko beharra dago, 
gizartea bera aldatu delako. Hor 
datza Huheziren indargunea, 
hezkuntza-berrikuntzan errefe-
rentea baita EAEn. irakasleen 
birkualifikazio-prozesuan zere-
gin handia izango du Huhezik, 
bertatik pasatzen diren ikasleak 
beharrezkoa izango den hezkun-
tza eraldaketarako prestatuta 
egongo baitira. Pertsona berri-
tzaileak, hezkuntza eraldaketa 
gauzatzeko gogoz daudenak, 
formatzen baditugu, etorkizun 
ona izango du fakultateak.
Basque Culinary Centerrek GOe 
izeneko eraikina izango du Donos-
tian; nola doa egitasmo hori?
Herri-proiektua ikusten dut nik 
hor, Mondragon Unibertsitatea-
rekin batera Eusko Jaurlaritza, 
Gipuzkoako Aldundia eta Do-
nostiako Udala baitaude. Gas-
tronomiaren munduan ondu 
dugun izena ahalik eta gehien 
zabaldu nahi badugu, proiektu 
berriak behar ditugu. Aurten 
hasiko dira eraikitzen, 2024 bu-
kaeran martxan egoteko. Baina 
gauza bat da eraikina eta bestea 
proiektua; gastronomiako zentro 
teknologikoa, adibidez, martxan 
dugu aspalditik. 
Ulma eta Orona taldeek Mondragon 
Taldetik irteteko erabakiak MUri 
eragin diezaiokeela uste duzu?
Oraindik azkarregi da zer ger-
tatuko den jakiteko, baina esan-
go nuke Mondragonetik irten 
diren enpresekin harreman bera 
mantenduko dugula. Gure proiek-
tua sendoa da, hazten ari dena, 
eta eroso gaude Mondragon 
Taldean. Afera honek, pertso-
nalki, pena ematen dit. Baina 
kooperatibismoan egin dugun 
bezala, garai berrietan aurrera 
egiten jakingo dugu. Beti aurre-
ra, horrelakoa da bizitza. 80 urte 
daramatzagu ikasleak formatzen, 
eta berdin jarraituko dugu. 

"HEZKUNTZAREN 
ERALDAKETAN EREDU 
DA HUHEZI EAE-N, ETA 
HALA IZATEN 
JARRAITUKO DU"

"IKASLEEK BALIOA 
EMATEN DIOTE 
PRAKTIKOTASUNARI 
ETA ATZERRIAN IKASI 
AHAL IZATEARI"

"EZ DUT USTE 
ULMAREKIN ETA 
ORONAREKIN DITUGUN 
HARREMANAK 
ALDATUKO DIRENIK"

Eraikin zaharra, obretarako hesiz inguratuta. H.L.

Arrasateko Ospitaleko eraikin 
zaharra eraisteko lanak, abian
Osakidetzaren asmoa 2024rako pabiloi berri bat 
eraikitzea da, 25 milioi euroko aurrekontuarekin 

H.L. aRRaSaTE
2022 bukaeran hasi ziren erais-
pen-lanak eta martxora arte 
iraungo dute. Ondoren hasiko 
dira 7.000 metro koadroko lau 
solairuak, behe-solairua eta bi 
ganbarak eraikitzen. Pabiloi 
berria eguneko ospitale medi-
ko-kirurgikoa handitzeko era-
biliko dute. Horrez gain, endos-
kopia-zerbitzua eskainiko duen 
digestio-unitatea, errehabilita-
zio-zerbitzua eta erresonantzia 
magnetikoko gela bat egongo 
dira integratuta. Gainera, la-
rrialdi-zerbitzuetarako base 
berri bat egingo dute bertan eta 

kanpoko kontsulten eremua 
handitu egingo dute, Osakide-
tzatik jakinarazi dutenez. 100 
plazako lurpeko aparkaleku bat 
ere aurreikusi dute.

Proiektuan 25 milioi euroko 
inbertituko ditu Osakidetzak, 
eta, Gotzone Sagardui Osasun 
sailburuaren arabera, urteetan 
osasun-ekipamenduetan egin-
dako inbertsiorik handiena 
izango da. Obrak lizitatu eta 
esleitu aurreko exekuzio-proiek-
tua datorren udarako prest 
egongo da. Debagoiendarrak 
2024tik aurrera izango dira erai-
kin berrian artatuak. 

Beste bizitza bat izan dezaketen 
egoera oneko altzariak jasotze-
ko doako zenbakia jarri du mar-
txan Emaus Gipuzkoak: 656 78 
95 69. Whatsapp bidez, jaso beha-
rreko objektuak eta datu per-
tsonalak adierazi beharko dira 
bertan. Zerbitzu berriak hitzor-
duen kudeaketa "hobetu" eta 
zerbitzua "arintzea" du helburu. 
2022an zehar, Emausek 184 etxez 
etxeko bilketa egin zituen es-
kualdean, eta beste bizitza bat 
ematea lortu zuen bildutako 17 
tonatik 13ri, zabortegi batean 
amaitzea saihestu eta Arrasate-
ko Ecocenterren salgai jarrita. 
Altzariak, sofak, oheak eta etxe-
tresna elektrikoak jasotzen di-
tuzte, normalean.

Emausek Whatsapp 
dauka, altzariak 
etxez etxe jasotzeko 

2018an argitaratutako Euskara-
ren historia orokorra liburua 
ardatz hartuta, hitzaldia egingo 
du Julen Manterolak, EHUko 
Linguistika irakasleak. Antzi-
nako euskara –protoeuskara–, 
erromatarren garaiko euskara, 
Erdi Aroko euskararen ezauga-
rriak eta euskalkien jaiotza 
batzen ditu, besteak beste, libu-
ruak. Urtarrilaren 11n izango 
da saioa, 18:00etan, Arrasateko 
Kulturateko areto nagusian. 
Etorkizuna eraikiz ekimenaren 
eta Gipuzkoa Belaunaldi Arteko 
Proiektuaren baitan kokatzen 
da hitzordua. Antolatzaileen 
esanetan, "interes berezikoa" 
izango da, Irulegiko Eskuaren 
xehetasunak azalduko direlako.

Euskararen historiari 
errepasoa datorren 
asteazkenean
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Xabier Urzelai Atxa aRRaSaTE
Pandemiarengatik azken bi ur-
teotan egin ezin izan duten ma-
nifestazioa izango da zapatuan 
Bilbon, 17:00etan Casillatik ir-
tenda. Hala, Etxera bidea gertu 
lelopean milaka lagun elkartzea 
aurreikusten dute, Sarek deitu-
ta, eta Debagoieneko eragileek 
kale agerraldian esku hartzeko 
deialdia egin dute. 2022an au-
rrerapauso garrantzitsuak eman 
direla azaldu dute deitzaileek, 
baina oraindik ere manifesta-
zioan parte hartzeko hamaika 
arrazoi daudela adierazi dio 
Sareko kide Txarli Garciak 
GOIENAri: "Zoritxarrez, orain-
dik pisuzko arrazoiak daude. 
Egia da 2022an aurrerapauso 
garrantzitsuak eman direla, urte 
emankorra izan da gatazkak 
utzitako ondorioei dagokienez. 
Esaterako, biktima ezberdinen 
arteko espazio berriak irekitzen 

ari dira eta hor azpimarratzekoa 
da foro sozialak egiten dabiltzan 
lana. Horrekin batera, eta 34 
urte igaro eta gero, ia-ia amaitu 
dugu urruntze-politika eta hori 
jende askok egin duen lanari 
esker izan da, bai herri mugi-
menduetan, bai instituzioetan, 
lantegietan, kalean... Eta hor 

kolektibo bat nabarmentzekotan 
senideena da; haiek ere 34 ur-
teren ostean zama handi bat 
atzean utzi ahal izan dute. Bai-
na oraindik oztopo handiak 
daude bidean: Auzitegi Nazio-
nala eta, bereziki, fiskaltza, te-
matuta daude etxeratze prozesu 
horri trabak jartzen. Eta hor 
esanguratsua da 110 preso dau-
dela hirugarren gradua eskura-
tzeko baldintzak betetzen dituz-
tenak; horietatik 33 presok ba-
karrik eskuratu dute gradu hori, 
eta kopuru horretatik bederatzi 
lagunek gradu erregresioa izan 
dute; tartean, Joseba Arregi 
oñatiarra".

"Ez ditugu pribilegioak nahi"
Halakoen aurrean ez dituztela 
pribilegioak nahi diote Saretik: 
"Guk legea betetzea nahi dugu, 
horixe da eskatzen duguna eta 
uste dut Joseba Arregirena be-

zalako kasuak onartezinak di-
rela, eta, gainera, gizartearen 
zati handi batek ez dituela onar-
tzen. Eskatzen gabiltzana da 
euskal presoei gainontzeko pre-
soei aplikatzen zaien legedia 
aplikatzea; besterik ez". 

Urruntze-politika amaitu bi-
dean dela baloratzen dute Saren, 
eta, horregatik, fase berri batean 
aurrean kokatzen dira, etxera-
tzeko fasean. Eta aldarrikapen 
horri modu egokian heltzeko 
aldaketak egin dituzte, baita 
ikurrei dagokienez ere. Hori 
horrela, irudi berria aurkeztu 
zuten martitzenean Donostian.

'Etxera bidea gertu' leloarekin Aretxabaletan, abenduaren 31n, egindako elkarretaratzea. MIRARI ALTUBE

Bilbora, etxerako 
bidea eskatzera

GRADU ERREGRESIOA 
JASO DUTENEN EGOERA 
SALATU DUTE; TARTEAN, 
JOSEBA ARREGI 
OÑATIARRA

AUTONOMIA KALEA 
BETE NAHI DUTE; GERO, 
MANIFESTAZIOA 
UDALETXERAINO 
JOANGO DA

Sarek pandemia aurretik Bilbon egin ohi zuen presoen aldeko manifestazioan esku 
hartzeko deialdia egin du, "Etxerako bidea gertu" lelopean. Besteak beste, Joseba 
arregi oñatiarrari azaroan aplikatutakoaren moduko gradu erregresioak salatu dituzte

Joseba Arregi oñatiarra 
azaroaren 21az geroztik 
kartzelan da ostera ere. 
Otsailean, Eusko 
Jaurlaritzako Justizia Sailak 
hirugarren gradua eman 
zion Arregiri; bada, hilabete 
geroago, fiskaltzak 
helegitea jarri zuen, eta 
azaroan, Espainiako 
Auzitegi Nazionaleko 
Espetxe Zaintzako Epaitegi 
Zentralaren erabakia etorri 
zen: bigarren gradua ezarri 
zioten. Hala, gradu 
erregresioaren eraginez, 
Joseba Arregi Martutenen 
da azarotik. "Senitartekoak 
berriro kartzela barruko 
bizimoduarekin aurrera 
egiten gabiltza: bisita 
eskaerekin, bisean 
bisekoak, bidaiak 
antolatzen, hura kartzelan 
duin bizi dadin diru-sarrerak 
eginez... Joseba zortzi 
hilabetez kalean egon da 
hirugarren graduarekin, 
baina kartzelaratzeko 
mehatxuarekin. Arestian 
azaldu moduan, Audientzia 
Nazionaleko fiskalaren 
menpe. Familiarendako 
izugarrizko injustizia eta 
sufrimendu handia da 
mendekuan oinarritutako 
politika hau", adierazi diote 
Joseba Arregiren 
senitartekoek GOIENAri.

Hiru laurdenak beteta
Arregik 76 urte ditu eta 
horietatik ia 31 kartzelan 
pasa ditu. Espainiako 
zigorraren hiru laurdenak 
2019ko ekainean bete 
zituen. "Joseba kalera 
irteteko zain dago. 
Abokatua berriro hutsetik 
abiatuta kartzelatik irteteko 
dokumentazio eskaerak 
egiten dabil. Legea 
aplikatzea eskatzen dugu, 
ez dago besterik. Izan ere, 
Frantzian espetxean egin 
zitueneko hamar urteak ez 
dizkiote zenbatu; 77 urte 
beteko ditu martxoan eta 
hil horretan 31 urte beteko 
ditu kartzelan", adierazi 
dute senitartekoek.

"Mendekuan 
oinarritutako 
politika da"

Antzuola
15:00etan irtengo da, 
Sagastiko autobus 
geltokitik. Izena emateko, 
Aitz Garbi tabernan.

Aretxabaleta
15:15ean irtengo da, 
Azbetik. Tiketak Gurea eta 
Urbaltz tabernetan salgai. 

Bergara
Goizeko autobusa 
11:00etan irtengo da, 
Torrekuatik. 
Arratsaldekoak, 15:15ean 
Osintxutik eta Angiozartik 
eta 15:30ean Torrekuatik.

Arrasate
Goizeko autobusa 
11:00etan irtengo da, 
Zalduspetik, eta 
arratsaldekoa 15:00etan, 
leku beretik. Izena 
emateko, Irati, Taupa eta 
Monte tabernetan.

Leintz Gatzaga
Autobusa 14:45ean 
irtengo da, geltokitik.

Eskoriatza
Autobusa 15:00etan 
irtengo da, geltokitik. 
Tiketak, Inkernun.

Oñati
Goizeko autobusa 
10:00etan irtengo da, 
Enpresagintzatik, eta 
arratsaldekoa 15:00etan. 

Autobusak 
herriz herri, 
eta ordutegiak





8    PLAZA EguEna  2023-01-05  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

Niretako urteak beti irailean hasten diren arren, hasi dugu 
ofizialki 2023a. "Urte berri on!", esan digute han eta hemen, 
kalean, etxean, mendian, Whatsapp mezuetan eta abarretan. 

 
Ea zer dakarkigun aurtengo urteak. Egia esan, ez dut gauza 

handirik espero: norbera eta ingurukoak osasunez eta animoz 
ongi ikustearekin konforme. 

 
Badira urte berrirako helburuak urtarrilean zehazten dituzten 

pertsonak ere: kirol jardueraren bat egin, argaldu eta dieta egin, 
osasuntsu jan, gauza berriak ikasi, erretzeari utzi, leku berriak 
ezagutu, hobby berri batean aritu eta abar. Hauetako asko, 
ordea, gogoz hasi bai, baina ez dira urte hasieran finkaturiko 
helmugara iristen. 

 
Horren harira, urtarrilaren 

1ean semearekin mendi buelta 
egin eta gai hori erabili dugu 
aho artean. Ea zer eskatzen 
dion bakoitzak urte berriari. 
Hark azkar esan dit: "Zuhaitz 
horiek gure gainera ez 
erortzea". Haizete handia 
zebilen eta zuhaitzak oker-

oker eginda zeuden, dardarka. Esan diot: "Ez, seme, beste 
helburu batzuetaz ari naiz". Azkenean, urte osoan osasuna 
izatearekin konformatuko garela esan diogu elkarri. Etxera 
iristear, lagun batekin topo egin eta galdera bera egin diogu, 
eta hark argi eta garbi esan digu: "Nik helburu bakar bat dut 
buruan: igerilekura astean bi aldiz joatea". Eta orduan esan 
digu: "Helburuek bizitzan ere smart izan behar dute". 
Aspaldian enpresa eta marketin munduan asko darabilten hitz 
bat, alegia. 

 
Ez, ez nahastu smartphone edo smart telebistekin, horiek 

beste bide batetik doaz eta. Aipatu dugun smart hitza 
ingelesezko zenbait hitzen laburdura besterik ez da: specific 
(zehatzak), measurable (neurgarriak), attainable 
(eskuragarriak), realistic (errealistak) eta timely (denbora 
zehatzean bete beharrekoak). "Ados", esan diogu. Hor joan gara 
biok etxera, pentsakor, urteko lehendabiziko egunean.

Urte berrirako 
'smart'-ak

ZaBaLIK

IGOR ARIZMENDIARRIETA

LAGUN BATEK ESAN 
DIGU HELBURUEK 
BIZITZAN ERE 
'SMART' IZAN BEHAR 
DUTELA

Memoria(k)
--------------------

ONINTZA ENBEITA
'BERRIa'-n aRgITaRaTua

HTTPS://LABUR.EUS/20GMR

George Gänswein haserre 
dago Benedikto XVI.aren 
heriotzaren ondoren haren 
izena zikindu nahi omen 
dutenekin. 

Aita Santu ohiaren 
idazkaria izan da 
Gänswein eta hari buruz 
esan direnekin ez dator 
bat. 

Memoria-liburu bat 
argitaratuko duela iragarri 
du, eta Vatikanoa astindu 
egin ei du notiziak. 

Hala irakurri dut. 
Pentsatzen dut litekeena 

dela, izen bat 

garbitzearekin batera, 
beste batzuena zikintzea. 

Halako etxeetan badakigu 
zer gertatzen den: boterea 
zenbat eta esku 
gutxiagotan egon, orduan 
eta lohiago dira haren 
pasabideak. 

Edozelan ere, Italiako 
aldizkari batean esan du 
Gänsweinek ez dela egia 
Ratzinger Hitlerren 
aldekoa izan zenik. 

Hura boterera iritsi 
zenean sei urte baino ez 
zituen, eta hamaseirekin 
derrigortu egin omen zuten 
haren aldeko gazteriaren 
parte izatera. 

Hara hor gertaera 
berdina gogoratzeko modu 
oso desberdin bi. 

Zenbaiten memorian 
gordeta dagoen Ratzinger 
faxista zen, baina, 
Gänsweinek gogoratzen 
duenez, behartu egin zuten 
hala agertzera.

Ez dakit nik ezer 
Benedikto XVI.ari buruz: 
ez behintzat guztiok 
dakiguna baino gehiago. 

Hala ere, badakit 
memoriaren izenean,   
zenbat gauza asmatu 
diren gurean. 

Izan dena gorde 
nahian tranpak egiten 
dizkiogu geure 
memoriari: gerra zibila, 
derrigorrezko 
afiliazioak, demokratak, 
betidaniko abertzaleak, 
trantsizioa...

HanDIK ETa HEMEnDIK

ALEX UGALDE

MaRRaZKIZ
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Salbuespen-neurri 
guztien kontra
--------------------

TXARLI GARCIA 
DEBagOIEnEKO SaREREn IZEnEan

DEBagOIEna

Egun bereziak izaten dira 
Gabon egunak guztiontzako. 
Geure ingurukoak eta 
familia gertuago sentitzeko 
garaiak; bazkari edo afari 
artean elkarrekin 
egotekoak… Tamalez, baina, 
etxe askotan hutsuneak luze 
dirau.

Gertuago daude. Bai, 
gertuago ditugu. Eta 
horrek, zalantzarik gabe, 
izugarrizko zama gainetik 
kentzea dakar. Hori guztion 
lanari esker izan da, 34 
urtean zaintza lanetan 
aritutako guztion lanari 
esker: kalean aktibo egon 
direnei esker; eremu 
instituzionalean zein arlo 
politiko eta sindikalean 
honen amaieraren alde 
elkarlanean aritu diren 
guztiei esker. Gertuago eta 
bigarren graduan daude, 
eta horri balioa emateko 
unea da.

Baina inork ez dezala 
pentsa bide hau hemen 
amaitzen denik. Bide luze 
bat dugu egiteko, asko 
baitira, legeak dioen 
baldintza guztiak beteta, 
baimenik jasotzen ari ez 
direnak. Edota errealitatea 
da hirugarren graduan 110 
presok egon beharko 
luketela baina soilik 33 
daudela… Etxeratze bidean, 
traba hauek nabariak dira. 

Kartzelako zuzendaritzen 
txostenen eta Eusko 
Jaurlaritzaren erabakien 
gainetik, Madrilgo 
oldarraldiak oztopo dira 
bide horretan.

Bederatzi gradu-erregresio 
izan dira, eta hori, 
salbuespen-neurriak bertan 
behera geratzeko bidean, 
izugarrizko atzerapausoa da. 
Gainera, hamahiru dira 
epaien zain daudenak, 
Auzitegi Nazionalaren 
fiskaltzaren errekurtsoak 
etengabeak dira, eta soilik 
mendeku eta gorroto 
ikuspuntutik uler dezakegu. 

Baina guk elkarbizitza eta 
etxeratze prozesua 
normaltasunez emateko 
desioa dugun guztion artean 
lanean jarraitzeko asmo 
irmoa daukagu. Ezin dugu 
bide hau erdizka utzi, eta 
etxeratze prozesua 
bururaino eraman arte, 
elkarlana, aktibazioa eta 
mobilizazioa sustatzen 
jarraituko dugu. Hori delako 
egoera hau eraldatzeko 
aukera bakarra.

Beraz, garai berri 
honetako erronkak begi 
bistan izanik, une honi 
balioa ematen jakin behar 
dugu. Denon artean 
elkarlanean aritzeak duen 
indarraren jabe izan behar 
dugu eta bide horretan 
sakondu behar dugu, horrela 
gaindituko ditugulako 
oraingo traba hauek ere.

Beraz, urtarrilaren 7an, 
Bilbon, preso, iheslari eta 
deportatuen etxeratze 

prozesuaren alde egingo 
dugu, salbuespen neurri 
guztien kontra.

Guztion artean lortuko 
dugu. Oraingo zapatuan, 
Bilbon ikusiko dugu elkar.

Zorionak, Danbaka!
--------------------

MIKEL LARRAÑAGA
BERgaRa

Musika-zalea naiz eta beti 
izan naiz, nahiz eta 
adinagatik, esate baterako, 
sasoi batean ikusten eta 
disfrutatzen nituen adina 
kontzertu ez ditudan gaur 
egun ikusten. Hala ere, ahal 
dudanean egiten dut kuku 
bat hiriburuetako musika 
emanaldietara edo ingurura, 
dela Arrasateko gaztetxera, 
dela Bergarako kartzela 
zaharrera edo dela Oñatiko 
gaztelekura, besteak beste. 

Bide batez, eta 
komunikabide hau baliatuta, 
zoriondu egin nahi ditut 
areto horietan guztietan 
kontzertuak antolatzen 
dituztenak, baita Kooltur 
Ostegunak, Egubakoitzak 
Kartzelan eta mota 
horretako ekimenak 
programatzen dituztenak 
ere.

Baina, oraingoan, balioa 
eman nahi diot Danbaka 
Musika Lehiaketari. 

Izan ere, lehiaketa bat da, 
eta, akaso, horrek niretako 
dauka inportantzia gutxien, 
nahiz eta sariak ez diren 
zelanahikoak. 

Abesti sorta bat soinu 
onarekin eta kalitatez 

grabatzea beti da saria 
musika talde batendako; 
baita bideoklipa grabatzea 
ere, duda barik.

Baina, bereziki, 
nabarmendu nahi dut 
Danbakak ematen diela 
aukera eskualdeko musika 
sortzaileei; musikari gazteei, 
alegia. 

Kalitatezko agertoki 
batean, ondo antolatuta eta 
soinu eta irudiz bikain 
jasota. 

Ni neu ere Danbakan izan 
naiz, Bergara erdialdean, 
Seminarixoan, eta bertan 
asko disfrutatu dut 
Debagoieneko uzta 
berriarekin, eta, era berean, 
harrituta geratu naiz 
agertokiak eskaintzen 
dituen aukerekin, dauzkan 
baliabideekin eta Goienak 
bertan jarritako 
baliabideengatik. 

Antolakuntza ere bikaina 
iruditu zait. 

Gero, gainera, ikusi dut 
kontzertu bat edo beste 
Goienan.

Azpimarratu nahi dut, 
gainera, Seminarixoa ikusi 
dudala normalean ikusi ez 
dudan moduan: harmaila 
barik. 

Esaterako, Bilboko Kafe 
Antzokiaren eta Gasteizko 
Jimmy Jazz aretoaren 
antzera. 

Iruditzen zait Seminarixoa 
ez dela orain arte nahi beste 
erabili gisa horretako 
kontzertuak ikusteko: zutik, 
zerbeza bat eskuan. Ezin 
aproposago. 

Eta formatu horretan 
gehiagotan ikusi nahiko 
nuke.

Horrenbestez, luzaroan 
iraun dezala Danbaka 
Musika Lehiaketak. 

Zorionak Goienari eta 
Bergarako Udalari; azken 
horri, babestu eta lagundu 
egin duelako formatu 
horretan kontzertuak egitea 
Seminarixoan. 

Eta ea aurrerantzean ere 
gehiagotan egiten diren 
kontzertuak bertan, 
harmaila barik, tabernatxo 
batekin...

Esker ona Oñatiko 
Udalari
--------------------

AITOR BIAIN UMEREZ
gIPuZKOaKO aSPaCEREn IZEnEan

DEBagOIEna

Berba hauen bitartez, 
Oñatiko Udalari esker ona 
eta nire poza adierazi nahi 
dizkiot; izan ere, hogei 
urteren ostean, eta EAJren 
eta EH Bilduren arteko 
akordio bati esker, 
Arantzazu kaletik Berezaora 
doan bidean espaloi 
egokitua egitearen gaineko 
akordioa aho batez egin 
dute.

Aspaldiko eskaera da eta 
eskerrak eman nahi dizkiet, 
egitea adostu dutelako. 

Edozelan ere, eskaera bat 
ere egin nahi diet alderdi bi 
horiei: honen inguruan egin 
diren kontsulta eta 
txostenetan jasotzen direnak 
bete ditzaten, hain zuzen 
ere.

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

guTunaK

GARBINE UBEDA

HauXE BaI JEnEROa!
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Eneko Azurmendi Barrena aRRaSaTE
Urretxuarra jaiotzez, 2002a ez-
kero bizi da Arrasaten Maria 
Ubarretxena (Urretxu, 1980), eta 
2015ean hartu zuen Arrasateko 
alkate kargua. Zortzi urteren 
ostean, beste lau urtez alkate 
izateko hautagaitza aurkeztu 
du. Agintaldia "ziurgabetasun 
egoeran" igaro bada ere, Udal 
Gobernuak zailtasunei aurre 
egin diela uste du.
Nolako agintaldia izan da, oro har?
Ziurgabetasun egoera orokor 
baten baitan daramatzagu azken 
urteak: pandemia, Ukrainako 
gerra, inflazioa eta abar. Horre-
lako egoeretan, gestioa ez da 
erraza, baina pozik gaude. Zail-
tasunei aurre egin diegu, ausar-
diaz, erantzukizunez eta genituen 
proiektuak aurrera eramanez: 
Ekobulebar-a, Juan Arzamendi 
Musika Etxea, Kulturola, bide-
gorriak, igogailu publikoak eta 
abar. Agintaldi txukuna izan 
dela uste dut, eta Arrasateri 
bultzada eman diogula, hurren-
go agintaldirako bidea markatuz.
Pandemiaren gestioan asmatu egin 
du Udal Gobernu honek?
Gauza batzuetan bai eta beste 
batzuetan ez. Inoiz bizi izan ez 
den egoera batean %100 asmatzea 
ez da posible. Halere, familia 
zaurgarrienak babesteko akti-
batu genituen laguntzek eta 
erosketa-bonuek harrera bikai-
na izan zuten. Aldiz, Gabonetan 
Biterin kulturari laguntzeko 
asmoz jarri genuen karparen 
harira, aldeko zein kontrako 
iritziak jaso genituen.
Azken zortzi urteotan Arrasate eral-
daketa-prozesuan dagoela diozu. 
Zertan oinarritzen ari da eraldake-
ta hori?
Herria komunitatearentzat be-
rreskuratzen ari gara, espazioak 
oinezkoentzat eta bizikletentzat 
irabazten, elkarbizitzarako eta 
sorkuntzarako guneak aktibatuz, 
herriaren irisgarritasuna, oro 
har, hobetuz eta trantsizio ener-
getikoan aurrera eginez. Gober-
nantza kolaboratiboaren eredua 
aplikatuz eta prozesu parte-har-
tzaileen bitartez, denon artean 
ari gara Arrasate eraldatzen.
Zertan asmatu du Udal Gobernuak?
Batetik, herriko kulturari eta 
musikari baliabide egokiak es-
kaintzen. Bestetik, gizarte baz-
terkeria egoeran dauden arra-
satearren lan-munduratzea 
sustatzen duen Lan-R-Bai proiek-
tuarekin eta San Juan Dios os-

pitalearekin elkarlanean gure 
gazteek trebezia soziala eta jo-
kabideak hobeto kudeatzeko 
EKKO proiektuak martxan jarriz.
Eta zertan huts egin du?
Ez gara gai izan herriak behar 
dituen hainbat proiektutan opo-
sizioaren konplizitatea lortzeko. 
Iruditzen zait herritarrek eska-
tzen dutela alderdiak gai izatea 
akordioetara iristeko, batez ere, 
gai garrantzitsuetan, eta hor 
alderdi guztiok egin beharko 
genuke autokritika-ariketa bat.
Zein da harremana oposizioarekin?
Egunerokotasunean, harremana 
normala da. Batzordeetan lan 

egiten da, proiektuak partekatzen 
dira, proposamenak lantzen dira. 
Osoko bilkurak, aldiz, eszenifi-
katzeko erabiltzen direla esango 
nuke eta sentsazioa daukat al-
derdi politikoek kanpotik gida-
tuta egiten direla, gainera, ez-
berdintasunak eta kritikak 
akordioaren gainetik nabarmen-
tzeko. Ez dut uste herriarentzat 
estrategia ona denik hori.
Alde zaharreko zuntz optikoa; ze 
puntutan dago?
Lehen fasea amaituta dago eta 
bizilagun batzuek kontratazioa 
egiteko aukera dute dagoeneko 
Mas Movilekin. Prozesua uste 

baino luzeagoa izaten ari da, 
kalean ikusten diren obrez ha-
rago, ikusten ez diren tramite 
asko egin behar direlako; batez 
ere, etxebizitzen atarietan eta 
etxe barruetan. Hala ere, lanak 
aurrera doaz eta Erdiko kalekoak, 
esaterako, bukatu dituzte.
Jada urtebete pasa da TAO martxan 
jarri zenetik; zein da balorazioa?
Aldaketa potoloa izan da, herri-
tar guztioi zuzenean eragin di-
guna eta egunerokotasunean 
ohiturak aldatzera behartu gai-
tuena auto pribatuaren erabile-
rari dagokionez. Baina onura 
asko ekarri ditu; adibidez, tra-

fikoa baretzea, zarata murriztea, 
garraio publikoa gehiago era-
biltzea, aire kalitatea hobetzea 
eta CO2 isurien murrizketa. 
Urtebetean aldaketa batzuk egin 
dira eta gaiaren gainean jarrai-
tzen dugu. Neurrien egokitasu-
na baloratzeko, adituen neurke-
tak eskatu ditugu eta datorren 
urtean izango ditugu datu ob-
jektiboak.
Ekobulebar-a; hasierako proiek-
tuarekiko hainbat aldaketa izan 
ditu gauzatu denak. Zergatik?
Batetik, autobus geltokiaren 
aldaketa; eta, bestetik, Garibai 
etorbidearen oinezkotzea. Eko-
bulebar-aren obrak zirela eta, 
geltokia behin-behinekoz aldatzea 
erabaki zen, obrek iraun bitar-
tean garraio publikoaren era-
biltzaileak ez nahasteko. Horrek 
ekarri zuen Garibaiko bizilagu-
nen eskaria etorbidea oinez-
koentzat egiteko, eta, Ekobule-
bar-aren espirituarekin bat 
egiten zuen eskaera zela ikusirik 
eta horren aldeko bozketaren 
emaitzak zituztela ikusirik, ain-
tzat hartu zen haien eskaera.
Zalduspeko behin-behineko gelto-
kia ondo ari da funtzionatzen?
Datu objektiborik ez dugu, bai-
na egia da autobus gutxiago 
sartzen dela erdigunera. Orain-
goz, naturaltasunez ari da fun-
tzionatzen, baina herritarrek 
esango dute. Datorren agintaldian 
berrikusi beharko da Hiri An-
tolamendurako Plan Orokorra, 
zortzi urte baititu, eta erabaki 
beharko da behin betiko autobus 
geltokia non kokatzen den. Hor 
geratzea da aukeretako bat.
Santa Teresako igogailuak jartze-
ko lanak noiz bukatuko dituzte?
Datorren agintaldian. Obrak 
normaltasunez doaz aurrera. 
Auzoaren irisgarritasuna nabar-
men hobetuko dela uste dugu, 
Erguinen eta Makatzenan ger-
tatu den bezala. Auzo horietan 
nabaritu dugu igogailu publikoak 
egin direnetik herribusaren era-
bilera jaitsi egin dela, oinezkoen 
mesedetan. Oinezkoei erraztasu-
nak ematea funtsezkoa da.
Berdintasun arloan ze norabidetan 
aritu da Udal Gobernua?
Joan den agintaldian biolentzia 
matxistaren aurkako plana egin 
zen, modu parte-hartzailean, eta 
agintaldi honetan plana gauza-
tzeari ekin zaio. Gainera, balia-
bideak nabarmen handitu dira, 
bai langileetan eta baita aurre-
kontuan ere. Emakume Txokoak 

Maria Ubarretxena, Arrasateko alkatea, Iturriotz kalean, martitzenean. E.A.B.

"Ausardiaz eta 
erantzukizunez 
egin diogu aurre 
ziurgabetasunari"
MARIA UBARRETXENA aRRaSaTEKO aLKaTEa
Hainbat faktorek eraginda bukatzear den agintaldi hau "oso baldintzatua" izan dela 
uste duen arren, dio arduraz jokatuz proiektuak gauzatu ahal izan dituela gobernuak

agInTaLDI aMaIERaKO ELKaRRIZKETaK
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lan ikaragarria egiten duela uste 
dut eta zinegotzia ere fin ari da 
sailaren kudeaketan.
Emakume Txokoaren lekualdaketa 
ze egoeratan dago?
Hasieran, Uarkapera egin behar 
zen. Proiektua idatzi zen, baina, 
exekutatzeko gertu zegoela, az-
ken unean oposizioak zalantzak 
plazaratu zituen, eta proiektua 
gelditzeko eskatu. Hala, ez genuen 
lekualdaketa gauzatu, adostasu-
na bilatzeko ideiarekin. Ondoren, 
oposizioak Monterron jauregira 
lekualdatzea planteatu zuen, 
baina, eraikina babestua denez, 
zailtasun teknikoak agertu ziren 
horretarako. Tren geltoki zaha-
rra ere aukera bat zen, baina, 
ospitale zaharra botako dutenez 
berria egiteko, bertan txertatu 
dituzte ospitaleko hainbat zer-
bitzu eta gaztelekua. Hala, aur-
tengo aurrekontuan ere diru 
partida bat jarri dugu beste 
kokapen batzuk aztertzeko. 
Juan Arzamendi Musika Etxea eta 
Kulturola; luze joan diren arren, 
amaituta daude.
Kosta da amaitzea, baina oso 
pozik gaude emaitzekin. Halere, 
eraikinak bizitzaz eta kulturaz 
blai ikustea da benetako emaitza; 
Kulturola funtzionamenduan 
dago eta laster ikusiko dugu 
aktibitatez beteta Juan Arza-
mendi Musika Etxea ere, ikas-
turte bukaera baino lehen. 
Monterron eraikina hutsik geratu-
ko da; zer egingo duzue?
Euskadiko Kooperatiben Goren 
Kontseilua Arrasatera ekartze-
ko lanean ari gara. Gaur egun, 
Gasteizen dago egoitza, baina 
zahartuta dago eta ez dago leku 
egokian. Arrasate izanik mundu 
kooperatiboaren epizentro eta 
mundu mailan erreferente, ho-
rrelako organo publikoa herrian 
izateak zentzu osoa du. Aztertzen 

ari gara guztion artean eta orain-
dik ez dugu ezezkorik jaso.  
Udal Euskaltegi berria ere badu 
Arrasatek; pozik?
Bertako langile zein ikasleak 
pozik ikustea da gehien asetzen 
nauena. 40 urtean ez zaio balia-
bide material egokirik eskaini 
eta Kulturolan kokatzea intentzio 
guztiarekin harturiko erabaki 
politikoa izan zen, euskal kul-
turak eta hizkuntzak harreman 
estua izan zezaten. 
Kirol Azpiegituren Plana aurkeztu 
duzue; ze itxura du?
Behin kultura azpiegitura duinak 
bukatuta eta ordainduta, unea 
da Arrasatek behar dituen kirol 
azpiegiturei ekiteko. Egoera 
finantzarioa osasuntsua da, pro-
zesu parte-hartzaileak hainbat 
elementu finkatu ditu eta proiek-
tuari bultzada emango diogu.
35 milioi euroak nondik aterako 
dituzuen galdetu du oposizioak.
Epe motz eta ertaineko planifi-
kazio ekonomiko serio batean 
oinarrituta ordainduko da plana. 
Azken bi agintaldietan 45 milioi 
eurotik gora inbertitu ditugu 
herrian eta finantzatzeko gai 
izan gara, zero zorrekin. 
Trantsizio energetikoaren aldeko 
apustua egiten ari zarete.
Aspalditik ari gara arlo horretan 
lanean, besteak beste, SHREC, 
Ekiola eta Debagoiena 2030 eki-
menen bitartez. Halaber, Juan 
Arzamendi Musika Etxea eta 
Kulturola ere efizienteak dira 
energiari dagokionez, argiteria 
publiko guztia aldatzen ari gara 
eta Uarkapeko teilatuan plakak 
jarriko ditugu aurten.
Zertan da Elma eraikinean herrita-
rrendako zerbitzuak egiteko asmoa?
Saiatu gara Kontsumobideren 
bulegoa ekartzen, esaterako. 
Oraindik ez dugu lortu, baina 
ateak ez daude itxita. Gainon-
tzeko instituzioen zerbitzu pu-
blikoak ekartzea ez da erraza, 
baina saiatzen ari gara. Hizkun-
tza Eskola Ofizialaren eskolak 
ekartzea lortu genuen eta bide 
horretan dihardugu lanean.
Alkategai gisa aurkeztuko zara 
maiatzean; ze helbururekin?
Arrasatek salto kualitatiboa 
eman beharra dauka. Gure he-
rria beti izan da erreferentea 
arlo askotan eta merezi duen 
lekua eman behar diogu Gipuz-
koan eta Euskadin      . Horregatik, 
ilusioz beteriko eta etorkizune-
ra begirako proiektu asko ditu-
gu Arrasaterentzat.

"AZKEN URTEOTAN, 
BULTZADA EMAN 
DIOGU ARRASATERI"

"HERRIKO KULTURARI 
BALIABIDE EGOKIAK 
EMAN DIZKIOGU"

"KOSTA EGIN ZAIGU 
OPOSIZIOAREN 
BABESA LORTZEA"

E.A.B. aRRaSaTE
Gaur egun, Arrasateko kaleetan 
4.500 argi-puntu daude, eta 2017az 
geroztik "ahalegin handia" egi-
ten ari da Udal Gobernua argi-
teria publikoa LED teknologia-
ra aldatzeko. Modu horretan, 
dagoeneko 2.680 luminaria al-
datu dituzte; hau da, udalerriko 
instalazio elektrikoen %60. Hala 
ere, trantsizio energetikoaren 
aldeko apustu horretan hori ez 
da nahikoa, Maria Ubarretxena 
alkatearen esanetan, eta insta-
lazio guztiak aldatzea da helbu-
rua datozen urteetara begira. 

Bide horretan, argiteria egu-
neratzen jarraitzeko asmoz, 
Udaleko Obra eta Zerbitzuen 
Sailak abian jarri berri du 2023an 
kaleko argiteria berritzeko hor-
nidura-kontratazioa, eta lanak 
lehen seihilekoan hastea da 
aurreikuspena. LED teknologiak 
kalitate handiagoko argiak modu 
ekologikoan eta mantentze-kos-
tu baxuagoarekin funtzionatzea 
ahalbidetzen du. "Izan ere, gas-

tua %70eraino murriztu dugu 
kontsumo txikiari esker, eta ia 
ez du mantentze-lanik eskatzen", 
nabarmendu du Victoriano Fuen-
tesek, Obra, Zerbitzu eta Man-
tentze eta Auzoetako batzorde-
buruak.

Hiru urterako kontratua
Lizitazioaren hasierako aurre-
kontua ia milioi bat eurokoa 
izango da, hiru urteko epean 
inbertitzea aurreikusita: hala, 
aurtengoa izango da inbertsiorik 
handiena, 647.000 eurokoa, eta 
datozen bi urteetan, 2024an eta 
2025ean, 161.500 eurokoa izango 
da. Guztira, beraz, 970.000 euro. 
Edozelan ere, lehiaketa publi-
kora aurkezten diren enpresek 
eskaintzak hobetu ahal izango 
dituzte.

Hiru sortatan banatuko dute 
kontratazioa: lehenengoan, lu-
minaria konbentzionalak har-
tuko dituzte aintzat –urteko 68.482 
euro, BEZa barne, eta bi urtez 
luza daiteke–; bigarren sortan, 
LED luminaria elektrikoak –ur-
teko 126.930 euro, BEZa barne, 
eta bi urtez luza daiteke–; eta 
hirugarrenean, LED luminaria 
fotovoltaikoak –60.500 euro, BEZa 
barne–. Azken hori urte baka-
rrerako lotea izango da, luzape-
nik gabea. 

Gernika Zumardia pasealekua. E.A.B.

Ia milioi bat euro kaleko 
argiak aldatzen segitzeko 
Datozen hiru urteetan ia milioi bat euro inbertituko ditu udalak argiteria publikoa 
eguneratzen jarraitzeko, ohiko argi-puntuak eta osagarriak, LED argi-puntuak eta 
LED argi-puntu fotovoltaikoak hornituz; dagoeneko 2.680 luminaria aldatu dituzte

E.A.B. aRRaSaTE
Arrasateko Udalak tokiko 707 
zuhaitz landatuko ditu udale-
rriko hainbat eremutan datozen 
asteetan; gehienak, Markulete 
inguruan. Esku-hartze horrekin, 
herriko zuhaitz-azalera handia-
gotu egingo dute, Gobernuaren 
esanetan, "Arrasate berdeagoa, 
klima-aldaketaren aurka babes-
tuagoa eta hiri-garapen iraun-
korrarekin konprometituagoa 
izan dadin". Markulete ibai-ere-
muan haltzak, lizarrak, sahatsak 
eta astigarrak landatuko dituz-
te, baso-tamainako 60 eta 10-12 

zentimetroko 560; Fagor San 
Andres inguruan, 10-12 zenti-
metroko hiru haltz; Mugarriko 
errepidearen aldean, 32 haltz 
eta lizar, hamasei baso-tamai-
nakoak eta beste hamasei 10-12 
zentimetrokoak; Mugarri saihes-
bidearen aldean, zortzi astigar, 
lau baso-tamainakoak eta beste 
lau 10-12 zentimetrokoak; San 
Kristobal hilerriaren kanpoal-
dean, tamaina ertaineko hogei 
haritz eta arte eta tamaina er-
taineko 23 astigar; eta Ferre-
riasko plazatxoan, 10-12 zenti-
metroko astigar bat.

Datozen asteetan 700 zuhaitz 
baino gehiago landatuko dituzte 
udalak egingo du esku-hartzea, 7.900 euro inbertituta, 
eta herriko zuhaitz-azalera handiagotuko dute horrela

Urtarrilaren 5a izanik, gaur, 
eguena, egingo dute Errege Ma-
goen desfilea, Mitarte kalean 
hasita, 19:00etan. Lehen geldial-
dia Iturbide egoitzan egingo dute 
eta 19:45 inguruan helduko dira 
Herriko Plazara, Garibai etor-
bidetik barrena, Otalora Lizen-
tziaduna kaletik pasatuz. Behin 
plazara iritsita, Arrasateko 
umeen gutunak jasoko dituzte, 
gozokiak banatzearekin batera, 
eta 20:30 aldera bukatuko dute 
ekitaldia. Pandemiak egindako 
murrizketen ostean, Errege Ma-
goen desfilea ohiko formatuan 
egin ahal izango dute aurten. 
Hori horrela, laguntzaileak behar 
dituztela nabarmendu dute an-
tolatzaileek.

Errege desfileak 
ohiko formatua 
berreskuratuko du

agInTaLDI aMaIERaKO ELKaRRIZKETaK
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Amets ezkutuak

Ta elkartuko gara berriro, 
gure betiko lekuetan, 
zabalduko ditugu besoak, 
besarkatuz gure arima, ta 
amestuko dugu gauean, 
oraindik gelditzen zaiguna... 
En Tol Sarmiento taldearen 
kantu hau zenbat eta zenbat 
aldiz entzun, abestu eta 
idatzi ote dugun galdetzen 
diot nire buruari. Pasatako 
pandemia zikin hura noiz eta 
nola bukatuko zen buruari 
bueltaka.

Eta bai, elkartu gara 
berriro, betiko tokietan, 
baina aulki huts asko 
inguruan, amestuz aldatuko 
den esperoan, baina berriz 
ere leku berdinean 
desberdin. Mahai 
borobilaren izkina hartako 
hutsuneaz. Errealitate bat 
bada mina, absentzia.

Amestetik ametsaren 
errealitatean salto eginez 
ere, urruti jarraitzen 
dutenen aulki hutsen 
hutsunea. Berotasunean 
hotz, iluntasunean mutu. 
Gertukoen borrokan 
aldaketa txiki gabe etxeko 
sutondoko berotasunera 
milaka kilometrotatik hitzez 
gogoratzea besterik ez, etsi 
gabe borrokan jarraitzen 
dutenek. Kilometro luzez 
urruntzen gaituen pandemia 
suntsiezin horren alde 
borrokan jarraitzeko 
egunak, pausoz pauso 
gertuago sentituz. Bidea 
eginez.

nIRE uSTEZ

ENERITZ URRUTIAErrenterian jokatutako txapel-
keta irabazi du arrasatearrak. 
2018an, 14 urte zituela, ordura 
arteko Gipuzkoako txapeldun 
gazteena izan zen. 2019an, txa-
peldunordea izan zen, baita 
2020an ere. 2021an ezin izan zuen 
jokatu, eta aurten, txapeldun 
izatea lortu du berriz. Bestalde, 
Juan David Becerra kolonbiarrak 
irabazi du Arrasate Hiria torneoa.

Haizea Tornay 
Gipuzkoako xake 
txapeldun da berriz

Clara Provanza zumarragarrak 
ez zuen bere marrazteko gaita-
suna ezagutzen larriki gaixotu 
zen arte. Orain, 63 urterekin, 
ibilbide eta estilo propioa gara-
tu ditu eta haren lanak Objektuak 
dendan ikus daitezke, Maalako 
Errabalean, urtarrilaren erdial-
dera arte. Art brut profileko 
artistatzat har daiteke Provan-
za (Ikus Goiena.eus).

Clara Provanzaren 
lanak daude ikusgai 
Objektuak dendan

Arrasateko Tailaginen Elkarteak 
hastapen eta hobekuntza ikas-
taroa antolatu du, zura lantzen 
hasi eta ikasten jarraitu nahi 
duten guztientzat. Urtarrilaren 
18an hasiko dituzte saioak, haien 
lokalean (Araba etorbidea, 13). 
Izena emateko, bi telefono zen-
baki jarri dituzte herritarren 
eskura: 628 05 50 84 (Iñaki) eta 
610 41 90 40 (Toño).

Talla ikastaroa, 
hilaren 18tik aurrera, 
ARTEren eskutik

Eneko Azurmendi Barrena aRRaSaTE
Asko izan ziren emanaldian 
parte hartu zuten Arrasateko 
eragile, kolektibo eta taldeak: 
Arrasate Musikal, Porrotxinen 
familia, Lore Gazteak, danbo-
rradakoak, Arrasate Rugby Tal-
dea, Porrotxinen kintoak edo 
adinkideak, trikiti taldekoak, 
Izaskun Murgia Lirika Elkartea, 
txistulariak, Erraldoi eta Kilikien 
Konpartsa eta Txatxilipurdi 
Elkartea. Horietako bakoitzak 
urte berrirako desio bat eskatu 
zuen, eta askotariko balioak 
aldarrikatzeko baliatu; besteak 
beste, gizarte inklusioa, bakea, 
feminismoa eta aniztasuna.  

Txatxilipurdi Elkarteko kide 
Iñaki Telleriak azaldu duenez, 
hiru helburu argi izan zituen 
festak: Txikilandia indartu eta 
hauspotzea, Porrotx eta Porrotxin 
pailazoen arteko harreman es-
tuari balioa ematea eta Porro-
txinen 15. urteurrena ospatzea. 
Helburua beteta geratu zen eta 
kolorez bete zuten Amaia antzo-
kia guztien artean. "Zoragarria 
izan zen. Eskerrik asko Porrotx, 
Porrotxin eta Arrasateko eragi-
leei, baita eserlekuak bete zeni-
tuztenoi ere", adierazi dute 
Txatxilipurdiko kideek.

Harreman berezia
Begi bistakoa da Porrotxen eta 
Porrotxinen artean harreman 
berezia dagoela, oholtza gainean 
ez ezik oholtzatik kanpo ere 
erakusten dutena. "Ondo ezagu-
tzen dut Porrotxin, baita Beñat 
ere, eta badakit Aretxabaletako 
zaharren egoitzan lanean aritzen 
dela. Beti lan egiten du jasoz eta 
emanez, emanez eta jasoz", adie-
razi du Porrotxek.

Polita bezain hunkigarria
Emozioak ere azaleratu ziren 
une askotan, familia eta lagunak 
izan zituelako ondoan Porrotxi-
nek. Era berean, emanaldia 
arrasatearrekin eta arrasatea-
rrentzat egin zutela adierazi 

dute pailazoek. "Egun oso bere-
zia izan zen guretzat. Batetik, 
Txatxilipurdiren eskutik egin 
genuelako festa, urtero antolatzen 
duten Txikilandiaren baitan, 
eta gu horren parte izan gine-
lako". Bestetik, Porrotxinen 

hamabosgarren urteurrena he-
rritarrekin ospatu nahi izan 
zutela nabarmendu dute paila-
zoek. "Gu herrigintzaren fruitu 
gara; euskaratik eta euskaraz 
jaio ginen, eta, txikiak izan arren, 
elkarrekin indartsuak gara".

Ortzadarraren bandera ere atera zuten Izaskun Murgia Lirika Elkartekoek. E.A.B.

Aldarrikapenez josi dute 
Porrotxinen urtebetetzea
Txatxilipurdi Elkarteak antolatuta, Porrotxin pailazoaren 15. urteurreneko ikuskizun 
berezia egin zuten martitzenean amaia antzokian. Porrotxek eta Porrotxinek berak 
gidatuta, hainbat eragilek hartu zuten parte eta askotariko balioak azaleratu zituzten

Arrasateko eta bailarako haur, nerabe eta familientzako euskarazko 
aisialdia eskaintzen duen Gabonetako parkea da Txikilandia, bertako 
hezitzaileen ezinbesteko lanarekin, eta, beste behin, arrakastatsua 
izan da. "Oso pozik geratu gara", diote Txatxilipurdiko kideek.

Txikilandia, arrakastaz beterikoa

Haurrek karaokea ere egin zuten Txikilandian. E.A.B.

Yoga ikastaroa, Itziar Perezen eskutik
Ekin Emakumeak Elkarteak antolatuta, yoga ikastaroa egingo 
dute hilaren 25etik martxoaren 29ra, eguaztenetan, 18:30etik 
20:00etara. Izena emateko, deitu: 943 79 83 70 edo 651 70 79 36.

'Mari' filma gaztetxean bihar
Aurkezpen bira egiten ari da Oñatiko Mari filma eta bihar 
iritsiko da Arrasateko gaztetxera. 20:00etan izango da emanaldia 
eta sarrera doan izango da.

Bacon Maiden taldea Irati Topalekuan
Etzi, zapatua, Bacon Maidenek kontzertua egingo du, 22:00etan 
hasita, Irati Topalekuan. Iron Maidenen bertsioak joko dituzte.

OHaRRaK
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaIO
Buzoi komunitarioak jarri dituz-
te herriko bi auzotan: Gantzagan 
eta Eguzkierripan. Hasiera batean, 
proiektu pilotu moduan jarri 
dituzte buzoiak aipatutako au-
zoetan. "Udalak auzoetan buzoi 
hauek jartzea aspaldi izan du 
gogoan, eta, Eguzkierripa auzo-
koek buzoiak jartzea eskatu zu-
tenean, Gantzagarekin batera, 
proiektu pilotu bezala martxan 
jarri zen ekimen hau", azaldu 
dute ohar bidez.

Bi gune izango ditu
Eguzkierripan Andra Mari er-
mita baino gorago jarri dituzte 
busoi komunitarioak. "Bi gune-
tan jarri ditugu: gune batean 
sei postontzi egongo dira eta 
bestean lau", azaldu du Udaleko 
zinegotzi Cristina Etxenausiak.

Gantzagan, aldiz, gune baka-
rrean jarri dituzte; guztira, ho-
gei postontzi. Mendialdean da-
goen auzoa izanda, egoki ikusi 
dute horrelako proba bat egitea 
auzoan; modu horretan, bana-

tzaileak arazo gutxiago izango 
ditu gutunak banatzerakoan.

Udalak gainontzeko auzoekin 
ere hitz egingo du buzoiak jar-
tzeko aukera zabaltzeko. Izan 
ere, Udalak Correosekin izan 
dituen tirabirak saihestu nahi 
ditu, eta, era berean, Udalaren 
banaketa egitea erraztu.

Txertatutako dirua
2022ko ekainaren 30ean eginda-
ko osoko bilkuran onartu zuten 
2022ko aurrekontuan 255.330,27 
euro txertatzea. Hain zuzen, diru 
hori erabilgarri izatea zen hel-
burua, hainbat proiektu egiteko. 
Proiektu horietako bat izan da 
aipatutako bi auzoetan buzoi 
komunitarioak jartzea. Bestela-
ko proiektu batzuk ere gauzatu 

dituzte –edo egitekoak dira– 
aurrekontura txertatutako di-
ruarekin: Bizente Goikoetxearen 
estatua berritzea; kultura etxe-
ko aretoan hobekuntzak egitea, 
argiteriari eta soinuari dago-
kionez; Santa Ana ermitan harria 
ateratzea; farol berriak jartzea 
Zalgon eta plaza ondoan; asfaltoa 
botatzea hainbat bidetan; mas-
kulinitate tailerraren hirugarren 
saioa egitea –hala eskatu dute 
parte hartu dutenek–; D2030 
ekimenean parte hartzea, herri-
ko energia aukeren azterketa 
egiteko; gazte txokoa –nerabeen 
aisialdirako talde bat sortu da, 
baina espazio baten beharra ere 
badute–; Iturrizuriko ur arazoak 
konpontzea; paketeak jasotzeko 
posta-kutxa bat jartzea, Correo-
seko bulego barik geratu delako 
herria; eta anbulatorioko arra-
pala handitzea, irisgarri egin 
eta esku-ohe bat sartzeko auke-
ra emateko.

Gainerako auzoek eskaera 
zuzena egiteko aukera ere izan-
go dute.

Gantzaga auzoan jarri dituzten buzoiak. A.E.G.

Banaketak erraztuko 
dituzten buzoiak
Proba pilotu moduan jarri dituzte buzoiak gantzaga eta Eguzkierripa auzoetan. 
Banatzaileari lana errazteko modua izango dira buzoi komunitarioak. 2022ko 
aurrekontuetara txertatutako dirua erabili dute proiekturako 

GANTZAGAN HOGEI 
BUZOI JARRI DITUZTE 
ETA EGUZKIERRIPAN 
HAMAR, BI GUNETAN 
BANATUTA

A.E.G.

Santa Ana ermita, berrituta
Santa Ana ermitari harria atera diote. Bere garaian jarri zitzaion hormigoia 
egoera onean ez zegoela ikusita, hura eraberritzea erabaki du Udalak: 
Amer Mocevic enpresa kontratatu du eta 7.502 euroko esleipena egin zaio 
lanok egiteko. Gabon jaien aurretik hasi ziren lanak egiten eta dagoeneko 
amaituta dago eta itxura berria du ermitak.

A.E.G. aRaMaIO
Laguntza ekonomikoen deialdi 
publikoa zabalik du Udalak. 
Desgaitasun egoera aitortuta 
duten pertsonei eta gara-
pen-nahasmenduak dituzten 0 
eta 6 urte bitarteko adingabeen-
dako laguntzak izango dira.

Deialdiaren arabera, dirula-
guntzak jaso ahal izango dituz-
ten laguntzak ondoko zerrenda-
koak dira: ohiko etxebizitzan 
irisgarritasuna hobetzeko la-
guntzak; etxeko jarduerak egiten 
laguntzeko produktuak; zaintza 
eta babes pertsonalean lagun-

tzeko produktuak; komunika-
zioan eta informazioan lagun-
tzeko produktuak; mugikortasun 
pertsonalean laguntzeko pro-
duktuak eta lekualdatzeko gai-
tasuna handitzeko laguntzak; 
laguntza espezializatuak; eta 
bestelako laguntza bereziak eta 
osagarriak. 

Dirulaguntza jaso ahal izango 
dute 2022ko irailaren 16tik 2023ko 
abenduaren 30era arte erositako 
edo gauzatutako laguntzek –au-
rreko deialdietan laguntzarik 
jaso ez badute–. Eskabideak irai-
laren 15era arte egin daitezke.

Desgaitasuna dutenei 
laguntzeko deialdi publikoa
Dirulaguntzak eskuratzeko eskabideak aurkeztu 
beharko dira 2023ko irailaren 15erako

Aramaioko Udalak taxia erabil-
tzeko laguntzak emango die 
mugitzeko arazoak dituzten he-
rritarrei. Baldintzak dira: gu-
txienez 12 urte izatea; eskaera 
aurkeztu aurretik gutxienez 
urtebetean Araban erroldatuta 
egotea; eta desgaitasunaren in-
guruko beste hainbat baldintza. 
Eskaerak urriaren 31ra arte egin 
daitezke.

Taxia erabiltzeko 
laguntzak emango 
ditu Udalak

Kadeteetan Euskal Herriko zi-
klo-kros txapelketa eskuratu 
zuen Nahia Garcia Bidaburu 
aramaioarrak, abenduaren 31n, 
Tolosan. Samur menderatu zuen 
lasterketa: lasterketako erritmoa 
gogortu eta ez zuen aurkaririk 
izan. 38.49ko denbora egin zuen. 
Datorren barikuan Vic-en izan-
go da (Bartzelona), Espainiako 
Txapelketan.

Euskal Herriko ziklo-
kros txapelduna da 
Nahia Garcia
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Mirari Altube aRETXaBaLETa
Hainbat proiektutan murgildu-
ta dabil Gu Haziak Gara, eta 
oraintsu, beste bat sortu dute: 
Egokitu. Miren Vilchez aretxa-
baletarrak du horren gidaritza 
une honetan eta beste hiru la-
gunek ere badihardute harekin. 
Ezintasunen bat dutenendako 
–lesioak, protesiak…– arropak 
egokitzea da taldetxo horren 
egitekoa.

"Urteak daramatza elkarteak 
joskintza ikastaroak ematen eta 
arropak konpontzen, eta, lan-kar-
ga handitze aldera, beste proiek-
tu batzuetan murgiltzea eraba-
ki zuten. Asmoa zen arropa 
berriak sortzea eta saltzea, bai-
na, langile baten baja tarteko, 
horri buelta eman eta arropak 
egokitzen hasi ziren", azaldu du 
Vilchezek, eta gaineratu une 
hartan egin zuela topo proiek-
tuarekin. Ingeniaria da hura, 
baina ezin gusturago dabil bes-
te zeregin batzuetan: "Proiek-
tuarekin aurrera egiten lagundu 
diet; bereziki, zerbitzuaren di-

seinuan eta baliabideen antola-
keta-lanetan jardun dut". 

"Beharrezko zerbitzua"
Egokitu proiektuari 2022ko mar-
txo inguruan ekin zioten eta 
D2030 egitasmoaren barruan 
dago kokatuta. Garapen-lanetan 
jardun dute orain arte eta horren 
berri Neguko Azokan eman zu-
ten lehenengoz, jendaurrean: 
"Gure izena zabaltzen hastea 
zen asmoa, egindako lan batzuk 
erakutsita, eta, egia esan, herri-
tarrek interes handia erakutsi 
zuten". Edozein eratako jantziak 
egokitzen dituzte: berokiak, soi-
nekoak, prakak zein jertseak, 
baita pijamak eta barruko arro-
pak ere. Eta norberari egokitu-
tako moldaketak egin kortxe-

teekin, kremailerak jarrita, 
imanak dituzten botoiekin…

Aurkezpen ofizialik egin ez 
badute ere, dagoeneko hasi dira 
proiektuaren berri ematen han 
eta hemen: "Zaintza arloan lanean 
dihardutenekin egon gara eta 
ideia bikaina iruditu zaie; be-
netan beharrezko zerbitzua dela 
esan digute. Bereziki, pertsona 
nagusiengan pentsatu dugu; izan 
ere, garrantzitsua da urteetan 
aurrera egin arren autonomia-
ri eustea eta gustuko arropekin 
janztea, norberaren izaerari uko 
egin barik".

Hamar urteko ibilbidea
Irabazi asmorik gabeko elkartea 
da Gu Haziak Gara eta aurten 
hamar urte beteko ditu. Gizar-
teratzea eta laneratzea ditu hel-
buru; bereziki, bazterketa arris-
kuan dauden pertsonengan ja-
rrita arreta. Elkarteak Iralaba-
rri plazan du egoitza eta Egoki-
turen bueltako eskaerak ere 
bertan egin behar dira, edo te-
lefonoz deituta: 681 65 59 39.

Gu Haziak Gara elkarteko Viviana Andrea Ochoa Agudelo eta Paloma Martinez egokitzapenak egindako arropen alboan. I. BELOKI

Arropak egokitu, beharra 
duten herritarrendako
Egokitu proiektua sortu dute gu Haziak gara elkartearen baitan eta D2030 
egitasmoaren barruan kokatuta dago; lau bat lagunek dihardute horren bueltan eta, 
aurkezpen ofizialik egin ez badute ere, lanak hartzeko "gogotsu" daude

ARROPAK MOLDATZEN 
DITUZTE EZINTASUNEN 
BAT DUTENEK 
AUTONOMIARIK EZ 
GALTZEKO

Elkoro alkatea, Gureako ugazaba Zubillaga eta Basotxoko presidente Elortza. A. DOMINGUEZ

Basotxoko bazkideek Gurean 
dute orain taberna zerbitzua
Deskontuak izango dituzte bertan, eta gainerako 
herritar guztiendako ere zabalik izango da

M.A. aRETXaBaLETa
Urtarrilaren 2tik Durana kalean 
dagoen Gurean hasi dira taber-
na zerbitzua jasotzen Basotxo 
erretiratuen eta pentsiodunen 
elkarteko kideak. Akordioa si-
natu dute bi aldeek, eta adineko 
pertsonentzako gizarte zentroa-
ren lanak –komentu zaharrean– 
bukatu arte iraungo du.

Bazkideek %25eko deskontua
Udalak jardun du bitartekari 
lanetan, eta, Unai Elkoro alka-
teak adierazi duenez, "adineko 
pertsonei alternatiba bat es-
kaintzea" izan da asmoa, egoi-
tza berriko taberna erabiltzeko 
aukera izan arte. Era berean, 
alkateak eskerrak eman dizkio 
Jon Kepa Zubillagari, Gureako 
jabeari, haren establezimendua 
"herriko erretiratuen eskura 
ere jarri duelako". Akordioari 
esker, Basotxoko bazkideek – 900 
baino gehiago, guztira– %25eko 

deskontua dute tabernan. Ho-
rretarako, bazkide-txartela era-
kutsi behar dute.

Kontsumitzen diren jan-edanen 
prezioaren murrizketari aurre 
egiteko, Udalak handitu egin du 
Basotxo elkarteari ematen dion 
laguntzaren zenbatekoa.

Komentuan urte bukaerarako
Aurreikuspenak betez gero, Ba-
sotxoren egoitza berria urte 
amaierarako gertu egongo da 
komentu zaharrean; baita Udal 
Gobernuak abiarazitako mende-
kotasun txikia duten adinekoen-
tzako eguneko arreta zerbitzua 
eta kaperan egokituko den era-
bilera askotariko gela ere. 

Egoitza hori bukatu arte, gai-
nera, Basotxoren bulegoak Zain-
duz gimnasioa izandako lokalean 
daude. Udalak hainbat obra 
egingo ditu hor, elkarteari "leku 
handiagoa" emateko eta "ero-
soago garatu" ahal izateko.

Kriptomonetak: izar-inbertsio 
edo burbuila finantzarioa? izen-
pean hitzaldia antolatu du Are-
txabaletako EAJk, eta horren 
gainean jarduteko gonbidatu 
ditu Jokin Perona, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Ogasun eta 
Finantza diputatua; eta Nerea 
Etxaburu, Deustuko Unibertsi-
tateko ikertzailea. Urtarrilaren 
12an izango da, eguena, Arkupen, 

19:00etan, eta interesa duen 
edonorendako izango dituzte 
ateak zabalik.

Diru digitala da kriptodirua 
eta zeresan handia eman du 
azken urteotan; hainbatetan 
adierazi izan da aberasteko bi-
dea direla, baina aditu batzuek 
diote haiekin kontuz ibiltzea 
komeni dela, baita burbuila 
baten aurrean egon daitezkeela 
gaineratu ere. Horren gaineko 
argibideak emango dituzte, eta 
herritarren galderak eta kezkak 
argitu.

Kriptodiruaren 
gaineko hitzaldia 
egingo dute eguenean
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Mikel Zumalde Etxabe aRETXaBaLETa
Txapeldun izan berritan, GOIE-
NArekin egon da Aritz Zugas-
ti (Eskoriatza, 2001). Banakako 
txapela irabazi berri du, Ataun-
go elkartean ari den Arroitari 
finalean 22-20 irabazi ostean. 
"Oso pozik dago" lortutako ga-
raipenaren ondoren, eta itxa-
ropentsu begiratzen dio etor-
kizunari. Oinak lurrean edu-
kita, amesten jarraitu nahi du 
eskoriatzarrak. Iturrigorri 
pilotalekura joan zen jende 
mordoaren laguntza ezinbes-
tekoa izan zela dio.
Lehenik eta behin, zorionak! Pozik?
Eskerrik asko. Oso pozik nago 
lortutako txapelarekin; eginda-
ko lanaren garaipena da. Ordu 
asko sartzen ditut, eta, batzuetan, 
horrelako sari potoloak ere iris-
ten dira.
Ondo hasi zinen, lehen tantoak 
zureak izan baitziren; horrek kon-
fiantza eman zizun?
Frontoia hainbeste jendekin 
ikusita, urduritasuna kontro-

latzeko ea gai nintzen pentsa-
tu nuen. Baina ondo hasi nin-
tzen, tantoak egiten, eta horrek 
konfiantza eman zidan. Parti-
duan ondo hastea garrantzitsua 
da eta ni ondo sartu nintzen 
partiduan.

Hamahirugarren tantoan, infle-
xio-puntua etorri zen: lehenengoz, 
Arroita aurretik jarri zen; garaipe-
nak ihes egingo zizula pentsatu 
zenuen?
Ez da normalena neurketa baten 
airez hainbeste jokatzea. Eskuak 

asko sufritzen du. Hamahiruga-
rren tantoan eskuko mina hasi 
zitzaidan eta zalantzekin hasi 
nintzen. Botez tanto batzuk egi-
ten saiatuko nintzela erabaki 
nuen, eskua lasaitzeko, eta era-
bakia ona zela segituan kontu-
ratu nintzen.
Partiduaren zein momentutan sen-
titu zinen eroso?
Eguaztenean, entrenamenduan 
pilota konkretu bat erabili nuen 
eta botileroak esan zidan sakean 
egin behar nuela min. Finalean, 
beste pilota batekin hasi arren, 
lan-saioetan erabilitako piloten 
aldeko apustua egin nuen, eta 
aldaketa hura gakoetako bat 
izan zen.
Jendez lepo egon zen Iturrigorri 
pilotalekua; horrek ere lagunduko 
zuen, ezta? 
Sarritan, jende asko egoteak 
urduri jartzen zaitu, baina inor 
egongo ez balitz moduan jokatu 
nuen. Oihuak eta animoak iritsi 
ziren. Irabazi eta gero, harmai-
letara begiratu eta dena beteta 
ikustea oso polita izan zen. 
Hiru partida irabazi zenituen finala 
baino lehen; konfiantzaz beteta 
iritsi zinen finalera?
Aurten, asko jokatu dugu bina-
ka. Eta Arroitak, binaka, iraba-
zi egin zidan. Horregatik, finala 
baino lehen zalantzak nituen. 
Edozelan ere, banakako neur-
ketak irabazten joan naiz eta 
horrek konfiantzaz bete ninduen.
Irabazitako neurketak kanpoan 
jokatu zenituen; arantzatxo bat 
kendu zenuen etxean irabazita?

Bai, guztiz. Ligaxkan bigarren 
gelditu nintzen eta soilik lehe-
na sailkatzen zela uste nuen. 
Halako batean, hurrengo ligax-
karako sailkatuta nengoela 
esan zidaten eta neurketen bila 
joan nintzen hasieratik. Biga-
rrena izatearen ondorioz, fina-
lera arte kanpoan jokatu ditut 
partidu guztiak.
Maite duzun jendearekin irabazteak 
ederra izan behar du.
Bai, guztiz. Etxean jokatuta, 
zure inguruko jendea gertu 
sentitzen duzu. Frontoia ho-
rrela ikustea benetan ederra 
izan zen. 
Orain, zeintzuk izango dira hurren-
go erronkak?
Otsailean binakako txapelketa 
dugu. Ondo prestatuko dugu, 
eta ea nola irteten den. Luzera 
begira, lau eta erdiko txapelke-
taren bila joango naiz.
Bukatzeko, zer esango zenieke 
zaleei?
Bada, pilota babesten jarraitze-
ko. Normalean, pilotarion gu-
rasoez harago, ez da jende as-
korik etortzen. Finalean, aldiz, 
jende andana batu zen frontoian. 
Aurrerantzean, zenbat eta jen-
de gehiago etorri, orduan eta 
hobeto.

Aritz Zugasti, lortu berri dituen txapelarekin eta garaikurrarekin. IRINA ALVAREZ

"Egindako lanaren 
garaipena da txapela"
ARITZ ZUGASTI ESKuZ BanaKaKO TXaPELKETan gIPuZKOaKO TXaPELDun
Eskuz banakako gipuzkoako txapelduna da Zugasti; pilotalekuan emandako orduei 
esker, txapela jantzi eta 2022. urteari amaiera ezin hobea eman zion

"AURTEN, ASKO 
JOKATU DUGU 
BINAKA; ETA 
ARROITAK, BINAKA, 
IRABAZI EGIN ZIDAN"

ARASKI

Bi aretxabaletar, txapeldun
June Guenetxea –argazkian, 7 zenbakia– eta June Carmona –5a– Arabako 
selekzioarekin txapeldun bilakatu ziren Laudion jokatu zen EUSKNAF 2022 
saskibaloi txapelketan. Finalean Bizkaiko selekzioa mendean hartu zuten, 
61-52. Biak Gasteizko Araski taldean ari dira eta, hain zuzen ere, junior 
mailan bigarren urtea betetzen ari dira oraingo denboraldian.

Mirari Altube aRETXaBaLETa
Gabon kontuak izan dira nagu-
si azken egunotan; bereziki, 
umeei eskainitako ekitaldiak. 
Hala, jolas parkea izan dute 
astean, eta gaur, eguena, Errege 
Magoen desfilearekin agurtuko 
dituzte herritarrek neguko jairik 
garrantzitsuenak. Ibarra kirol-
degitik irtengo dira haiek, Lei-
zarra musika eskolako bandak 
lagun eginda (18:30).

Zinema, bihar hasita
Behin Gabonak bukatuta, kul-
tura ekitaldiak itzuliko dira 

Arkupera –sarrera guztiak sal-
gai daude online–. Armageddon 
time filmarekin ekingo diote 
urte berriko zinemari; eguba-
koitzean (22:00), zapatuan eta 
domekan (19:30) eta astelehenean 
(16:00) izango dira emanaldiak. 
Umeek, ostera, Izurde mutikoa 
izango dute zapatuan eta dome-
kan (17:00), euskaraz. Emango 
dituzten gainerako filmak ho-
nako hauek dira: La mujer rey 
eta I wanna dance with somebody 
helduendako eta Lilo, mi amigo 
el cocodrilo eta Nire zirkua 
umeendako.

Zinemaz gain, Maider Galarza 
ipuin kontalariaren Maleta kon-
tuak saioa izango dute 2 eta 7 
urte arteko neska-mutikoek li-
burutegian, hilaren 18an. Izena 
emateko epea dagoeneko zabal-
du dute liburutegian bertan. 

Hika Teatroak, ostera, Toto 
izeneko antzezlanean izen bere-
ko txakurraren istorioa eskai-
niko du urtarrilaren 22an; Kepa 
Errasti da protagonista, Agur-
tzane Intxaurraga, Asier Her-
nandez Landa eta Miren Goje-
nolarekin batera. Eta Arrasate-
ko Erromintxelak taldeak soul 
eta blues doinuak ekarriko ditu 
hilaren 29an. 

Angela Redondoren akuarelak
Erakusketa aretoan, bestetik, 
Angela Redondo donostiarraren 
akuarelak daude ikusgai, gaur 
hasi eta hilaren 28a arte.

Erregeekin Gabonak agurtu eta 
badatoz urtarrileko hitzorduak
Sei film, Hika teatroaren 'Toto' antzezlana eta 
Erromintxelak taldearen kontzertua izango dira
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Imanol Beloki Unamuno ESKORIaTZa
Herri kirolez gozatzeko hitzordua 
izango da domeka honetan Es-
koriatzan. Joseba Iñurrategi 
pilotalekuan jokatuko den saioan 
aizkolariak eta harri-jasotzaileak 
batuko dira euren trebetasunak 
herritarren erakusteko. Sarrera 
doan izango da, eta emanaldia 
ETBk eskainiko du.

Aizkoran, bikoteka
2023ko Urrezko Binakako Aiz-
kolari Txapelketako Eusko La-
bel sariaren barruan jokatuko 
dute Eskoriatzan Zumarragako 
Xabier Zalduak eta Sariego he-
rriko David Naredo asturiarrak 
Eneko Saralegi leitzarraren eta 
Ibai Soroa arribearraren (Nafa-
rroa) aurka. Izerdi ugari botako 
dutela argi dago, eta ez soilik 
aurkariak mendean hartzeko: 
egin beharrekoa burutzeko ere 
nahikoa lan. Izan ere, aizkolarien 
lana 22 enbor moztea izango da, 
sei izaeratan.

Pago-enborrak izango dira 
moztu beharko dituztenak, eta 

horiek mozteko, aizkolariek 
aizkora bat baino gehiago era-
biliko dute proban; hala ere, 
irabazteko faktore nagusia euren 
sasoia izango da. Hori horrela, 
lau aizkolarien artean Zaldua 
nabarmentzen da gehien. Aiz-
kolari gipuzkoarrak, Euskal 
Pentatloi Saria hirutan irabazi 
du eta 2021ean bigarren postua 
erdietsi zuen Euskadiko Aizko-
lari Txapelketan. Hala ere, aur-
kariak ere gogorrak dira. Esa-
terako, Ibai Soroa Binakako 
Urrezko Aizkoran 2021eko txa-
pelduna izan zen Txomin Amun-
darain aizkolariarekin batera.

Lurretik hartu eta sorbaldara
Aizkoraz gain, harria ere izan-
go da protagonista Eskoriatzako 

Joseba Iñurrategi pilotalekuan. 
Izan ere, Urrezko Harri-jasotze 
Txapelketa ere jokatuko da, eta 
bertan jokatuko dena harri-ja-
sotzaile azkarrago proba izango 
da. Jokin Eizmendi eta Xabat 
Olaizola zarauztarrak arituko 
dira buruz buru, eta erabiliko 
dituzten harriak honako hauek 
izango dira: 125 kiloko laukizu-
zena, 125 kiloko zilindro zaharra, 
112,5 kiloko kubikoa eta 100 
kiloko bola.

Emakumezkoek, erakustaldia
Txapelketa gain, herri kirol 
jaialdia borobiltzeko, erakustal-
dia ere ez da faltako. Izan ere, 
Lierni Osa eta Maddi Gesalaga 
zarauztarrak harri-jasotzean 
arituko dira. Euren indarraz 
baliatuz, ondo landutako tekni-
ka erabiliz eta inolako lanabes 
edo mekanismorik erabili gabe 
arituko dira harriak altxatzen. 
Altxaldia ontzat emateko, harria 
sorbaldan orekatu eta gorputza-
ren aurrealdetik lurreratu behar-
ko dute bi gazteek.

Oñatiko Zubikoa kiroldegian jokatutako herri kirol erakustaldi bateko irudia. IMANOL BELOKI

Aizkora hartuta egurra 
ematera, bikoteka
Domeka honetan, hilak 8, Joseba Iñurrategi pilotalekuan, 12:30ean hasita, urrezko 
Binakako aizkolari Txapelketa jokatuko da, batetik; bestetik, urrezko Harri-jasotze 
Txapelketa; eta, amaitzeko, emakumezkoen harri-jasotze erakustaldia izango da

BIKOTEKA JOKATUKO 
DUTEN AIZKORA 
PROBAN, 22 ENBOR 
MOZTUKO DITUZTE, 
SEI IZAERATAN

Udalbatzak, 2022ko abenduaren 
20an eginiko bileran, hasiera 
batez onartu zuen 2023ko aurre-
kontu orokorra. 7,9 milioi euro-
koa da onartutakoa, eta bozke-
taren emaitza honako hau izan 
zen: aldeko zazpi boto (EAJ eta 
Elizateak) eta kontrako lau boto 
(EH Bildu). Hori horrela, aste-
lehenean argitaratu zuen Esko-
riatzako Udalak 2023ko Esko-

riatzako aurrekontuaren gaine-
ko iragarkia Gipuzkoako Aldiz-
kari Ofizialean, jendaurrean 
jarriz, eta, erreklamazioak edo 
oharpenik izanez gero, horiek 
aurkezteko aurkezteko epea ha-
mabost lanegunekoa izango da, 
iragarkia argitaratu eta hurren-
go lanegunetik hasita.

Jendeari erakusteko epea ino-
lako erreklamazio edo oharpenik 
jaso gabe igarotzen bada, aurre-
kontu orokorra onartutzat joko 
da behin betiko, beste erabaki-
rik hartu behar izan gabe.           

2023ko Eskoriatzako 
aurrekontuaren 
iragarkia, jendaurrean

IMANOL BELOKI

Urtea amaitzeko, Atxorrotxera
Goiztiarrak, tontorrera iritsi bezain pronto buelta eman eta herrira 
jaitsi zirenak edo hamaiketakoa eraman eta lasai bertan egoteko 
tartea hartu zutenak. Modu ezberdinetan bada ere, ohiturari eutsiz, 
Eskoriatzako mendira igotzeko aprobetxatu zuten zenbait 
eskoriatzarrek abenduaren 31 goiza.

I.B. ESKORIaTZa
Eskoriatzako Gabonetako agen-
dari amaiera emateko, jaiotza 
biziduna izango da ikusgai gaur, 
eguena, 19:00etan, Joseba Iñu-
rrategi pilotalekuan. 2020an, 
Ekialdeko Magoen bisita antzez-
tua egin zuten Manuel Muñoz 
kiroldegian, baina oraingoan ez 
dute modu horretan egingo, eta 
ez dute kalerik kaleko desfilerik 
antolatu.

Protagonistek antzeztuko ez 
duten arren, jaiotza jarriko dute 
dagozkion elementu eta pertso-
naiekin: Herodes, Errege Ma-

goak, artzainak, errementaria… 
izango dira bertan, eta antola-
tzaileen esanetan, Gasteizeko 
Florida parkean izaten denaren 
antzekoa izango da. "Pilotale-
kuko ateak ireki aurretik, Jose 
Arana nagusien egoitzako egoi-
liarrak izango dira jaiotza ikus-
ten, eta, bide batez, oparitxoa 
emango diete Meltxorrek, Gas-
parrek eta Baltasarrek. Haurren 
gutunak jasotzeko aprobetxa-
tuko dute hitzordua, eta txoko-
latea banatuko dugu", adierazi 
du Maitane Rasok, antolakuntza 
taldeko kideak.

Jaiotza biziduna izango da 
ikusgai gaur pilotalekuan
19:00etan irekiko dituzte frontoiko ateak herritarrentzat 
eta txokolatea banatuko dute antolatzaileek
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Imanol Beloki Unamuno ESKORIaTZa
Eskoriatzako Udalak aurten ere 
Gabonetako apaingarrien lehia-
keta antolatu du, baina berezi-
tasun batekin: aurtengo helburua 
lorategiak, zuhaitzak, espazio 
publikoak, auzoa eta antzekoak 
apaintzea izan da, eta, auzoen 
eta elizateen arteko parte-hartzea 
handitzeko asmoz, horiek apain-
tzera mugatu da lehiaketa. "Par-
te-hartzea txikia izan da edizio 
honetan, baina egindako lanak 
benetan ederrak izan dira. Me-
rezi du horietara hurbildu eta 
egin dutena ikustea", adierazi 
dute Eskoriatzako Udaletik.

Egindako lanari balioa
"Bi parte-hartzaile egon dira, eta 
bietan erabili dituzten elementuak 
birziklatuak izan dira. Benetan 
harrigarria da nola enbor zati 
batzuk katu, txerri edo asto bihur-
tu diren. Eta nola egurrarekin, 
kartoiarekin eta halako gauzekin 
Errege Magoak eta Olentzeroren 
txabola egin diren". 

Aurtengo lehiaketan sari ba-
karra egon da, 300 eurokoa, eta 
Intxaurtxueta auzoa apaindu 
duen taldeak eraman du. Sari 
horrez gainera, Marin elizate-
ko Bedebeitibekoa baserriak 
100 euroko accesita jaso du, 
baserri inguruan egindako lan 
ederragatik.

Apaingarri lehiaketan 
Intxaurtxueta garaile
gabonetako apaingarrien lehiaketak berrikuntza bat izan du aurten, lehiaketa auzoen 
eta elizateen artean egin da, eta irabazlea Intxaurtxueta auzoa apaindu duen taldea 
izan da; bigarren saria, berriz, Maringo Bedebeitibekoa baserriak eraman du

Intxaurtxueta auzoan jarri duten apaingarrietako bat. ESKORIATZAKO UDALA

80ko hamarkadan sortu eta urte 
askoan geldi egon arren, Are-
txabaletako Akulu taldeak diskoa 
argitaratu berri du, eta, bede-
ratzi kantuz osatutako lan berria 
kalean dela, zuzenekoa emango 
dute urtarrilaren 21ean, Inker-
nu tabernan.

Denbora batez prestatzen izan 
dira ordubeteko zuzenekoa Aku-
lu taldeko Xabi Iribekanpos, 

Aitor Bengoa Poli Karpo eta 
Pablo Sanz. Haien esanetan, oi! 
kanturen bat, punk melodikoa, 
punk bizkorra… askotariko es-
tiloak uztartzen ditu Sua diskoak, 
baina horiek zein egunerako 
prestatutako beste zenbait abes-
ti ere eramango dituzte Inker-
nuko oholtza gainera. Diskoa 
argitaratu baino lehen jo zuten 
azken kontzertua, Aretxabale-
tako Kixkor tabernan, eta lan 
berria argitara atera osteko 
lehenengo emanaldia izango 
dute hilaren 21ekoa.

Akuluk 'Sua' diskoa 
aurkeztuko du 
Inkernu tabernan

Mondragon Unibertsitateko Hu-
manitate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultateko ikasturte berriare-
kin batera, Eskoriatzako bi 
eraikinak ezagutzeko eta bertan 
dagoen eskaintzaz gehiago jakin 
nahi dutenentzat ate irekiak 
antolatu dituzte urtarrilaren 
14rako. Parte hartzeko izena 
eman beharko da Mondragon.
edu webgunean.

Ate irekiak Huhezi 
unibertsitatean 
urtarrilaren 14an

AINHOA BARANDIARAN

Gabon-kantuak baserrietan
Goizean goiz autobusa hartu eta baserriz baserri Gabon kantak abesteko 
tartea hartu zuten zenbait gatzagarrek abenduaren 24an. Olentzero eta 
Mari Domingi ere izan ziren, eta Udalak egindako 2023ko egutegiak 
banatzeko aprobetxatu zuten hitzordua –argazkian, kantuan aritu ziren 
zenbait gaztetxo, Iñurrieta baserriko atarian–.

Telelaguntza zerbitzuko gailuak. GOIENA

Telelaguntza-zerbitzuaren 
informazio-saioa hilaren 12an
BetiOn arreta iraunkorreko zerbitzuaren nondik 
norakoak hizpide kultura etxean, 17:00etan

Imanol Beloki Unamuno gaTZaga
Eusko Jaurlaritzak eskaintzen 
duen BetiON telelaguntza zer-
bitzuari buruzko hitzaldia izan-
go da urtarrilaren 12an, kultura 
etxean, 17:00etan. Ez dago aurrez 
izena eman beharrik, eta Udalak 
hitzaldira joateko dei egin die 
herritarrei.

Arreta iraunkorreko zerbitzua
Telelaguntza zerbitzua, besteak 
beste, bakarrik bizi diren 75 
urtetik gorako pertsonei, 65 ur-
tetik gorako pertsonei edo men-
dekotasun-egoeran edo mende-
kotasun arriskuan dauden per-

tsonei, urritasun intelektuala, 
fisikoa edo sentsoriala edo bu-
ru-gaixotasuna duten eta men-
dekotasun-egoeran dauden per-
tsonei eta sozialki baztertuak 
izateko arriskuan dauden per-
tsonei zuzenduta dago. Horrela, 
eguneko 24 orduetan eta urteko 
egun guztietan eskaintzen den 
zerbitzua da. 

Telelaguntza-zerbitzu hori 
emateko, etxean terminal bat 
instalatzen da erabiltzailearen 
telefonoari konektatuta, eta era-
biltzaileari eraman behar duen 
sakagailu edo medaila bat ema-
ten zaio.

Marin elizateko Bedebeitibekoa baserriko apaingarri bat. ESKORIATZAKO UDALA
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Jokin Bereziartua Lizarazu BERgaRa
Valen Moñux, Oihan Vega eta 
Toti Martinez de Lezea elkartu 
ditu kazetariak Bergarako San 
Martin plazan, urtarrilaren 13an 
Donostiako Victoria Eugenian 
estreinatuko den Bretxa musi-
kalaren gaineko xehetasun guz-
tien berri izateko. Kafe baten 
bueltan luze eta zabal aritu dira, 
pozik, Donostiako hiru emanal-
dietarako sarrera guztiak agor-
tu direlako –2.400 bat sarrera– eta 
konfirmatu delako Bretxa Ber-
garako udal pilotalekura ere 
eroango dutela martxoaren 4an 
–sarrerak salgai daude, semina-
rixoa.eus webgunean–. 

Bergarako Antzerki Musikala 
(BAM) taldeko kideak dira Moñux 
eta Vega, Martinez de Lezeak 
2006an idatzi zuen Bretxa elebe-
rri historikoa oinarri hartuta 
musikal bat egitera animatu 
ziren "eroak", Martinez de Lezeak 

azaltzen duenez: "Sorpresa han-
dia izan zen Larrabetzura etorri 
zirenean, ez nuen-eta sekula 
pentsatuko Bretxa-rekin musikal 
bat egin ahalko zenik. Pelikula 
bat? Akaso. Baina formatu han-
diko musikal bat? Erotuta zeu-
dela pentsatu nuen lehendabizi".

1813ko gertaera gogora ekar-
tzeko egin izan dira ekintzak, 
baina ez da egin halako formatu 
handiko musikalik. "2013ko 200. 
urteurrenetik aurrera egin izan 
dira ekitaldiak, baina ez halako 
formatu handian. Esango nuke 
2013ra arte oraindik tabuak zi-
rela orain dakizkigunetako asko; 
eskerrak Totiren nobela aitzin-
daria izan zela gertakaria gizar-
teratzeko. Izan ere, historialariek 
idatzi izan dute Donostiako su-
teaz, baina askoz errazagoa da 
nobela bat gizarteratzea liburu 
historiko bat baino. Totik abia-
tutako dibulgazio-lan itzel horren 

alderdi ludikoago batekin gatoz. 
Horrela ez da kontatu inoiz, eta 
harro esan dezakegu", argitu du 
Vegak.

Atzeratu beharraren 'onura'
Pandemiak asko zaildu du pro-
zesua. Bi data zehaztu eta biak 

atzeratu behar izan zituzten; 
hala ere, alde positiboa ere to-
patu diote. "Atzeratu behar iza-
teak aukera eman digu elkarte, 
talde eta zoro gehiago ezagutze-
ko eta musikala osotzeko. En-
tsegu handi bat egin genuen 
Bergaran eta lehen aldia izan 
zen sortzaile modura horren-
beste kostatu den obra forma 
hartuta ikusi genuela; entsegu-
tik badago zer hobetu, baina 
ederra izan zen", dio Vegak.  

Musika Eskolari aitortza
Bergarako Antzerki Musikala 
(BAM) elkarteaz gain, Bergara-
ko Musika Eskolaren, Donostia-
ko Union Artesana elkartearen, 
Donostiako Tempo 22 dantza 
akademiaren eta Donostia 31 
Rekreazionista Elkartearen par-
te hartzea izango du ikuskizunak, 
besteak beste. Bretxa-rako Do-
nostiako eragileen laguntza 
izango dute, baina Vegak nabar-
mendu nahi izan du Bergarako 
Musika Eskolaren garrantzia 
Bergarak musikalekin duen as-
paldiko lotura berezia ulertu 
ahal izateko: "Askotan ez zaie 
merezi duten aipamenik egiten 
eta aukera hau baliatu nahi dut 
Bergarako Musika Eskolak egi-
ten duen lan itzela aitortzeko".

150 bat lagun taula gainean
Datuek argi uzten dute formatu 
handiko musikala dela: 30 mu-
sikari batzen dituen orkestra 
zuzenean, helduen eta umeen 
abesbatzak, aktoreak, dantzari 
taldea, abeslariak, bideo proiek-
zioak, hiru dimentsioko info-
grafia, efektu bisualak eta ar-
giztapen diseinu ikusgarria. 
Izan ere, Bergarako eta Gipuz-
koako gainerako herrietatik 
batutako hainbat talde eta kul-
tura elkartek hartu dute parte, 
eta, guztira, 150 lagun inguru 
izango dira taula gainean. He-
rritar anonimoez gain, izen 
propio asko ditu Bretxa-k. 

Toti Martinez de Lezea, Oihan 
Vega eta Valen Moñux daude 
oinarrian, baina ezinbestekoa 
da beste izen batzuk aipatzea 
ikuskizunaren tamaina ulertze-
ko: orkestrazioa Mikel Markie-
giren ardura izan da; Txemi 
Etxebarria da orkestra-zuzen-
daria; abeslarien eta abesbatzen 
zuzendari lanetan Marije Ugal-
de aritu da; koreografien eta 
dantzen zuzendaria Carol Gomez 
da; eta zuzendari laguntzaile 
lanetan Ander Arruti aritu da. 
Horrez gain, Donostiako historian 

trebatuak diren Jose Maria Lec-
lerq eta Jose Javier Pi Chevrot 
ere badira lantaldeko parte. 

Idazlearen "konfiantza osoa" 
Martinez de Lezearen eleberria 
musikal batera egokitzea "erron-
ka handia" izan da, Vegaren 
arabera: "300 orri ezin dira bi 
ordutan irakurri, baina egoki-
tzapenarekin pozik gaude. Agin-
du bakarra eman zigun Totik, 
nik aldez aurretik ere garbi 
nuena: istorioa ez kutsatzea. 
Ezinbestean gertakariak konpri-
mitu behar izan ditut, bigarren 
mailako pertsonaia batzuk kan-
poan utzi eta beste hainbat ego-
kitzapen egin, baina muina ez 
da aldatu. Asko eskertu dugu 
Totiren konfiantza; gaur-gaurkoz, 
gidoia eta lauzpabost pieza bes-
terik ez ditu ikusi, hala nahi izan 
duelako". Musikal bat izanik, 
oinarritik hasi ziren. "Musika-
rekin hasi ginen, orkestrarekin. 
Musikariei gomendatu nien ele-
berria irakurri zezatela, eta askok 
kasu egin zidaten, eta lehen pie-
zak jotzen ari ginela haietako 
batzuek esan zidaten nobelako 
gertakariak ikusten ari zirela. 
Opari bat izan zen niretzat", dio 
Vegak. Eta ikusleari begira ere 
gomendio bera dauka Moñuxek: 
"Nobela irakurri gabe ederto 
ulertzen da musikala, baina ira-
kurrita dutenek gehiago gozatu-
ko dute. Inongo erreferentzia 
barik zinemara pelikula bat 
ikustera joatea errazagoa da. 
Ikuskizun musikaletan, berriz, 
erreferentziak aldez aurretik 
izanez gero, askoz gehiago goza-
tzen da, musikak memorian asko 
eragiten duelako".   

Martinez de Lezeak ez du mu-
sikala osorik ikusi nahi izan, 
baina ikusi dituen pasarte txikiek 
harrituta utzi dute: "Zerbait 
arinagoa izango zela pentsatzen 
nuen, baina ikusi dudan apurra 

Valen Moñux, Toti Martinez de Lezea eta Oihan Vega, Bergarako San Martin plazan. JOKIN BEREZIARTUA

1813ko sutearen 
Bergarako garra
1813ko Donostiako sutearen gaineko 'Bretxa' musikala hilaren 13an estreinatuko dute 
hiriburuan eta martxoaren 4an Bergarara helduko da; musikalaren zuzendari Valen Moñux 
eta Oihan Vega eta nobelaren egile Toti Martinez de Lezea irrikaz daude lana erakusteko 

"BALDINTZA BAKAR 
BAT JARRI NIEN: 
ISTORIO ORIGINALA EZ 
DESITXURATZEA"

TOTI MARTINEZ DE LEZEA
'BRETXa' ELEBERRIaREn EgILEa

"FORMATU HANDIKO 
MUSIKALA? EROTUTA 
ZEUDELA PENTSATU 
NUEN LEHENDABIZI"

"EDERRA IZAN ZEN 
BURUAN GENUENA 
FORMA HARTUTA 
IKUSTEA ENTSEGUAN"

OIHAN VEGA
'BRETXa' MuSIKaLaREn ZuZEnDaRIa

"DONOSTIAKO SUTEA 
HORRELA EZ DELA 
INOIZ KONTATU HARRO 
ESAN DEZAKEGU"
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zoragarria iruditu zait, benetan". 
Idazle ezagunak "erabateko kon-
fiantza" duelako BAM taldea-
rengan: "Eskarmentua dute 
musikaletan; beste batzuk ikusi 
ditut eta ederto dakite lan egiten. 
Jarri nien baldintza bakarra 
izan zen eleberrian kontatzen 
dudan istorioa ez dezatela desi-
txuratu baina hortik aurrera 
libre utzi diet sortzen, konfian-
tza osoa dudalako eurengan". 

Gernika baino lazgarriagoa
Gipuzkoako eta Euskal Herriko 
historiako pasarterik ilunene-
tako bat da Bretxa-k kontatzen 
duena, 1813an Donostia erre 
zutenekoa. Gertakariaren larri-
tasunean sakontzeko Bretxa 
musikalerako lantaldeko kide 
izan den Jose Maria Leclerq 
historialari eta arkeologikoaren 
hitzak ekarri ditu gogora Moñu-
xek: "1937ko Gernikaren bon-
bardaketa oso motz geratzen da 
1813ko Donostiako sutearekin 
alderatuta, sarraskiaren ikus-
pegitik begiratuta. Baina askoz 
gehiago idatzi da Gernikako 
bonbardaketaz Donostiako suteaz 
baino. Musikalerako tragedia 
apur bat arindu badugu ere, 
istorio oso-oso gogorra da".   

Vegak bat egiten du Moñuxen 
irakurketarekin: "Musika tra-
gikoa konposatzea zailagoa da 
komedia baterako musika ari-
nagoa konposatzea baino. Baina, 
harago joanda, Bretxa-k badu 
beste zailtasun gehitu bat: gure 
historia da, eta oraindik oinor-
dekoengan dauden orbainak 

zabalik daude; horrek errespetu 
handiagoz konposatzera behar-
tzen zaitu. Adibide zehatz bat 
jarriko dizut: Donostian ezagu-
na den Brit abizena –kultura 
zinegotziak badu abizenen artean 
Brit, esaterako– dator britain 
atzizkitik, bortxaketen ondorioz 
jaiotako umeei jartzen zitzaiena". 

Gerra, herritarren ahotik
Bortxaketen kontua entzun eta 
mahaiaren bueltan gertakari 
lazgarri hartaz gehien dakienak, 
Martinez de Lezeak, hartu du 
hitza: "Batzuk abizen barik ere 
geratu ziren. Eta egun haietan 
Donostian gertatu zirenen adi-
bide moduan, frogatuta dago, 
besteak beste, bi neskatila bor-
txatu ostean su eman ziotela 
sotoari eta bizirik erre zituztela; 
beste emakume bat barrika ba-
tera lotu eta baioneta bat sartu 
zioten alutik; 80 urteko beste 
emakume bat bortxatu eta bal-

koitik bota zuten... Hori bai, ez 
dakigu apenas ezer hainbat za-
lantza argitzeko; tartean, Do-
nostiatik irtetea lortu zuten 
herritarrekin zer gertatu zen. 
Izan ere, garai hartan jendea ez 
zen garrantzitsua. Historikoki 
dugun erreferentzia bakarrene-
tarikoa da hiria kiskalita gera-
tu eta hilabete batzuetara 100 
gizonezko –emakumerik ez zegoen 
hor– Zubietan elkartu zirela 
gertatutakoaren gaineko dekla-
razio bat egiteko. Bertsio baka-
rra dugu; hain zuzen ere, nobe-
la idazten hasi nintzenean orain-
dik oso hedatua zegoen Donostia 
frantsesek erre zutela dioen 
bertsioa; ez ziren frantsesak 
izan, ingelesak baizik. Horrek 
erakusten du gertakari ilun hura 
ez dela behar den moduan argi-
tara eman oraindik ere". 

Amaitzeko, Donostia donostia-
rrek berreraiki zutela gogoratu 
du idazle ezagunak: "Cadizko 
gorteek ez zuten xentimorik bi-
deratu Donostiarako. Donostia-
rrek berreraiki zuten hiria; 
gogorra bezain ederra da hori. 
Gure historia ez dago lorpen 
handiez josita, beti izan garela-
ko herri oso txikia, baina hor 
daude eta ezin ditugu ahaztu". 
Hain zuzen ere, herriaren istorioa 
kontatzearen garrantzian sakon-
tzen du Martinez de Lezeak: "Ez 
dugu izen handien historia kon-
tatu nahi, herritarrena baizik. 
Bretxa-k ez du gertaera ikuspe-
gi militarretik kontatzen, herri-
tarren eta, bereziki, emakumeen 
ikuspegitik kontatzen du".

Bretxa musikalerako sarrera 
guztiak agortu ziren Donostiako 
Victoria Eugenia antzokirako, eta, 
horregatik, laugarren emanaldi 
bat antolatu dute; Bergarako udal 
pilotalekuan izango da, 
martxoaren 4an (20:00). 800 bat 
lagunendako lekua dago frontoian 
eta sarrerak badaude oraindik; 
seminarixoa.eus webgunean eros 
daitezke, 20 edo 25 eurotan. 

Valen Moñux zuzendari 
eszenikoaren arabera, 
"aurreikuspen guztiak" gainditu 
dituzte Donostian: "Ez genuen 
halako erantzunik espero. Jende 
piloa geratu da sarrera erosi 
ezinik". Musika Eskolako 
zuzendari Marije Ugalderen 
arabera, ikasle guztien ametsa 

bete da: "Victoria Eugenia 
antzokia beteta ikusiko dute hiru 
emanaldietan". Musikaren egile 
eta musikalaren zuzendari Oihan 
Vegak dio Bergarako emanaldia 
berezia izango dela: "Gure etxean 

izanik, gure jendearen aurrean, 
emanaldi berezia izango da. 
Badakigu kanpoko jende piloa 
etorriko dela Bergarara; 
horrenbestez, ez dadila inor 
Bretxa ikusi gabe geratu". 

2022ko abenduaren 4an Ipintza institutuan egindako entsegua. XABI URZELAI

Frontoiko emanaldirako sarrerak, salgai

"NOBELA IRAKURRITA 
DUTENEK GEHIAGO 
GOZATUKO DUTE 
MUSIKALAREKIN"

VALEN MOÑUX
'BRETXa' MuSIKaLEKO ZuZEnDaRIa

"SARRASKI ALDETIK, 
GERNIKA OSO MOTZ 
GERATZEN DA 1813KO 
SUTEAREN ONDOAN"

26 musika taldek egin dute bat 
diskoa grabatzeko ekimenarekin
udalak 11.000 euro bideratuko ditu ekimenera: "Pozik 
gaude erantzunarekin, eta emaitza entzuteko gogoz"

J.B.L. BERgaRa
Herriko musika taldeekin disko 
bat grabatzeko deialdia egin 
zuen Udalak azaro erdialdean, 
eta 26 taldek eman dute izena. 
Pozik agertu da Herritarren 
batzordeko arduradun-zinegotzi 
Ekaitz Aranberri musikarien 
aldetik jasotako erantzunarekin: 
"Ikusten ari ginen mugimendu 
handia dagoela herrian, eta 
ekarpen bat egin nahi genion 
sorkuntza horri Udaletik, lan 
berriak sortzeko bultzada izan 
daitekeelakoan. Taldeek aurkez-
pen modura erabili ahal izango 
dute grabatutako kantua, eta, 
bestetik, talde hasiberriek estu-
dioa ezagutzea lagunduko du; 
eta etorkizunerako gordeta gel-
dituko da garai honetako uzta-
ren parte bat. Pozik gaude jaso-
tako erantzunarekin, eta emai-
tza entzuteko gogoz".

500 disko aterako dituzte
Honako talde hauek egin dute 
bat deialdiarekin: Golden Blend, 
DBQ, Blind09 & Steezy, K-po, 
Bertso eskola, Hegazkin, Asan-
blada autoritarioa, Orhi, Amus-
tei, Fly Shit, Fango, Kaleko 
Urdangak, Maitane eta Julen, 
Azkaiter Pelox, Harria, Ttipika, 

Diablues eta Bluezifer, Arragoa, 
Leire Moñux, Baykat, Lemak, 
Low Cost Deluxe, Egin.j, Josu 
eta Maita, Ktarsia eta Brigade 
Loco. Bergarako Auryn Studios 
estudioan egingo dira grabake-
tak urtarrila eta martxoa artean 
eta Udalak bananako hitzarme-
nak egingo ditu taldeekin; abes-
tiaren jabetza taldearena izango 
da, eta Udala baimenduko dute 
diskoak atera eta saltzeko, bai-
ta kantak plataforma digitale-
tara igotzeko ere. 500 ale argi-
taratuko dira; aurrekontua 11.000 
euro ingurukoa da.

Ekimenean parte hartzeko bal-
dintzak hauek dira: abesti origi-
nala izan beharko du edo egile 
eskubideek babesten ez dutena; 
taldearen erdiak edo bi taldeki-
dek bergararrak izan beharko 
dute; taldeak jardunean egon 
beharko du; ez dira onartuko era 
zuzenean edo zeharka indarkeria 
bultzatzen duten edota indarke-
ria motaren bati apologia egiten 
dioten proiektuak; estudioak 
ezarritako baldintzak bete behar-
ko dira eta ezarritako epeetan 
grabatu beharko da; eta Udalak 
eskubidea izango du taldearen 
gaineko informazioa emateko 
eta bestelako zabalkunderako. 

Jabekuntza Eskola: beste ikastaro bat
Nik ere baditut ikasketak izeneko hitzaldi-solasaldia izango dute 
hilaren 16an UNEDen (16:00). Bidez Bide elkarteak gidatuko du, 
gazteleraz: 943 77 91 00 edo berdintasuna@bergara.eus. 

Autobusak: presoen aldeko manifestazioa
Urtarrilaren 7an Bilbon egingo den manifestaziora autobusez 
joateko izena eman daiteke Arrano eta Pol-Pol tabernetan.

Errege bezperako festa kartzela zaharrean
Jamaikako kulturaren eta musikaren bueltan mugitzen den 
Pantx Records kolektiboko disko-jartzaileek girotutako festa 
egongo da gaur, 19:00etatik 22:00etara. 

ZinemaOn zinekluba: urtarrilerako egitaraua
Hurrengo hiru eguaztenetarako hitzorduak: hilaren 11n, Claire 
Denisen Avec amour et acharnement; hilaren 18an, Lukas 
Dhont-en Close; eta hilaren 25ean, Cristian Mungiuren R.M.N. 
Seminarixoan ikusi ahalko dira filmak, 20:00etan hasita.

Xake txapelketa kartzela zaharrean
Bost minutuko partidak jokatuko dituzte, urtarrilaren 8an (16:30). 

OHaRRaK
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Hasier Larrea BERgARA
Gabonak amaitzear daudela ira-
gartzen duen ekitaldia da Errege 
Magoen desfilea, tradizio handi-
koa Bergaran. Olentzero eta Mari 
Domingi protagonista diren egu-
na "indartzea" da Bergarako 
Udalaren helburua, "baina horrek 
ez du kentzen desfilea manten-
tzearen aldeko apustua egitea 
ere", aipatu du Nagore Narbaizak, 
Udaleko Hezkuntza, Gazteria eta 
Parte-hartze teknikariak. Bolun-
tarioek egiten dute posible des-
filea: "Bergarako kasuan, ikaste-
txeekin jartzen gara harremane-
tan, Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako laugarren mailako 
ikasleek parte har dezaten; ani-
matzen den partaide bakoitzeko 
12 euroko ekarpena egiten du 
Bergarako Udalak, ikas bidaia 
finantzatzen laguntzeko". 

Astelehenean banatu zituzten 
desfilerako rolak, eta, orotara, 80 
zuzi-eramaile, erregeen paje eta 
soldaduk burutuko dute ibilbidea. 
Meltxor, Gaspar eta Baltasar 
zaldiz joango dira; azken hori 

Ndank Ndank elkarteko kide da. 
"Iaz galdegin genien ea elkarteko 
baten batek parte hartu gura ote 
zuen, eta aurten errepikatu egin-
go du", dio Narbaizak. 

19:00etan hasita
Pandemiak baldintzatuta, 
2020an ez zen Errege Magoen 
desfilerik egin, eta 2021ean 
ibilbidea luzatuta bermatu zu-
ten segurtasuna. Bada, aurten, 
beti bezala, erdiguneko kalee-
tan joango dira gozokiak ba-
natzen. Masterrekan ekingo 
diote desfileari, 19:00etan, eta 
pixkanaka iritsiko dira San 
Martin plazara. Osoko bilkuren 
aretoko balkoira herritarrak 
agurtzera igo aurretik, udale-
txeko arkupean gaur arte era-

bilgarri egon den postontziko 
gutunak jasoko dituzte hiru 
Errege Magoek, txikienei zer 
oparitu jakiteko. 

Baina adineko jendearengan 
ere pentsatu dute, 17:30ean Miz-
pirualdeko egoitzara joango 
baitira herri-busean, bertako 
egoiliarrei opariak banatzera. 
Geldialdi alaia egiteko asmoz, 
musikarien doinuek girotuta 
egingo dute opari banaketa.

Elosuan ere agerraldia
Hirigunera ez ezik, Elosura joa-
tea gustuko dute Meltxor, Gaspar 
eta Baltasarrek, jaiotza bizidu-
neko pertsonaiak alboan dituz-
tela. Bertako auzo-alkate Iñigo 
Zubeldiak "aspalditik" datorren 
ohitura dela adierazi du: "Mendi 
aldetik jaisten dira plazara, 18:00 
bueltan, eta inguruko herrietatik 
datozen haurren kartak jaso eta 
gozokiak banatzen dizkiete han". 
Kantina asteburuan irekita egon-
go dela jakinda, aukera ona da 
ekitaldia aprobetxatuta tabernan 
otordutxoa egiteko ere.

2021eko desfilea, Errege Magoak zaldian doazela, erdigunetik igarotzen. GOIENA

Errege desfileak betiko 
itxura berreskuratuko du
Iaz, ohiko ibilbidea luzatu zuen urtarrilaren 5eko desfileak, pilaketak saihesteko. 
Horrenbestez, gaurkoa ez da San Martin ikastetxea eta Santa Marina arteko 
poligonotik pasako, ezta Zubietatik ere. Elosuan ere azalduko dira Errege Magoak

90EKO HAMARKADAN, 
ERROMERIA ETA 
KONTZERTUAK EGITEN 
ZIREN; GAUR EGUN, 
DESFILEA SOILIK

KSDB

Zentro Sozialistak bi urte
Kontseilu Sozialista Deba Bailara taldeak Bergarako Zubieta kaleko eskola 
zaharra okupatu zuela bi urte bete direla-eta, ekitaldi ugari egin dituzte 
azken egunotan egoitzan. Joan den astean, hitzaldiarekin, garagardo 
dastaketarekin, bertso saioarekin eta tribial-gauarekin osatu zuten 
egitaraua; atzo, ostera, magia ikuskizunaz eta zinemaz gozatu zuten. 

H.L. BERgARA
Zubieta eta Masterreka kaleak 
urbanizatzeko lanen hirugarren 
faseari ekingo diote datorren 
astelehenean. Lehen esku-har-
tzeak Masterrekan egingo dituz-
te eta hurrengoak Bideberriko 
bidegurutzean, sei hilabeteko 
epean. Horrenbestez, ibilgailuek 
bide alternatiboa hartu beharko 
dute. Espoloia-Bidekurutzeta-San 
Pedro-Artekalea kaleetatik sar-
tu eta Barrenkalea-Irizar-Kruz 
Gailastegitik irten beharko dute 
18 tonatik beherako ibilgailuek 
–astunagoek baimen berezia 

beharko dute–. Ondorioz, Multzo 
Monumentaleko kale horietako 
ostalaritzako terrazetan ere era-
gingo du zirkulazio aldaketak. 

Lanek iraun artean, oinezkoek 
Masterreka kaleko espaloi-al-
boetatik izango dute pasabidea 
eta Udala horien joan-etorriak 
egokitzen joango da. Garajeen 
sarbideak lanak egiteko eten 
beharko direnean, aurretik ja-
kinaraziko zaie erabiltzaileei. 
Kexak eta oharrak udaletxeko 
Bulego Teknikora bideratu ahal-
ko dira; eta kontratistak bulegoa 
du Masterreka 16an.

Masterreka ibilgailuentzat itxita, 
urbanizazio-lanek iraun artean
Hilaren 9an hasiko dira Masterreka kaleko obrak; Multzo 
Monumentaleko kaleetatik bideratuko da trafiko arina 

Salbuespenen bat tarteko, bi 
asteazkenetik behin azalduko 
dira, 16:30ak eta 20:30ak artean, 
San Joxepe erretiratu elkartea-
ren egoitzan Bergarako eta Gi-
puzkoako Odol Emaileen Elkar-
teko kideak. Lehenengo hitzor-
dua urtarrilaren 11n izango da 
eta bigarrena, urtarrilaren 25ean. 
Urteko hilabete guztietan eskai-
niko dute zerbitzua.

2023an odola 
emateko egunak 
zehaztu dituzte

Eguberri egunaren ostean pare 
bat ikatz-zaku eta gutun bat 
agertu ziren udaletxeko sarreran. 
Olentzerok sinatutako gutun 
horretan irakur zitekeen base-
rritar askoren etxe-inguruek 
"berdin" jarraitzen dutela, "ka-
leko ura iristen ez zaielako, 
errepideetan autoak justu ibiltzen 
direlako eta hainbat baserritan 
oraindik wifirik ez dagoelako". 

Olentzerok goi 
auzoetan azpiegitura 
hobeak eskatu ditu
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Antzuolako alkatea, Arregirekin; ondokoan, Garcia, Arzallus eta Lizarralde. A.R.K.

Mikel Arregi eta Ane Garcia 
garaile San Esteban krosean 
Herrian gelditu ziren bigarren postuak: Txomin arzallus 
eta ainize Lizarralde; haurrek ere egin zuten krosa

A.R.K. anTZuOLa
Gabonetako hitzordu garrantzi-
tsuenetako bat da San Esteban 
krosa, abenduaren 26an, eta 
aurten, Mikel Arregi antzuolarra 
eta Ane Garcia aretxabaletarra 
izan dira irabazleak 16 urtetik 
gorakoen lasterketan. 

Bost kilometroko ibilbidea 
egin behar izan zuten parte 
hartzaileek, eta garaileen ostean 
iritsi ziren helmugara Txomin 
Arzallus eta Ainize Lizarralde 
herrikideak, bigarren postuak 
eskuratuta gizonezkoetan eta 
emakumezkoetan. Beraz, lautik 
hiru sari herrian bertan geldi-
tu ziren.  

Are gehiago, Lizarraldek an-
drazko antzuolar onenaren saria 
ere eskuratu zuen eta Arregik, 
berriz, gizonezko onenarena. 

Helduen krosaren aurretik, 
ordea, aurrebenjaminen, benja-
minen eta alebinen txanda izan 
zen. Adinaren araberako laster-

ketak egin zituzten, baina guztiek 
eskuratu zuten domina.

Dortsalen zozketa
Antzuolako 8 Miliak lasterketa-
ren hamargarren edizioa egingo 
da otsailaren 25ean, eta, krosa-
ren egun bera aprobetxatuz, 
propio zozketa horretarako ize-
na emandako herritarren artean 
hamar dortsal zozkatu zituzten. 
Aritz Kortabarriak, Nagore Ga-
leanok, Aimar Larreak, Jon 
Fernandezek, Mikel Lizarazuk, 
Leire Uribeetxeberriak, Xabier 
San Sebastianek, Gurutz Zabalok, 
Ion Arangurenek eta Bittor Ar-
buluk eskuratu zituzten. 

Aurten, gainera, estreinakoz, 
gazteen lasterketa ere egingo 
da, eta izena eman duten guztiei 
eman diete dortsala: Ekhi La-
rrañaga, Unai Mondragon, Lier 
Aranguren, Oier Yarza, Izadi 
Sudupe, Amets Larrea eta Hegoi 
Aranburu.

Beste bi ikastaro udal gimnasioan
Zumba ikastaroa egingo dute eguaztenetan eta egubakoitzetan 
gazteentzat. 60 urtetik gorakoentzako, berriz, indar ariketak 
eskainiko dituzte. Udaletxean eman behar da izena.

Mitsuko Uchidaren kontzerturako autobusa
Piano-jole japoniarrak kontzertua emango du hilaren 13an, 
Kursaalean, Mahler Chamber Orchestrarekin, Kursaal eskura 
programaren barruan. Udaletxean eman behar da izena.

Odol ematea
Urtarrilaren 10ean, martitzena, 16:30ean, Torresoroan. Goizean 
hitzordua eskatu behar da, 943 00 78 85 zenbakira deituta.

OHaRRaK

Amaia Ramirez de Okariz 
Kortabarria anTZuOLa
50. urteurreneko ospakizunen 
harira, ekintza ugari egin dituz-
te Arrola mendizale elkartekoek 
2022an, eta joan den astean egin 
zuten azken bat, irudi berria 
hautatzeko bide eman baitzieten 
herritarrei San Esteban egunean, 
abenduaren 26an.

Herriko Plazan jarri zuten 
botatzeko lekua, eta hara joan 
zirenek hiru aukera izan zituz-
ten esku artean. Guztira, 127k 
eman zuten botoa, eta diseinu 
berri baten aldeko hautua egin 
zuten horietatik 80k, Oier Peña-
garikano Arrola mendizale el-
karteko kideak jakinarazi due-
nez. "Logotipo berriko lehenen-
go mendiak Arrolaren a hizkia 
adierazten du eta bigarrenak, 
berriz, m-a irudikatzen du". 

Azaldu duenez, bazegoen au-
keren artean jatorrizko logoti-
poarekin antzekotasuna izan 
zezakeen bat, Arrolaren arma-
rri zaharra oinarri hartuta 
eraikitako ikur berri bat, baina 
27 boto eskuratu zituen soilik; 
beraz, berrikuntzaren alde egin 
zuen herriak, baita elkarteko 
kideek ere. "Sorkuntza berri 
bat da. Hutsetik irten da. 50. 
urteurrenean komunikatiboki 
eta estetikoki salto kualitatiboa 
eman dugu, eta ezin ginen lehen-

go markara itzuli", erantsi du 
Peñagarikanok. 

Erabiltzen hasiak dira 
Elkarteko kidearen esanetan, 
asmoa zen urtarrilaren 1etik 
aurrera erabiltzen hastea logo-

tipo berria, baina ezin izan dio-
te tentazioari eutsi, abenduaren 
amaieran antolatutako ekintze-
tarako erabiltzen hasiak baitzi-
ren; Urteberri egunean Arrola-
ra eginiko irteerarako, esatera-
ko. Dena den, asmoa da aurre-
rantzean irudi hori izatea Arro-
la elkartearen "kolorea, forma 
eta marka korporatiboa" jantzi-
ko dituena. 

Materialaren zozketa
Bozketan parte hartze zutenen 
artean Arrolaren kantinplorak 
eta kamisetak zozkatu zituzten.

Oier Peñagarikano, Arrola elkarteko kidea, irudi berria eskuetan duela. A.R.K.

Logotipo berria du Arrola 
mendizale elkarteak
Hiru aukeraren artean diseinu berri baten aldeko hautua egin dute herritarrek, baita 
elkarteko kideek ere. Izan ere, adierazi dute azken urtean "salto kualitatiboa" eman 
dutela estetikoki eta komunikatiboki. Hala, marka berria erabiltzen hasiak dira

LEHEN TONTORRAK 
ARROLAREN 'A' 
HIZKIA IRUDIKATZEN 
DU; BIGARRENAK, 
BERRIZ, 'M'-A

Arrola mendizale elkarteak 
antolatuta, antzuolarrek Arrola 
mendian egin diote ongietorria 
2023ari. Dozenaka lagun batu 
ziren, eta, gainera, jan-edana 
izan zuten Lizargarateko 
elkartean, salda eta txorizoa 
banatu baitzituzten, Joxe 
Lizarralde Zupide-k eta Imanol 
Lizarraldek egina. Jesus 
Kortabarria Kaxeta-k, berriz, 
bertsotan egin zuen. Urtarrilaren 1ean irteera egin zuten Arrola mendira herritarrek. ARROLA

Urte berriari ongietorria Arrolan



ELGETA    23GOIENA ALDIZKARIA  2023-01-05  EguEna

Larraitz Zeberio Lekuona ELgETa
Elgetako Udalak 1.801.318,54 eu-
roko aurrekontua onartu du 
2023rako; aurreko urtekoa baino 
%1,89 txikiagoa. Iraitz Lazkano 
alkateak azaldu du aurrekontu 
"orekatua" dela eta poliki-poliki 
Udalaren egoera ekonomikoa 
hobetzen ari dela. 

Igotzea aurreikusten diren 
partiden artean pertsonal gastua 
nabarmentzen da: %5,7 egingo 
du gora. "Langileria gastuetan 
%4ko igoera aurreikusten da 
eta liburuzainaren kasuan, 
%40koa. Lan-karga dela-eta as-
paldian katalogazio lana egin 
gabe dago, eta EMMOAtik be-
rriki jasotako funtsa kataloga-
tzeko eta ordenatzeko dago". 
Erregai, gas eta argindar gastuek 
ere gora egitea aurreikusten da, 
eta hori udal jabetzako eraikin 
guztietan. Aldiz, txanponaren 
beste aldean dira aparejadorea-
rekin lotutako kalte-ordaina, 
Suradesari urtero egin beharre-
ko ekarpena 15.000 eurotik 1.700 
eurora jaisten izana eta zerge-
tatik, tasetatik eta, batez ere, 
Foru Funtsetik aurreikusten 
den igoera. 

Inbertsioetarako 254.698,53 euro 
daude aurreikusita: iaz baino 
%13,31 gutxiago. Diru-lerro na-
gusiak dira San Roke kaleko 
lanetarako 50.000 euro, Baserri-
tarren batzorderako 49.356,44 
euro, pumptrack-gunea egiteko 
40.000 euro, kiroldegiaren proiek-
turako zein lursailen digitaliza-
ziorako 20.000na euro eta fron-
toiko sarrerako lurra berritzeko 
eta Domingo Iturbe kaleko lane-
tarako eta brigadako lan-tresne-
tarako 10.000na euro. Gainera-
koetan, nabarmentzen dira Elge-
tako energia komunitatea sor-
tzeko 4.000 euro eta maileguen 
amortizaziorako 18.000 euro. 
Banketxeak, istripuaren kalte-or-
daina eta Domingo Iturbe patro-
natua kontuan hartuta, Udalak 
766.341 euroko zorra du; 2023an, 
102.000 euro ordainduko ditu. 

EAJ, aurrekontuaren kontra
Jeltzaleek ez dute aurrekontua 
babestu. "Udala mantentze-en-
presa hutsa da. Gainera, edozein 
erakundek aurrekontuan azaltzen 
ditu lehentasunak, eta hemen 
ez da lehentasun argirik ikusten", 
esan du Aintzane Oiarbidek. 
Horrekin batera, lau kritika 
nagusi egin ditu: "San Roke ka-
leko irisgarritasun lanak agin-
taldi honetako hiru aurrekon-
tutan agertu dira, baina gero ez 
da ezer egin. Bestetik, kiroldegia 
berritzeko proiektua agintaldi 
amaieran aurkeztu duzue, eta 
denok dakigu ez dela agintaldi 
honetan egingo. (...) Energiaren 
alorrean ere ez da benetako es-
fortzurik ikusten: zergatik ez 
da Energiaren Euskal Erakun-
deari dirurik eskatu dirulagun-
tzak barra-barra dauden hone-
tan?". Jeltzaleak, bestetik, kri-
tiko agertu dira udal tasak eta 

zergak %3,5 igo izanarekin. 
"Aurreikuspenak bete egin dira, 
eta Foru Funtsetik diru gehiago 
etorriko da. Ez genuen zerga 
igoera ondo ikusi, eta jarraitzen 
dugu berdin pentsatzen".

Lazkanok erantzun du San 
Roke kalean hainbat proba egin 
direla eta kale horretan egin 
beharreko lanak Gipuzkoako 
Urak-ekin batera egin behar 
direla. "Koordinazio horretan 
gabiltza". Azaldu du lanek bi 
fase izango dituztela; izan ere, 
euri-urak eta ur zikinak be-
reizteko konexio bat egin behar-
ko da eliza parean. Proiektu-
rako aldiro diru kopuru ezber-
dina aurreikusi izanaren kri-
tikaren aurrean honako hau 
esan du: "50.000 euro baino 
gehiago izango da. Gure au-
rreikuspena da 2022ko aurre-
kontuak likidazio bat emango 
duela, eta likidazio horretan 
sobratzen dena gehitu beharko 
dugu partida horretara". Ener-
gia gaiekin lotuta, berriz, EH 
Bilduk uste du sortze bidean 
den energia komunitateari utzi 
beharreko gaia dela. "Udalak 
ez du dirulaguntzarik jasoko. 
Jasotzekotan, energia komu-
nitateak jasoko du".

Elgetako udalbatza, aurrekontua onartzeko osoko bilkuran. L.Z.L.

Adostasun gutxi 
aurrekontua onartzeko
aurrekontu "orekatua" dela eta sarreren aurreikuspena "zuhurtziaz" egin dutela 
azaldu du Iraitz Lazkano alkateak. Jeltzaleek uste dute udal gobernuak ez duela 
proiektu garbirik eta ez dituela proposatzen dituen aurrekontuak betetzen

INBERTSIOETAKO 
DIRU-LERRO NAGUSIA 
SAN ROKE KALEKO 
LANENDAKO DA: 
50.000 EURO

Gerritik lotuta eta erdigunean dauden bolak harrapatzeko ahaleginean. L.Z.L.

Umeen azken opor egunetan, 
haur parkea bi arratsaldez
neska-mutikoen pilota jokoa izango da bihar eguerdian 
frontoian, unean bertan izena emateko aukerarekin

L.Z.L. ELgETa
Bihar beteko dira bi aste Olen-
tzero eta Mari Domingi Elgetan 
izan zirela. Giro goxoa izan da 
Gabon egunetan, eta elgetarrek 
ere kalean elkartzeko aukera 
izan dute. Maala guraso elkarteak 
antolatuta, Gabon eskean irten 
ziren Gabon egunean. Eguberri 
egunean, berriz, taldetxoa el-
kartu zen Intxortan, Kantsatze-
ke Mendi Taldeak prestatutako 
txistor-jana egiteko. Txokola-
te-jana eta bingo saioa ere izan 
dira aurten, Beheko kaleko jai 
batzordeak antolatuta. Erantzun 
polita izan dute ekimenek. 

Azken txanpa
Gabon jaietako azken egunotan 
umeak dira protagonista. Au-
rreko bi egunetan haur parkea 
izan da frontoian, arratsaldez. 
Lau puzgarri, marrazteko ma-
teriala, Konekta 4 joko erraldoia 
eta geziak eta diana-joko bi izan 
dira bertan. 

Bihar, pilota jokoak hartuko 
du lekua pilotalekuan. 11:00etan 
emango diote hasiera saioari 
eta LH-6ra arteko neska-muti-
koendako izango da. Unean 
bertan izena emateko aukera 
izango dute, eta eskuz, palaz 
zein erraketaz arituko dira.

ANTOLATZAILEAK

Elorza eta Horrillo txapeldun
Urtero moduan, Urtezahar egunean jokatu zen lau eta erdiko binakako 
eskupilota txapelketako finala, eta oraingoan, Andoni Elorzak eta Josu 
Horrillok jantzi dute txapela. Mendi Mendia Racing Elkarteak antolatuta, 
zortzi bikote aritu dira urri amaieran abiarazitako txapelketan. Sari 
banaketa ekitaldian, pozik ziren parte hartzaileak eta antolatzaileak.
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Oihana Elortza Gorostiza OÑaTI
Eguerdian eta San Migel parro-
kiara joango dira Ekialdeko 
Errege Magoak, euren lagun-
tzaileek aditzera eman dutenez: 
"Magoak eguen goizean etorriko 
dira Oñatira. Lehenik eta behin, 
San Martin egoitzatik pasatuko 
dira, hango egoiliarrei ilusio 
mezua helaraztera. Ondoren, 
12:00etan, parrokiara joango 
dira, Oñatiko umeen gutunak 
jasotzera".

Jostailuak eraman daitezke
2020an Txandak antolatuta egin 
zen, azkenengoz, Errege Magoen 
desfilea eta joan den urtean pa-
rrokiako barnekotasun eskolak, 
katekesiak, hartu zion erreleboa, 
baina, azkenean, ezin izan zuten 
egin, COVID-19 positibo kopurua 
handia zelako orduan. Baina 
aurten bai, aurten egingo dute. 
Dozena bat gurasoren eta kate-
kesian dabiltzan umeen artean 
antolatu dute. 10:00etan San 
Martin egoitzara joango dira 
Errege Magoak, sei laguntzaile-

rekin batera, handik Santa Ana-
ra jaitsiko dira eta handik San 
Migel parrokiara joango dira, 
oinez. Eguerdian parrokiako 
klaustroan egongo dira umeen 
gutunak jasotzen, laguntzaile 
gehiagorekin. San Juan kaleko 
atea eta plazakoa zabalduko 
dituzte eta batetik zein bestetik 
sartu ahal izango dira herritarrak 
Errege Magoak agurtzera. Ume 
guztiek opari bana jasotzea izan-
go da euren nahia.

Barnekotasun eskolan
Laguntzaileek adierazi dutenez, 
ume guztiek opari bana jasotzea 
izango da euren nahia, eta, ho-
rrenbestez, Meltxor, Gaspar eta 
Baltasar magoei egoera onean 
dauden jostailuak ere eraman 

ahal izango dizkiete, behar du-
tenei emateko. 

Lehen aldiz antolatu du pa-
rrokiak Errege Magoen ekitaldia 
eta aurten harrera baino ez dela 
egingo baieztatu dute. Hala ere, 
horrekin jarraitzea da euren 
asmoa, eta, guraso eta herritar 
gehiago batzen badira, litekeena 
da datozen urteetan desfilea ere 
antolatzea. Ekitaldiaren aurkez-
penean Errege Mago gazteek 
adierazi zuten moduan, "magoek 
irakasten dute norberarena ez 
dela ulertzen besteena gabe, 
benetako bizitzara iristeko arro-
tzaren beharra" dagoela, eta 
mezu horren "unibertsaltasuna" 
erakutsiko dute biharko "gau 
magikoan".

Ekialdetik etorriko diren Erre-
ge Magoei harrera egiteko eki-
taldia antolatzeaz gain, beste 
hainbat ideia burutzeko asmoa 
ere badute parrokiako barneko-
tasun eskolan: Inaziotar Bidea 
zatika egitea eta Aita Menniko 
boluntariotza-lana ezagutzea, 
esaterako. 

Ekialdeko Errege Magoen laguntzaileak, ekitaldia nolakoa izango den egindako aurkezpenean. O.E.

Eguerdian eta parrokiara 
doaz Errege Magoak
10:00etan San Martin egoitzara joango dira eta 12:00etatik aurrera San Migel 
parrokiako klaustroan egongo dira Ekialdeko hiru Errege Magoak; beharra dutenei 
eramateko jostailuak ere hartuko dituzte, gutunez gain

SAN JUAN KALEKO 
ETA PLAZAKO ATEAK 
ZABALDUKO DITUZTE 
PARROKIA BARRURA 
SARTZEKO

"Zaintza beharrak izanda ere 
euren etxeetan edo etxean be-
zala bizitzen jarraitu nahi duten 
pertsonek dituzten erronka eta 
gakoei buruz" hitz egitera datoz 
hurrengo astean Matia Institu-
tu Gerontologikoko bi ordezka-
ri Oñatira. Pertsonek zahartze 
prozesuan dituzten premia beha-
rrei erantzuteko proposamenak 
azalduko dituzte: "Gaur egun, 

beharrezkoa da iraupen luzeko 
zainketen eredua aldatzea, per-
tsonen lehentasunei eta beharrei 
erantzuteko".

Oñatiko EAJk gonbidatuta 
etorriko dira Erkuden Aldaz 
Arroyo, Matia Institutuko zu-
zendari-kidea; eta Maider Azur-
mendi Ormazabal, Etxe eta 
Komunitate arretako zuzendaria. 
Saio horrekin, Oñatiko Alderdi 
Jeltzaleak jarraipena ematen 
dio hitzaldi zikloari. Hitzaldia 
hilaren 11n izango da, 18:30ean, 
Santa Ana antzokian.

Iraupen luzeko 
zaintza ereduez hitz 
egingo dute

O.E.G. OÑaTI
Pake Leku elkarteak urteetan 
gizartean boluntariotza bitartez 
egindako lana omentzeko saria 
sortu du eta Jose Antonio Ur-
teagak jaso du lehendabizikoa. 
Guztira, 39 hautagaitza jaso dira, 
arlo edo erakunde horietan ari-
tutakoak. Lagunen, senideen eta 
lankide ohien aurrean jaso du 
aitortza.
Zer sentitu duzu saria jasotzean?
Iñazio Irizarrek eman zidan 
albistea, etxera etorrita. Egia 
esan, sorpresa izan da, sorpresa 
polita.
Askorendako, baina, ez da horren-
besteko sorpresa izan.
Prentsan irakurri nuen Pake 
Lekuk sortutako saria zela eta 
proposamenak egiteko bidea 
zegoela. Baina, egia esan, ez 
nion kasu gehiagorik egin.
Aloña Mendin, kirol prentsan, Erre-
kaldeko auzo batzordea osatzen, 
zinegotzi, hainbat elkartasun proiek-
tu, Hermansoloña, Pake Leku... 50 
urte baino gehiago boluntario la-
netan. Urte asko dira.
Dakidana eskaini dut nik, bes-
terik ez. Azken urteetan, agian, 
Hermansoloñan eta Hotz Oñatin 
ibilita, logistika kontuetan egin 
naiz aditu, baina, bestela, oro-
korrean, idazkari edo laguntzai-
le lanak egiten ibili naiz beti. 
Eta beti izan naiz talde bateko 
kide eta etxekoak ere beti izan 
ditut ondoan. Aloña Mendin, 
esaterako, Agirrerekin batera 
ibiltzen nintzen, emaztea lanki-
de izan dut elkartasun proiek-
tuetan... Jende asko izan dut 

ondoan eta sari hau eurena ere 
bada, neuk jaso arren.
Egun, baina, krisian dago lagun-
tzeko balioa.
Ez dut uste. Uste dut jendea 
badagoela prest laguntzeko. Ar-
dura hartzeko ez, ordea. Elkar-
tasun biltegian laguntzaile asko 
izan ditut nik, baita azken urte 
hauetan ere, baina ez da inor 
agertu ardura hartzeko. Kon-
promiso hori da, akaso, falta 
dena, baina esango nuke bolun-
tarioak badaudela.
Boluntario barik elkarte gutxik 
egingo lukete aurrera.
Bai, hori horrela da. Adminis-
trazioak egiten du lana, baina 
puntu bateraino bakarrik; hor-
tik aurrerakoa elkarteen esku 
uzten du eta hor jendea behar 
da. Oñati aberatsa da horretan. 
Elkarte asko daude arlo asko-
tarikoak, baita elkartasunari 
lotutakoak ere.

Jose Antonio Urteaga. GOIENA

"Egon naizen tokietan dakidana 
eskaini dut, besterik ez"
JOSE ANTONIO URTEAGA BOLunTaRIOa
2022ko Pake Leku saria jaso zuen abenduaren 29an
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Oihana Elortza Gorostiza OÑaTI
Ganbara Faktoriako taldeek eta 
herriko Musika Bandak eskai-
niko dituzten zuzeneko musika 
emanaldiekin bukatuko dira, 
asteburuan, Gabonei begira an-
tolatutako kultur hitzorduak. 
Urtarrileko agendak batuko ditu 
gero hilabete honetakoak.

Ipuin musikatua zapatuan
Ganbara kantu eskolaren esku-
tik, 4 eta 7 urte arteko umeei 
eta familiei zuzenduko zaien 
Ikustezinak emanaldia egingo 
dute zapatuan, 18:00etan, Santa 
Anan: "Halloween jaian girotu-
ta dagoen ipuin musikatu hau 
euskaratu egin dugu. Etxe aban-
donatu batean oinarrituko da 
istorioa, non andereñoek eta 
ikasleek armiarmak, saguzarrak, 
zizareak eta sugeak ezagutuko 
dituzten; guretzat ikusezinak 
diren xomorroak, edo ikusezin 
izatea gura dugunak. Transmi-
titu nahi dugun mezua da in-
tsektu horiek beharrezkoak 
direla bizitzan", adierazi du 

Aitor Biain Bidartek, Ganbara 
Faktoriako zuzendari artistikoak, 
eta gaineratu du ez dela beldu-
rrezko istorio bat. Txotxongiloak 
erabiliko dituzte protagonista 
ñimiñoak irudikatzeko, eta ar-
giztapen bereziz eta proiekzio 
efektuz hornituko dute oholtza. 
Guztira, 32 lagun daude egitas-
mo horren atzean –kantuan 
arituko diren hogei haur eta bi 
heldu–, eta produkzio-lanez ar-
duratu diren hamar kideak.

Gabon kantak
Urtarrilaren 8an, domeka, Bi-
daurretan aurkeztuko du Hots 
abesbatzak Illuminations eki-
mena, 19:00etan. Taldeko ordez-
kari Amaia Guridik zehaztu 
duenez, "Gabonetako argiak" 

izango dituzte hizpide. Ideia 
hori adierazteko, Gabon kanta 
ezagunak abestuko dituzte, mu-
sika sinfoniko korala izanik 
kanala. Izan ere, Hots abesba-
tzako 35 kantariek Aequus En-
sambleko hamabost musikariren 
–hari-instrumentuak– eta Amaia 
Zipitria piano-jolearen lagun-
tzarekin abestuko dute. Aurre-
ratu dutenez, Eva Ugaldek tal-
deari duela urte batzuk idatzi-
tako Elementuen kantak lehen 
aldiz orkestratuta entzuteko 
aukera egongo da.

'Otxua', ohorezko bazkide
Musika Bandak, berriz, euskal 
kantak eta euskal konpositoreak 
izango ditu oinarri Errege egu-
neko kontzertuan, Zubikoan, 
13:00etan. Errekonozimendua 
ere egongo da: 70 urte betetzen 
dituzten musikariak ohorezko 
bazkide bihurtzen dira taldean 
eta Jesus Odriozola Otxua 
biharko kontzertuan izendatu-
ko dute. Plaka bat jasoko du 
emanaldian.

Ganbara Faktoriako kideak, asteburuko bi emanaldien aurkezpenean. HASIER LARREA

Musika emanaldiak 
Gabonak agurtzeko
Familiendako ipuin musikatua eta "gabonetako argiak" aintzat hartutako emanaldia 
eskainiko dituzte ganbarako kantu eskolak eta Hots abesbatzak. Jesus Odriozola 
'Otxua', berriz, bandako ohorezko bazkide bihurtuko da biharko kontzertuan

OHIKO TOKIETAN 
DAUDE SALGAI 
SARRERAK GANBARA 
FAKTORIAREN 
EMANALDIETARAKO 

O.E.

San Silvestreko azkarrenak
David Rua elorriarra eta Ainara Urrutia aretxabaletarra izan ziren 
azkarrenak abenduaren 31ko nagusien San Silvestre herri-lasterketan. 
352 parte-hartzailek egin zuten herri barruko zazpi kilometroko ibilbidea; 
aurretik, gaztetxoek egin zuten korrika. Azken bi urteetan ez da egin, 
pandemiagatik, eta aurten betiko jai-giroa sortu zen plaza inguruan.

Urtarrilaren 15ean egingo dute 
Aloña Mendiko mendi sailak 
antolatutako 2023ko lehen men-
di irteera. Urola eta Oria arteko 
mendietara izango da, Beasain-
dik irtenda. Usurbe tontorrera 
igoko dira lehenengo eta handik 
Murumendira gero. Mandubia-
tik pasa ostean Kizkitzara joan-
go dira, eta Itsasora jaitsi. Zail-
tasunik gabeko irteera dela 
aurreratu dute mendi sailekoek, 
eta federatuta egon behar da 
irteeran parte hartzeko. Izena 
hilaren 12a aurretik eman behar 
da: alonamendi.mendi@gmail.
com helbidera idatzita edo Aloña 
tabernan. Urteko lehen irteera 
denez, bazkaria egingo dute 
Itsasoko ostatuan.

Urolako eta Oriako 
mendietara irteera 
hilaren 15ean

Antzuolan eta ateak itxia joka-
tuko dute gazte talde batek 
epaileari irainak egiteagatik 
zigortutako partidua. Hain zu-
zen ere, Aloña Mendiko oho-
rezko gazte mailako taldea 
urtarrilaren 8an etxetik kan-
pora jokatzera zigortu zuten, 
abenduaren hasieran Ilintxaren 
kontra jokatutako partiduan 
zale talde gazte batek epailea 
iraindu zuelako, Azkoagainen; 
300 euroko isunaz gainera. Par-
tidua, horrenbestez, Antzuolan 
jokatuko dute, domekan, Tolo-
sa B taldearen kontra, 10:30ean. 
Talde bietako jokalariak, en-
trenatzaileak eta zuzendaritza-
ko kide batzuk baino ez dira 
sartuko Eztalan, epaileez gain.

Antzuolan jokatuko 
dute irainengatik 
zigortutako partidua

Legionellaren ohiko probak di-
rela eta, igerilekuak eta saunak 
itxita egongo dira domekan egun 
osoz eta astelehen goizean. Ur-
tarrilaren 9an 15:30ean zabaldu-
ko dituzte instalazio horiek eta 
erabilgarri egongo dira zerbi-
tzuak. Hala ere, ez dute berma-
tu dutxetan ur beroa egongo 
denik. Ikastaroak, hori bai, 

normaltasunez emango dituzte. 
Esku-hartzeak gimnasioko al-
dageletan ere izango du eragina 
eta hilaren 8ko eta 9ko goizetan 
itxita egongo dira.

Bestalde, 2023ko kirol txartel 
berrirako, hilaren 15a aurretik 
egin behar dira abonuen alda-
ketak kiroldegian bertan. 2022an 
hobaria jaso izanez gero, berriz 
egin behar da jasotzeko eskaera, 
HAZn edo udal webgunean, ur-
tarrilaren 20a aurretik. Abonuak 
hilaren 20an kobratuko dituzte.

Igerilekuak eta 
saunak itxiko dituzte 
ohiko probak egiteko
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Xabier Urzelai Atxa anTZuOLa
Antzuolan lau lagunetik bat 
Arrola mendi elkarteko bazki-
de da. Oso kopuru polita da, 
baina elkarte baten bazkide 
kopuruak ez du bertako osasu-
na neurtzen. Antzuolako men-
di taldearen kasuan, gehiago 
da 50. urteurrenaren bueltan 
antolatu dituzten ekintzetan 
izan duten erantzun ona. Baina 
Antzuolan ere konturatuta dau-
de herritarrak geroago eta gu-
txiago joaten direla mendi el-
kartetik antolatzen dituzten 
ekintzetara, eta, hain zuzen 
ere, horri buruz berba egiteko 
gonbidatu zituzten Debagoie-
neko beste mendi taldeetako 
ordezkariak Torresoroara. "On-
dokoen egoera zein den ikusi 
gura dugu, ea guk ditugun zail-
tasunak eurek ere badituzten, 
eta horrela bada, ideia berriak 
hartu", adierazi zion GOIENA-
ri berbaldia hasi aurretik Sara 
Arietaleanizek.  

Mahai-ingurua zuzentzen izan 
zen elkarte bereko Onintza Le-
gorburu: "Pentsatu beharko 
genuke gaur egun zertarako 
nahi ditugun mendi elkarteak. 
Arrolaren helburua, oinarrian, 
50 urte hauetan ez da asko al-
datu. Helburua da herriko jende 
ezberdina batzea, bestela batuko 
ez litzatekeena, eta mendiarekin 
lotura duten ekintzetan esku 
hartzeko aukera ematea". Eta 
egon zen denek nabarmendu 
zuten ideia bat: "Mendi elkarteek 
herria egiten dute".

Pol-Pol, beteranoena
Bergarako Pol-Pol mendi elkar-
tea da urte gehien duena. "80 
urte bete ditu Pol-Polek eta bost 
sail ditu. Eta, hala ere, betera-
noen taldea da gehien mugitzen 
dena. Ekonomikoki ondo dago 
elkartea, egoitza propioa ere 
badu, hainbat solairutakoa, 
baina hutsik egoten da, jende 
barik; hori da azaroa", labur-
bildu zuen Aitor Erañak. Eta 
elkarteak bete beharko lituzkeen 
funtzioez ere hausnartu zuen, 
anekdota batekin: "Duela urte 
batzuk, urteurren baten bueltan 
irteera berezia prestatu genuen; 
jendeari gustatu egin zitzaion 
eta azken urteotan hainbat bi-
daia egin ditugu. Cazorlan izan 
ginen, La Palman gero, aurten 
Dolomitetan izan gara... Eta 
horiek ondo daude, baina neu-
re buruari egiten diodan galde-
ra zera da: mendi elkartea ala 
bidaia agentzia gara?". 

Aloña Mendin, lau lagun
Kuriosoa bada ere, inork ez zi-
tuen sosak arazo moduan aipa-
tu; alegia, elkarteak ekonomi-
koki ondo daude: "Aloña Mendin 
ez dugu halako arazorik, baina 
lau lagun gaude denerako: diru 
kontuak eramaten, ekintzak 
antolatzen... Eta gu ere nagusi-
tzen goaz; gazteen erreleboa behar 
dugu, bultzada berri bat eta ideia 
freskoak", adierazi zuen Mikel 
Oterok. "Eta horrekin batera, 
sail ezberdinen artean lehen 
harreman handiagoa egoten zen, 
baita sailen eta zuzendaritzakoen 
artean ere. Orain, bakoitza bere 
kontura ibiltzen da". Eta, alde 
horretatik, Oterok zerbitzuen 
pribatizazioa atera zuen mahai 
gainera: "Hori da bidea? Ez da-
kit horretara iritsiko garen, 
baina... Lantegietan ere inork 
ez du nahi organo sozialetan 
esku hartu, eta hemen gauza 

bera gertatzen da. Eta ez gaite-
zen engainatu, teknologia berriek 
asko errazten dituzte gauzak, 
baina jendea behar da, berdin-ber-
din, Federazioaren batzarretara 
joateko, elkarte barruko batza-
rrak antolatzeko...".

Besaiden, galdeketa
Besaidek ere 50 urte bete berri 
ditu, eta, Olatz Igartuaren esa-
netan, kosta egiten zaie herri-
tarrengana iristea: "Pirinioeta-
ra egiten ditugun irteerek, esa-
terako, jada ez dute lehengo 
harrera onik. Galdetegi bat egin 
genuen, jendeak zer-nolako ikas-

taro edo ekintzak nahi zituen 
ikusteko, eta erantzun dezente 
jaso genituen. Baina gero, horiek 
antolatzen hasi ginenean, eran-
tzuna ez zen nahi modukoa izan. 
Orokorrean, kosta egiten zaigu 
jendea lokalera erakartzea; txu-
kundu egin dugu topalekua izan 
dadin, mapa berriak erosi ditu-
gu... Baina zaila da. Eta horrekin 
batera, emakumezkoak ere el-
kartera erakarri nahi ditugu, 
eta ikastaroen bidez ari gara 
saiakera egiten".  

Elgetan, hamarkada bat
Kantsatzeke mendi elkartea bai-
larako gainontzekoekin aldera-
tuta gaztea da. "Hamar urte 
eskas izango ditu. Eta kuriosoa 
da, kontuan hartuta Euskadiko 
Mendi Federazioa Elgetan jaio 
zela", adierazi zuen Enaitz Ez-
peletak. Horren harira, bi plano 
ezberdindu zituen: "Gauza bat 

da mendi elkartean lanerako 
prest dagoen jendea aurkitzea, 
boluntarioak... eta beste bat da 
ekintzetan parte hartzea. Eta 
gaur egun lehenengoak aurkitzea 
ia ezinezkoa da. Elgetan, esate-
rako, beteranoen lanari esker 
mantentzen dira irteerak. Eta 
oso esanguratsua da lehengo 
beteranoei Pirinioetara zelan 
joaten ziren entzutea, orduko 
anekdotak... Eta ikustea gaur 
egun jendea zelan joaten den 
bere kabuz Pirinioetara. Zentzu 
horretan, uste dut ondo identi-
fikatu behar dugula jendeak zer 
eskatzen dion mendi elkarte 
bati. Durangon, esaterako, men-
diko materiala alokatzeko sis-
temak oso ondo funtzionatzen 
du eta jendeak asko erabiltzen 
du. Baina esango nuke salbues-
pena dela; gaur egun jendeak 
denetarik dauka eta material 
propioa erabiltzen du". 

Mendi lasterketen 'boom'-a
Esanguratsua da azken urteotan 
mendi lasterketek izan duten 
gorakadak ez duela mendi el-
karteetan apenas eragin, sal-
buespenak badaude ere. Norma-
lean, antolatzaileak aparte ego-
ten dira. "Gizarte azkar batean 
bizi gara eta lasterketek ere hori 
ematen dute, esperientzia azka-
rra, eta norbanakoaren ikus-
puntutik", adierazi zuen Arie-
taleanizek. "Ikusi beharko ge-
nuke mendi elkarteen filosofia-
rekin edo balioekin bat egiten 
duten, bakarkako kirola susta-
tzea, lehia edo talde ikuspuntua 
gailendu behar den. Baina egia 
da gaur egun jendeak hori es-
katzen duela", gehitu zuen Ez-
peletak. 

Eta beste hausnarketa bat ere 
egin zuen Ezpeletak; hain zuzen, 
mendi elkarte bakoitza bere 
zilborrera begira ibili barik, 
bailara mailan indarrak batzean 
egon daitekeela gakoa; Eta zera 
gogoratu zuen Oterok: "Garai 
batean, Oñatikoek eta Arrasa-
tekoek elkarrekin antolatzen 
genituen irteera asko. Gauza 
gehiago egin beharko genituzke 
elkarrekin, bai".

Amaitzeko, Gipuzkoako Men-
di Federazioko ordezkari Borja 
Reinak hauxe gaineratu zuen: 
"Mendi elkarteetako zuzendari-
tzetan oso emakumezko gutxi 
daude, eta animatu egin behar-
ko genituzke, aukera eman. Egun, 
lan administratiboa egiten ibil-
tzen dira asko, baina gutxi dau-
de erabakiak hartzen". 

Torresoroan batu ziren Debagoieneko ia mendi elkarte guztietako ordezkariak. X.U.

Mendi elkarteen 
etorkizunaz

ORDEZKARI GUZTIEK 
NABARMENDU 
ZUTENA: "MENDI 
ELKARTEEK HERRIA 
EGITEN DUTE"

MENDIA  arrolaren 50. urteurrenean, mendi elkarteen erronkez berba egiteko tartea 
hartu dute. Debagoieneko elkarteetako ordezkariak antzuolan batu ziren abenduaren 
15ean, eta gehienak kezkatuta azaldu ziren: zaila da gazteak erakartzea
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OLATZ IGARTUA  
BESaIDE MEnDI ELKaRTEa

"Ekintza konkretu batzuek 
arrakasta handia dute"

"2023an Besaideko 
zuzendaritza osorik aldatzea 
tokatzen da eta talde berria 
lotzen ibili gara, helburua 
izango delako orain arte 
egindakoari jarraipena ematea. 
Erronka moduan, batetik dago 
jende gaztea elkartera 
erakartzea. Esango nuke sail 
konkretu batzuetan badugula 
jende gaztea ekintzak 
antolatzen, baina ekintza 
bereziak dira horiek; esaterako, 
Mondranbike bizikleta martxa 
eta Aiba! mendi irteera. Baina 
orain arte ezagutu ditugun 
mendi irteera klasikoetan ez 
dugu erreleborik, eta hori ere 
bada erronka".

ENAITZ EZPELETA 
KanTSaTZEKE MEnDI ELKaRTEa

"Mendizaletasuna herrian 
zabaltzea da erronka"

"Erronka nagusia 
mendizaletasuna herritarren 
artean ahalik eta gehien 
zabaltzea da; betiere, mendia 
bera errespetatuz. Hori esanda, 
eta gizartearen bestelako 
arloetan gertatzen den 
moduan, orokorrean gazte 
jendea erakartzea ez da erraza. 
Elgetan beteranoei esker 
mantentzen dira irteerak. Alde 
horretatik, ondo identifikatu 
behar dugu jendeak zer 
eskatzen dion mendi elkarte 
bati. Bestalde, herri ikuspegitik 
bailara ikuspegira salto egitea 
ere lagungarria izan daiteke 
gauza asko antolatzeko 
orduan.

MIKEL OTERO  
aLOÑa MEnDIKO MEnDI SaILa

"Zuzendaritzan erreleboa 
behar da, jende gaztea"

"Aloña Mendiko mendi sailaren 
erronka nagusia orain 
momentuan da zuzendaritzara 
jende berria erakartzea, eta, 
horrekin batera, urtean zehar 
antolatzen diren ekintzak 
mantentzea edo, zergatik ez, 
gehiago antolatzea. 
Ekonomikoki, esaterako, mendi 
taldea egoera onean dago; falta 
dira ideia berriak eta ilusioa 
ekarriko duten gazteak 
etortzea. Gaur egun 
zuzendaritzan gauden lautik 
hiruk 60 urte baino gehiago 
ditugu; lauron artean egiten 
dugu dena. Bada, irteeretara 
joateko, gauzak antolatzeko, 
jendea behar dugu".

SARA ARIETALEANIZ  
aRROLa MEnDI ELKaRTEa

"Ekintzetara geroago eta 
jende gutxiago etortzen da"

"Arrolan ikusi dugu azken 
urteotan mendi elkartetik 
antolatzen ditugun irteeretara 
geroago eta jende gutxiago 
etortzen dela. Ez dakigu 
pandemiaren eraginagatik den, 
gizarte honetan geroago eta 
indibidualistago garelako... Alde 
horretatik, asmatu behar dugu 
ekintza mota ezberdinak 
antolatzen, ikastaro 
erakargarriak egin... Horrekin 
batera, uste dut gaur egungo 
gazteek azkar bizi dutela dena, 
azkar nahi ditugu pilatu 
esperientziak, gauza mordoa 
egin ahalik eta azkarren, eta 
galdu egin dugu mendira 
patxadaz joate hori". 

AITOR ERAÑA  
POL-POL MEnDI ELKaRTEa

"Pol-Polek egoitza ederra 
du, baina hutsik egoten da"

"Pol-Pol mendi elkarteak 80 
urte bete ditu aurten, eta mendi 
elkartearen erronka nagusia da 
jarraipena izatea. Ez dut 
elkartearen erabilpenean 
gorakadarik eskatzen, 
mantentzearekin konformatuko 
nintzateke; izan ere, bertan 
gaudenoi dagoeneko zuritu 
zaigu ilea. Ikusten dudanagatik, 
denoi gustatzen zaigu mendira 
joatea, eta egin behar duguna 
da guztion artean gauzak ondo 
antolatu. Hain zuzen, gazteen 
errelebo falta horrek sortzen dit 
kezka handiena, eta 
horretxegatik batu gara hemen, 
elkarte gehienak antzera samar 
gaudelako".

ANDONI ZABALO  
ORIXOL MEnDI ELKaRTEa

"Mendi elkarteak herria 
egiten du, pozik gaude"

"Aramaion Orixol mendi 
elkartea osasuntsu dagoela 
esango nuke, federatu kopuru 
polita dugu eta ikusten da 
mendizaletasuna badagoela 
herrian. Aurten ekintza dezente 
antolatu ditugu Orixolen eta 
jendeak oso ondo erantzun du; 
jendea etorri da mendi irteera 
eta bestelakoetara. Horregatik, 
urte berrira begira uste dut 
erronka izango dela ekintzak 
antolatzen jarraitzea, herri 
egiten jarraitzeko. Izan ere, 
belaunaldi askotariko jendea 
batzen da antolatzen ditugun 
ekintzetan, eta hor harreman 
berriak sortzen dira; hori da 
polita".

Zein da mendi elkarteen erronka? FUTBOLA

GIZ. OHOR. ERREG.

Zarautz-Aloña Mendi

Zap. 15:30. Asti.

Mondra-Mutriku

Zap. 16:30. Mojategi.

Eibar-Bergara

Dom.16:00. Unbe.

Aretxabaleta-Elgoibar

Dom.16:30. Ibarra.

EMAK. OHOR. ERREG.

Lagun O.-Leintz Arizmendi

Zap. 15:30. Azpeitia.

Amaikak Bat-Bergara

Zap. 15:30. Errotazar.

GAZTEAK, EUSKAL LIGA

Bergara-Ariznabarra

Dom. 12:00. Agorrosin.

Baskonia-Aretxabaleta

Dom. 16:00. Soloarte.

GORENGOEN MAILA

Segura-Bergara

Zap. 15:30. Alustiza.

Aretxabaleta-Tolosa

Zap. 16:30. Ibarra.

Mondra-Elgoibar

Dom. 16:30. Mojategi.

Ilintxa-Antzuola

Zap. 17:00. Unbe.

OHOREZKO GAZTEAK

Elgoibar-Mondra

Zap. 18:00. Mintxeta 

Aloña Mendi-Tolosa

Dom. 10:30. Eztala.

LEHEN ERREGIONALA

Zestoa-Aloña Mendi

Zapatua. 16:00. Iraeta.

Aretxabaleta (Atsedena).

ARETO FUTBOLA

MAILA NAZIONALA

Mondrate-Antiguoko

Zap.16:30. Musakola.

Eskoriatza-Tolosala

Dom. 18:00. M.Muñoz.

GIPUZKOAKO TXAP.

Gaintxu-Mondrate

Zap. 20:00. Lezo.

SASKIBALOIA

EBA

MU-Cantbasket

Dom. 18:30. Iturripe.

EMAK. LEHEN MAILA

Mondragon Unibertsit.

(Atsedena).

GIPUZK. LEHEN MAILA.

Mekalki Aloña-S. Axular

Zap. 18:00. Zubikoa.

Soraluce BKE-Mundarro

Dom. 18:00. Labegarai.

GIPUZK. LEHEN MAILA.

Take-Soraluce BKE

Zap. 16:00. Tolosa.

ESKUBALOIA

GIZON. EUSKA. TXAP.

Fagor Profesesional

(Atsedena).

EMAK. EUSKAD. TXAP.

Construicciones Aloña

(Atsedena).

GIZ. GIPUZK. TXAP.

Soraluce BKE

(Atsedena).

Mugarri Ingou

(Atsedena).

HERRI KIROLAK

URREZKO BINAKAKO 

AIZKOLARI TXAPELKETA

Domekan, 12:30ean 

hasita, Eskoriatzako 

pilotalekuan.

aSTEBuRuKO HITZORDuaK

Gabonetan jokatutako Arrasate 
Hiria Xake Txapelketak badu 
irabazlea: Juan David Becerra. 
Kolonbiarrak ezustea eman zuen, 
garaipenerako faboritoa zen 
Alejandro Franco gaindituta. 
Asier Etxagibel izan zen Deba-
goieneko lehenengo ordezkaria. 
Bestalde, Arrasate Arlutz talde-
koek datorren asteburuan hasi-
ko dute Liga.

XAKEA  Juan Becerra 
onena nazioarteko 
Arrasate Hirian

EBA mailan diharduen Mondra-
gon Unibertsitateak sailkapenean 
kontrario zuzena den Cantbas-
keten bisitarekin hasiko du 2023a 
(domeka, 18:30). Liga hasiera 
zail baten ondoren, moreak bo-
lada oso onean daude, azken lau 
partiduak irabazi egin dituzte 
eta. Kantabriarrak ere ez daude 
txarto; Santurtziri euren etxean 
irabaztetik datoz. 

SASKIBALOIA  MUk 
etxean jokatuz hasiko 
du urtea, domekan 

Egunotan La Nucian (Alacant) 
jokatzen dabiltzan erkidegoen 
arteko Espainiako Txapelke-
tan dihardute Eider Elorza 
eta Markel Aperribai berga-
rarrek. Txapelketa martitze-
nean hasi zuten eta domekan 
amaituko dute. Gazte maila-
ko taldean dago Elorza eta 
infantil mailan, berriz, Ape-
rribai.

ESKUBALOIA  Eider Elorza 
eta Markel Aperribai, 
euskal selekzioarekin

2023a ondo hasi nahi dute UDAk 
(15 puntu), Bergarak (12) eta 
Mondrak (7). Baita Aloña Mendik 
(20) ere, baina oñatiarrak ez dau-
de jaitsiera postuetan. Irailean 
liga hasi zutenean, aurrez aipa-
tutako hiru taldeek ez zuten 
aurreikusten 2022a halako pun-
tu premiarekin amaituko zutenik, 
baina halaxe dago egoera. 

FUTBOLA  Urte berria 
ondo hasi nahi dute 
ibarreko taldeek
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20 proposamenak epaimahaiaren ahotik
KIIMAK 2022-10-14

Lehiaketan emakumeen presentzia nahi 
baino urriagoa izan arren, egon direnek 
eman dute gozatua; horren erakusgai da 
bikote antzuolar gaztea. Beste hainbat 
proiektutan bezala, pandemia garaian 
sortutako taldeari ezagun zaio esperientzia 
falta; baina gitarraz ederki lagunduta 
batzuetan, teklatuaz besteetan, eta ahots 
ederrarekin, ordu erdiko saio txukuna baino 
txukunagoa egin zuten.

LEMAK 2022-10-14

Hiru mutil, alkandora loradunak, lotsa 
puntua eta arreta handia. Ez zen erraza izan 
haientzat itzuleran etorri den musika 
lehiaketa bateko lehen gaueko lehen 
emanaldia egitea; kontzertuan zehar hazten 
joan ziren, Cure taldeari egindako bertsio eta 
guzti. Bertsio hori izan zen abeslariaren 
karismak gainezka egin zuen unea; gordeta 
zuela zirudien grina kanporatzean, ikusleak 
harritu zituen.

SUKENA 2022-11-11

Esperientzia faltak eta arazo teknikoek 
apur bat zapuztu zuten Oñatiko 
boskotearen emanaldia. Pop melodiak 
eskaini zituzten, atseginak, eta Nahiaren 
eta Eiderren ahotsek protagonismo berezia 
hartu zuten. Pop euskaldunean 
oinarritutako proposamen interesgarria da 
oñatiarrena. Kontzertuen bidez lortu ohi 
den esperientzia baino ez zaie falta, baina 
lehengaia izan badute. 

AIERT 2022-11-11

Gizartearen eta lehiaketaren beraren 
aniztasunaren erakusle, ikusleak gozarazi 
zituen Aiertek ahots benetan 
pertsonalarekin. Gitarra lagun, erakutsi zuen 
badakiela agertokia ziurtasunez eta 
irmotasunez zapaltzen. Abesti propio gutxi, 
baina eskaini zituenak hunkigarriak. Ibilbide 
oparoa aurreikus dakioke; hala ere, 
bertsioez harago, abesti propioak sortu 
beharra dauka.

LETAGIN 2022-10-28

Eskarmentu handiko taldea. Onenen artean 
egoteko aukera handiak izan dituzte, finalera 
sartzear. Laukote oñatiarrak ez zuen hutsik 
egin pitzadurarik gabeko eszenaratze 
batekin, leku askotatik edaten duen rocka 
praktikan jarrita. Taularatze ikusgarriak 
publikoarekin konektatu zuen; bosgarren 
edizioko kontzertu onenenetako bat 
proposatu zuten.

INGUMA 2022-10-28

Gure bailaran hain arrakastatsua izan den 
oi! musikaren beste ordezkari bat. Indarra 
eta gogoa borborka dute eta halaxe 
erakutsi zuten Seminarixoan; abestien 
konposaketa eta originaltasunean, aldiz, 
bidea dute aurretik; denbora beharko dute 
euren soinua eta marka bereizgarria 
aurkitzeko. Gogotik saiatu ziren 
publikoarekin konektatzen, eta lortu 
zuten. 

112 2022-10-28

Taulara presiorik gabe eta gozatzera atera 
ziren eta emanaldi txukuna egin zuten. 
Punk-rocka gustuarekin egiten dute eta hori 
horrela denean taula gainean igarri egiten 
da. Taldeak ibilbide motza du, baina 
abeslariak, batez ere, presentzia handia 
eman zion; hasierako aukeraketatik kanpo 
geratu baziren ere, erakutsi zuten 
Seminarixoan jotzeko aukera izatea merezi 
zutela.

EYHARTS 2022-10-28

Elektronika eta irudiak agertoki baten 
gainean ezin hobeto dantzan, bikote 
bergarar honek sortutako ikus-
entzunezko proiektu bat eskaintzeko. 
Alayn Carazok eta Jokin Guridik 
inprobisaziora irekitako esperientzia bat 
sortu zuten, non zentzumen guztiak 
jokoan sartu ziren. Proposamen zinez 
ezberdina Danbakarako, publikoak oso 
aintzat hartu zuena.

JASAN 2022-10-14

Aretxabaletako eta Eskoriatzako musikari 
gazteek rock-metal kontzertu indartsua 
eman zuten; ahotsak ondo konbinatu eta 
gitarra nagusiaren bakarkakoetan 
xehetasun teknikoak agerian utzi zituzten. 
Seminarixora joan zen jendeak kontzertuaz 
gozatu zuen eta, perkusionisten 
laguntzarekin, Kalakan taldearen Kantuz 
abestiaren moldaketa polit batekin amaitu 
zuten. 

THE CLAYTON 2022-10-14

Danbakaren bosgarren edizio honetako 
zuzeneko onena. Jarrera, teknika eta kantu 
landuak. Bailaran ohikoak diren distortsio 
indartsuetatik aldenduta, rock-and-rollaren 
erraietara jo zuten aramaioarrek. Suitza 
txikia-n rockaren suak bizirik segitzen du! 
Hori bai, ikusteko dago finaleko 45 
minutuetan kanporaketako ordu erdian 
erakutsitako tentsioa mantentzeko gai 
izango diren...
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Kristina Markinak, nerea Loron 'La Furia'-k, Iñigo ugartek, Julen narbaizak eta aitor aldanondok osatutako epaimahaiak Bergarako Seminarixoa 
aretotik pasatu diren hogei proposamenak baloratu ditu. Oro har, Danbakak izan dituen "aniztasuna eta kalitate handia" azpimarratu dute

BROKEN LEGACY 2022-11-11

Emanaldi indartsua eta teknikoki landua 
egin zuten. Kontzertuak jotzetik zetozen, 
eta hori berehala igarri zen taula 
gainean. Presentzia, segurtasuna, baina, 
batez ere, urteetan egindako lana 
agerian. Metalak dituen kodeak, askotan, 
ez dira publiko zabalera erraz iristen, 
baina oñatiarrek muga horiek hautsi eta 
kalitatezko saio batekin borobildu zuten 
laugarren gaua.

BALARRASA 2022-11-11

Aramaioarrek barrenak hustu eta dena 
eman zuten Seminarixoan, eta agertokian 
eroso daudela erakutsi; gitarrari soka bat 
apurtuta ere, ez zioten jotzeari utzi. Badute 
ibilbidetxo bat egina, eta hori nabarmen 
gelditu zen zuzenekoan. Ikusleak xaxatu 
eta oholtzara gerturarazi zituzten; 
publikoan giro aparta sortu zuten haien 
metal doinuek. Oro har, kontzertu 
indartsua oso.

SINDY BERBENAS 2022-12-16

Arrasateko punk-oi! –eta baita metal 
doinuak ere azkenaldian– talde 
beteranoak asko gozatu eta gozarazi zuen 
zuzenekoan. Estiloari men eginez, gelditu 
gabe aritu ziren doinu indartsuak eta hitz 
zuzenak eskainiz, eta ikusleak mugiarazi 
zituzten. Urteetako ibilbideak kimika 
handia sortu du taldekideen artean, eta 
hori ederki geratu zen islatuta 
Seminarixoan.

ORHI 2022-12-16

Beti da gustagarria detaileak asko zaintzen 
dituzten proiektuez gozatu ahal izatea; 
hitzak mimatzen eta emakumeak buru 
dituzten taldeak badira, hobeto. Arazo 
teknikoak izan zituzten arren, kalitatea 
badutela erakutsi zuten; betiere, talentu 
handiko frontwoman indartsu baten 
gidaritzapean. Izan ere, taldeko buru den 
abeslariak aparteko lana egin zuen 
kantuan.

ISLABAT 2022-12-16

Bergarako eta Elgoibarko proposamenak 
lehen notetatik eragin zizkion 
oroitzapenak epaimahaiari. Oso berezia 
eta pertsonala den ahotsa, aukera asko 
ematen dituena; frontman-a makuluarekin 
igo zen oholtzara eta dena eman zuen 
ordu erdian. Beste gitarrarekin osatutako 
koruak politak izan ziren; talde moduan 
badute zer findu, oraindik badute-eta 
ibilbidea. 

ARRAGOA 2022-12-16

Bi familia, bi belaunaldi eta musika letra 
larriz idatzita. Kalitatea, prisma 
guztietatik begiratuta, eta heltzeko 
gaitasuna. Hori guztia Arragoa 
definitzeko, folk abestien errepertorioa 
bikain aukeratu eta ezin hobeto gauzatu 
ostean. Gorputz handiko eta arima 
sakoneko emanaldia izan zen; dantzari 
eta guzti izan ziren, bertaratutakoen 
gozamenerako.

ETXEPE 2022-11-25

Musika urbanoak izan duen proposamen 
bakarra, eta hogei emanaldietatik publikoa 
gehien mugiarazi duena. Gaur egungo 
gazteen –eta ez hain gazteen– barruan 
mugitzen denaren erakusgarri. 
Esanguratsua. Konplexurik gabeko 
emanaldia egin zuten. Oso markatuak 
dituzten erreferenteetatik edaten dute; 
zuzenean jotzeko aukerak izango dituzte, 
hazteko, eta zeresana emango dute.

ERROMINTXELAK 2022-11-25

Estilo ariketa bikaina izan zen, gipsy jazz 
doinu berezietan barrena. Teknikoki 
apartak eta eskarmentu handiko 
musikariak dira arrasatearrak, 
inprobisaziorako gaitasun handiarekin. Hori 
bai, ahotsaren arloa apur bat hotz geratu 
zitzaien. Taberna giroan gozatzeko 
proposamen ederra da, zerbeza eskuan. 
Ziur aurrerantzean ere izango dutela 
aukera euren musika plazaratzeko. 

ILUMINATIZZ 2022-11-25

Emanaldi interesgarria eta ausarta izan zen 
aretxabaletarrena. Gazteak izan arren, 
kultura musikala eta lokalean egindako lana 
nabari zaie. Jotzen segitzea behar dute, 
erritmo aldaketak eta ahotsak lantzea. 
Musikalki definitzen doazen heinean, 
taldearen identitatea finkatu egingo dute; 
eta proiektuan sinisten eta lanean jarraitzen 
badute, taldea hazi egingo da, zalantzarik 
gabe.

KTARSIA 2022-11-25

Ahots joko ederrak eta melodia finak 
eskaini zituzten Bergarako hiru neskak. 
Konpromiso politikoz betetako hitzez 
osatutako abestiak oinarri hartuta, 
jarrera handiarekin taularatu ziren. 
Gazteak izan arren, agerikoa da 
eskarmentua badutela oholtzaren 
gainean. Hirukote horren eboluzioa 
gertutik jarraitzekoa izango da. 
Danbakarentzat, sorpresa bikaina.



Jokin Bereziartua Lizarazu BERGARA
Oñatiko Aiert, Bergarako Arra-
goa eta Aramaioko The Clayton 
aukeratu ditu epaimahaiak ur-
tarrilaren 13an Bergarako Se-
minarixoan jokatuko den final 
handirako (21:30). Hiru proiek-
tuek "bestelako emanaldi bat" 
eskainiko dute finalean; hiru 
estilo, hiru osaera eta musika 
ulertzeko hiru modu ordezkatzen 
dituzte, Danbaka musika lehia-
ketaren bosgarren edizioa bere-
zitu duen aniztasunaren adie-
razle. Finala nola prestatzen ari 
diren jakiteko jaso dute GOIE-
NAren deia. Hiru proiektuek 
hartu dute "sorpresaz" finalera 
sailkatu izana, eta diote goza-
tzera igoko direla oholtzara. 

Aiert, bakarlari bakarra
Finalerako aukeratua izatea "se-
kulako sorpresa" izan da Aiert 
Alberdirentzat, lehiaketako ba-

karlari bakarrarentzat: "Estiloei 
eta taldeen osaerari dagokienez 
dagoen aniztasunagatik ez nuen 
espero. Maila handia erakutsi 
dute proposamen guztiek eta, 
gainera, bakarlari moduan aur-
kezteak ez dut uste mesederik 
egingo zidanik...". Ordu erdi beha-
rrean 45 minutu jotzeko gogotsu 
dago: "Abesti gehiago jotzeko 
aukera izango dut, 15 minutu 
gehiago egon ahalko naiz agerto-
ki gainean". Final handira begira 
"asko" entseatzen ari dela dio: 
"Asko ari naiz entseatzen, ahalik 
eta konfiantza handien hartzeko, 
ahalik eta ondoen eta gusturen 
egon nadin oholtza gainean. Pres-
tatu dudan hori eskaintzera igo-
ko naiz, buruari buelta askorik 
eman barik". Finalean gozatzea 
da du helburu, ikus-entzulea aha-
lik eta gehien gozaraztearekin 
batera: "Sorpresarik ez dut au-
rreratuko, baina esan dezakeda-

na da ikus-entzulea toki askotara 
eramaten saiatuko naizela zuze-
nekoan zehar". Esker on hitzak 
ere baditu Alberdik: "Eskerrak 
eman nahi dizkiet antolakuntza-
ri, epaimahaiari eta publikoaren 
sarirako botoa eman didatenei. 
Mila-mila esker, bihotzez".   

Ia izena ez ematetik, finalera 
Arragoa taldeko Asier Elorzak 
ere aitortu du ez zutela inondik 
inora espero finalean egotea: 
"Izena emateko asmorik ere ez 
genuen hasieran, gure musika 
estiloa aproposa ez zelakoan 
halako lehiaketa baterako. Sen-
tsazio onekin jo genuen eta ka-
lean oso kritika onak jaso geni-
tuen. Oso gustura bukatu genuen, 
baina finalerako sailkatzearena 
beste kontu bat da… Ilusio han-
diz gaude". Urtarrilaren 13an 
bestelako emanaldi bat egingo 
dutela aurreratu du Elorzak: 

"Ahal dela, ez dugu abestirik 
errepikatu nahi. Kontzertu ber-
dina ez dugu eroango, behintzat. 
Hasita gaude prestaketekin, 
beste ildo bati heltzeko. 45 mi-
nutuko erronka gustura hartzen 
dugu. Aurreko kontzertuari 
beste buelta bat emango diogu-
la bermatzeko moduan gaude, 
kontzertua beste maila batera 
igotzeko saiakera egingo dugu-
la. Berrikuntza interesgarriak 
egongo dira, ziur!". 

Finalaren prestaketara begira 
taldekide guztiak elkartzeko 
arazoekin dabiltza, hori bai. "Bi 
edo hiru taldekide elkartzea 

nekeza bada, imajinatu zortzi 
kide izanda… Elkartzeko ara-
zoekin ari bagara ere, buruan 
dugun gidoia ondo entseatuta 
helduko gara finalera", aurre-
ratu du Elorzak. Eta gonbida-
pena egin die musikazaleei 
urtarrilaren 13an Seminarixora 
joan daitezen: "Ikusleak ez di-
tugu axolagabe utziko; gure 
erronka izango da irribarre 
batekin irten daitezela. Eskerrik 
asko, Danbaka!". 

The Clayton, norabide berrian
Boskote aramaioarra ere dena 
ematera irtengo da, taldeko abes-

"Sorpresaz" sailkatuta, 
sorpresa ematera eta 
gozatzera datoz finalera
Oñatiko Aiert, Bergarako Arragoa eta Aramaioko The Clayton "gogotsu eta ilusio 
handiz" ari dira urtarrilaren 13ko final handia prestatzen, "bestelako emanaldi bat" 
egiteko; hiru estilo, hiru osaera eta musika ulertzeko hiru modu ordezkatzen dituzte

Aiert Alberdi oñatiarra, azaroaren 11ko emanaldian. IMANOL SORIANO Bergarako Arragoa, abenduaren 16ko gaua irekitzen. IMANOL SORIANO Aramaioko The Clayton, urriaren 14ko azken emanaldian. KOLDO EIZMENDI
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"ESTILO ETA OSAERA 
ANIZTASUNAGATIK 
ETA MAILA 
ALTUAGATIK EZ NUEN 
ESPERO SAILKATZEA"

"PRESTATU DUDANA 
ESKAINTZERA IGOKO 
NAIZ OHOLTZARA, 
BURUARI BUELTA 
ASKO EMAN BARIK"

"SORPRESAK IZANGO 
DIRA, ETA IKUSLEA 
TOKI ASKOTARA 
ERAMATEN SAIATUKO 
NAIZ ZUZENEKOAN"
AIERT ALBERDI (AIERT)

"IZENA EMATEKO 
ASMORIK ERE EZ 
GENUEN HASIERAN; 
ILUSIO HANDIZ GAUDE 
FINALERA BEGIRA"

"BESTE KONTZERTU 
BAT EMAN NAHI DUGU, 
BERRIKUNTZEKIN; EZ 
DUGU ABESTIRIK 
ERREPIKATU NAHI"

"FINALERAKO GURE 
ERRONKA IZANGO DA 
IKUSLEA IRRIBARRE 
BATEKIN IRTETEA 
SEMINARIXOTIK"
ASIER ELORZA (ARRAGOA)
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lari Jokin Larrañagaren arabera: 
"Talde asko pasatu dira eta fina-
listetako bat izatearekin oso 
pozik gaude. Gainera, bigarren 
diskoa ari gara prestatzen; Dan-
bakan urriaren 14an eman ge-
nuena izan zen gure azken kon-
tzertua. Ez dugu Danbaka jarre-
ra lehiakorretik hartu, baina 
orain, finalean gaudela, gure 
eskuetan dagoena egingo dugu 
oso interesgarria iruditzen zaigun 
saria irabazteko". Larrañagak 
aitortu du bazutela sailkatuak 
izateko esperantza, baina zail 
ikusten zutela: "Sekulako aniz-
tasuna egon da, eta epaimahaiak 
ze irizpide erabiliko zituen ere 
ez genekien. Baina lortu dugu 
eta oso pozik gaude". Finalean 
bestelako emanaldi bat egingo 
dute: "Errepertorioa prestatzen 
ari gara eta kostatzen ari zaigu 
kantuak aukeratzea. Estiloan 
norabide berri bat hartu nahi 
dugu eta horregatik ez ditugu 
abesti zahar batzuk jo nahi; amai-
tu berri dugun abesti berri bat 
joko dugu Danbakan estreinakoz". 
Amaitzeko, lantaldeari eskerrak 
eman dizkiote aramaioarrek: 
"Danbakako lantalde ederra az-
pimarratu nahiko genuke; bere-
ziki, soinuan, argiztapenean eta 
bideo grabaketan aritu direnak. 
Doakiela gure eskerrik beroena, 
ezinbestekoak izan arren betiko 
ikusiezinak direlako". 

Finalean, sari nagusia –disko 
bat grabatzea–, publikoaren saria 
–bideoklip bat– eta Danbaka-Eki-
nez saria –2023ko Ekinez jaialdian 
jotzea– banatuko dira.  

Aitziber Aranburuzabala OÑaTI
Urtean hiru saio "handi" anto-
latzen ditu herriko bertso-esko-
lak: San Migel jaietan bi –Zubi-
koa kiroldegian egiten dutena 
eta balkoirik balkoira izenekoa– 
eta Errege bezperan Zubikoan 
egiten duten saioa. "Herri ber-
tsozalea da eta harrera ona izan 
dute saio guztiek, baina berezi-
ki gaurkoak. Bertsolariek gus-
tuko plaza dute; 30 urtetik go-
rako ibilbidea du", dio Iñaki 
Olaldek, Txinpartako kideak.

Zortzi finalistetatik sei 
Abenduaren 18an Iruñean joka-
tutako finalean taularen gainean 
izan ziren bost bertsolari izango 
dira Zubikoan kantuan: Amets 
Arzallus, Beñat Gaztelumendi, 
Maialen Lujanbio, Alaia Martin 
eta Aitor Mendiluze. "Finalaren 
aurretik lotu genuen saioa eta 
orduan ez genekien zeintzuk 
helduko ziren azken txanparai-
no; argi genuen seikotea nahia-
go genuela, zortzi bertsolariko 
saioak baino biziagoak izaten 
direlako. Arzallus tipo zentratua 
da, zuzena, ikaragarrizko eto-
rriarekin eta esaerarekin. Lu-
janbiok betikoa izaten jarraitzen 
du, bada, merezitakoa hirugarren 
txapela. Beñat Gaztelumendik 
ere hamaika sari ditu, baina 
beti umiltasun handiz. Alaia 

Martinek lan handia egin du 
eta aurten, bereziki, hala era-
kutsi du. Eta Aitor Mendiluze 
bertsolari segurua da eta trans-
mititzen duena". 

Aurrez iragarritako kartelean 
Sustrai Colina ere bazegoen, 
baina atzo, eguaztena, abisatu 
zien antolatzaileei osasun kon-
tuak direla-eta ezingo dela Oña-
tin izan, eta Julio Sotok osatuko 
du gaurko seikotea. 

Txinpartak proposatutako gaiak
Bertso-eskolako hirukote batek 
jardun du gaiak prestatzen eta 

horietako bat izango da ordu 
eta erdiko iraupena izango duen 
ekitaldian aurkezle lanetan, Aritz 
Iza, hain justu. 

Sarrera gutxi batzuk
Txokolateixan eta Oñati.eus ata-
rian daude, hamar eurotan, 
sarrerak eskuragarri. "Eguaz-
tenean 80 sarrera inguru geratzen 
ziren; 500etik gora salduta. Pozik 
gaude, beraz. Aurten publikoan, 
urteroko zaleez gainera, jende 
berria eta gazteagoa egongo de-
lakoan gaude, Txapelketa Na-
gusiaren eraginez".

Nafarroa Arenan jokatu zen Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala. AMAIA ARZAMENDI

Nafarroa Arenatik 
Zubikoa kiroldegira 
amets arzallus, Beñat gaztelumendi, Maialen Lujanbio, alaia Martin, aitor Mendiluze 
eta Julio Soto bertsolariak izango dira gaur, eguena, 22:30ean hasita, Oñatiko 
kiroldegian kantuan, Txinparta Bertso Eskolak gonbidatuta; sarrerak, hamar eurotan

Aitziber Aranburuzabala aRRaSaTE
Urtarrilaren 12an abiatuko du 
Kooltur Ekintzak Ekimenak urte 
berriko musika eskaintza. "Bil-
bon bizi den Birkite Alonso 
gasteiztarrak gidatzen duen 
Birkit taldeak zabalduko du 

2023ko kartela. Noise eta post-
rock taldeetan jardun zuen gaz-
taroan eta 2017an abiatu zuen 
bakarkako ibilbidea. Gaur egun 
taldearekin jarduten du, eta, 
batez ere, folkari eta rockari 
sentimendu gehiago emanez", 

azaldu du antolatzaile taldeko 
Iker Barandiaranek.

Berriak eta eskarmentudunak 
Mungiako Toc laukoteak hartu-
ko du lekukoa urtarrilaren 19an. 
"Zeresana ematen ari dira; in-
tentsitatea eta dramatismoa duen 
talde interesgarria da". 

Urtarrilaren 26an, Sua taldea 
izango da Arrasateko gaztetxean. 
"Rockaren esparru zabalean 
kokatuta, doinu modernoak eta 
dantzagarriak egiten dituzte, 
amorruarekin abestuta". 

Hiru kontzertu urtarrileko 
Kooltur Ostegunak zikloan
Bizkaiko Birkit, Toc eta Sua taldeak izango dira, 
hurrenez hurren, eguenetako saioetako protagonistak

Publikoaren 
Sariaren 
sailkapena

1
AIERT
Oñati
Botoen %15,54

11
BROKEN LEGACY
Oñati
Botoen %4,45

2
SUKENA
Oñati
Botoen %13,20

12
JASAN
aretxabaleta-Eskoriatza
Botoen %1,91

3
ILUMINATIZZ
aretxabaleta-Otxandio
Botoen %10,85

13
INGUMA
Oñati-Bergara
Botoen %1,81

4
KIIMAK
antzuola
Botoen %10,22

14
ETXEPE
arrasate
Botoen %1,76

5
SINDY BERBENAS
arrasate
Botoen %8,41

15
ARRAGOA
Bergara
Botoen %1,47

6
KTARSIA
Bergara
Botoen %6,16

16
LEMAK
Bergara-antzuola
Botoen %1,42

7
ORHI
Bergara
Botoen %5,47

17
LETAGIN
Oñati
Botoen %0,98

8
ERROMINTXELAK
arrasate-Bergara
Botoen %5,38

18
BALARRASA
aramaio-Eskoriatza
Botoen %0,49

9
THE CLAYTON
aramaio
Botoen %5,13

20
ISLABAT
Bergara-Elgoibar
Botoen %0,20

10
112
arrasate
Botoen %4,89

19
EYHARTS
Bergara
Botoen %0,29

BOTOA EMATEKO
Danbaka.eus webgunean 
edo Goiena.eus 
webgunearen 
Danbaka izeneko kanalean 
eman daiteke botoa, 
2023ko urtarrilaren 
10era bitartean.

"EPAIMAHAIAREN 
IRIZPIDEAK JAKIN 
BARIK ZAIL IKUSTEN 
GENUEN SAILKATZEA; 
OSO POZIK GAUDE"

"EZ DUGU DANBAKA 
JARRERA LEHIAKOR 
BATEKIN HARTU, 
BAINA SARIA OSO 
INTERESGARRIA DA..."

"NORABIDE BERRI BAT 
HARTU NAHI DUGU; 
ABESTI BERRI BAT 
JOKO DUGU LEHEN 
ALDIZ FINALEAN"
JOKIn LaRRaÑaga (THE CLaYTOn)





IRAGARKI SAILKATUAK
1. ETXEBIZITZAK

103. ERRENTAN EMAN
Bergara. Baserria ema-
ten da errentan. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 688 61 39 18

104. ERRENTAN HARTU
Arrasate edo Aretxaba-
leta. Etxebizitza parte-
katu edo logela hartuko 
genuke errentan, bi 
pertsonarendako. Inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara:  643 89 11 
93 (Sara)

Bergara. 30 urteko bi-
kote bat gara eta epe 
luzerako etxebizitza 
behar dugu errentan. 
Deitu mesedez zenbaki 
honetara: 647 11 02 66

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Bergara. Premiaz ema-
kume baten bila gabil-
tza pertsona nagusi bati 
goizetan laguntza es-
kaintzeko. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
639 93 59 65

402. ESKAERAK
Arrasate edo Aretxaba-
leta. Nagusiak zaintze-
ko gertu nago, egunean 
zehar. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara:  
641 29 76 24

Arrasate eta inguruak. 
Arratsaldez, gauetan 
edota asteburuetan lan 
egiteko prest nago. 
Autoa daukat eta baita 
soziosanitario titulua 
ere. Deitu zenbaki ho-
netara:  680 87 38 66

Arrasate. 31 urteko gi-
zonezkoa paseoak 
emateko, etxean bertan 
bizi izaten edo orduka, 
zaintza lanak egiteko 
gertu. Eraikuntzan, os-
talaritzan, garbiketa 
lanetan eta abarrean 
ere bai. Autorik ez dut. 
Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 641 44 
16 30

Arrasate. 32 urteko 
mutila prest dago taber-

na, jatetxe edo bestela-
ko ostalaritza estable-
zimendu baten jardute-
ko. Ostalaritzaz gain, 
adineko pertsonak 
zaintzen ere egingo luke 
lan. Telefonoa: 688 29 
97 05

Arrasate. Lan bila nabi-
len emakumea naiz. 
Etxean bertan bizi izaten 
zein orduka. Zaintza 
lanak, garbiketa lanak, 
haurrak, ostalaritza. 
Esperientziarekin. Inte-
resatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 641 
44 16 30

Arrasate.  Goizetan 
zehar, orduka, nagusiak 
zaintzeko edota etxeko 
lanak egiteko gertu 
nago. Legezko agiriak 
dauzkat. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara: 655 46 54 32

Bergara. Kaixo! Haur 
Hezkuntzako graduatua 
naiz eta haurrak zain-
tzen esperientzia dau-
kat. Pertsona ardura-
tsua, malgua eta akti-
boa na iz .  Haurrak 
zaindu eta etxeko lanak 
egiteko prest. Deitu 634 
42 85 11 edo 943 76 
21 79 telefono zenba-
kietara.

Bergaran edo inguruan. 
Kaixo, Haur Hezkuntza-
ko irakaslia naiz eta 
haurrak zaintzeko es-
kaintzen naiz. Esperien-
tzia luzia daukat umie-
kin 0-6 urte bitxartian. 
Orain lanaldi murriztuan 
nago eta denbora libre 
asko daukat, hortaz, 
laguntza behar baduzu 
deitu lasai eta galdetu, 
gogoz erantzungo dizut. 
684 14 95 54

Debagoiena. Asteburue-
tan nagusiak zainduko 
nituzke. 602 80 15 38

Debagoiena. Emakumea 
garbiketa lanetarako 
prest ,  o rduka edo 
etxean bertan bizitzen. 
Interesatuok deitu zen-
baki honetara: 603 77 
58 82

Debagoiena. Esperien-
tzia duen neska ardu-
ratsua zaintza eta gar-
biketa lanak egiteko 
gertu. Baita etxean 
bertan bizi edo astebu-
ruetan ere. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
612 27 68 33 

Debagoiena. Esperien-
tzia handia duen ema-
kumea nagusiak eta 
umeak zaintzeko gertu. 
Baita etxean bertan bizi 
izaten ere. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
613 92 15 21

Debagoiena. Etxean eta 
egoitzatan nagusiak 
zaintzen esperientzia 
duen neska orduka lan 
egiteko gertu. Legezko 
agiriak eta soziosanita-
rio titulazioa dauzkat. 
Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 
688 68 25 83

Debagoiena. Etxez etxe-
ko laguntza emateko 
gertu nago, etxean 
bertan bizi izaten edo 
bestela. Deitu telefono 
zenbaki honetara: 682 
40 53 38

Debagoiena. Gauetan 
edo orduka zaintza la-
nak egiteko gertu nago, 
baita ospitalean ere. 
Astean zehar zein as-
teburuetan lan egiteko. 
Legezko agiri eta titu-
lazioekin. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
602 49 39 31

Debagoiena. Mutila lan 
egiteko gertu. Legezko 
agiriak egunean. Deitu 
zenbaki honetara: 606 
64 10 52

Debagoiena. Mutila 
nagusiak zaintzeko 
gertu. Deitu telefono 
zenbaki honetara: 672 
55 67 35

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaindu eta 
garbitasun lanak egin-
go nituzke. Interesa-
tuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 664 
30 52 22

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaindu, ka-
lera lagundu eta aba-
rretarako gertu nago. 
Baita garbiketak egite-
ko ere. Orduka, egun 
osoz zein asteburuetan. 
Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 
631 50 02 96

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen, 
garbiketan edota etxeko 
langile moduan aritzeko 
gertu nago, egunean 
zehar. Soziosanitario 
titulazioa eta esperien-
tzia dauzkat. Interesa-
tuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 641 
51 13 06

Debagoiena. Nagusiak 
zaindu eta laguntza 
emateko titulazioa dau-
kan mutila lanerako 
gertu. Baita baserrietan 
ere. Autoa daukat. In-
teresatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 
674 53 60 37 (Jacobo)

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen lan egingo 
nuke. Erabateko pres-
tasuna. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara: 642 27 03 09

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu astebu-

ruetan nagusiak zain-
tzeko. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara: 624 83 95 19

Debagoiena. Neska ar-
duratsua naiz eta zain-
tza lanak egiteko gertu 
nago. Orduka, etxean 
bertan bizi izaten eta 
baita asteburuetan ere. 
Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 
641 51 68 34

Debagoiena. Neska ar-
duratsua umeak eta 
nagusiak zaintzeko 
gertu. Interesatuok dei-
tu telefono zenbaki 
honetara: 691 03 89 88

Debagoiena. Neska gaz-
tea orduka lan egiteko 
prest, goizez, umeak 
eta pertsona nagusiak 
zaintzen. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara: 611 51 89 55

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzeko eta 
garbiketa lanerako ger-
tu nago. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara: 688 67 43 10

Debagoiena. Sukaldean, 
nagusiak zaintzen edo-
ta etxeko lanak egitean 
aritzeko gertu nago. 
Interesatuok deitu zen-

baki honetara: 610 99 
70 46

Debagoiena. Zaintza eta 
garbiketa lanak egingo 
nituzke orduka. Legez-
ko agiriak eta beharrez-
ko formazioarekin. In-
teresatuok deitu zenba-
ki honetara: 662 02 45 
80

Debagoiena. Zaintza 
lanak egingo nituzke, 
baita gauetan, astebu-
ruetan edota ospitalean 
ere. Legezko agiriekin 
eta soziosanitario ikas-
ketekin. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
647 3148 17

8. DENETARIK

801. SALDU

Bizikletak eramatekoa 
salgai. Thule etxeko 
bizikletak eramateko 
euskarria. Bi bizikleta 
eramateko prestatua, 
baina hirugarrena era-
mateko aukerarekin. 
Furgonetan, autokara-
banan edo monobolu-
menetan erabiltzeko 
baliagarria. Trafikorako 
seinalea opari. Intere-
satuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 647 
02 39 59

943 25 05 05 

SAILKATUAK@GOIENA.EUS

WWW.GOIENA.EUS/SAILKATUAKK

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

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

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

ORDAINTZEKO ATALAK:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 Garajea Saldu/Errentan. 
 Lokala Saldu/Errentan. 
 Irakaskuntza eman. 
 Motorra Saldu/Alokatu. 
 Animaliak/Saldu. 
 Denetarik/Saldu.
• Iragarkiak Goiena paperean eta Goiena.

eus-en argitaratuko dira.
• Astebeteko prezioa: 20 euro
 18 euro Goiena Klubeko bazkideentzat 

(BEZ barne).
• Astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

'HEMEN DEBAGOIENA', OHIKO FORMATUAN
Larraitz Zeberioren saioak ohiko tarteak izango ditu: 
albisteak, elkarrizketa eta erreportajeak.
'Hemen Debagoiena' Egunero, 18:00, 20:00 eta 22:00

ANTXUME JAIOBERRIAK PROTAGONISTA
Txomin Madinak Antzuolako Lamariano Azpikoa 
baserrira bisita egingo du Landara saioaren barruan.
'Landara' Astelehena, 18:00, 20:00, eta  22:00.

AITOR ZUGASTI PILOTARIA EZAGUTZEN
Ezker hormako kluben arteko Gipuzkoako txapeldun da 
aretxabaletarra. Mikel Zumalde egon da harekin.
'Hemen Debagoiena' Martitzena, 18:00, 20:00 eta 22:00

DANBAKAKO FINALARI BEGIRA
Saioaren aurkezle Jokin Bereziartua elkarrizketatuko 
dute, finalaren atarian, Hemen Debagoiena saioan.
'Hemen Debagoiena' Eguena, 18:00, 20:00 eta 22:00

MONSE LIZARRALDEREKIN GOLF ZELAIAN 
Irelore golf zelaian egin dute hitzordua golf jokalari 
oñatiarrak eta Mireia Bikuñak.
'Luzapena' Egubakoitza, 18:00, 20:00 eta 22:00

ASTEA GOIENA TELEBISTAN

GOIENA TELEBISTA NAHIERAN: 
goiena.eus/telebista
Edo eskaneatu  aldameneko qr kodea.
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uRTEuRREnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2023ko urtarrilaren 5ean. 

urteurreneko meza zapatuan izango da, 
urtarrilaren 7an, 19:00etan, 

Oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

Bittoriano Kortabarriaren alarguna

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

 Julia 
Guridi Aiastui 

uRTEuRREnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2023ko urtarrilaren 5ean.

Urtebete dela joan zinen, baina egunero gogoratzen zaitugu.  
Beti izango zara gure bihotzetan.

Etxekoak.
—

urteurreneko meza zapatuan izango da, urtarrilaren 7an,
19:00etan, Oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

'Peitto'

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

 Pedro 
Aguirre Goitia

uRTEuRREnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2023ko urtarrilaren 5ean.

urteurreneko meza domekan izango da, 
urtarrilaren 8an, 12:00etan, 

Bergarako Santa Marina parrokian.

Joaquin Ceciagaren alarguna

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

 Josefina 
Aguirre Arechaga 

HILETA

 Familiak San Felipe beilatokian (Ignacio Zuloaga, 2) hartuko 
zaituzte, 11:00etatik 13:00etara eta 16:30etik 18:30era bitartean. 

Haren emaztea: Marilu Errasti.
Seme-alabak: Luis Mari eta Toñi, Amaia eta Igor.

Bilobak: Asier eta Yerai, naroa eta Markel. Anai-arrebak, ezkon anai-arrebak, 
ilobak, lehengusu-lehengusinak eta gainerako senideak.

Haren aldeko hileta-elizkizuna, gaur, osteguna, urtarrilak 5, izango da, 
19:00etan, Arrasateko San Juan Bataiatzailearen parrokian.

Etorriko zaretenoi, bihotzez aurrez eskerrak familiaren izenean.

2023ko urtarrilaren 4an hil zen, 91 urte zituela.

Luis
Zubia 

Gorrotxategi

ESKER OnA

Arrasaten, 2023ko urtarrilaren 5ean.

Eskerrik asko egun hauetan gure ondoan egon zareten guztioi.
Besarkada bana familiaren partetik.

2022ko abenduaren 21ean hil zen, 59 urte zituela.

 Alberto 
Bonet Miner

ESKER OnA

Aretxabaletan, 2023ko urtarrilaren 5ean.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2023ko urtarrilaren 2an hil zen, 94 urte zituela.

Socorro
Bengoa Leibar

ESKER OnA

Bergaran, 2023ko urtarrilaren 5ean.

Hileta-elizkizunetara etorri zaretenoi eta egun hauetan 
babesa eta gertutasuna adierazi diguzuen guztioi 

eskerrik asko familiaren izenean.

'Ipiñarri'

2023ko urtarrilaren 1ean hil zen, 96 urte zituela.

 Francisco 
Mendivil Maiztegui 

ESKER OnA

Aretxabaletan (Arkarazo), 2023ko urtarrilaren 5ean.

Maria Angelesen familiak bihotzez eskertzen ditu jasotako 
doluminak. Lerro hauen bidez, banaka egin ezin izanagatik,
sendiari babesa azaldu diguzuen denak eskertu nahi ditugu.

Manuel Izurrategi Azkarretazabalen alarguna

2023ko urtarrilaren 3an hil zen, 89 urte zituela.

Maria Angeles
Idigoras Okina

ESKER OnA

Bergaran (Osintxu), 2023ko urtarrilaren 5ean.

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

Baita ere gSR Debagoienako langile guztiei,
emandako maitasun eta laguntzagatik.

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.

Osintxun hil zen, 2022ko abenduaren 25ean, 88 urte zituela.

 Lorenzo 
Lete Arando 

ESKER OnA

Aretxabaletan, 2023ko urtarrilaren 5ean.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.

2023ko urtarrilaren 3an hil zen, 83 urte zituela.

Eduardo
Urkia Maiora

ESKER OnA

Oñatin, 2023ko urtarrilaren 5ean.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.

Jose Mari Iñurriteguiren alarguna

2022ko abenduaren 12an hil zen, 85 urte zituela.

 Dolores 
Ugarte Umerez 

ESKELAK JARTZEKO: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 Hileta egunean eskela goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker 

ona goiena Paperean eta goiena.eus-en: 186 € /  goiena 

Klubeko bazkideendako 166 €

 Eskela mota guztiak goiena Paperean + goiena.eus-en: 

 165 € / goiena Klubeko bazkideendako 145 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.
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OROIgARRIA

Arrasaten (garagartza), 2023ko urtarrilaren 5ean.

garagartzako lagunak.

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

 Anabel 
Iria Ugarte

OROIgARRIA

Altos Hornoseko lankideak.
Bergaran, 2023ko urtarrilaren 5ean.

Urtebete da jada
urrun joan zinala
Izar iheskor baten

argia bezala
Handia zinen, Mikel

lankide leiala
Ta nahiz jakin bizitza 

betiko ez dala
jakizu beti gugan

izango zerala.

 Mikel 
Ugalde Ugarte 

OROIgARRIA

goiena Komunikazio Taldea.
Arrasaten, 2023ko urtarrilaren 5ean.

Bat egiten dugu senideen saminarekin.

Ane Berezibar lankidearen aita

2023ko urtarrilaren 2an hil zen, 82 urte zituela.

 Cecilio 
Berecibar Altuna 

OROIgARRIA

Zure ilobak: naiara, Maider, Andoni eta Itziar.
Oñatin, 2023ko urtarrilaren 5ean.

Betiko gure bihotzean.

'Maala'

2023ko urtarrilaren 2an hil zen, 61 urte zituela.

Karlos 
Lopez Arabaolaza

OROIgARRIA

Bergaran, 2023ko urtarrilaren 5an.

 
Eskerrik asko danagaitxik eta bidaia on, tio Josi. 

 
Zure ilobak: Jagoba, Ainhoa, Maite, Ibon, nerea, Alatz,

Maitane, Markel, Oihan, Ibon, Saioa, Bidane, Alain, uxue eta Adur.

2022ko abenduaren 25ean hil zen, 73 urte zituela.

 Jose Ignacio 
Egaña Azcargorta 

OROIgARRIA

Bergarako kuadrillia.
Bergaran, 2023ko urtarrilaren 5ean.

Gure arraintxo alaixa,
zelako azkar juan zan.

Anekdotak kontatzen zure parekoik ez da,
irribarre batekin betiko gure bihotzetan geratuko za.

Itsaso zabalian elkartuko ga. 
Grande, Ari!!!

2023ko urtarrilaren 2an hil zen, 39 urte zituela.

Ariane
Liberal Gonzalez

OROIgARRIA

Kuadrilla.
Arrasaten, 2023ko urtarrilaren 5an.

Aupa, Pedro, Alaveseko zale ohoretsua.
Laino artetik bultzatuko duk taldea.

'Deportivo, goazen...
Zutaz harro ta itxarodun...txapeldun.

Bultza gogoz, aurrera Deportivo...
Etsi barik borrokatu zelaian...'

Beti Alaves.
Eskerrik asko hi bezalakoa izateagatik.

Gero arte, baina ez itxoin.

2023ko urtarrilaren 2an hil zen, 64 urte zituela.

 Pedro 
Lete Ezkurra 
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OÑaTI
Alex Markuleta Etxegoien
Abenduaren 27an, 20 urte. Urteko egun 
berezixena, ondo pasau danon artian. 
Besarkada haundi bat gertukuen partetik.

ZORIOn aguRRaK

OÑaTI
Peru Azkoitia Pata
Abenduaren 29an, 4 urte. Zorionak, maitia! 
Ondo pasau zure egunian. Patxo pila bat. Asko 
maite zaitugu, txapeldun!

 

aRRaSaTE
Jose Mari Oyanguren
Abenduaren 28an, 70 
urte. Zorionak, 
aitxaitxa! Ondo-ondo 
ospatu zure eguna eta 
urte askotarako! 
Besarkada handi bat 
familia guztiaren 
partetik!

 

aRETXaBaLETa
Aratz Jausoro 
Zubizarreta
Urtarrilaren 2an, 6 
urte. Zorionak, Aratz. 
Ondo pasau zure 
egunien. Patxo handi 
bat familixako guztien 
partetik!

 

BERgaRa
Manex Osa Arana
Urtarrilaren 1ean, 10 
urte. Zorionak, txikito! 
Familiako eta lagun 
guztien partetik, ondo 
ospatu! Laztan 
handi-handi bat egun 
berezi hau goxatzeko!
 
 

 

BERgaRa
Marisa Escobar 
Miranda
Abenduaren 31n, 
urtebetetzea. Zorionak, 
amama! Egun ederra 
pasatuko dugu 
elkarrekin! Pila bat 
maite zaitugu. 
Besarkada erraldoi 
bat. Kenar, Alaine eta 
Izei.

 

aRRaSaTE
Elene Zubizarreta 
Gorosabel
Abenduaren 30ean, 6 
urte. Zorionak, maitxia! 
Izugarri maitxe 
zaitxugu. Jarraitxu oin 
arte moduko jatorra 
eta alaixa izaten. 
Familixa danaren 
partetik, muxu potolo 
bat!

 

aRRaSaTE
Enara Balantzategi 
Eiro
Abenduaren 30ean, 9 
urte. Zorionak, Enara! 
Oso ondo pasau zure 
urtebetetze egunean. 
Muxu handi bat familia 
osoaren partetik.

 

OÑaTI
Ibai Zumalde 
Olariaga
Urtarrilaren 5ean, 5 
urte. Zorionak, politt 
hori! Ondo-ondo pasa 
zure urtebetetze 
egunian eta patxo pila 
bat familia guztiaren 
partetik. Asko maite 
zaitugu!

 

OÑaTI
June Hernandez
Urtarrilaren 6an, 12 
urte. Zorionak, maitte! 
Disfrutatu zure 'egun 
berezia' familixa eta 
lagunekin! Asko maite 
zaitugu.

 

aRRaSaTE
Aurora Trenado
Urtarrilaren 3an, 
40 urte. 
Zorionak, amatxo! 
Asko maite zaitugu! 
Patxo haundi bat 
etxekuen partetik!
 

aRETXaBaLETa
Iratxe Lombide
Urtarrilaren 10ean, 4 
urte. Zorionak etxeko 
txapeldunari, 
familiakoen partetik.

 

BERgaRa
Danel Urrutia 
Arribillaga
Urtarrilaren 8an, 8 
urte. Zorionak, artista! 
Oso ondo pasau zure 
urtebetetze egunian! 
Muxu pilo bat etxekoen 
partetik.

 

anTZuOLa
Pello Gabilondo 
Olaortua
Urtarrilaren 7an, 11 
urte. Zorionak, Pello, 
txapeldun! Egun 
politxa pasa etxeko 
danon partetik. Pila bat 
maitxe zaitxugu!

 

Urte askotarako!
Zoriontzeko,  
hiru bide dituzu:

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

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

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

OÑaTI
Maddi Dorado 
Hernandez
Urtarrilaren 1ean. 
Zorionak, printzesa! 7 
urte, ze azkar pasatu 
den. Ilargiraino eta 
bueltan maite zaitugu. 
Familiakoen partetik, 
muxu erraldoi bat!
 
 
 

 

BERgaRa
Iratxe Osa Zabala
Abenduaren 29an. 
Gure etxeko altxor 
handixa! 10 urte ein 
ditxuzu. Zorion bero 
bat aitatxo eta amatxo, 
Oier, osaba eta 
aiton-amonen partetik. 
 
 
 

 

ESKORIaTZa
Itziar Garaiyurrebaso
Abenduaren 29an, 64 
urte. Zorionak, 
amama. Ondo-ondo 
ospatu zure eguna.
Muxu pila bat familia 
osoaren, eta bereziki,  
Intzaren, Aimarren eta 
Noraren partetik.
 

 

BERRI-ZaKua

San Silvestre Trail proba Bergaran
Bergarako San Silvestre Trailean Malen Osa eta Ibai Larrea 
izan ziren azkarrenak. 400ndik lagun gora animatu ziren 
urtea korrika amaitzera Bergaran.

Aldarrikapena San Silvestre lasterketan
Aretxabaletako San Silvestre proban 200 lagun batu ziren. 
Azkarrenak Jon Lonbide eta Ane Martin izan ziren. Hainbat 
gaztek gaztetxearen beharra aldarrikatu zuten.

Landatxopen karta-jokoan
Abenduan zehar egindako punttu, briska, tute eta mus 
txapelketetako sariak banatu zituzten San Tomas egunean. 
Argazkian, Alonso eta Garitano, Arbulurekin.

Gabonetako erakusleiho politena: Belar Meta
Aretxabaletako Gabonetako erakusleiho politenaren saria 
Belar Metak jaso du. Sari nagusiaz gain, herritarren saria 
ere eskuratu du Belar Meta arropa dendak.
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BERRI-ZaKua

Familiaren  
partetik, zorionak!
Bergarako Carmelo 
San Torcuatok eta Mari Carmen 
Perezek 66 urte ezkonduta egin 
zituzten abenduaren 29an. Hori bai 
marka ederra!

Marisko-saskia
Presoen aldeko Gure Artera taldearen 
marisko-saskia Aitor Aldazabal 
bergararrak irabazi du.

Musakolako 
San Silvestre 
proba
Beti bezain 
arrakastatsua 
izan zen 
lasterketa. 
Endika Donnay 
eta Jone 
Agirregabiria 
izan ziren 
azkarrenak.

Orixol
Aramaioar askok 
Orixoleko puntan 
agurtu zuten 
2022a eta urte 
berriari 
ongietorria egin 
zioten. Mendizale 
Elkarteak 
antolatutako 
irteera giro 
onean egin 
zuten, 31n.

Kantsatzeke 
taldea
Kantsatzeke 
Mendi Taldeak 
antolatuta, 
Intxortara igoera 
eta txistor-jana 
egin zuten 
abenduaren 
25ean. Nor bere 
aldetik igota, 
hamarretakoa 
egiteko elkartu 
ziren mendi 
puntan.

Kimu-Urtxin, erakusleiho politena
Oñatiko XV. erakusleiho lehiaketako sari nagusia Kimu-
Urtxin loradendak irabazi du; gainera, herritarren eta 
haurren saria ere erakusleiho berak jaso du.

Gabon Kopak baditu irabazleak
Bailarako pilotari gazteek Gabon Kopa jokatu zuten abenduaren 26tik 31ra. Irabazleak izan ziren: Adei 
Perez eta Beñat Akizu; Aner Mugarza eta Ibai Axpe; Inar Olano eta Amets Agirre; Ibai Urkia eta Unax 
Zuatzu; Aitor Contreras eta Harkaitz Ilarduia; Unai Zubia eta Lander Fernandez.

Lokatza ziklismo eskolaren zozketa
Sari nagusia Carmen Marcosek irabazi du eta bigarren saria, Izar Urteagak. 
Marcosek 500 euro eta I2 Kirolak dendak emandako bizikleta jaso ditu; Izar 
Urteagak, berriz, 200 euro eta Zumelaga jatetxean bi lagunendako bazkaria.

Bergarako erakusleiho politena
Izeder eskulan-dendak irabazi du Bergarako Gabonetako 
erakusleiho lehiaketa. Epaimahaiaren saria eta herritarren 
saria eraman ditu Izederrek.

Eskoriatzako silbestradie
Eskoriatzako 12. silbestradien eta 10. Manuel Muñoz 
sarian, Josu Galvez eta Alexandra Salgado eta Amaia 
Moreno –biak batera iritsi ziren– izan ziren azkarrenak.
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EGUENA 5
OÑATI 'Lehoiak Oñatin' bisita 
gidatua eta tailerra
Bisita gidatua Arrikrutzen 11:00etan 
eta tailerra Turismo Bulegoan 
13:00etan. Sarrerak, zortzi euro.
Arrikrutzen.

OÑATI Errege Magoei harrera
Oñatiko parrokiak antolatuta, 
umeen gutunak jasoko dituzte.
Parrokian, 12:00etan.

BERGARA Errege Magoak 
Elosuan
Auzoko gutunak jasotzera joango 
dira.
Elosua auzoan, 18:00etan.

ESKORIATZA Ekialdeko Magoen 
bisita eta estalpe biziduna
Umeen gutunak jasoko dituzte, 
estalpearen ondoan.
Pilotalekuan, 18:00etan.

ARETXABALETA Errege Magoen 
desfilea
Umeen gutunak jaso eta gozokiak 
banatuko dituzte, Ibarra kiroldegitik 
Herriko Plazaraino.
Kiroldegian, 18:30ean.

ARRASATE Errege Magoen 
desfilea
Mitarte kalean hasita, lehen 
geldialdia Iturbide egoitza izango 
da. 19:45 aldera helduko dira 
Herriko Plazara. Umeen gutunak 
jasoko dituzte.
Arrasaten, 19:00etan.

BERGARA Errege Magoen 
desfilea
Udal biltegitik hasita, herriko kaleak 
zeharkatuko dituzte. Ostean, 
udaletxeko atariko postontzian 
utzitako gutunak jasoko dituzte.
Bergaran, 19:00etan.

OÑATI Gabonetako bertso saioa
Aitor Mendiluze, Julio Soto, Alaia 
Martin, Beñat Gaztelumendi, 
Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus 
bertsotan. Sarrerak, hamar eurotan, 
udal webgunean eta Txokolateixan.
Zubikoan, 22:30ean.

EGUBAKOITZA 6
ELGETA Pilota jokoa
Gaztetxoendako. 
Frontoian, 12:00etan.

OÑATI 'Euskaraldia' kontzertua
Musika Bandaren emanaldia. 
Aurretik, kalejira egingo dute, 
11:00etan.
Zubikoan, 13:00etan.

BERGARA Taila elkartekoen 
erakusketa kolektiboa
Urtarrilaren 8an itxiko dute.
Aroztegin, 18:00etan.

ARRASATE 'Ixilik nahi 
gaituztenean, Mari' filma
40 urte betetzen ditu Oñatiko 
gaztetxe mugimenduak eta hamar 
urte egungo Antixena gaztetxeak. 
Urteurren horien aitzakian, 45 
minutuko fikziozko filma egin dute. 
Gaztetxean, 20:00etan.

ZAPATUA 7
OÑATI 'Ikustezinak' musikala
Ganbara kantu eskolak antolatutako 
ikuskizuna, Aitor Biain Bidartek 
zuzenduta. Sarrerak, bost euro.
Santa Anan, 18:00etan.

DOMEKA 8
ELGETA Intxortara Igoera, 
gudarien omenez
Hitza eta argazkia 11:00etan 
Intxortan. Salda ere banatuko dute.
Intxortan, 11:00etan.

ESKORIATZA Urrezko Binakako 
Aizkolari Txapelketa
Xabier Zaldua eta David Naredo eta 
Eneko Saralegi eta Ibai Soroa 
lehiatuko dira. Era berean, Urrezko 
Harri-jasotze Txapelketa eta 
emakumezkoen erakustaldia 
egongo dira.  
Pilotalekuan, 12:30ean.

OÑATI 'Illuminations' kontzertua
Hots abesbatzarekin eta Aequus 
Ensemble orkestrarekin eta Amaia 
Zipitria pianistarekin. Sarrerak, bost 
euro.
Bidaurretan, 19:00etan.

ASTELEHENA 9
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. 

OÑATI Idazketa tailerra
Joxe Mari Iturraldek zuzenduta.
Liburutegian, 18:30ean.

MARTITZENA 10
ARRASATE 'Berpiztu' filma
Kepa Junkerari buruzko lana, 
Fermin Aiok zuzenduta.
Amaia antzokian, 19:30ean.

EGUAZTENA 11
BERGARA 'Zaindu zure modua. 
Moda jasangarriaren klabeak' 
hitzaldia
Katalin Antxiak egingo du berba, 
Goienagusik gonbidatuta.
Seminarixoan, 10:00etan.

ESKORIATZA Dantza lehiaketa
16:45etik 18:00etara Haur 
Hezkuntzakoak eta 18:00etatik 
19:15era Lehen Hezkuntzakoak.
Ludotekan.

ARRASATE 'Euskararen historia 
orokorra' hitzaldia
Julen Manterolak egingo du berba.
Kulturaten, 18:00etan.

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

ELGETA Elgetako energia 
komunitatea
Batzar irekia egingo dute.
Udaletxean, 18:30ean.

BERGARA 'Fuego' pelikula
Zineklubean, jatorrizko bertsioan 
eta azpitituluekin. Sarrerak, hiru 
euro.
Seminarixoan, 20:00etan.

EGUENA 12
ARRASATE Sasoibide
Aretxabaletarainoko joan-etorria 
egingo dute.
Biteri plazan, 10:00etan.

LEINTZ GATZAGA 'Telelaguntza-
zerbitzua' hitzaldia
Zerbitzuaren erabiltzaile izan 
daitezkeen guztiendako hitzaldi 
irekia.
Kultura etxean,17:00etan.

ARETXABALETA 'Kriptomonetak. 
Izar inbertsio edo burbuila 
finantzarioa?' hitzaldia
Gipuzkoako Ogasun eta Finantza 
diputatu Jokin Peronak eta 
Deustuko Unibertsitateko ikertzaile 

AGENDA

GOIENA

DEBAGOIENA Errege Magoen desfileak
Bailarako herri gehienetara joango dira Meltxor, Gaspar eta Baltasar. Umeak 
agurtu eta gozokiak banatu ostean, gutunak jasoko dituzte han-hemenka, 
oparien banaketarekin hasteko.
Herriaren arabera, ordutegi ezberdinak.

GOIENA

ARRASATE 'Ixilik nahi 
gaituztenean, Mari' filma
40 urte betetzen ditu Oñatiko 
gaztetxe mugimenduak eta hamar 
Antixenak. Urteurren horien 
aitzakian, 45 minutuko fikziozko 
filma egin dute.
Bihar, egubakoitza, gaztetxean, 
20:00etan.

EMAGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. Tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus
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Nerea Etxaburuk egingo dute berba, 
Aretxabalteko EAJk gonbidatuta.
Arkupen,19:00etan.

ARRASATE  Birkit taldea
Kooltur Ostegunak. Birkite 
Alonsoren proiektua. Bederatzi 
kantu dituen Inertzia delako diskoa 
aurkeztuko du, bere bandarekin. 
Sarrerak, zazpi euro.
Gaztetxean, 20:00etan.

EGUBAKOITZA 13
OÑATI Odol ematea
Urteko lehen ateratzea. Aurrez hartu 
beharko da ordua: Donostiatik 
mezua jaso dutenek, gonbidapena 
jaso ez dutenek edo lehen aldiz 
eman gura dutenek 943-00 78 84 
telefonora deitu behar dute. 
Enpresagintzan, 16:30ean.

ESKORIATZA Erronka jolasak
16:45etik 18:00etara Haur 
Hezkuntzako umeendako eta 
18:00etatik 19:15era Lehen 
Hezkuntzakoendako. Askotariko 
jolasak probatzeko aukera.
Ludotekan.

BERGARA Danbakako finala
The Clayton, Aiert eta Arragoa nor 
baino nor gehiago.
Seminarixoan, 21:00etan.

BERGARA Euskal Herriko XIV. 
Mus Txapelketa
Bergarako kanporaketa jokatuko da. 
Bikoteko, hogei euro.
Seminarixoan, 18:00etan.

ZAPATUA 14
OÑATI  Elkoro baserrira bisita 
eta dastatzea
Baratze-ekoizle gazteen egunerokoa 
ezagutzeko aukera. Izena emateko: 
635 20 21 46.
Elkoro baserrian, 10:00etan.

ESKORIATZA Emakumezkoen 
pilota topaketa
Bailarako nesken topaketa. 
Pilotalekuan, 16:00etan.

ARRASATE 'Batetik bestera' 
antzezlana
3 urtetik gorakoendako. Sarrerak, 
bost euro. Txorien migrazioaren 
gaineko lana egin du Benetan Be 
taldeak. 
Amaia antzokian, 17:00etan.

BERGARA Dantzaldi-erromeria, 
Patxi Eta Konpainiarekin
Tapia Eta Leturia taldeko kide ohi 
Patxi Perezek bat egin du Konpainia 
taldearekin.
Seminarixoan, 18:00etan.

DOMEKA 15
BERGARA Txistulari Bandaren 
kontzertua
Urteko lehena.
Osoko bilkuren aretoan, 13:00etan. 

OÑATI Rudiger taldearen 
kontzertua
Willis Drummond taldeko bateria-
jole Felix Buffen proiektua da. 

Sarrerak, sei eurotan, udal 
webgunean eta Txokolateixan. 
Gaztelekuan, 12:30ean.

ESKORIATZA Zinema-emanaldia 
17:00etan, umeendako, eta 
19:00etan, helduendako.
Zaldibarren.

ASTELEHENA 16
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 'Slime' tailerra
16:45etik 18:00etara HHkoak eta 
18:00etatik 19:15era LHkoak. 
Ludotekan.

BERGARA 'Nik ere baditut 
ikasketak' hitzaldia
Bidez Bide elkarteak gidatuta, 
Jabekuntza Eskolaren baitan.
UNEDen, 16:00etan.

HOTS ABESBATZA

OÑATI 'Illuminations' kontzertua
Hots abesbatzarekin eta Aequus Ensemble orkestrarekin eta Amaia Zipitria 
pianistarekin. Aitor Biainek zuzenduta. Sarrerak, bost eurotan, udal 
webgunean eta Txokolateixan.
Domekan, Bidaurretan, 19:00etan.

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA 

Avatar
Zapatutik 
astelehenera: 
19:00.

Kung food
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

BERGARA

SEMINARIXOA

A todo tren
Egubakoitza eta 
domeka: 19:00.

Nire zirkua
Domeka: 17:00.

ARETXABALETA

ARKUPE

Armageddon 
time
Egubakoitza: 
22:00.
Zapatua eta 
domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

Izurde mutikoa
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

GASTEIZ

FLORIDA

A todo tren 2
Egubakoitza: 
17:30.
Zapatua: 11:45, 
17:30.
Domeka: 11:45, 
17:00.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 18:00.

Al descubierto
Egubakoitzetik 
domekara: 21.30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

As bestas
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 19:45.
Astelehenetik 
eguenera: 20:15.

Avatar
Zapatua eta 
domeka: 11:30, 
17:00, 20:45.
Egubakoitza, eta 
astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
20:45.
Broker
Egunero: 19:15.

Close
Egubakoitzetik 
domekara: 19:15.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

El despertar de 
Maria
Egubakoitzetik 
domekara: 17:15, 
21:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

El gato con 
botas
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 

17:00, 19:15.
Egubakoitza: 
17:00, 19:15.
Astelehenetik 
eguenera: 17:45.
El peor vecino del 
mundo
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:30, 
22:00.
Domeka. 19:00, 
21:30.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 20:00.
Martitzena: 17:00.
Inspector Sun y la 
maldición de la 
viuda negra
Zapatua: 12:00, 
17:30.
Domeka: 12:00, 
17:00.
Egubakoitza, eta 
astelehenetik 
eguenera: 17:30.
Living
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
22:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00.
M3gan
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:45, 
22:00.
Domeka: 19:15, 
21:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:30.
Mundo extraño
Zapatua eta 
domeka: 11:45.
Operacion Fortune
Egubakoitza: 
19:30, 22:00.
Zapatua: 11:30, 
19:30, 22:00.
Domeka: 11:30, 
19:00, 21:30.
Astelehenetik 
eguenera: 19:30.
Tadeo Jones 3
Zapatua eta 
domeka: 11:45.
Todos lo hacen
Egubakoitza: 
17:30.
Zapatua: 11:30, 
17:30.
Domeka: 11:30, 
17:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:15.
R.M.N.
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

BOULEVARD

M3gan
Egubakoitzetik 
domekara: 16:00, 
18:10, 20:20, 
22:30.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
17:15, 19:30, 
21:45.
Martitzena: 17:15, 
19:30.

Operacion 
Fortune
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:20, 21:40.

Zoe y tempestad
Egubakoitza, eta 
astelehenetik 
eguenera: 17:00.
Zapatua eta 
domeka: 15:45, 
18:00.

Reza por el 
diablo
Egubakoitzetik 
domekara: 21:50.
Astelehenetik 
eguenera: 21:30.

Avatar 3D
Egubakoitza eta 
zapatua: 15:45, 
16:30, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:15, 22:15, 
22:45, 23:20.
Domeka: 15:45, 
16:30, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:15.
Astelehenetik 
eguenera: 18:00, 
20:00.

Avatar 2D
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
18:00, 21:15, 
21:45, 22:30.
Domeka: 17:30, 
18:00, 21:15.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
19:00, 21:00, 
21:15.

A todo tren 2
Egubakoitzetik 
domekara: 15:45, 
17:45, 19:45.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
19:30.

El peor vecino 
del mundo
Egubakoitza: 
16:20, 22:45.
Zapatua: 16:20, 

20:15, 22:45.
Domeka: 16:20, 
20:15, 22:35.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
19:15, 22:00.

El gato con 
botas
Egubakoitzetik 
domekara: 15:45, 
17:30, 18:00, 
20:15, 20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
18:30.

GORBEIA

A todo tren 2
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:05.

As bestas
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:30.

Avatar 2D
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
20:45.

Avatar 3D
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:30, 
17:45, 20:15, 
21:30.

El gato con 
botas
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:15, 
18:20.

El peor vecino 
del mundo
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30.

M3gan
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:10, 
20:20, 22:30.

Reza por el 
diablo
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:10, 
22:15.

Zoe y tempestad
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:20, 
21:40.

Operacion 
Fortune
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:05, 
19:25, 21:45.

Inspector Sun y 
la maldición de 
la viuda negra
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:15.

Al descubierto
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:00, 
21:35.

ZInEMa
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Bilbora

Askatasuna garestia izan da 
beti, eta egun ere halaxe da 
euskal preso politikoentzat. 
Justiziarik ezean, nonbait, 
norbaiten onberatasunak, 
gizabideak, sinadura batek, 
irristu bat zabalduko ote duen 
esperantzan… halakoei heldu 
izan gatzaizkie maiz. Baina 
esperantza guztien gainetik, 
espainiar justiziak aginduta, 
"penitentzia" gailendu da 
oraingoan ere. 
76 urte beteak eta 30 urte 
kartzelan igaro izanagatik ere, 
Joseba berriz barrura. 

Hegaldi laburra izan da 
Josebarena; laburra bezain 
ederra. Hegalak moztuko ote 
zizkioten beldur, agian? 
Besarkatu ditu lagun zaharrak, 
bisitatu ditu gaztaroko txoko 
kuttunak; Kalebarrian behera 
entzun genion esaten "hemen 
xauan Naparrena" eta "hor 
goratxuauan perratzailiena". 
Frankismo betean alde egin 
zuen herritik eta gaurdaino 
ezin izan du herriko kalerik 
zapaldu.

Konpondu gabeko gatazka 
baten, burutu bako bake 
prozesu baten hezur-haragi 
gordina. Tristea den arren, 
Josebarena bezalako kasuek 
bistaratzen digute herri zahar 
honetan, sarritan, 
normaltasunezko maindirepean 
ezkutaturiko ukazio historikoa.

Urtarrilaren 7an, Bilboko 
kaleetan izango dugu aukera, 
beste urte bat gehiagoz, preso 
politikoak kaleratzeko aldarri 
ozena egiteko.  

aZKEn BERBa

MIKEL BIAIN

Idoia Aranbarri aRETXaBaLETa
1989an ikasketak amaitu eta be-
rehala zabaldu zuen Roberto 
Aguilerak Andra Mari aholku-
laritza, beste bazkide batekin. 
Hainbat arrazoi medio, beste 
kideak utzi egin zuen eta Jose 
Luis Maqueda hasi zen, 1994an. 
Aguilera Lan-harremanetako 
graduatua da; Maqueda, abokatua.
Ze zerbitzu ematen dituzue?
Aholkularitza integrala ematen 
dugu. Ez bakarrik negozioa mar-
txan jarri nahi duenari –hori 
da gure indargunea–, baita arlo 
pertsonalean ere. Aholkularitza 
fiskala, aholkularitza gai juri-
dikoetan... Zuzenbidea gai za-
bala da, eta arlo zibila nahiz 
merkataritzako zerbitzua ere 
eskaintzen dizkiegu. Oinordetzak 
ere kudeatzen ditugu.
Buruhauste handiak egoten dira 
oinordetzeekin?
Bai; oso mundu konplexua da. 
Egia da askotan iparra galtzen 
dela diruaz hitz egiten denean, 
baina oso gai zabala eta polita 
da. Ni [Jose Luis Maqueda] per-
tsonalki asko asetzen nau.
Arazoen tartean zaudete. Horrek 
bizitza pertsonalean eragiten dizue?
Bai; logikoki, ez digu berdin 
eragiten 20 urterekin edo orain. 
Ezberdina da. Norberaren izae-

rak ere markatzen du hori. Agian, 
etxean zaude, baina buruan 
darabilzu arratsalde horretan 
eskuartean izan duzun gaia. 
Gero, batzuetan, horrelako mo-
mentuetan bururatzen zaizkizu 
soluzioak.
Zaila da lanetik deskonektatzea?
Bai, burua ezin duzulako itzali. 
Irtenbidea aurkitu arte zaila da 
pentsatzen uztea. Hala ere, adi-
narekin eta esperientziarekin, 
gutxiago eragiten du, eta ikasi 
dugu deskonektatzen.
Lanaren alderik onena?
Jendearekin dugun harremanak 
eta hemendik aho-zapore ona-
rekin joateak asko betetzen gai-
tu. Azkenean, eguna arintzen 
dizu; hori da gure lana eta ho-
rretatik bizi gara.
Aholkulariek trajea janzten dute?
Gai kuriosoa da. Zonaren ara-
berakoa dela esango genuke. 
Hiriburura bazoaz, ez dauka 
hemengoarekin zerikusirik. 
Trajea eramatea gustatu egin 
behar zaizu edo enpresak behar-
tzen zaituelako eraman. Irudi 
kontua da; badirudi trajez doan 
pertsona jakintsua edota erres-
petuzkoa dela.
Irudia aipatu duzue; aholkulari eta 
abokatuak serioak dira?
Pertsonak gara eta denetarik 
dago. Gugana zatozenean lite-
keena da arazo batengatik izatea; 
hortaz, bezeroa ezin duzu irri-
barre batekin hartu, harentzat 
kontu serioa baita. Gainera, ez 
da gauza bera lehenengo kon-
taktua edo zortzigarren aldia. 
Konfiantza hartzen joaten zara 
eta harremana aldatu egiten da.

Maqueda eta Aguilera, aholkularitza-bulegoaren kanpoaldean. I.A.A.

gOIEna 0KM gIDa

"Urteekin ikasi dugu 
lanetik deskonektatzen"
JOSE LUIS MAQUEDA ETA ROBERTO AGUILERA anDRa MaRI aHOLKuLaRITZa
Bezeroekin duten harremanak eta haiek bulegotik aho zapore onarekin ateratzeak 
betetzen ditu Maqueda eta aguilera: "Hori da gure lana eta horretatik bizi gara"

"Arlo guztietan bezala, legediaren inguruko ezjakintasun handia 
dago. Interneten bilaketak eginez informatzen gara, baina kontuan 
izan behar dugu argitaratzen duten guztia ez dela egia. Behin, 
pertsona bat etorri zen, legedi batean ez dakit zer irakurri zuela 
esanez. Non jartzen zuen galdetuta, konturatu ginen Argentinako 
araudia zela. Legeak zaharkitu ere egin daitezke eta kontuz ibili 
behar da. Bilatzaileen onena da nahi beste informatu gaitezkeela".

Kontuz Interneteko bilaketekin!

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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