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Abenduaren 2a, Euskararen 
Nazioarteko Egunaren bezpera, 
egun seinalatua da Debagoienean. 
Izan ere, egun horretantxe, orain 
dela 25 urte sortu zen Arrasate 
Press. Eta egun berean, baina 
orain dela 10 urte sortu zen Goie-
na.net Interneteko ataria.

'Arrasate Press', aitzindaria 
Tokian tokiko informazioa eus-
karaz lantzen aldizkari aitzidaria 
izan zen Arrasate Press. Errefe-
rente, ondoren etorri ziren beste 
hainbatentzako.

Sorrera hartan, era batean 
edo bestean, zerikusia izan zuten 
hainbatekin izan gara. "Nik uste 
dut Arrasate Press-en ekarpenik 
handiena izan zela euskararen-
tzako ez zegoen esparru bat sortu 
zuela: prentsa lokalarena. Ordura 
arte ez zegoen era horretara anto-
latutako ezer. Bazeuden kultura 
aldizkariak-eta, baina ez bertako 
informazioa lantzen zutenak. Hori-
xe egin zuen, eta, izan zuen arra-
kasta ikusita, beste herri askotan 
zabaldu zen eredua", dio Arrasa-
te Press-eko lehen zuzendari izan 
zen Joxe Arantzabalek. Talde 
sortzaileko kide izan zen Jose 
Felix Diaz de Tuesta bat dator: 

"Herri txiki batean hori egin ahal 
izateak bidea ireki zien beste 
askori. Hain justu, handik gutxi-
ra sortu zen Egunkaria". 

Juan Luis Azkarate Arrasate 
Press-eko kazetaria zen orain dela 
25 urte; hura beste ekarpen batez 
ere mintzo da: "Uste dut euska-
raren normalizaziorako oso urrats 
garrantzitsua izan zela". Orduko 
alkate Xabier Zubizarretak ere 
ildo hori azpimarratu nahi izan 
du: "Nik uste dut tokiko bitartekoa 
izanik, gure identitatearekin edo 
izaerarekin lotura bereziak lortu 
zituela; beharbada, balio berezi 
batzuk mantentzeko bitarteko 
egokiagoa da urrutiko medio asko 
baino. Hala, guregana etorri zire-
nean proposamena egitera, zalan-
tza gutxi izan genituen, plantea-
mendua berritzailea bazen ere".

"Guztion aldizkaria"
"Ez zuen alderdikeriarik, euskal-
dunekiko ikuspegia baizik. Eus-
kaldun guztientzat eginiko aldiz-
karia zen", dio Arrasate Press 
sortu zenean AED elkarteko pre-
sidente zen Joxemari Muxikak. 
Eta gaineratzen du eredu haren 
oinarri finantzarioak bi izan zire-
la: batetik, publizitate bidez finan-
tzatzen zen %56 inguru. Horrek 

adierazten du jendeak ondo iku-
sitakoa zela. Bestetik, diru lagun-
tzak ere jasotzen ziren". 

Beste ezaugarri batzuk ere 
garrantzitsutzat jotzen ditu Diaz 
de Tuestak: "Doakoa izatea eta 
euskalgintzaren eta Udalaren 
inplikazioa lortzea garrantzitsuak 
izan ziren". Ildo horretatik mintzo 
da baita Estepan Plazaola ere, 
Goienako presidente ohia: "Gizar-
te eragileen eta administrazioaren 
arteko elkarlana izan zen. Ez zen 
administrazioak diruz laguntzea 
izan bakarrik".

Tokikom-eko presidente Mikel 
Irizarrek urrezko domina bat 
irabazi zuela dio: "Auto-edizioaz 
hasi zen funtzionatzen Arrasate 
Press, Gipuzkoan liderra zen El 
Diario Vasco-k hiru urtera sartu 

zuen. Beraz, euskarak urrezko 
domina bat irabazi zuen". 

Jon Sarasuak, Garabideko 
kideak, garai hartan izandako 
intuizioa azpimarratzen du: "25 
urte geroago sen egokia izan zela 
ikusi dugu eta urte hauetan guz-
tietan lan egokia egin dela".

10 urte sarean 
"Arrasate Press sortu zenean, ez 
genituen egungo GOIENA papera 
edo beste euskarriak irudikatzen. 
Garai berrietara egokitzen jakin 
duela esango nuke", esan digu 
Zubizarretak. 

Halaxe sortu zen Goiena.net 
ataria orain dela 10 urte, garai 
berrietara aurreratzeko asmoz; 
Goienako zuzendari Iban Aran-
tzabal: "Arrasate Press-ek asmatu 

'Arrasate Press' orain dela 25 urte sortu zen; sortzaile 
eta adituekin hitz egin dugu lehenaz eta orainaz 

25 urte tokiko 
informazioa 
euskaraz lantzen

Arrasate Press-eko azalak.  |   goIEnA

esAnAk

"Arrasate 
Press'-ek 
bidea ireki 
zuen tokiko 
prentsan"

J ox e  a r a n T z a b a l 
'a r r a s at e  p r e s s ' - e k o  l e h e n  z u z e n d a r i a

"Auto-edizioa 
jartzean, 
urrezko 
domina 
irabazi zen"

m i k e l  i r i z a r 
t o k i k o m - e k o  p r e s i d e n t e a

"kazetari 
dinamiza- 
tzailearena 
da orain 
dugun erronka"

i b a n  a r a n T z a b a l 
g o i e n a k o  z u z e n d a r i a
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zuen auto-edizioaz, Goiena.net 
antzerako zerbait izan zen. Blog 
munduarekin hasi ginen eta Sus-
tatu.com-en sorreran ere hartu 
genuen parte, edukien aldetik. 
Segituan etorri zen Goiena.net. 
Ekarpena izan zen euskara kios-
koetan, tabernetan eta telebistaz 
etxeko egongeletan egotetik, indar 
handia hartzen zebilen beste pan-
taila baten ere izatea".

Iban Arregik, Berria Taldeko 
kontseilari ordezkariak, hau nabar-
mendu du: "Goiena.net-en ekarpen 
nagusia izango litzateke erdal 
medioen hegemoniari aurre egiten 
diela. Eskualdean gaztelerazkoak 
baino erreferenteago da".

Hedabide tradizionalak krisian 
Egungo komunikabide ereduaren 
gainean gogoeta asko egiten dira, 
batez ere, prentsaren inguruan. 
Esaten da hedabide tradizionalak 
krisian daudela. Hainbat aditu-
rekin izan gara berbetan.

"Zaila izango da paperak zein 
etorkizun izango duen jakitea. 
Gogoratzen dut orain dela bost 
bat urte batek esaten zuela pape-
rezko egunkariak desagertuko 
zirela 2050ean eta guztiok erantzun 
genuela: 'Beno, beno, beno...'. Egun, 
ez dakit iritsi ere egingo diren, 
izatekotan gutxi batzuk", dio Goio 
Aranak, Mondragon Unibertsita-
teko irakasleak. Aitor Zuberogoi-
tia MUko irakasleak unibertsita-
tean eginiko ikerketa baten berri 
eman digu: "Iaz azterketa bat egin 
genuen ikusteko zela informatzen 
diren gazteak eta ikasle batek 
esan zigun: 'Zela joango naiz pape-
rezko egunkari batekin kaletik!'. 
Argi dago paperari ez diotela erre-
ferentzialtasunik ematen; sareari 
bai, ordea". Amaia Pavon ere MUko 
irakaslea da eta honakoa zehazten 
digu: "Nik uste dut gero eta gehia-
go bilatzen dugula Interneten 
entretenimendua; ikus-entzunez-
ko euskarrira jotzen dugu gehia-
go, idatzizkora baino". 

Bestalde, teknologia berriek 
kazetariaren lana bera ere jarri 
dute bidegurutzean. "Internetek 
ahalbidetu du kazetari ez direnei 
hitza ematea. Hala ere, nik, kale-
ko herritar bezala, gertaera bat 
kontatzeak ez nau kazetari bila-
katzen. Kontakizun horiek ezingo 
dira parekatu kazetari baten lana-
rekin, beste entitate bat izan behar 
du azken horren zereginak", dio 

Pavonek. Eneko Bidegain MUko 
irakasleak honakoa gaineratzen 
du: "Ez Internetekin, ez ezerekin, 
ez dira kazetari batek izan behar 
dituen dohainak aldatuko. Gaita-
sun berriak beharko dira, esate-
rako, etengabe egokitzen joatea, 
baina beharrezkoak izaten jarrai-
tuko dute: idazteko zuzentasunak, 
sintesia egiteak, mundua ulertzeak 
edo memoria historikoa izatearen 
beharrak".

komunitatea sortzea
Joxe Arantzabalek beste kazeta-
ritza eredu bat proposatu digu: 
"Alemanian zabaltzen ari da sako-
neko kazetaritza eta arrakasta 
izaten ari da. Guk bat-bateko 
informazioa lantzen dugu batez 
ere, baina aurrerantzean kazeta-
riak informazioa gehiago landu 
beharko du". Ildo beretik mintzo 
da Arana ere eta adibide bat jar-
tzen digu: "Istripu bat izan bada, 
gaur eta orain albiste nagusi izan 
daiteke sarean, baina paperean 
(bost egun geroago) azaldu behar-
ko duzu, agian, zergatik gertatu 
diren horrenbeste istripu zona 
horretan azken urteotan". Zube-
rogoitiak, berriz, bi tendentzia 
nabarmentzen ditu: "Bat izan 
daiteke El Mundo-k, New York 
Times-ek edo Naiz.info-k hartu 
duten kobratzearen erabakia. 
Beste bat izan daiteke (Berria-k 
egin zuen bere garaian) zure 
inguruan komunitate bat sortzea. 
Bigarren ideia hori interesga-
rriagoa izan daitekeela iruditzen 
zait; izan ere, langak jartzea Inter-
neten beraren logikaren aurka 
doala begitantzen zait". Maite 
Iturbek, Eitb taldeko zuzendari 
nagusiak, komunitatearen garran-
tziaz hitz egin digu: "Internetek 
informazioz itotzen gaitu. Arazoa 
da hori nola landu eta nola komu-
nikatu. Ideia komunak edo komu-
nitate txikiak sortu behar dira. 
Euskara da gure komunitatea 
egiteko link nagusiena".

Hain zuzen, bigarren bide hori 
hartu du Goienak. "Kazetariak 
aspalditik dira multimedia Goie-
nan. Erraz sartu ginen bide horre-
tan. Orain, gure ekimena da kaze-
tari dinamizatzailearena. Inguruan 
saretze bat lortzera bidean lan 
egingo duen kazetaria da", azaldu 
digu Iban Arantzabalek.

Goiena.net Interneteko atariaren irudia, eguaztenean aterata.  |   ImAnol SorIAno.

'Goiena.net' 
berritua

Goiena.net-ek ere urteak 
bete ditu abenduaren 2an, 
Arrasate Press-ek bezala. 
10 urte dira Goiena.net 
abian jarri zela. Goienaren 
hedabiderik gazteena da, 
hortaz, eta gehien hazi dena 
ere bai. Gaur egun, batez 
beste, 5.000 erabiltzaile 
bakar ditu astean zehar. 
Berrituta etorriko da 
Goiena.net datorren astean 
eta abenduaren 12an 
ekitaldi berezia egingo da 
hori aurkezteko Arrasaten, 
Kulturaten. Komunitatea, 
Aurreztu.com eta Gida 
izango dira Goiena.net-eko 
berritasun nagusiak.

esAnAk

"Erdal medioen 
hegemoniari 
aurre egin 
dio 'goiena.
net' atariak"

i b a n  a r r e g i 
b e r r i a  ta l d e k o  k o n t s e i l a r i  o r d e z k a r i a

"Ez nau kazetari 
egiten 
gertaera 
kontatze 
hutsak"

a m a i a  pav o n 
m u - k o  i r a k a s l e a

asTeko gaia
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Fabrika atzera ere zabaltzea "zai-
la" izango den arren, hasieratik 
dute horren esperantza Edesan, 
eta mezu hori ekarri dute asteon, 
oinez, Basauritik Arrasatera, Mar-
txa Urdinean: "Uste dut irekiko 
dugula. Hasieratik dago jendea 
horretarako lanean eta jakin bada-
kigu Edesak aurrera egin deza-
keela, bideragarria delako. Beraz, 
gure esperantza da ea norbaitek 
laguntzen digun zeregin horretan", 
adierazi du Joseba Lopategik, Ede-
sako langileen ordezkariak. 

Basauri-Zornotza-Apatamonas-
terio (gaua bertan)-Elorrio-Kan-
panzar-Mondragon Taldearen 
egoitza da bi egunean egin duten 
ibilbidea, 60 kilometro pasa oinez. 
50 bat lagun atera ziren martitze-
nean, bidean 20-30 gehitu zitzaizkien 
eta atzo, eguaztena, Kanpanzarren 
Basauritik etorritako hiru auto-
buskada, bazkideak eta Ordaindu 
Plataformetako kideak eta Fagor 
Etxetresnetako beste langile eta 
bazkide asko ere. Horrez gain, 

beste batzuk ere zain izan zituzten 
Olandixon, Fagorrekoen kamiseta 
gorriek Edesakoen urdinekin bat 
egin eta Mondragon Taldearen 
egoitza aurrera joateko.   

"Gestio txarra guk, giltza eurek" 
Han, Edesakoek mezu garbia hela-
razi zieten Mondragon Taldeko 

arduradunei: "Eurek esan zuten 
bideragarriak diren negozioak 
aurrera eramango zituztela. Bada-
kigu Fagorren guk egin genuela 
gestio txarra, baina orain eurek 
dute giltza fabrika aurrera atera-
tzeko, eta Kontseilu Orokorraren 
lana da hori egitea. Langileak eta 
politikariak atzetik joango gara".  

Horrekin batera, Bizkaiko eta 
Gipuzkoako ordezkari politikoen-
dako mezua ere ekarri zuten 
Edesakoek Basauritik: "Bai Gari-
tanok, bai Bilbaok, bai Eusko 
Jaurlaritzak, denok batera jardun 
dezatela eta ez daitezela ibili 
elkarri harrika. Lan egin deza-
tela fabrika irekitzeko, ez botoak 
lortzeko bakarrik".

"Faktore objektiboak" 
Bestalde, Martxa Urdina aprobe-
txatuta, Ordaindu Plataformatik 
bazkideen birkokatzeen ardura 
duen Enplegu Bulego Korporati-
boari eskatu gura izan diote bir-
kokatzeak egiteko orduan "fakto-
re objektiboak" har ditzatela kon-
tuan: "Familiaren beharrak, 
emakume eta gizonezkoen arteko 
parekotasuna, lantoki berriaren 
eta langilearen bizilekuaren artean 
ahalik eta kilometro gutxien izatea, 

zailtasunak dituztenak (300 pasa 
dira) kontuan har ditzatela…", 
azaldu du Mikel Olabe ordezka-
riak.

Orain arte egindako birkoka-
tzeei dagokienez, berriz, salatu 
gura izan du "behin-behineko" 
izaera dutela. Hau da, bazkideak 
birkokatu arren, lanpostua hartzen 
duten lantoki berrian behin-behi-
neko izaera ematen dietela, eta 
horrek "segurtasun eza" eragiten 
duela kolektibo horretan.

Bukatzeko, gogora ekarri du 
bihar, eguena, Biterin agerraldia 
egingo dutela (18:00-19:00) eta egu-
notan Fagor Taldeko presidentea-
rekin, Kontsumobiderekin eta 
Fagor Etxetresnetako Kontseilu 
Errektorearekin (astelehena, 09:00) 
batzartuko direla; eta, oro har, 
hasieratik egindako fondo eskea 
indarrean dutela. Harremaneta-
rako: ordaindu123@gmail.com. 

kamiseta urdin eta gorriak 
batera, martxa urdinean

mondragon taldeak esandakoa bete dezala eskatu dute Edesakoek

birkokatzeetarako "faktore objektiboak" eskatu dituzte ordaindukoek  

Edesakoekin bat egin zuten Debagoienekoek Kanpanzarren.  |   ubAnE mAdErA

Martxa Urdina, Mondragon Taldearen egoitzara bidean.  |   IurE EIzAgIrrE

u.m.  |  bErgArA

Atzo, eguaztena, oraindik ere 
lanpetuta eta "gainezka eginda" 
zebiltzan Bergarako Elikagaien 
Bankukoak, asteburuko elikagai 
bilketan batutakoa deskargatu 
eta antolatzen. Jose Antonio Agi-
rrebeñak, elikagaien bankuko 

arduradunak, esandakoaren ara-
bera, gaur (eguena) izango dira 
batutakoaren zenbatekoa emate-
ko moduan, baina, hori jakin 
barik ere, oso argi dute aurrei-
kusitakoa guztiz gainditu dela, 
eta, horrexegatik, eskerrak hela-
razi gura dizkie elkartasun keinu 

hori izan zuten guztiei. Agirre-
beña, hala ere, gurean batuta-
koaren gaineko balizko zifra 
ematera ausartu da: 60.000 kilo: 
"Eskerrak eta esker oso handiak 
eman behar dira. Ez dakit zer 
sortuko den, baina aurrekoan 
Gipuzkoan egin genuen aurkez-
penean esaten zen Gipuzkoan 
100.000-110.000 kilo batuko zirela, 
eta hemen batzuk optimista dira  
esaten ea ez garen gu izango kilo 
kopuru hori batu ditugunak. Ez 
dakit, baina nik uste dut Deba-
goienean (Goierri, Urola Garaia
-eta sartuta) 60.000 kilo ingururen 
bueltan ibiliko garela".   

Bankura edo udaletxera 
Batutakoarekin ekainera arte 
eutsi beharko diote, orduan egiten 
dute-eta urteko bigarren kanpai-
na, baina badute horretarako 
esperantzarik. Agirrebeñak esan-
dakoagatik, zenbait saltoki txiki 
galdezka dituzte ea oraindik ere 
baduten elikagaiak ematerik. 
"Horrela lasaiago eutsiko diogu 
ekainera arte", esan du. Bukatze-
ko laguntasuna behar dutenen-
dako deia egin gura izan du ber-
gararrak: "Lasai etor daitezela 
eta guk esango diogula zer egin, 
edo jo dezala nork bere udaletxe-
ra eta han bideratuko dutela. 

Boluntarioak Bergarako Elikagai Bankuan lanean, martitzenean.  |   u.m.

ia gipuzkoarako aurreikusitakoa batu da gurean
bergarako Elikagaien bankuan aurreikusi dute 60.000 kilo inguru (edo gehiago) batu direla gurean "Orain gure 

inguruko asko 
etortzen da 
laguntza eske"
Elkartasun 
uholde honen 
a r r a z o i e n 
azterketa ere 
egin dute.
uste duzu 
izan daitekeela jendeak ger-
tuagotik ezagutzen dituela 
egoera gaitzak?
duda barik. orain hiru urte, gu 
hasi ginenean, jendeak zer edo 
zer ezagutzen zuen, baina hiru 
urtean aldaketa handia ger-
tatu da: familia askotan, senar
-emazteak lanean egotetik 
bat langabezian geratu da, 
edo biak langabezian egotera 
pasa dira… eta gero eta jende 
gehiagok jotzen du gure atea. 
Eta kontatu zidaten bergara-
ko kasu bat: ama bati bi ume-
rekin argindarra moztu ziote-
la… Halako gero eta gehiago 
ditugu.
Eta hemengoak, ezta?
bai; lehen, gehienak izaten 
ziren etorkinak, baina orain, 
gure inguruko jende asko etor-
tzen da. Eta horiei esango 
nieke, gainera, lotsak utzi eta 
lasai etor daitezela gurera.   

J.A. AGirreBeñA 
bAnkuko ArdurAdunA

u.m.

Debagoiena
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Debagoieneko Ospitaleak sortzen 
dituen hondakinen berezitasu-
na aintzat hartu, eta hondakinok 
batzeko egutegi berezitua landu 
du Debagoieneko Mankomuni-
tateak bertarako. 

egunero eta astean hirutan
Esaterako, egunero batuko 
dituzte fardelak eta ehun sani-
tarioak. Gainontzeko errefusa, 
organikoa barne, berriz, astean 
hirutan batuko dute, "Arrasaten 
edukiontzi berdea jasotzen den 
egun beretan", Leire Egañak, 

Mankomunitateko Ingurumen 
Batzordeko buruak, esandakoa-
ren arabera. "Beraz, ospitaleak 
berak egin beharko du errefu-
saren banaketa berezitua", gai-
neratu du Egañak.

Eta papera eta ontzi arinak 
batzeko, berriz, iglu moduko 
horiek jarriko dituzte, urdinak 
eta horiak ospitalearen atzeko 
aldean (gaur egun edukiontziak 
dauden lekuan)  

Hondakin bilketa berezitua 
abiaraziko dute "kontratu kon-
tuak zehaztu ostean, ahalik eta 
lasterren".

Bestelako edukiontziak dauden lekuan jarriko dituzte berriak.  |   u.m.

lau kontu korronte zabaldu dituzte, 
Filipinei laguntasuna emateko
u.m.  |  dEbAgoIEnA

Gobernuz kanpoko Harreman 
erakundeak Filipiniei laguntzeko 
kanpaina abiarazi du oraingo 
astean. 

Haiyan tifoiak Filipinak  zehar-
katu zituenetik (azaroaren 8a), 
"tragediak hondoratutako herrial-
dea" dela hura adierazi dute 
Harremanetik. "Hasierako herio-
tza eta hondamendiari elikagai 
eta laguntza sanitarioaren falta 
gehitu zaie, etxe, ospitale eta 
eskola gehienen suntsipena", 
gaineratu dute. Eta azpimarratu 
dute egoera horri aurre egiteko 
orduan agerian geratu dela Fili-
pinetako "erakundeen ezintasuna 
bizilagunei laguntzeko".  

"Filipinetako herriaren larri-
tasuna ikaragarria da, eta bihotz
-bihotzetik eskatzen digute ez 
ditzagula ahantzi", azpimarratu 
dute.

Lau kontu korronte
Hala, kaltetutako eremuak berre-
raikitzen hasi beharra dago 
berehala, eta horretarako eskatu 
du laguntza Harremanek. Per-
tsona, enpresa eta erakunde guz-
tiei egin diete elkartasuna era-
kusteko dei. Lau kontu korronte 
zabaldu dituzte: Laboral Kutxa: 
3035 0001 51 0010127016. Kutxabank: 
2095 5055 50 9113309330. Caja Rural: 
3008 0253 49 2793534526. Eta La 
Caixa: 2100 1972 03 0200112601.

ospitalerako hondakin 
biltze berezitua landu dute
debagoieneko ospitaleko beharren arabera 
antolatu du biltze berezia mankomunitateak   

HErrIz HErrI

h e r r i a l a n g a b e a k e h u n e k o a

antzuola 106 %9,72

aretxabaleta 351 %10,38

arrasate 1.619 %15,63

bergara 910 %12,98

elgeta 45 %8,30

eskoriatza 249 %12,22

leintz gatzaga 11 %8,15

oñati 504 %9,60

guzTira 3.795 %12,73

iturria: espainiako enplegu zerbitzu publikoa

lEirE korTAbArriA  |  dEbAgoIEnA

Hego Euskal Herrian oroko-
rrean ez bezala, Debagoienean 
langabe gehiagorekin bukatu 
da azaroa, Espainiako Enple-
gu Zerbitzu Publikoaren 
datuen arabera: 3.795 langabe 
(%12,73ko tasa), urri bukaeran 
baino 24 gehiago. Edozein 
modutan, urrian baino gutxia-
go hazi da: irailetik urrira, 
68 langabe gehiagok eman 
zuten izena Lanbideren bule-
goetan. Urteko hirugarren 
datu txarrena da.Iraila ezke-
ro handitzen ari da langabe-
zia datua. Irailean 3.707 lan-
gabe zeuden (%,12,44).

urteko hirugarren 
datu txarrena: 
azaroko langabezia

udalbiltza eta 
Topagunea bat
euskararen alde

toPAgunEA

Udalbiltzak babesa agertu dio 
Euskaltzaleen Topaguneak tokian 
tokiko euskaltzale elkarteekin 
abiarazitako Euskarak 365 egun 
ekimenari. Laguntza ere eman du 
hedapenerako www.365egun.eu 
webgunearen osaketan. 

INPAKTUEN KONPONKETA
Azkarragoa, 

ekologikoagoa 
eta ekonomikoagoa.

ez itxaron kristala 
guztiz apurtu arte 

kostu barik zuretzako.
Aseguru etxeekin 

zuzenean tramitatzen dugu.

TAILERRA ETA BULEGOAK BERGARAN: Santalaitz, 6 - 5. Pab. 83 P.K. Tel.: 943 76 36 09 Faxa: 943 76 73 45. 
TAILERRA IRURAN: Ibaiondo Bailara 17 Pab. 8 20271 Tel.: 943 69 16 16 Faxa: 943 69 12 47

PROMOZIO BEREZIA!

konponketa eginda, 
opari egingo dizugu euriaren aurkako 

tratamendua eta beira-garbigailu  
likidoaren nibelatzea.

Autoen kristalak konpondu, aldatu eta tindatu

20 urte zuekin!
Mila esker!

1993
2013
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EnEko AZkArATE  |  bErgArA

Jatorra, apala eta argia. Halako-
xea ageri zaigu hedabideetan 
Jagoba Arrasate Realeko entre-
natzailea (Berriatua, 1978). Ger-
tuan, baieztatu egiten da hasie-
rako aurreiritzia. Bergaran izan 
da oraingo astean, Euskararen 
Egunean. Hurbileko agertu da 
eta bertsotan ere ausartu da, 
bat-batean erantzuteko azkarta-
suna daukala erakutsita.
Euskararen Eguna ospatu duzu?
Bai, etxean, goizean goiz, alaba-
rekin. Eta, gero, Zubietan ere 
bai. Orri bat jarri dute jokalariek 
aldagelan, eta bakoitzari eskatu 
ipintzeko euskaraz gustukoen 
dugun berba. Jarri ditugu piloa, 
batzuk politagoak beste batzuk 
baino: maitasuna, musua… Bai-
na bukatu dugu txortan-eta modu-
ko berbekin. Barre batzuk egin 
ditugu. Polita izan da. 
Zuk zeuk zein ipini duzu?
Kamamila etorri zait momentuan, 
bi bider pentsatu barik. Polita 
da, baina ez daukat berba fabo-
ritorik. 
kirola euskaratzeko geroago eta 
ahalegin handiagoak egiten dira. 
ondo ikusten duzu?
Bai, beharrezkoa eta aberasgarria 
da. Kirola eta euskara ez dira 
bateraezinak; alderantziz, batera 
joan behar dute.
bergaran zaude, besteak beste, 
kirola euskaratzeko lanean dihar-
duten herriko kirolari eta kirol tal-
deei aitortza edo omenaldia egi-
teko ekitaldian. beharrezkoak, 
garrantzitsuak, dira horrela-
koak?
Jende asko dago kirolean, ezku-
tuan, isilean, lanean diharduena 
eta horietako askok lan hori eus-
karaz egiten dutela aitortzea 
beharrezkoa, komenigarria, da. 
Jendeak ikusteko zertan dabiltzan, 
ze lan egiten duten…
realeko aldagelan euskaraz?
Bai, euskaldun asko dago eta 
haien artean euskaraz jarduten 
dute eta ni neu ere haiei euska-
raz zuzentzen natzaie. Aginduak, 
taktika, zerbait zuzendu behar 
bada… bai entrenamenduetan 
edo bulegoan, eta baita partidue-
tan ere. Mikeli, Anso-ri, Prietori 
edo Markeli zerbait esan behar 
badiet, beti euskaraz. Berez ate-
ratzen zaigu eta, bestalde, aban-
taila ere bada, partiduetan kon-
trarioak ez du-eta ulertzen.
Zela hartzen dute hori atzerritarrek 
edo euskaraz ez dakitenek?
Normal-normal. Haiek ere hiruz-
palau berba egiten dituzte eus-
karaz, arraroenak edo grazia 
handien egiten dietenak… Batzuek 
ulertu ere egiten dute.

Euskarak 365 egun dio leloak. Zu 
zeu ere euskaraz bizi zara urteko 
egun guztietan?
Bai. Zubietan komentatu dugu 
gaur. Uste dut ona dela Euska-
raren Eguna ospatzea, egun bat 
egotea egutegian hori ospatzeko, 
baina, euskaraz, egunero, uneo-
ro, bizi behar dugu, urteko egun 
guztietan.
Etxean, lanean, lagunen artean, 
modu naturalean bizi zara euska-
raz?
Bai, lanak hartzen du nire egu-
nerokoaren zatirik handiena, 
baina, bai, emaztearekin, alaba-
rekin, aitarekin, amarekin, lagu-
nekin… beti euskaraz. Nire ingu-
runea oso euskalduna da. 
Arrasaten egin zenuen debuta rea-
larekin. Ze oroitzapen duzu orduko 
partiduaz?
Oso polita izan zen. Berezia, 
benetan, ez bakarrik lehena iza-

tearren, nahiz eta adiskidantza-
ko partidua izan. Halako futbol 
zelaietan ibilitakoa naiz, bai 
jokalari eta baita entrenatzaile 
moduan ere. Debuta probintzian 
egitea berezia da. Eta partidu 
aurreko berbaldian jokalariei 
ohartarazi nahi izan nien parti-
duak zeukan garrantziaz, eman 
behar genuen irudiaz; izan ere, 
lurraldetik jende asko dator gu 
animatzera, zale asko dauzkagu 
atzean eta horiekiko errespetuz 
eta eskuzabal jokatu behar dugu. 
0-12 irabazi genuen. Jakina, emai-
tza ez zen izan garrantzitsuena, 
baina gogoan daukat amaieran 
presidenteak deitu zidala eta 
esan zidala, txantxetan: "Orain 
uzten baduzu, inork baino pal-
mares hobea izango duzu!".
Hedabideen presioa-eta zela daroa-
zu?
Beti izan naiz kirol prentsa edo 
irrati saio bereziak entzutekoa, 
baina orain ez. Uste dut ez dela 
ona zeuri edo zeure taldeari buruz 
esaten edo idazten dena uneoro 
irakurtzen, ikusten edo entzuten 
egotea.  
Zaila da realeko entrenatzaile iza-
tea?
Ez. Nire kasuan, entrenatzaile 
moduan egin dudan ibilbidea 
prozesu bat izan da, ikasgai bat. 
Berez etorri da guztia. 
irakasle izateak lagundu dizu taldeak 
kudeatzeko?
Bai, seguruen, bai. Jokalari asko-
ri entzun diet esaten ez dutela 
beren buruak ikusten futbola 
amaitzen zaienean 20-25 lagunen 

aurrean berbetan. Irakaskuntzan 
horrenbeste urte aritu izanak 
harremanetarako-eta lagundu 
dit, bai.
Asko aldatu zaizu bizitza realeko 
entrenatzaile izatearren?
Egunerokoa, ohikoa, betikoa da: 
entrenatzea. Egia da gure rola 
aldatu egin dela. Erabaki inpor-
tanteak hartu behar dituzu eta 
zure erabakiek edo esaten ditu-
zunek oihartzun askoz ere han-
diagoa dute orain. Itziarren bizi 
naiz eta tarteka Berriatura joaten 
naiz eta han gauzak ez dira asko-
rik aldatu. Ezagun nintzen Rea-
leko entrenatzaile izan aurretik. 
Baina beste herri batzuetara 
banoa, edo Donostian kalean 
banoa, jendeak geratu egiten nau. 
Horretan bai aldatu da nire egu-
nerokoa.
irakasle zara lanbidez. Zumaian 
aritu zara azkenekoz?

Bai, etxetik, Itziartik, gertuko 
herri baten. Baina Euskal Herri 
osoan barrena ibili naiz luzaroan, 
baita Arabako Errioxan ere. Esa-
terako, Eskoriatzan eman nituen 
eskolak, Luis Ezeizan. Egunen 
baten berriro irakaskuntzara itzu-
li beharra izango banu, ez nuke 
atzerapauso moduan hartuko. 
Ze eman dizu irakaskuntzak?
Asko lagundu dit: jendearen 
aurrean egoteak, harremanak 
izateak pertsonekin, gurasoe-
kin…
Neguan fitxatuko duzue?
Beti izan naiz daukadanari erren-
dimendua ateratzen aldeko. Bai-
na baloratuko dugu unea heltzen 
denean. Sanseko gazteak ere hor 
daude.
Hurrengo hilabetean partidu garran-
tzitsuak dituzue, Errege kopa, 
derbia…
Kontuz ibili behar dugu Kopare-
kin, disgustu handiak izan ditu-
gu-eta azkeneko urteetan. Gure-
tako oso garrantzitsua da eta 
ilusio handia egiten digu, baina 
zuhurtasunez jardun behar dugu, 
berbak neurtuz eta gauzak tran-
kil hartuz. 
Errege bezperan, urtarrilaren 5ean, 
derbia Anoetan.
Urrun geratzen zaigu, baina baga-
biltza kontuari bueltak ematen. 
Izan ere, Gabonetako etenaldiaren 
osteko lehen partidua da eta data 
konplikatuak dira: atzerritarrak 
euren etxeetara doaz, geroago 
itzultzen dira, jan-edana kontro-
latu behar da… baina Erregeeta-
ko opari berezia egin nahi diegu 
zaleei, bizkaitarrei irabazita.
Aurretik, azken partidua duzue Txa-
peldunen ligan leverkusenen aur-
ka etxean. Ze garrantzi ematen 
diozue partidu horri?
Garrantzi handia ematen diogu 
denok. Txapeldunen Ligako par-
tidu bat irabazi gura dugu. Eta, 
bestetik, zaleekin zorretan ere 
bagaude. 
Ze moduz lumbreras eta bittor 
Alkiza zeure laguntzaileekin?
Oso ondo. Lumbreras ez nuen 
ezagutzen; Alkiza bai. Hark eka-
rri ninduen Zubietara Elgoibar-
tik, harrobiko arduraduna zenean. 
Hura izan da nire nagusia eta 
beti izan dugu harreman ona; 
orain neu naiz haren nagusia. 
Atleticen eta Realean aritu zen 
jokalari moduan eta bietatik ate-
ra zen ondo. Horrek asko esaten 
du haren alde.

Debagoiena

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.

Jagoba Arrasate, Bergaran, martitzenean.  |   EnEko AzkArAtE

Jagoba arrasate | realeko entrenatzailea

"realean, jokalarien artean, euskaraz jarduten 
dute eta ni ere euskaraz zuzentzen natzaie"

Jagoba Arrasate bergaran izan da Euskararen Egunean, kirola Euskaraz ekitaldian

zubietan ere Euskararen Eguna ospatu zutela dio, euskal berba gustukoenak aukeratuta

"kirolak eta 
euskarak batera 
joan behar dute ez 
dira bateraezinak"

"Futbola nire pasioa 
da, baina gauza 
inportanteagoak 
badaude"

"irakaskuntzan 
aritu izanak lagundu  
egin dit taldeak 
kudeatzeko"

"Txapeldunen 
ligako partidu bat 
irabazi gura dugu, 
zaleei eskaintzeko"
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KOMUNIKAZIO tAlDeA

laguntzaileak

Mozioa
Jose Antonio Amundarain eta Jabi 
Altube eta Pedro Sologaiztoa
(duintasuna Elkartea oñati)
oñati

Gipuzkoako Duintasuna 
Elkarteko jubilatu eta 
pentsionisten izenean lau gai 
sartu genituen Oñatiko 
Udalean azaroaren 28ko 
plenoan azter zitzaten:

1-PPren gobernua egiten ari 
den pentsioen mozketen 
kontrako jarrera irmoa. 

2-Medikamentuen 
portzentaje bat berriz 
ordaintzearen erabateko 
gaitzespena. 

3-Gipuzkoako Onkologikoa 
Osakidetzan sare Publikoan 
sartzea eta ez pribatizatzea. 

4-Akordioa Batzar 
Nagusietara bidaltzea 
eztabaidatu eta dagokion 
erabakia har dezaten.

Han emandako iritziaren 
laburpena jasotzen dugu 
hemen: 

Madrilgo eta Gasteizko 
gobernuetatik jubilatu eta 
pentsionistoi medikamentuen 
berrordainketa inposatu zaigu.
Ia 450 medikamentu sare 
publikotik atera dituzte eta 
horiek eskuratzeko %100 
ordaindu beharko dugu.

Beste medikamentu 

guztietan berriz %10 ordaindu 
beharreko obligazioa jarri 
zaigu, nahiz eta Jaurlaritzaren 
dekretu baten ondorioz urtean 
18.000 eurotik behera kobratzen 
dutenei uztailetik hasita 
erretroaktiboki dirua itzultzen 
hasiko zaien, betiere gaixo 
objektibo egoeran daudenei. 
Beste guztiok %10 ordaindu 
beharko dugu medikamentu 
bakoitzeko, betiere pentsioak 
hiru mailatan sailkatuta, maila 
bakoitzari jarri zaion 
mugaraino.

Azken urtez urteko 
pentsioei kasu egiten badiegu, 
berriz, 2011n ez ziren igo, 
2012an %1 igo ziren eta 2013an 
%2 1.000 euro azpiko 
pentsioentzat eta %1 hortik 
gorakoentzat.

Autonomia Erkidegoan 
630.000 pentsiodunetatik 
500.000k 1.000 eurotik beherako 
pentsioa dute eta eros 
ahalmena gutxituaz doan 
neurrian egoera larritzen ari 
da, batez ere emakume 
alargunen artean.

Hala ere, erasoa ez da 
hemen bukatzen; orain, Pentsio 
Sistema Publikoa indargabetu 
eta suntsitu nahi dute 
Madrildik.

PP errekurtso 
ekonomikorik gabe uzten ari 
da Pentsio Kaxa eta aitzakia 
horrekin pentsio pribatuak 

gizendu nahi ditu.
Gure seme-alaben eta 

biloben etorkizuna ere jokoan 
dago eta borroka ez dugu gure 
pentsioei begira bakarrik egin 
nahi, ondorengoena ere ez 
baita izango lasai egoteko 
modukoa.

Pentsioak hemen kotizatu 
ditugu eta bertan kudeatzeko 
eskubidea daukagu, eta, 
horregatik, Gipuzkoako 
Duintasuna taldetik bertako 
Pentsio Sistema aldarrikatzen 
dugu.

Donostiako Onkologia 
Zentroa ere noraezean da 
Osakidetzan sartzeko agindua 
ez delako bete oraindik, eta 
pribatizatzeko maniobrak 
baztertuta sare publikoan ikusi 
nahi dugu.

Gaur bertan, plenoaren 
aurretik, kontzentrazioa egin 
da plazan egoera salatuaz, eta 
gu ere hor egon gara eta 
dinamika horrekin jarraitu 
beharko da aurrerantzean ere 
pentsionisten elkarte, 
plataforma, asoziazio... denok 
bat eginaz.

Hauxe da plenoan 
esandakoa laburpen gisa: 
pentsioak eguneratzea; 
murrizketen aplikazioaren 
etena; berrordainketarik ez; 
guztiontzako izango den 
kalitatezko osasungintza 
publikoaren alde egitea.

Eskaera hauei Udaleko 
ordezkari politikoek emandako 
erantzuna honakoa izan zen:

EH Bilduk gure eskaera 
guztien defentsa egin zuen eta 
goitik behera onartu zituen.

PNVkoak, berriz, aurreneko 
puntuarekiko adostasuna 
agertu bazuten ere, abstenitu 
egin ziren.

Arnasguneak 
hedatuz, 
etorkizuna landu
maren belastegi
(bergarako udaleko Euskara, gazteria 
eta Hezkuntza zinegotzia)
bergara

Abenduaren 3a, Euskararen 
Eguna. Aurten ere, Euskararen 
Egunean izango da tarterik 
ospakizunetarako, 
hausnarketarako edota 
aldarrikapenerako. Eta, 
horretarako, ekitaldi ugari eta 
askotarikoak antolatuko dira 
Euskal Herriko luze-zabalean. 

Lehenik eta behin, 
Euskararen Egunak ospatzeko 
egun bat izan behar duelakoan 
gaude. Izan ere, euskara maite 
dugunok badugu zer ospatu 
2013ko abenduaren 3an. 
Euskara bizirik da, baditu 
hiztunak, eta etorkizuneko 
ateak zabalik ditu oraindik ere. 
Baldintzarik gogorrenetan ere, 
aurrera egin du euskarak, eta 
horrek etorkizunarekin baikor 
izateko arrazoiak ematen 
dizkigu. 

Geroa euskaraz eraikitzeko, 
ordea, garrantzitsua da zertan 
ginen jabetu eta egun zein 
egoera daukagun ikustea. Eta, 
gaur egun daukagun egoerari 
erreparatzen badiogu, zonaren 
arabera, oso egoera 
soziolinguistiko ezberdin eta 
kontrajarriak dauzkagula 
ohartuko gara. Oraindik ere, 
arrotz dabil euskara bere 
herriko hainbat eremutan, 
aitortza ofizialik gabe eta lege 
babesik gabe. Aldiz, nagusi da 
gure herriko beste hainbat 
eremutan.

Horregatik, tokiko 
errealitatetik abiatutako 
aurrerapausoak bultzatu behar 
ditugu. Herriz herri 
euskararen arnasguneak 
hedatuz landu behar dugu 
etorkizuna. Gure udalerria 
euskararen arnasgunea da, >

g u t u n a k

E
gunotako emozio eta 
sentipenak koloretara 
pasatu ditut. 

Urdina eta arrosa. 
Gabonak gertu daude, eta 
telebistan eta dendetan hau-
rrentzat jostailuek presentzia 
handia hartu dute. Gauzak 
aldatu direla eman arren, 
oraindik bide luzea dugu egi-
teko. Berdintasunaz hitz egi-
ten dugu, baina txikitatik 
bakoitzari rol konkretu bat 
betetzera zuzentzen ditugu. 

Beltza. Hainbat albisteren 
kolorea. Batetik, Fagor elek-
tratresnen itxiera. Lanpostuen 
galtzetik haratago hausnar-
ketarako bide luzea uzten 
digun itxiera. Bestetik, zapal-
tzen gaituen estatu ilun horre-
tatik heltzen zaizkigun berri 
beltzak. Hezkuntza erreforma 
ankerra eta presoek Sevillako 
espetxean bizi duten egoera 
larria. Besarkada bero bat!

Gorria. Gazte ekimenaren 
logotipoko izarraren kolorea. 
10 urte Atxabalta animatzen, 
alternatibak proposatzen, giroa 
jartzen. Generazio berrien 
arteko lotura saretzen. Eta 
hor dihardute hasieratik Zan-
gitu eta Elik egurra ematen. 
Aupa zuek! 

Laranja. Sinesgarriak ez 
diren epaiketa eta sententzien 
aurrean planto egiteko, laran-
jez margotu ditugu Euskal 
Herriko hainbat txoko . Kon-
promisoaren kolorea, kolore 
solidarioa, borrokarako kolo-
rea, ilusioaren kolorea, herria-
ren kolorea. Libre!

Ortzadarra. Kolore festaren 
amaiera. Etapa baten amaie-
ra, gatoz eta bagoaz. Bidean 
aztarna luzea utziko didan 
bizipen pila bat batu ditut 
Txatxilipurdin. 3 urte, goiz 
eta batzuetan gabe. Ai, ene, 
zenbat bizipen! Zuekin bizi-
takoak bizitza ikusteko modua 
aldatu dit eta zuek zarete 
errudunak. Eskerrik asko 
bihotz-bihotzez. Hau ez da 
agur bat, Txatxilitruskitarra 
izango naiz aurrerantzean.

Kolore festa

z a b a l i k

gArikoiTZ
iTurbE
goiena.net/iritzia/

AlEx ugAlDE | http://goiena.net/iritzia/

m a r r a z k i z
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zorionez; beraz, lehenik eta 
behin ezinbestekoa zaigu 
dagokigun aitortza ofiziala 
aldarrikatzea. Horrekin batera, 
gune hauen erabateko 
normalizaziorako beharrezko 
ditugun hizkuntza politika 
ausartak garatzeko baliabideak 
exijitzea dagokigu, legea bera 
ere beharren neurrira egokituz.

Udalerri euskaldunetan 
biztanleen %70ek baino 
gehiagok dakite euskaraz, eta 
oro har, euskaraz bizi gara 
bertako herritarrok. Udalerri 
euskaldunek euskararen 
arnasgunerik zabalena osatzen 
dute. Eta hizkuntza batek, 
biziko bada, nagusi izango den 
eremuak behar dituenez 
ezinbestean, udalerriok funtzio 
garrantzitsua dute euskararen 
geroan. 

Horregatik, garrantzitsua da 
udalerri euskaldunetako 
administrazioak, batetik, gaiari 
beharrezkoa zaion garrantzia 
ematea; eta herritarrok, 
bestetik, euskararen geroan 
jada jokatzen dugun paperaz 
jabetu eta euskararen inguruan 
sentsibilizatzea. Gure herriak 
erreferentziazkoak dira 
euskarari dagokionez, eta 
ondorioz, baita bertako 
herritarrak ere. Gune hauetan 
egiten diren hizkuntza 
politikak eta norbanakook 
egunerokoan ditugun hizkuntza 
ohiturek, jarrerek eta joerek 
eragin zuzena dute 
euskararengan. 

Gure herritik abiatuta, 
herritar soilen inplikazioaz, 
elkarte eta eragileekin bat 
eginez eta instituzio publikoen 
laguntzaz pauso sendoak eman 
ditzakegu euskararen 
arnasguneak zabaltzeko. 
Bergaratik inguruko 
herrietara, Bergaratik Euskal 
Herrira.

Bergarako Udalak, 2013ko 
abenduaren 3an, Euskararen 
Egunean, honako adierazpen 
hau plazaratu nahi du: 

-Bergaran euskara nagusi 
denez, hizkuntza politika 
ausart eta aurrerakoiak 
garatzeko baldintzak daude. 
Udalerri euskaldunok lege 
babesa eta baliabideak behar 
ditugu aurrerapauso sendoak 
eman ahal izateko. 

-Udalerri euskaldunek 
euskararen arnasgunerik 
zabalena osatzen dute. Eta, 
beraz, ezinbestekoa da Bergara 
bezalako udalerriek euskararen 
geroan jokatzen duten paper 
garrantzitsua aitortzea.

-Gure herria euskarari 
dagokionez erreferentziazko 
udalerria dela jakinda, 
konpromisoa hartzen dugu 
Bergara garapen 
sozioekonomiko eta 
soziokulturalak zein bestelako 
proiektuek sor dezaketen 
eragin soziolinguistikoa 
kontuan hartzeko. 

-Euskararen aurkako 
erasoekin amaitu behar da. 
Hainbat udalek onartutako 
hizkuntza irizpideen aurka 
jarritako helegiteek, esaterako, 

kalte nabarmena egiten diote 
euskararen normalizazioari. 

-Bergarako Udalak, herriko 
eragile eta norbanakoekin 
elkarlanean, euskararen aldeko 
lanean jarraitzeko konpromisoa 
hartzen du. 

Desobedientzia 
zibila(k)
ibai redondo
(bergarako Sortuko koordinatzailea)
bergara

Lege injustuen aurka eta auzo/
herri/mundu hobe baten alde 
egiteko tresna baketsua eta sarri 
eraginkorra izan ohi da 
desobedientzia zibila. Pertsona 
eta kolektibo askok erabili izan 
du eta gogorki jazarriak izan 
dira, baina garaipen handiak ere 
lortu izan dituzte: Ameriketako 
Estatu Batuetako beltzek, Martin 
Luther King buru, 
desobedientzia zibilaren bitartez 
arrazakeria gainditzeko garaipen 
garrantzitsuak lortu zituzten; 
Indian Mohandas Ghandi buru 
zuen desobedientzia zibileko 
mugimenduak Erresuma 
Batuarekiko independentzia 
lortu zuen; nuklearren aurkako 
mugimenduak, tartean 
desobedientzia zibileko ekimen 
ugari eginez, Euskal Herrian 
zentral nuklearrik ez egotea 
lortu zuen; Euskal Herrian 
derrigorrezko soldadutzaren eta 
militarismoaren aurkako 
mugimenduak desobedientzia 
eta intsumisioaren bidez 
Espainiako ejerzito inperialista 
eta genozidan ez parte hartzea 
lortu zuen… Arrazakeria, 
kolonialismoa, zentral 
nuklearrak, militarismoa, etab. 
garaitzea lortu da mobilizazioa 
eta desobedientzia zibilaren 
bitartez. Herri edo mundu 
hobea, justuagoa, solidarioagoa, 
ekologikoagoa lortzea da 
desobedientzia zibilaren 
helburua. 

Bergaran, aldiz, 
"desobedientzialari berrien" 
helburua zein da? Mundu 
hobea? Justuagoa? 
Ekologikoagoa? Arrazismoa 
gainditzea? Zakar poltsak ikusi 
ditugu zintzilikarioetan. 
Horietako ugari nahastutako 
hondakinekin, birziklatuko ez 
diren hondakinekin beteak. 
Gainera, mugimenduaren 
bultzatzaileek errauskailuaren 
aldeko jarrera hartu dute: 
osasunaren aurkakoa, 
ekologiaren aurkakoa, 
ekonomikoki garestia… En fin, 
beti bezala jarraitu, kontsumitu, 
ez birziklatu eta errauskailuan 
erre. Kapitalari, enpresa 
handiei, banketxeei, alderdi 
ustelei sumisioa eta 
birziklatzeko balio duen 
sistemari intsumisioa. Hamaika 
ikusteko jaioak. 
Desobedientziara berandu, oso 
berandu eta gaizki, oso gaizki 
iritsi dira batzuk.

Baditugu arrazoiak, bai, 
mobilizatzeko eta 

desobedientziarako. Bergarak 
baditu bestelako lehentasunak 
denbora galtzen ibiltzeko. 
Horiekin gelditzen gara gu: 
enpleguaren defentsan ari 
diren langileekin; pentsio 
duinen alde ari direnekin; 
elikagai bankua hornitzeko ari 
direnekin; presoen eskubideen 
aldekoekin; kalitatezkoa eta 
bertakoa den hezkuntza 
sistemaren aldekoekin; 
gizon-emakumeen aukera 
berdintasunaren aldekoekin; 
AHTren aurkakoekin; 
etxegabetzeen aurka ari 
direnekin; euskararen 
aldekoekin; bertako 
merkataritzaren aldekoekin… 
Zuekin gaude, Bergara hobe bat 
egiteko. Elkarrekin. 
Aldarrikapen txatxuak baztertu 
eta benetakoei heltzeko.

Hala, igandean Durangon 
elkar ikusiko dugu, 
mozorrotuta eta kulturaz 
gozatzen, auzipetuekin batera 
epaiketa politikoen aurka 
egingo den desobedientzia 
ekimen masiboan.

Ikurrina
mikel iturrospe eta lourdes idoiaga
(oñatiko EAJ-PnV)
oñati

Oñatiko Udalak, bandera 
jartzera behartzen duen 
sententzia betetzera obligatuta 
egonik, ikurrinaren omenaldi 
ekitaldi bat antolatu zuen 
abenduaren 1erako, aldi berean 
1977ko Korporazioari 
gorazarrea eginez (urte hartan 
legalizatu baitzen ikurrina). 

EAJ-PNVkook ekitaldi 
horretan parte hartzea erabaki 
genuen; izan ere, ikurrinak 
elkar ulertzearen ikur izan 
behar du, eta ez diskordiarena. 
Beti defendatu izan dugu 
ikurrina, legezkoa izan den 
garaietan eta klandestinitatean. 
Sabino Aranak orain 120 urte 
sortu zuenetik, beti defendatu 
izan da: gudariek gerran, 
Eusko Jaurlaritzako 
abertzaleek atzerrian, 
militanteek –inolako 
biolentziarik gabe– izaera 
ofizial, kultural edo 
kiroletakoetan aireratzen 
zutenean. Hau da, gaurdaino, 
bai errepresio garaian 
militante izanez eta bai 1977an 
legalizatu zenetik.

Eta orain, "arma hotsa" 
isildu denean, isil dadila ezker 
abertzaletik EAJren aurka 
erabili izan diren hitzena ere, 
banderaren alboan PNV 
española, PNV traidorea, PNV 
saldua ziotenak. Edo eta, 
EAJ-PNVk gobernatzen zituen 
erakundeetan bandera jartzera 
obligaturik egonda, honelako 
akusazioak egiten 
zizkigutenean: "Jardute hutsa, 
hipokrisia, euskal 
ikurrinarekiko konpromiso 
eza...". Min egiten zigun horrek 
eta, hala ere, isildu egiten 
ginen; orain ez dugu nahi izan 
txanpon berarekin ordaintzerik 

eta elkar ulertzearen alde 
jarraitzea erabaki dugu.

Eta beti, geure ideiak, geure 
pentsaera, geure programa eta 
egiteko moduak defendatzen 
jarraituko dugu, alde edo aurka 
egonez, baina hori bai, 
tinkotasunez kritikatuko dugu 
errespetu falta edo diskordia 
sustatu lezakeen edozein 
jarrera.

Ez da bidezkua!
irma Arabaolaza
oñati

Bagara ikasle dexente 
ostiralero Donostittik Oñatira 
faten garenak. San Prudentzion 
paradia egonda, bertan 
bajaitten gara, baiña konturatu 
gara parada horrek ez dauela 
fabore haundirik egitten. 
Ondiok badauz autobusak San 
Prudentzion geldiketan ez 
dianak, eta nik dakittela 
autobus danak dakoi bertan 
geldiketako obligaziñua. 
Askotan, autobusa martxan 
egonda ez zutittu ezkero, 
autobusa Arrasatera fango 
litzake San Prudentzion 
geldittu barik. Hori ez da 
bidezkua. 

Beste alde batetik, San 
Prudentzion bajaitten garelako 
ez dau esan gura maleta barik 
gatozela. Gidarixana korrika 
fan bihar izan du askotan 
maleterua eraitteko eskaketan. 
Gaiñera, bertan bajaitten dan 
pertsona bakarra bazara eta 
momentuan ez badau iñor be 
autobusera igoteko, autobusa 
fan eta maleta barik geldittu 
zara. Hori be ez da bidezkua.

Beste milla aldiz pasau 
xaku Donostiko autobusa San 
Prudentzioko rotondara 
aillegaitten ebillela mutur 
parian San Prudentziotik 
Oñatira dabillen autobusak 
ihes egittia. Horrek esan gura 
dau beste ordu erdi itxoin 
biharra eukitten dula autobusa 
hartu eta Oñatira fan ahal 
izateko. Behin pasaittia 
ulergarrixa da, baiña ostiralero 
berdiña pasaittia ez da bapebe 
ulergarrixa. Egualdi onakin 
umore pittin bateaz hartzen dia 
gauzak, baiña negu osua hola 
pasaittia merezi du ikasliok? Ez 
da bidezkua. 

Honekin danakin esan gura 
dotena da batez be autobusan 
ordutegixak hobeto antolatu 
biharra dauzela. Hiriburutatik 
datozen autobusakin bat etorri 
biher daue ordutegixak eta neri 
eta beste zenbait ikasleri oin 
arte, behintzat, ez dosku ezer 
be lagundu autobus honek. 
Gauzak zailddu besterik ez dau 
egitten; izan be, oin kotxe bat 
etorri bihar izaten da hainbat 
ikasleren billa ordu erdi 
itxoitten ez egotiatik, eta 
askotan samurraua eta dana 
izaten da autostop egittia, 
segidan baten batek hartzen 
zaittu eta. Benetan autobus 
zerbitzu honek onurarik 
ekarten dosku?

Astelehenian bertan pasau 
xakun beste gauza bat. Aillegau 
giñan San Prudentzioko 
paradara eta papel bat pegauta 
euen bertan. Esaten ebena zan 
autobus batzuk bertan ez ziala 
geldittuko, beste aldian 
geldittuko ziala. Orduan, 
hiriburu batetik datorren 
pertsona bat betiko paradan 
geldittu eta beste aldera pasau 
biher da Oñatirako autobusa 
hartu ahal izateko? Ez dau 
denporarik. Ordutegixak aldatu 
ezian, ez da autobus hori 
hartzera aillegauko, eta 
gaiñera, ez da bapebe komodua. 

Honekin danakin hainbat 
ikaslek eskertuko geke neurriren 
batzuk hartzeia. Ikasle dexente 
gara hola gabitzenak eta 
nahiko nekagarrixa da, egixa 
esan. Espero dot zeozetarako 
balixo izatia hemen idatzittako 
keja honeik.

Eskerrik asko!
Jabi, Joxerra eta    
nati Sanchez marco
Arrasate

Orain dela egun gutxi gure aita 
Tomas Sanchez hil zen. 

Eskutitz honen bitartez, 
senideok bene-benetan eskerrak 
ematen dizkizuegu samin 
agurrak bidali eta bere hileta 
zibilera etorri zineten guztioi.

Batez ere, bihotz-bihotzez, 
eskerrik asko eta mirespen 
sakona, ekintza zibilean 
mezuak idatzi eta irakurri 
zenituztenei, gure aitaren 
bizitzari buruz 
errekonozimenduz beterik.

Eskutitz honen bitartez, 
Iturbide egoitzako langileei 
eskerrak eman nahi dizkiegu. 

Gure gurasoek denboratxo 
bat eman dute hantxe. Beti, bai 
guraso, bai gu, atendiduta 
sentitu gara, eta jakin ezazue 
aitak eskertzen zuela zuen lana, 
eta miretsi ere bai, jakinez 
berak nahi zuen bezala beti 
ezin zela, baina bai miretsi eta 
errespetatu; berak bazekien 
laguntza behar zuela.

Gure amaren eta aitaren 
partez, horrenbeste eratan 
maitasuna eta elkartasuna 
erakutsi diguzuenoi, eskerrik 
asko, bihotz-bihotzez.

Agur bero bat, eta aurrera 
bolie!

(Negar egiten baduzu 
eguzkia galtzearren, malkoek ez 
dizute utziko izarrak ikusten; 
Rabindranath Tagore)

>
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ZUZENKETA

Aurreko egubakoitzeko GOIENAn, 
18. orrian, Olentzeroren sekretua 
lana iragartzeko erabili genuen 
argazkia ez zetorren bat 
antzezlanarekin. Guk publikatu 
genuena Mister Olentzero 
antzezlanari zegokion. Lerro hauen 
bidez barkamena eskatu nahi 
diegu antzezlan horretako aktore 
eta lagunei. 
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Ez zaitez galdu.

KOMUNIKAZIO tAlDeA

 EroskEtak DEbagoiEnEan Egin!

... eta hartu parte
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100 
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zozketan



2013-12-05  |  EguEnA  |  goiEnA10

H e r r i a k
oñAti

mirEiA bikuñA  |  oñAtI

Auzoko ekimena abian da Oñatin. 
Zazpi erdal hiztunek osatutako 
taldearekin hasi da lanean Urko 
Egaña dinamizatzailea. Helburu 
bakarra dauka: euskararen lurral-
dera kanpotik etorritako pertso-
nei euskararen berri ematea, 
beraiek dakarten hizkuntza eta 
kultur aberastasuna errekonozi-
tuz eta balioa emanez.

Oñatiko taldea eguenero elkar-
tzen da Bidebarrietan, eta asko-
tariko ekintzak egiten dituzte. 
"Elkarrizketa euskaraz egiteko 
gai izatea lortu gura dugu, eta 
hori lantzeko askotariko ariketak 
egiten ditugu. Adibidez, pintxo-
poteoan nola jokatu landu genuen 
aurreko astean. Edariak eta pin-
txoak nola eskatu, nola ordaindu, 
zerbitzariaren aurrean nola joka-
tu... Egunerokotasunean balia-
garriak izango zaizkien ereduak 
lantzen ditugu. Euskaldunok 
kuadrillaka antolatzen dugu gure 
aisialdia. Lagun taldean egiten 
ditugu gauza gehienak. Bada, 
guk ere kuadrilla bat izatera hel-
du gura dugu", esan digu Urko 
Egaña dinamizatzaileak. 

eguenero elkartzen dira 
Topaguneak eta Uemak herri 
euskaldunetarako diseinatutako 
plana da Auzoko, eta bi zutabe 
ditu ekimenak: auzokideak –eus-
karaz ez dakitenak, etorkinak 
edo bertakoak– eta auzotarrak 
–euskal hiztunak–. Oñatiko taldean 
zazpi auzokidek dihardute eta 
hiru auzotarrek. "Erantzun ona 
jaso dugu. Dei asko jaso genituen 

taldea osatzeko, baina askok ezin 
izan dute parte hartu ordutegia-
rengatik. Eguenetan elkartzen 
gara, 20:15ean. Ordu eta laurde-
neko jarduna egiten dugu", esan 

digu Egañak. Oraingo taldearekin 
urtea bukatu arte egongo dira. 
Horren ostean, beste talde bat 
sortzeko asmoa dute. 

Hori horrela, interesatuek 665 
73 66 05 telefonora deitu edo 
urko_egana@hotmail.com helbi-
dera mezua bidal dezakete. "Tal-
deko kide izan gura duten guztiei 
dei egiten diegu. Auzotarrak eta 
auzokideak ezinbestekoak dira 
ekimena aurrera eramateko. 
Azken horiendako baldintza baka-
rra euskaraz berba egiten jakitea 
da. Egitasmo aberasgarria da. Bi 
aldeek badute zer ikasi; beraz, 
animatu eta etorri taldea ezagu-
tzera", diote.

"esperientzia aberasgarria" 
Auzoko ekimeneko talde guztiak 
astean behin elkartzen dira, bai-
ta Oñatikoa ere. Euskara oinarri 
hartuta, bi aldeak elkar ezagutu 

eta elkarrengandik ikasteko asmoz 
elkartzen dira. "Auzotar garenok 
gure ama hizkuntza erakusten 
diegu. Gure herrian eroso sentitzen 
eta egunerokotasunean euskara 
erabiltzen laguntzen diegu. Baina, 
trukean, bestelako informazioa 
jasoko dugu. Euskal hiztunonda-
ko esperientzia aberasgarria da, 
beste hizkuntza, kultura eta ohi-
tura batzuk ezagutzeko aukera 
dugulako", esan digute Auzoko 
ekimenean parte hartzen dutenek. 
Aberasgarritasun horren adibide 
bat: Oñatin, egun, 35 hizkuntza 
baino gehiago hitz egiten dira. 
Oñatiko Udalak Auzoko ekimenean 
parte hartzeko dei egin zuenean, 
hainbat kartel (ikus beheko irudia) 
ipini zituen herriko hainbat gune-
tan. Sentsibilizazio kanpainari 
indarra emateko, herrian erabil-
tzen diren hizkuntzei keinu egin 
gura izan zien: errumaniera, wolo-
fera, italiera, mandarin txinera, 
kitxua, galiziera, poloniera...

ekimen bateratua
Auzoko ekimena Oñatin ez ezik 
Debagoieneko beste hainbat 
herritan landu dute eta lantzen 
dihardute. Bergaran, Aretxaba-
letan eta Eskoriatzan, esaterako. 
"Ekimen bateratua izanik, herri 
askotan dihardugu aldi berean. 
Ni neu dinamizatzaile naizen 
aldetik, oso gustura dihardut. 
Oso aberasgarria da", dio Urko 
Egañak.

Urtea bukatu arte zazpiko 
taldearekin jarraituko dute lanean, 
eta 2014an beste talde bat izango 
dute esku artean auzotarrek. Zuk 
ere euskarara hurbildu nahi 
baduzu, edo euskara beste batzuei 
hurbildu gura badiezu, gonbida-
tuta zaude!

Oñatiko Auzoko ekimeneko kideak: 'auzotarrak' eta 'auzokideak', Urko Egañarekin (goian, ezkerretik, lehena).  |   m.b.

Kaleko karteletako bat.  |   kontzEJuPEtIk

dAtuA

Horiek dira, hain zuzen, 
Auzoko ekimenean 
hasitako erdal hiztunak.

7
'AuzokIdE'

esAnAk

"Elkar 
ezagutzeko 
aitzakia da 
euskara" 

u r ko  e g a ñ a   |   d i n a m i z at z a i l e a

Auzoko abiarazi dute oñatin, topagunearekin eta uemarekin batera

'Auzotarrak' eta 'auzokideak' eguenero elkartzen dira bidebarrietan

Erdal hiztunak euskarara
hurbiltzeko ekimena

GABONETAKO ESKAINTZA!
Abenduaren 24an 
eta 31n ZABALIK!

Menua 18 €
Xanpain kopa barne
(edariak ez daude barne)

 Animatu eta etorri guregana!

Ondo pasa Gabonetan!Wok Sheng Xing Yuan
Mugarrieta industrialdea 10, C-B pab. 

San Andres auzoa • ARRASATE
943 79 90 29 • 629 41 59 58  
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g.A./i.g  |  ArrASAtE

Edukiontzi bidezko sistema berria 
2014ko bigarren seihilekoan abia-
raztea aurreikusten dute. Helbu-
rua da gutxienez gaikako bilke-
taren %70 lortzea, eta bederatzi 
hileko epea jarri dute horretara-
ko, sistema ezartzen dutenetik 
hasita.

Gaikako bilketa sistema ezar-
tzeari buruzko konpromisoa ez 
ezik, hondakinak kudeatzeko 
sistema iraunkorra lortzeko lan 
egiteko konpromisoa ere lortu 
dutela azpimarratu dute; eta gai-
neratu dute "denok irabazteko 

alde bakoitzak amore ematen 
jakitea" izan dela giltzarria.

Behin-behineko sistema 
Edukiontzi berdearen ordez bi 
edukiontzi izango dituzte, sarbi-
de kontrolarekin –oraindik zehaz-
teke dago txipa edo kontrolerako 
beste ze sistema erabiliko duten–: 
bata organikoarentzat eta bestea 
errefusa biltzeko. Hondakin orga-
nikoak bereizita biltzea da siste-
ma berriaren hobekuntza nagu-
sienetako bat.

Funtsezko aldaketak eginez, 
oraingo bilketa sistema egokitu 

egingo dute; behar diren edukion-
tziak jarriko dituzte herriko leku 
esanguratsuetan eta lur azpiko 
edukiontziak ere operatibo egon-
go dira. Auzo-konposta akordiotik 
kanpo geratu da, oraingoz.

Sistema ezarri eta hiru hila-
betera, bilketaren emaitzak azter-
tu eta bidezkoak diren zuzenketa 
neurriak ezarriko dira. Hiru hila-
bete geroago berriro ere emaitzak 
aztertuko dira, eta, azkenik, bes-
te hiru hilabeteren ostean bilke-
taren emaitzak ebaluatu egingo 
dira. Gaikako bilketa %70era 
iristen ez bada, hiri eremuan atez 
ateko sistema jarriko dute, baina 
adostutako helburua lortuz gero, 
sistema baliozkotzat hartu eta 
behin betiko jarriko dute.

informazio kanpaina
Beharrezko prestakuntza eta 
informazioa emango dituztela 
iragarri dute, eta gai honetan 

bikain dabiltzan udalerrien espe-
rientzien berri ere emango dute-
la gaineratu.

Asmoa da sistema berria eza-
rri arte hainbat informazio, pres-
takuntza eta sentsibilizazio kan-
paina egitea, eta horietan, Hon-

dakinen Mahaiko kide guztiek 
hartuko dute parte: "Garbi dugu 
zein garrantzitsua den jarrera 
bateratua sustatzea arrasatearren 
artean, apurka-apurka hondaki-
nen birziklatze kota handiagoak 
lortzeko".

Edukiontzi 
bidezko hondakin 
bilketa sistema
data zehatzik eman ez zuten arren, datorren 
urteko bigarren seihilekorako martxan nahi dute

J.D./i.g.  |  ArrASAtE

Datorren zapaturako, abenduaren 
14rako, Ganorazko keinuak eguna 
antolatu dute Arrasateko Udalak, 
Gureztatuk eta Emausek. Gano-
razko keinuen helburua da guztion 
artean bizitzeko beste filosofia 
edo eredu bat bultzatzea. 

Herriko hainbat eragilek bat 
egin dute ekimenarekin: Ibai
-Artek, Txatxilipurdik, Aspacek, 
Jakionek, Harremanek, Ekin 
Emakumeak eta Harremanek, 
besteak beste.

ekintzaz betetako eguna 
Goizean goiz hasiko dira; 10:00e-
tan zabalduko den azokan, bai-

larako hainbat artisauz gain, 
Txatxilipurdik jostailuak truka-
tzeko gunea jarriko du. Horrez 
gain, bidezko merkataritza pro-
duktuak egongo dira eta eguerdian 
hainbat kulturatako janaria das-
tatzeko aukera egongo da. 

Seber Altube plazan bigarren 
eskuko produktuekin apaindu-
tako egongelen erakusketa egin-
go dute eta Kulturaten ere hain-
bat tailer egingo dituzte; adibidez, 
sormen gunea egingo dute areto 
nagusian. 

Eta Biteri plazan, etxeko txi-
kien gozamenerako, Ibai-Arte 
merkatari elkarteak puzgarriak 
jarriko ditu.

Abenduaren 14a, 'ganorazko' 
eredu bat aldarrikatzeko eguna

mAIdEr ondArtzA

Euskararen Nazioarteko Eguna ospatu genuen martitzenean, abenduaren 
3; bizitzeko, aldarrikatzeko, plazaratzeko eta ospatzeko eguna 
euskaltzaleendako. Herriko ikastetxe, kultura elkarte eta eragileek egun 
berezi hori ospatzeko hainbat ekimen egin zituzten. Goiko irudian 
Arrasateko Udal Euskaltegiak antolatutako txokolate-jana duzue.

Euskarak gu gaitu hiztun

Hondakinen Mahaiko kideek egindako prentsaurrekoa.  |   ImAnol gAllEgo

Iaranen bezeroarekiko fideltasunari eta 
konfiantzari ematen diote garrantzia 
Ile-apaintzaile izateaz 
gainera, alorreko pro-
fesionalen hezitzailea 
ere bada Ines Andres, 
Iaran ile-apaindegiko 
arduraduna. Horrek 
abantaila ematen dio 
azken joeren, produk-
tuen… berri izateko.   

Londresko azken kon-
gresutik (urtero izaten 
dira) etorri berri, Ines 

Andresek gogora ekarri du 
han bezala Iaranen ere gero 
eta garrantzi handiagoa 
ematen dietela gizonen ile
-apainketa kontuei. Ema-
kumeendako moduan, 
haiendako ere produktu 
berritzaileak, gero eta bota-
nikoagoak, ilearen osasuna 
zaintzen dituztenak, eta 
luzaroan irauten dutenak 
eskaintzen dituztela. Oro 
har, horixe delako Iaranen 
oinarria: "Bezeroa fideliza-
tu, haren ileak behar duen 
moduan zainduta. Horrek 
gurekiko bisitak gutxitzea 
ekarriko dio, baina, era 
berean, gurekiko konfiantza 
areagotuko dio". Oraingo 
denboraldiari dagokionez, 
"80ko hamarkadan inspi-
ratuta" dagoela kontatu du, 

Azken joerak eta produktuak dira gure lanaren oinarri eta 
abiapuntu. Londresko kongresura joaten gara urtero eta 
asko ikasten dugu bertan, bereziki, joera berriei dagokienez

Iaran ile-apaindegiko lantaldea.

"joera moderno bilakatzeko 
beharrezko ukituekin eta 
punk estiloaren eraginare-
kin". Udaberri-udako joera 
horixe izango dela jakinda, 
Iaranen ere horixe aplikatu-
ko dute. "Korte eroso eta 
praktikoak eta era berean 
edertu egiten dituztenak 
datoz; kizkurrek indar han-

dia hartuko dute, afro-Richi 
estilora. Eta kolore asko 
ikusiko ditugu: arrosak, pas-
tel koloreak, urdinak… Bes-
talde, azazkalak ondo zain-
duta ikusiko ditugu, tatxue-
lak, stras eta bestelako 
aplikazio eta guzti", gaine-
ratu du. Bukateko, Andresek 
azpimarratu du Iaranen 

ilearekin lotutako arazoen-
dako irtenbideak ematen 
dituztela: koipea, ile-eror-
keta,  zahia (kaspa), 18 
urteko eskarmentua duten 
B-Princeparis laborategi 
ospetsuekin lanean. Hilero 
egiten dituzte ate irekiak, 
"konpromiso barik" arazoak 
diagnostikatzeko. 

Zerrajera 1 • ARRASATE • TEL.: 943 79 81 79

09:30 - 19:30 
Larunbatak: 08:00 - 14:30
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Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

Iturriotz, 9 ARRASATE  Tel.: 943 79 81 82

ImAnol gAllEgo

Gipuzkoako Merkataritza Enpresa 
Sarien 21. edizioan 10 Bitxiak 
kategoria sortu dute eta horren 
barruan saritu zuten aurreko 
astean Arrasateko Landaluze 
harategia. Pozik azaldu dira bertan 
lan egiten duten gizon eta 
emakumeak eta argazkian Ander 
Landaluze agertzen da, Iturriotz 
kaleko dendan, sariarekin.

Landaluze 
harategikoak
pozik, saria 
jasota

Japoniako Who the Bitch 
hirukotea igoko da gaur, 
eguena, gaueko hamarretan, 
Arrasateko Gaztetxeko ohol-
tzara. 2012ko maiatzean ere 
haien punk-rock doinuak 
entzungai egon ziren Gazte-
txean; hain zuzen, orduan 
ere, Koolturreko lagunek 
gonbidatuta etorri ziren. 

Who the Bitch talde 
japoniarra gaur 
Koolturren barruan

Z.v.D.m.  |  ArrASAtE

Abenduko ekimen arrakasta-
tsua izaten da azken urteeta-
ko gospel kontzertua. Aurten 
ere, abenduaren 23an izango 
da musika saioa; Georgia Mass 
Choir taldearen emanaldiaz 
gozatzeko aukera egongo da. 
Emanaldia Amaia antzokian 
izango da, 20:00etan hasita.
Sarrerak salgai daude; 20 euro 
balio du bakoitzak eta Arra-
sateko Udalaren webgunean 
eskura daitezke –gastuengatik 
0,90 euro gehiago kobratuko 
da–: http://www.arrasate-mon-
dragon.org. 

Georgia Mass 
Choir ikusteko 
sarrerak salgai

emaitzak

sonografos - haizea´s Weah 2-2
abokajarro- Jibaros F.C 4-7
Fidel & discipulos - Cantauri 2-2
sport in tus bragas - iluntz 3-4
betrayer - ostantz 5-4
lasagabaster - dribling 1-4
aldatz - birigarruak 8-1
Cantauri - sport in tus bragas 3-6

SailkaPena

  taldea J p
 1 aldatz 3 9
 2 dribling 3 9
 3 betrayer 3 9
 4 haizea's Weah 3 7
 5 iluntz 3 6
 6 lasagabaster 3 6
 7 Fidel & discipulos 3 4
 8 sonografos 3 4
 9 sport in tus bragas 3 3
 10 Jibaros F.C. 3 3
 11 Cantauri 3 1
 12 ostantz 3 0
 13 abokajarro 3 0
 14 birigarruak 3 0

oharra
Asteburu honetan ez 
da Zaldibarren jardu-
naldirik egongo.

z a l d i b a r

imAnol gAllEgo  |  ArrASAtE

Debagoienean hainbat ekimen 
antolatu eta gero, domekarako 
beste desobedientzia ekimen bat 
deitu du Libre herri mugimen-
duak. Desobedientzia zibilaren 
bidea hartu zuten lau gazteei 
babesa emateko mozorro eta 
kamiseta laranjak jantziko dituz-
te Durangoko Azokan.

Urrian Auzitegi Nazionalak  
beste prozesu bat ireki zuenetik 
Libre herri mugimenduak ber-
tso afariak, manifestazioak... 
antolatu ditu. Duela bi hilabete 
ezkero ezkutuan diren lau gaz-
te auzipetuak domekan Duran-
gon azalduko dira, eta herrita-
rrei mozorrotuta joateko dei 
egin diete Askegunea.com web-

gunean eskegi duten bideo baten 
bidez. Bertan hau esaten dute: 
"Mozorrotzen garenak gu baka-
rrik bagara gureak egin du; 
asko bagara, ordea, beraienak 
egin du". Libre herri mugimen-
duak bere egin ditu hitz horiek 
eta jendeari mozorro desobedien-
tea jantzeko gonbita egin dio.

Kamiseta laranjak Durangon 
ez ezik Arrasateko Irati tabernan 
ere eros daitezke eta maskarak 
egiteko Askegunean.com-en txan-
tiloi bat ere badago. Azokara 
mozorrotuta joateaz gain, dome-
kan 13:00etan Landako azoka-
gunetik irtengo den kalejira 
desobedientean parte hartzeko 
proposamena egin diete deba-
goiendar guztiei.

'Mozorro desobedientea' janzteko 
dei egin dute Durangora begira

Arrano elkartean egindako agerraldia.  |   ImAnol gAllEgo

ZuriñE vElEZ DE mEnDiZAbAl

Abenduaren 6an San Nikolas 
eguna ospatzen da; tradizio han-
diko data, hain zuzen. Izan ere, 
urtero-urtero herriko neska-mu-
tilak goizetik kalera irteten dira, 
dela etxeetatik kantuan, dende-
tatik zein udaletxetik botatzen 
dituzten gozokiak eskuratzeko 
helburuarekin. 

umorezko lehia 
Lehen, gaztetxoak ezagunen 
etxeetara bertaratzen ziren, txi-
rrina jo eta kantatu ondoren, 
leihoetatik botatzen zizkieten 
litxarrerien zain geratzen ziren. 
Erronda eginda eta poltsa bete-
ta, eguerdi partean udaletxera 
bertaratu eta balkoitik udal 
ordezkarien txanda izaten da. 
Eta bihar ere errepikatuko da 
irudi hori.

Baina, gainera, iaz auzoetara 
ere zabaldu zituen Udalak boloak, 
eta aurten bigarrenez erdigune-
tik kanpo ere ospatuko dute San 
Nikolas. Eta merkatari batzuek 
ere egingo dute bat festarekin. 

Ohiturak aldatzen joan dira 
denborarekin, baina aldatu ez 
dena nesken eta mutilen arteko 
umorezko lehia da. Neskai dana, 
mutilai bapez... Mutilai dana, 
neskai bapez, dio kantuak, eta 
horixe entzungo da bihar ere 
Arrasateko kaleetan.

Kantatuz gozokiak 
jasotzeko eguna 
neska-mutilentzat
San nikolas eguna ospatuko da bihar, azaroak 6, 
eta neska-mutilak kalera irtengo dira beste behin

SAN NIKOLAS 
BOLOAK

12:00 Auzoetan egingo 
dituzte boloak: musakolan 
eta uribarrin ere banatuko 
dituzte gozokiak. uribarrin, 
usaetxe plazatik 11:00etan 
kalejira egingo da.

12:30 Herriko Plazan 
egingo dute San nikolas 
boloa, udaletxeko balkoitik.

oHarra
euria bada, uarkapen izango da.
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Ideia lehiaketan botoa 
eman dezakete herritarrek
monikA bElASTEgi  |  bErgArA

Udalak antolatutako Ideia Zapa-
rrada lehiaketa aurrera doa. 
Lanak aurkezteko epea bukatu 
da eta orain herritarrek ideia 
eta proiektu onena bozkatzeko 
aukera izango dute.  

Urriaren 21era arteko epea 
izan zuten herritarrek euren 
proiektu eta ideiak aurkeztuta 
lehiaketan parte hartzeko. Guz-
tira, hamabost proiektu eta sei 
ideia izan dira lehiaketan parte 
hartu dutenak eta orain ideia 
eta proiektuak baloratzeko txan-
da heldu da. Aurkeztutako ideia 
eta proiektuek bi balorazio mota 
izango dute: Alde batetik, Udal 
ordezkariekin osatutako epai-
mahai batek egindakoa eta balo-
razio orokorraren %50 balioko 
du. Balorazio hori dagoeneko 
eginda dago, baina isilpean man-

tenduko da herritarren bozketa 
bukatu arte. Bestetik, herritarrek 
egindakoa: balorazio orokorraren 
%50 izango da.

orain herritarren txanda 
Balorazioak erabat anonimoak 
dira. Epaimahaiak dagoeneko 
balorazioa egina dauka eta orain 
herritarren txanda da. Hain zuzen, 
herritarrek proiektu eta ideiak 
abenduaren 10etik, datorren mar-
titzenetik 17ra bitartean balora-
tu ahal izango dituzte. Horreta-
rako bi modu egongo dira eta 
herritar bakoitzak boto bakarra 
eman ahal izango du: alde bate-
tik, www.bergara.net webgunea-
ren bitartez bozkatu ahal izango 
du ideia eta proiektuak bertan 
ikusita, eta udal ordezkarien 
esanetan horixe da modurik ero-
soena. Bestetik, osoko bilkuren 

aretoan ere ikusi ahal izango 
dira goizez eta arratsaldez eta 
udaletxean bertan ere bozkatu 
ahal izango da: goizez Idazkari-
tzan; arratsaldez, Udaltzain-
goan.   

saria bozkatzen dutenendako 
Bozka ematen duten herritarren 
artean sariak zozketatuko dira; 
hiru sari, hain zuzen ere: herri-
ko denden artean gastatu ahal 
izateko 150 euroko bonua; herri-
ko jatetxe batean gastatu ahal 
izateko 100 euroko bonua; eta 
Agorrosin Ekintza Gunerako 
urte osoko bonua. 

Ideia Zaparrada lehiaketako 
irabazleak sari banaketa ekital-
dian emango dira aditzera. Sari 
banaketa ekitaldia abenduaren 
23an izango da, 19:00etan, osoko 
bilkuren aretoan.

Hilaren 10ean irekiko da epea eta boto emaileen artean sariak zozkatuko dira

Z.v.D.m./i.E.  |  bErgArA

Protesta ekintza egin zuten aste-
lehenean San Martin plazan, 
Bergara Garbia plataformak dei-
tuta. Atez ateko sistemaren kon-
tra orain arte etxeko balkoietan 
zituzten zabor poltsak udaletxe 
aurrean utzi zituzten. Ondoren, 
ordu erdiko elkarretaratzea egin 
zuten plazan. 

Horrekin batera prentsa-oha-
rra kaleratu du plataformak, eta 
hauxe adierazi du: "Zoritxarrez, 
azkenean atez atekoa inposatuko 
digu gure Udal Gobernuak. Ez 
dituzte kontuan hartu nahi izan 
egindako protestak, manifesta-
zioak, balkoietan jarritako poltsak 
ezta egindako kontsulta ere". 

Atez atekoa sistema "garestia" 
dela eta "Oñatiko Udalak 250.000 
euroko zorra duela" gaineratu 
du Bergara Garbiak.

"Inprobisazioz" jokatzea eta 
"hondakinekin zer egin zehazten 
duen proiektu seriorik ez izatea" 
leporatu dio Udal Gobernuari. 
"Gobernatzeko moduaren ondorioz 
Udalak zorpetzen" ari direla eta 
"zor horiek kitatzeko urte asko 
pasa behar direla" azaldu dute.

Hondakinak betiko lekuan 
Aurrerantzean Bergara Garbia-
koek etxeko hondakinekin zer 
egingo duten ere argitu dute oha-
rrean: "Hondakinak poltsetan 
jarriko ditugu, organikoa eta 
errefusa banatuz, eta betiko lekue-
tan utziko ditugu. Edukiontzirik 
ez badugu, lurrean utziko ditugu 
zintzilikarioen aldamenean".

Amaitzeko, eskerrak eman 
dizkiete herritarrei egindako 
ekimenetan parte hartu eta lagun-
tza emateagatik.

Balkoietan zintzilikatutako zabor poltsak 
udaletxe aurrean utzi dituzte protesta gisa
Atez ateko sistema "garestia, bidegabekoa eta ez eraginkorra" dela salatu zuten

Plataformaren deiarekin bat egindako herritarrak, plazan utzitako zabor poltsak aurrean dituztela.  |   zurIñE VElEz dE mEndIzAbAl

Gaur izango du jarraipena 
joan den astean hasitako arte-
terapia ikastaroak. 17:30etik 
20:30era izango da ikastaroa-
ren bigarren saioa Miguel 
Altuna institutuan. Parte-har-
tzaileei artearen bitartez adie-
razten irakatsiko diete, krea-
tibitatea eta tentsio fisikoa 
nahiz mentala landuta.

Arteterapia ikastaroko 
bigarren saioa izango 
da gaur Miguel Altunan

Equo Bergara alderdi ekolo-
gistak hitzaldia antolatu du 
astelehenerako kultur etxean. 
19:30ean hasiko da eta lau gai 
landuko dituzte: basamortuak 
gizakiarendako dakarren ara-
zoa, Fiare moduko banku 
etikoen jarduna, kooperatiba 
energetikoa eta Oparitu 
zuhaitz bat egitasmoa.

Equo Bergararen 
hitzaldia astelehenean 
herriko kultur etxean 

k.g.

Irakurle batek kexa hau 
helarazi digu: "Goimendi 
auzoko lur jabe batek 

San Migel ermitaren ondoan ur 
depositua jarri du. Bere lurrak 
dira, baina nola da posible halako 
ingurunea ez errespetatzea? 
Angiozar edo Bergarako Udalak 
ez du ezer esatekorik?".

Goimendiko ermita 
ondoan depositua

t x a l o a k  e ta  t x i S t u a k

Abenduaren 6an ZABALIK gaude!

Etxeko kortinak • Ohe estalkiak • Alfonbrak neurrira

ArGAZki DeNDA

Barrenkalea 35 • BERGARA • 943 76 24 12

Matxiategi Kalea, 1 20570 Bergara, Gipuzkoa Barrenkale 14 • BERGARA • TEL.: 943 76 97 56  

Zatoz Bergarara!
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Asteburu honetan, Bergarako 
eskubaloi taldeak Erandio 
talde bizkaitarra izango du 
aurkari. Bergararrek kanpoan 
jokatuko dute eta partidu 
interesgarria izango da, ber-
gararrak bigarren postuan 
baitaude sailkapenean eta 
erandiotarrak, aldiz, lauga-
rren, bi puntura.

Soraluze Eskubaloi 
taldeak Erandio 
bisitatuko du

Soraluze saskibaloi taldeak 
atsedena izango du asteburu 
honetan. Tecnun taldearen 
aurka galdu ondoren, berga-
rarrak hamargarren postuan 
daude sailkapenean. Datorren 
asteburuan, berriz, Interna-
cional taldearen aurka lehia-
tuko dira; erdialdean dauden 
taldeen arteko lehia, beraz. 

Saskibaloi taldeak 
asteburu honetan 
atsedena izango du

A.E  |  bErgArA

Urteroko ohiturari jarraituz, 
aurten ere Gabonetako saski-
baloi torneoa antolatu du Ber-
garako Kirol Elkarteak. 

Gabonetako hiruko txapel-
keta Udal Pilotalekuan izango 
da abenduaren 26an eta 27an. 
Izen-emateko epea irekita dago 
jada eta hil honen 18ra arte 
egongo da zabalik. Ordutegiari 
dagokionez, benjamin eta haur 
mailetako jokalariek goizean 
eta arratsaldean jokatuko dute, 
10:00etan eta 16:00etan. Kimu 
mailakoei dagokienez, aben-
duaren 27an jokatuko dute, 
10:00etan.

Haur mailako Gabonetako 
torneoari dagokionez, Labega-

raietako Kiroldeagian jokatuko 
da abenduaren 28an eta 29an. 

Prezioak 
Izena emateko orduan inpri-
maki bat bete beharko dute 
interesatuek. Bertan, jokalarien 
datuak batuko dituzte; besteak 
beste, izen-abizenak, telefono 
zenbakia... Gainera, adin txi-
kiko parte hartzaileen kasuan,  
gurasoek sinatu beharko dute 
inprimaki hori, euren baimena 
emateko. Talde bakoitza lau 
jokalariz osatuta egongo da. 
Prezioei dagokienez,  10 euroko 
transferentzia egin beharko 
dute interesatuek inprimakian 
aipatzen den Kutxabankeko 
kontu zenbakira. 

Gabonetako saskibaloi torneoan 
izena emateko epea ireki dute

A.E  |  bErgArA

Domeka honetan, Bergarako nes-
ka-mutikoek antzerki batez dis-
frutatzeko aukera izango dute; 
izan ere, Amama Anaren bidaia 
antzezlana izango da ikusgai, 
Zabalotegi aretoan, 18:00etatik 
aurrera. 8 urtetik gorakoei zuzen-
dutako antzerkia da eta 4 euro 
balio du sarrerak. 

La Papa Antzerki taldea 
La Papa Antzerki taldeak gure 
gizartean eragin eta herritarren-
tzat garrantzitsuak diren gaiak 

jorratzen ditu antzezpenen bidez. 
Urtez urte, sentsibilizazio proiek-
tuak aurrera eramaten dabiltza 
eta euren apustua guraso elkar-
te, emakume gela, nagusi eta 
beste hainbat erakunderekin 
harreman zuzena izan eta haus-
narketara bultzatzea da. Hortaz, 
antzezpenen bitartez, eta adin 
bakoitzera egokituz, hausnarke-
ta bultzatzea dute helburu. Gai-
nera, esperientzia handiko taldea 
da eta 2008a ezkero hainbat 
antzezlan aurkezten dihardute 
herriz herri.

La Papa Antzerki taldeak 'Amama 
Anaren bidaia' antzezlana 
aurkeztuko du domeka honetan

AnE ETxEbErriA  |  bErgArA

Taila Eskolako ikasleek euren 
lanak aurkeztuko dituzte aurten 
ere Aroztegi erakusketa aretoan. 
Abenduaren 6an irekiko dute 
erakusketa. Manuel Gabilondo 
Taila Elkarteko presidentea da 
eta erakusketaren nondik nora-
koak kontatu dizkigu.
Zein da erakusketaren helburua?
Urtean zehar egiten ditugun lanak 
aurkeztea da gure helburua. Urte 
osoan, egunero elkartzen gara 

eta gure lantxoak egiten ditugu. 
Gainera, ikastaroa ere antolatzen 
dugu eta ikasleek euren lanak 
erakusten dituzte.
Zenbat lan izango dira ikusgai?
60-70 lan izango dira ikusgai. 
Denetarik egongo da, gainera: 
kutxak, erlojuak, figurak, argi-
zaiolak, koadroak... 
berrikuntzarik aurten?
Bai; aurten, erakusketan, asko-
tariko egurrak izango ditugu 
ikusgai. Hainbat egur taula eka-

rri ditugu, ikusleek bereiz deza-
ten egur mota bakoitzak ze gora-
behera dituen. Erakusketaren 
barruan egur moten erakusketa 
txikia egongo dela esan daiteke, 
beraz.
Eta zuek zein egur erabiltzen duzue 
lan egiteko?
Ba, denetarik: haritza, pagoa, 
gaztaina...
Erakusketak bi aste iraungo du.
Bai; beste urte batzuetan astebe-
tez izan ditugu gure lanak ikus-
gai, baina aurten Udalaren lagun-
tzaz bi astean izango dugu, aben-
duaren 6tik (egubakoitza) 22ra 
arte (domeka). Iaz, jende asko 
etorri zen erakusketara; 1.400 
pertsona, gutxi gorabehera. Ea 
aurten ere jendea animatzen den 
eta Aroztegira etortzen den.
Elkarteari dagokionez, noiz sortu 
zenuten?
Ba, estatutuak duela 10 bat urte 
egin genituen, baina aurretik ere 
elkartzen ginen. 35 bat kide gau-
de, gehienok erretiratuak gara, 
eta, tabernan egon beharrean, 
egunero hemen elkartzen gara 
eta lantxo batzuk egiten ditugu. 
Ikastaroa ere izaten dugu; adibi-
dez, momentu honetan taila ikas-
taroa martxan jarri dugu, maia-
tzera arte iraungo du, eta, nahiz 
eta martxan egon, nahi duen orok 
parte har dezake. Eguaztenero 
izaten da, 18:00etatik 20:00etara. 
Herrian zaletasunik badago?
Nik uste dut baietz. Gainera, 
zenbat eta gehiago landu, orduan 
eta lan hobeak ateratzen dira eta 
gauza politak egiten ditugu, gero 
familiakoen artean banatzeko. 

Manuel Gabilondo, Aroztegi aretoan.  |   AnE EtxEbErrIA

manuel gabilondo  | taila elkarteko presidentea

"Kutxak, argizaiolak, 
figurak... 60 lan baino 
gehiago erakusgai ditugu" 
Abenduaren 6tik 22ra egongo da zabalik 
erakusketa, martitzenetik domekara bitartean

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA

TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

BEHEKO
TABERNA

Menestra 
eta untxia dira 

gure berezitasunak

ANGIOZAR   
Tel.: 943 76 55 74

Patri Bideluzeren lagunek 
zapatuko omenaldira joan ziren 
senide eta lagun guztiei eskerrak 
eman nahi dizkiete, eta, aldi 
berean, auzokideei sorrarazitako 
eragozpen guztiengatik 
barkamena eskatu. Halaber, 
Goienatik barkamena eskatu nahi 
dugu, egubakoitzeko paperean 
abizena gaizki jarri genuelako. 

Patri 
Bideluzeren
lagunen 
eskertza

A.E
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AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E

606 58 18 10 - www.txipi.com

Leiho isolatzaileak
PVC, aluminioa, beira, egurra

Aitor Zabaleta Agirre
Amillaga 5 behea

BERGARA

E-posta.: txipi@txipi.com
www.txipi.com

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

o.E.  |  oñAtI

Hard-rock-stoner musika estiloa 
lantzen duen Bagauda talde 
oñatiarrak zazpi kantuz osatu-
tako diskoa egin du eta bihar, 
egubakoitza, iluntzean aurkez-
tuko du Ona tabernan egingo 
duen kontzertuan. 19:00etan 
izango da. 

Gogoz 
"Zuzenekoak egin izan ditugu 
aurretik, baina diskoaren aur-
kezpen kontzertua izango da 
hau, eta hori berezia da. Ohol-
tza gainean egotea zer den bada-
kigu, eta alde horretatik ez 
gaude urduri, baina berezia 

izango dela badakigu, gogo han-
dia dugu", aitortu du Julen 
Agirrek, taldeko gitarra jotzai-
le eta abeslariak. 

Agirrerekin batera beste 
hiru lagunek osatzen dute Bagau-
da taldea 2010eko uda ezkero. 
"Musikan aspalditik ibili arren, 
talde hau lehen esperientzia da 
laurondako. Errekaldeko loka-
letan entseatzen dugu", dio 
taldeko kide Julen Agirrek.

Biharko aurkezpenaren 
ostean salgai jarriko du lehen 
diskoa Bagauda taldeak. Duran-
goko Azokan ere egongo da 
salgai diskoa, Musikazuzenean
-en erakusmahaian.

Zazpi kantuz osatutako lehen lana 
aurkeztuko du bihar Bagaudak

o.E.  |  oñAtI

Opor egunetan eta zubietan 
egin ohi duen moduan, astebu-
ru honetarako ere bisita gidatu 
bereziak antolatu ditu Oñatiko 
Turismo Bulegoak; Santi Spi-
ritus Unibertsitatea eta San 
Migel Parrokia ikusteko bisita 
gidatu bereziak izango dira.  

Hiru bisita 
Hiru bisita berezi antolatu 
dituzte guztira, bihar, etzi eta 
etzidamu egingo dituztenak. 
"Egubakoitzeko eta zapatuko 
bisitak 12:00etan egingo ditugu 
eta domekakoa, berriz, 11:00etan. 
Bi bisitak berdinak izango dira; 
hau da, unibertsitatea eta parro-
kia erakutsiko dizkiegu bisita-

riei", azaldu du Turismo Bule-
goko Edurne Urteagak.

Aurreko urteetako esperien-
tzia zein den ikusita, asteburu 
honetako bisitari gehienak 
ingurukoak izango direla uste 
dute Turismo Bulegoko langi-
leek. "Gipuzkoa, Bizkaia eta 
Arabako herritarrak etorri ohi 
izan dira abenduko zubian", 
dio Urteagak. Dena den, bihar-
ko, egubakoitza, Insersoko tal-
de baten bisita lotuta dute 
dagoeneko, eta domekako bisi-
tara taldetxo bat datorrela ere 
badakite. Bisitetara joatea gura 
izanez gero, komeni da aurrez 
izena ematea, eta horretarako 
bideak hauek dira: 943 78 34 53 
edo turismo@oinati.org. 

Unibertsitatera eta parrokiara 
bisita bereziak aste bukaeran

Pake Leku elkarteko Aloña 
abesbatzak Gipuzkoako Erre-
tiratuen Elkarteko Abesbatzen 
Topeketan parte hartuko du. 
Datorren asteko eguaztenean, 
abenduaren 11n, izango da. 
Donostian egingo dute topa-
keta hori, eta Gipuzkoako 
beste 17 talderen artean lehia-
tuko da Oñatikoa.

Aloña abesbatzak 
Gipuzkoako topaketan 
parte hartuko du

Berezao auzoan Santa Lutzia 
jaiak ospatuko dituzte. Bi 
asteburutan egingo dituzte 
ospakizunak. Bihar, eguba-
koitza, esaterako, mus txapel-
keta egingo dute eta zapatuan, 
berriz, auzo afaria eta erro-
meria. Datorren asteburuan 
umeendako jolasak eta meza 
izango dituzte.

Santa Lutzia jaiak 
hasiko dituzte 
asteburuan Berezaon

o.E.  |  oñAtI

Oñatiko Udalak 10.400 euroko 
diru poltsa du Oñatiko iraba-
zi asmorik gabeko eragileek 
garatuko dituzten jarduera 
eta egitarauei laguntzeko.

Proposatzen den diru 
laguntzaren kopuruak ez du 
egitarau edo jarduerak duen 
aurrekontuaren erdia gain-
dituko eta 1.400 euroko muga 
izango du, salbuespenak izan 
ezik. Bestetik, Oñatiko Uda-
leko beste diru laguntza bat 
jasotzen duten proiektuek 
ezingo dute poltsa honetako 
laguntzarik jaso. 

Hori kontuan izanda, bete 
beharreko beste baldintzak 
hauek dira: idatzizko eta ikus
-entzunezko dokumentu edo 
euskarriak izango direla argi-
talpen motak, hamar ale Uda-
laren esku geldituko direla 
eta abenduaren 10a dela eskae-
rak egiteko azken eguna.

10.400 euro irabazi 
asmorik gabeko 
eragileentzat

o.E.  |  oñAtI

Martitzenean izan zen Euskara-
ren Eguna eta orduan egin ziren 
egun horren harira antolatutako 
ekitaldi gehienak; esaterako, 
herriko ikasleen jolasak, tertuliak, 
dikoma karta jolasa, euskal abes-
tien kantaketa eta txokolate-jana. 
Hala ere, asteburuan ere izango 
dira ekitaldiak. Gaur, eguena, 
esaterako, Berba eta Afaria eki-

mena egingo dute Makalena 
elkartean Udalak, herriko ikas-
tetxeek eta guraso elkarteek 
antolatuta. Iñaki Artola izango 
da gonbidatua. Ernaik antolatu-
ta, berriz, trikiti soinuak eta 
koplak entzungo dira herriko 
kaleetan iluntzean; mural mar-
gotzea ere egingo dute. Bihar, 
berriz, afari izango da gaztetxean 
Laixaneko kide ohiekin.

Euskararen Eguneko ospakizunek 
jarraipena izango dute asteburu honetan

Martitzen eguerdian gaztetxoek egindako ekitaldi nagusia.  |   txomIn mAdInA

oiHAnA ElorTZA  |  oñAtI

Txanda elkarteak 600 euroko bi 
sari banatuko ditu Gabonetako 
eskaintzaren barruan. Abendua-
ren 23an eta urtarrilaren 3an 
izango dira zozketak, eta sari-
dunek bi ordu baino ez dituzte 
izango diru hori Txandako den-
detan gastatzeko.

txandako dendetan 
Astelehenean jarri zuen martxan 
Txandak Gabonetako zozketa 
berezia eta urtarrilaren 4ra arte 
iraungo du. "Txandako dendetan 
erosketak egiten dituzten herri-
tarrei txartel batzuk ematen 
dizkiegu. Txartel horietan euren 
datuak jarri behar dituzte, izen
-abizenak eta telefono zenbakia, 
eta behin datuak idatzita, den-
detan jarri ditugun kutxetan 
sartu behar dituzte, erosketak 

egin dituen komertzioaren zigi-
luarekin", azaldu du Txandako 
kide Argilorain Perosterenak.

Lehenengo zozketa abendua-
ren 23an egingo dute eta irabaz-
leak bi ordu izango ditu hurren-

go goizean diru hori Txandako 
dendetan gastatzeko. "Berak 
gura duen bezala gasta dezake, 
denda bakarrean edo denda 
askotan", dio Perosterenak. 
Bigarren zozketa, berriz, urta-
rrilaren 3an egingo dute eta 
irabazleak urtarrilaren 4an gas-
tatuko du dirua; bi orduan horrek 
ere. "Bigarren zozketa horretan 
ere denak sartuko dira; hau da, 
baita euren txartelak kutxan 
abenduaren 23a aurretik sartu 
dituztenak ere", argitu du Txan-
dako kideak.

erakusleihoak 
Bestalde, Gabonetako erakusleiho 
lehiaketan parte hartuko duten 
dendek domekarako izan behar 
dituzte apainduta erakusleihoak. 
Sari banaketa abenduaren 21ean 
egingo dute. 

600 euroko bi sari, bi 
orduan gastatzeko
txandak emango ditu sariak, abenduaren 23an eta urtarrilaren 3an

Denda batean
edo askotan gasta 
dezakete dirua bi 
sarituek

gabonetako 
erakusleiho 
lehiaketa domekan 
hasiko da
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Aretxabaletako Udalak azaroaren 27ko Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean kaleratu zuen ibilgailuek oinezkoen bideetatik garajee-
tan sartu eta bide publikoan haientzat aparkalekua gordetzeaga-
tiko 2013ko errolda. Hala, 60 egunekoa izango da borondatez 
ordaintzeko epea. Gogora ekarri dute helbideratutako ordainagiriak 
izan ezik, besteak udaletxeko bulegoetan ordaindu behar direla.

Ibilgailuak oinezkoen bideetatik garajeetan sartu 
eta bide publikoan aparkatzeko 2013ko errolda

Abenduaren 15ean eta 29an egingo dituzte Jaiki elkarteak anto-
latuta hurrengo Dantza Familian ekimeneko saioak; 16:30etik 
17:30era, Kuku Mikuren lokalean elkartuko dira. Interesatuek 
izena eman dezakete jaikielkartea@yahoo.es helbidera idatzita 
edo 943 53 43 96 zenbakira deituta. Saioak 2 eta 6 urte bitarteko 
haurrak dituztenei daude zuzenduta, eta 3 euro ordaindu behar-
ko dira pertsonako eta saioko.

Abenduaren 15ean eta 29an egingo dituzten Dantza 
Familian saioetan izena emateko epea ireki dute

Gipuzkoako Elikagaien Bankuarentzako elikagai bilketa egin 
zuten aurreko astean Aretxabaletan eta bost tona jaki inguru 
batzea lortu zuten eta bi furgoneta eta lau automobil behar izan 
zituzten guztia Bergarara eramateko. Aretxabaletako ordezkariek 
eskerrak eman gura izan dizkiete "boluntarioei, gazteei, helduei 
eta erretiratuei. Pozik azaldu ziren deialdia egin zutenak, uste 
baino erantzun hobea lortu baitute Gipuzkoa osoan.

Aretxabaletan bost tona jaki batu zituzten aurreko 
astean Gipuzkoako Elikagai Bankuarentzat

Z.v.D.m.  |  ArEtxAbAlEtA

Abenduko Zaraiako zine eskain-
tza aberatsa izango da eta gaz-
te zein helduek izango dute zer 
ikusi. Asteburu honetan, esa-

terako, Sandra Bullock eta 
George Clooney aktoreak pro-
tagonista diren Gravity filma 
emango dute. Bihar eta zapatuan 
22:00etan hasiko da saioa, dome-
kan 19:00etan eta astelehenean 
16:00etan. 

Haurrentzako zinema ere 
eskainiko dute: Zarafa. Anima-
ziozko film honek haur baten 
eta jirafa baten arteko harre-
mana kontatzen du. Zapatuan 
eta domekan eskainiko dute, 
17:00etan hasita.

Askotariko filmak 
Abenduan zehar ikusi ahal 
izango diren beste filmetako 
batzuk hauek dira: Séptimo, 
Malavita, Enderren jokoa, Jus-
tin y la Espada de Valor, Turbo... 
Eta zineklubaren barruan Mount 
St.Elias eta El último concierto 
eskainiko dute.

Abenduan zine eskaintza 
zabala izango da Zaraian
Asteburuan helduei eta haurrei zuzenduta 
'Gravity' eta 'Zarafa' filmak eskainiko dituzte 

Zarafa filmaren une bat.  |   PrImA lInEA

kArmElE AgIrrEgAbIrIA

Martitzenean Euskararen Eguna 
izan zen eta hainbat ekitaldi egin 
zituzten Aretxabaletan. Esate 
baterako, goizean zehar jinkana 
egin zuten Leintz Udal 
Euskaltegiko lagunek (argazkian). 
Arratsaldean, ostera, Herriko 
Plazan sua piztu zuten 
Loramendiren eskutik eta 
ekitalditxoa egin zuten. 

Euskaraz 
bizi izateko 
aldarri ozena
egin zuten

ZuriñE vElEZ DE mEnDiZAbAl

Jar gaitezen ekimenaren lehen-
go faseari amaiera eman diote; 
izan ere, irailaren 19an herrita-
rren aurrean egitasmoa aurkez-
tuta zenbait bilera egin, eta 
azaroaren 28an bateratze saioa 
egin zuten. 

Herritarren inplikazio handia
"Nahiko emankorra izan da lehe-
nengo fasea. Arlo bakoitzean, 
gutxienez, bi bilera egin dira; 
horrez gain, 2. eta 3. sektoreak 
apur bat lantzeko inkestak eta 
gazteekin eta nerabeekin bilerak 
ere egin dira". Halaxe azaldu du 
Bagarako Arkaitz Biainek. Herri-
tarren inplikazio handia nabar-
mendu gura izan du. "Jendea 
gaiarekin busti egin dela ikusi 
dugu, bileretara etorri da, euren 
iritzia eman dute, gaiaren jarrai-
pena egin...". 

Aretxabaletan eragile asko 
daudela eta konpromiso handiko 
herria dela ikusi dutela izan da 
Bagaratik atera duten ondorioe-
tako bat. "Bizitza handiko herria 
da, asko inplikazen da eta era-
gile asko ditu". 

Eta gogora ekarri dute Jar 
gaitezen ez dela izan parte orain 
arte hartze prozesu bidez gara-
tutako egi tasmo bakarra : 
"Garraioari buruzkoa egon da, 
etorkinekin ere garatu da pro-
zesu bat, aurrekontuarekin eta 
hondakinen gaiarekin lotutakoa 
ere egin dute...".  

Hutsune eta indargune ugari
Oro har, Bagarakoen esanetan, 
Jar gaitezen ekimeneko bilerek 
erakutsi dute herritarrek Are-
txabaletari buruz asko daukate-
la esateko, eta, horren harira, 
ekarpen ugari jaso dira; besteak 
beste, hutsune, indargune eta 

aukera ezberdinak nabarmendu 
dira. Hain zuzen ere, mugikor-
tasuna eta irisgarritasuna, etxe-
bizitza, euskararen erabilera, 
jaiak, kiroldegia, plazak, neka-
zaritza, hezkuntza eta komuni-
tatea izan dituzte aztergai. 

Herriaren diagnosia egiteko 
orduan alde onak zeintzuk diren 
ere ikusi gura zuten. "Herri bizia 
dela ikusi da eta elementu indar-
tsu asko ditu: besteak beste, hez-
kuntzan, euskaran, kulturan eta 
kirolean eragile eta ekimen inte-
resgarri ugari ditu. Eta horiek 
identifikatuta izatea oso garran-
tzitsua da".

urtarrilean Arkupen
Horrez gainera, lehenengo fase 
honetan eginiko analisia eta 
horietan oinarrituta proposatu-
ko diren lan-ildoak ipiniko dira 
ikusgai Arkupeko erakusketa 
aretoan urtarrilean zehar. 

Jar gaitezen ekimeneko lehengo bilera.  |   z.V.d.m.

Lehiaketaren 
epea luzatuta

Aretxabaleta argazkitan 
lehiaketaren epea luzatu 
egin dute hilaren 31ra arte. 
Hala, urtarrilean 
Bagarakoek Arkupen 
ipiniko duten erakustetan 
ikusgai egongo dira 
lehiaketara aurkeztutako 
lanak eta herritarrek euren 
bozka emateko aukera 
izango dute.Lehiaketako 
oinarriek orain artekoak 
izaten jarraitzen dute: 
parte hartzaile bakoitzak 
herriari buruzko hiru 
argazkiko bilduma bat 
aurkeztu beharko du, 
edozein gai, arlo edo 
errealitate islatuz. 

'Jar gaitezen' ekimenaren 
lehen fasea, "emankorra" 
Ateratako ondorioak eta lan ildoak ipiniko dituzte ikusgai urtarrilean Arkupen

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

M
A

obiliario
RENAZA
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miriAn biTEri  |  ESkorIAtzA

Ospakizunetan murgilduta dau-
de Inkernu eta Aitzorrotz kultu-
ra elkartea, tabernak hamar urte 
betetzen dituelako. Horren buel-
tan, egitarau zabala gertatu dute 
datozen asteotarako: gaur, egue-
na, hasiko dira ekintzak Lukas 
Prest eta Anger taldeen kontzer-
tuekin, 22:00etan, Zapatuan, oste-
ra, Akerbeltzen bisita jasoko dute, 
21:00etan.  

Esan bezala, dagoeneko hamar 
urte pasa dira Inkernu zabaldu 
zenetik, eta, denbora horretan, 
lau kudeatzaile izan ditu. Lagun 
talde batek hasi zuen kudeatzen 
2003ko abenduaren 5ean, eta, han-
dik urtebetera, Ainitze Luzerok 
eta Iñaki Kortazarrek hartu zuten 
horren ardura. Bost urte eman 
zituzten barra atzean. Jarraian, 
Juan Karlos Kortazarrek hartu 
zuen, hiru urtez, eta haren ostean, 
Biki Gurrutxagak eta Jabi Zurba-
nok izan zuten, egungo kudeatzai-
leak etorri ziren arte: Ane Zubi-
llaga eta Alex Gorosarri.

errotuta
Orain arteko balorazioa "oso 
positiboa" izan dela nabarmendu 
du Inkernuko kudeatzaile ohi eta 
Aitzorrotz kultura elkarteko kide 

Iñaki Kortazarrek. Honakoa 
nabarmendu du: " Debagoieneko 
eta Euskal Herriko musika eta 
kultura panoraman bere izena 
errotzea lortu du eta oso gustura 
gaude horrekin. Inkernu ez da 
taberna soil bat, Aitzorrotz kul-
tura elkarteak antolatzen dituen 
kontzertu eta antzerkien lekuko 
da. Egia esan, hamar urteotan 
handik pasa diren kontzertu, 
antzerki eta hitzaldiak ez dira 
gutxi izan!".

Horrekin harira, Kortazarrek 
aipatu digu ez dela erraza ekimen 

bakar bat aipatzea. Honakoa esan 
du: "Ez da erraza batekin geratzea; 
gogoratzen naiz orain dela 9 urte, 
kontzertuak egiten hasi ginenean, 
emanaldi akustikoak bakarrik 
egiten genituela, bizilagunen 
beldur; egun batean Kemen Ler-
txundi taldea sartzea bururatu 
zitzaidan: agertokian sei lagun, 
bateria... handik aurrera gogor 
hasi ginen: Eina, Gose, Governors, 
Lauraboa edo Bide Ertzean, batzuk 
aipatzearren. Eta kontzertu guz-
tiak debalde". Ildo beretik jarrai-
tzeko asmoa dute Inkernun.

Inkernun egindako emanaldiak iragartzeko hainbat kartel.  |   IñAkI kortAzAr

Inkernuren urteurrenean Lukas 
Prestek eta Angerrek joko dute gaur
Hamar urte pasa dira 2003ko abenduaren 5ean taberna zabaldu zutenetik

mIrIAn bItErI

Eskoriatzan ere euskara izan dute mintzagai egunotan. Astelehenean,  
euskararekiko jarrera baikorrak sustatzen ikasi zuten museoan egindako 
tailerrean parte hartu zutenek. Martitzenean, plaza apaindu zuten 
euskaltzaleek, euskararen aldeko mezuak, marrazkiak eta leloak jarrita; 
eta arratsaldean, Osakidetzan euskarak bizi duen egoera aztertu zuten. 

Euskararen aldeko aldarria 

o H a r r a k

kAntu kALeJirA
Euskararen Egunaren bueltan, 
pintxo-poteoa dagoela aprobe-
txatuz, kantu kalejira egingo 
dute gaur, herriko txistulariek 
gidatuta. 19:00etan elkartuko 
dira plazan.

Frontenis txAPeLketA
Aste bukaera honetan hasiko 
da buruz buruko V. frontenis 
txapelketa. Hamar lagunek 

eman dute izena, eta norgehia-
gokak datozen bi aste bukae-
retan jokatuko dira Udal Pilo-
talekuan. 

eskoriAtzA GArBiA
Eskoriatza Garbiak batzarra 
deitu du astelehenerako, hilak 
9, Ibarraundi museoan, 18:30ean. 
Bilkura horretan, orain arte 
egindakoak aztertuko dituzte, 
eta ekintza berriak adostu.

eskoriaTza

ANER

EKONOMIKOA (sinplea eta bero-emailea) • BEHEKO SUA (sinplea eta bero-emailea) • ESTUFAK • GALDAREN ORDEZKATZEAK
Dei egiguzu eta dauden aukerez informatuko zaitugu!

Mitarte 5, behea 
Tel.: 943 71 52 51 - 605 71 66 92 
ARETXABALETA

Zure bainuontzia kendu 
eta dutxa jartzen dizugu 

EGUN BATEAN! 
Informa zaitez!

marka guztiekin lan egiten dugu.
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i.E.  |  AntzuolA

Euskararen Nazioarteko Egunak 
hitzaldi eta ekintza interesgarriak 
ekarri ditu. Gaur egingo dute 
azken ekitaldia: Buah txabal! 

bakarrizketa gaztetxean. Ema-
naldia 22:00etan hasiko da. 

Jon Zubiaga aktore arrasa-
tearra da Buah txabal! laneko 
protagonista. Hura da Garikoitz 

Kortabitarte Beti, lokaletik ate-
ratzen ez den gaztea. Parrandara 
irtengo da gau batean eta mugi-
korra galduko du; bada, gertaera 
hori tragedia bihurtuko da haren-
tzat. Mugikorra galdu izana zer-
gatik den hain garrantzitsua 
azalduko du Beti-k bakarrizketan 
zehar, eta kontaketan, euskara-
rekin duen harreman gatazkatsua 
agerian geratuko da.

Arrasateko AEDren eskariz 
idatzi zuen Buah txabal! baka-
rrizketa Unai Iturriaga bertsola-
riak eta gazteen artean euskara-
ren erabileraren inguruko gogoe-
ta eragitea du helburu. 

Hitzaldiak 
Euskararen Egunarekin lotuta 
bi hitzaldi egin dituzte egunotan. 
Azkena atzo izan zen eta Iñaki 
Perurena harri-jasotzailea izan 
zen Olaran etxean. Euskaldunek 
harriarekin duten harremana 
eta harria kirol bihurtu izanaz 
aritu zen Perurena. Aurreko 
astean, berriz, Paula Kasares 
Nafarroako Unibertsitate Publi-
koko irakaslea egon zen eta, 
besteak beste, umeei ingurukoen 
hizkuntza ohiturek nola eragiten 
dieten azaldu zuen.

Bakarrizketarekin agur 
Euskararen Egunari
AEdk sustatutako 'buah txabal!' bakarrizketa 
eskainiko dute gaur, 22:00etan, gaztetxean

i.E.  |  AntzuolA

Gaur amaituko da Landatxo-
peren karta txapelketa eta dato-
rren asterako Kontsumorako 
prestakuntza adinekoen zentroe-
tan egitaraua prestatu dute. 

Astelehenetik eguenera
Bada, hitzaldiak eta tailerrak 
eskainiko dituzte erretiratuen 

egoitzan. Astelehenean Kontsumo 
iraunkorra hitzaldia egingo du 
Igor Marcosek, Ingurumen tek-
nikariak, eta eguaztenean Ban-
ku zerbitzuak Sara Muñoz finan-
tza aholkulariak. 

Martitzenean Produktuen 
bermea eta LTZ eta eguenean 
Banku zerbitzuak tailerrak eman-
go ditu Begoña Olabarrietak.

Hainbat hitzaldi eta tailer antolatu ditu 
Landatxope elkarteak datorren asterako

o H a r r a k

PiLotA PArtiduAk GAur
Bi pilota partidu izango dira 
gaur, 19:30ean. 2. urteko alebi-
netan, Olalde 1 taldeak Tolosa 
5en aurka jokatuko du eta larruz-
ko paleta nagusiko 3. mailan, 
Olalde Altzatarra 2ren aurka 
ariko da. 

txistuLArien kALeJirA
Txistulariek kalejira egingo 
dute domekan herriko kaleetan 

zehar. 10:00etan hasiko da 
kalejira.

"nor Bere BuruArekin 
BerrAurkitzeko" tALdeA 
"Nor bere buruarekin berraur-
kitzeko" emakumeendako taldea 
osatzekotan dira. Urtarriletik 
maiatzera batuko dira, kopu-
ruaren arabera Antzuolan edo 
Urretxun. Informazio gehiago: 
Karmeleiturbe.com. 

i.E.  |  AntzuolA

Baserritarrek euren produktuak 
saltzeko azokak gero eta gutxia-
go diren garaiotan, herri asko-
tan ari dira sortzen kontsumo 
taldeak. Antzuolan ere urratsak 
egiten hasi nahi dute eta lehen 
bilera egingo dute datorren 
eguaztenean Olaran etxean.

Hitzaldia 19:00etan hasiko 
da eta kontsumo taldeen koor-
dinatzaile eta kide moduan 
esperientzia duen Leo Argotek 
emango du. "Kontsumo taldeak 
osatzen dira produktuak mer-
katuratzeko prezioak oso baxuak 
direlako baserritarrentzat eta 
jendeak baduelako produktu 
osasuntsuak, kalitatezkoak eta 
bertakoak kontsumitzeko kon-
tzientzia", dio Argotek.

Kontsumitzaileek kuota bat 
ordaintzen dute hilero eta horren 
truke astero otarre bat jasotzen 
dute: "Barazkiena bakarrik, edo 
produktu gehiagorena: ogia, 
arrautzak, okela...". Taldeko 
kideek eta baserritarrek ados-
tu ohi dituzte produktuak.

Lehen hitzaldia informatiboa 
izango da eta jendeak interesa 
erakusten badu beste bilera bat 
egitea aurreikusten dute, base-
rritarrak bilatu eta antolakun-
tza zehazteko. Gotzon Madina 
herritarra dabil kontsumo tal-
dearen antolakuntzan eta bere 
esanetan, "jende asko dago inte-
resa duena eta beste asko jakin-
mina gutxienez, duena. Hitzal-
diaren ondoren ikusiko dugu 
jendea benetan prest dagoen 
edo zalantzak sortzen diren".

Baserritarrak 
Eguazteneko bilera, ordea, ez 
da kontsumo taldeko kide izan 
nahi dutenentzako bakarrik. 
"Baserritarrei ere galdetu behar-
ko genieke ea horrelako espe-
rientzia batean parte hartzeko 
prest dauden", dio Madinak. 
Izan ere, baserritarrekin hur-
bileko tratua izatea bilatzen 
dute kontsumo taldeetan eta 
horrek bi aldeen interesekoak 
izan daitezkeen eskari eta eskain-
tzak egitea ahalbidetzen du.

Kontsumo taldea osatzeko lehen 
bilera egingo dute eguaztenean

iurE EiZAgirrE  |  AntzuolA

Koltxonetak, marrazkiak egiteko 
mahaiak, aurpegia margotzeko 
txokoa, arbela... denbora-pasara-
ko eta heziketarako elementu 
asko dituzte herriko txikienek 
martitzenean ireki zuten Kikiri-
xo Txiki Txokoan. Gurasoak 
umearekin egoteko, jolasteko, 
psikomotrizitatea lantzeko nahiz 
joko sinbolikoak egiteko eremua 
prestatzea izan dute helburu.

Oraindik guztiz egokitzeko 
dute Udalak Eguzki auzoan utzi 
dien lokala, baina irekiera egu-
nean harrera ona izan zuen eta 
guraso ugari hurbildu ziren, euren 
seme-alabekin, neguan ohiko 
izango duten gunera. Entzunda-
ko iritziak ere positiboak izan 
ziren. "Ondo dago", esan zion 
ama batek beste bati. 

Andoni Rodriguez da Kikiri-
xo Txiki Txokoaren bultzatzai-
leetako bat eta hark egin zituen 
aurkezpen lanak martitzenean. 
Lokala adin askotariko haurren-
tzako guneetan banatzeko asmoa 
dutela iragarri zuen. Izan ere, 0 
eta 8 urte artekoentzako zerbitzua 
eskainiko du. "Dena den, ez zaio 
inori aterik itxiko eta 9 edo 10 
urteko umeei ez zaie esango ez 
sartzeko". 

Gurasoak arduradun 
Kikirixok ez du hezitzaile talde 
batekin funtzionatuko, baizik eta 
gurasoak eurak izango dira zer-
bitzuaren arduradun. Rodrigue-
zek hauxe dio: "Arau bezala jarri 
dugu lokalean ezin dutela umeek 

bakarrik sartu, ez da umeen apar-
kaleku bat. Ume guztiak egongo 
dira gurasoen edo heldu baten 
ardurapean. 

Oraingoz, 25 familiak hartu 
dute Txiki Txokoaren ardura eta 
eurek ordaindutako kuotarekin 
ari dira materiala erosten. Hala 
ere, zerbitzua herri guztiarentza-
ko egongo da zabalik. "Zerbitzua-
ri dagokionez ez dago alderik 
bazkide izan edo ez, baina baz-
kideek bozkatzeko eta ordutegiak 
eta kudeaketa erabakitzeko auke-
ra izango dute". 

Kikirixo Txiki Txokoa aste-
lehenetik egubakoitzera egongo 
da irekita, 16:30etik 19:30era. Eta 
bertan bazkiderik ez dagoen unee-
tan, udal liburutegian hartu ahal 
izango da giltza.

Umeak eta gurasoak martitzeneko aurkezpenean.  |   IurE EIzAgIrrE

Neguari begira 
antolatutakoa 

Negua oraindik heltzeko 
egon eta lokala guztiz 
egokitu gabe izan arren, 
hotza gero eta handiagoa 
da eta horregatik erabaki 
dute orain irekitzea Txiki 
Txokoa. Neguko hilabete 
hotzetan umeen arteko 
elkarbizitzak jarraipena 
izatea dute helburu. 

"zerbitzuak ez du 
amaierako datarik, baina, 
aurreikuspenen arabera, 
apirilera arte-edo izango 
da", dio rodriguezek. 

Umeen elkarbizitza mantentzeko 
gogoz dator Kikirixo Txiki Txokoa
martitzenean ireki zuten eta harrena ona egin zieten ume zein gurasoek

anTzuola

EGAÑA
Era guztietako arotz lanak

Tarima eta parketa jartzea
Zoruen kutxilatu eta barnizatuak

Kalegoi 21, ANTZUOLA   Tel.: 943 76 64 23

G A I L U R  
taberna eta 

gozotegia

Buztinzuri 13 ANTZUOLA 
Tel.: 943 78 70 32

M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34
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Jokin bErEZiArTuA  |  ArAmAIo

Aramaion ere Euskararen Eguna 
ez zen oharkabean pasa, hezkun-
tzan bereziki. Izan ere, San Mar-
tin eskolak egitaraua berezia 
antolatu zuen eta aurreikusitako 
ekintza guztiak egin ziren: "Prin-
tzipioz, pilotalekuan egin behar 
ziren ekintzak, baina hotzagatik 
kiroldegian egitea erabaki genuen", 
esan digu Santi Roman eskolako 
zuzendariak. Astelehenean hasi 
ziren ekitaldiak, Eriz magoaren 
ikuskizunarekin: "Oso ondo egon 

zen, oso hurbileko egon zen umee-
kin", uste du Romanek. Ikuski-
zunaren ostean guraso elkarteak 
txokolate-jana prestatu zuen haur 
zein gurasoendako. Elkartasuna 
guraso elkarteak eskolako komu-
nitateko kide aktiboa dela era-
kutsi du beste behin ere.

Martitzenean, Euskararen 
Egunean, kiroldegia hartu zuten 
ikasle, irakasle eta gurasoek. 
Ongi etorri San Martin eskolara 
abestia kantatu eta dantzatu zuten 
eta Euskaraz bizi nahi dut leloa-
ri jarraituz hainbat bertso kan-
tatu zituzten, besteak beste. 

Aldarria etxeetako balkoietan 
Aldi berean, Udalak Euskaraz 
bizi nahi dut aldarria Euskal 
Herriko etxeetako balkoietan 
jartzeko deialdiarekin bat egin 
zuen. Udaletxeko balkoian ban-
deratxoa jartzeaz gain, herritarrei 
dei egin zieten ikur bera euren 
etxetako balkoian jartzeko: "Eus-
kaldunen euskaraz bizitzeko nahia 
eta eskubidea errespetatzearen 
alde egonik, deialdi horrekin bat 
egiten dut. Herritarroi ere deial-
diarekin bat egiteko gonbidape-
na luzatzen dizuet", zioen alkateak 
ateratako bandoak. 

Honakoa ere gaineratu gura 
izan zuen Ramon Ajuriak : "Urte 
osoan bezala,  euskaraz bizitzera 
eta euskaraz gozatzera animatu 
nahi zaituztet. Guztiok batera 
lortuko dugu, pertsona bakoitze-
tik, taldera, taldetik udalerrira 
eta udalerri bakoitzetik Euskal 
Herri osora zabalduko den ilusioz 
eta bizi nahiaz, aurrera egitea". 

Eskolatik herritarrengana, 
euskaraz bizi izateko nahia
'Euskaraz bizi nahi dut' banderatxoak balkoietan jartzea eskatu zuen udalak 

Euskararen Egunean eskolakoek ekitaldia egin zuten kiroldegian; irudian, ikasleek abestutako bertsoak.  |   SAn mArtIn ESkolA

Bi ikasle aurkezle lanetan, ikasle, irakasle zein gurasoen aurrean.  |   SAn mArtIn ESkolA

2014rako udal mendietako 
larreak aprobetxatu nahi 
dituzten abeltzainek udale-
txean egin behar dute eskae-
ra. Arabako Diputazioko 
abere-erregistroko agiria aur-
keztu beharko da, horietatik 
larreak zeintzuk erabiliko 
dituzten zehaztuz. 2014ko urta-
rrilaren 31a baino lehen egin 
beharko da eskaera.

Udal mendietako 
larreak aprobetxatzeko 
deialdia zabalik

H
ori da Euskaltzaleen 
Topaguneak aurten-
go euskararen egu-
nerako aukeratutako 

leloa. Batzuek euskararen 
normalkuntzan emandako 
urratsak garaipentzat dituz-
ten bitartean, errealitateak 
beste hausnarketa bat egite-
ra behartzen gaitu.

Iparraldean, Frantziako 
hizkuntz politikek euskarari 
ez diote inongo baliorik ema-
ten. Nafarroan, Vascuencearen 
Legea-k guztiz mugatzen du 
euskararen normalizazioa 
eta berau bertan behera utzi 
ezean nekez garatu ahal izan-
go da benetako politika lin-
guistikorik. Euskal Autono-
mia Erkideagoan, berriz, 
egoera ez da zoriontzeko 
modukoa. 31 urte pasatu dira 
Euskararen Erabilera Nor-
malizatzeko Oinarrizko Legea 
onartu zenetik eta oraindik 
hori da indarrean daukagun 
lege bakarra. Agerian dago 
ez dela gaur egungo erronkei 
erantzuna emateko tresna 
aproposa.

Soziolinguistika Kluste-
rrak argitaratutako datuen 
arabera, euskararen erabile-
ra "trabatuta" dago, ez aurre-
ra eta ez atzera. Nola liteke 
ezagutza maila %25ekoa izan-
da erabilera %3koa izatea? 

Esanguratsua da Gastei-
zen, Bilbon eta Iruñean eus-
kara eta gaztelania ez diren 
hizkuntzak euskara baino 
gehiago erabiltzea. Zerbait 
gaizki egiten ari gara. Ez 
ahaztu itsaso bat tantaz tan-
ta osatzen dela eta gutako 
bakoitza tanta garela. Gure 
eskuetan dago tanta izan nahi 
dugun erabakitzea. 

Euskarak 
365 egun

"Ezagutza maila 
%25ekoa izanda, 
erabilera %3koa 
izatea?"

n i r e  u S t e z

AnDErE 
ArriolAbEngoA

J.b.  |  ArAmAIo

Elkartea identifikatuko duen 
logotipoa aukeratzeko lehia-
keta deitu du Alaiak erretira-
tu elkarteak. Aramaion jaio 
eta bizi den edonork har deza-
ke parte; irudiak aurretik inon 
argitaratu gabekoa eta beste 
lehiaketa batzuetan aurkeztu 
gabekoa izan behar du. 

Irudiaren balio artistikoa 
eta ordezkatzeko zein komu-
nikatzeko duen gaitasuna 
hartuko ditu aintzat epai-
mahaiak. Era berean, molda-
tzeko erraza duen diseinua 
den ere baloratuko dute, hain-
bat euskarritan erabili ahal 
izateko. Hori bai, epaimahaiak 
lehiaketa irabazlerik gabe 
uztea erabaki dezake, aurkez-
tu diren lanek ez badute 
gutxieneko kalitaterik. Aben-
duaren 31 baino lehen bidali 
beharko dira lanak, honako 
he lb ide  e lektronikora : 
alaiak202@gmail.com. 

100 euro jasoko du irabaz-
leak eta sari banaketa Alaiak 
elkarteak egingo duen batza-
rrean izango da, 2014ko urta-
rrilean. Argibide gehiagorako: 
605 72 05 31. 

Logotipoa 
sortzeko 
lehiaketa deitu 
du Alaiak-ek

Jose ramon Uribe alkate ohia eta ramon Ajuria ikurrina jasotzen.  |  J.A.

Ikurrin-dantza egin zuten plazan, hainbat herritarren aurrean.  |   JoSEtxo ArAntzAbAl

J.b.  |  ArAmAIo

"Euskal ikurra izanda, iku-
rrinak kohesioa eta batasuna 
adierazten du Euskal Herrian 
eta horixe da helburua Ara-
maion ere. Ikurrina gurea 
delako". Hitz horiek izan 
zituen, besteak beste, Ramon 
Ajuria alkateak domekan, 
ikurrinari egin zitzaion ome-
naldian. Euskal ikurra jaso-
tzeko orduan Ajuriak Julian 
Untzuetaren lekua hartu zuen 
–Untzuetak lehenengoz jarri 
zuen balkoian 1977ko urta-
rrilean–, azken orduan kale 
egin zuelako. Ajuriaren 
ondoan egon zen Jose Ramon 
Uribe alkate ohia –egun zine-
gotzia da–, 1994an igo zuela 
gogoratzeko: "Gogoan izan 
nahi ditugu historian zehar 
herrian gertatu diren bi ekin-
tza garrantzitsu". 

Ikurrinari omenaldia egi-
tea herri batzarretan adostu 
zen, Madrilgo Gobernuak 
Espainiako bandera jartzeko 
"inposaketaren" aurrean. Bes-
te erabaki bat izan da herriko 
nazionalitate guztietako ban-
derak ere jartzea udale-
txean. 

Ikurrinari 
omenaldiak 
herritar ugari 
elkartu zituen
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Olentzero bezperan (Gabon bez-
peran) baserriz baserri herriko 
neska-mutikoek egiten duten 
urteroko irteera eta Gurel elkar-
tea osatzen duten lau kideetatik 

bi irten eta haien ordezkoak zein-
tzuk izango diren erabakitzea.

Bi gai horiexek lantzeko dei-
tu du batzarra Gurel elkarteak 
datorren abenduaren 15erako 
(domeka) ludotekan. "Olentzero-

ren irteera egiteko autobusa 
erabili behar izaten dugu, eta 
bereziki hori antolatu beharko 
dugu abenduaren 15eko batza-
rrean. Izan ere, herriko bi auzoe-
tako baserrietara joan ahal iza-
teko ezinbestekoa dugu autobusa 
erabiltzea, oso barreiatuta daude
-eta baserriak", azaldu du Inaxio 
Gabilondok, Gurel elkarteko 
kideak. 

Gurasoen elkarteko kideak 
emandako xehetasunen arabera, 
baserriz baserriko buelta egin 
ostean, herrian bertan jardungo 

dute kantuan abenduaren 24an, 
eguerdi partean: "Kuadrillatxoa 
elkartzen da herrian. Jendeak 
dirua eta bestelako oparitxoak 
ematen ditu. Eta herrian ibili eta 
gero, elkartean bazkaria egiten 
dugu". Eta aurten ere horretara-
ko asmoarekin dabiltza.  

Gabonetarako bestelakorik 
Horrez gainera, esandako moduan, 
Gurel osatzen duten lau kideeta-
tik bik utzi egingo dute gurasoen 
elkartea aurten, eta haien ordez-
koak zeintzuk izango diren ere 

erabakiko dute abenduaren 15e-
ko batzarrean. 

Burokrazia kontua da egin 
beharreko hori; izan ere, bi urte-
rako jarduna izaten dute Gurel 
osatzen duten kideek, eta irtete-
ra doazen biek bete dute epe 
hori.  

Bukatzeko, hauxe adierazi 
du Inaxio Gabilondok: "Gabone-
tan egiteko bestelako ekitaldiren 
bat edo beste antolatzeko aukera 
ere aztertuko dugu datorren 
batzarrean. Zinema saioa berres-
kuratu, akaso".

Olentzero eta batzarraren 
berritzea, Gurelen hizpide
Abenduaren 15erako (domeka) egin dute 
hitzordua; ludotekan elkartuko dira, 11:30ean

Leintz GAtzAGA

eLGetA

l.z.

Martitzenean goizetik hasi ziren Euskararen Nazioarteko Eguneko 
ekitaldiak Elgetan. Herri Eskolan horma erraldoia egin zuten marrazkiekin. 
Lelo lehiaketa eta karaokea ere bai. Lelo irabazlea izan da: Negu eta uda 
euskaraz egin, laguna! Arratsaldean, berriz, euskarazko liburuen 
erakusketa, umeendako jokoak eta txokolate beroa izan ziren. Euskara 
Mundura ekimenean paperezko globoak askatu zituzten zerura.

Negu eta uda 
euskaraz egin,
laguna!

Gaia da Non irakurtzen duzu?, eta hiru adin tarte ezarri dituzte 
—5-8 urte, 9-12 urte, eta 13-16 urte—. Talde bakoitzeko irabazleak 
dagokion saria jasoko du, eta marrazki guztiak ikusgai ipiniko 
dituzte liburutegian edo kultura etxean, hilaren 20tik aurrera. 
Lanak aurkezteko epea zabalik dago hilaren 13ra arte. Informa-
zio gehiago jasotzeko, jo Udal Liburutegira. 

Elgetako Udal Liburutegiak marrazki lehiaketa 
antolatu du 5 eta 16 urte bitarteko umeendako

Domekan jokatu ziren frontenis txapelketako bi finalak. Gizo-
nezkoen finalean Haritz Gallastegi eta Enrike Elkoro nagusitu 
ziren; 14 puntuan utzi zituzten Andoni Elortza eta Eneko Magu-
regi. Txapelketa mistoan, berriz, Rebeka eta Xabier Uberak 
jantzi zuten txapela. 25-16 nagusitu ziren Idoia Sernaren eta Asier 
Osororen aurka jokatutako finalean.

Fronteniseko bikote txapeldunak: Haritz Gallastegi 
-Enrike Elkoro eta Rebeka Ubera-Xabier Ubera

Xalbadorpe erretiratu elkartearen 2013ko Kultura Astea abiatzear 
da. Gaur, 17:30ean, umorezko antzezlana izango dute antzokian. 
Astelehenean, berriz, bingoa egingo dute, 17:00etan, Ozkarbi 
elkartean. Bergarako Alai abesbatzaren emanaldia eguaztenera-
ko, hilak 11, iragarri dute: 18:00etan izango da, antzokian. Azke-
nik, luntxa egingo dute Ozkarbin hilaren 13an, 18:00etan.

Erretiratuek gonbidatuta Ikusi Makusik 'Vivir en 
Villa Titiritaina' antzeztuko du gaur Espaloian

Esperientzia, iaz, ondo joan zen, eta aurten jarraipena emango 
diote Elgeta Kantuan ekimenari. Abenduaren 22a aukeratu dute 
antolatzaileek Jose Gardokik lagunduta tabernaz taberna kantuan 
aritzeko. Entseguak ere deitu dituzte: interesatuek hitzordua 
dute hilaren 10ean eta 17an, 21:00etan, kultura etxean.

Kalez kale eta tabernaz taberna kantuan aritzeko 
beste aukera bat Elgeta Kantuan ekimenarekin 

x .  P i l o ta  t x a P e l k e ta

gaur, eguena, 20:00etan
iban retolatza-diego Cantabrana / ibon untzetabarrenetxea-mikel beretxinaga 

SailkaPena 
  Jokatuak irabazkiak galduak puntuak
nagusien txapelketa 
1 iñaki ugarteburu-Jose mari zubiaurre  4 4 0 4
2 angel ibarluzea-alberto telleria 4 3 1 3
3 Jabier bolinaga-mikel elkoro 4 2 2 2
4 igor irazabal-iker irazabal 4 1 3 1
5 luis a. alkorta-gorka bolinaga 4 1 3 1
6 pello larrea-Fernando zenitagoia 4 1 3 1

gazteen txapelketa 
1 odei zenitagoia-andoni elortza 7 7 0 7 
2 ibon untzetabarrenetxea-mikel beretxinaga  6 5 1 5
3 oskar saratsua-iñaki olaortua 7 5 2 5
4 iban retolatza-diego Cantabrana 6 4 2 4
5 iraitz bolinaga-koldo erostarbe  7 3 4 3
6 enaitz ezpeleta-Jon irazabal 8 3 5 3
7 oskar askasibar-haritz gallastegi 7 2 5 2
8 eneko ormaetxea-mikel ormaetxea 7 1 6 1
9 oxel erostarbe-gorka arizmendiarrieta 7 1 6 1

lArrAiTZ ZEbErio  |  ElgEtA

Urtarrilaren 1etik aurrera apli-
katuko da ur kontsumoari dago-
kion fakturazio sistema berria 
Elgetan. Aldaketa horren aldeko 
botoa eman zuten azaroko osoko 
bilkuran udalbatzako ordezkari 
politiko guztiek. Hala, Gipuz-
koako Ur Kontsortzioak, aurre-
rantzean, kontsumo-tarteak ez 
ezik etxebizitza bakoitzean errol-
datuta dagoen pertsona kopurua 
ere kontuan hartuko du faktura 
egiterakoan. Esan beharra dago 
sistema berriak hiru kontsumo
-tarte izango dituela aurreran-
tzean ere.

Aldaketa esanguratsuenetako 
bat inor erroldatuta ez dagoen 
etxebizitzetan gertatuko da. Kasu 
horietan, aplikatuko den prezioa 
kontsumo-tarte handienari dago-
kiona izango da, eta fakturaren 
igoera %14,6ra irits daiteke. 

Gainontzekoendako bi adibi-
de ematen ditu Kontsortzioak.
Pertsona bakarra erroldatuta 
dagoen etxebizitza batean ur kon-
tsumoa 25 metro kubikokoa bada, 
faktura %4,2 garestituko da. Aldiz, 
sei pertsona badaude erroldatu-
ta eta kontsumoa 60 metro kubi-
kokoa bada, faktura %4 merka-
tuko da.

'ontziratu zaitez!' kanpaina 
Ontziratu zaitez! kanpainaren 
azaroko zenbaki sarituen berri 
ere eman du Udalak: Goikoetxe 
harategian, 712; Amagoia arran-

degian, 1.036; eta Ugari dendan, 
123. Kanpainaren hasieratik 2.000 
erosketatik gora egin dira herrian 
tupperrak erabilita, bultzatzaileek 
aditzera eman dutenez. 

Herritar bat uraren azken faktura irakurtzen.  |   l.z.

Ur kontsumoa fakturatzeko 
sistema aldaketa, urtarrilean
Etxebizitzan erroldatuta dagoen pertsona kopurua ere kontuan hartuko da

Idazkariaren erretiroa prestatzen
Martxoan hartu behar du erretiroa Elgetako udalean urteetan 
idazkari lanak egin dituen Marian Elkorok. Azaroko osoko bilkuran 
udalbatzak aho batez onartu zuen idazkari eta kontu-hartzaile 
lanpostua Leintz-Gatzagako Udalarekin bateratzeko 
espedienteari hasiera ematea. Proposamenak aurrera eginez gero, 
bi Udalek elkarbanatu egingo lukete lanpostu hori.
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Beste 25 urte, 
zuen ekarpenarekin

monika belastegi
Kazetaria, Goiena Kooperatiba Elkarteko lan bazkidea

Euskara irabazle, denok irabazle!

Aste berezia izan da lanean euskaraz 
dihardugun Goienako kazetariondako. 
Euskararen Eguna ospatu berri dugu, leloak 
dioen moduan Euskarak 365 egun dituen 
arren. Bestalde, Arrasate Press sortu zela 25 
bete dira abenduaren 2an eta Goiena.net-ek 
10 urte egin ditu egun berean.

Efemeride esanguratsuak: erakusten 
dutelako Debagoienean proiektu berezi eta 
arrakastatsuak egiteko gauza garela; duela 
25 urte euskarazko kazetaritzan iraultza 
ekarri zuen egitasmoak bizirik dirauelako; 
eredua herririk herri zabaldu zelako eta eredu 
haren oinordeko Goiena delako.

Eta zergatik da Goiena arrakastatsua? 
zuengatik: erabiltzaile, ikus-entzule, irakurle 
eta bezerook erakusten diguzuen jarraipen, 

babes eta laguntzarengatik; 
herriarengatik; gizarte 
zibil grinatsuagatik; 
erakundeengatik.

Bertako komunikazio 
kooperatiba da Goiena eta lan bazkideak gara 
proiektuaren oinarrietako bat. Lagun gaitzazu 
beste 25 urte betetzen. Ospa dezagun 
elkarrekin. Premiazko dugu zuen ekarpena 
horretarako.

bertako komunikazio 
kooperatiba da 
goiena; lagundu!

goiEnAk bEHAr ZAiTu!
GoIENA  KlUBEKo  BAZKIDE  EGITEKo  TElEfoNoA: 943 25 05 05
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Jokin muJikA  |  ArrASAtE

Gizonezkoek hainbat eta hainbat 
aukera dituzte urteko edozein 
momentutan futbol txapelketetan 
parte hartzeko. Emakumeek, 
ordea, baliabide gutxi dituzte 
elkarren arteko torneoak joka-
tzeko, eta Arizmendi Ikastolak 
hori sustatzea helburu zuen 
proiektu bat jarri zuen martxan 
orain dela bederatzi urte. Gabo-
netako emakumezkoen futbol 
txapelketa bat antolatu zuten, 
Debagoieneko neskek futbolean 

zuten presentziaz ohartu ondo-
ren. Aurtengoa ez da salbuespe-
na izango, eta abenduaren 30ean 
eta 31n zortziko eta hamaikako 
futbola ikusteko aukera egongo 
da Ibarra futbol zelaian.

Alebinak, infantilak eta kade-
teak arituko dira lehenengo 
egunean. Gipuzkoako hainbat 
taldek hartuko dute parte; bes-
teak beste, Arizmendi, Mondra, 
Aloña, Bergara, Eibar, Lagun 
Onak, Lazkao... Hala ere, hitzor-
du garrantzitsuena bigarren 

egunean (hilak 31) izango da: 
senior maiako lau talderen arte-
ko 25 minutuko partiduak joka-
tuko dira.

Aurten, nafarroa ere bai
Txapelketa sortu zenetik, Real 
Sociedadeko talde nagusiak ez 
du inoiz kalerik egin. Athleticek 

behin huts egin zuen, eta orain 
arte Eibarrekin eta Debagoiene-
ko selekzioarekin batera osatu 
izan dute torneoa. 

Antolatzaileek adierazi digu-
tenez, euren helburuetako bat 
probintzia bakoitzeko talde nagu-
siek parte hartzea zen, eta aurten 
lehenengo aldiz Osasuna etorri-
ko da Nafarroa ordezkatzera. 

debagoieneko selekzioa
Lehen mailako taldeen aurka 
jokatzeko beste aukera bat izan-
go dute, beraz, Debagoieneko 
emakume futbolariek. Arizmen-
dik eta Mondrak soilik dituzte 
senior mailako taldeak, baina 
bailarako hainbat herritako nes-
kez osatuta daude. Herri guztie-
tako neskak egon ohi dira baila-
rako selekzioan, eta haiek sari-
tzeko modu bat dela gaineratu 
digute antolatzaileek.

athleticekin eta realarekin 
batera, osasuna ere bai
gabonetako emakumezkoen futbol txapelketa 
jokatuko da; aurten, bederatzigarren aldiz

Eguaztenean aurkeztu zuten txapelketa Arkupen.  |   AnE EtxEbErrIA

FutBoLA

EnEko AZkArATE / x.u.  |  ArrASAtE

Jagoba Arrasate, Markel Irizar 
eta Igor Arenatza kirolariek Ber-
garako Agorrosingo areto nagu-
sia bete zuten Kirola Euskaraz 
izeneko ekitaldian. 

Hasteko, Estepan Plazaola 
Udaleko Euskara teknikariak 
Kirola Euskaraz ekimenean orain 
arte egindakoak eta asmoak azal-
du zituen, eta euskara erabili eta 
berba egitearen garrantziaz ohar-
tarazi zuen; bereziki, kirolean. 

Bertso eta guzti 
Plazaolaren aurkezpenaren ostean 
etorri zen hiru kirolari gonbida-
tuen tertulia. Igor Arenatza Are-
txabaletako UDA klubaren zuzen-
dari eta Eskua proiektuaren 
bultzagileak moderatuta, laburra 
baina oso entretenigarria izan 
zen berbaldia. Eta amaitu ere 
gorenean amaitu zen, Jagoba 
Arrasate Realeko entrenatzailea-
ren bertso batekin: "Halako jen-
detzarik ez nuen espero; euska-
raren inguruan hainbeste endre-
do; ea hobetzen dugun gaurko 
eta gero; euskaraz egin dezagun 
baina egunero". Jagoba Arrasa-
teren bertsoekin amaitu zen ter-

tulia, baina, bertsoaren aurretik, 
hainbat kontu plazaratu zituzten: 
Irizarrek, esaterako, hainbat tal-
dekidek euskararekiko izan duten 
joeraz egin zuen berba: "Tourrean, 
Andy Schleck-ek eskatu zidan 
eskertu nahi zituela euskal zaleek 
eman zizkioten animoak. Esan 
zidan zer jar nezakeen zaleak 
eskertzeko eta esan nion euska-
raz idazteko. Txioa idatzi nion, 
eta hala bota zuen".

Jagoba Arrasatek, ostera, 
Realarekin batera euskara ere 
Europara eraman dutela aipatu 
zuen: "Reala Europan eta euska-
raz! Ukrainan euskaraz! Hantxe, 
Anso eta neu, berritxuar bi, eus-
karaz! Ez zara konturatzen dau-
kan garrantziaz". Arenatzak, 
berriz, esker oneko berbak izan 
zituen: "Bergarako Udalari zorio-
nak eman gura dizkiot kirola 
euskalduntzeko egiten duen lana-
gatik. Udala, eskolak, klubak... 
Elkarrekin aritu behar dugu nor 
bere aldetik beharrean".

Ekitaldi amaieran, eskertze
-ekitaldian, kirol entrenamenduak 
euskalduntzeko egitasmoan par-
te hartzen duten Bergarako kirol 
taldeak omendu zituzten.

mIkEl muxIkA

zarauzko lasterketa mistoak 32. edizioa bete zuen joan den 
asteburuan, eta Debagoieneko lasterkari mordoa batu ziren bertan. 
Bikote bat, baina, podiumera igo zen, Mikel Muxika bergararrak eta 
Ainhoa Sanz urretxuarrak osatu zutena. Lasterketa irabazteaz batera, 
probako errekorra ere ondu zuten, marka ederra ezarrita (26.59). 
800 bikote batu zituen 7,5 kilometroko lasterketak.

garaipena zarautzen, errekorraz

x.u.  |  ArrASAtE

Geroago eta gertuago daude 
Santamasak, eta astebete lehe-
nago, ohiturari eutsiz, herrita-
rrek izerdi egiteko hitzordu 
aproposa izango dute Arrasaten, 
Santamasetako 36. Krosarekin 
–Enrike Kabiketaren 11. ome-
nezkoa. 

Abenduaren 15erako Arra-
sate Atletiko Taldeak antolatu 
duen kirol hitzordua gazte eta 
nagusiendako izango da. Hala, 
11:00etatik 12:00ak arte 5 eta 14 
urte bitarteko gaztetxoendako 

lasterketak egingo dituzte, hain-
bat distantziatan –100 eta 800 
metro bitartekoak, adinaren 
arabera.   

12:30ean, kuadrillak 
Nagusien txanda, berriz, eguer-
di partean izango da. 12:30ean 
hasita herritarrek 6,4 kilome-
troko ibilbideari egin beharko 
diote aurre, betiko moduan, 
Arrasateko erdialdean egongo 
den zirkuituan. Lasterketa egu-
nean eman ahal izango da ize-
na, plazan (5 euro).

santamas jaiak girotzeko 
asmoz, krosa hilaren 15ean
nagusiendako eta gaztetxoendako lasterketak 
antolatuko dituzte, urtero moduan

esAnAk

"oñatiko gazteek 
Arrasatekoek baino 
gehiago erabiltzen 
dute euskara; erdara 
'guai'-agoa da, ala?"

m a r k e l  i r i z a r   |   z i k l i s ta

"realeko jokalariak 
euskaraz aritzen 
dira; hori abantaila 
da kontrarioaren 
aurrean"
J a g o b a  a r r as aT e   |   r e a l e k o  e n t r e n at z a i l e a

"Tristea da ikustea 
16 urteko gazte 
euskaldunak 
etengabe erdaraz 
berbertan"

i g o r  a r e n aT z a   |   u d a - k o  k i r o l  z u z e n d a r i a

AtLetismoA

AtLetismoA

izerditan ere, euskaraz
Euskararekiko sentimenduak eta testigantzak kontatu zituzten 
martitzenean bergaran, Euskararen Egunean egindako berbaldian

Markel Irizar, Jagoba Arrasate eta Igor Arenatza, Agorrosinen.  |   EnEko AzkArAtE

BerBALdiA
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Oñatiko Olabarrieta auzoan 
dagoen Arrazola baserriko 
kiwiak zaintzen ditu Iker 

Arregi gazte oñatiarrak. Aurtengo 
uztak emandakoak jasota ditu eta 
dagoeneko izan ditu lehen bezeroen 
eskariak. 

urrutikoa ei da jatorriz kiwia, 
baina oñatin esan daiteke ia 
bertakoa dela, ezta?
Bai, bai. Duela 25 urtetik hona 
landatu eta zaindu dira kiwiak Oña-
tin. zeelanda Berrikoa da jatorriz, 
eta exotiko fama hori ere izan du, 
baina Oñatin aspalditik lantzen den 
fruta da.  

bertako lurretan eta bertako 
baserritarrek zaindutakoa, 
beraz.
Bai, duda barik. Gainerako frutak 
bezala, kiwiak ere urte batzuetan 
bestetan baino gehiago hazten 
dira, baina gehiago edo gutxiago 
egon, horixe da bermea, bertakoak 
direla.

nola zaintzen dituzu zuk? Zer 
lan eskatzen dute?

Hauek erabat naturalak dira, ez 
dute inolako tratamendu kimikorik. 
Nik ez diet ezer botatzen. 

batu dituzu ale guztiak?
Aurtengo aleak jaso ditut, bai. Aza-
roan batu nituen eta orain, aben-
dutik aurrera, saldu egingo ditut. 
Egia esan, dagoeneko jaso ditut 
lehen eskariak. Baditut urtero-ur-
tero eskaria egiten didaten bezeroak. 
Gustatzen zaien seinale da hori; 
onak direlako. Otsailean kiwiondoak 
kimatzen hasiko naiz, hurrengo 
uztarako prestatzen.

nolakoa da oñatiko kiwia?
Gozoa. Denda askotan ikusten 
ditugunak baino ale txikiagoak dira 
hemengoak, baina gozoagoa dira, 
eta produktu kimikorik gabeak. 

Asko irauten dute?
Toki freskoan edukiz gero, bai. Egia 
da hasieran gogorragoak egoten 
direla, baina sagar artean jarriz 
gero, bigundu, heldu, egiten dira. 
Jaten diren kopuruaren arabera, 
adibidez, aldiro bospasei kiwi jarri 
etxeko frutaontzian, eta heldu 
egingo dira. Baina kontuz, alderan-

tziz eginez gero, hau da, sagarrak 
kiwien artean jarriz gero, denak 
batera helduko dira. 

Zelan saltzen dituzu?
10 kiloko kaxetan saltzen ditut. 
Herriko fruta-dendara eramaten 
ditut, batetik, eta bestetik, zuze-
neko salmenta ere egiten dut, 
noski. Baita baserrisarea.com web-
gunearen bitartez ere. Bailarako 
baserritarren produktuak eskaintzen 
ditu Interneteko atari horrek, eta 
hemengo askotariko produktuen 
barruan daude kiwiak ere.

Oñatiko kiwi naturalak ere 'Baserrisarea' 
atariko askotariko produktuen artean daude
Debagoienean oraindik ere ga-
rrantzia duten lehen sektoreko 
produktuei eta lanbideei lekua 
egiten die 'Baserrisarea.com' 
atariak. Bailarako baserritarren 
egitekoa ezagutzeko aukera 
ere eskaintzen du, gainera.

Hemengo alea txikiagoa izan arren, gozoagoa da. Baditut urtero eskaria egiten didaten 
bezeroak; gustatzen zaien seinale da hori. Gozoak dira, eta naturalak, gainera

x.u.  |  bErgArA

Euskadi Fundazioko presidente 
Miguel Madariagak aste barruan 
eman du aditzera ze txirrindula-
ri izango dituen proiektu berrian. 
Eta Mikel Aristi bertan izango 
da. Hala, Bergarako txirrindula-
riaz batera taldean jarraituko 
dute Carlos Barberok, Jon Larri-
nagak, Haritz Orbek eta Illart 
Zuazubiskarrek. Eta taldera eto-
rriko dira Victor Etxeberria 
(Naturgas amateur) eta Beñat 
Txoperena (Eki Sport-Gipuz-
koa). 

Kontinental mailan korrituko 
dute, eta Aritz Arberasek jarrai-
tuko du prestatzaile fisiko eta 
kirol zuzendari lanetan. Bada, 
orain, ikusi egin beharko da den-
boraldi txukuna egin ahal izate-
ko ze aurrekontu duen proiektu 
berriak.

madariagaren 
proiektuan 
izango da        
mikel aristi

x.u.  |  ArrASAtE

Oraingo asteburuan eta hurren-
goan jokatuko dute Santamase-
tako Tenis Txapelketa, eta AKE 
Tenis taldeko lagunek gogorara-
zi duten moduan, faboritoek argi 
ibili beharko dute, aurtengoa 
kanporaketa modalitatean izan-
go da-eta: "Ligaxkak alde batera 
utziko ditugu eta federazioko 
formatua eta balioa emango dio-
gu txapelketari; hau da, kanpo-
raketa hutsak izango dira. Argi 
ibili beharko dugu tenislariok, 
txapelketatik kanpo geratzea 
partidu bakarreko kontua izango 
baita". 

Hogei lagunek baino gehiagok 
eman dute izena aurten (laugarren 
edizioa da) eta abenduaren 21ean 
jokatuko dute finala –partidu 
guztiak Mojategin izango dira, 
eta goiz eta arratsalde jokatuko 
dituzte partiduak.

santamas 
txapelketa 
kanporaketa eran 
jokatuko dute

txirrinduLAritzA

tenisA

FutBoLA

Jokin muJikA  |  ArrASAtE

Zapatuko derbiak badu morbotik 
apur bat. Partidu berezia izango 
da askorendako, oñatiarrek estrei-
natu gabeko zelai batean jokatu-
ko dutelako, eta antzuolarrek 
ligako lehenengo derbia hartuko 

dutelako etxean –ikusteko dago 
hitzordu horretan Eztalak ze giro 
erakusten duen. Baina seguru 
Aloñako entrenatzaile Azkargor-
tak liga hasieratik daukala egun 
hori gorriz markatuta, herrikideen 
kontra jokatuko duelako, eta kon-

trario izango dituen horien entre-
natzaile ere izan delako. 

Lehen aipatu dugun morbo-
rako detaileak baino ez dira horiek, 
benetan partidu erakargarri egi-
ten duena bi taldeen artean dagoen 
berdintasuna delako. Bi puntuko 
aldea baino ez du Aloñak, eta 
Antzuolak aurretik jartzeko auke-
ra ederra du.

Gainontzekoak
Gorka Valleren Aretxabaleta 
Donostiara joango da hirugarren 
postuan dagoen Beriori aurre 
egitera. Zapatuan izango da par-

tidua, 17:45ean. Puntuen beharra 
dute aretxabaletarrek, atzeko 
postuetatik ihes egiteko. Bergarak, 
ostera, joan den astean Tolosari 
lidergoa kendu arazi ostean, orain-
go liderra izango du aurrean, 
Arrateren mutilak Anaitasunaren 
zelaira joango dira-eta.

Amaitzeko, erregional prefe-
rente mailan dagoen Mondrak 
Amaikak Bat Debako taldearen 
aurka jokatuko du Mojategin. 
Lau partidu segidan irabazi ondo-
ren, Orion bukatu zen Mondraren 
bolada ona, 2-0 galduta. Baina 
bidea zuzendu nahi dute ostera. 

antzuola eta aloñak indarrak 
neurtuko dituzte eztalan
Sailkapenean oñatiarrek antzuolarrei aurre 
hartzeko aukera paregabea dute

Antzuolako jokalaria.  |   goIEnA
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Duela hiru urte ekin ziok Baga-
rak, kulturgintza esparrutik, 
Debagoieneko tobera antzerki 
satirikoa antolatzeari. Kultura 
ekimen komunitario bat sortuta, 
umorez, gure kontraesanak tau-
la gainera ekartzea izan du hasie-
ratik helburu; hausnarketa bul-
tzatu eta herrigintzaren aldeko 
apustua plazaratzeko asmoz.

Abenduaren 28an, Bergarako 
Udal Pilotalekuan (19:00) egingo 
dute hirugarren tobera, bailara-
ko Partido Judizialean, bada. 
Nabarmenki azalkeria edo itxu-
rakeria leporatuz, herriko hain-
bat auzotako ordezkariak izango 
dira akusazioko protagonista 
nagusiak; baina laguntzaile izan-
go dituzte hainbat modutara 
Bergararekin harreman zuzena 
edo zeharkakoa duten beste hain-
bat herritako lekukoak ere.

Handien trilogia ixteko tobera 
Arrasateko eta Oñatiko toberen 
ostean, Debagoieneko hiru herri 
handien trilogia itxiko du aur-
tengoak, baina Bagararen asmoa 
litzateke tobera Debagoieneko 
herri guztietan egitea. Lehenen-
goan, Arrasatekoan, zenbait ber-
garar izan ziren Arrasateren 
kontrako epaiketan akusazio lanak 
egin zituztenak, eta aurten, buel-
tan datorkie kontua.

Aurreko urteetan herrien 
arteko tirabirak landu gura izan 
dituzte, baina lokaltasunaren 
aldeko apustua ere egin behar 
zela ikusi zuten bultzatzaileek, 
herriko tirabirek ematen diote
-eta forma bailarako herrien 
arteko tirabirei. Arrazoiak dene-
tarikoak izango dira, historikoak 
eta gaur egungoak, lehenagoko 
eta gaur egungo testiguek eka-
rriko dituztenak.

Aurtengoa, oso bergararra 
Datorrena oso bergararra izango 
dela dio Bagarako Iraitz Agirrek: 
"Horren isla izango da aurtengo 
toberako kartela. Egilea Unai Azka-
rate bergararra da, eta, oinarrian, 
Bergarako epaitegiko eraikinean 
dagoen justiziaren estatuaren iru-
dia erabili du hari-kartoi materia-
la irudikatuz, zera adierazteko: 
dena ez dela dirudiena”.

Tobera bakoitza egikaritzeko 
prozesua oso ezberdina izan ohi 
dela diote, eta halaxe izan dela 
oraingoan ere. "Aurrekoak herri-
tar askoren ekarpenetatik abia-
tuta idatzi dira, nahiz eta pertso-

na bat edo bi izan diren oinarrian 
eduki horiei guztiei forma eman 
dietenak. Bergarakoan, oso pro-
zesu parte hartzailea izan da, 
hamabost pertsona baino gehia-
gok lagundu dute-eta gidoirako 
edukiak proposatzen ez ezik, gidoia 
bera idazten. Horrez gainera, 
antzezle bakoitzak zegokion pasar-
teak sortu eta osatu ditu", azaldu 
dute Bagaratik.

30 antzezletik gora  
Antzezle eta pertsonaia gehie-
nen lehen tobera izango da aur-

tengoa, baina ez denena. Badira 
aurreko toberetan agertutako 
zenbait antzezle, nahiz eta batzuen 
kasuan oso pertsonaia ezberdinak 
antzeztuko dituzten. Jon Oliva-
res osintxuarra izango da Jon 
Martir fiskala eta abokatua, 
berriz, Ane Zabala, Aupa Miren 
Etxebeste. Epailea, berriz, hiru-
garrenez, On Piper Hautsa, Mikel 
Irizar da.

Lekuko pertsonaiei dagokie-
nez, denetik dago labetik atera-
tzear dagoen horretan ere: jos-
kinak, konkistatzaileak, gazteen 
ordezkariak, auzotarrak, ingu-
ruko herrietakoak, pertsonaia 
historiko garrantzitsuak."Era 
berean, badira aurreko urteetan 
irtendako pertsonaia xelebreak 
ere. Oso lantalde zabala da, adi-
nez eta baita parte hartzen duten 
eremuengatik ere. Pentsa, eure-
tako gehienek ez dute aurrez 
elkar ezagutzen! Horrek tobera 
agertokira eraman, lantaldea 
egiteko asko balio du." azaldu 
du Bagarako Agirrek. 

sarrerak bi aste barru salgai 
Abenduaren 28an izango da, Udal 
Pilotalekuan, 19:00etan. Sarrerak, 
baina, abenduaren 16tik aurrera 
jarriko dituzte salgai zortzi euro-
tan, Bergaran, Oñatin eta Arra-
sateko ohiko salmenta tokietan 
eta baita www.barrabarra.eu 
atarian ere.

Bergarako toberan parte hartuko dutenetako batzuk, astelehenean egin zuten entseguan.  |   AmAIA txIntxurrEtA

"Iruditzen zait 
badela ordua 
partekatutako 
ajeak elkarrekin 
bideratzeko"
toberako On 
Prudentzio 
Piper Hautsa 
e p a i l e a r e n 
azalean sar-
tuko da, hiru-
garrenez, mikel Irizar. 
Ze balorazio egiten duzu 
aurtengo toberaz? 
tobera tresna interesgarria 
da, herri ezberdinetan arazo 
asko ari dira-eta kaleratzen: 
arazo partikularrak dira batzuk; 
eta arazo komunak besteak. 
Partekatutako aje asko dau-
dela ikusita, iruditzen zait 
badela ordua, aje horiek zuzen-
tzeko edo bideratzeko helbu-
ruaz, ekimen bateratuak egi-
ten hasteko. Ikusiko dugu 
aurtengo toberak zer ematen 
duen; aurtengoa eginda, bai-
larako hiru herri handiak epai-
tuak izango dira, jada. Hirurak 
elkarren igurtzian daude, bai-
na elkarri bizkarra emanda; 
akaso, hirurak elkarrekin lanean 
hasteko ordua heldu da.
nola egin daiteke hori?
bergara epaituko dugu lehe-
nengo eta hiru herri handien 
arteko aje komunen gainean 
jarriko dugu penitentzia, gero.  
Seguru aski, bergarako tobe-
rakoa penitentzia komuna 
izango da. Ez noa ezer aurre-
ratzera, laster ikusiko dugu, 
tobera bakoitzak bere bidea 
egin behar du-eta.
Alde bietako iritziak jasotzen 
hasita zaude.
Hasi naiz, bai, dokumentazioa 
jasotzen, baina han izango 
ditugun lekukoei entzunda 
aterako dut aurtengo epaia; 
ez ahaztu tobera bene-bene-
tako epaiketa bat dela.
Abenduaren 28ra bitartean, 
beraz, baduzu guztia irakur-
tzen lana.
bai; hala da, baina alde bakoi-
tzeko ordezkariek ere ondo 
egin ditzatela etxeko lanak. 
Horixe da nire gomendioa!

mikeL irizAr 
'on PIPEr HAutSA'

A.m.

Abenduaren 28an, 19:00etan, bergarako pilotalekuan izango da hirugarren tobera

bergarako auzotarrak izango dira aurtengoan akusazioaren protagonista nagusiak

Dotorezia ala azalkeria?

Ane zABALA
'Aupa miren Etxebeste'

Batez ere, auzotarrek esaten 
duten mozolokerien aurrean 
Bergara ahalik eta ondoen 
defendatzen saiatuko naiz. 
Askotariko lekukoak ditut: 
garai, adin, herri-ikuspegi...

Jon oLivAres
'Jon martir'

Paper zaila tokatu zait, bai; 
sekula ez naiz epaiketa baten 
barruan izan, gainera. Baina, 
hala ere, Bergarari egurra 
ematera joango naiz eta zuek 
ere animatzen zaituztet!

Aurtengo abokatua eta fiskala

esAnAk

"oso bergararra 
da arrazoia 
askorengatik: 
akuzazio, 
lekuko eta 
aktoreengatik 
ere bai"

i r a i T z  a g i r r e    |   b a g a r a
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ZuriñE v.D.m.  |  ArrASAtE

Durangoko Azokak ateak ireki 
ditu gaur, abenduak 5. Ikasleak 
izan dira aurtengo lehenengo 
bisitariak eta domekara bitartean 
milaka pertsonak bisitatuko dute 
kulturaren plaza. Eta beste urte 
batez, Azoka Telebistak etxeeta-
raino eramango du azoka bera. 

telebistaz eta internetez 
Bosgarren urtez kudeatuko du 
Goienak aurten Azoka TV. Azokan 
gertatzen dena zuzen-zuzenean 
jarraitu ahal izango da telebistaz 
eta streaming bidez. Landako 
gunean ipiniko duten pantaila 
erraldoian bertatik bertara jarrai-
tu ahal izango da telebistako emi-
sioa, baita euskarazko tokiko 
telebistetan ere: Goiena, Goierri, 
Erlo, Oizmendi eta Hamaika tele-
bistetan eta 28. Kanalan. 

Eta gainera, sarearen bidez 
mundu osora zabalduko da Azoka 
TV, streaming bidez ere jarraitu 
ahal izango baita, Goienaren, 
Durangoko Azokaren eta EiTBren 
webguneetan.

Telebista bizia eta momentu-
koa izango da. Zuzeneko konexioek 
garrantzia izango dute telebistan, 
Durangoko Azokan protagonista 
izango diren musikariekin, idaz-
leekin eta oro har, sortzaileekin 
elkarrizketak egingo dira, baita 
erreportajeak ere, eta aurten zen-
bait taldek ekoiztutako bideokli-
pak lehenengo aldiz ikusi ahal 
izango dira Azoka TVn… Gaine-
ra, Durangoko Azoka bera bisi-

tatzera joaten diren herritarrekin 
ere izango du hartu-emana. 

"Gainera, aurten ere EiTB 
izango du bidelagun Azoka Tele-
bistak; azokaren gainean ekoizten 
dituen edukiak emango dira Azo-
ka TVn, eta, gainera, aurten 
ETB1en emititu diren hainbat saio 
arrakastatsu ere ikusteko aukera 
egongo da: Tumatxak, Tribuaren 
berbak, Badubada eta Eskerrik 
asko Petrov, besteak beste". Hala 
azaldu du Oihane Agirre Azoka 
telebistako koordinatzaileak. 

EiTBk aurten ere jarraipen 
zabala egingo dio Durangoko Azo-
kari eta gaueko albistegiaren 
ondoren, Azoka Telebistarekin 
elkarlanean, egunak eman duena 
iruditan jasoko dute egunero.
Agirreren ustez, garrantzitsua 
da Durangok Azokak telebista 
edukitzea: "Durangoko Azokak 
telebista propioa izatea oso garran-
tzitsua da, Durangotik haratago 
hedatzen da azoka. Lau egunez 
martxan izango den kanal  tema-
tikoa izango da, euskal kultura-
ren gaineko edukiekin osatua".

Gertatzen dena, telebistaz
Azoka TV osatuko duen hamar 
laguneko lantaldeak 10:30etik 
20:00etara kontatuko ditu Landa-
kotik Larizdorre kalera kokatzen 
diren Azokan, Saguganbaran, 
Ahotsenean, Szenatokian, Plate-
ruenean eta Irudienean jazotzen 
direnak. Esaterako, gaur, Sagu-
ganbaran ikasleak kazetari bila-
katuko dira, eta Fernando Morillo 
idazleari eta Esne Beltza musika 
taldeari elkarrizketa bana egingo 
diete. Eroso sentituko dira baita 
ere Kabian, teknologia berriekin 
aritzeko aukera izango baitute. 

Bihar Szenatokian Argizaiola 
saria jasoko duen William Douglass 
antropologo estatubatuarrarekin 

elkarrizketa jarraitu ahal izango 
da Azoka TVn; eta zapatuan Alex 
Sarduik bere lehenengo nobela 
aurkeztuko du Ahotsenean eta 
zuzenean ikusteko aukera egongo 
da. Egun berean Azoka telebista-
koak Plateruenan egongo dira, 
gauean Urtz eta Kauta taldeek 
emango duten kontzertuaren 
aurreko entseguetan. 

Domekan Azoka TV jarraitu-
ta Catriona Lexy Campbell esko-
ziarra ezagutzeko aukera egongo 
da; Irudienean egingo den Kame-
ratoia lehiaketaren lan sarituak 
ikusi ahal izango dira, eta Szena-
tokian estreinatuko den Konpota 
antzerkiaren aurrerapenaren tes-
tigu izango dira ikus-entzuleak. 

Durangotik mundura, azoka 
Telebistaren eskutik
Euskarazko tokiko telebisten CIESeko audientzia datuak kontuan hartuta, 
204.000 ikus-entzule inguru izango ditu aurtengo Azoka telebistak

Azoka Telebistako lantaldea.  |   xAbI urzElAI

esAnAk

"garrantzitsua 
da Durangoko 
Azokak bere 
telebista izatea; 
euskal kultura 
bizirik dagoen 
seinale da"

o i H a n e  a g i r r e   |   a z o k a  t v
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AnDEr lArrAñAgA  |  ArrASAtE

Arrasate izango da bihartik dome-
kara bitartean akordeoi-jole asko-
ren kokaleku, Arrasateko akordeoi 
lehiaketak direla-eta. Aitor Furun-
darena Hauspoz Euskal Herriko 
Akordeoi Elkarteko lehendakaria 
ibili da akordeoiari eskainitako 
asteburu hau antolatzen. 
Hiru ardatz nagusi izango ditu aste-
buruak. nolakoa izan da plantea-
mendua?
Hiru ardatz hauek bi ataletan 
banatuko nituzke: batetik, zapa-
tuan egingo den Gipuzkoako 
jaialdia azpimarratuko nuke. 
Lehiaketa kutsua izango du egun 
honek, baina ez da lehiakortasu-

na lantzen; ikasleek lantzen dituz-
ten piezak publiko egitean datza, 
baina jai kutsuarekin, betiere. 
Egubakoitzean eta domekan, 
Arrasate Hiria nazioarteko lehia-
keta eta Gipuzkoako lehiaketa 
izango dira. Azken hau kontser-
batorioko ikasleei zuzenduta dago. 
Sari banaketa domekan izango 

da, 20:00etan, eta ondoren, jazz 
talde baten musika kontzertua 
izango dugu: halakoekin saiatzen 
gara era honetako ekitaldiak 
erakargarriagoak egiten.
Arrasate Hiria lehiaketak kanpoko 
jende asko ekarriko du gurera?
Noski, lehiaketa garrantzitsua 
da, munduko garrantzitsueneta-
koa. Musikan urteetako esperien-
tzia dugu, hala tokatu zaigulako; 
eta gauzak benetan egiten dire-
nean, norberaren printzipioak 
jarraituz, egiten dena iritsi egiten 
da publikora. Arrasate Hirian 
gure apustua hasieratik gure 
musika printzipioei fidel izatea 
izan da eta honek ekarri du guga-
nako aitorpen hau, gure musika 
politika oso benetakoa eta egokia 
izan delako: horrek dakar halako 
epaimahaikideak etortzea.
bihar hasiko dituzue lehiaketak. 
nolakoak dira azkeneko 24 orduak 
musikariendako?
Badakit guk nola prestatzen ditu-
gun lehiaketak. Lan handia egi-
ten da kontzertu aurretik, baina 
lehiaketa iristear dagoenean apur 
bat oxigenatzea gomendatzen diet 
nire ikasleei. Askotan, prestake-
ta baten amaierara iristen gare-
nean saturatuta gaude eta musi-
ka bezalako zerbaitekin satura-
tuta egotean ez dugu geurea 
ematen. Hobe da aurretik lan 
handia egitea eta prestaketaren 
amaieran zerbait jotzea beste 
barik, gose handienaz iristeko, 
garrantzia eman nahi diogun 
momentu horretara.
Zuentzako hain garrantzitsua den 
asteburu honetan parte hartzeko 
asmorik ba al duzu?
Ni irakasle moduan joateaz gain, 
Hauspozeko kide moduan ere 
banoa, antolakuntzan erabat mur-
gilduta nagoelako. Denbora alde-
tik esango nuke pisu handiena 
azken rol honek duela: antola-
kuntzan erabat murgilduta ibi-
liko naiz egunotan. Zapatuan 
11:30ean egingo den kalejiran ere 
hartuko dut parte, baina hau 
gustuz egiten dudan zerbait da.  

Esan bezala, irakasle moduan 
ere ibiliko naiz, baina hor lana 
aurretik dago. Gustatzen zait 
ikasleak entzutea, baina antola-
kuntzan ibilita nahiko lan izaten 
dut batzuk entzuteko.

Aitor Furundarena akordeoi-jolea.  |   A. f.

"Hasieratik gure 
musika printzipioei 
fidel izatea izan da 
gure apustua"

aitor Furundarena | hauspoz elkarteko lehendakaria

"gure musika politika 
oso benetakoa da; 
horregatik datoz halako 
epaimahaikideak"
Akordeoiari eskainitako asteburu honek txoko 
guztietako akordeoi-joleak ekarriko ditu gurera

A. lArrAñAgA  |  ArEtxAbAlEtA

Behe presioaren erdigunean, 
hala du izena Keu Agirretxea-
ren azken lanak eta gaur, 22:00e-
tan, eskainiko du kontzertua 
Arkupeko Zaraia aretoan. 

Hala ere, ez da bakarrik 
etorriko Ondarroako musikaria; 
Fignuh Experience laukoteare-
kin batera dator diskoa aurkez-
tera. Sarrerak lau eurotan 
egongo dira salgai. 

musikari beteranoa 
Jakinekoa da Agirretxea ez dela 
hasiberria musikan: Psychophony, 
Zain, Etsaiak, Fjord, Uek eta 
Governors taldeetan egurra 
ematen ibili da, besteak beste. 
Gainera, ibilbide honek eman 
dion esperientziaz baliatuz, bes-

teak beste, Xabi Solano, Eneko 
Mobydick, Esteban Valcarcel,  
eta Mikel Arakistain musikariak 
izan ditu bidelagun bere lan 
kuttun eta hain pertsonala den 
honetan.

keu agirretxearen doinuek 
arkupeko zaraia aretoa 
zipriztinduko dute gaur
ondarrutarrak ez du diskoa bakarrik aurkeztuko; 
fignuh Experience laukotearekin etorriko da

Keu Agirretxea.  |   k. A.

AnDEr lArrAñAgA  |  ElgEtA

Gabriel Aresti eta bere lana 
eguneratzea helburu duen 
Gabrielen lekua izeneko ikus-
kizuna abenduaren 13an eto-
rriko da Elgetara, Espaloia 
antzokira. Bilboko Arriagan 
egin zen estreinaldia eta jaso-
tako kritika onen ostean Euskal 
Herriko hainbat txokotan pla-
zaratu da Gabrielen lekua sen-
tikaria: esan bezala, oraingoan 
bailarara etorriko da.

Ordu eta erdi inguruko ikus-
kizunak hainbat kultura adie-
razpide elkartuko ditu oholtzan: 
bertsolaritza, musika, ikus-en-
tzunezkoak, deklamazioa...

Arestiren obraren pasarteak 
kontatzeaz gain, sortzaileek 
emankizunerako propio sortu-
riko lan berriak ere egongo dira 
ikuskizunean.

izen handiko protagonistak
Andoni Egaña, Oier Guillan  
eta Alain Urrutia parte-hartzai-
leek, besteak beste, aberastuko 
dute Arestiri eskainitako ikus-
kizuna eurek ondoen dakitena 
egiten. 

Sarrerak salgai daude Espa-
loian bertan 12 euroren truke 
(bazkideendako 8). Erreserbak 
ere hartzen dira, 943 78 90 85 
telefonoan.

'gabrielen lekua' sentikariak 
geldiunea egingo du elgetan

A.l.  |  ArEtxAbAlEtA

Ignaziotar Lurraldeak antola-
tuta, Ezkutuko Altxorrak ize-
neko bisita gidatuak antolatu 
dira asteburu honetarako Gipuz-
koako hiru herritan: Azkoitian, 
Ezkio-Itsason eta Aretxabaletan.
Debagoiena, Urola Erdia eta 
Urola Garaia eskualdeetako 
garapen turistikorako proiektu 
komuna da Ignaziotar Lurraldea 
proiektu turistikoa. 

Merkatu segmentu kultural 
eta erlijiosora zuzenduriko sus-
tapen eta dinamizazio turisti-
korako proiektua da. Horrega-
tik antolatu dituzte bisita gida-
tu hauek bailara bakoitzeko 
herri batean.

Azkoitiko San Jose ermitan 
izango da lehenengo geldiunea 
bihar; zapatuan, hilaren 7an, 
Aretxabaletan, Goroetako San-
tiago elizako erretaularen txan-
da izango da; amaitzeko,dome-
kan, Ezkio-Itsasoko Igartubei-
ti Museoko bisita gidatua 
egongo da. 

Bailaran, Aretxabaleta
Esan bezala, bailaran badute 
geldiunea Ezkutuko Altxorrak 
bisita gidatuek: Goroetako San-
tiago elizan kokatuta, Gipuzkoan 
Santiagoren bizitzari eskaini-
tako erretaula bakarra da ber-
takoa. Zapatuan izango da bisi-
ta, 12:00etan.

aretxabaletako goroetako eliza, 
ezkutuko altxorren kokaleku

AnDEr lArrAñAgA  |  bErgArA

Azkenaldian oihartzuna izaten 
ari den eta hitzak mamitzat dituen 
ikuskizuna iritsiko da Bergarako 
Zabalotegi aretora, bihar. Gai 
beraren inguruan lau bertsolari, 
nor bere aldetik eta nahieran, 
idazten jarrita irteten den emai-
tza da Balitzen hioa antzezlana. 
Bada, hitzen balioa garantizatze-
ko egin den hizki mugimendu 
honetatik dator ikuskizunaren 
izenburua. 

Begiradak antzerki taldeko 
Esti Curiel, Leire Ugarte eta Hodei 

Untzueta aktoreek taularatuko 
dute Ainhoa Alberdik zuzendu-
tako lana. 

Bertsoak, gorputz espresio
Betiko antzerkia alde batera utziz 
eta zerbait berria egin nahian, 
bertsolaritza antzerki bilakatu 
dute lan honetan, eta, nola ez, 
punta-puntako bertsolarien hitzez 
baliatu dira bateraketa hori jaioa-
razteko. 

Aipaturiko bertsolariak 
Ainhoa Agirrezaldegi, Maialen 
Lujanbio, Andoni Egaña eta Uxue 

Alberdi dira eta gai honen ingu-
ruko hausnarketan esandakoa 
hartu eta antzezlana osatu dute 
Begiradak antzerki taldekoek. 

Adierazi dutenez, bertsolarien 
hitzak gorputz mugimenduekin 
aberastea izan da aktoreendako 
erronka nagusienetako bat, zaila 
baita bien arteko uztarketa egitea 
eta komunikazio hori ulergarri 
egitea. Horregatik baliatu dira 
hitzen balioaz, bakoitzak hitzari 
ematen dionaz, alegia. Bide batez, 
bertsolariei euren hitzak egitu-
ratzeko askatasunak (errima, 
doinu, neurri... librea) esperi-
mentaziorako eta eraberritzera-
ko bidea eman die.

Esan bezala, Bergarako Zaba-
lotegi aretoan izango da Begira-
dak antzerki taldearen taularatzea, 
bihar, hilaren 6an, 19:00etan hasi-
ta, eta sarrerak 8 euroren truke 
egongo dira salgai.

Hitzen balioa azpimarratzen, 
'balitzen hioa' antzezlanean
bertsolari onenen hitzak hartuta egingo dute jauzi 
bertsotik antzerkira begiradakekoek bergaran
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1. eTxebiziTzak

101. salDu
arrasate.  60 metro koadroko 
etxebizitza salgai musakolako 
sailuente plazan. hiru logela, 
bainugela, sukalde hornitua, 
egongela, despentsa eta tras-
telekua. antolamendu ezin 
hobea, dena kanpoaldera begira 
eta oso argitsua. egoera oso 
onean. 630 70 81 23 

bergara.  matxiategi 10ean, 
115 metro koadroko etxebizitza 
salgai. berritua eta oso argitsua. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 650 60 26 55 

Duplexa salgai oñatin.  88 
metro koadroko duplexa salgai 
atzekokalean. sukaldea, egon-
gela, bi komun, estudioa, bi 
logela eta gela txiki bat dauzka. 
igogailudun eraikuntza berriko 
etxea. 625 70 54 44  edo 607 
58 00 99 

 
103. errenTan eman

arrasate.  bi logelako etxebi-
zitza ematen da errentan erdial-
dean. trasteleku eta igogailua-
rekin. berokuntzarekin. etxe 
berria da. 500 euro hilean. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 653 70 84 09 

arrasate.  erdigunean etxebi-
zitza ematen da errentan. bi 
logela, sukaldea, bainugela eta 
egongela. Jantzia. oso argitsua. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 690 12 06 00 

elgeta.  etxebizitza ematen da 
errentan. bi logela, bainugela bat 
eta sukade-egongela. igogailua-
rekin. merke. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 619 
69 23 36 

 
104. errenTan HarTu

baserria.  baserria hartuko 
nuke errentan bergara, soraluze 
edo eibar inguruan. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
680 36 22 41 

bergara.  etxebizitza behar 
dugu errentan.  gehienez, 400 
euro ordaintzeko.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
631 36 17 62 

bergara.  etxebizitza behar dut 
errentan. gutxienez bi logelakoa. 
terraza badauka, hobeto. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 603 77 58 82 

bergara.  hiru logelako etxebi-
zitza behar dut errentan. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 638 62 85 02 

 
105. eTxeak osaTu

arrasate. logelak behar dira 
atzerritik etorriko diren ikasle 
batzuentzako. otsailaren haise-
ratik ekainaren amaiera arte. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 656 77 66 32 

arrasate.  erdigunean logela 
ematen da errentan. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 629 80 77 73 

bergara.  logelak emango 
nituzke errentan zubiaurre ingu-
ruan. emakumeentzat nahiago. 
637 18 07 23 

 

2. garaJeak

203. errenTan eman
bergara.  garaje itxia, 18 metro 
koadrokoa, ematen da errentan 
burdinaten. 943 76 06 60  edo 
689 36 86 42 

 
204. errenTan HarTu

arrasate.  garaje itxia hartuko 
nuke errentan. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 672 31 
42 97 

bergara.  garajea errentan 
hartuko nuke artzamendi kalean. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 658 74 73 23 

 

4. lana

402. eskaerak
aretxabaleta, arrasate edo 
eskoriatza.  haur hezkuntzan 
graduatua den gazte euskaldu-
na prest haurrak zaintzeko: 
eskolara eramateko, gaixorik 
jarriz gero beraiekin egoteko... 
esperientzia haurrekin. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
618 87 12 97 

a r r a s a t e  e d o  b e r g a r a .  
laguntza behar duten nagusien 
zaintzarako formazioa dut eta 
lan bila nabil. zaintzan, garbita-
sunean zein etxeko lanak egiten 
jardun naiteke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
943 08 14 33 

arrasate.  50 urteko emaku-
m ea  h a u r re n  z a i n t z a n  ze i n 
etxeko lanetan jarduteko prest 
eskaintzen da. esperientzia 
handia.  interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 617 
67 97 84 

arrasate.  emakume euskal-
d u n a  g o i ze ta n  p l a n t xa  e ta 
etxeko lanak egiteko gertu. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 699 54 17 27 

arrasate.  sukalde laguntzaile 
gisa lan egingo nuke: pintxoak, 
platerak eta abar. zazpi urteko 
esperientzia daukat sukaldean. 
garbiketak ere egingo nituzke 
taberna, elkarte eta abarretan. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 722 45 33 59 

b e r g a r a ,  a n t z u o l a  e t a 
zumarraga.  esperientzia eta 
erreferentziadun bikotea garbi-
tasunean lan egiteko gertu: 
etxeak, atariak, elkarteak, bule-
goak eta abar. langileak gara. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 634 91 81 73 

bergara.  49 urteko emakume 
arduratsua lan bila dabil. edozein 
lan mota egiteko gertu. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 943 76 52 39 

bergara.  emakumea gertu 
nagusi eta umeak zaintzeko 
edota etxeko lanak egiteko. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 610 34 97 88 

bergara.  esperientziadun 
e m a k u m ea  g e r t u  n a g u s i a k 
zaindu eta garbitasun lanak 
egiteko, orduka. maite. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 650 17 74 87 

bergaran, arrasate edo 
oñati.  mutila gertu nagusiak 
zaintzeko.esperientziaduna eta 
sei hilabetez san Juan de diosen 
lan egindakoa, erizaintza ofizial 
moduan. gauetan ere lan egingo 
nuke. 639 66 57 88  edo 943 
78 62 19 

Debagoiena.  24 urteko neska 
eskaintzen da nagusiak eta 
umeak zaintzeko, etxeko lanak 
egiteko edota tabernatan aritze-
ko. eritzaintza laguntzaile gra-
duatua eta esperientzia handia 
dauzkat nagusiekin. gidabaime-
na eta autoa dauzkat. 617 20 
59 43 

Debagoiena.  asteburuetan 
orduka edo gauetan lan egingo 
nuke. legezko paperak, gidabai-
mena eta autoa dauzkat. 632 
83 32 68 

Debagoiena.  emakume ber-
gararra, zazpi urteko esperien-
tziaduna, emakumeak zaindu 
edo etxeko lanak egiteko gertu. 
626 86 35 92 

Debagoiena.  emakume eus-
kalduna lanerako gertu. 606 50 
25 67 

Debagoiena.  emakumea 
gertu garbitasun lanetan, taber-
nan, sukaldean zein nagusiak 
eta umeak zaintzen lan egiteko. 
autoa daukat. 636 11 23 40 

Debagoiena.  emakumea 
lanerako gertu, nagusiak zain-
tzen, garbitasunean. etxean bizi 
izaten, egunez, orduka zein 
gauetan. 638 59 04 71 

Debagoiena.  emakumea 
nagusiak zaintzeko gertu, etxean 
bizi izaten edo bestela. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 632 84 02 30 

Debagoiena.  gizona lanerako 
gertu: nagusiak zaintzen, garbi-
tasun lanak egiten edo mekani-
kari laguntzaile jardungo nintza-
teke. interesatuok deitu telefono 
honetara: 603 06 66 71 

Debagoiena.  lan behar dut, 
urgentziaz. edozetan lan egingo 
nuke. interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 606 24 
79 09 

Debagoiena.  mutil arduratsua 
eta erreferentziaduna lanerako 
gertu: nagusiak zaindu, etxeko 
lanak egin, ospital zein egoitza-
tan eta abar. egun osoz, orduka 
edota asteburuetan. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 685 42 72 80 

Debagoiena.  mutil arduratsua 
eta esperientziaduna nagusiak 
zaindu eta sukaldeko laguntzai-
le lanak egiteko gertu. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 943 04 46 37  edo 
658 74 94 63 

Debagoiena.  mutila lanerako 
gertu: garbiketak, sukalde lagun-
tzaile, gidari, eraikuntzan eta 
abar. ez deitu sexu proposame-
nak egiteko, mesedez. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 636 60 48 51 

Debagoiena.  mutila pertsona 
nagusiak zaindu eta garbitasun 
lanak egiteko gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
699 09 46 26 

Debagoiena.  nagusiak edo 
umeak zaintzen, sukalde lagun-
tzaile edota garbitasunean lan 
egingo nuke. esperientzia dut 
geriatrian eta erizainlaguntzaile 

moduan. interesatuok deitu 
telefono zenbaki hauetara: 691 
03 25 02  edo 943 54 09 41 

Debagoiena.  nagusiak zaindu, 
etxeko lanak egin eta atari, 
taberna, elkarte eta abarretan 
garbitasun lanak egingo nituzke. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 625 86 99 51 

Debagoiena.  neska ardura-
tsaua, oinarrizko sukaldaritza 
eta geriatria ikasketaduna, 
nagusiak zaindu edo garbitasun 
lanetan aritzeko gertu. etxean 
bertan bizi izaten, egun osoz edo 
orduka. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 615 06 
28 04 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua, esperientziaduna, gertu 
umeak zaintzeko, garbiketak 
orduka egoteko eta nagusiak 
zaindu zein pasioan laguntzeko. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 695 73 87 95 

Debagoiena.  neska espainia-
rra lanerako gertu: nagusiak edo 
umeak zaindu, etxeko lanak egin 
eta abar. asteburuetan edo 
gauetan ere bai. esperientzia-
duna. interesatuok deitu telefo-
no honetara: 722 32 43 67 

Debagoiena.  neska euskal-
duna eta esperientziaduna 
nagusiak eta umeak zaintzeko  
gertu, baita gauak ospitalean 
pasatzeko ere. garbiketa lanak 
ere egingo  nituzke. disponibili-
tatea. kotxea daukat. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 671 35 22 60 

Debagoiena.  neska euskaldu-
na gertu nagusiak eta umeak 
zaintzeko, zein etxeko lanak egin 
eta garbitasun lanetan jarduteko. 
ospitaletan gauak ere egingo 
nituzke. autoa daukat eta eraba-
teko prestutasuna. esperientzia 
eta informeak. 671 35 22 60 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzen, 
tabernan, garbiketan eta abar.  
etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. baita baserrietan ere.  
gidabaimena eta autoa dauzkat. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 634 40 64 65 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzen, 
tabernan, garbiketan eta abar. 
etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. baita baserrietan ere. 
gidabaimena eta autoa dauzkat. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 697 20 00 86 

Debagoiena.  neska lanerako 
gertu nagusiak zaintzen, etxean 
bertan bizi izaten edo bestela. 
garbitasun lanetan ere bai. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 602 64 68 17 

Debagoiena.  neska lanerako 
gertu. orduka, nagusiak zain-
tzen. 648 46 90 51 

Debagoiena.  neska lanerako 
gertu: tabernatan, etxean eta 
abar. neska arduratsua, langilea 
eta euskalerritarra. interesatuok 
deitu zenbaki hauetara: 943 53 
28 45  edo 659 34 31 43 

Debagoiena.  orduka, egun 
erdiz edo osoz lan egingo nuke. 
nagusiak zaintzen, garbitasu-
nean, tabernan eta abar. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 671 18 50 83  edo 
943 10 96 89 

emakumea lan bila. garbita-
sunak egiten, zaintzaile, kamioi 
gidari, banaketa lanetan, nagu-
siak zaintzen eta abar. autoa eta 
gidabaimena dauzkat. euskal 
herri guztian lan egiteko gertu. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 696 32 13 69 

 

5. irakaskunTza

501. Jaso
bergara.  "ordenagailu bidez-
ko  diseinua" goi mailako zikloa 
ikasten ari den gazteak laguntza 
eta  orientzazio eskolak jasoko 
lituzke. interesatuok deitu tele-
fono  zenbaki honetara 21:00e-
tatik aurrera. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 943 
76 03 75 

Fisika eta kimika.  batxilergoa 
ikasten diharduen mutiko bati 
fisika eta kimika eskola partiku-
larrak emateko norbait behar 
dugu, aretxabalaetan. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 649 55 48 10 

 
502. eman

bergara.  ingeles eskola parti-
kularrak ematen ditut. kanada 
eta erresuma batuan esperien-
tziaduna prest ingeleseko par-
tikularrak emateko lehen eta 
bigarren hezkuntzako haur eta 
gazteei. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 699 
01 85 84 

 7. animaliak

703. eman

Hamsterrak.  hamsterrak 
ematen dira opari. kaiola ekarri 
behar da. amaia. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
617 90 78 17 

Txakurkumeak.  arratoi txa-
kurkume bi ematen dira opari. 
emeak dira. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 680 
55 17 65 

 
704. besTelakoak

katua galdu arrasaten.  
musakolan katu emea galdu da. 
bularraldea eta hankak zuriak 
dauzka eta bizkarraldea marroix-
ka. buztana beltza eta ezkerreko 
belarri erdi, kolore bakoa. ikusi 
edo aurkitu baduzu deitu mese-
dez zenbaki hauetara: 943 79 
59 34  edo 677 69 15 26 

 

8. DeneTarik

802. erosi

motozerra.  stihl etxeko moto-
zerra erosiko nuke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
656 75 76 98 

 
803. eman

sofak eta besaulkiak.  sofa 
bat besaulki batekin eta bestea 
bi besaulkirekin, ematen dira 
opari. ia berriak dira eta egoera 
onean daude. Jasotzera etorri 
beharko da bergarara. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 618 41 40 90 

 
805. TrukaTu

korrika egiteko zinta. gim-
nasia egiteko beste aparatu 
bategatik aldatuko nuke. 615 79 
51 89 

 
806. galDu

landarea.  "diru landarea" 
galdu dut bergaran, ninika lora 
denda eta artzamendi artean. 
aurkitu duenak dei dezala zen-
baki honetara: 943 76 52 39 

 
807. aurkiTu

kandatuak.  kandatu sorta bat 
aurkitu nuen ibargarai kalean 
azaro hasiera aldera. galdu 
duenak dei dezala zenbaki hone-
tara: 656 76 67 70 

 
808. besTelakoak

informatikaria.  nire webgu-
nean 103 orriko poesia lana 
jarriko didan informatikaria behar 
dut. prezioa adosteko. manu. 
699 77 86 38 

lursaila.  lursaila behar dut, 
bergara edo soraluze inguruan, 
bi zaldi denboraldi batez eduki-
tzeko. interesatuok deitu 639 
09 95 22  edo 680 36 22 41 
telefono zenbakietara. 

GARAJE ITXIAK SALGAI 
URIBARRI AUZOAN

(ARRASATE)
• Aireztatuak eta 4 metro baino 

gehiagoko altuera.
• Camper estiloko furgonetentzat edota 

kirol materiala gordetzeko egokia.

INFORMA ZAITEZ!
943 31 68 68

iragarkia JarTzeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak

eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDainTzeko aTalak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. lokala saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. motorra saldu/alokatu. animaliak/saldu. Denetarik/saldu.
egubakoitzean + astelehenean: 22 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- profesionalen moduluak. 
modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 22 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 29 € (+bez).

1. eTxebiziTzak
101. saldu
102. erosi
103. errentan eman
104. errentan hartu
105. etxeak osatu
106. bestelakoak

2. garaJeak
201. saldu
202. erosi
203. errentan eman
204. errentan hartu
205. bestelakoak

3. lokalak
301. saldu
302. erosi
303. errentan eman
304. errentan hartu
305. bestelakoak

4. lana 
401. eskaintzak
402. eskaerak
403. bestelakoak

5. irakaskunTza
501. Jaso
502. eman
503. bestelakoak

6. moTorra
601. saldu
602. erosi
603. alokatu
603. konpondu
604.bestelakoak

7. animaliak
701. saldu
702. erosi
703. eman
704. bestelakoak

8. DeneTarik
801. saldu
802. erosi
803. eman
804. hartu
805.trukatu
806.galdu
807.aurkitu
808. bestelakoak

9. Harremanak
901. agurrak
902. harremanak
903. deiak
904. bestelakoak

10. relax

zure    
iragarkiak

p r e z i o  b e r e z i a k  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o
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g u a r d i a ko  fa r m a z i a k

arraSate

eguena, 5 Fernandez maisu aranbarri  kalea, 1 943 79 22 26

egubakoitza, 6 irizar erguin, 11 943 79 12 39

zapatua, 7 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74

Domeka, 8 español morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

astelehena, 9 etxeberria zarugalde kalea 38 943 77 16 30

martitzena, 10 alberto azkoaga Ferrerias kalea 1 943 79 15 15

eguaztena, 11 m.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

bergara

eguena, 5 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

egubakoitza, 6 estella matxiategi 5 943 76 19 63

zapatua, 7 mozos iparragirre 2 943 76 12 15

Domeka, 8 mozos iparragirre 2 943 76 12 15

astelehena, 9 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

martitzena, 10 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

eguaztena, 11 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

oñati

eguena, 5 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

egubakoitza, 6 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

zapatua, 7 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Domeka, 8 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

astelehena, 9 garate kale barria,  42 943 78 05 58

martitzena, 10 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguaztena, 11 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Farmazien eskuko telefonoetarako 2013 egutegia eskuratzeko, bidali Farma 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + Wap deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).

zAPAtuA, 7

Egubakoitzean baino ostarte 
zabalagoak nagusituko dira 
zeruan zapatuan. tenperatura 
ere igo egingo da.

domekA, 8

Eguraldiak hobera egiten jarrai-
tuko du. tenperatura zapatukoa 
baino epelagoa izango da eta giro 
eguzkitsua espero da.

e g u r a l d i a  aS t e b u r u a n

DEBAGOIENA

EUSKAL HErrIA

Hegoaldean eta batez ere 
nafarroan ia asteburu 
osoan giro eguzkitsua 
egongo da.

g a z t e  i n fo r m a z i o a

bekak
graduondoko ikasketak. obra 
Social la Caixak 145 beka 
deitu ditu, Espainian (25), 
Europan (65), Estatu batuetan 
eta kanadan (48) eta Asian 
(7) graduondoko ikasketak 
egiteko. Epe ezberdinak. Azken 
eguna: otsailak 10.

ikasketak osatzeko. mA fun-
dazioa. medikuntzan (mIr), 
farmazia (fIr) eta Erizaintza 
(EIr) ikasketak egiteko bekak. 
Azken eguna izango da: otsai-
lak 13.

lana
udaltzainak. beasaingo uda-
lak bi udaltzain behar ditu. 
Azken eguna izango da : aben-
duaren 16a. 

kudeaketarako erdi mailako 
teknikaria. getxoko udala. 
baldintzak: gradua, ingeniari-

tza teknikoa, arkitektura, diplo-
matura edo III. lanbide Hezi-
keta. Epea: abenduak 23.

kudeatzailea. gasteizko Hiri 
garraioak. Epea: abenduak 12. 
Euskara eta euskal kulturako 
bi irakurle. Etxepare Euskal 
Institutua. Argentinarako eta 
budapesterako. baldintzak: 
unibertsitateko gradua edo 
lizentziatura (lehentasuna: 
euskal filologia, Euskal Ikaske-
tetako lizentzia edo gradua, 
itzulpengintza eta interpreta-
zioa) eta 3. HE edo baliokidea. 
Epea: abenduak 21.

leHiakeTak
ruta Quetzalerako parte 
hartzaileak aukeratu nahi 
dira. Aurten Peru eta Espainian 
izango da bidaia. baldintzak: 
15-16 urteko ikasleak. Proiek-
tu bat eta lan bat aurkeztu 
behar dira. urtarrilak 28.

inFormazio geHiago naHi izanez gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net

aS t e a  g o i e n a n

goIEnA

bergarako tobera 
'magazinea'-n
Asteleheneko Magazinea saioan, 
bergaran hilaren 28an, Inuzen-
te Egunean, egingo den tobera 
antzerki satirikoari buruzkoak 
jasoko ditugu lehenengo zatian. 
bigarrenean, berriz, eguneroko-
tasuneko gaiei buruzko tertulia 
izango dugu.
'magazinea'
Astelehena, 20:10

goIEnA

asteburuan kirolak 
emandakoa ikusgai
Asteleheneko Harmailatik kirol 
saioan, asteburuan debagoie-
nean izandako kirol kontuak 
errepasatuko ditugu. besteak 
beste, ikusi ahal izango duzue 
Aloñaren eta Antzuolaren arteko 
erregional mailako derbia, xabi 
urzelai aurkezlearen eskutik.
'Harmailatik'
Astelehena, 21:25

ArrASATE IrrATIA

Astean zehar Arrasate Irra-
tian eskaini dizkizuegun 
elkarrizketak entzun ahal 
izango dituzue asteburuan. 
Besteak beste, Realeko 
entrenatzaile Jagoba Arra-
sateri egindako elkarrizke-
ta entzungai izango duzue, 
eta hark kontatuko dizkigu 
Realaren eta euskararen 
inguruko kontuak.

asteko gainbegitua 
zapatu eta domekan 
10:00etan entzungai

Komunikazioa inkomuni-
kazioa dantza emanaldia 
eskainiko dute Kukai eta 
Tanttaka taldeek Amaian 
hilaren 14an, 19:30ean. Ber-
tara joateko sarrerak zoz-
ketatuko ditugu eta zozke-
tan parte hartzeko 943 25 
05 05era deitu edo irratia@
goiena.com-era idatzi behar-
ko duzue.

'komunikazioa 
inkomunikazioa' 
ikusteko sarrerak

max. 14º

min. 6º

max. 16º

min. 7º

GOIENA TELEBISTA

eguaztena, 11

12:00 magazinea 

12:45 onein 

13:21 kantari 

13:51 aniztasunean bizi 

14:11 ekogune 

14:41 zorion agurrak 

14:45 berriak 

15:10 eguraldia 

15:13 aizank! 

15:58 ikusmira 

16:26 zorion agurrak 

16:31 berriak 

16:56 eguraldia 

16:59 harmailatik 

17:39 ur eta lur 

18:17 durangoko azoka 

19:02 berriak 

19:22 eguraldia 

19:25 bideo klipak 

19:42 asmatu baietz!

20:12 magazinea 

20:57 berriak 

21:22 eguraldia 

21:24 ekogune

 21:54 magazinea 

22:39 berriak

 23:24 eguraldia 

23:54 gurean gaur

martitzena, 10

12:00 magazinea 

12:45 harmailatik 

13:25 aizank! 

14:10 aniztasunean bizi 

14:30 ikusmira 

14:40 zorion agurrak 

14:45 berriak 

15:10 eguraldia 

15:13 harmailatik 

15:53 onein 

16:23 zorion agurrak 

16:30 berriak 

16:50 eguraldia 

16:53 zorion agurrak 

16:58 klaketa 

17:35 harmailatik 

18:20 klaketa 

18:59 berriak 

19:24 eguraldia 

19:27 zorion agurrak 

19:32 kantari 

20:02 zorion agurrak 

20:10 magazinea 

20:55 berriak 

21:20 eguraldia 

21:23 durangoko azoka 

22:08 berriak 

22:33 eguraldia 

22:36 magazinea 

23:21 gurean gaur

eguena, 12

12:00 magazinea 
12:50 onein 
13:28 ikusi irratia 
14:09 ekogune 
14:39 zorion agurrak 
14:45 berriak 
15:10 eguraldia 
15:13 ikusmira 
15:31 bideo klipak 
15:43 ikusmira 
16:11 zorion agurrak 
16:20 ikusmira 
16:30 berriak 
16:55 eguraldia 
16:58 planik bai? 
17:18 aniztasunean bizi 
17:38 ekogune 
18:08 durangoko azoka 
18:53 zorion agurrak 
19:00 berriak 
19:20 eguraldia 
19:23 planik bai? 
19:43 kantari 
20:11 magazinea 
20:56 berriak 
21:21 eguraldia 
21:24 planik bai? 
21:44 berriak 
22:14 eguraldia 
22:17 magazinea 
23:02 gurean gaur 
23:32 planik bai? 
00:13 planik bai?

astelehena, 9

12:00 magazinea 

13:00 erreportajea 

13:15 ikusmira 

13:43 ekogune 

14:12 onein 

14:42 zorion agurrak 

14:46 berriak 

15:16 eguraldia 

15:19 zorion agurrak 

15:24 ur eta lur 

16:02 onein 

16:27 zorion agurrak 

16:32 berriak 

17:02 eguraldia 

17:05 zorion agurrak 

17:10 bideo klipak 

17:46 klaketa 

18:23 ekogune 

18:53 zorion agurrak 

19:00 berriak 

19:25 eguraldia 

19:28 ekogune 

20:03 zorion agurrak 

20:10 magazinea 

20:55 berriak 

21:20 eguraldia 

21:25 harmailatik 

22:10 berriak 

22:35 eguraldia 

22:38 magazinea 

23:23 gurean gaur

eguenetik domekara

durangoko Azokaren begi, 
belarri eta erakusle izango da 
Azoka telebista. Sortzaileei 
eginiko elkarrizketez, 
bideoklipez, 
egunean zehar 
eginiko erreporta-
jeez eta zuzenean 
gertatzen ari 
denaz osatzen da 
telebista, eta 

azokako pantaila erraldoian 
uneoro emititzen dena 
ikusteko aukera izango da 
goiena telebistan. liburu eta 

disko azokaz gain, 
gainerako 
plazetan gerta-
tzen denaren berri  
ere emango 
dizuegu, 
10:30ean hasita.

48. Durangoko azokaren nondik norakoak

Durangoko Azoka jendez lepo, iaz.  |   goIEnA
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mikel eta puri
mikel oteiza eta Puri Parra zapatuan, abenduaren 7an, ezkon-
duko dira Arrasateko udaletxean, 18:30ean. "zorionak eta ospa-
tu eguna, bikote!".

ainhoa eta oscar
Ainhoa gonzalez eta oscar Sousa zapatuan, abenduaren 7an, 
ezkonduko dira bergarako udaletxean, 13:00etan. "zorionak, 
bikote! familiakoak eta lagunak egun berezi hori zuekin pasa-
tzeko desiratzen gaude. besarkada handi bat!".

luis maria ugarte aldanondo. oñatin, azaroaren 27an. 56 urte.

regina garcia martinez. arrasaten, azaroaren 28an. 70 urte.

milagros Felisa badiola karetxea. arrasaten, azaroaren 28an. 93 urte.

eduardo murua zabaleta. oñatin, abenduaren 1ean. 90 urte.

pedro rodriguez Flores. bergaran, abenduaren 1ean. 77 urte.

gaspar Fernandez pinto. aretxabaletan, abenduaren 2an. 90 urte.

Jesus garai elortza. arrasaten, abenduaren 3an. 85 urte.

mari Carmen Dominguez de la Torre. bergaran, abenduaren 3an. 53 urte.

valentin mondragon oñate. donostian, abenduaren 4an. 84 urte.

H i l da koa k

ESkEr onA

bergaran, 2013ko abenduaren 5ean.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Mari Carmen 
Dominguez de la torre

oroIgArrIA

Nagixak kuadrilla.
bergaran, 2013ko abenduaren 5ean.

Betiko izango zaitugu gogoan.

Mari Carmen 
Dominguez de la torre

urtEurrEnA

arrasaten hil zen 2012ko abenduaren 6an, 82 urte zituela.

elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Arrasaten, 2013ko abenduaren 5ean.

bere oroimenez lehen urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 8an, 
12:30ean, arrasateko san Juan bataiatzailearen parrokian. 

—
Zure mendi maiteetan
poza ezagutu zenduan

zoriona laga duzu
bizi izan zeran lekuan.

Orain joan zara gure ondotik
nola zaitugun goguan!

Bila ezazu mendi eder bat
guztiontzako zeruan.

luis 
Mendarozketa Heriz

urtEurrEnA

2012ko abenduaren 15ean hil zen, 82 urte zituela.

elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
bergaran, 2013ko abenduaren 5ean.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 8an,
12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

Hilaria 
Mendizabal sagastigutxia

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Hain une delikatu batek eskatzen duen errespetu, arreta eta 
ardura handienarekin, nire asmoa da familiari ahalik eta

traturik beroena eta hurbilekoena ematea

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

eskelak JarTzeko: 943 25 05 05
egubakoitzean nahiz astelehenean argitaratzeko.

eskelaren prezioa:  130  euro.
egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero,  175 euro.
goiena: irakurriena Debagoienean.

asTe barruan, baiTa ere:
ArrAsAte goiena: otalora lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 
bergArA Jardun elkartea: errotalde jauregia (kultura etxean). 943 76 08 19. 
OñAtI biklon publizitate agentzia: olakua 9. 943 78 10 65.
AretxAbAletA goiena: basabe poligonoa eo5. 943 25 05 05.
ArAMAIO kintelena janari-denda: nardeaga 11. 945 44 50 22.
elgetA ugari janari denda: andra mari plaza 2. 943 76 80 98.
ANtZUOlA itzar liburu-denda: kalebarren 1. 943 76 60 62.

HIlEtA

donostian hil zen 2013ko abenduaren 4an, 84 urte zituela.

elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko sendikoen izenean. 
Arrasaten, 2013ko abenduaren 5ean.

haren emaztea: begoña aiastui; seme-alabak: iñaki eta m. luisa goikoetxea, agurtzane eta koldo 
etxebarria, anabel eta Fernando okina, arantzazu eta Jon perez; anai-arrebak: Jose mari eta 

maritxu arriaran, pili eta valentin gonzalez (†); bilobak: ander, uxue, lierni, asier eta unax; ezkon 
anai-arrebak, ilobak, lehengusu-lehengusinak eta gainerako senideak.

haren aldeko meza gaur, eguena, izango da, abenduak 5, 19:00etan, 
arrasateko san Juan batailatzailearen parrokian.

Familiak arrasateko tanatorioan hartuko zaituzte: 10:00-13:00 eta 16:00-18:30.

Valentin
Mondragon Oñate
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durAngo-udAlA.nEt

elgeTa 'amama anaren bidaia'
La Papa taldekoek amonaren 
zahartzaroko zailtasunek 
familiarteko hartu-emanari 
zelan eragiten dioten eraku-
tsiko dute. Izaskun Asua, 
Nazaret Froufe eta Markos 
Gimeno dira protagonistak, 
amama Ana, alaba Tere eta 
Antonio suhiaren paperetan, 
hurrenez hurren.
abenduak 8, domeka, zabalotegin, 
18:00etan.

goIEnA

eskoriaTza lukas prest! eta anger taldeen kontzertua
Inkernu tabernaren 10. urteurreneko emanaldia egingo dute 
Lukas Prest! eta Anger taldeek tabernan bertan. Era berean, 
Lukas Prest! taldeko bateria-jotzaile Piña-ren agur kontzertua 
izango da aste bukaerakoa.
gaur, egubakoitza, inkernu tabernan, 22:00etan.

bi kidek. Euren herrialdean bizi 
duten egoera soziopolitikoaren 
inguruan egingo dute berba.
abenduak 10, irati tabernan, 19:30ean. 

besTelakoak

areTxabaleTa bisita gidatua: 
aretxabaletako goroetako parrokia
Ezkutuko Altxorrak egitasmoan 
bisita gidatua egingo dute Are-
txabaletako Goroeta auzoko 
parrokiara. Han, Santiagoko 
erretaularen gaineko azalpenak 
emango dituzte. Izena aldez aurre-
tik eman behar da: 943 79 64 63 
telefonoan edo turismo@deba-
goiena.net helbidean. 
etzi , zapatua, koruetako parrokian, 12:00etan.

oñaTi bisita gidatuak
Sancti Spiritu unibertsitatea eta 
Mikel Deunaren parrokia ezagu-
tzeko hainbat bisita gidatu egin-
go dituzte aste bukaeran: hilaren 
6an eta 7an 12:00etan; eta hilaren 
8an 11:00etan. Informazio gehia-
gorako eta izena emateko, Oña-
tiko Turismo Bulegoran.
bihartik domekara arte , turismo bulegotik 
abiatuta.

elgeTa erretiratuen bingoa
Ozkarbi elkartean bingo-jokoa 
egingo dute erretiratuendako. 
Sari bikainak banatuko dituzte 
irabazleen artean. 
abenduak 9, ozkarbi elkartean, 17:00etan.

elgeTa entsegua: 'elgeta kantuan'
Elgeta kantuan ekimenean dihar-
dutenek entsegua egingo dute 
Jose Gardokirekin. 
abenduak 10, kultura etxean, 21:00etan.

liTeraTura

oñaTi Joxean agirrerekin 
solasaldia
Azpeitiko idazleak Adiskide bat 
nuen liburua aurkeztuko du libu-
rutegian. Ekitaldi irekia da herri-
tar guztiendako. Gainera, Irakur-
keta Klubeko kideek Zwei frauen: 
bi emakume liburuaz berba egin-
go dute egilearekin berarekin.
abenduak 11, liburutegian, 18:30ean.

Jaiak

oñaTi santa lutzia jaiak
Askotariko ekitaldiak egingo 
dituzte Berezao auzoan, aste 
bukaera honetan eta hurrengoan: 
hilaren 6an mus txapelketa (22:00); 
hilaren 7an auzo afaria eta erro-
meria (21:00); hilaren 14an hau-
rrendako jolasak eta merienda 
(17:00); eta hilaren 15ean meza 
eta luntxa (12:00).
bihar eta etzi, egubakoitza eta zapatua, 
berezaon, 22:00etatik aurrera.

Deia

oñaTi Trikitilariak, muralak 
margotu, koplak ...
Euskararen Nazioarteko Eguna-
ren harira, askotariko ekintzak 
egingo dituzte, gaztetxeko kideek 
antolatuta. 
gaur, eguena, ongi tabernan, 19:00etan.

oñaTi afari tematikoa
Euskararen Nazioarteko Eguna-
ren harira, Iñaki Artolarekin 
solasaldia egingo dute euskararen 
egoeraz berba egiteko. Afalostean 
tertulia egingo dute. Afarirako 
txartelak salgai kultura etxean, 
Boga eta Izarraitz tabernatan
bihar, egubakoitza, antitxenan, 20:30ean.

ikasTaroak

bergara Dantza afrikarren 
ikastaroa
Bi astean behin elkartzen dira 
kartzela zaharrean. Zuzeneko 
musikarekin, dantza afrikarrak 
lantzen dituzte. 
etzi, zapatua, gaztetxean, 16:00etan. 

bergara gpsaren erabilera eta 
ordenagailua
Lehenengo zatian GPSari buruz-
ko teoria, funtzionamendua, 
koordenatu sistema eta koorde-
natuak landuko dituzte. Bigarre-
nean GPSaren erabilera, ereduak, 
kudeatzeko programak, offline 
eta online aplikazioak eta web 
orriak egiten ikasiko dute. 
abenduak 9, miguel altuna institutua.

musika

eskoriaTza euskararen eguna: 
kantu kalejira
Euskararen Egunaren harira eta 
gaur, eguena, pintxo-poteoa dagoe-
la aprobetxatuz, kantu kalejira 
egingo dute herriko txistulariez 
lagunduta. 
gaur, eguena, herriko kale eta tabernetatik, 
19:00etan.

areTxabaleTa keu agirretxea
Behe presioaren erdigunean azken 
lana aurkeztuko du ondarrutarrak 
Fignuh Experience laukotearekin 
batera. 
gaur, eguena, zaraia aretoan, 22:00etan.

arrasaTe Who the bitch
Japoniako hirukotea bi neska 
kementsuk eta bateria-jotzaile 
batek osatzen dute. Taldeak punk
-rocka du oinarri, baina tarteka 
doinu modernoagoak eta dantza-
garriagoak ere lantzen ditu. Due-
la bi urte egindakoaren antzera, 
Kooltur Ostegunetako oholtza 
berotuko du hirukoteak. 
gaur, eguena, gaztetxean, 22:00etan.

oñaTi bagauda taldea
Oñatin jaiotako talde gazteak 
hard rocka, stonerra eta Eskan-
dinaviako rock-and-roll gogorra 
biltzen dituen maketa erakutsiko 
du lehen aldiz. Euren lehen lana 
salgai ipiniko dute. 
bihar, egubakoitza, ona tabernan, 20:00etan.

bergara 'kaleko mobida' 
irratsaioaren laugarren festa
Black Eyed Bruisers, Erasoka, 
Derailed eta Odolkiak Ordainetan 
taldeak igoko dira oholtzara eta 
gaztetxea punk-oi! doinuz giro-
tuko dute.  Info 7 irratiko Kaleko 
mobida irratsaioaren laugarren 
festa da. Sarrera, sei euro.
bihar, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.

arrasaTe akordeoilarien kalejira
Udaletxe parean hasita, kalerik 
kale ibiliko dira. 
etzi, zapatua, herriko kaleetan, 11:30ean.

eskoriaTza akerbeltz taldea
Akerbeltz taldeak erromeria egin-
go du. 
etzi, zapatua, inkernu tabernan, 22:00etan.

elgeTa alai abesbatza
Erretiratuek kultura astea egiten 
dihardute. Alai abesbatzak ema-
naldia egingo du. 
abenduak 11, eguaztena, espaloian, 18:00etan.

anTzerkia

elgeTa 'vivir en villa Titiritaina' 
antzezlana
Oñatiko Ikusi Makusi erretiratu 
elkarteko antzerki taldearen 
antzezlan berriena da. Kasuali-
tatez Arantzazun topo egin eta 
elkarrekin bizitzera joatea era-
bakitzen duten sei adineko per-
tsonaren istorioa kontatzen du: 
Ritxar, Consuelo, Alizia... dira 
protagonistak. Asun Artzuaga 
zuzendariak idatzitako jatorrizko 
lana da.
gaur, eguena, espaloian, 17:30ean.

bergara 'balitzen hioa' 
bertso-antzerkia
Gai beraren inguruan lau ber-

tsolari, nor bere aldetik eta nahie-
ran, idazten jarrita irteten den 
emaitza da Balitzen hioa antzez-
lana. Begiradak antzerki taldeko 
Esti Curiel, Leire Ugarte eta Hodei 
Untzueta aktoreek taularatuko 
dute Ainhoa Alberdik zuzendu-
tako lana. Ainhoa Agirreazalde-
gi, Maialen Lujanbio, Andoni 
Egaña eta Uxue Alberdi bertso-
larien hitzak erabiliz idatzitako 
antzezlana da. 
bihar, egubakoitza, zabalotegin, 19:00etan.

ospakizunak

arrasaTe san nikolas boloa
Uribarri eta Musakola auzoetan 
egingo dute, 12:00etan. Ostera, 
12:30ean Herriko Plazan egingo 
dute San Nikolas boloa. Euria 
egiten badu, Uarkapen elkartuko 
dira ume eta gurasoak, goxokiak 
eta bestelako produktuak batze-
ko asmoz. 
bihar, egubakoitza, herriko plazan, 12:30ean.

irTeera

oñaTi Durangoko azokara irteera
Elkar Hezik antolatuta Landako 
gunera irteera egingo dute. Ikas-
tetxeko ikasle, irakasle, guraso, 
aitona-amona, ikasle ohi eta bes-
te daude gonbidatuta. 
bihar, egubakoitza, santa marinan, 09:30ean.

erakuskeTak

arrasaTe arrasateko arte 
tailerreko ikasleen lanak
Arrasateko arte tailerrean dihar-
duten ikasleek ikasturtean zehar 
egindako lanak ikusgai daude 
Harresi aretoan.
abenduaren 5era arte, harresin, arratsaldez.

bergara Taila elkartearen 
erakusketa
Taila elkartekoen lanekin osatu-
tako erakusketa. 
abenduaren 22ra arte, aroztegin.

HiTzalDiak

arrasaTe 'eraikuntza pil-pilean'
Arizmendi Ikastolako Lanbide 
Heziketako Eraikuntza Heziketa 
Zikloaren baitan Eraikuntzan eta 
hirigintzan birziklatutako pro-
duktuak hitzaldia egingo dute.
abenduak 10, arimendiko Ferixalekuko 
eraikinean, 11:30ean. 

arrasaTe arrasateko iragana 
astintzen
Alfredo Morazak Arrasateko Tei-
leriek delako berbaldia egingo 
du. Hain zuzen ere, Markuleteko 
Teilerixe baserriko eta Zigorro-
lako Aranguren teileriak izango 
ditu hizpide bereziki. Teilerietan 
nola egiten zen lan, zer ekoizten 
zuten, materiala nondik ateratzen 
zuten, garraioa eta beste hainbat 
kontu izango ditu hizpide. Arra-
sateko Iragana Astintzen bigarren 
zikloren zken hitzaldia Maria 
Ines Olaranek egingo du aben-
duaren 17an.
abenduak 10, kulturaten, 19:00etan. 

arrasaTe endavant elkarteko bi 
kideren hitzaldia
Askapenaren Europa Astinduz 
kanpainaren barnean kokatzen 
da hitzaldi hau. Herriak buruja-
be eta sozialismoruntz lelopean 
berba egingo dute Katalanuatik 
datozen Endavant erakundeko 

goIEnA

oñaTi rap gaua
Urretxuko eta Zumarragako 
hiru taldek girotuko dute 
Antixenako oholtza: hain jus-
tu ere, Agresion Verbal, Throw 
Rap eta Artilleria Pesada & 
Kartal taldeek. Rap doinu 
gordinak egingo dituzte hiru 
taldeek, eta euren azken make-
ten kantuak ezagutzeko auke-
ra izango dute rap-zaleek.
bihar, egubakoitza, antixenan, 22: 00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00
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Hirokazu Koreedak modu 
naturala eta 
harmoniatsua du 

familiaren gaira hurbiltzeko. 
Nadie Sabe, Still Walking, Kiseki 
edo De tal padre, tal hijo filmean, 
guraso eta seme-alaben arteko 
harremanak eta haurren mundua 
aztertzen ditu. Nadie Sabe film 
hunkigarria eta latza zen, eta 
maisutasun handia erakutsi zuen 
haurren psikologiara 
gerturatzeko. Gai horrekin 
jarraitu izan duen arren, 
aipatutako beste filmak ez dira 
horren mingarriak izan, eta 
momentu askotan umoreak ere 
garrantzi handia zuen. zuzendari 
japoniarrak bizitzari buruzko 
begirada lasaia dauka. Momentu 
onak eta txarrak erakusten ditu; 
drama eta komedia oso ondo 

batzen ditu, eta gizakien 
sentimenduen epeltasuna 
islatzen du.

De tal padre, tal hijo-n 
kontatzen zaigun istorioan bi 
familia ikusiko ditugu. Biek ala 
biek, sei urte pasa ostean, 
ospitaletik dei bat jasoko dute. 
Dei horretan esaten zaie egun 
berean jaiotako semeak 
aldatuta dituztela. Ospitalearen 
errua izan zen eta umeak 
elkartrukatu egin zituzten. 
Berriak gurasoen eta haurren 
bizitza astintzen du. zer egin: 
euren odola duen haurra hartu 
ala momentu horretara arte 
maitatu eta semetzat izan 
duten haurrarekin geratu? zer 
da garrantzitsuagoa, odola ala 
sentimenduak? Oso momentu 
latzak dira eta Koreedak bi 

familien portaera ezagutzeko 
aukera ematen digu. Hauxe 
irakurrita pentsa genezake 
drama gogor bat dela, baina ez 
da horrela. Filma drama argitsu 
bat da. Gurasoen sentimenduak 
heltzen zaizkigu, baita 
haurrenak ere. Baina hori dena 
azaltzerakoan zuzendariak 
pertsonaiengan duen maitasuna 
nagusitzen da. Denen, helduen 
eta haurren, izaera heltzen 
zaigu, bere gauza onekin eta 
erruekin. zuzendariak, oso 
modu harmoniatsuan, 
familietan sortzen diren 
sentimendu guztiak erakusten 
dizkigu eta lortzen du bizitzaren 
alde argitsua nabarmentzea 
bestea guztien gainetik.

Drama argitsua

oñaTi

KUltUrA etxeA

blue Jasmine
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

monstruos university
zapatua eta domeka: 
17:00

areTxabaleTa

ArKUpe

gravity
egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00

zarafa
zapatua eta domeka: 
17:00.

eibar

COlIseO

prisioneros
zapatua: 19:15, 22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

el postre de la alegria
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

ANtZOKIA

el consejero
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

Frozen 3D
zapatua eta domeka: 
17:00.

gasTeiz

flOrIDA

Frozen, el reino del 
hielo
eguena: 18:00.
egubakoitzetik domekara: 
12:00, 16:30, 18:30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 18:00.

blue Jasmine
eguena: 18:00, 20:00, 
22.30.
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 18:30, 20:30, 
22.30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 18:00, 20:00.

plan las vegas
eguena: 20:15, 22:30.
egubakoitzetik domekara: 
20:30, 22:30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 20:15.

zipi y zape y el club de 
la canica
egubakoitzetik domekara: 
12:00.

el extraordinario viaje 
de lucius Dumb 
(euskaraz)
eguena: 16:50.
egubakoitzetik domekara: 
16:30.

el extraordinario viaje 
de lucius Dumb
eguena: 18:35.
egubakoitzetik domekara: 
12:00, 18:15.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 18:00.

De tal padre, tal hijo
eguena: 20:20, 22:30.
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 20:00.

Turbo
egubakoitzetik domekara: 
12:00.

3 bodas mas
eguenetik domekara: 
17:00, 18:45, 20:30, 
22.30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 17:30, 20:00.

le weekend
eguenetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehena: 18:00, 20:15.
martitzena eta eguaztena: 
20:15.

los juegos del hambre: 
en llamas
eguenetik domekara: 
17:00, 19:45, 22:30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 17:00, 19:45.

el consejero
eguenetik domekara: 
17:30, 20:00, 22.30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 17:30, 20:00.

gOrbeIA

3 bodas de mas
zapatua: 00:00.
zapatua eta domeka: 
16:00.
eguenetik domekara: 
18:00, 20:00, 22:00.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 19:00, 21:00.

Carrie
zapatua: 00:30.
zapatua eta domeka: 
16:00.
eguenetik domekara: 
18:10, 20:15, 22:20.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 18:30, 20:45.

Frozen: el reino del 
hielo
eguena: 18:20, 20:30.
egubakoitza eta zapatua: 
16:10, 18:20, 20:30, 
22.40.
domeka: 16:10, 18:20, 
20:30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 18:20, 20:30.

Frozen 3D
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik domekara: 
17:40.
astelehenetik abenduaren 
12ra:17:40.

el consejero
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:10, 22.35.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 18:00, 20:20.

los juegos del hambre: 
en llamas
zapatua: 00:20.
zapatua eta domeka: 
15:50.
eguenetik domekara: 
18:40, 21:30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 17:30, 20:15.

septimo
zapatua: 00:10.
eguenetik domekara: 
22.10.

Thor: el mundo oscuro
eguenetik domekara: 
19:50.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 19.50.

malavita
eguena eta domeka: 
22:40.
zapatua: 00:50.

Turbo
zapatua eta domeka: 
15:45.

bOUleVArD

3 bodas mas
eguena: 18:40. 20:40, 
22:40.
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
zapatua eta domeka: 
16:40.
egubakoitzetik domekara: 
18:40, 20:40, 22:40.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 18:40, 20:40.

plan de escape
eguena: 17:50, 20:10, 
22:25.
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
zapatua eta domeka: 
15:35.
egubakoitzetik domekara: 
17:50, 20.10, 22.25.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 17:50, 20:10.

Carrie
eguena: 18:35, 20:40, 
22:45.
egubakoitza eta zapatua: 
00:50.
zapatua eta domeka: 
16:30.
egubakoitzetik domekara: 
18:35, 20:40, 22:45.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 18:35, 20.45.

los juegos del hambre: 
en llamas
eguena: 17:30, 19:00, 
20:30, 22:00.
egubakoitza eta zapatua: 
23:30.
zapatua eta domeka: 
16:00.
egubakoiztetik domekara: 
17:30, 19:00, 20:30, 
22:00.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 19:00, 20:00.

el consejero
eguena: 17:50, 20:10, 
22:30.
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik domekara: 
17:50, 20.10, 22.30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 18:10, 20:35.

septimo
eguena: 22:30.
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik domekara: 
22.30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 20:25.

Frozen
eguena: 17:45, 18:45, 
20:00, 21:00.
egubakoitza eta zapatua: 
23:15.
zapatua eta domeka: 
15:30, 16:30.
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 18:45, 20.00, 
21:00.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 17:30, 18:00, 
20:15.

Frozen 3D
eguena: 18:15.
egubakoitza eta zapatua: 
16:00, 18:15, 20:30.
domeka: 16:00, 18:15.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 18:30.

blue Jasmine
eguena: 20:30.
egubakoitza eta zapatua: 
22:45.
domeka: 20:30.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 20:50.

somos los miller
eguena: 22:45.
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
domeka: 22:45.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 17:45.

Thor: el mundo oscuro
eguena: 18:00.
egubakoitzetik domekara: 
18:00.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 18:00.

plan en las vegas
eguena: 20:15, 22:25.
astelehenetik abenduaren 
12ra: 20:20.

Turbo
egubakoitza: 16:00.

Doraemon y nobita 
Holmes
zapatua eta domeka: 
16:00.

zipi y zape y el club de 
la canica
zapatua eta domeka: 
16:00.

De Tal paDre, Tal HiJo  
zuzendaria: hirokazu koreeda.
Herrialdea: Japonia.
urtea: 2013.
aktoreak: masaharu Fukuyama, Yôko maki 
eta Jun kunimura.
iraupena: 120 minutu.

AnTonio ZAbAlA

kritikA

zinemA

goIEnA

arrasaTe  nazioarteko akordeoi lehiaketa
Hauspoz elkarteak antolatuta, Arrasateko Udalaren eta SUDC 
elkartearen laguntzarekin, nazioarteko eta bertako akordeoi-
lari onenen topaleku izango da Arrasate. Iazko irabazle Maciej 
Frackiewckek kontzertua egingo du hilaren 6an, 20:00etan.
bihartik domekara arte, amaia antzokian.

bi kidek. Euren herrialdean bizi 
duten egoera soziopolitikoaren 
inguruan egingo dute berba.
abenduak 10, irati tabernan, 19:30ean. 

besTelakoak

areTxabaleTa bisita gidatua: 
aretxabaletako goroetako parrokia
Ezkutuko Altxorrak egitasmoan 
bisita gidatua egingo dute Are-
txabaletako Goroeta auzoko 
parrokiara. Han, Santiagoko 
erretaularen gaineko azalpenak 
emango dituzte. Izena aldez aurre-
tik eman behar da: 943 79 64 63 
telefonoan edo turismo@deba-
goiena.net helbidean. 
etzi , zapatua, koruetako parrokian, 12:00etan.

oñaTi bisita gidatuak
Sancti Spiritu unibertsitatea eta 
Mikel Deunaren parrokia ezagu-
tzeko hainbat bisita gidatu egin-
go dituzte aste bukaeran: hilaren 
6an eta 7an 12:00etan; eta hilaren 
8an 11:00etan. Informazio gehia-
gorako eta izena emateko, Oña-
tiko Turismo Bulegoran.
bihartik domekara arte , turismo bulegotik 
abiatuta.

elgeTa erretiratuen bingoa
Ozkarbi elkartean bingo-jokoa 
egingo dute erretiratuendako. 
Sari bikainak banatuko dituzte 
irabazleen artean. 
abenduak 9, ozkarbi elkartean, 17:00etan.

elgeTa entsegua: 'elgeta kantuan'
Elgeta kantuan ekimenean dihar-
dutenek entsegua egingo dute 
Jose Gardokirekin. 
abenduak 10, kultura etxean, 21:00etan.

liTeraTura

oñaTi Joxean agirrerekin 
solasaldia
Azpeitiko idazleak Adiskide bat 
nuen liburua aurkeztuko du libu-
rutegian. Ekitaldi irekia da herri-
tar guztiendako. Gainera, Irakur-
keta Klubeko kideek Zwei frauen: 
bi emakume liburuaz berba egin-
go dute egilearekin berarekin.
abenduak 11, liburutegian, 18:30ean.

Jaiak

oñaTi santa lutzia jaiak
Askotariko ekitaldiak egingo 
dituzte Berezao auzoan, aste 
bukaera honetan eta hurrengoan: 
hilaren 6an mus txapelketa (22:00); 
hilaren 7an auzo afaria eta erro-
meria (21:00); hilaren 14an hau-
rrendako jolasak eta merienda 
(17:00); eta hilaren 15ean meza 
eta luntxa (12:00).
bihar eta etzi, egubakoitza eta zapatua, 
berezaon, 22:00etatik aurrera.

Deia

oñaTi Trikitilariak, muralak 
margotu, koplak ...
Euskararen Nazioarteko Eguna-
ren harira, askotariko ekintzak 
egingo dituzte, gaztetxeko kideek 
antolatuta. 
gaur, eguena, ongi tabernan, 19:00etan.

oñaTi afari tematikoa
Euskararen Nazioarteko Eguna-
ren harira, Iñaki Artolarekin 
solasaldia egingo dute euskararen 
egoeraz berba egiteko. Afalostean 
tertulia egingo dute. Afarirako 
txartelak salgai kultura etxean, 
Boga eta Izarraitz tabernatan
bihar, egubakoitza, antitxenan, 20:30ean.

ikasTaroak

bergara Dantza afrikarren 
ikastaroa
Bi astean behin elkartzen dira 
kartzela zaharrean. Zuzeneko 
musikarekin, dantza afrikarrak 
lantzen dituzte. 
etzi, zapatua, gaztetxean, 16:00etan. 

bergara gpsaren erabilera eta 
ordenagailua
Lehenengo zatian GPSari buruz-
ko teoria, funtzionamendua, 
koordenatu sistema eta koorde-
natuak landuko dituzte. Bigarre-
nean GPSaren erabilera, ereduak, 
kudeatzeko programak, offline 
eta online aplikazioak eta web 
orriak egiten ikasiko dute. 
abenduak 9, miguel altuna institutua.

musika

eskoriaTza euskararen eguna: 
kantu kalejira
Euskararen Egunaren harira eta 
gaur, eguena, pintxo-poteoa dagoe-
la aprobetxatuz, kantu kalejira 
egingo dute herriko txistulariez 
lagunduta. 
gaur, eguena, herriko kale eta tabernetatik, 
19:00etan.

areTxabaleTa keu agirretxea
Behe presioaren erdigunean azken 
lana aurkeztuko du ondarrutarrak 
Fignuh Experience laukotearekin 
batera. 
gaur, eguena, zaraia aretoan, 22:00etan.

arrasaTe Who the bitch
Japoniako hirukotea bi neska 
kementsuk eta bateria-jotzaile 
batek osatzen dute. Taldeak punk
-rocka du oinarri, baina tarteka 
doinu modernoagoak eta dantza-
garriagoak ere lantzen ditu. Due-
la bi urte egindakoaren antzera, 
Kooltur Ostegunetako oholtza 
berotuko du hirukoteak. 
gaur, eguena, gaztetxean, 22:00etan.

oñaTi bagauda taldea
Oñatin jaiotako talde gazteak 
hard rocka, stonerra eta Eskan-
dinaviako rock-and-roll gogorra 
biltzen dituen maketa erakutsiko 
du lehen aldiz. Euren lehen lana 
salgai ipiniko dute. 
bihar, egubakoitza, ona tabernan, 20:00etan.

bergara 'kaleko mobida' 
irratsaioaren laugarren festa
Black Eyed Bruisers, Erasoka, 
Derailed eta Odolkiak Ordainetan 
taldeak igoko dira oholtzara eta 
gaztetxea punk-oi! doinuz giro-
tuko dute.  Info 7 irratiko Kaleko 
mobida irratsaioaren laugarren 
festa da. Sarrera, sei euro.
bihar, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.

arrasaTe akordeoilarien kalejira
Udaletxe parean hasita, kalerik 
kale ibiliko dira. 
etzi, zapatua, herriko kaleetan, 11:30ean.

eskoriaTza akerbeltz taldea
Akerbeltz taldeak erromeria egin-
go du. 
etzi, zapatua, inkernu tabernan, 22:00etan.

elgeTa alai abesbatza
Erretiratuek kultura astea egiten 
dihardute. Alai abesbatzak ema-
naldia egingo du. 
abenduak 11, eguaztena, espaloian, 18:00etan.

anTzerkia

elgeTa 'vivir en villa Titiritaina' 
antzezlana
Oñatiko Ikusi Makusi erretiratu 
elkarteko antzerki taldearen 
antzezlan berriena da. Kasuali-
tatez Arantzazun topo egin eta 
elkarrekin bizitzera joatea era-
bakitzen duten sei adineko per-
tsonaren istorioa kontatzen du: 
Ritxar, Consuelo, Alizia... dira 
protagonistak. Asun Artzuaga 
zuzendariak idatzitako jatorrizko 
lana da.
gaur, eguena, espaloian, 17:30ean.

bergara 'balitzen hioa' 
bertso-antzerkia
Gai beraren inguruan lau ber-

tsolari, nor bere aldetik eta nahie-
ran, idazten jarrita irteten den 
emaitza da Balitzen hioa antzez-
lana. Begiradak antzerki taldeko 
Esti Curiel, Leire Ugarte eta Hodei 
Untzueta aktoreek taularatuko 
dute Ainhoa Alberdik zuzendu-
tako lana. Ainhoa Agirreazalde-
gi, Maialen Lujanbio, Andoni 
Egaña eta Uxue Alberdi bertso-
larien hitzak erabiliz idatzitako 
antzezlana da. 
bihar, egubakoitza, zabalotegin, 19:00etan.

ospakizunak

arrasaTe san nikolas boloa
Uribarri eta Musakola auzoetan 
egingo dute, 12:00etan. Ostera, 
12:30ean Herriko Plazan egingo 
dute San Nikolas boloa. Euria 
egiten badu, Uarkapen elkartuko 
dira ume eta gurasoak, goxokiak 
eta bestelako produktuak batze-
ko asmoz. 
bihar, egubakoitza, herriko plazan, 12:30ean.

irTeera

oñaTi Durangoko azokara irteera
Elkar Hezik antolatuta Landako 
gunera irteera egingo dute. Ikas-
tetxeko ikasle, irakasle, guraso, 
aitona-amona, ikasle ohi eta bes-
te daude gonbidatuta. 
bihar, egubakoitza, santa marinan, 09:30ean.

erakuskeTak

arrasaTe arrasateko arte 
tailerreko ikasleen lanak
Arrasateko arte tailerrean dihar-
duten ikasleek ikasturtean zehar 
egindako lanak ikusgai daude 
Harresi aretoan.
abenduaren 5era arte, harresin, arratsaldez.

bergara Taila elkartearen 
erakusketa
Taila elkartekoen lanekin osatu-
tako erakusketa. 
abenduaren 22ra arte, aroztegin.

HiTzalDiak

arrasaTe 'eraikuntza pil-pilean'
Arizmendi Ikastolako Lanbide 
Heziketako Eraikuntza Heziketa 
Zikloaren baitan Eraikuntzan eta 
hirigintzan birziklatutako pro-
duktuak hitzaldia egingo dute.
abenduak 10, arimendiko Ferixalekuko 
eraikinean, 11:30ean. 

arrasaTe arrasateko iragana 
astintzen
Alfredo Morazak Arrasateko Tei-
leriek delako berbaldia egingo 
du. Hain zuzen ere, Markuleteko 
Teilerixe baserriko eta Zigorro-
lako Aranguren teileriak izango 
ditu hizpide bereziki. Teilerietan 
nola egiten zen lan, zer ekoizten 
zuten, materiala nondik ateratzen 
zuten, garraioa eta beste hainbat 
kontu izango ditu hizpide. Arra-
sateko Iragana Astintzen bigarren 
zikloren zken hitzaldia Maria 
Ines Olaranek egingo du aben-
duaren 17an.
abenduak 10, kulturaten, 19:00etan. 

arrasaTe endavant elkarteko bi 
kideren hitzaldia
Askapenaren Europa Astinduz 
kanpainaren barnean kokatzen 
da hitzaldi hau. Herriak buruja-
be eta sozialismoruntz lelopean 
berba egingo dute Katalanuatik 
datozen Endavant erakundeko 

goIEnA

oñaTi rap gaua
Urretxuko eta Zumarragako 
hiru taldek girotuko dute 
Antixenako oholtza: hain jus-
tu ere, Agresion Verbal, Throw 
Rap eta Artilleria Pesada & 
Kartal taldeek. Rap doinu 
gordinak egingo dituzte hiru 
taldeek, eta euren azken make-
ten kantuak ezagutzeko auke-
ra izango dute rap-zaleek.
bihar, egubakoitza, antixenan, 22: 00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00
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Eskaintza baliagarriak Arrasateko Eroski hipermerkatuan:
Eskaintza orokorra: 12/11ra arte. Frutategian, harategian eta arrandegian 
12/04ra arte. Ehunkietan, azokan eta etxetresna elektrikoetan 12/31ra arte.

2. ALEA
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Arrasateko hipermerkatua

oiHAnA ElorTZA  |  oñAtI

Aratz Losada, Jon Lopez eta Jor-
ge Vazquez oñatiarrak dira argaz-
ki nagusian ageri diren hiru gaz-
te horiek. Eguneroko look-aren 
kontrara, bibotea utzi dute eta ez 
dute kendu azaro osoan. Movem-
ber ekimenarekin bat egin dute-
lako egin dute hori, Movember 
Oñati taldea sortu dutelako. 

Prostatako minbiziaren aur-
kako mundu mailako ekimena da 
Movember, azaroan egiten dena, 
eta bere ikurra da gizonak bibo-
tearekin egotea. Ordiziako errug-
bi jokalariak ere agertu dira pren-
tsan bibotearekin, eta Donostian 
bizikleta martxa egin zuten itxura 
horrekin hainbat mutilek.

Galdera asko 
Duela 10 bat urte sortu zen eki-
mena da, baina oraindik ez da 
hain ezaguna. Hiru oñatiar hauei, 
behintzat, askok galdetu diete ea 
zergatik utzi duten bibotea, eta, 
horren harira, baita Movember 
ekimena zer den ere. "Elkarri 
WhatsApp mezuak bidaliz jarrai-
tu dugu bakoitzak nola bizi izan 
duen bibotearen esperientzia hau, 
eta hirurok komentatu dugu gau-
za bera, jende askorendako eze-
zaguna dela ekimena. Baina pozik 
gaude, guk horren berri eman 

gura genuelako eta lortu dugula-
ko azaltzea ekimen honen helbu-
rua zein den. Azken batean, kon-
tzientziazio kanpaina bat da eta 
hori zabaltzea zen asmoa", dio 
Aratz Losadak. Mezuarekin bat 
zetorren brotxe bana egiteko ere 
eskatu zioten Lide Osinaga artis-
ta oñatiarrari. Hark hitza hartu 
eta brotxea jantzita ibili ziren hiru 
mutilak azaroko azken egunean. 
Ekarpen ekonomikoa ere egin 
diote ekimenari, dirua gaitzaren 
ikerketan erabiltzeko.

Hiru elkartu dira aurten, bai-
na datorren urtean gehiago izatea 
gura dute. "Asmoa da herri mai-
lako eta baita Debagoien mailako 
ekimenen bat antolatzea", aurre-
ratu du Losadak.Lopez, Vazquez eta Losada, bibotearekin.  |   EuSkAlfoto

Fieltrozko brotxea.  |   lIdE oSInAgA

Prostatako minbiziaren kontzientziazio kanpainarekin bat egin eta taldea sortu dute hiru gaztek

Azaroan izaten den mundu mailako ekimena da eta ikurra da mutilek bibotea uztea

movember oñati taldearen mezua
b u k at z e ko

o
latu handiak bel-
durgarriak dira. 
Inor gutxi gertura-
tzen da haiengana. 

Zaratatsuak dira, harroak. 
Borrokarako prest. Gando-
rra igota beti. 

Olatu txikiak oharka-
bean pasatzen dira. Denak 
dira hain berdinak… Isilak, 
xumeak. Siesta usainekoak. 
Bareak. 

Badira bestelako olatuak 
ere. Orain txinpartatsu orain 
lasaieran, itsasoari kolore 
berezia ematen diotenak. 
Alaiak dira, ez arranditsuak. 
Sorpresaz beteak. Jolasera-
ko gertu daude.

Gu ere olatuak lako-
txeak gara. 

Batzuetan harkaitza 
jotzen dugu. Erasokor, amo-
rruz. Nahiz eta badakigun 
ez dela apurtuko.

Besteetan erdi hilak 
dirudigu. Ilusioa galduta. 
Astiro goaz, isilik. Inoiz 
inor ito ez bagenu bezala. 
Edo gainerako olatuen bel-
dur. Ez dugu nabarmendu 
nahi.

Baina gai gara inguru-
ko denak zipriztintzeko 
ere. 

Gure ilusioarekin, bizi-
pozarekin.

Halakoetan, itsasoak 
ere gurekin batera egiten 
du dardar

Eta hori gozamena da!

olatuak 
eta gu

a z k e n  b e r b a

iDoiA 
ETxEbErriA


