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tol ere irabazi asmorik gabeko 
elkartea da. Ojangurenek dio, era 
bateko edo besteko elkarterekin 
–edo aseguru etxeekin– ezer ez 
dutenen kasuan, hiltzea asko 
kostatzen dela gaur egun: "3.000 
eurotik behera...", buruarekin 
ezetz eginez. 

San Felipeko bazkide bat hil-
tzen denean, berriz, batez beste, 
1.700 euro kostatzen da denera; 
elkarteak ematen dituen zerbitzuez 
gain, familiak erabaki ohi ditu 
beste batzuk. Ondorengo adibidea 
jarri digu San Felipeko nagusiak: 
"Beilatokia, errausketa, kutxatxoa, 
zorroa, eskelaren bat jartzen bada 
eta loreren batzuk, bazoaz 1.000 
eurora". Kasu horretan, familiak 
dirutan jasotzen dituen 750 euroez 
gain, beste 250 horiek izango lira-
teke familiaren kontura. 

Kontuak kontu, Arrasateko 
elkarteko kideek azaldutakoaren 
arabera, urteetan urteko kuota 
ordaintzen ari diren bazkideei 
ongi ateratzen zaizkie kontuak 

hiltzean –hala esan badaiteke–; 
alegia, hiltzean, zerbitzutan eta 
dirutan, jasotzen den kopurua, 
bizitza osoan kuota bitartez jarri-
tako zenbatekoa baino gehiago 
dela. Berez merkeago, beraz, eta 
gainera jarri baino gehiago jaso. 
Gaur egun, urteko kuota da 30 
euro, eta bi urteren buruan 45 
eurora igotzea adostuta dute baz-
kideek –Eusko Jaurlaritzaren 
agindu bati jarraituz–.

Oñatin, gehiago eta txikiak 
Oñatin ermandade deitzen zaie 
gisa honetako elkarteei. Banaka 
batzuk badaude, herriko kale edo 
auzoka, adibidez. Jose Antonio 
Urteaga da San Anton ermanda-
deko –101 kide– presidentea. Ber-
tan, 50 euro jartzen dituzte urtean 
familiako, eta kideren bat hiltzen 
denean 700 jasotzen ditu sendiak; 
dena dela: "Ermandadeak baju 
daude Oñatin; gurasoak hiltzen 
direnean seme-alabek ez dute 
jarraitu nahi izaten".

julEN IrIONdO  |  ArrAsAte

Gauza ezaguna da zein garesti 
den hiltzea; horrez gain, eta daka-
rren gastua albo batera utzita 
ere, une zailak izaten dira hilda-
koaren familiarentzako. Hala-
koetan egin beharrekoen zama, 
zein poltsikoari eragiten dion 
karga arintzeko, badira bailaran 
izaera desberdineko hainbat 
elkarte. 

Arrasateko San Felipe Apos-
tol Elkarlaguntzako Elkartea eta 
Aretxabaletako San Jose-San 
Martin kofradia dira jendetsuenak; 
funtzionamenduan ere antzera-
koak dira elkarren artean: bizi 
diren artean, bazkideek kuota 
bat ordaintzen dute urtean, eta 
hiltzean hainbat zerbitzu eta diru 
kopuru bat ematen dizkio elkar-
teak hildakoaren familiari.

Badira, ordea, bailaran, bes-
tela funtzionatzen duten elkarteak; 
Eskoriatzan, adibidez. Mazmela 
elizatean –beste batzuetan ere 
bai– auzoko kofradia dute. Han 
ez dute urteko kuotarik, eta ez 
da bakoitza ibiltzen hilko dene-
rako dirua jartzen, baizik eta 
auzokoren bat hiltzen denean 
gainerako familia guztien artean 
–kofradian daudenen artean– 
egiten diote aurre gastuari, eta 
egiten dituzte hainbat izapide, 
familiak haietaz arduratu beha-
rrik izan ez dezan.

Auzo-elkartasuna 
Honela, eta hildako guztien gas-
tua antzerakoa izan dadin, gauzak 
zehaztuta dituzte Mazmelan. Adi-
bidez, hildakoa garraiatzearena 
lotuta dute ehorztetxe batekin
–hildako lekuaren arabera alda-
tzen da kostua, baina aurrez 
badakizkite zenbateko aukera 
desberdinak–; kaxa nolakoa izan-
go den eta, ondorioz, honen pre-
zioa ere bai. Kanposantuan, berriz, 
hilarriak berdinak dira denen-
tzat. 

Hauez gain, beste gastu batzuk 
ere izaten dira: "Auzoetan eta 
behar izaten dira organista bat 
edo kantariren batzuk-edo, fun-
tzioa apur bat girotzeko; beraz, 
diru kopuru txiki bat behar iza-
ten da horientzako ere. Gero, 
auzoetako elizetan lehen bezala 
astero mezarik egoten ez denez, 
lore gutxirekin ere egoten dira, 
eta beste diru bat jartzen da loree-
tarako eta eliza txukuntzeko". 
Gastu horien guztien batuketa 
egin eta kofradiako kide diren 
familien artean –hildakoarena 

salbu, noski– ordaintzen dutela 
azaldu digu azkenaldian koordi-
nazio lanetan ibiltzen den Juan 
Karlos Belokik.

Mazmelako kofradian pare 
bat izan ezik auzoko etxe guztiak 
daudela dio Belokik, "%90etik 
gora", beraz. Ondorioz, auzokoren 
bat hiltzen denean 80 bat lagunen 
artean ordaintzen dituzte gastuak: 
"Ehundik gora ere izan ginen, 
orain jaitsita dago, gero eta jen-
de gutxiago bizi da-eta auzoan". 

Kofradian adostuta dituztenez 
gain, familiak beste zerbitzuren 
bat nahiko balu, senideen kon-
tura izango litzateke. Honela, ez 
dira sartzen, adibidez, eskelak, 
gorpua erraustea eta beilatoki 
zerbitzua –nahiz eta, azken horre-
tarako, tarifa bat adostuta, edu-
ki, baduten beilatoki batekin–. 
Juan Karlos Belokik dio kofra-
diako kideen esku dagoela elkar-
teko baldintzak aldatzea; oraingoz, 
horrela funtzionatzen dutela.

Garaietara egokitzen 
Azkenaldiko joerak ikusita, agian 
iritsiko zaie Mazmelakoei ere 

kofradiak bere gain hartzen dituen 
zerbitzuak egokitu beharra. Zen-
tzu honetan, Aretxabaletako San 
Jose-San Martin kofradian, adi-
bidez, izan dira aldaketak azke-
naldian. Honela, orain arte, hil-
dakoaren familiari eskura ema-
ten zitzaion diru kopurua zen 
500 euro; horrez gain, baina, bes-
te kopuru bat zuzenean ematen 
zien kofradiak elizari eta abes-
batzari, mezengatik. 

Kofradiako zenbait kidek hala 
eskatuta, baina, orain erabaki 
dute 100 euro gehitzea familiei 
ematen zaien diru kopurua, eta 
familiek ikusi dezatela diru horre-
kin zer egin: "Aretxabaletan egi-
ten zen hileta, bederatzi eguneko 
bederatziurrena eta urte-meza. 
Eta batzuek hasi ziren esaten 
jendeak ez duela, egun, bedera-
tziurrenik nahi; baina egin egiten 
dela"; hala azaltzen du Jose Igna-
cio Arenaza kofradiako diruzai-
nak. Pentsatzekoa da hileta zibi-
lak egiteko joera, adibidez, gero 
eta handiagoa izango dela den-
borarekin, eta izan daiteke kofra-
diako hainbat kideren hautua 
ere. Aurrerantzean, beraz, fami-
lia egongo da zuzenean Elizarekin, 
adieraziko dio ze ospakizun egin 
nahi duten –edo ez dutela egin 
nahi–, eta konponduko dira euren 
artean.

Abesbatzarekin, baina, orain 
arte moduan jarraituko dute, 
bestelako konpromisoren bat ei 
zutelako adostuta bi aldeen artean. 
Hurrengo batzar orokorrean, urte 
amaieran, aztertuko dute berriz 
ere gaia.

Aldaketak aldaketa, dena den, 
Jose Ignacio Arenazak argi utzi 
nahi du alde guztiekin berba 
eginda hartu dituztela erabakiak, 

eta beste gauza bat ere bai: alda-
keta proposatu dutenak ez dire-
la elizara joaten ez direnak, "bai-
zik eta elizara joaten den jende 
nagusia". Elizarekiko atxikimen-
dua izan arren, beraz, egoera zein 
den aztertu eta gaur eguneko 

joeretara egokitzea proposatu 
dutela, ondorioz –eta azkenean 
hala erabaki da–.

Aretxabaletako San Jose-San 
Martin kofradiak 150 urtetik 
gorako historia du; kofrade eta 
onuradun, 4.500 kide inguru dira 
egun. Aipatutako diruaz gain, 
heriotza bat gertatzen denean, 
hainbat zerbitzu ematen dizkio 
familiari: hilkutxa, garraioa... 
Urteko kuota da 22 euro.

San Felipe Apostol 
Arrasateko San Felipe Apostol 
Elkarlaguntza Elkarteak ere zer-
bitzu horiek ematen dizkio hil-
dakoaren familiari, eta dirua ere 
bai, zerbitzuaren osagarri. Kasu 
honetan, kopuru osoa familiari 
eman izan diote zuzenean –gaur 
egun, 750 euro–, eta gisa berean 
jarraitzen dute: "Horrela garbia-
goa da", dio Alberto Ojanguren 
elkarteko nagusiak. 

Aretxabaletako kofradia beza-
la, Arrasateko San Felipe Apos-

115 urte ditu Arrasateko san Felipe 
Apostol elkarlaguntza elkarteak. 2013 
amaieran, titular, ezkontide eta onu-
radun artean, 13.339 bazkide ziren. 
kasu honetan, hil-autoak ere badi-
tuzte. soldatapeko bi langile ditu, eta 
nagusia bera da elkartearentzat lanean 
ordu asko ematen dituen beste bat; 
borondatez, esan daiteke.
Zu zara hemengo nagusia.
Bai. Aitaginarreba izan zen aurretik. 
31 urte datoz orain hil zela, eta orduan 
aukeratu ninduten ni. esan zidaten banekiela nondik 
nora zihoan, eta neu jartzeko.
Eta, zer dakar karguak?
Lan asko, gau eta egun; ze gauean ere aldean 
eduki behar izaten da telefonoa. gaur goizean 

07:00etan deitu didate; aurrekoan, 
goizeko 03:30ean. Baten bat hil 
dela eta... gestioak egin behar 
izaten ditugu, gorpua ekarri... 
Lokalak ere nik jarritakoak dira 
[zigorrolan dituzte], ze etxean 
ezin da egin. Lehen egiten genuen 
etxean dugun txoko baten, baina 
hainbeste lagunentzako zerbait 
derrigor behar da.
Zergatik jarraitzen duzu jardun 
honekin?
Lantegia utzita, honekin entrete-
nitu egiten naiz. Beti egoten dira 
gauzak egiteko; jendea hartu eta.
Eta jarraitzeko asmotan?
oraintxe ari gara besteren bat jarri-
ko ote dugun edo, eta deskantsa-

tzen dugun apur bat. Baina neu ere hemen egongo 
naiz, uztera ez noa.
jendeak eskertuko du zuen lana.
Bai, eta eskertzekoa da. Beti egoten da baten bat, 
baina kexa gutxi izaten dira. 

j.i. 

"Lan asko da, gau eta egun; gauean ere 
aldean eduki behar izaten da telefonoa"

AlbertO OjAnGuren | sAn FeLipe ApostoLeko nAgusiA

dAtuA

Arrasateko San Felipe 
Apostol Elkarlaguntza 
Elkarteko bazkide bat 
hiltzen denean, kopuru hori 
jasotzen du familiak, 
zerbitzuez gain. 600 euro 
dira, berriz, Aretxabaletan.

750
euro

eSAnAk

"Ehundik gora 
ere izan ginen 
kofradian; orain 
jaitsita dago" 
J . k .  b e l o k i   |   m a z m e l a k o  k o f r a d i a

eSAnAk

"gurasoak 
hiltzean, seme- 
alabek ez dute 
jarraitzen" 

J . a .  u r t e a g a   |   o ñ at i k o  s . a n t o n

Auzoan dirua batu, inor hiltzen denean
Batzuk besteekiko antzerakoak izan arren, heriotzarekin lotutako 
elkarteok badituzte desberdintasunak elkarren artean. Bereziak 
dira, adibidez, Eskoriatzako elizateetako kofradiak. Bizi artean 
heriotza iristerako dirua jartzen ibili gabe, kofradiako kide bat 
hiltzen denean batzen dute dirua Mazmelakoan, gastuei aurre 
egiteko. Hil den pertsonaren familiak ez, gainerakoek ordaintzen 
dute. Auzoan, bizilagunen %90etik gora da kofradiako kide.

Oñatiko hilerriko irudia.  |  goienA

San Felipe Apostol Elkarlaguntza Elkartearen aurtengo  batzarra.  |   j.i.

gastuei aurre egiten laguntzen duten askotariko elkarteak daude bailaran 

Arrasateko san Felipek eta Aretxabaletako kofradiak kide asko dituzte

oñatin ermandade ugari daude, eta eskoriatzan auzo-kofradiak ere bai 

bizi bitartean, 
hiltzerako aurrezten

aSteko gaia
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tol ere irabazi asmorik gabeko 
elkartea da. Ojangurenek dio, era 
bateko edo besteko elkarterekin 
–edo aseguru etxeekin– ezer ez 
dutenen kasuan, hiltzea asko 
kostatzen dela gaur egun: "3.000 
eurotik behera...", buruarekin 
ezetz eginez. 

San Felipeko bazkide bat hil-
tzen denean, berriz, batez beste, 
1.700 euro kostatzen da denera; 
elkarteak ematen dituen zerbitzuez 
gain, familiak erabaki ohi ditu 
beste batzuk. Ondorengo adibidea 
jarri digu San Felipeko nagusiak: 
"Beilatokia, errausketa, kutxatxoa, 
zorroa, eskelaren bat jartzen bada 
eta loreren batzuk, bazoaz 1.000 
eurora". Kasu horretan, familiak 
dirutan jasotzen dituen 750 euroez 
gain, beste 250 horiek izango lira-
teke familiaren kontura. 

Kontuak kontu, Arrasateko 
elkarteko kideek azaldutakoaren 
arabera, urteetan urteko kuota 
ordaintzen ari diren bazkideei 
ongi ateratzen zaizkie kontuak 

hiltzean –hala esan badaiteke–; 
alegia, hiltzean, zerbitzutan eta 
dirutan, jasotzen den kopurua, 
bizitza osoan kuota bitartez jarri-
tako zenbatekoa baino gehiago 
dela. Berez merkeago, beraz, eta 
gainera jarri baino gehiago jaso. 
Gaur egun, urteko kuota da 30 
euro, eta bi urteren buruan 45 
eurora igotzea adostuta dute baz-
kideek –Eusko Jaurlaritzaren 
agindu bati jarraituz–.

Oñatin, gehiago eta txikiak 
Oñatin ermandade deitzen zaie 
gisa honetako elkarteei. Banaka 
batzuk badaude, herriko kale edo 
auzoka, adibidez. Jose Antonio 
Urteaga da San Anton ermanda-
deko –101 kide– presidentea. Ber-
tan, 50 euro jartzen dituzte urtean 
familiako, eta kideren bat hiltzen 
denean 700 jasotzen ditu sendiak; 
dena dela: "Ermandadeak baju 
daude Oñatin; gurasoak hiltzen 
direnean seme-alabek ez dute 
jarraitu nahi izaten".

julEN IrIONdO  |  ArrAsAte

Gauza ezaguna da zein garesti 
den hiltzea; horrez gain, eta daka-
rren gastua albo batera utzita 
ere, une zailak izaten dira hilda-
koaren familiarentzako. Hala-
koetan egin beharrekoen zama, 
zein poltsikoari eragiten dion 
karga arintzeko, badira bailaran 
izaera desberdineko hainbat 
elkarte. 

Arrasateko San Felipe Apos-
tol Elkarlaguntzako Elkartea eta 
Aretxabaletako San Jose-San 
Martin kofradia dira jendetsuenak; 
funtzionamenduan ere antzera-
koak dira elkarren artean: bizi 
diren artean, bazkideek kuota 
bat ordaintzen dute urtean, eta 
hiltzean hainbat zerbitzu eta diru 
kopuru bat ematen dizkio elkar-
teak hildakoaren familiari.

Badira, ordea, bailaran, bes-
tela funtzionatzen duten elkarteak; 
Eskoriatzan, adibidez. Mazmela 
elizatean –beste batzuetan ere 
bai– auzoko kofradia dute. Han 
ez dute urteko kuotarik, eta ez 
da bakoitza ibiltzen hilko dene-
rako dirua jartzen, baizik eta 
auzokoren bat hiltzen denean 
gainerako familia guztien artean 
–kofradian daudenen artean– 
egiten diote aurre gastuari, eta 
egiten dituzte hainbat izapide, 
familiak haietaz arduratu beha-
rrik izan ez dezan.

Auzo-elkartasuna 
Honela, eta hildako guztien gas-
tua antzerakoa izan dadin, gauzak 
zehaztuta dituzte Mazmelan. Adi-
bidez, hildakoa garraiatzearena 
lotuta dute ehorztetxe batekin
–hildako lekuaren arabera alda-
tzen da kostua, baina aurrez 
badakizkite zenbateko aukera 
desberdinak–; kaxa nolakoa izan-
go den eta, ondorioz, honen pre-
zioa ere bai. Kanposantuan, berriz, 
hilarriak berdinak dira denen-
tzat. 

Hauez gain, beste gastu batzuk 
ere izaten dira: "Auzoetan eta 
behar izaten dira organista bat 
edo kantariren batzuk-edo, fun-
tzioa apur bat girotzeko; beraz, 
diru kopuru txiki bat behar iza-
ten da horientzako ere. Gero, 
auzoetako elizetan lehen bezala 
astero mezarik egoten ez denez, 
lore gutxirekin ere egoten dira, 
eta beste diru bat jartzen da loree-
tarako eta eliza txukuntzeko". 
Gastu horien guztien batuketa 
egin eta kofradiako kide diren 
familien artean –hildakoarena 

salbu, noski– ordaintzen dutela 
azaldu digu azkenaldian koordi-
nazio lanetan ibiltzen den Juan 
Karlos Belokik.

Mazmelako kofradian pare 
bat izan ezik auzoko etxe guztiak 
daudela dio Belokik, "%90etik 
gora", beraz. Ondorioz, auzokoren 
bat hiltzen denean 80 bat lagunen 
artean ordaintzen dituzte gastuak: 
"Ehundik gora ere izan ginen, 
orain jaitsita dago, gero eta jen-
de gutxiago bizi da-eta auzoan". 

Kofradian adostuta dituztenez 
gain, familiak beste zerbitzuren 
bat nahiko balu, senideen kon-
tura izango litzateke. Honela, ez 
dira sartzen, adibidez, eskelak, 
gorpua erraustea eta beilatoki 
zerbitzua –nahiz eta, azken horre-
tarako, tarifa bat adostuta, edu-
ki, baduten beilatoki batekin–. 
Juan Karlos Belokik dio kofra-
diako kideen esku dagoela elkar-
teko baldintzak aldatzea; oraingoz, 
horrela funtzionatzen dutela.

Garaietara egokitzen 
Azkenaldiko joerak ikusita, agian 
iritsiko zaie Mazmelakoei ere 

kofradiak bere gain hartzen dituen 
zerbitzuak egokitu beharra. Zen-
tzu honetan, Aretxabaletako San 
Jose-San Martin kofradian, adi-
bidez, izan dira aldaketak azke-
naldian. Honela, orain arte, hil-
dakoaren familiari eskura ema-
ten zitzaion diru kopurua zen 
500 euro; horrez gain, baina, bes-
te kopuru bat zuzenean ematen 
zien kofradiak elizari eta abes-
batzari, mezengatik. 

Kofradiako zenbait kidek hala 
eskatuta, baina, orain erabaki 
dute 100 euro gehitzea familiei 
ematen zaien diru kopurua, eta 
familiek ikusi dezatela diru horre-
kin zer egin: "Aretxabaletan egi-
ten zen hileta, bederatzi eguneko 
bederatziurrena eta urte-meza. 
Eta batzuek hasi ziren esaten 
jendeak ez duela, egun, bedera-
tziurrenik nahi; baina egin egiten 
dela"; hala azaltzen du Jose Igna-
cio Arenaza kofradiako diruzai-
nak. Pentsatzekoa da hileta zibi-
lak egiteko joera, adibidez, gero 
eta handiagoa izango dela den-
borarekin, eta izan daiteke kofra-
diako hainbat kideren hautua 
ere. Aurrerantzean, beraz, fami-
lia egongo da zuzenean Elizarekin, 
adieraziko dio ze ospakizun egin 
nahi duten –edo ez dutela egin 
nahi–, eta konponduko dira euren 
artean.

Abesbatzarekin, baina, orain 
arte moduan jarraituko dute, 
bestelako konpromisoren bat ei 
zutelako adostuta bi aldeen artean. 
Hurrengo batzar orokorrean, urte 
amaieran, aztertuko dute berriz 
ere gaia.

Aldaketak aldaketa, dena den, 
Jose Ignacio Arenazak argi utzi 
nahi du alde guztiekin berba 
eginda hartu dituztela erabakiak, 

eta beste gauza bat ere bai: alda-
keta proposatu dutenak ez dire-
la elizara joaten ez direnak, "bai-
zik eta elizara joaten den jende 
nagusia". Elizarekiko atxikimen-
dua izan arren, beraz, egoera zein 
den aztertu eta gaur eguneko 

joeretara egokitzea proposatu 
dutela, ondorioz –eta azkenean 
hala erabaki da–.

Aretxabaletako San Jose-San 
Martin kofradiak 150 urtetik 
gorako historia du; kofrade eta 
onuradun, 4.500 kide inguru dira 
egun. Aipatutako diruaz gain, 
heriotza bat gertatzen denean, 
hainbat zerbitzu ematen dizkio 
familiari: hilkutxa, garraioa... 
Urteko kuota da 22 euro.

San Felipe Apostol 
Arrasateko San Felipe Apostol 
Elkarlaguntza Elkarteak ere zer-
bitzu horiek ematen dizkio hil-
dakoaren familiari, eta dirua ere 
bai, zerbitzuaren osagarri. Kasu 
honetan, kopuru osoa familiari 
eman izan diote zuzenean –gaur 
egun, 750 euro–, eta gisa berean 
jarraitzen dute: "Horrela garbia-
goa da", dio Alberto Ojanguren 
elkarteko nagusiak. 

Aretxabaletako kofradia beza-
la, Arrasateko San Felipe Apos-

115 urte ditu Arrasateko san Felipe 
Apostol elkarlaguntza elkarteak. 2013 
amaieran, titular, ezkontide eta onu-
radun artean, 13.339 bazkide ziren. 
kasu honetan, hil-autoak ere badi-
tuzte. soldatapeko bi langile ditu, eta 
nagusia bera da elkartearentzat lanean 
ordu asko ematen dituen beste bat; 
borondatez, esan daiteke.
Zu zara hemengo nagusia.
Bai. Aitaginarreba izan zen aurretik. 
31 urte datoz orain hil zela, eta orduan 
aukeratu ninduten ni. esan zidaten banekiela nondik 
nora zihoan, eta neu jartzeko.
Eta, zer dakar karguak?
Lan asko, gau eta egun; ze gauean ere aldean 
eduki behar izaten da telefonoa. gaur goizean 

07:00etan deitu didate; aurrekoan, 
goizeko 03:30ean. Baten bat hil 
dela eta... gestioak egin behar 
izaten ditugu, gorpua ekarri... 
Lokalak ere nik jarritakoak dira 
[zigorrolan dituzte], ze etxean 
ezin da egin. Lehen egiten genuen 
etxean dugun txoko baten, baina 
hainbeste lagunentzako zerbait 
derrigor behar da.
Zergatik jarraitzen duzu jardun 
honekin?
Lantegia utzita, honekin entrete-
nitu egiten naiz. Beti egoten dira 
gauzak egiteko; jendea hartu eta.
Eta jarraitzeko asmotan?
oraintxe ari gara besteren bat jarri-
ko ote dugun edo, eta deskantsa-

tzen dugun apur bat. Baina neu ere hemen egongo 
naiz, uztera ez noa.
jendeak eskertuko du zuen lana.
Bai, eta eskertzekoa da. Beti egoten da baten bat, 
baina kexa gutxi izaten dira. 

j.i. 

"Lan asko da, gau eta egun; gauean ere 
aldean eduki behar izaten da telefonoa"

AlbertO OjAnGuren | sAn FeLipe ApostoLeko nAgusiA

dAtuA

Arrasateko San Felipe 
Apostol Elkarlaguntza 
Elkarteko bazkide bat 
hiltzen denean, kopuru hori 
jasotzen du familiak, 
zerbitzuez gain. 600 euro 
dira, berriz, Aretxabaletan.

750
euro

eSAnAk

"Ehundik gora 
ere izan ginen 
kofradian; orain 
jaitsita dago" 
J . k .  b e l o k i   |   m a z m e l a k o  k o f r a d i a

eSAnAk

"gurasoak 
hiltzean, seme- 
alabek ez dute 
jarraitzen" 

J . a .  u r t e a g a   |   o ñ at i k o  s . a n t o n

Auzoan dirua batu, inor hiltzen denean
Batzuk besteekiko antzerakoak izan arren, heriotzarekin lotutako 
elkarteok badituzte desberdintasunak elkarren artean. Bereziak 
dira, adibidez, Eskoriatzako elizateetako kofradiak. Bizi artean 
heriotza iristerako dirua jartzen ibili gabe, kofradiako kide bat 
hiltzen denean batzen dute dirua Mazmelakoan, gastuei aurre 
egiteko. Hil den pertsonaren familiak ez, gainerakoek ordaintzen 
dute. Auzoan, bizilagunen %90etik gora da kofradiako kide.

Oñatiko hilerriko irudia.  |  goienA

San Felipe Apostol Elkarlaguntza Elkartearen aurtengo  batzarra.  |   j.i.

gastuei aurre egiten laguntzen duten askotariko elkarteak daude bailaran 

Arrasateko san Felipek eta Aretxabaletako kofradiak kide asko dituzte

oñatin ermandade ugari daude, eta eskoriatzan auzo-kofradiak ere bai 

bizi bitartean, 
hiltzerako aurrezten

aSteko gaia
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"Telekomunikazio sare libre 
eta irekia" da guifi.net, eta, 
Debagoienean egitasmoa dina-
mizatu nahian, batzarra dei-
tu dute martxoaren 1erako 
Bergaran. Bertan izango da 
Elgeta, Arrasate, Antzuola 
eta Oñatiko ordezkaritza, bes-
teak beste. 10:30ean hasiko 
da egitasmoa, guifi.net-en aur-
kezpena eginda.

'guifi.net' 
dinamizatzeko 
hitzordua bergaran

Energia Mini-eolikoa, eredu 
energetiko berri baterantz hitzal-
dia egingo du Iñaki Garaiok, 
Baiwind enpresako ordezka-
riak. Eguenean egingo du, 
11:30ean, Arizmendi Ikastola-
ren Arrasateko Ferixaleku 
gunean, eta interesa duen edo-
zeini zuzendutakoa da. Hori 
bai, eguaztena aurretik izena 
eman behar da, hemen: lanbi-
de@arizmendi.ikastola.net.   

energia mini-eolikoa 
hizpide izango da 
arrasaten

u.M.  |  deBAgoienA

18:00etan argazki emanaldi 
batekin hasiko da aurtengo 
Txerri Jaia. Baserrietan ohikoa 
izan den txerri-hilketaren une 
garrantzitsuenak jaso dira. 
Natxo Santos argazkilari-zale 
oñatiarraren argazkiak izango 
dira ikusgai. 

Azpiazu eta elortza adituak
Hitzaldia etorriko da ondoren, 
adituen eskuetatik. Hain justu 
ere, Jose Antonio Azpiazu 
antropologo oñatiarrak eta 
Jerardo Elortza filologo eta 
irakasle oñatiarrak parte har-
tuko dute. "Biak gaur egun 
arte iraun duen baserriko txe-
rri-jarduerez mintzatuko dira, 
batez ere aspektu historiko-
kulturalaz baliatuz eta berezi-
ki txerriaren inguruan garatu 

diren usadioez eta ohiturez", 
antolatzaileen esanetan. Hitzal-
dia irekia eta doakoa izango 
dela azpimarratu dute. 

txerrikiak, dastatzeko
Egitarauarekin segituz, edo 
hobe esanda, hura borobiltzeko, 
19:30 inguruan, Arantzazuko 
Zelai-Zabal, Sindika eta Goiko
-Benta jatetxeek eta Arantza-
zuko Santutegiko hotelak eskai-
nitako txarripoteoan parte 
hartzeko aukera emango dute: 
euro eta erdiren truke, txerri-
ki pintxoa eta edaria dastatze-
ko aukera izango da.

Gipuzkoako Parketxe Sarea 
Fundazioak eta Arantzazuko 
Adiskideak elkarteak antolatu-
tako ekimena da Txerri Jaia, 
Arantzazu Gaur Fundazioaren 
laguntzarekin. 

txerriak, txerrikiak eta 
beste bihar arantzazun
Bihar, zapatua, iluntzean hasiko dituzte 
aurtengo txerri jaiaren bueltako ekitaldiak

gOIAtZ ArANA  |  deBAgoienA

Martitzenean abiatu ziren Tur-
kiara Arizmendiko hiru ikasle. 
Zehazki, iazko Espainiako kan-
poraketan lehenengo hamarren 
artean sailkatzeagatik eman die-
te aukera aurten Ankara Gazte 
Foroan parte hartzeko. Astelehe-
nera arte izango dira han, beste 
nazio batzuetako gazteekin. 

Hirugarren urtez Arizmendi 
Ikastolak Europako Gazte Parla-

mentuan (European Youth Par-
liament) parte hartuko du. Hain-
bat kanporaketa gainditu behar 
izaten dituzte: lehenengoa EAEn; 
jarraian, Espainiakoa; eta azke-
nik, Europakoa. Gazteek balizko 
parlamentua osatzen dute, eta 
talde bakoitzaren lana da ponen-
tzia bat aurkeztu eta defendatzea 
eta beste ikastetxeen ponentziei 
ekarpenak egitea; hori dena inge-
lesez, gainera.

arizmendi ikastolako hiru ikasle, europako 
Parlamentuak antolatzen duen gazte forora 

Iker Bengoetxea, Irati Lopez eta Leire Carreras ikasleak.  |   Arizmendi

ubANE MAdErA  |  deBAgoienA

Aljeriako Cevital enpresak era-
kutsi du Fagorrekiko interesa. 
Frantziako Brandt plantarekiko 
interesetik abiatu eta Euskal 
Herriko Garagartzako eta Esko-
riatzako produkzio zati bat berres-
kuratzerainokoa, zehazki. 

Hain zuzen ere, Eskoriatzan 
etxetresna elektriko txikiak eta 
lapikoak egin izan dituzte Fago-
rren ibilbidean, eta "Garagartza-
ko kasuan, labeen eta sukalde-
gainekoen lerroen negozioareki-
ko "  in t eresa  e rakuts i  du 
konpainiak, Fagorreko iturriek 
Goienari adierazitakoaren ara-
bera. 

Operazio horrek izan dezakeen 
zenbatekorik ez dute zehaztu, 
baina bai Debagoienean 300 bat 
lanpostu berreskuratzeko aukera 
ekarriko zukeela. Edozelan ere, 
"behin lantegiak kanpoko enpre-
sa batek erosi ostean, SA bilaka-
tuko lirateke seguru aski, eta ez 
dakigu ze baldintzatan bueltatu-
ko liratekeen langile horiek euren 
lanpostuetara; dena den, hori  
guztia espekulazio hutsa da", 
azpimarratu dute Fagorreko itu-
rriek. 

Frantziako brandten garrantzia 
Izan ere, operazio enpresarial 
horren gaineko azkeneko eraba-
kia Mondragon Taldetik eta Deba-
goienetik kanpo dago. "Frantzia-

ko operazioa aurrera ez badoa, 
hemengoa ere ez. Eta Frantziakoak 
aurrera egiten badu, berriz, 
hemengoak ere aurrera egiteko 
aukera dauka, baina ez dauka 
zertan automatikoa izan. Izan 
ere, hartzekodunen konkurtsoan 
gaudenez, azkeneko erabakia 
administratzaile konkurtsalek 
daukate (eaileek), eta Frantziako 
eta Espainiako administratzaile 
konkurtsalak desberdinak dira". 
Haien erabakia jakiteko, otsai-
laren 27ra arte itxaron beharko 
dela zehaztu dute Fagorreko itu-
rriek.

bideragarritasun handiena 
Fagor Etxetresnek egoera zaila 
bizi dutenetik –hartzekodunen 
konkurtsoan daude iazko azaro-
tik– bideragarritasun "handiena" 
erakutsi duten produkzio lerroe-

tako bi dira Garagartzakoa eta 
Eskoriatzakoa, eta Bergarako 
Geyser-Gastech lantegikoa da 
horietako beste bat; berogailu 
elektrikoak egiten dituzte bertan 
eta Vaillant eta Fagor Etxetresnak 
konpainiek enpresaren %50 dute, 
bakoitzak. Gaur egun Vaillanten 
negozioan bakarrik dihardute 
lanean.

"jatorri frantsesa" 
Cevital enpresa, berriz, izatez 
aljeriarra da, baina "jatorri fran-
tsesa" dauka, eta hala iritsi da  
Frantziako Brandt-ekiko intere-
sa erakustera, Fagorreko iturriek 
jakinarazitakoaren arabera. "Diru 
asko dauka, eta lehenago ere 
erosi izan dituzte lantegiak Fran-
tzian. Horrela iritsi dira Fago-
rrera. Fagor Etxetresnetako 
zuzendari Sergio Treviño Fran-
tzian ibili da negoziaziotan, bai, 
baina konpartsa moduan, esan-
dako moduan, hartzekodunen 
konkurtsoan sartuta gaudenez, 
azkeneko berba administratzaile 
konkurtsalak duelako".

Afrika iparraldeko industria 
talde handienetakoa da Cevital. 
19 filial ditu eta hainbat sektore-
tan dihardu: nekazaritza-elika-
gaiak, siderurgia, energia, auto-
mobilgintza, banaketa eta etxe-
tresna elektrikoak. 13.000 langilek 
dihardute horietan lanean. Zabal-
tze garai betean dago orain.

Garagartzako planta.  |   j.d.

Debagoienerako 300 
lanpostu epaileen esku
garagartzako eta eskoriatzako Fagorren bi plantarekiko interesa du Cevitalek 

u.M.  |  eskoriAtzA

“Eskoriatzar gehiengoak argi 
eta garbi erakutsi du Udalak 
zaborrak biltzeko atez ateko 
sistema ezartzeko hartutako 
erabakiaren aurka dagoela. 
Jasotako 1.240 sinadurak, mani-
festaldi ugari eta zabor poltsez 
atonduriko Eskoriatzako balkoi 
eta leihoak protesta moduan 
ikusi ondoren, ematen duenez 
ez dira nahikoa izan Udalak 
bere erabakia birplanteatzeko. 
Horregatik guztiagatik, herri 
kontsulta hau aurrera eramatea 
erabaki dugu”.

16 boluntario 
Hori abiapuntu egin dute dome-
karako hitzordua Eskoriatza 
Garbia plataformakoek. 10:00e-
tarako gertu izango dituzte 
galdeketarako hautestontziak 
Intxaurtxueta 20ko EPAn (Eros-
ki ondoan). "Bi hautestontzi 
izango dira. Lehen orduan zigi-
latu egingo ditu notarioak. Eta 
gero, 16 herritar boluntario 
egongo dira bozketa zaintzen, 
18:00ak arte, bi txandatan bana-
tuta. Ez da egongo Eskoriatza 
Garbiako kide bat bera ere", 
azaldu du Rafael Salidok, Esko-
riatza Garbia Herri Platafor-
mako ordezkariak. 

bi auzo eta bi atari
Hondakinak batzeko atez atekoa 
edo bosgarren edukiontzia, zer 
nahiago duten galdetuko diete 
Eskoriatzako San Pedroko eta 
Intxaurtxuetako auzotarrei eta 

Gaztañadui kaleko 27-29 atarie-
tako bizilagunei. "1.053 inguruk 
izango dute bozkatzeko aukera. 
Auzotarren zerrenda dugu, 18 
urtetik gorakoena. Ezin izan 
dugu errolda erabili, datuen 
babeserako legerik ez urratze-
ko. Botoak, berriz, etxez etxe 
banatu ditugu: bina gutun-azal 
eta bina boto, azalpenak ematen 
dituen gutun batekin", Salidok 
esandakoaren arabera. 18:00ak 
arte izango da botoa emateko 
aukera. Ordu horretan notarioak 
botoak balioztatuko ditu, eta 
Eskoriatza Garbiakoek 19:00e-
tan jakinaraziko dute emaitza. 
Gero, osoko bilkuran aurkez-
tuko dituzte.  "Hiru hilabetetan 
proba pilotua egin dutenen iri-
tzia jakin gura dugu. Gu herri-
tarren iritzia eta erabakia 
errespetatzearen aldekoak gara, 
Igeldon egiten diharduten modu-
ra. Eskoriatzan erakutsi gura 
duguna da ez dela errespetatu 
behar herritarren iritzirik", 
azpimarratu du Eskoriatza Gar-
biako ordezkariak. 

1.000 auzotarrendako 
galdeketa eskoriatzan
domekan 10:00etatik 18:00ak arte egingo 
dute; 19:00etan jakinaraziko dute emaitza 

eSAnAk

"Herritarren 
erabakia  
errespetatzearen 
aldekoak gara" 
r a fa  S a l i D o   |   e s k o r i at z a  g a r b i a
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ubANE MAdErA  |  ArrAsAte

Goiena telebistak otsailaren 25ean 
hasiko du beste saio bat: 'Harira', 
martitzenetan, 22:00etan, Eneko 
Azkaratek aurkeztuta. Debagoie-
neko alkateei egindako elkarriz-
keta saioa izango da eta Arrasa-
teko alkate Inazio Azkarragau-
rizar izango da lehen gonbidatua. 
Herritarrek alkateari galderak 
egiteko aukera izango dute, aldez 
aurretik bidalita. 

Arrasateko alkatearen ondo-
ren etorriko da gainerako herrien 
txanda. Baina, alkateez gain, indar 
politikoetako bozeramaileei ere 
eskainiko zaie hitza. Eta baita 
herritarrei ere. Izan ere, herri-
tarren kezkak, iradokizunak, 
iritziak, kexuak… ere jasoko dira 
saioan. Bada, astelehena izango 
da galderak bidaltzeko azken 
eguna.

Gaurkotasuna eztabaidagai
Ez da, ordea, Goiena telebistak 
otsailean estreinatuko duen saio 
bakarra . Horren ostean, otsai-
laren 28an, egubakoitza, beste 
bat etorriko da: Tertulia. Larraitz 
Zeberiok aurkeztuta, gaurkota-
sunezko gaiak jorratuko dituzte 
mahai-inguruan. Euskarazko 
dokumental bat eskainiko dute 
barikuro (22:00etan hasita) eta 
dokumental horren protagonistak, 
egileak edo gaiarekin zerikusia 
dutenak batuko dira eztabaidara 
Goiena telebistako platoan. Badi-
ra Bagara, Aulki Hutsak, Azken 
egunak Gurian... dira lehenengo 
asteetan eskainiko diren doku-
mentalak.

Bi hilabeteren ostean, hama-
bostean behin eskainiko da Hari-
ra saioarekin tartekatuz eta 
mahai-inguru saio bihurtuko da. 
Harira-n, alkateak elkarrizketa-
tu ostean, beste erakunde batzue-
tako agintari edo ordezkariak 
elkarrizketatuko ditu Eneko Azka-

ratek: diputatuak, sailburuak, 
legebiltzarkideak... 

Gazteendako bideoklipak
Baina martxoak ere ekarriko 
ditu berritasunak. Horien artean, 

Amaia Txintxurretarena, gazteei 
zuzendutako euskal musika tal-
deen bideoklipen gainekoa: Amaia 
DJ. Disko jartzaileen eran ager-
tuko zaigu txikien eta gaztetxoen 
artean arrakasta handia daukan 

Goienako aurkezle oñatiarra. Eta 
ikus-entzuleek aukera izango 
dute, aldez aurretik, mezuak, klip 
eskariak, zorion agurrak, argaz-
kiak eta bestelakoak bidaltzeko, 
sare sozialak, telefonoa edota 

posta elektronikoa erabilita. "Eus-
kal taldeen bideoklip berrienak 
eskaini nahi ditugu, baina ez da 
bideoklip saio hutsa izango. Saia-
tuko gara ikus-entzuleekin eta, 
bereziki, gazteenekin, elkarrera-
giten eta haien mezuak, eskaerak, 
iruzkinak, agurrak... pantailara-
tzen", dio Amaia Txintxurre-
tak. 

'Pedalka' eta 'kantari'
Aipatutako hiru saio horiek eka-
rriko ditu Goienak datozen asteo-
tan, Berriak, Debagoiena zuzenean 
eta Harmailatik saioekin batera. 
Baina, bestalde, jarraipena izan-
go dute, era berean, Kantari 
karaokeak eta Pedalka-k, Julen 
Iriondoren bidaia saioak. Hain 
zuzen ere, Alpeak aldenik alde 
zeharkatu zituen bizikletan, Kan-
tauritik Mediterraneora, eta 
bidean aurkitutako tokien eta 
pertsonen berri ematen du kaze-
tari oñatiarrak.

Goiena telebistak beste saio 
batzuk estreinatuko ditu urteak 
aurrera egin ahala. Esate bate-
rako, Bergarako Udalarekin lan-
kidetzan eta Koldo Eleizalde 
lehiaketako parte, gazteek per-
tsona ezagunei egindako elka-
rrizketa saioa antenaratuko du 
maiatzean eta ekainean. Aurre-
rago, beste berritasun batzuk.

Inazio Azkarragaurizar Arrasateko alkatea, udaletxeko bulegoan.  |   goienA

Goiena telebistak astero ekoiztutako saioak
tertuliA

 Eztabaida saioa, 
egubakoitzetan. Hasieran, 
dokumentala eta solasaldia, 
gaurkotasunezko kontuen 
gainean.

 Ordutegia: 19:00, 22:00 eta 
00:20.

 Aurkezlea: Larraitz Zeberio.

AmAiA dj
 Euskal taldeen bideoklip 
saioa, eguenetan, martxoaren 
6an hasita, gazteei zuzendua.

 Ordutegia: 22:00 eta 00:20, 
eta 15:00etan, barikuetan 
(errepikapena)

 Aurkezlea: Amaia 
Txintxurreta.

HArmAilAtik
 Kirol saioa, astean behin, 
astelehenetan. Asteburuko 
kirol ekitaldien kronikak, 
elkarrizketak, solasaldiak...

 Ordutegia: 19:30 eta 22:00, 
eta 15:00 (errepikapena, 
martitzenetan).

 Aurkezlea: Xabier Urtzelai.

HArirA 
 Elkarrizketa saioa, 
Debagoieneko alkateekin, 
martitzenetan.

 Ordutegia: 22:00 eta 00:20, 
eta 15:00 eta 19:00 
(errepikapena, 
eguaztenetan).

 Aurkezlea: Eneko Azkarate.

berriAk
 Eguneroko albistegia, 
astelehenetik egubakoitzera, 
Debagoienean 
gertatutakoaren berri.

 Ordutegia: 14:30, 16:30, 
18:30, 20:30, 21:30, 23:00.

 Aurkezlea: Monika Belastegi.

debAGOienA zuzeneAn
 Eguneroko magazinea: 
erreportajeak, kronikak, 
elkarrizketak... Auzorik auzo, 
Kultura hitzorduak, 
Erakusleiho, Sukaldaritza...

 Ordutegia: 20:00, 21:00, 
22:30, 23:50, eta 14:00 eta 
16:00 (errepikapena).

 Aurkezlea: Txomin Madina.

'HARIRA' SAIOAN 
PARTE HARTZEKO

Alkateari galdera egiteko

e-posta: harira@goiena.com

twitter: #harira

Whatsapp: 688 69 00 17 (ahots 
zein idatzizko mezua)

telegram: 688 69 00 17 (ahots 
zein idatzizko mezua)

erantzungailu automatikoa: 
688 69 00 17 (ahotsa)

Argia ikastola 
'Tertulia'-n

Badira bagara Tuterako 
Argia ikastolaren gaineko 
dokumentalarekin 
estreinatuko da Tertulia 
saioa barikuan, hilak 28. 
Solasaldia ere egingo dute 
hiru lagunen artean: Pili 
Igartua, Argia ikastolako 
guraso eta lehendakari 
izandako bergararra; Sara 
Nuñez, Argia ikastolan 
lanean ibilitako irakasle 
arrasatearra; eta Olatz 
Artola, MUko ikasle ohi eta 
dokumentalaren egileetako 
bat. Larraitz Zeberiok 
aurkeztuta (22:00).

Debagoieneko alkateak elkarrizketatuko dituzte 
goiena telebistan 'Harira' saioan martitzenero
inazio Azkarragaurizar Arrasateko alkatea izango da lehen gonbidatua datorren astean

txOMIN MAdINA  |  deBAgoienA

Ardiek eta artzain munduak har-
tuko dute bihar, zapatua, Berga-
ra, bertan egingo dute-eta Deba-
goieneko Artzainen III. Eguna. 
Azoka, tailerrak eta bildotsa bur-
duntzian eginda jateko aukera 
izango dira, besteak beste. Hori 
guztia, 10:00etan hasita. 

Hala, azokari dagokionez, 
Debagoieneko Pastoriek elkarte-
ko kideen produktuak, txakolin 

ekoizleak, artilea lantzen duten 
artisauak eta Jakionekoak egon-
go dira. Tailerrek ere izango dute 
lekua: 11:00etan gatzatua egitekoa 
egongo da; eta ordu berean, Amaia 
Diaz de Monasteriogurenek Goa-
zen gosaria prestatzera! izenekoa 
eskainiko du.

Gazta dastatzea, umeak… 
12:00etan, berriz, udaletxeko oso-
ko bilkuren aretoan Idiazabal 

gaztaren dastatze gidatua egongo 
da. Eta bildotsa ere probatu ahal-
ko da Bergaran, izan ere 09:00e-
tatik aurrera bildosta burduntzian 
erreko dute, eta 12:30etik pintxoak 
banatuko dituzte. 20 bildots erre-
ko dituzte denera. Ardi latxaren 
bila izeneko jokoa ere egingo 
dute, berriz, umeekin 10:00etatik 
12:00etara. Ardi latxa ezagutzera 
eman gura dute joko honekin.

Horrez guztiaz gain, Deba-
goieneko Kroxeter taldeak urban 
knitting egingo du San Martin 
plazan, eta bertan egindakoekin 
apainduko dituzte Domingo Ira-
la kaleko zuhaitzak. Bihar era-
bakiko da, baita ere, zeinek ira-
baziko duen Debagoieneko zelaie-
tan ardi latxa erakusten duten 
argazki digitalen lehiaketa. Jaso 
dituzten argazki guztien artean 
aukeratutako hogeirekin erakus-
keta jarriko dute.

Produktuen jatorria eta beste 
Bestalde, gaur, egubakoitza abia-
raziko dituzte Debagoieneko 16. 
Jardunaldi gastronomikoak. Bi 
hilabete pasatxo iraungo dute 
oraingo jardunaldiek: gaurtik  
apirilaren 27ra.

Bildotsa, Debagoieneko ardi 
esnekiak eta peilak dira menue-
tan agertuko diren produktuak, 
eta oraingo honetan zazpi jatetxek 
egin dute bat ekimenarekin: Arra-
sateko Hilarionek eta Santa Anak, 
Bergarako Lasak, Elgetako Maial-
de Hotelak eta Oñatiko Goiko 
Bentak, Torre Zumeltzegik eta 
Etxe Aundi. 

Jardunaldiak baina, ez dira 
menuetara mugatuko. Hala, pro-
duktuen jatorria eta elaborazio 
prozesua ezagutzeko bisita gida-
tuak egingo dituzte Lapatza, 
Mendibitzu eta Gomiztegi base-
rrietara.

artzainen topaleku 
bihurtuko da bihar bergara, 
artzainen iii. egunean
debagoieneko XVi. jardunaldi gastronomikoak 
gaur, egubakoitza, abiaraziko dituzte

Guztira, 20.000 ale banatuko 
dira, hiru gida ezberdinetan 
banatuta:  Bergarakoek, 
Antzuolakoek eta Elgetakoek, 
Bergara aldekoa; Leintz Gatza-
gakoek, Eskoriatzakoek, Are-
txabaletakoek, Arrasatekoek 
eta Aramaiokoek, berriz, Arra-
sate aldekoa; eta Oñatikoek, 
Oñatikoa. Jaso, berriz, egu-
bakoitzeko GOIENA papera 
jasotzen dutenek, Goiena Klu-
beko bazkideek eta Goienako 
euskarrietan publizitatea egi-
ten duten negozioek jasoko 
dute gida. Ohi denez, Deba-
goieneko negozio eta zerbitzu 
guztiak batzen dituen gida da 
Goienarena. Urtez urte osa-
tuta eta eguneratua.

eguenean hasiko dira 
goienaren aurtengo 
gida banatzen
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gipuzkoako
foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

e u s ko 
J a u r l a r i t z a k   
d i r u z  l a g u n d u ta ko 
a l d i z ka r i agoienak ez du bere gain hartzen iritzia eta gutunak orrialdeetan, edo  bestelako orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik.

argitaratzailea goiena komunikazio 
taldea kooperatiba elkartea
e05 basabe Poligonoa, 
20550 aretXabaleta
lehendakaria aitor izagirre
zuzendari nagusia iban arantzabal

zuzendaria  eneko azkarate
erredaktore burua ubane madera
Sailetako arduradunak Xabi urtzelai 
(kirola), iñaki iturbe (diseinua), mireia 
larrañaga (Publizitatea)

Maketazioa iñaki iturbe, kepa martelo
argazkilaria imanol soriano
Publizitatea mireia larrañaga, 
amaia mundiñano, ziortza martin, 
imanol elortza
testuen zuzenketa sergio azkarate.
Harpidetza eta banaketa marta leturia. 
administrazioa agurtzane gaintzarain, 
ane berezibar, iratxe bengoa

egoitza naguSia - goiena PaPera
ArrAsAtE 20500: 
otalora lizentziaduna 31  |  132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05  |  faxa: 943 25 05 00

orDezkaritza
ArEtxABALEtA 20550: 
e05 basabe Poligonoa
tel.: 943 25 05 05  |  faxa: 943 25 05 09

Publizitatea aretxabaleta 20550 
e05 basabe Poligonoa  |  tel.: 943 25 05 05 
faxa: 943 25 05 09  |  publi@goiena.com

Harpidetza aretxabaleta 20550 
e05 basabe Poligonoa  |  tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.com

lege gordailua:  na-3329/2000
iSSn: 2174-369X
tirada: 20.100 ale
Difusioa: 19.951 ale

KOMUNIKAZIO tALDEA

laguntzaileak

A
uzolana errotua dago Antzuolan, eta baten bat aipatzeke 
uzteagatik barkamenak aurretik eskatuz, estimuzko 
aipamena egin nahi nieke horretan ari direnei. Arrola, 
AKE, Olalde, Peña Aiastui eta Eskola Kiroleko guraso 

boluntarioak, kirolean; Oinarin, txistulariak eta trikitilari gaz-
teak, kultura ondarea mantendu eta herria girotzen; Kikirixo, 
Gaztetxea eta Jubilatuak, haur, gazte eta adinekoen aisialdian; 
kontsumo talde hasi berria, kontsumo eredu jasangarriak bul-
tzatzen; Anelkar, antzuolarron elkartasuna beharrik handiena 
dutenei helarazten... Bejondeizuela guztioi! Baita beste edozein 
arlotan, inolako interes pertso-
nalik gabe, lanean aritzen zare-
ten antzuolar guztioi ere. 

Borondatezko lana aipatzen 
hasita, ezin aipatu gabe utzi 
zinegotziak, bejondeizuela! Ez 
da edonolako konpromisoa 4 
urterako zinegotzi izateak daka-
rren karga (egindako lanaren 
arabera noski, EAJko eta PSE-
ko zinegotziei ez baitie karga 
handirik suposatzen) eta ardura hartzea. 

Antzuolako Udalari 11 zinegotzi dagozkio. Egun, 11 horietatik 
9 elkartzen dira osoko bilkuretan, eta herriko 7en artean banatzen 
dituzte lanak. Adibidez, azken legegintzaldira arte zinegotzi 
guztien artean banatzen zituzten herriko festetako lanak 7en 
artean egiten dituzte orain. EAJko bi zinegotziek diote ez direla 
antzuolarrak (inor gutxik ukatuko die hori) eta horregatik ez 
dutela festetan lanik egiten.

Herriko 7 zinegotzien lanak bi izen ditu, konpromisoa eta 
borondatea. Jakin nahi nuke ea EAJko Maria Eugeniak ba ote 
dakien zer diren, baleki, ez lukeelako bere lana lanean zintzo 
eta borondaterik onenarekin ari direnen jarduna oztopatzera 
bideratuko. Horretarako ordaintzen diote, eta nabari da.

Gure herriaren jardunarekin bateragarriak ez diren jarrera 
gaiztoengatik, Maria Eugeniari pikutara joateko gonbita egitera 
animatu nahi zaituztet! Hemen lehenengoa!

AItZOl IturbE
goiena.net/komunitatea/

Zer ote da borondatea?

"bejondeizuela 
lanean aritzen 
zareten antzuolar 
guztioi ere"

z a b a l i k

O
hikoa da, egun, ikuskizunetarako sarrerak aurrez sarez 
erosteko aukera izatea, baita Debagoienekoetarako ere. 
Ez litzateke, nire ustez baina, bide bakarra izan beharko. 
Garrantzitsua deritzot gustuko duzun jarlekua aurrez 

aukeratzeko bidea izateari. Sare konexioa badut; beraz, beste 
balizko ikusle askok ez moduan, ahal dut bide hori erabili. Ez 
nator bat, baina, sarez erosita txartelak izaten duen prezioaren 
gainkargarekin. Garai baten egiten zen moduan, aurre-salmen-
tarako toki gehiago jartzea proposatuko nuke, bada; eta zergatik 
ez taberna edo dendetan, merkatariek lan gehiago izango dute, 
baina, akaso, euren ateak zabaltzeko beste aitzakia bat ere bai.

AItZIbEr ArANburuZAbAlA | aaranburuzabala@goiena.com

Sarez erosgai bakarrik?

u st e a k  u st e

AlEx ugAldE | goiena.net/komunitatea/

m a r r a z k i z

h a n d i k  e ta  h e m e n d i k

Geure buruarekin 
edo besteekin 
berdin jokatzen 
dugu?
Enrike letona
http://blogak.goiena.net/jaiki/

Lehen munduan jaiotzeko 
zortea izan dugunok, oro har, 
ondo bizi garela onartu behar 
dugu.

Nahiz eta hemen ere gero 
eta jende gehiagok zailtasunak 
izan hilabete bukaerara 
heltzeko.

Bizi kalitatean aurrera egin 
dugu eta urte gehiago bizi 
gara. 

Baina errealitateak     
behin eta berriz erakusten 
digu heriotza eta     
gaixotasuna gure inguruan 
lasaitasun handiz ibiltzen 
direla han eta hemen  
kolpatuz.

Askotan urrutikoei, baina 
batzuetan gertukoei ere kalte 
eraginez.

Orain aipatu nahi dudan 
lagunak ikasketak amaitu 
ondoren negozio bat jarri  
zuen. 

Bera nagusi eta bera 
langile. 

Gaztetsua zen, eta gazte 

izaten jarraitzen du. 
Ahalegin handia egin zuen, 

negozioan inbertituz  
bizimodua aurrera   
ateratzeko. 

Eta nola ez, ilusio guztia 
bertan jarri zuen. 

Jendez gainezka zuen 
kontsulta eta ordu luzeak 
pasatzen zituen lanean.

Adineko jendearekin  
egiten zuen lan asko eta 
gurekin maitekorra zen bezala, 
eurekin ere jarrera bera izaten 
zuen. 

Lana ondo egiteaz gain, 
maitasuna ere transmititzen 
zien, horretan inoiz nekatu 
gabe.

Eta bat-batean 
gaixotasunak kolpatu zuen. 

Alaitasuna tristura, 
inpotentzia eta ezintasun 
bilakatu zen. 

Ezin zuen lanik egin, ezin 
zuen ohiko maitasuna 
transmititu eta hanka sartze 
bat edo beste egingo zuen 
bezeroekin hasieran, lana utzi 
arte. 

Hori ere eritasunaren 
eraginez, jakina.

Borroka luzea eraman du 
aurrera. 

Askotan desesperazioak 
gainditu du. 

Ezin zuen ulertu, zergatik 
berari? 

Negar ugari ere egin du, 

jakina. 
Baina borrokan jarraitu   

du eta azkenean,     
poliki-poliki osasuna 
berreskuratu du.

Urtarrilean lanean hasi zen 
berriz ere. 

Kezkatuta dago ez duelako 
lan handirik.

Zituen bezero asko beste 
profesional batzuengana joan 
zaizkio. 

Baina aurrera egiteko prest 
eta gogotsu dago.

Berarekin egoten  
naizenean animoak ematen 
dizkiot eta gaixotasuna 
gainditzeko indarra izan badu, 
poliki-poliki bezeroak ere 
berreskuratuko dituela esan 
ohi diot.

Eta nik neure buruari 
behin eta berriz galdetzen  
diot. 

Ematen ditugu bigarren 
aukerak? 

Nik zalantza daukadanean 
ariketa sinple bat egiten dut 
eta nire buruari galdetzen   
diot ni egoera horretan 
aurkituko banintz, nola  
nahiko nuke jendeak tratatzea 
gaia? 

Eta zintzo erantzunez, 
denok dakigu zein den 
erantzuna, ez?

Maite zaitugu, lagun, hori 
ez ahaztu inoiz. 

Animo, lortuko duzu eta!!!
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karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. gutuna helarazteko bideak: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.com  |  faxa: 943 25 05 00

Duintasun 
Martxa
juan ramon garai
Arrasate

Datorren hilabetean, 
martxoaren 22an, Estatuko 
herri guztietatik zutabeak 
helduko dira Madrilera: 
Duintasun Martxa da. 

Martxa horretako etsai 
komun baten aurkako 
aldarrikapen nagusiak hiru 
dira:

-Legez kontrako zorraren 
ordainketarik ez.

-Troikako gobernurik ez.
-Murrizketarik ez.
Estatuko Gobernua 

Troikako lapurren esku dago; 
hau da, gutxi batzuen onura 
pribatuaren alde bakarrik, 
jendartearen gehiengoa 
pobretzen ari den bitartean. 

Eskubideak lapurtzen, 
oinarrizko zerbitzuen 
aurrekontua murrizten: 
osasuna, hezkuntza, energia, 
pentsioak, gizarte zerbitzuak, 
emakumeon erabakitzeko 
eskubideak kentzen…

Egunero esaten digute 
krisitik irteten ari garela, 
txarrena pasa dela, dena ondo 
doala... 

Eurek, krisiarekin irabazi 
handienak izan dituztenek, 
pertsonen eskubide eta 
betebeharren kontura, ondo 
dakite gizartearen gehiengoa 
ez dela krisitik irtengo. 

Troikaren eta gobernuen 
politikak ez daude horretarako 
pentsatuta.

Politika horiek aldatu 
beharko genituzke, eta 
Duintasunaren Martxaren 
aldarrikapena horixe da: giza 
eskubideen eta jendarte 
justiziaren aldeko 
mobilizazioa.

Behekoek argia ikus 
dezagun krisiaren tunelaren 
amaieran, eragin 
onuragarriak biztanleriaren 
gehiengoentzat eta ez 
pribilegiatu bakar 
batzuentzako izan behar dira. 

Pobreziara eramaten 
gaituzten politiken kontra, 
geure ahal guztiaz borrokatu 
behar dugu.

Duintasunaren Martxaren 
helburua horixe da: ustelkeria 
bukatuaz, emakumeen eta 
gizonen berdintasunean eta 
askez osatutako jendartearen 
alde egitea. 

Kalera, bada garaia eta.

... ez dirudi 
Ynestrillas izan 
zenik
Aitor urrutia
eskoriatza

2014ko otsailaren 15etik 16rako 
gauean, Eskoriatzako 
EAJ-PNVren ehungarren 
urteurrena ospatu genuenetik, 
Batzokiko fatxadan ipinia 
genuen ikurrina kendu 
ziguten.

Hasieratik jakitun izan 
ginen bazeudela hainbat 
eskoriatzar inolako graziarik 

egiten ez ziena guk ikurrina 
hura ipini izana, iaztik hona 
herriko plaza inguruan, eta 
bereziki udaletxeko balkoitik 
eskaintzen zaigun bandera 
akelarrea dela eta. 

Inola ere, hitzetik hortzera 
dabiltzan garai berri hauetan, 
errespetu gehiago espero 
genuen, are gehiago, tarteko 
ikurrina izanda.

Baina, hara non, lehengo 
eta oraingo faxistek ohitura 
berdinak dituzte, eta beti, 
alderdi berdinen aurka. 

Beste inola ezin izan 
zitekeen bezala, errugabetasun 
printzipioa gordez, zantzu 
guztiek pentsatzera 
garamatzate ekintza ezin izan 
zela Ynestrillas eta bere 
mutilena izan, 20-30 metro 
gorago bakean utzi zuten beste 
ikurrina bat baitago, eta 
aurrez aurre, bandera 
espainiarra ezkutatzen 
saiatzen den bandera 
nahaste-borraste bat, 
euretariko asko Eskoriatzan 
bizi direnen etorkinen 
sorterrietakoak, "España una 
y no cincuenta y una" 
oihukatzen duten horiei 
gehiegi gustatzen ez 
zaizkienak modukoak.

Dirudienez, arazoa 
ikurrina bere jaiotetxean 
egotea zen; hau da, 
euskotarren aberri luze eta 
zabalean barreiaturik dagoen 
batzokietariko batean. 

Arazoa batzokia zen, eta 
ordezkatzen duena, eta ez 
bandera. 

Nahiz eta daukagun 
benetako arazoa gure 

gizartean izaten jarraitzen 
dugun faxista mordoa den, 
harroxko gailentzen direnak 
helburu bakartzat kalean 
agurra kendu ez diezaioten 
hainbeste pasota eta hainbeste 
zuri eta motelen jarrera 
kolaborazionistaz baliatuz. 

Ez dago Ynestrillas izan 
beharrik faxista izateko. 

Metodo faxistak erabiltzen 
dituzten guztiak faxistak dira, 
espainiarrak izan, euskal 
herritar, alemaniar, italiar 
edo greziarrak izan.

Ziur nago, ordea, gertaera 
triste hauek tarteko izan 
arren, EAJ-PNVtik, gure ehun 
urtetako historian 
ezaugarritzat izan ditugun 
konpromisoen eskutik, 
sinisten dugun herri, gizarte 
eta aberriaren alde lanean 
jarraituko dugula. 

Baina, hau da tristezia!, 
horrenbeste urte ondoren 
aurre egin beharreko 
lehenengo egoera faxismoa 
izan beharra, bertakoa bada 
ere…

Edukiontzi 
marroia ez da 
espazio-ontzia
Anjel guridi
Aretxabaleta

Aurrekoan esandako moduan, 
atez atekoa hasten denean 
Aretxabaletan %8,1 gutxiago 
birziklatuko dugu bost 
edukiontziekin konparatuta. 

Baina hau ez da izango 
egia, gure helburua 
birziklatzea da, eta ahaleginak 
egingo ditugu bost 
edukiontziekin lortutako 
emaitzak lortzeko.

Hau da, paper eta kartoi 
guztia birziklatzeko, ez bada 
dena sartzen kaxa urdinean, 
garbigunera joan beharko 
dugula noizbait kotxea 
hartuta.

Gai organiko guztia 
birziklatzeko, konposta egiteko 
sistema erabili beharko dugu. 

Hau da, giltzarekin zabaldu 
konpost lekuen atea eta 
organikoen hondakinak itxi 
bere lekuan. 

Kuriosoena da antz handia 
daukala edukiontzi marroien 
erabilerekin.

Bai, edukiontzi marroia ez 
da gai organikoa Ilargira 
eramaten duen espazio-ontzia, 
baizik eta biztanleek 
elkarlanean erabiltzen duten 
tresna, gai organikoarekin 
konposta egiteko.

Ontzi arinen eta beiraren 
kasuan ez da egongo arazorik 
dena banantzeko, beira 
edukiontzian jartzen bada 
oraingo moduan izango da eta 
ontzi arinen kasuan plastiko 
poltsatan sartuta dena 
banantzeko posibilitatea 
edukiko dugu.

Atez atekoak derrigortu 
egiten du, baina mugak dauka; 
bost edukiontzien sistemak ez 
du derrigortzen, baina ez 
dauka mugarik. 

Zer nahi dugu, atez atekoa, 
bost edukiontziak… edo 
birziklatzea?

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

berriak berriak berriak berriak 
berriak berriak berriak berriak 
berriak berriak berriak berriak

bertakoa 
eta 
sasoikoa
telebistako 
programazio 
berria

eguneko albisteak
monika Belastegik aurkeztuta

Arratsaldez: 14:30, 16:30 eta 18:30
gauez: 20:30, 21:30 eta 23:00

berriak
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ENEkO AZkArAtE  |  ArrAsAte

Eskoriatzan jaio eta gaztaroan 
Arrasaten bizi izandakoa da Kol-
do Martinez. Zabaltzen eta Geroa 
Baiko aurpegi ezagunenetakoa 
eta bioetikan aditua, medikua 
lanbidez. Medikuntzari eta bioe-
tikari, baina, batez ere, Nafarroa-
ko egoera politikoari buruz dihar-
du. Aspaldi Iruñera bizi izatera 
joandakoa bada ere, Debagoienean 
daukan familiako harremanei 
eusten die. 
Hamaika saltsatan sartuta zaude-
nez... zein da koldo Martinez?
Medikua naizela esaten dut. Zain-
tza trinkoetan jardun dut beti. 
Horretaz gain, Zabaltzen elkarte 
independenteko presidentea ere 
banaiz eta oraintsu aukeratu 
naute berriro beste lau urtera-
ko. 
geroa baiko kide eta bultzagile ere 
bazara. Zertarako sortu zen?
Koalizioa bat da eta helburu gar-
bi batekin jaio zen: Nafarroan 
aldaketa bultzatzea, aldaketa 
aurrerazale eta ahalik eta aber-
tzaleena. Eta Zabaltzen da koa-
lizio barruan dagoen kide inde-
pendentez, hau da, alderdietan 
ez daudenez, osatutako taldea. 
EAj ere badago koalizio horretan.
Bai. Eskuma eta ezkerra oso kon-
tzeptu zaharrak dira niretako eta 
egiazkoak izango balira ere, egia 
da batzuetan EAJ eskumako 
alderdi moduan har dezakegula, 
baina beste alde batetik begira-
tuta nik ez nuke horrela hartuko. 
Izan ere, beren burua oso ezke-
rrekotzat duten hainbat alderdi-
tan oso praktika, jokabide eta 
iritzi eskumakoak ikus daitezke. 
Niri aurrerazale berba gehiago 
gustatzen zait, eskuma edo ezke-
rra baino. Nire ustez, kontzep-
turik ezkertiar edo aurrerazalee-
na demokrazia da. Eta ikusiz gero 
azkeneko 40 urteotan zeintzuek 
jokatu duten modu demokratikoan 
eta zeintzuek ez… 
ustekabea izan zen geroa bairen 
emaitza Espainiako kongresuko 
hauteskunde haietan?
Emaitza onak espero nituen, nahiz 
eta, esaterako, Uxue Barkosek 
eserlekua lortuko zuenik uste ez. 
Jendeak argi ikusi zuen zein zen 
Amaiurren eta Geroa Bairen 
jarrera eta ideologia. Badirudi, 
gainera, gorantz goazela.
Egonkortu egin da geroa bairen 
espazioa?
Uste dut jendeak bat egin duela 
Geroa Bairen politika egiteko 
moduarekin, tresnekin, egune-
roko jardunean erakutsitako 
jarrerarekin… Nafarroan zen-
traltasuna lortzen ari gara eta 
hori, geure burua euskaldun eta 

euskaltzale daukagunondako, 
euskararendako eta, oro har, 
Nafarroako jendartearendako 
ona dela uste dut.  
barcinaren gobernuaren azken kri-
si edo eskandaluaren ostean, orain-
goan bai esan daiteke Nafarroan 
aldaketa gertuago dagoela?
Inoiz baino gertuago. Baina zuhur-
tziaz jokatu behar da, ze 2007an 
ere gauza bera esaten bainuen, 
eta begira non gauden. Oraindik 
ere ez naiz PSOErekin fidatzen. 
Badirudi PSNko buruan argi 
ikusten dutela zentsura mozioa-
rena, baina PSOErekin zeinek 
daki... Madrilen dago erabakia, 
zoritxarrez. Hala ere, gauzak zela 
dauden ikusita, badirudi orain-
goan aldaketa gauzatuko dela. 

Lehengo egunean Natalia Chivi-
te PSNko senatariak esaten zidan 
ea zela azaldu behar zien Anda-
luziako sozialistei Bildurekin 
batera zebiltzala Nafarroan. Eta 
esaten nion hori bezain azalgai-
tza dela PPrekin edo UPNrekin 
batera ibiltzea.
Zer gertatu behar da aldaketa gau-
za dadin?
PSNk orain arteko jarrera eta 
iritzia aldatu behar du, eta zen-
tsura mozioa aurkeztu edo babes-
tu, ze ez baitut uste Yolanda 
Barcinak dimitituko duenik. 
Maiatzaren 25ean hauteskundeak 
Nafarroan, Europakoez gain?
Bai, uste dut baietz, zalantzak 
ditut, baina hauteskundeak egin-
go ez balira tamalgarria izango 

litzateke eta Nafarroak berriro 
ere atzera egingo luke eta Nafar 
eskuma atzerakoi honek azkene-
ko 40 urteotan bezala agintean 
segituko luke. 
Zer gertatu behar da, hauteskundeen 
ostean, Nafarroako gobernuan 
benetako aldaketa gauza dadin?
Boto emaileen eskuetan dago 
hori, baina, gutxienez, PSN, Geroa 
Bai eta Izquierda-Ezkerrak gober-
nuan egon beharko lukete, EH 
Bilduren babesarekin. Askoz ere 
gusturago hartuko nuke lauron 
arteko gobernu bat, hala ere. 
Hori litzateke normaltasunaren 
eta aldaketaren erakusle.
Posible ikusten duzu, epe laburre-
ra, uPNkoa edo PSNkoa ez den 
gobernuburu bat?
Une honetan posible litzateke. 
Zergatik izan behar du derrigorrez 
PSNkoa denok nahi dugun Nafa-
rroako gobernu berri horretako 
presidenteak? Nafarroan badira 
ospe handiko pertsonak, ez dau-
denak partidu baten edo bestean, 
jakinduria handikoak, eta Nafa-
rroako presidente izan daitezkee-
nak.
uPN edo PP gobernutik kanpo duen 
gobernu batek ze aldaketa ekarriko 
du Nafarroan?
Nafarroak jasan ditu 40 urtez 
Frankismoa eta beste 40 urtez 
UPNren gobernuak, sozialistak 
ere tartean izan badira ere. Hor-

taz, 80 urte hauei buelta emateko 
lehenengo jakin beharko genuke 
zela dagoen Nafarroa, zela dagoen 
muina: gobernua, ogasuna, eko-
nomia… 80 urtez makina barruan 
sartuta egon dira eskumakoak 
eta gu kanpoan izan gara. Lehen-
bizi, hori guztia ezagutu beharko 
genuke. 
EtAk erabaki garrantzitsu bat ira-
garriko ei du aurki. Ze espero eta 
ze desio duzu?
Espero dut ETAk behin betiko 
armak entregatzea nonbaiten 
eta norbaiti eta nahiko nuke 
geure bizitzetatik betiko desa-
gertzea ETA. 
Prestigiodun medikua zara eta, 
besteak beste, bioetika elkarteko 
presidentea zara. Zer da?
Bioetika ikasi genuen hainbat 
medikuk sortu genuen elkartea. 
Horietako asko eta askok Diego 
Graciarekin ikasi genuen, Madril-
go Konplutentsean. Lagun arteko 
erakunde bat baino askoz ere 
gehiago da eta erreferente bihur-
tu da bioetikaren alorrean.
gaur egun indarrean dagoen Abor-
tuaren legea egokia iruditzen 
zaizu?
Bai, jakina. 
Eta PPrena?
Atzerapauso moral ikaragarria 
eta politikoki penagarria iruditzen 
zait. Erabat aurka nago. Gaur 
egun indarrean dagoen legean 
bada kasu bat zeinetan adingabeei 
baimentzen zaien, hala nahi badu-
te, abortatzea gurasoen oniritzirik 
barik. Eta kasu horrek ika-mikak 
sortzen dituela badakit. PPkoak 
legea aldatzen hasi direnean, ordea, 
beste hainbat gauza ere aldatu 
nahi izan dituzte. Elizak botere 
handia du PPren barruan edo PPk 
beldurra dio Elizari. 
Adingabekoei eutanasia aplikatze-
ko eskubidea aitortu zaie legez 
belgikan. Halakorik hemen?
Datozen urteotan ere eutanasia-
ren gaiak hizpide izan behar du. 
Eutanasiaren eta suizidioaren 
aldekoa naiz. Urratsak egiten 
hasiak gara. Gero eta normalta-
sun handiagoarekin egiten dugu 
berba gai hauen gainean, baina 
denbora behar dugu. Eutanasia 
eskatzen ari den pertsona batez 
ari garenean, benetan sufritzen 
ari den pertsona batez ari gara. 
Gaur egun jendartean badago 
anbiguotasun bat, baina baita 
lasaitasun handiagoa ere gai 
hauek eztabaidatzeko. 

Koldo Martinez medikua Zabaltzen elkarteko presidentea ere bada.  |  jAVier BergAsA

koldo Martinez | medikua eta geroa baiko kidea

"gertuago ikusten dut aldaketa nafarroan 
PSnkoa edo uPnkoa ez den presidente batekin" 

nafarroako egoera politikoaren eta bioetikaren gainean dihardu mediku eskoriatzarrak

eskoriatzan jaio eta gaztaroa Arrasaten eman zuen, baina 18 urtetik iruñean bizi da

"Zail ikusten dut 
PSNren eta bilduren 
arteko harremana 
edo ituna"

"PSN, geroa bai eta 
Izquierda-Ezkerrak 
gobernuan egon 
beharko lukete"

"Atzerapauso moral 
ikaragarria eta 
penagarria da PPren 
Abortuaren legea"

"Eutanasiaren eta 
suizidioaren aldekoa 
naiz, sufrimendua 
saihesteko"

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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d u e l a  5  u r t e

Soziolinguistika Klusterrak Ara-
maion egindako euskararen kale 
erabileraren neurketaren emai-
tzek kezka handia piztu zuten 
Euskara batzordean. Gehienbat, 
gazteen artean —14-25 urte— 
egindako neurketaren emaitzek. 
2001eko neurketan erabilera datua 
%81 zen eta 2009an, berriz, datua 
%32 izan zen.

euskararen erabilera
2009-02-20

d u e l a  1 0  u rt e

Jendaurrean egindako agerraldi batean, 
Elkarriko kide eta boluntarioek Debagoie-
nean 1.500 sinadura batzeko helburua ager-
tu zuten Bake Konferentziaren aldeko kan-
painaren barruan. Anekdota moduan, esan 
behar da elurra zela-eta astebete atzeratu 
behar izan zutela ekimena. Azkenean, mar-
txoaren 6an egin zuten sinadura bilketa, 
eta, aurreikuspenak gaindituz, 3.245 sina-
dura batu zituzten gure bailaran.  

2004 -02-27

elkarriren sinadura bilketa
Ur zikinen kolektorea jartzeko lanek zirku-
lazio aldaketak eragin zituzten orain dela 
10 urte Bergaran. Itxita egon zen Torrekua 
eta San Antonio arteko errepide zatia. Erlo-
juz kontra bukatu beharreko lana izan zen 
Sobrino enpresarendako; izan ere, Euskal 
Herriko Txirrindulari Itzuliko lehenengo 
etapa Bergaran hastekoa eta bukatzekoa 
zen apiril hasieran. Bada, esan beharra 
dago bete egin zutela emandako hitza.

2004 -02-24

kolektorea jartzeko lanak bergaran

Elkarriko kideen agerraldia.  |   AmAgoiA LAsAgABAster

e
lgetan Irei da, eta goitizenez 
ezagutzen dute gehienek. Izen
-abizenak, ordea, Jose Inazio 

Ibarluzea Askasibar —Elgeta, 
1960— ditu. Etxe azpiko garajean 
aurkituko dugu maiz, lanean. 
Askotan, izan duen azken buru-
tazioan buru-belarri.
Nondik datorkizu Irei goitizena?
Aita zenaren baserriaren izena 
da Irei. Eibarren dago. Bi anaioi 
gelditu zaigu goitizena.
Arotza zara lanbidez?
Egurrarekin lan egindakoa naiz, 
baita soldatzaile, galdaragile... 
eraikuntzan ere ibilitakoa naiz. 
Badakizu, pobre seguro! Horre-
laxe tokatu zait bizitzan, eta zer 
egingo diogu, ba!
Festazalea ere bazara. Zezenketa-
rekin akordatzen naiz. 
Lehenengo aldiz egin zenean 
antolatzaile lanetan ibili ginen. 
Gero, 25. urteurrena zela-eta berriz 
egin genuen. Gustura ibiltzen 
naiz horrelakoetan!
Iaz lehen aldiz egindako errekrea-
zioan errekete joan zinen. gustura 
ibili zinen?
Oso esperientzia ona izan zen. 
Errekete joatea erabaki genuen, 
lehendik baikara gu abertzaleak! 
[Barre]. Eta iaz, txarrena, egu-
raldia izan zen. Entsegu egunean 
elurra ziharduen, eta hotz han-
dia zegoen. Botatzarrekin joan 

arren, hankak busti-busti egin-
da itzuli ginen. Baina aurten 
ere  badut  par te  har tzeko 
asmoa.
Elgeta herri bizia da?
Bai. Kuadrillak elkartzen dira 
horrelakoetarako. Akordatzen 
naiz nola sasoi batean musika 
jaialdiak oso modan zeuden. Beni-
to Lertxundi, Xabier Lete... eta 
otu zitzaigun horrelako bat egitea 
agertokia Asentzioko putzu erdian 
ipinita. 200 litroko bidoiak era-
bili genituen, baina, azkenean, 
eguraldi txarra egin zuen eta 
frontoira ekarri behar izan genuen 
jaialdia.
Makina bat anekdota izango duzue, 
orduan, kontatzeko ?
Beste bat, goitibehera lasterketak. 
Asentzion behera joaten ginen. 
Bergarako kuartelera joan ginen 
baimena eskatzera, eta irteerak
-eta emateko basurde ehiztariei 
eskatzen genizkien walkie-talkieak. 
16 bat urte izango nituen. 
Auzolanean antolatzen zenituzten 
horrelakoak?
Lan handia egiten zen. Behin, 
45.000 pezetako benefizioa izan 
genuen. Afaria egitea pentsatu 
genuen, baina gero erabaki genuen 
hesiak erostea. Alokatu egiten 
genituen urtero, eta erostearekin 
gastu finko bat kendu genuen 
urteroko aurrekontutik.

[Irribarre] Akordatzen naiz, 
beste behin, arkume bat genuela 
saritan emateko. Arrota baserrian 
geneukan basoan lotuta. Ez zen, 
ba, desagertu arkumea! Pentsatu 
genuen baten batek harrapatu 
zuela. Beste bat erosi behar izan 
genuen eta gero... hara non ager-
tu zen hasierakoa! Orduan bai, 
afaria egin genuen! Akordatzen 
naiz Ozkarbixan egin genuela. 
urteotan asko aldatu dira gauzak 
Elgetan?
Bai. Gaur egungo umeek ere beste 
modu batera egiten dute jolasean. 
Aurreko egun batean bolatokian 
lanean nenbilela kalderoia eta txi-
rikila agertu ziren. Lankide gazteak 
—40 bat urte izango ditu— ez zekien 
zer ziren. Eta horren harira akor-
datu nintzen gu txikitan txirrin-
boliakin ibiltzen ginela, metalezko 
aro bat alanbre batekin bultza 
egiten genuena. Ez dakit zeinen-
dako, baina halako bat egin behar 
dudala sartu zait buruan. Eta egin-

go dut! Umeren bati oparituko diot 
gero. Ea zer egiten duen.
Elgetako ze tributakoa zara zu, 
realekoa ala Athleticekoa?
Ez naiz futbolzalea, baina Athle-
ticekoa. Kuadrillan gehienak 
Realekoak dira, baina, zirikatu-
takoan haserretzen ez naizenez, 
aspaldian bakean uzten naute.
denbora luzea ematen duzu etxe 
azpiko tailerrean?
Bai. Bi urte egon naiz langabezian 
eta hementxe eman dut denbora. 
Beti dago zereginen bat, eta, bes-
tela, bilatu egin behar da!
Frontoi aurrean dauden eserlekuak 
zuk egindakoak dira.
Etxerako egin nituen bi. Gustatu 
eta Udalak gehiago egiteko eska-
tu zidan. Frontoiaren aurreko 
aldean daude. Botatako eraiki-
netik jasotako bederatzi metroko 
habeekin egindakoak dira. Egur 
ona da, haritza. Eraikinak ehun 
urte bazituen atera kontuak zuhai-
tzak zenbat izango zituen!

Jose Inazio Ibarluzea, eguaztenean, etxe azpiko garajean.  |  L.z.

Jose inazio ibarluzea  Hamaika ofiziotan ibilia, 
udal brigadan dihardu azken hilabeteotan. 
gustura egiten da berriketan Irei-rekin. ez dira 
gutxi kontatzeko dituen pasarteak!  |  lArrAItZ ZEbErIO 

"asentzioko 
putzu erdian 
musika jaialdia 
egitea otu 
zitzaigun behin"

"txirrinboliakin 
ibiltzen ginen gu eta 
buruan sartu zait 
halako bat egitea"

"kalderoia eta 
txirikila topatu eta 
lankide gazteak ez 
zekien zer ziren"

nire HerriAn

AzkenAldikO 
berrikuntzAk

zerbitzuAk 
HObetzekO

:)

:(

Guri, esaterako, primeran 
etorri zaigu etxe aurrean 
egin duten obra. Parkea 
asko gustatzen zait, eta, 
lehen ez bezala, bista 
zoragarriak ditugu orain. 
Konpostaren kontua ere 
badoa aurrera poliki-poliki. 
Badugu zer ikasia oraindik, 
eta deskuiduak egoten 
dira, baina jendea badoa 
ikasiaz, eta gero eta hobeto 
sailkatzen dugu. 

Banketxe bakarra dugu 
eta eurek esandako egun 
eta ordutegian joan behar 
da. Nork bere diruarekin 
ezin du nahi duena egin. 
Gero, turismoa bultzatzen 
dugu, baina kanpoko 
jendea dator eta ez dago 
ganorazko zerbitzurik. 
Salbuespenak salbuespen, 
ostalariek nahi dutenean 
zabaltzen dute eta nahi 
dutenean itxi...

h e r r i ta r r a kelGetA
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H e r r i a k
leintz GAtzAGA

ubANE MAdErA  |  Leintz gAtzAgA

Leintz Gatzagak dituen berezita-
sunen artean, bada bat bakarra 
dela Debagoienean: udalbatza 
alderdi politiko barik osatuta 
dago; hau da, Leintz Gatzagako 
zinegotziak, alkatea barne, ez 
dira inongo alderdi politikotako 
ordezkari. 

Hautesle Elkarte moduan 
funtzionatzen dute. Eta gainera, 
borondatez. Erabateko boronda-
tearekin lan egin ere. Argi eta 
garbi esanda, norbera aurkezten 
da kargurako (herritarren artean 
batzarra egin ostean) eta, gaine-
ra, ez dute ezertxo ere kobratzen 
Udalean egiten duten lanaren 
truke. "Artista handi samarra 
izan behar da norberarendako 
hemendik zerbait ateratzeko", 
dio, adibidez, Eugenio Otsoa alka-
teak. "Kobratu? Hemen, ez kobra-
tzeaz gainera, norberak jartzen 
ditu askotan gasolina eta, jakina, 
denbora", dio Imanol Saez de 
Biterik, Mendi zinegotziak.

Orduak lapurtzen 
Hori, diruari dagokionez; zer esa-
nik ez, borondatezko lan hori 
norberaren lanbidearekin zein 
bizimoduarekin uztartzeko Gatza-
gako zinegotziek dituzten zailta-
sunak ugariak direla. "Familiatik 
ordu batzuk kendu, lanetik beste 
batzuk, lagunetatik… Eta hala 
ere, sentsazio gazi-gozoa daukat; 
egunak 24 ordu ditu eta Udaleko 

karguak eskatzen dituen lanetara 
iristen ez naizen sentsazioa, ezta 
gutxiago ere", dio Asier Ugartek, 
Hirigintza zinegotziak. "Nire lanor-
duengatik ez daukat udaletxean 
egoteko denbora larregirik. Pena 
da, zeren herri txikia izan arren 
dedikazio handia behar baitu. 
Eskerrak alkateak ordu asko sar-
tzen dituen…", gaineratu du Mikel 
Gonzalezek, Ogasun zinegotziak.

Alkatea bera ere nahiko lane-
kin ibiltzen da Udaleko lanak egin 
ahal izateko. Hark aitortu duen 
moduan, eskerrak fabrikako lan-
postuan malgutasuna duen eta 
egun batean "galtzen" dituen 
orduak beste egun batean berres-
kuratzeko aukera duen.

Edozelan ere, agintari nagu-
siak azpimarratu gura du zailta-
sunak zailtasun merezi duela: 
"Merezi du herriarendako lan 

apur bat egitea, nahiz eta batzue-
tan une zailak bizi izan. Ordu 
estra asko dedikatu beharra iza-
ten da. Baina bakoitzak bilatzen 
dio bere konpentsazioa. Hau da, 
ekimen bat irteten bada, apustu 
berriren bat sortzen bada, herrian 
sintonia apur bat badagoela ikus-
ten bada… horrek konpentsatu 
egiten ditu norberaren lanak eta 
norberaren nekeak".

Herriaren interesak bermatuta
Hori bai, neke eta buruhausteok 
aparte lagata, argi dagoena da 
Gatzagan herriaren eta herrita-
rren interesa bermatuta dagoela. 
Ez dago interes alderdikoirik eta 
ezta interes partikularrik ere 
udal ordezkarien artean. Horren 
adibide da Hautesle Elkarte 
moduan funtzionatu beharra ere 
herri ekimen bitartez erabaki 

zutela. "Denon artean pentsatu 
genuen herri txikietan alderdien 
arteko lehiek-eta ez dutela ber-
matzen legealdi batetik bestera 
gutxienekoak lortzeko ahalmenik. 
Errazago ikusten genuen beste 
modu honetan egitea. Ni egon ez 
arren, lehenago ere hala zen, eta 
hurrengokoek ere aukera bera 
dute. Orain alderdi politiko gehia-
go dago… baina eurek ikusiko 
dute", azaldu du Otsoak. Izan ere, 
hori esateaz bat iragarri du azke-
neko legealdia izango duela aur-

tengoa. 64 urte beteko dituela eta 
"liberatzeko" asmoa duela.  

Herri ekimenaren garrantzia
Kontuak kontu, bai bertakoei zein 
kanpotarrei begira, funtzionatze-
ko modu ezohiko horrek  merezi 
izateaz gainera, ematen duen 
emaitza bera ere guztiz positiboa 
dela azpimarratu du Leintz Gatza-
gako alkateak, herritarren inte-
resak zuzenean kontuan hartzen 
dituztelako, herri ekimena balia-
tuta: "Herriko elkarteek sentsibi-
litate guztiak ordezkatzen dituzte: 
ehiztariak, baserritarrak, emaku-
meak, erretiratuak… eta euren 
eskaerak eta esanak erabat aintzat 
hartzen ditugu. Adibidez, orain 
ikusi dugu euskara zaindu egin 
behar dugula, hikaz berba egite-
ko beharra dagoela. Horrelakoak 
iristen zaizkigu herri ekimeneta-
tik. Eta, esaterako, nahiz eta 
herritar asko ez etorri osoko bil-
kuretara, kalean gurekin topo 
egiten dutenean berehala esaten 
dizkigute esan beharrekoak. Bes-
talde, jendea nahiko kontziente 
da Udalak ekonomia aldetik dituen 
zailtasunekiko. Eta guri dagoki-
gunez, laguntzak-eta etorri bezain 
laster jendearekin berba egiten 
da, gauzak egiteko". 

Egiten diren edo egingo dituz-
ten proiektuen berri ere herri 
ekimenak erabilita zintzo-zintzo 
jakinarazten dizkiete herritarrei. 
Martxoan dute hurrengoa. 

uBAne mAderA

iManol Saez De biteri

 Mendi zinegotzia
 Andoiu (Araba), 1968
 teknikaria
 Zela iritsi den zinegotzi 
kargura: konpromiso 
sozialagatik eta 
borondatezko kontuetan 
izaten diren berezko 
zailtasunengatik iritsi zen 
saez de Biteri mendi 
zinegotzi izatera. 
 jardun gogorra "Bilkurara 
etortzeko oso lo gutxi egin 
dut gaur; 04:30ean iritsi naiz 
lanetik eta 08:15ean jaiki". 

iñaki agirreurreta

 gizarte eta kultura 
zinegotzia
 Arrasate, 1964
 Fisioterapeuta
 Zela iritsi den zinegotzi 
kargura: "Herri txikietan 
konpromiso tazitua dago 
noizbait hemen egon 
beharra dagoela". 
 jardun gogorra Bizitza 
eta lan pertsonala udal 
jardunarekin "ez da erraza 
kudeatzea", dio. "Herri txiki 
batean, norberak egiten du 
edo…", gaineratu du. 

Juan luiS zabala

 Zerbitzuetako zinegotzia
 Arrasate, 1962
 teknikaria
 Zela iritsi den zinegotzi 
kargura: Aukera handirik ez 
zegoela eta: "Herri txikia 
gara eta txandak egiten dira. 
gipuzkoako uretan nenbilen 
LABeko ordezkari sindikal. 
Hura utzi eta hemen hasi 
nintzen", kontatu du. 
 jardun gogorra "Lanetik 
irten eta sarri zuzenetan 
nator batzarretara…
gaupasaz ere etorri naiz".

Mikel gonzalez

 Ogasun zinegotzia
 Aretxabaleta, 1973
 laboral kutxako langilea
 Zela iritsi den zinegotzi 
kargura: "esperientzia 
interesgarri eta aberasgarria 
izango zela eta talde polita 
osatuko genuela uste 
izateak asko lagundu zuen".  
 jardun gogorra "Familia, 
lana eta udala atenditzen 
saiatu arren, lanarengatik ez 
dut udalean egoteko denbora 
luzerik. eskerrak alkateak ordu 
asko sartzen dituen…", dio. 

aSier ugarte

 Hirigintza zinegotzia
 Aretxabaleta, 1975
 Produktu diseinatzailea
 Zela iritsi den zinegotzi 
kargura: "Laneko bulegoa 
jartzeko Arrasaten eta 
Aretxabaletan ezer ez lortu 
ostean, eugenio otsoak 
lagundu zidan. 12 urte 
daramatzat gatzagan; 
laguntasun hori moralki 
bueltatzeko beharra nuen". 
 jardun gogorra "Bi seme 
alaba ditut, eta eskerrak 
emazteari", aitortu du.

eugenio otSoa

 Alkatea
 Arrasate, 1951
 teknikaria
 Zela iritsi den alkate 
izatera Bosgarren legealdia 
du karguan otsoak; 1987an 
aurkeztu zen lehen aldiz. 
"Arrasatetik etorri ginen, 
hemen baserri bat erosi eta 
herriko jendearekin-eta 
sintonia ona lortu genuen, 
eta lehenengo legealdia 
samurra izan zen; gero 
etorri zen bigarrena…".
 jardun gogorra zapatu 
eta domeka ugaritan lan 
egitea tokatzen zaio 
alkateari. eta jakina, astean 
egiten duenean, 
desorduetan. "gogorra da, 
bai. Halako udal txikietan 
ez dago aurrekontu 
nahikorik inor liberatzeko. 
Azken legealdian animatu 
nintzen gazte batzuek 
animatu nindutelako. 
gogoarekin ikusten nituen 
eta asmo sanoarekin etorri 
naiz. 64 urte egiten 
ditudanean liberatuta 
egoteko. Azken legealdia 
nuke eta esperantza 
daukat errelebua izango 
dela. ona da hemendik 
pasatzea". 

Udalbatzako kideen erretratua eta esperientzia

Herri ekimena 
baliatzen du leintz 
gatzagako 
udalbatzak 

Leintz gatzagako udalbatzan ez dago alderdi politikorik

Alkateak eta zinegotziek musu-truk eta borondatez egiten dute lan 

Herriaren alde, ezer 
ere kobratu gabe
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Otsail hasieran iragarri 
genuen aurtengo Aratusteetan 
ez zela herri bazkaririk egon-
go. Hala erabaki zuen Ara-
tusteetako jai batzordeak. Hala 
ere, AGAKOk –Arrasateko 
Gazte Alternatiboen Kofradia 
Organizatua– egun osoan zehar 
jai giroa mantendu gura du 
eta horretarako herri bazka-
ria antolatu dute gaztetxean. 
Zapatuan, martxoak 1, izango 
da bazkaria, 14:30ean. AGAKO-
ko kideek jarri dituzte txar-
telak salgai: Iluntz eta Irati 
tabernetan eros daitezke txar-
telok, zortzi eurotan. Egitarau 
ofizialeko ekintzekin batera-
garria izango da erabat gaz-
tetxeko herri bazkaria. 

Ekainaren 3tik 8ra, Eskoziara 
irteera antolatu du Abaroa erre-
tiratu elkarteak. 45 edo 50 lagu-
nendako lekua egongo da eta 
gutxienez 35 lagunek eman behar-
ko dute izena bidaiak aurrera 
egin dezan. Bidaiaren prezioa 
1.250 eurokoa izango da eta inte-
resatuek 500 euro aurreratu 
beharko dituzte. Prezio horren 
barruan sartzen da bidaiarako 
beharrezkoa den guztia. Abaroa 
elkarteko bazkideek otsailaren 
17tik 28ra eman ahal izango dute 
izena, 10:30etatik aurrera. Aba-
roako bazkide ez direnendako, 
berriz, otsailaren 24tik 28ra izan-
go da izen-emate epea. Eserlekuak 
izena emateko ordenaren arabe-
ra emango dira. 

Abaroa elkarteak bidaia 
antolatu du Eskoziara, 
ekainaren 3tik 8ra

Aratusteetan herri 
bazkaria egingo da 
gaztetxean 

Udal Bibliotekak Azalerako 
ipuinak izeneko ikastaroa 
antolatu du martxorako. 0 
eta 3 urte arteko umeendako 
eta haien guraso, aitajaun
-amandre eta hezitzaileei 
zuzendutakoa da. Saioak mar-
txoaren 12, 19 eta 26an izango 
dira, 10:30etik aurrera, Kul-
turateko Haurtxotekan. Izena 
emateko epea hilaren 24ra 
arte egongo da zabalik; Kul-
turateko bibliotekan eman 
beharko da izena. Helburua 
izango da giro lasaia sortzea, 
masajeak eskaintzen duen 
hitzik gabeko komunikazioa 
baliatuz, eta ipuin, poema, 
hitz-joko, kantu, jolas eta 
liburuak erabilita. 

'Azalerako ipuinak' 
izeneko ikastaroa, Udal 
liburutegiaren eskutik 

j.b.  |  ArrAsAte

Inazio Azkarragaurizar Goiena 
telebistan izango da hilaren 
25ean, 22:00etan. Harira saioa 
bueltan dator eta Arrasatekoa-
rekin hasiko da bailarako alka-
teen erronda. Gori-gori dauden 
kontuen berri emango du alka-
teak, hala nola hiri hondakinak, 
aurrekontuak, TAO sistema, 
udal aurrekontua eta aurtengo 
inbertsio nagusiak. 

Oposizioko indar nagusiek 
ere ahotsa izango dute saioan. 
Hala, EAJko bozeramaile Juan 
Karlos Garitanok eta PSE-EEko 

Aritz Arrietak Bilduren eta 
Aralarren gobernu jardueraren 
balorazioa egingo dute. 

Herritarrek ere izango dute 
parte hartzeko aukera: posta 
elektronikoa erabiliz –harira@
goiena.com–, twitter bidez 
–#harira–, Whatsapp edota 
Telegram aplikazioak erabilita 
–idatzizko zein ahozko mezuak 
edota erantzungailu automati-
koan ahozko mezua lagata–. 
Hiru aukera horietarako tele-
fono zenbaki bakarra erabili 
beharko da: 688 69 00 17. Eneko 
Azkaratek aurkeztuko du. 

Inazio Azkarragaurizar alkatea 
Goiena telebistan hilaren 25ean
eneko Azkaratek elkarrizketatuko du, 'Harira'-n

j.b.  |  ArrAsAte

Joan den astean Udaleko Kul-
tura Sailak jakinarazi zuen 
Maite Albes arrasatearra izan 
zela aurtengo kartel lehiake-
tako irabazlea. Bada, Albesek 
aurkeztu zuen irudia ez da 
originala, eta, horregatik, biga-
rren sailkatuaren kartela era-
biliko du Udalak jaiak iragar-
tzeko. Irabazlea Alacanteko 
Jesus Llopis Gilabert da. Albe-
sek aurkeztutako irudia esku-
bide batzuek babestuta dago, 
eta, horregatik, Udalak ezin 
du irudia erabili. Hala, eraba-
ki dute lehiaketan bigarren 
geratu zen kartela erabiltzea 
aurtengo jaiak iragartzeko.

Alacanteko Jesus Llopis Gilabert, 
Aratusteetako kartelaren egilea

Kartel irabazlea.  |   jesus LLopis giLABert
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Udalak Zuhaitz Eguna antolatu 
du biharko, herritar guztiei begi-
ra. Iaz lehen aldiz egin zen deial-
dia herritar guztiendako eta 
aurten errepikatzea erabaki dute. 
Musakolako Antoniñaerreka 
inguruan Udalak duen 14 hekta-
reako lursail baten egingo dira 
landaketak: 20 intxaurrondo eta 
20 gaztainondo. Arrasate Insti-
tutuko goiko aparkalekuan elkar-
tuko dira, 10:00etan. 

espezie jangarriei lehentasuna 
Udalak espezie jangarriei eman 
gura die lehentasuna, Ingurumen 
teknikari Pello Garaik asteon 
argitu duenez: "Jangarriak diren 
espezieak oso interesgarriak dira. 
Beste barik basora joan beharrean, 
intxaurrak edo gaztainak biltze-
ko aukera izango genuke. Gaine-
ra, fruituok guztion lurretan 
jasoko genituzke". Ez da lan astu-
na izango, eta landatzeko mate-
riala Udalak jarriko du, baita 

hamarretakoa ere. Arropa erosoa 
eta botak eramatea gomendatu 
dute, lokatza egongo da-eta. 

Familian landatzeko gonbita
Era berean, Zuhaitz Eguna fami-
lian igarotzeko proposamena egin 
du Garaik: "Zuhaitzen aldeko 
kontzientzia piztea gura dugu. 
Ederra da ikustea haur batek 
zuhaitza landatu ostean 20 urte 
barru zuhaitz horren itzalaz goza-
tzea". Hala, gurasoei dei egin 
diete seme-alabekin bertaratzeko. 
Lurrari lotuta gaudela gogoratu 
gura izan du Garaik: "Basoak 
dira gure planetaren birikak, 
gure birikek hartzen duten oxi-
genoa garbiagoa izateko ezinbes-
tekoak dira zuhaitzak".

Bestalde, joan den zapatuko 
Zuhaitz Ferian jendea "etengabe" 
ibili zelako pozik dago Udala.

Zuhaitz Eguna dela-eta, 
deialdi irekia biharko
Antoniñaerrekan 40 intxaurrondo eta gaztainondo 
landatuko dituzte; institutuan elkartuko dira

jOkIN bErEZIArtuA  |  ArrAsAte

Ibai-Arte merkatari elkarteak 11. 
Merkemerkaua antolatu du bihar-
ko. Elkarteko kide diren saltokiak 
kalera irtengo dira, udazkeneko 
eta neguko stock-a eskaintza 
berezien bidez salgai jartzeko.   
10:00etan hasiko da azoka eta 
20:00ak arte egongo da zabalik, 
etenik gabe. Hau da, bazkalordu-
ko geldialdirik ez da egongo. 

eskaintzak kalera 
Merkemerkauaren 11. edizio hone-
tan 35 saltoki irtengo dira kalera 
denboraldiko produktuak "prezio 
oso onean" saltoki aurrean eskain-
tzeko. Besteak beste, Maala, Olar-
te, Otalora, Garibai, Biteri, Zer-
kaosteta eta Erdiko kaleetako 
denda eta saltokiek kalera atera-
ko dituzte euren produktuak. 

Askotariko produktuak
Era berean, saltoki aurrean jarri 
ezin direnak edota erdigunetik 
urrun dauden elkarteko dendariek 
Herriko Plazan, Biterin edo Olar-
te kalean jarriko dituzte postuak. 
Ibai-Artek jakinarazi duenez, 
herritarrek "deskontu handiak" 
aurkitzeko aukera izango dute 

bihar, askotariko produktuetan: 
emakumeendako, gizonendako 
eta haurrendako arropa, lentze-
ria, mertzeria, osagarriak, oine-
takoak, optikak, aholkularitza, 
fruta... Urtean birritan antolatzen 
da Merkemerkaua, irailean eta 
otsailean. 

Merkemerkaua antolatzen 
aritu den Mabel dendako Angel 
Alonsok aitortu du ez dela lan 
erraza halako ekimen bat pres-
tatzea: "Hiru hilabete lehenago 
hasten gara mugitzen. Jendeak 
uste du bakarrik antolatzen dela, 
baina lana eskatzen du. Erakun-
deekin eta kale animatzaileekin 
egon behar izaten gara, esatera-
ko. Gainera, merkatari bakoitza-
rekin ere elkartzen gara gara, 
bakoitzak bere aletxoa jar dezan", 
azaldu du.  

eguraldi onaren garrantzia
Alonsok, bestalde, eguraldiaren 
faktorea aipatu du: "Orain arte 
zorte ona izan dugu, ea zapatuan 
ere eusten dion. Izan ere, mer-
katari, bezero zein animatzai-
leendako eguraldia oso faktore 
garrantzitsua da". Salmentak 
onak izan ohi dira: "Saltzaileak 
zein erosleak gustura daude Mer-
kemerkauarekin. Stockean beti 
izaten ditugu eskaintza interes-

garriak; ez dugu ahaztu behar 
gure helburua dela denboraldi 
amaieran stocka zero izatea". 

Azoka bereziaren 11. edizio 
honetan kale animaziorik ez da 
faltako: 11:00etatik 13:00etara 
Beriba Samba eskolakoen eskutik 
batukada eta 17:00etatik 19:00eta-
ra erraldoi eta kilikien konpartsa 
irtengo da kalera. Kaleetan zehar 
eta karpetan musika egongo da 
jarrita egun osoan. 

Udazkeneko eta neguko 
eskaintza onenak, kalean
merkemerkauaren 11. aldia bihar, 10:00etatik 20:00etara, etenik gabe

Bi herritar eskaintzei begira, azken Merkemerkauan.  |   imAnoL soriAno

dAtuA

Ibai-Arteko 35 saltoki 
irtengo dira kalera biharko 
Merkemerkauan. 

35
sALtoki irtengo dirA
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Ludoteka ibiltaria Musakolan 
egon da azken hiru asteetan. 
Hiru saio horietan sukaldean 
aritu ziren gaztetxoak: bizko-
txoak eta pizzak egin zituzten 
orduan, eta bihar ere presta-
tuko dute jakiren bat. Bihar-
koa, beraz, Musakolako azken 
saioa izango da, haurreskolan: 
hezitzaileak 10:30etik egongo 
dira zain haurren "ideia zapa-
rrada" entzuteko. 13:30ak arte 
egongo dira bertan. Martxoan 
San Andres auzoan egingo du 
geldialdia Txatxilipurdik 
kudeatzen duen ekimenak. 

Ludoteka ibiltariaren 
azken saioa egingo 
dute bihar Musakolan

Arrasateko Askapenak hitzal-
dia antolatu du biharko, 
Europa Astinduz ekimenaren 
barruan. Izquierda Castella-
na elkarteko bi kide gonbi-
datu dituzte antolatzaileek 
Irati tabernara; 10:30ean elkar-
tuko dira gosaltzeko eta 11:00 
aldera hasiko da saioa. Herri 
boterearen inguruan dauden 
esperientziez jardungo dute 
eta, besteak beste, Madrilgo 
auzoetako dinamikak eta 
Burgosko Gamonal auzoan 
gertatutakoa izango dira adi-
bideetako batzuk. 

Izquierda Castellanako 
bi kideren hitzaldia 
bihar Irati tabernan

ArrAsAte Herri eskoLA

Arrasate Herri Eskolako guraso elkarteak mendi irteera antolatu zuen 
joan den domekarako. Bilbo ingurura egin zuten txangoa; Pagasarrin 
ibili ziren, eta, eguraldia lagun, Bizkaiko hiriburu inguruko paisaiaz 
gozatu zuten. 65 lagun elkartu ziren eta, adierazi dutenez, egun polita 
pasatu zuten, familia giroan. 

Herri Eskolakoak Pagasarrin

jOkIN bErEZIArtuA  |  ArrAsAte

Eguaztena ezkero mailegu siste-
ma berria du Udal Bibliotekak. 
Irrati frekuentzia bidezko siste-
ma da, RFID delako teknologia-
rekin dabilena. Udalak Kultura-
te itxi behar izan zuen martitze-
nean azken egokitzapen lanak 
egiteko. Izan ere, uztailean aste-
betez egon zen itxita arrazoi 
berberagatik; orduan, sistema 
berrira egokitzeko etiketatze 
lanetan aritu ziren. 

Arduradunen arabera, siste-
ma berria erosoagoa, azkarragoa 
eta seguruagoa da. Erosoagoa da, 
prozesu guztia urrats bakarrean 
egiten delako: "Irrati frekuentzia 
bidezko sistemaren abantaila 
nagusia da askoz erosoagoa dela, 

bai erabiltzaileendako eta baita 
bibliotekako langileondako ere. 
Dena urrats bakarrean egingo 
da: mailegua egin eta alarma 
sistema desaktibatu", adierazi 
du Udal Bibliotekako arduradun 
Mertxe Perez de Ziritzak. 

lapurreten aurkako sistema
Horrez gain, seguruagoa ere bada 
sistema berria. Sistema zaharrak, 
adibidez, ez zituen hutsik zeuden 
DVDak identifikatzen; aurreran-
tzean ez da hori gertatuko: "Hutsik 
dauden aleak ezingo dira itzuli 
eta, beraz, askoz seguruagoa izan-
go da alde horretatik". 

Perez de Ziritzaren arabera, 
sistema zaharrarekin DVDak 
"askotan" hutsik itzultzen ziren. 

Halako kasuetan, nahiz eta era-
biltzaileei deitu, arazoak izaten 
zituzten ale horiek berreskura-
tzeko: "Beste batzuei ahaztu egi-
ten zitzaien entregatzea". 

etiketatzea banan-banan
Sistema berrira egokitzea "lan 
handia" izan da. Uztailean aste-
betez ale guztiak etiketatu ostean, 
martitzenean egun osoan aritu 
ziren lanean, buru-belarri. Sis-

tema zaharra desaktibatzen ari-
tu ziren eta baita sistema berria 
ordenagailuetan instalatzen ere 
–mailegua norberak egiteko maki-
nak ere eguneratu zituzten. 

Horrez gain, irteerako alarma 
detektagailuak aldatu egin dituz-
te; berriak kristalezkoak dira.

egun batez itxi behar izatea
Udalak argitu du bitartekoak 
eguneratzearren eta hobetzearren 
ezarri dela sistema berria eta 
horretarako ezinbestekoa izan 
dela egun batez Udal Biblioteka 
itxi behar izatea. 

Bibliotekako arduradunak 
ere honela dio: "Egin beharreko 
lanak ikusita, guztiz ezinezkoa 
da halako egun baten biblioteka 
zabalik mantentzea". 

Irteerako detektagailu zaharrak kendu –ezkerrean– eta berriak jarri dituzte.  |   j.B.

64.616 ale Kulturateko bibliotekan
Martitzenean bertan egindako kalkuluen arabera, Kulturateko 
Udal Bibliotekan –Santa Marinakoa aintzat hartu barik– 64.616 
ale daude, mailegurako direnak eta liburutegitik atera ezin direnak 
kontuan hartuta. 64.616 ale horiek honela daude banatuta: 
47.755 liburu, 6.186 aldizkari, 6.179 DVD, 3.373 CD eta 1.027 
fitxategi digital. Gainerakoen artean daude partiturak, mapak, 
planoak eta bestelakoak. Kopuru hori, Udal Bibliotekako 
arduradunek azaldu dutenez, "etengabe" aldatzen doa. 

Langile bat sistema zaharra desaktibatzen, martitzenean.  |   j.B.

Bibliotekako maileguak irrati 
frekuentzia bidezkoak dira orain
martitzenean itxita egon zen liburutegia sistema berria martxan jartzeko

arraSate

Lanbide Heziketako esperientziak ezagutuz

GOIAZ! 2014 
Lanbide Heziketaren Azoka 

Martxoak 26 eta 27an; 
Kulturaten, Arrasaten. 

www.facebook.com/goiazdebagoiena

www.twitter.com/goiazdebagoiena

Z
uzendaritza Idazkaritzan goi 
mailako heziketa zikloko ikas-
lea da Maitane Lasa. Ez da 

berria, ordea, Enpresagintza Fakul-
tatean. Aurretik, Administrazio eta 
Finantzak ere ikasi zuen. Berriro ikas-
ten hasi eta lana aurkitu du. Beka-
duna da unibertsitateko idazkaritza 
akademikoan. Ikasten duen bitartean 
lana egitea erraza dela dio.
Zerk bultzatu zintuen lanbide Hezi-

keta ikastera?

Lan esparruan sartzeko aukera ona eta 
azkarra izateaz gain, irteera asko ditu. 
Hasieratik nuen lan egiteko interesa eta 
aukera zuzenena zela iruditu zitzaidan. 
Nola ezagutu zenuen lH?

Batxilergo Humanistikoa ikasi nuen, eta 
bigarren mailan ezagutu nuen, orienta-
tzailearen eskutik. Berez ikasketetan 
arazoak dituzten ikasleei gomendatzen 
zaie heziketa mota hau, baina aukera 
on eta azkarra da lan esparrura zuzenean 
sartzeko. nire kasuan, ikasketak buka-
tu nituenetik ez dut lan faltarik izan. 
Ingurukoen laguntza jaso zenuen lH 

aukeratzeko orduan?

Bai, gurasoek asko lagundu zidaten, 
eta oso garrantzitsua izan zen hori 
niretzat. Lagunak ere baditut ikasketa 
hauetan dabiltzanak, eta haiek ere 
animatu ninduten. 
Ezagunei edo lagunei gomendatuko  

zenieke lH? 

Bai, horixe. Baditut bi lagun erdi mai-
lako bi ziklo ikasi dituztenak eta gaur 
egun biek lanpostu finkoa dute. Uni-
bertsitatean baino denbora laburragoa 
pasatzen dugu ikasten eta lanerako 
aukera berak edo gehiago ditugu.  
lanera begira, onurarik izan du lan-

bide Heziketako ikasketak egin iza-

na? Erraza da lana aurkitzea?

orain, berriz hasi naiz ikasten, baina ez 
dut inoiz arazorik izan lanik aurkitzeko. 
Hamaika tokitan ibili naiz jada, uniber-
tsitatean, enpresetan… Hori bai, prak-
tikak norberak hauta ditzan gomenda-
tuko nuke. oso garrantzitsua da gus-
tuko leku batean aritzea eta ikasteko 
aukera aprobetxatzea. 
Ikasketetan zer izan da gogorrena?

ikasketak aukeratzea. gerora nire gus-
tuko gaietan sakontzen nuenez, erraza 
izan da ikasketak aurrera eramatea. 
orain ikasten nabilen bigarren ziklo 
honetan hainbat materia baliozkotuta 
ditut aurreko ikasketak direla-eta. Beraz, 
ez zait gogorra egiten ikasten aritzea.

"Ez dut inoiz arazorik izan lanik aurkitzeko, 
hamaika tokitan ibili naz jada"

NiNeu / YoMism@ BideoCV 
lehiaketa antolatu dugu.

Pentsatu, grabatu eta bidali
zure bideo curriculum-a!

Informazio guztia: 
www.debagoiena.net
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Lehen Nazional Mailan joka-
tzen duen Ford Mugarri esku-
baloi taldeak Tolosaren aurka 
jokatuko du bihar (20:00). Tal-
de arrasatearra laugarrena 
da sailkapenean, 23 punture-
kin. Tolosa, berriz, bederatzi-
garren postuan dago 18 pun-
turekin. Pablo Gartziaren 
mutilek garaipena lortu behar-
ko dute, Eibar eta Zaragoza 
ez daitezen askorik aldendu.

Ford Mugarrik 
Tolosan jokatuko du 
bihar, 20:00etan

Mondragon Unibertsitatea 
saskibaloi taldeak Donostian 
jokatuko du bihar, Atletico 
San Sebastian taldearen aur-
ka (18:00). Josu Larreategiren 
mutilek lidergoa eskuratu 
gura dute, lider den Bide Bide 
Donostia puntu bakarrera 
dago-eta. Horretarako, MUk 
irabazi eta talde donostiarrak 
huts egin beharko du. 

Atletico San Sebastian 
taldearen kontra 
jokatuko du MUk

jOkIN bErEZIArtuA  |  ArrAsAte

Euskadiko Ligan jokatu ahal 
izateko Soraluzeko klubarekin 
dabil orain Ibai Bolinaga pilota-
ria (Arrasate, 1991). Gaztetxoekin 
entrenatzen hasi aurretik harra-
patu dugu asteon, Uarkapen.

Gaztea bezain heldua da Boli-
naga, eta, lesioak lesio, aurrera 
egiteko grina erakutsi du. Aitor-
tu digunez, ez zuen denboraldi 
hasiera erraza izan: "Hiru edo 
lau hilabete lesionatuta eman 
ditut. Lehendabizi, fisura bat izan 
nuen eskumuturrean eta gero, 
eskuetan arazoak izan nituen". 
Hortaz, "serio-serio" orain gutxi 
hasi da lehiatzen, urte berriare-
kin batera. Sentsatzio onekin ari 
dela dio; Euskadiko Ligan bost 
partidu jokatu ditu eta guztietan 
irten da garaile. Gasteizen joka-
tu zuen beste txapelketa baten 
ere bi norgehiagokak irabazi 
zituen. Zazpitik zazpi, beraz.

euskadiko liga, lehentasuna 
Euskadiko Liga da lehentasuna 
Bolinagarendako. Domekan liga-
ko azken partidua jokatuko du 
eta lehen postua izango dute jokoan. 
Gero, bi aste barru finalerdiak 

jokatuko dituzte. Hortik aurrera-
koak ez ditu erabaki: "Ikusiko 
dugu ze txapelketatan parte har-
tu. Debarroko txapelketa dago, 
hemen ingurukoa dena. Herri 
artekoa ere hasiko da laster, eta, 

horrez gain, beste hainbat txapel-
keta daude; Gasteiz inguruan, 
adibidez".

Aste bukaerako partiduak
Bestalde, gaur eta bihar hainbat 
partidu jokatuko dira Uarkape 
pilotalekuan. Gaur, hasteko, umeen 
arteko lagunarteko partiduak 
jokatuko dira, 19:00etan. Ondoren, 
20:30 aldera, Udaberri txapelketa 
barruan hiru partidu jokatuko 
dira: infantil mailan, Murua eta 
Llodio Azpeitiko Ilunpe taldeko 
bikotearen aurka jokatuko dute; 
gazte mailan, Garate eta Salegi 
Amezketako Zazpi Iturri taldearen 
aurka lehiatuko dira; azkenik, 
senior mailan, Zua Zuak eta Laz-
kanok jokatuko dute. 

Bihar goizean Euskal Ligako 
jardunaldia jokatuko dute kade-
teek, 11:30ean hasita: Moronek 
eta Zeziagak Izarraren aurka joka-
tuko dute. 12:30ean, berriz, Uda-
berri txapelketa izango da prota-
gonista, senior mailan: Arabao-
latzak eta Etxazarretak Debako 
Euskal Giroa taldeko bikotearen 
aurka neurtuko dituzte indarrak. 
Domekan, azkenik, Iraola eta 
Zubizarreta alebinek eta Bengoa 
eta Iturriotz kadeteek jokatuko 
dute, 11:00etan hasita.

Bolinaga, Uarkapen, gaztetxoekin entrenatzen hasi aurretik.  |   jAgoBA domingo

Lesioak gaindituta, bueltatu da 
Ibai Bolinaga mailarik onenera
Euskadiko Ligaren barruan, finalerdien aurreko azken lehia jokatuko du etzi

j.b.  |  ArrAsAte

Joan den aste bukaeran Eus-
kadiko Txapelketa jokatu zen 
Donostiako Anoeta belodro-
moan. Arrasateko pertika 
jauzilariak nagusi izan ziren 
beste behin. Jonathan Perezek 
urrezko domina lortu zuen 
–4,80 metroko jauzia–, Maialen 
Axpek eta Istar Dapenak zila-
rrezkoa –3,80 metroko jauzia 
egin zuten biek– eta Malen 
Ruiz de Azuak brontzezkoa. 

Iñigo Uribarrenek, bes-
talde, 200 metroko lasterketan 
hartu zuen parte; laugarren 
postua eskuratu zuen, 22,60 
segundoko marka eginda. 
Kontuan hartu behar da emai-
tza ona dela Uribarrenenda-
ko, normalean jauzi hirukoi-
tzean lehiatzen da-eta. Aste 
bukaera honetan Sabadellen 
(Katalunia) hartuko dute 
parte lau atletek, Espainiako 
Txapelketan. 

Atleta arrasatearrek 
hainbat domina lortu 
zituzten Euskadiko 
Txapelketan

emaitzak 
sonografos - birigarruak 17-0
abokajarro - sport in tus bragas 3-0
dribling - fidel & discipulos 2-4
ostantz - haizea's Weah 7-1
Cantauri - Jibaros f.C. 5-7
betrayer - iluntz 3-2
lasagabaster - aldatz  3-3

sailkaPena
  taldea J P
 1 dribling 11 30
 2 aldatz 11 23
 3 sonografos 11 22
 4 betrayer 11 22
 5 lasagabaster 11 22
 6 haizea's Weah 11 21
 7 iluntz 11 20
 8 fidel & discipulos 11 14
 9 sport in tus bragas 11 13
 10 abokajarro 11 12
 11 ostantz 11 10
 12 Jibaros f.C. 11 9
 13 Cantauri 11 5
 14 birigarruak 11 0

Partiduak
hilak 22, zaPatua
10:00 sport in tus bragas - fidel & 
discipulos
 Haizea'sWeah
11:00 birigarruak - haizea's Weah
 fidel & Discipulos
12:00 lasagabaster -betrayer
 birigarruak
13:00 dribling - sonografos   
 lasagabaster
hilak 23, domeka
11:30 Cantauri - ostantz    
 Jibaros f.C.
12:30 iluntz - Jibaros f.C. 
 ostantz

Dribling txapeldun 
fase erregularrean
Fase erregularra amai-
tzeko bi jardunaldi 
falta dira, baina Dri-
bling da txapelduna. 

Partidu bat atzeratuta 
Aldatz eta Abokajarro 
taldeen arteko partidua 
atzeratzea eskatu zuen 
Aldatzek. Atzerapena 
aurreko domekan eska-
tu behar da.

z a l d i b a r

iBon irAstorzA

Besaide Mendizale Elkarteko 30 bat lagunek mendi irteera egin zuten 
domekan. Ibilbide polita egin zuten Gipuzkoako kostalde inguruan; 
Andatza eta Belkoain –argazkian– tontorrak egin zituzten, esaterako. 
Gero, Adunako sagardotegi baten bazkaldu zuten.

Besaidekoak, 
mendian eta 
sagardotegian

Domekan Arrasate Rugby 
Taldeak eta Uribealdea B tal-
deak jokatu behar zuten par-
tidua bertan behera geratu 
da. Mungiako taldeak ezingo 
du gutxieneko jokalari kopu-
rua ekarri domekan Mojate-
gira eta hala jakinarazi zion 
atzo euskal federazioari. Beraz, 
domeka goizean ez da errug-
birik izango Mojategin.  

Arrasate Rugby 
Taldearen partidua, 
bertan behera

j.b.  |  ArrAsAte

Mondrak Anaitasuna hartuko du 
domekan Mojategin (16:30). Azken 
jardunaldiko azken txanpan oso 
baliotsuak ziren bi puntu galdu 
zuten arrasatearrek, eta etxean 
jarraian jokatzen duten bigarren 
jardunaldia aprobetxatu gura dute 
sailkapeneko goiko postuei begi-
ra jartzeko. Izan ere, Erregional 
Preferente mailan oso parekatuta 
dago dena; Mondra zazpigarrena 
izan arren sei puntu eskasera du 
liderra, Amaikak Bat.

Gotzon Urzelai Mondrako 
entrenatzaileak ezingo du Azkoi-
tiko taldearen aurkako partiduan 
gura duen hamaikakoa zelaira-
tu, hainbat jokalari min hartuta 
daude-eta. Iker Lopez kapitaina baloiarekin, artxiboko irudi baten.  |   goienA

Anaitasuna hartuko du Mondrak etzi
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Pipermin erronka, janari mexi-
karra, garagardoa, mozorroak, 
tekila... 21:00etatik aurrera, Mexi-
koko edozein herritan egiten den 
festa baten itxura izango du Iluntz 
tabernak. Hori guztia girotzeko, 
gainera, Los Txingones talde 
misteriotsuak sorpresaz beteriko 
emanaldi berezia eskainiko du. 
Festa giroan murgiltzeko ez da 
aitzakia askorik behar izaten; 
hala ere, Iluntz tabernan, aitzakiak 
baino gehiago, pisuzko arrazoiak 
emango dituzte gaur gauean. 
Sofak sortu ohi duen lozorritik 
irten eta padrisimo pasatzeko 
aukera ezin hobea antolatu dute 
Arrasateko taberna beterano 
horretan.

los txingones taldearen 
eskutik festa mexikarra 
gaur iluntz tabernan

Screamers and Sinners bos-
koteak duela hilabete kalera-
tu zuen Demon Tales lana 
aurkezten jarraituko du aste-
buruan. Gaur, egubakoitza, 
Elorrioko gaztetxean izango 
dira Odolkiak Ordainetan 
tafallarrekin batera; azken 
horiek aurkeztuko dute diskoa. 
Zapatuan, berriz, folk-rock 
musika egiten duen The Potes 
arrasatearrekin batera Zumaia-
ko gaztetxean joko dute. Egun 
horretarako, gainera, Arra-
sate eta Aretxabaletako lagu-
nekin autobusa antolatu dute; 
guztira, 50 bat lagun joango 
dira kostalderaino ondo pasa-
tzeko asmoz. 

Screamers and Sinners 
taldeak diskoa 
aurkezten segitzen du

Argazkigintza ikastaroa mar-
txoaren 18an hasi eta apiri-
laren 29ra arteko martitze-
netan emango da. 25 euroren 
truke –langabe eta ikasleen-
tzat 15–, 18:00etatik 20:00eta-
ra argazkilaritzaren oinarriz-
ko kontzeptuez gain, Pho-
t o shop  e t a  L i gh t r o om 
programak landuko dira. 
Bideogintzako saioak mar-
txoaren 19an eta 26an eman-
go dira 18:00etatik 20:00etara. 
Ikastaroaren prezioa 10 euro 
da–5 eurokoa ikasle eta lan-
gabeentzat–. Argibide gehia-
go: gaztebulegoa@arrasate-
mondragon.net edo 943 25 20 
65 telefono zenbakian.

oinarrizko 
argazkigintza eta 
bideogintza ikastaroak

IMANOl gAllEgO  |  ArrAsAte

Asier ETA biok iazko Donostiako 
Zinemaldian aurkeztu zuten, eta 
euskal zinemaren saria irabazi 
zuen. Bultzada horren ostean, 
Euskal Herritik kanpo ikusteko 
aukera ere izan da, Meridako 
Festival de Cine Inediton aurkez-
tu baitzuten dokumentala. Areto 
komertzialetan ere estreinatu da 
eta bertan ibilbide luzea egin du. 
Horietako batzuetan, baina, pole-
mika handia eragin du: Asierren 
atxiloketagatik edo berton jorra-
tzen den gaiarengatik. Larunba-
tetik astelehena bitarte Amaia 
antzokian eskainiko dute filma, 
baina, dudarik gabe, domekako 
saioa izango da emanaldi bere-
ziena. Egun horretan, filma ikus-
teaz gain, Amaia Merino filmaren 
zuzendarietako batekin solasaldia 
egongo da. Jendearekin izango 
duen solasaldiaren aurretik, 
GOIENAk egindako galderak 
erantzun ditu.
Filma aste bukaera zehar emango 
dute, baina zu domekan egongo 
zara, ezta?

Halaxe da, aste bukaeran zehar 
hainbat aldiz eskainiko dute, 
baina solasaldia domeka arra-
tsaldean egingo da. Jendearen 
galderak erantzuteko orduan, 
baina, ez naiz bakarrik egongo, 
filmeko ekoizlea izan den Ainhoa 
Andraka ere bertan egongo da.
Nolako solasaldia izango da?
Ez dugu formula zehatzik adostu. 
Jendearen gogoetak, galderak, 
kezkak... horiek guztiak erantzu-
ten saiatuko gara. Guk, gure 

aldetik, film batean ikusi ezin 
diren arloez mintzatuko gara, 
baina, nire ustez, jendearen gal-
derak garrantzitsuagoak dira. 
Gu horiek erantzuteko asmoare-
kin joango gara Arrasatera.
Nola definituko zenuke Asier ETA 
biok?
Aitor eta Amaia Merino anai-a-
rrebek egindako dokumentala 
da. Hasiera batean, hemendik 
kanpo gatazkaren beste ikuspun-
tu bat erakusteko egin genuen 
arren, gure sorpresarako, hemen 
oso harrera ona izaten ari da. 
Estreinatu zenetik 21.000 pertso-
nak ikusi dute gure filma, guztiz 
txundituta gaude.
Filma galderak erantzun edo berriak 
planteatzeko egin zenuten? 
Aitorrek eta biok, euskaldunak 
izan arren, azken 27 urte hauek 
kanpoan igaro ditugu, eta beti 
igarri dugu euskaldun zarela 
izateak zenbat aurreiritzi dituen. 
Film hau egitean gure ikuspun-
tua eta Asierrena islatu nahi izan 
ditugu. Aldi berean, orain arte 
estatu mailan euskal gatazkaren 
inguruan jorratu ez diren arloak 
azaleratzen saiatu gara.
Hori guztia, gainera, fikziora jo 
gabe?
Errealitatean oinarritu gara, bai.  
Anaiak bizitako gertakari eta 
erlazioa dira filmaren ardatza.
Nolabait esateko, adiskidetasuna 
da filmaren oinarria.
Bai, baina adiskidetasun hori 
gatazkaren erdian gertatzen da 
eta gertakariek kolokan jarriko 
dute Aitorren eta Asierren arte-
ko erlazioa.

Amaia Merino zuzendaria.  |  migueL ALVeAr

amaia Merino | zine zuzendaria 

"Gatazkaren inguruan 
jorratu ez diren arloak 
azaleratzen saiatu gara" 
Domekan (19:30) filma ikusi eta gero, zuzendari 
eta ekoizlearekin solasaldia egongo da antzokian

I.g.  |  ArrAsAte

Prosa edo poesia. Literatura 
hitza bi kontzeptu horiei lotu-
ta dago. Jende askorentzat, hor 
amaitzen da literatura eta bere 
irudimenaren hegaldia. 

Aurreko urtean, ideia hori 
apurtu eta literaturari esparru 
berri bat zabaltzeko asmoarekin, 
Kulturateko literatura solasal-
dien barruan komikia sartu 
zuten antolatzaileek. 

irudiaren irakurketa 
"Hitzak irakurtzetik irudiak 
irakurtzera aldea dago, baina 
jendeak bizkor jaso du aldake-
ta", aipatu du Antonio Altarri-
bak, solasaldietako koordina-
tzaileetako batek. Haren ustez, 

jendeak irakurketa soil bat egi-
tetik irakurketa osoagoa egite-
ra pasatu behar du.

Hurrengo saioak 
Hain zuzen ere, martxoan boro-
bilduko dute irakurle askoren 
jakin-mina piztu duen ziklo 
hori.

Aurretik baina, eguaztenean,  
euskarazko taldearen txanda 
izango da. Haiek, Joxe Azur-
mendiren gidaritzapean, Bar-
kamena, kondena, tortura obra-
ren inguruan mintzatuko dira.
Betiko moduan, solasaldiak 
18:30ean hasiko dira. Gogoan 
izan behar da saio guztiak ire-
kiak direla, baina liburua ira-
kurria izatea ezinbestekoa da.

Galdutako irakurketa bisuala 
berreskuratzeko solasaldiak

Eguaztenean gaztelerako taldeak egindako solasaldia.  |   imAnoL gALLego

I.g.  |  ArrAsAte

Nork esan du zapatu arratsal-
deak aspergarriak direla? Bada, 
erdiguneko gazte txokoan ez 
dute zapatu aspergarririk nahi, 
eta bihar, 18:30ean, DJ saioa 
izango dute. Hain zuzen ere, 
Oihan Vegak girotuko du gaz-
te txokoa.

erritmoaren errege 
2007. urtetik aurrera Oihan 
Vega telebistako aurkezle eta 
irratiko esatari ezaguna Euskal 
Herriko DJ erreferente bilaka-
tu da, 100 herri baino gehiago-
tatik igaro baita bere disko 
festa entzunarekin. 

Euskal Herriko disko festa 
handienak egin ditu, Donostian, 
Aste Nagusian, Zurriolako hon-
dartzan 3.000 pertsonaren 
aurrean, eta Kilometroak eta 
Ibilaldia jaialdietan 8.000 per-
tsonaren aurrean. 

Biharkoa, baina, saio bere-
zia izango da. Formatu txikia-
goko emanaldi honetan, Oihan 
Vega gertuago izateko aukera 
gozatzeaz gain, horrelako saio 
txikietan sortzen den giroaz 
gozatzeko aukera izango da. 
Duda barik, Bergarako DJak 
Arrasateko gaztetxo guztiak 
dantzan jarriko ditu bihar 
arratsaldean. 

Bihar, Oihan Vega DJak piztuko 
du erdiguneko gazte txokoa
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Aozaratza kaleko obrek aurrera 
jarraitzen dute. Noiz bukatuko 
dituzten zehatz esaterik ez bada-
go ere, litekeena da martxoaren 
bukaerarako itxura berria izatea 
kaleak. 

Obra horien helburua da kale 
hori oinezkoei egokitutako kalea 
izatea.

Helburu hori aintzat hartuta, 
baina, hainbat lan egin behar 
dituzte: batetik, azpiegitura guz-
tia berritu egingo dute. Hau da, 

saneamendua, ur hoditeria eta 
sare elektriko berria jarriko dute. 
Hori guztia egiteko, orain arteko 
lurzorua jaso egin dute eta azpie-
gitura lanak bukatutakoan, asfal-
to berria jarriko dute. Gero, 
maila berean egongo dira oinez-
koak eta ibilgailuak.

Kale hasieran, garai batean 
Arantzazu taberna zegoen oru-
bean, plazatxo bat egingo dute.

Biribilgune nagusiari lotuta, 
berriz, biribilgunea bera ez dute 
aldatuko, neurriak egokiak dire-
lako, baina Aita Lizarralde kale-
tik saihesbidera joateko ibilgai-
luek egin beharreko bira estua 
da, eta hori leundu, zabaldu, 
egingo dute. 

bilera
Aozaratza kalean auto asko ego-
ten ziren lehen aparkatuta, eta 
hori ere saihestu gura du Udalak 
lan horiekin. Aurrerantzean kale 
horretan egongo diren ibilgailuak 
mugatuak izango dira, baina muga 
hori edo ibilgailuek kale horretan 
izango duen erabilera nolakoa 
izango den adosteko, Udalak bile-
ra egingo du auzotarrekin. Data 
zehazteke dago, baina datorren 
astean izan daiteke.

Oinezkoei begirako kalea 
izango da Aozaratza
udalak bilera egingo du auzotarrekin zehazteko 
zein erabilera izango duten ibilgailuek kale horretan

Aozaratza kalea, obretan.  |   irAti goitiA

OIHANA ElOrtZA  |  oñAti

Kantoien arteko kriteriuma da 
Kantoikrit eta bizikletaren ingu-
ruan uda partean antolatuko 
duten asteburuan jokatuko da, 
pinoi finkoan, herri barruan eta 
gauez. Asteburu hori antolatuko 
duen taldearen izena ere bada.

Azken bi urte hauetan surf 
festaren barruan antolatu duten 
Surfixed probaren ondorengoa 

da Kantoikrit. "Oso pozik anto-
latu dugu proba hori surf festaren 
barruan, baina zein harrera ona 
izan duen ikusita eta bizikletaren 
inguruan zerbait gehiago egiteko 
asmoarekin, atera egin dugu las-
terketa hori surf festatik. Bizi-
kletaren inguruko hainbat eki-
taldi izango dituen asteburu oso 
bat antolatzea da gure asmoa, 
eta horren barruan sartuko da 

aurrerantzean proba hori, izen 
eta irudi berriarekin: Kantoikrit", 
argitu du antolatzaileetako batek, 
Antton Zubiak. 

bizikleta 
Bizikletari zuzendutako asteburu 
hori uda partean izango da, eta, 
lasterketaz gain, bideo emanaldiak 
eta kontzertuak ere antolatuko 
dituzte, besteak beste. Ekitaldie-
tako bat, hala ere, gaueko krite-
riuma izango da. "Orain artekoa-
ren antz handia izango du Kan-
toikrit probak ere. Honek ere 20 
bat kilometro izango ditu, 13 era-
bat urbanoa izango den zirkuitu 
bati. Pinoi finkoan lehiatuko dira 
txirrindulariak eta gauez izango 
da. Aldatuko den gauza bakarra, 
agian, helmuga izango da; San 
Anton kalean bukatu barik, lite-
keena da lasterketa Foruen pla-
zan bukatzea", aurreratu du 
Zubiak.

Probaren eta elkartearen logoa 
eta irudia egin dituzte eta orain, 
ibilbidea bera zehazten, asteburu 
horretan egongo diren beste hain-
bat hitzordu lotzen eta guztia 
antolatzeko behar dituzten bai-
menak, aseguruak, sariak, mate-
rialak edo kartelak, adibidez, 
egiteko diru laguntzak ari dira 
lortzen. Errifak ere atera dituzte 
dirua batzeko. 

txartelak salgai 
Errifak salgai daude dagoeneko, 
euro baten, Luisena tabernan eta 
Lizarralde bizikleta dendan. Hiru 
sari zozketatuko dituzte: pinoi 
finkodun bizikleta bat, L'Uomo-
colmartello ekipamendu bat eta 
Luisena tabernan 30 euroko pin-
txo-bonua. Zozketa apirilaren 
26an egingo dute eta sariak San 
Anton plazan emango dituzte 
egunean bertan. Zozketa eguna 
bitartean herrian antolatuko diren 
ekitaldi nagusietan ere egongo 
dira txartelak salgai.

Kantoikrit, kantoien 
arteko kriterium berria
Orain arteko Surfixed probaren ondorengoa da eta 
irudi eta logo propioa izango ditu aurrerantzean

Surfixed lasterketaren hasiera, San Anton kalean, joan den urtean.  |   Antton miettienen

Logoa eta irudia.  |   kAntoikrit

O.E.  |  oñAti

"Bilduren Oñatiko Udal Gober-
nuak prentsa oharra atera 
zuen 2013ko enplegu sorrerari 
buruz, aurreko legealdiko zen-
bait datu alderatuz. Baina 
horrez gain, EAJk "gezurra" 
esan eta pertsonen aurretik 
"hormigoia eta megaproiek-
tuak" jartzen zitueneko aku-
sazioa egiteko aprobetxatu 
zuen. "Oñatiko EAJk ez du 
inolako oharrik kaleratu gai 
horretaz; ondorioz, gezurra 
esaten duela dioen akusazioa 
faltsua da". Hori adierazi du, 
prentsa ohar bidez, herriko 
EAJk joan den astean Udal 
Gobernuan enpleguko datuekin 
ateratako oharraren harira.

enplegu plana
Horrez gain, EAJren oharrak 
dio Enplegu Plana 207-2011ko 
"lehentasunezko proiektua" 
izan zela eta plan hori osatzen 
zuten gainerako ekimenak 
aipatzea "ahaztu" zaiola Udal 
Gobernuari. EAJk dio lanik 
gabe zeuden 74 herritarri eman 
zitzaiela lana, 579 herritarrek 
enplegurako formazioa jaso 
zutela eta enpresa txikietan 
kontratazioak egiteko lagun-
tza programa ere ezarri zute-
la. Enplegu planak milioi bat 
euro pasa hartu zuela dio 
oharrak eta erdia pasa Udalak 
finantziatu zuela zuzenean. 
"Datuak hori daude eta per-
tsonak beti izan dira lehen-
tasun EAJk zuzendutako 
gobernuetan", dio oharrak. 

Bilduren 
akusazioa 
"faltsua" dela 
dio EAJk

O.E.  |  oñAti

Mikel Laboaren omenezko 
ikuskizuna da Zazpi aldiz 
elur. Mireia Gabilondo ber-
gararrak zuzendu du, Kike 
Diaz de Radarekin batera, eta 
Ttanttakaren eskutik dator 
Oñatira datorren egubakoi-
tzean, otsailaren 28an, Santa 
Ana antzokira. Sarrerak, bai-
na, salgai daude dagoeneko. 
10 eurotan eros daitezke www.
barrabarra.eu atarian. Batzuek 
dagoeneko erosi dituzte.

Iñaki Salvador eta Anjel 
Unzu musikariak, Maria Bera-
sarte abeslaria eta Iñaki Rikar-
te eta Mireia Gabilondo akto-
reak dira protagonistak. 
Laboaren kantuak oinarri 
dituen ikuskizun intimista 
da Zazpi aldiz elur. Bernardo 
Atxagaren artikuluan oina-
rrituta dago.

'Zazpi aldiz 
elur' antzezlana 
ikusteko 
sarrerak salgai 

O.E.  |  oñAti

Lege soziologia zer den azal-
tzeko hitzaldia egingo dute 
datorren astean. Oñatiko hiru 
ikastetxeetako Batxilergoko 
162 ikasleei zuzenduta egongo 
da. Eguenean izango da, otsai-
lak 27, goizean, Lege Soziolo-
giako Nazioarteko Erakun-
dean, eta 25. urteurrenaren 
barruan sartzen da. 

Lau hizlari etorriko dira: 
Larraitz Ugarte zuzenbidean 
doktorea eta diputatua, Jose 
Antonio Azpiazu historialaria, 
eta zuzenbideak doktoreak 
diren Iker Barbero eta Adam 
Czarnota.

Friendship programarekin 
herriko ikasleak lege sozio-
logiaz askotan entzun badute 
ere, askotan galdetzen ei dute 
zer den, zehazki, eta horrega-
tik antolatu dute hitzaldia.

Lege soziologia 
zer den 
azalduko diete 
ikasleei
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urgAin

Urgainen Zuazola-Larraña Institutuko DBHko 2. mailako ikasle Saioa 
Varelak, Jone Alberdik eta Sara Mantxolak jaso dute saria Zure janaria ez 
da hondakina izeneko lehiaketarako egindako lanagatik. Hondakinak 
Prebenitzeko Europako Astearen barruan, Euskadiko Hiri Hondakinen 
Koordinazio Organoaren lehiaketan, sare sozialetan boto gehien jaso 
duen bideoa da Oñatikoena; zetazeoak ikusteko txangoa irabazi dute.

Institutuko ikasleak, sariarekin

j.I.  |  oñAti

Ikasturteko ebaluaketa bakoi-
tzeko egiten dute saio bat Ikas-
tetxeak kantari ekimenean 
diharduten umeek, eta zapatu-
koa izango da aurtengo lehe-
nengoa. Urgain, Elkar Hezi eta 
Txantxiku Ikastolako abesbatzek 
bakarka abestuko dute aurrena, 
eta saioaren amaiera aldera 
bost abesti abestuko dituzte 
neska-mutiko denek batera. 

Ehundik gora ikaslek dihar-
dute kantu koralerako zaleta-
suna eskoletako umeen artean 
bultzatzeko asmoz Ganbara 
abesbatzak martxan jarritako 
ekimen honetan. Ikastetxe bakoi-
tzak du bere abesbatza, eta 
ordubeteko entsegua egiten 
dute astean. Saio horietan pres-
tatutako piezak abestuko dituz-
te zapatuan. 

erantzunarekin pozik 
Gisa horretako hiru saio egin 
zituzten, adibidez, aurreko ikas-
turtean. Horrez gain, ikastetxeek 
antolatutako ekintzetan ere 
hartzen dute parte, eta beste 
egun berezi batzuetan ere bai; 
azkena, adibidez, Ganbara Txi-
ki abesbatzaren hamargarren 
urtemugako ekitaldian. 

Eskolentzako baina eskolaz 
kanpoko orduetan egiteko jar-
duera gisa planteatu zuen Gan-
barak ekimena, eta oso pozik 
daude izaten ari den harrera-
rekin: "Halako ekintza batean 
ehundik gora neska-mutiko 
ibiltzea bada arrakasta", dio 
taldeetako biren zuzendari lane-
tan ibiltzen den Josu Zubiak. 
1. eta 6. mailen arteko umeek 
abesten dute ikastetxeetako 
abesbatzetan.

'Ikastetxeak kantari': 
urteko lehena zapatuan
19:00etan hasiko da saioa santa Anan, eta 
ume guztiek batera abestuko dute amaieran

Natur Eskolaren XVIII. Ingu-
rumen Jardunaldien barruan, 
zuhaitz landaketa egingo dute 
domekan herrigunean. 10:00e-
tan plazan elkartu eta Enpre-
sagintza fakultatea eta hilerria 
artean askotariko zuhaitzak 
landatuko dituzte, ehun bat.

Adin guztietako herritarrei 
dago zabalik deialdia, denen-
tzako moduko lanak izango 
dira eta. Lanerako apropos 
jantzita joateko eskatu dute, 
eta baita atxurren bat-edo 
edukiz gero eramatea ere.

Horrez gain, martitzenean, 
42.000 miliako itsaspeko bidaia; 
Malaspina 2010: zirkumnabi-
gazio-espedizioa izeneko hitzal-
dia (19:00etan) egingo du Iñi-
go Azua mikrobiologoak, eta 
eguenean Guadalquivir filma 
(20:00) ikusteko aukera izan-
go da. Bestalde, Imanol Arto-
laren Egurra eta natura era-
kusketa ere ikusgai dago 
martxoaren 2ra arte (18:00e-
tatik 20:00etara, egunero); 
dena, kultura etxean.

Zuhaitz landaketa 
domekan herrian: 
10:00etan, plazan

j.I.  |  oñAti

Gureak taldeak Bergaran duen 
tailerrean bisitan izan dira 
Txantxiku ikastolako 6. maila-
ko ikasleak. Gureak elkarteak 
eta Ikastolen elkarteak elkar-
lanean egiten diharduten NiZu= 
(Ni zu bezala) programaren 
barruan gauzatutako irteera 
izan da. Ikasleak ezgaitasuna 
duten pertsonekin harremane-
tan jarrita, haiek "hurbilagotik 
ezagut ditzaten eta horiekiko 
hurbiltasuna landu dezaten" 
nahi duen programa da aipa-
tutakoa.

Programak lau atal ditu: 
sentsibilizazio lana, gelan; tai-
lerrera bisita; hausnarketa, 
gelan; eta zabalkundea, ikaski-
deei, gurasoei, gizarteari oro 
har... Gureak-en tailerrera bisi-

ta egin eta gero, beraz, progra-
maren hirugarren eta laugarren 
puntuak jorratuko dituzte ikas-
leek datozen asteetan.

"desgaitasuna ulertu" 
Programa honen helburua da, 
esan bezala, "ikasleek desgai-
tasuna ulertu" dezatela. Horrez 
gain, "desgaitasuna duten per-
tsonen lanerako gaitasunak eta 
bizi egiturak gertutik ikus ditza-
tela" ere nahi dute, eta baita 
"dibertsitatea onartu eta balo-
ratu" dezatela ere. 

Honez gain, tailerreko bisi-
tokin ikustarazi nahi dute "tal-
deko lanaren bidez gauza han-
diak lor daitezkeela" eta "per-
tsona guztiek funtzio bat 
dutela", ardura gehiago edo 
gutxiago izan.

Gureak tailerra bisitatu 
dute Ikastolako ikasleek, 
'NiZu=' programarekin 
"desgaitasunaren inguruan sentsibilizazioa eta 
gerturatzea eragitea" da ekimenaren helburua

Ikasleak, Gureak-en tailerrean.  |   tXAntXiku ikAstoLA

julEN IrIONdO  |  oñAti

Las Turquillas-en okupazioagatik 
23 lagun daude inputatuta.
Ze epai espero duzu?
Berriki atera da sententzia bat 
beste okupazio batena, eta inpu-
tatuta zeuden 54 lagunetatik lau 
kondenatu dituzte, SATeko ardu-
radun direnak zehazki. Zazpi 
hilabeteko kartzela zigorra eta 
1.200 euroko isuna jarri diete. 
Baina ez dakit; zigortu nahi bagai-
tuzte, zigortuko gaituzte.
Horrelakoren bat espero duzu, dena 
dela?
Bai, horrelako zerbait. Azkenean, 
[Juan Manuel Sanchez] Gordillo-
ren eta [Diego] Cañameroren bila 
doaz, ze beraiek dira buruak; 
jendeak jarraitu egiten die horiei, 
eta horregatik doaz euren bila.
Eta denak absolbitzea litzateke 
justuena...
Noski. Andaluzian gertatzen dena 
ikaragarria da; eta Las Turquillas
-ekoa, zentzugabekeria. Herrita-
rren %40 lanik gabe dagoen 
zonalde batean 1.200 hektareako 
lur eremua edukitzea ezertarako 
erabiltzen ez dena... 
Eta zer egin ahal izango litzateke 
ba? Zer proposatzen du SAtek?
Hainbat gauza. Lurra lantzea; 
olibondoak landatuko lituzkete 
eta, batez ere, lehorreko lurrak 
erregadioko lur bihurtzea nahi-
ko lukete. Ze erregadioak askoz 
ere lanpostu gehiago ematen ditu. 

Zerealak landatzen badituzu, 
makina bat pasa eta lagun baka-
rrak lan asko egin dezake. Pro-
posatzen dutena da Marinaledan 
bezala piperrak, alkatxofak, 
babak... landatu eta ereitea, eta 
gero han bertan kontserba potee-

tan sartu, eta lanpostuak sortu 
horrela. Horrez gain, Las Tur-
quillas-ek aintzirak-eta ere badi-
tu, hegaztiekin eta, eta badute 
asmoa turismoa bultzatzeko eta 
nekazaritza ekologiko eskola bat 
egiteko.

Juan luis Marquez 'txarli' | esk-ko kidea

"Gordilloren eta Cañameroren 
bila doaz, beraiek dira buruak"

Juan Luis Marquez Txarli.  |   j.i.

sevillan, Las turquillas eremu militarra okupatzeagatik inputatuta dago 

Andaluziako Auzitegi gorenean epaituko dute, sAteko kideekin batera 
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Denboraldi berriko taldeak 
aurkeztu ditu Aloña Mendiko 
txirrindularitza sailak. Izan 
ere, udaberriarekin batera, 
errepideetako lasterketen egu-
tegia izango dute aurrerantzean 
txirrindulariek. Horietako 
batzuk pistetako lasterketak 
alde batera utzi eta asfalto gai-
neko probetara pasako dira. 
Gogotsu eta indartsu.

lehen bost postuetan 
Izan ere, ziklo-kros denboraldi 
oso ona egin dute Arrikrutz
-Aloña Mendi taldeko txirrin-
dulariek. "Julen Umerezek 
Espainiako txapelketan hartu 
du parte Euskadiko Selekzioa-
rekin. Horrez gainera, Umerez 
bera, Ekaitz Txintxurreta eta 
Xabi Murgiondo Frantziako 
txapelketan izan ziren, Lande-

tan, Gipuzkoako Selekzioak 
deituta. Lehenengo bost pos-
tuetan sailkatu ziren hirurak", 
esan du Ruper Arkauz presta-
tzaileak. "Talde txikia dugu, 
baina maila handikoa. Selek-
zionatzailea bera etorri zen 
guregana. Txirrindulari gehia-
go ere eraman gura zituen, 
baina ezin", jarraitu du. 

Txirrindularien jarrera, 
gogoa eta ahalegina azpimarra-
tu gura izan ditu Arkauzek: "Ez 
ditugu egutegiko lasterketa 
guztiak egin, aukeratutakoak 
baizik. Oso ondo ibili dira, dis-
frutatu egin dute, eta hori oso 
garrantzitsua da. Zoriondu egin 
gura ditut denak". Denboraldia 
bukatzeko, Arrikrutzeko kobe-
tara bisita egin zuten txirrin-
dulariek, gurasoek eta zuzen-
daritzako kideek, eta elkarrekin 
bazkaldu zuten gero.

Pistetako probetatik 
errepideko lasterketetara
espainiako eta Frantziako ziklo-kros txapelketetan 
hartu dute parte Arrikrutz-Aloña mendikoek

Umerez, Espainiako txapelketan, Segorben (Castello).  |   Arrikrutz-ALoñA mendi

Bost dominarekin etorri da 
Josune Odriozola Valentziatik
martxoan madrilen jokatuko du espainiako beste txapelketa bat

OIHANA ElOrtZA  |  oñAti

"Oso pozik etorri nintzen Valen-
tziatik, bai. Sekulako asteburua 
egin genuen eta emaitza oso onak 
lortu. Martxoaren bukaeran 
Madrilen jokatuko da Espainia-
ko beste txapelketa bat eta hara 
joateko entrenatzen jarraituko 
dut", dio Josune Odriozola igeri-
lari oñatiarrak, pozik. 

taldeka ere bai 
Bost domina lortu zituen Josune 
Odriozolak Espainiako txapelke-
taren barruan jokatu ziren azken 
probetan, urrezko bi eta zilarrez-
ko hiru. Otsaileko bigarren aste-
buruan jokatu zituen, Valentzian. 
"Euskal Herritik zazpi lagun joan 
ginen. Batzuek esperientzia han-
diagoa genuen txapelketetan 
beste batzuek baino, baina oso 
ondo aritu ginen denok. Taldeko 
lanean ere bai", dio igerilariak. 

Guztira, bost proba egin zituen 
Valentzian jokatutako txapelke-
tan: 400 eta 100 metro librean, 
100 metro tximeletan, 200 metro 
estiloan eta 4x50 metroko erre-
lebu proba bat. Urrezko dominak 
400 metro librean eta 200 metro 
estiloan irabazi zituen eta beste 
hiru probetan, zilarrezkoa. Erre-
lebuko proban, Konporta taldea-
rekin lehiatu zen. 

'Artza' eta Almerich 
Martxoaren 29an eta 30ean Madri-
len jokatuko den Espainiako 
txapelketako beste proba batzue-
tan du orain burua Odriozolak. 
"Beste bost proba ezberdin auke-

ratu ditut Madrilerako eta horiek 
prestatzen nabil orain", dio ige-
rilariak. 

Zubikoako igerilekuan egiten 
ditu entrenamenduak Odriozolak, 
Artza-ren eskutik. 06:00etarako 
joaten da aste barruko bost egu-
netan eta ordu eta erdiz entre-
natzen da. 40 bat gaztetxo entre-
natzen dira ordu horretan kirol-
degiko igerileku handian. 
Artza-z gain, baina, badu beste 
entrenatzaile bat Odriozolak. Jabi 
Almerich da eta kanpoko probe-
tan haren aginduetara egoten da. 
"Oinarrizko entrenamendua eta 
prestaketa, baina, Oñatin egiten 
dut", dio. Itsasoko zeharkaldiak 

ere egiten ditu, "baina ez du zeri-
kusirik, askoz lasaiagoak dira 
proba horiek".

Batxilergo mailako ikasketa 
egiten dihardu 18 urte dituen 
gazte oñatiarrak. Azterketak ditu 
orain eta eguna motz gelditzen 
zaio. "Ingelesera ere joaten naiz, 
baina ez dut beste ezertarako 
astirik", zehaztu du. 

Paralinpiar jokoak 
Bi urte barru, 2016an, jokatuko 
dira Paralinpiar Jokoak Brasilen, 
eta hara joatea gustatuko litzaio-
ke. "Ederra izango litzateke, bai. 
Oraindik, baina, urruti ikusten 
dut hori. Auskalo".

Josune Odriozola, igerilekuan.  |   ArAtz LosAdA

ALoñA mendi

Benjaminen arteko topaketako 
lehen fasean hartu dute parte, 
Arrasaten, egun Aloña Mendik 
kategoria horretan dituen bi 
taldeek. Etxetik kanpoko lehen 
esperientzia izan zen herriko 
gimnasta gaztetxo horiendako, 
eta, nerbioak gaindituz, bikain 
aritu ziren jokatutako 
probetan. Bigarren fasea 
Bergaran jokatuko dute 
martxoaren 29an. Zorionak 
guztioi! 

Herriko
gimnastak
bikain etxetik
kanpo ere

Etxetik kanpo jokatuko du bihar, zapatua, Natra-Oñati saskiba-
loi taldeak. Urdaneta taldea izango du aurkari, eta lehia estua 
izango da, bi punturen aldea besterik ez dago-eta talde bien 
artean. Bizkaitarrak bigarren postuan daude sailkapen nagusian 
26 punturekin eta oñatiarrak, aldiz, laugarren daude 24 puntu-
rekin. Partidua 18:00etan hasiko da.

Loiuko Urdaneta taldearen kontra jokatuko du 
bihar arratsaldean Natra-Oñati saskibaloi taldeak  

Mendiko eskian hasteko gogoa edo Pirinioetan eskiatzera orain-
dik ausartu ez direnenentzako irteera antolatu du Aloña Men-
diko mendiko sailak martxoaren 8rako eta 9rako. Portaletera 
joango dira. Mendiko eskiaren inguruko teknikak eta ezagutzak 
ikasteko lehen irteera izango da eta malda txikiko magaletan 
eskiatuko dute. Izen-ematea martxoaren 5era arte egongo da 
zabalik, Aloña Mendi tabernan.

Hasiberrientzako eski irteera egingo du Aloña 
Mendik martxoan, eta izen-ematea zabalik dago

Liga erregularra bukatuta, Txapeldunen Ligako partiduak joka-
tuko dituzte asteburu honetan beteranoen mailako futbol taldeek. 
Lau partiduak zapatuan jokatuko dituzte: Dollygan's eta Txarri-
xak, 13:00etan; Zorrobero eta Joxeleyn, 14:30ean; Nandrolona eta 
Albok, 16:00etan; eta, azkenik, 17:30ean hasiko da Etxaixat eta 
Kili Kolo taldeen arteko lehia. Horrekin lotuta, martxoan Kopa 
txapelketa hasiko dute. 

Txapeldunen Ligako partiduak jokatuko dituzte 
asteburu honetan beteranoek, denak zapatuan
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Koldo Eleizalde lehiaketaren  29. 
aldia deitu du Udaleko Euskara 
batzordeak, eta aurten badu 
berritasunik: telebistako elka-
rrizketa saila. Goiena Komuni-
kazio Taldearekin lankidetzan, 
Goiena telebistako platoan gra-
batuko dituzte Euskal Herriko 
pertsona ospetsuei egindako 
elkarrizketak partaideek.  

Bergaran jaioek, bertan bizi 
edo bertan lan edo ikasten dute-
nek har dezakete parte lehiake-
tan eta idatzizko generoak eta 
ahozkoak eskaintzen dira. Lehen 
multzoan, ipuin idatzia eta komi-
kia izango dira eta bigarrenean, 
bertsoa, kontaketa eta interpre-
tazioa –antzerkia, ipuin-konta-
keta,umorezko pasadizoa eta 
txiste-saioa sartzen dira hemen– 
eta telebista-elkarrizketa. 

telebista-elkarrizketa  
Telebista-elkarrizketa gazteei 
bideratua da eta bi kategoria 
bereiziko dira, adinaren arabe-

ra: 1996-2000 urteen artean jaioak 
–biak barne– eta 1990-1995 urteen 
artean jaioak –biak barne. 

Parte-hartzaileek aukeratu 
beharko dute elkarrizketatu nahi 
duten pertsonaia, Euskal Herrian 
ezagun samarra dena. Eta proiek-
tua aurkeztu beharko dute mar-
txoaren 7a baino lehen: galdera 
sorta eta grabazio txiki bat, euren 
burua aurkeztuta eta elkarriz-
ketatua aukeratzeko arrazoiak 
azalduta.

Beste genero batzuetan ere 
badira zenbait nobedade: bertsoen 
arloan, esaterako, bertsoak zein 
koplak aurkeztu ahal izango dira 
eta lanak bakarka aurkeztu 
beharko dira, eta kontaketa eta 
interpretazioan lehen ere bereiz 
zeuden genero batzuk batu dira, 
nahiz eta partaidetzaren arabe-
ra bereiz baloratu ahal izango 
diren.

Telebista-elkarrizketa izan 
ezik, gainerako sailetan maiatza-
ren 7a da aurkezteko epemuga. 
Oinarriak: www.bergara.net.

Telebistako elkarrizketa, Koldo 
Eleizalde lehiaketako berritasuna

Gazteak eta IKTak, aukerak 
eta arriskuak delako berbaldia 
egingo du Maite Goñi IKTetan 
adituak eguenean, hilaren 
27an, 18:00etan, Mariaren 
Lagundia ikastolan. Hitzordua 
irekia da eta seme-alabekin 
IKTetan hezteko baliabideak 
eta aholku batzuk eskainiko 
ditu Goñik.

Gazteak eta IKTak 
hizpide Mariaren 
Lagundian eguenean

Euskal Inauteriak eta hartza 
delako hitzaldia egingo du 
astelehenean, hilaren 24an, 
Jose Antonio Aspiazu ikerla-
ri oñatiarrak. Berbaldia 19:00e-
tan izango da, Irizar jauregian. 
Eguen-gizenean, berriz, hila-
ren 27an, sorgin-dantza egin-
go dute Xamatzekoek herriko 
kaleetan, 19:00etan hasita.

Euskal Inauterien eta 
artzaren gaineko 
hitzaldia astelehenean

IrAtI gOItIA  |  BergArA

Martitzenean aurkeztu zuten 
Bergarako Udalak eta Bagarak 
Azoka bergaratzen prozesua. Hel-
burua da herritarren parte har-
tzearekin azoka biziberritzea. 
Hala, udara arte, bilera dinami-
ka bat jarriko dute martxan ekar-
penak jasotzeko. Besteak beste, 
azokan 0 eta 12 urte bitarteko 
haurrendako aisialdi-gunea ezar-
tzea aurreikusten da.

"Uste dugu, egun, azokaren 
espazioa gutxi erabiltzen dela. 
Batez ere, aste barruko dinamika 
da pobrea. Horregatik, horri bul-
tzada bat emateko asmoz hasiko 
dugu prozesua", adierazi du Arian-
ne Kareaga zinegotziak.

Hain zuzen, Enelurrek egini-
ko lehen sektorearen eta azoka-
ren gaineko azterketan horixe 
zehazten zen, azoka gainbeheran 
zegoela. Horregatik jarri nahi 
izan du abian Udalak, orain, 
Bagarak koordinatuko duen azo-
ka biziberritzeko prozesua. "Ez 
da diagnostikoa izango, jendearen 
parte hartzearekin helburua ekin-
tzetara pasatzea da", esan du 
prozesua koordinatuko duen 
Andoni Larrañagak.

Hiru lan ildo 
Hala, prozesuak hiru azpi-atal 
izango ditu, eta udara arte, bile-
ra dinamika bat jarriko dute 
martxan, herritar eta eragileen 
ekarpenak jasotzeko.

Batetik, eraikinaren erabile-
raren azterketa egingo da. Bes-

tetik, lehen sektorearekin zeri-
kusia duten eragile eta ekonomia 
lokalean lan egiten dutenekin 
–artisauekin, adibidez– hausnar-
keta bat egingo da tokiko ekono-
mia eta tokiko elikadura bultza-
tzeko. Hirugarrenik, 0-12 urte 
bitarteko haurrendako, azokan 
jarriko den aisialdigunearen gai-
neko parte-hartze prozesua egin-
go da. Haurrekin lan egiten duten 
eragile, guraso eta haurrekin, 
eurekin, egingo da hori.

Aisialdigunea 
Apirilean hasiko dituzte azokako 
bigarren solairuan jarriko den 0 
eta 12 urte bitarteko aisialdigu-
nearen lanak. Helburua da 2015e-
ko urtarrilerako martxan izatea. 
Udaletik zehaztu dute kasu horre-

tan obrak egin behar dituztela 
lehenik, Foru Aldundiaren diru 
laguntza lortu dutelako. Zehazki, 
115.000 euro inguruko diru lagun-
tza. Guztira, 300.000 euro ingu-
ruko proiektua izango da. Udalak 
uste du aisialdiguneak berak 
azoka indartuko duela.

Behin haurrendako gune hori 
egiten denean azokan, Agorrosi-
nen dagoena kendu egingo da 
–Kirol Zerbitzuak bereganatuko 
du–. Auzoetako txiki-txokoak, 
baina, mantendu egingo dira.

Hain zuzen ere, saio irekia 
egingo dute prozesu guztiaren 
berri emateko otsailaren 26an 
osoko bilkuren aretoan, 18:30ean. 
Bada, herritarrak prozesuan par-
te-hartzera animatu nahi izan 
ditu Kareagak.

Azoka biziberritzeko Udalaren eta Bagararen prozesu parte hartzailea.  |   irAti goitiA

'Azoka bergaratzen', 
Oxirondo biziberritzeko
otsailaren 26an prozesua azaltzeko batzar irekia egingo dute udaletxean

M.b.  |  BergArA

Jardunek ireki du Erramu-zapa-
tuko ferian egiten den txorimalo 
lehiaketarako izen-ematea; aurten, 
20. aldiz. Nahi duen edonork par-
te har dezake, bakarka zein tal-
deka; gehienez, zortzi lagun.

Arrazoi ekonomikoak 
Edozein material erabil daiteke,  
baina txorimalo bakoitzak oina-

rri edo ardatz bat eraman behar-
ko du, lurrean tinko eta zutik 
egon dadin. Horrekin batera, 
txorimaloak euskararen aldeko 
esaldi bat eraman beharko du 
eta hori apirilaren 4a baino lehen 
aurkeztu beharko da Jarduneko 
bulegoan.

Lehiaketa bi taldetan bana-
tuko da: 12 urtetik beherakoak 
eta gorakoak.

Lehiaketari dagokionez, api-
rilaren 12an, Erramu-zapatuan, 
egingo da, eta aurkeztutako txo-
rimaloak Ibargarai kalean egon-
go dira ikusgai, 11:30etik aurre-
ra. Sari banaketa 13:00etan egin-
go da.

Izen-ematea Jardunen bule-
goan egin daiteke –943 76 36 61  
eta 605 71 24 69– apirilaren 4a 
baino lehen.

Txorimalo lehiaketan izena emateko epea zabalik dago

bergara

TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

Matxiategi 3, behea Bergara Tel.: 943 76 70 11

Afariak

Plater konbinatuak

Ogitartekoak

Hanburgesak 

Sandwichak

Entsaladakbereziak
09:00etatik zabalik!

K
ay

ak Taberna

 Amillaga 5, behea - BERGARA

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com
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Astelehenean egindako ezohiko 
bilkuran 2014rako udal aurre-
kontuak onartu zituen udalbatzak. 
Aurrekontuak Udal Gobernuaren 
babesa izan zuen eta EAJ eta 
PSE-EE alderdien kontrako botoak 
jaso zituen. 

Bergarako Udalaren aurre-
kontua 300.000 euro handitu da: 
guztira, 21.571.651 euro. Aurre-
kontu bateratua, Udalaren men-
pe dauden erakundeak –Euskal-
tegia, Bihargintza eta Mizpirual-
de egoitza– kontuan hartzen 
dituena, 25.048.219 euro izango 
da. Bada, Ogasun zinegotzi Lau-
ri Askargortak azaldu duenez, 
"Udalak aurreko urteetan egin-
dako esfortzuei esker, aurten 
garapen eta inbertsioek pisu han-
diagoa izango dute".

inbertsioa eta garapena gora 
Legealdiaren lehen bi urteotan 
Udalak gastua kontrolatzeko egin-
dako kudeaketa zuhurrari esker, 
aurten, 2.427.915 euro bideratuko 
dira sustapen eta inbertsioetara, 
aurrekontuaren %11,5. Joan den 
urtetik hona, partida hau 670.000 

euro hazi da. Hori lortzeko, Uda-
lak barne funtzionamendua eta 
argiteria nahiz ur gastuak zuhur-
tziaz kudeatu ditu, beharrezkoak 
ez ziren hainbat erabilera ekidi-
nez. Kudeaketa horri esker, 170.000 
euro aurreztu ditu Udalak. Horrez 
gain, Aldundiari bueltatu beha-
rreko foru funtsa 65.000 euro 
jaitsi da.

Horrelako ekintzek ahalbide-
tu dute inbertsioen partida han-
ditzea. Besteak beste, Oxirondo 
azoka biziberritzeko planaren 

barruan, ludoteka berri bat egin-
go da, eta Mekolaldeko zubiaren 
lotunea ere aurten egin nahi du 
Udalak. Lan horiekin batera, 
Udalak datozen urteetan gastuak 
murriztuko dituen hainbat lan 
egingo ditu.

Ongizate partidari eutsi 
Askargorta zinegotziak hauxe 
adierazi du: "Gure herritarren 
ongizatea eta bizi-kalitatea man-
tentzea da aurrekontu hauen 
ardatz eta helburu nagusia". 

Diputazioarekin lortutako 
akordioari esker, Mizpirualde 
egoitzaren kudeaketa Aldundia-
ren eskumenera joango da. Egoi-
tzaren transferentzia 90.000 euro 
murriztuko da eta 2014. urtetik 
aurrera Gipuzkoako Foru Aldun-
diak gastuen %25 hartuko ditu 
bere gain. 

Bergarako Udalak eta Foru 
Aldundiak elkarlanean segitzen 
dute datozen urteetan ehuneko 
hori handituz joateko; izan ere, 
Aldundiari dagokion eskuduntza 
bat da.

Aurrekontuekin batera, hon-
dakinen bilketa ordaintzeko herri-
tarrek izango duten tasen igoera 
ere azaldu zuten. Familiek hiru 
hilean behin 1,09 euro gehiago 
ordaindu beharko dute; hau da, 
urte osoan 4,36 euro gehiago.

eAj eta PSe-ee, aurka 
Oposizioak inbertsioak zalantzan 
jarri eta Udal Gobernuak aur-
keztutako aurrekontuen asmo 
eta lehentasun bakarra "honda-
kinen bilketarako sistema mistoa 
ezartzea" dela esan zuen Aintza-
ne Oiarbide jeltzaleak. Horrega-
tik, jeltzaleek aurrekontuei oso-
ko emendakin bat aurkeztea 
erabaki zuten. 

Mari Carmen Barrenetxea 
sozialistak presoen senideei zuzen-
dutako 15.000 euroko partida eta 
enpresa batzuei emango zaizkien 
diru laguntzak ere kritikatu 
zituen.

Eztabaidaren ostean, EAJren 
emendakina bozkatu zen aurrena, 
eta, oposizio osoaren babesa izan 

arren, ez zuen aurrera egin. Jel-
tzaleek, hala eskatu eta gero, 
aurrekontuen partida organikoa 
eta aurrekontuak banatuta boz-
katu zituzten. Partida organikoa 
aho batez onartu zen, eta, hala, 
aurrekontuek aurrera egin zuten 
Udal Gobernuaren 11 botoekin 
eta PSE-EEren eta EAJren kon-
trako sei botoekin.

AURREKONTUAK
aurrekontua 

eurotan
%

talde politikoen 
gastua

310.805 %1,4

Zerbitzu orokorrak 1.916.661 %8,9
Udaltzaingoa eta 
babes zibila

1.017.694 %4,7

Gizarte Ongizatea 2.294.363 %10,6
Obra eta 
zerbitzuak

1.614.790 %7,5

Hezkuntza 702.940 %3,3
Hirigintza eta 
etxebizitzak

2.598.660 %12,0

Estolderia eta ura 1.449.380 %6,7
Kale garbiketa eta 
zabor bilketa

2.636.440 %12,2

Ingurumena 84.565 %0,4
Kultura, jaiak eta 
gazteria

1.849.662 %8,6

turismoa, museoa 
eta ondare hist.

372.242 %1,7

Kirolak 1.829.705 %8,5
Euskara 636.982 %3,0
Auzoak eta 
mendiak

447.381 %2,1

Gastu 
finantzarioak

1.534.381 %7,1

Paga estra 
aurreratuak

275.000 %1,3

GUZtIrA 21.571.651 %100

i t u r r i a :  u d a l a

Aurreko urteetako esfortzuari 
esker inbertsioak gora egingo du

Lauri Askargorta –Ogasun zinegotzia– eta Jaione Isazelaia –alkatea.  |   imAnoL gALLego

"Aurrekontu kontinuista da, 
eta berton ez dira 
herritarron beharrak 
jasotzen. Proposatutako 
inbertsioak, Oxirondo 
azoka, ludoteka, 
Mekolaldeko zubia eta  
Museoa kenduta, oso 
eskasak dira. Kontrara, 
hondakinen bilketarako 
sistema mistoa ezartzera 
diru gehiegi bideratuko da. 
Krisi garai hauetan, gainera, 
Udalak ez lituzke enpresa 
pribatuentzako partidak 
bideratu beharko, enplegua 
sustatzeko partida hain 
murritza denean. Bergaran 
bizi dugun egoera kontuan 
izanda, gazteei 
zuzendutako lana sortzeak 
lehentasunezko gai izan 
beharko luke. 

Bukatzeko, presoen 
familiei bideratutako 
15.000 euroko partidaren 
aurka gaude. Diru horrekin 
gauza asko egin daitezke".

"Aurrekontuek 
ez dituzte 
bergararron 
beharrak 
jasotzen"

M. Carmen 
barrenetxea 
Pse-eeko 
zinegotzia

"Aurrekontuak dira gobernu baten 
ildo politiko eta kudeaketaren 
ispilu. Bergarako 2014rako aurre-
kontuetan garbi ageri da Bildu
-Aralarren lehentasuna atez 
atekoa ezartzea dela. Joan den 
urtetik hona %20 igo da hon-
dakin kudeaketaren aurrekontua. 
Guztira, 1.800.000 euro hon-
dakinetara. Bergaran, zaborren 
tasa %4 igo badute ere, zerbitzu 
hau defizitarioa da.

Bergarak geroz eta diru gehia-
go ordaindu beharko dio Man-
komunitateari hondakinen kudea-
ketarako. Eta honek zerga gehia-
go igotzea ekarriko du. Urteroko 
diferentzia 665.000 euro da 
eta urtero diru hori beste inber-
tsio batzuetara bideratu behar-
ko litzateke: lanpostuak sortze-
ko, parkinga egiteko, adibidez, 
jendea Bergarako komertzioe-
tara erostera etor dadin...".

Arlo ekonomikoa
"Bilduk gobernu taldeko solda-
tak igo ditu, lau pertsona daude 

dedikazio desberdinarekin Ber-
garako Udal Gobernuan, solda-
tarekin, eta bitartean, udal 
langileek soldata izoztuta dau-
kate eta bergarar asko langa-
bezian daude. 

Inbertsio aldetik gauza gutxi 
ikusten dugu: merkatuan egin-
go den ludoteka, espazio han-
diagoa ematea izango litzateke 
egokiena eta ez omen dago diru-
rik honetarako. Museoa, oraindik 
zalantza asko argitu gabe dituen 
proiektua, eta Mekolaldeko zubia, 
partikularrek ordainduko dutena, 
Udalak zentimorik ipini gabe. 

Inbertsioetan sartzen dituz-
te guretzat mantenu gastuak 
direnak; frontoiaren pareta pin-
tatzea, adibidez.

Ez dago herri proiekturik 
aurrekontu hauetan, legealdi 
hasieran landu zen plan estra-
tegikoaren arrastorik ez dago. 
Liburutegiko eta Artxiboko aurre-
kontuak behera edo izoztuta, 
bergararrek eta bertaratzen diren 
guztiek baloratzen  duten Artxi-
boak leku falta dauka, baina ez 
omen dago dirurik horretarako 
ere. Dena hondakinetara. Eus-
kara Sailaren aurrekontua ere 
behera.

Ez dirudi Udal Gobernu honek 
kulturaren aldeko inolako apus-
turik egiten duenik orain arteko 
zerbitzuetan. 

Bergararrok geroz eta diru 
gehiago ordaintzen dugu zerge-
tan, horren adibide IBIaren erre-
karguagatik %150, eta hau diru 
bilketa hutsa egitea da".

"Bildu-Aralarrek 
onartutako 
aurrekontuaren 
lehentasuna atez 
atekoa da" 

aintzane 
oiarbide 
eaJko 
zinegotzia

Inbertsio esanguratsuenak
ludOtekA berriA 
Oxirondo azokako goiko 
solairuan jarriko dute, eta gaur 
egungoa baino zerbitzu 
zabalagoa eskainiko du. Udalak 
366.000 euro bideratuko ditu 
lan horretarako. Azoka 
biziberritzeko planaren barruan 
dago proiektu hori. 

berGArAkO zientziA 
muSeOA 2013an erabili ez 
zen 200.000 euroko 
aurrezkiaz gain, aurten Udalak 
beste 70.000 euro bideratuko 
ditu.

mASterrekAkO 
GArAjeAk Jabeekin batera 
garajeen goialdea konponduko 
da; guztira, 253.000 euro.

mekOlAldekO zubiA 
Zubiaren intersekziorako 
629.000 euro bideratuko dira.

PArteitti Bidea 
konpontzeaz gain, baserri 
bideak eta bide bazterrak 
atontzeko 169.000 euro.

OSintxu 24.200 euroko 
kostua izango duen azterlan 
sozio-ekonomikoa egingo da.

Herri bArrukO 
bideGOrriA Sarea 
bultzatzeko plana garatzera 
30.000 euro bideratuko dira. 

AuzOetAkO 
ekiPAmenduA Guztira, 
50.000 bideratu dira; 
horietatik, 40.000 euro 
Osintxuko errekaren eskudel 
eta zubirako izango dira.

lAbeGArAietAkO 
jOlASGuneA 45.000 
euroko kostua; aurten, 20.000 
euro inbertituko dira.

Azokako goiko solairuan egongo da ludoteka.  |   goienA

udal gobernuak ezohiko osoko bilkuran onartu zuen 2014ko aurrekontua 

udalak aurten kudeatuko duen aurrekontua 21.571.651 eurokoa izango da
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emaitzak
Poteo izarrak - beti Jai 17-5
brunet - t.C.C. 3-12
diego Valor - red Piranhas Atzeratuta

komando Piperrak - birgerias Atzeratuta

minimou taldie - irama elgeta Atzeratuta

sailkaPena
  taldea P J
 1 Poteo izarrak 37 14
 2 diego Valor 34 13
 3 minimou taldie 33 13
 4 t.C.C. 21 14
 5 red Piranhas 18 13
 6 brunet 16 14
 7 irama elgeta 13 13
 8 komando Piperrak 12 13
 9 beti Jai 12 14
 10 birgerias 3 13

 Partiduak
otsailak 22, zaPatua
18:00 diego Valor - red Piranhas / beti Jai
19:00 diego Valor - beti Jai / red Piranhas
20:00 red Piranhas - birgerias / Diego Valor
 otsailak 23, domeka
16:00 t.C.C. - Poteo izarrak / irama elgeta
17:00 brunet - irama elgeta / Poteo izarrak
18:00 minimou taldie - irama elgeta / brunet
19:00 komando Piperrak - birgerias / 

Minimou taldie
20:00 minimou taldie - komando Piperrak / 

birgerias

l a b e g a r a i e ta

Ines Bengoa ipuin kontalariak haurrendako kontaketa saioa 
egingo du gaur, egubakoitza, Udal Liburutegian. Karabi-Karaba 
izenburuarekin egingo du emanaldia eta bikoitza izango da: 
18:00etan, 3 eta 5 urte arteko umetxoendako emanaldia izango 
da eta 18:30ean, berriz, 6 eta 8 urte artekoendakoa. Aurreko 
hilabetean ekin zion Udal Liburutegiak umeendako halako saioak 
antolatzeari, eta bete egin zen aretoa. Aurrerantzean ere, hilean 
behin –hirugarren egubakoitzean– ipuin kontaketa saioak anto-
latzen jarraituko dute.

Umeendako ipuin kontaketa saio bikoitza egongo 
da gaur, egubakoitza, Udal Liburutegian

Xaxau elkartea osatzen duten herri mugimenduko taldeek Men-
dekoste jaietan parte hartu eta Txosna batzordeko kide izan nahi 
duten norbanako eta taldeei dei egiten diete eta batzordean parte 
hartzera gonbidatu. Hori horrela, datorren martitzenean, otsaila-
ren 25ean, 18:00etan, kultura etxean egingo den batzarrean parte 
hartzera animatu nahi dituzte. Txosna batzordea Pazkoetako 
oinarrietako bat da, eta, txosnagunea kudeatzeaz gain, ekitaldi 
ugari egiten dituzte jaiek irauten duten bost egunetan.

Xaxau elkartean parte hartzeko eta Mendekoste 
jaiak antolatzen laguntzeko dei egin dute

Gasteizko Hala Bedi irratia 1983an jaio zen, eta, urtemuga ospa-
tzeko, irratiaren historia argitara atera nahi izan dute. Liburua 
eta ikus-entzunezkoa egin dituzte horretarako eta dokumental 
hori da, hain zuzen, domekan gaztetxean ikusteko aukera egon-
go dena, 19:00etan. 

Bestetik, otsailaren 27an, beste ikus-entzunezko bat ikusteko 
aukera egongo da. Diskoira musika taldearena, hain zuzen ere, 
19:00etan.

Hala Bedi irratiaren gaineko '30 urte kolpez kolpe' 
ikus-entzunezkoa domekan kartzela zaharrean

Aurkeztu beharrekoak dira: Ogasun eta Gizarte Segurantzako 
agiriak, denboraldirako egitasmoa, aurrekontua, taldearen ezau-
garriak, zein den entrenatzailea, ze lehiaketatan parte hartuko 
den, ze torneo edo ekintza antolatuko diren eta Udalarekin bate-
ra ze ekintza antolatuko den edo Udalak antolatutako ze ekin-
tzatan parte hartuko den. Bestalde, 2013. urtean Udaletik jasota-
ko diru kopurua justifikatzen duten fakturak eramatea ere 
eskatu dute. Hori ere martxoaren 7a baino lehen, udaletxera. 

Martxoaren 7an amaituko da kirol taldeek urteko 
eskariak, proiektuak eta datuak aurkezteko epea

BergArAko musikA eskoLA

Asteburuan, Musika Eskolako hamar pianistak Andoaingo IX. piano 
jaialdian hartu zuten parte. Primerako saioa egin zuten guztiek eta metal 
guztietako dominak eta diploma ekarri zituzten handik.

Diploma eta 
domina ekarri 
dute pianistek

I.g./Z.V.d.M  |  BergArA

Bergara Garbiak prentsa-ohar 
bidez azaldu du: "Inposaketa gau-
zatu da". Otsailaren 4an sistema 
mistoa martxan jarri zenetik, 
poltsak esekitokietan beharrean 
lurrean –gaika bereizita– uzteko 
kanpaina abiarazi zuen. Oharrean 
zehazten denez, protesta era hone-
kin jarraitzeko asmoa dute, eta 
duela hilabete batzuk herriko 
leihoetatik eta balkoietatik kendu 
zituzten poltsak berriz eskegiko 
dituztela aipatu dute. Eta, egun 
zehatza iragarri ez duten arren, 
epe motzera beste manifestazio 
bat deitzea erabaki dute.

inposaketa eta xahutzea 
Plataformak bidalitako oharrak 
jasotzen duenez, "ez dute ezerta-
rako balio izan jasotako 4.691 
sinadurek, ezta 5. edukiontziaren 

aldeko herri galdeketan jasotako 
4.771 botoek".

Bergara Garbiak dio "herri-
tarren gehiengoari demokraziak 
ematen dizkien baloreen defentsan 
mantentzeko unea" dela. Eta his-
toriaren konparaketa bat eginez 
jarraitzen dute: "Bergarako Bildu
-Aralar taldeak Bergarako Des-
besarkatzea sortu du, baina 
oraingoan ez da armadaren kon-
tra, zerbitzua eman behar dion 
herriaren kontra baizik".

Bide baketsuak erabiltzeari 
fidelak izaten jarraituko dutela 
diote herri plataformatik, "nor-
baitek nonbaitetik diktadore 
hauei, zintzoki lortutako baina 
gaizki erabilitako euren aulkien 
babesean dituzten interes pertso-
nalen gainetik herriaren subira-
notasuna dagoela ikustarazten 
dien bitartean".

Poltsak berriz ere balkoietan eta 
leihoetan zintzilikatzeko deialdia 
egin du Bergara Garbiak
data zehatza aipatu ez duten arren, epe laburrean 
manifestazio bat ere deituko dutela iragarri dute 
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Juridikoa:
- Zibila: banantzeak, herentziak, edozein motatako erreklamazioak.
- Penala: hutsegite epaiketak, salaketak, zirkulazio istripuak.
- Administratiboa: zigortzaile txostenak, errekurtsoak.
- Merkataritzakoa: sozietateen eratzeak, ordaingabeak, 
  hartzekodun konkurtsoa.

Laborala: erretiroak, kaleratzeak, enplegu-erregulazioko 
espedienteak.

Fiskala: enpresen balorazioak, bideragarritasun-txostenak, 
likidazioen elaborazioa.

Kontabilitatea:  pertsona fisiko eta juridikoak.

www.zenbaki.es

MIrArI AltubE  |  AretXABALetA

Bihar, otsailak 22, iragarriko 
dizkigu Aratusteak Txapel Txinek. 
Txapela jantzita agertuko da 
Herriko Plazan, eta herritarrak 
ere txapela janztera gonbidatuko 
ditu jai giroan murgiltzeko. Hala, 
Aratusteak girotzen hasiko dira 
Karnabalen Lagunak eta Udala, 
elkarlanean. 

Su espektakulua kalean 
Goiz partea trikiti doinuek giro-
tuko dute, eta kuadrillak izango 
dira kaleetako protagonista. Jaia, 
ostera, ilunkaran hasiko da. Tea-
traka Lakalle antzerki taldeak 
suarekin egindako espektakulua 
eskainiko du, kalean gora eta 
behera (18:30) –Herriko plaza, 
Durana eta Mitarte kaleak–. Eta 
batzuk suari begira dauden bitar-
tean, beste batzuk lanean jardun-
go dute. Torrada lehiaketako 
epaimahaia elkartuko da orduan-
txe eta behin dastatuta txapeldu-
nak izendatu. Torrada horiek 
norberak etxean eginda eroan 
behar ditu (8 torrada) eta 18:00ak 
eta 18:30ak bitartean aurkeztu 
plazan, izen-abizenak kartazal 
itxi batean zehaztuta. 

Txapel Txinen Aratusteetako 
pregoiak mozorro-jaiari begira 
jarriko ditu herritarrak gero 
(19:30). Txapel dotoreenaren saria 
(50 euro) eta torrada lehiaketa-
rena ere orduantxe banatuko ditu 
–1. saria, 100 euro; 2. saria, 50 
euro; eta 3. saria, 30 euro; irabaz-
leek bertan egon behar dute–.

Behin jai giroan murgilduta, 
tripa asetzeko ordua izango da 
eta txistorra eta torradak izango 
dituzte plazan elkartutakoek, 
sagardoarekin batera. 

txartelak bukatzekotan 
Aratusteetako gertatze lanak ere 
aurrera doaz, eta gero eta koa-
drila gehiago elkartzen dira mun-
taiak egiteko izendatutako loka-
letan. Bestalde, Aratuste-dome-
kako herri bazkarirako txartelak 
bukatzekotan daude. 600 lagu-
nendako tokia dago, baina dagoe-
neko 80 bat txartel bakarrik 
geratzen dira. Horiek erosteko 
Kultura Sailekoek Arkupen duten 
bulegotik pasatu behar da (08:00
-15:00).

Txapel Txin, Karnabalen Lagunak taldeko hainbat kide lagun dituela.  |   m.A.

Erabat sasoian jarrita 
dator bihar Txapel Txin
kale antzerkiak, torrada eta txapel lehiaketek eta pregoiak girotuko dute

Han eta hemen dabil egunotan txa-
pel txin, zapatuko jairako gonbida-
penak egiten eta Aratusteak giro-
tzen.
Aurten ere ailegatu zara, Aratusteak 
gertu ditugun seinale…
Bai, aurten ohi baino beranduago 
dira, baina oso gogotsu nator.
umeek ere ondo ezagutzen zai-
tuzte, ezta?
Bai, horixe, lagun handiak ditut. ikas-
tetxeetan oso ondo portatu dira eta zapatuan ere nirekin 
izango direla pentsatzen dut.
Eta zapaturako dena gertu?
Bai. pello zabalari deitu diogu eguraldia enkargatzeko, 
eta goizetik gauera bitarteko egitaraua gertu dugu: 

antzerkia, pregoia… eta sagardoa 
eta txistorra gura beste.
txapelik ez dizugu ikusi…
Amatxo daukat gertatzen; hortaz, 
lasai, zapaturako gertu izango 
dut.
Aurten, gainera, osasuntsu jar-
tzen saiatu zara…
ehuneko ehunean nago, indartsu, 
olinpiadetarako gertu eta maritxu 
neska-lagunarekin berba bat bai-
no gehiago izateko moduan.
Eta herritarrak ere gertu?
Bai, ikusi ditut gertatze lanetan 
eta nik uste dut topera ailegatuko 
direla. Beharbada, dopin analisia 
egin beharko dugu; bestela, baten 

bat azukrearekin pasatu edo…
Aratusteei begira animatzeko dei egingo duzu?
Aretxabaletarrek ez daukate animatu beharrik, barruan 
dutelako karnabalerotasuna, eta, betiko legez, izuga-
rrizko parranda egingo dugu.

m.A.

"Aretxabaletarrak animatu beharrik ez 
dago, barruan dute 'karnabalerotasuna"

txAPel txin | ArAtusteetAko pregoiLAriA

M.A.  |  AretXABALetA

Gaikako hondakin bilketa sis-
tema berria, hau da, atez ateko 
hondakin bilketa jarriko dela 
herrian iragarri ondoren infor-
mazio bilerak egiten hasiko da 
Udala datorren astean, argibi-
deak eman eta herritarren 
zalantzak argitzeko asmoarekin. 
Udalak gura du herritar guz-
tiengana iristea, eta hori ziur-
tatzeko goizean eta arratsaldean 
egingo dituzte bilerak, bata 
euskaraz izango da eta bestea 
gazteleraz. 

Goizean eta arratsaldean
Lehenengo bilera landa-gunee-
tako bizilagunekin izango da, 
hau da, herritik kanpo bizi 
direnekin –guztiek jaso dute 
gutuna, deialdiaren berri ema-
naz–. Eguenean, otsailak 27, 
egingo dute Arkupe kultura 
etxean: goizean, 10:00etan, gaz-
teleraz, eta arratsaldean, 
18:30ean, euskaraz. 

Kalean bizi direnekin, oste-
ra, datozen asteotan hasiko 
direla informazio bilera horiek 
egiten jakinarazi dute.

Atez atekoaren gaineko 
bilerak hasiko dituzte
Landa-guneetako bizilagunekin da lehenengo 
informazio bilera eguenen, hilak 27, Arkupen

M.A.  |  AretXABALetA

Oñatin jokatu zuten domekan 
ligako azken partida kadete 
mailako neskek, eta irabazterik 
ez izan arren (0-0) igoera fase-
rako sailkatu dira. 

Aloñako neskek estu hartu 
zituzten Arizmendikoak, eta 
aukera bat baino gehiago izan 
zituzten bi taldeek markagailuan 
aurreratzeko. Hala ere, zorteak 
ez zien lagundu, eta batean 
langak eta bestean punteria 
faltak bere horretan utzi zuen 
markagailua. 70 minuturen 
ostean husnako berdinketarekin 
agurtu zuten liga Debagoieneko 
bi taldeek. 

igoera fasea martxoaren 8an 
Hodei Guridiren eta Xabi Gallas-
tegiren gidaritzapean lanean 
diharduten Eskoriatzako eta 
Aretxabaletako kadete mailako 
neskek denboraldi polita egin 
dute. Hala, 26 punturekin hiru-
garren geratu dira sailkapenean 
Anaitasunaren (41 puntu) eta 
Eibarren (34 puntu) atzetik eta 
Mondraren (25 puntu) aurretik 
–laugarren geratu da eta igoe-
ra faserako sailkatu. 

Selekzioaren partidua eta 
Aratuste jaiak direla tartean, 
martxoaren 8an, Emakumeen 
Egunean, hain zuzen, hasiko 
dute igoera fasea.

Igoera faserako sailkatu dira 
Arizmendiko neskak, kadeteak

Arizmendiko kadete mailako taldea Hodei Guridi entrenatzailearekin.  |   F.B.H.

M.A.  |  AretXABALetA

Bigarren bat-bateko sorkuntza 
saiorako dei egin dute Jaiki 
elkarteko kideek domekarako 
(18:00), kuartel zaharrean. Bi 
ordu iraungo duen jolas eta 
sormen saioa izango da, eta 
atea zabalik dute edonorendako 
–ez da eskarmenturik behar 
parte hartzeko eta izena eman 
beharrik ere ez dago. 

Musika, dantza, antzerkia 
eta orokorrean arte ederren 
zale direnendako aparteko auke-
ra da Jaikikoek eskaintzen 
dutena: "Jolasa berreskuratu 
eta sormena askatzeko espazio 
bila dabiltzanendako". Jolasekin 
eta beroketekin hasiko dute 
saioa eta gorputzak prestatu 
eta konfiantza hartutakoan bat
-batekoekin hasiko dira.

Bat-bateko sorkuntza saioa egingo dute 
Jaiki elkarteko kideek domekan
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3. fasea hastera goaz!
ARETXABALETA

Informa zaitez, konpromisorik gabe:
ORTUZAL PROMOCIONES S.L Ibargarai 36 behea - BERGARA
Tel.: 943 79 40 00 - 943 76 11 18 - 619 71 82 78
www.grupoortuibar.com

165.000 €-tik 
aurrera (BEZ kanpo)

2 eta 3 logelako •	
etxebizitzak
Sukalde hornitua•	
Trastelekua barne•	
Horma-armairua•	

iturrizar plaza

e m a k u m e e n  f r o n t e n i s  t X a P e l k e ta

Final-laurdenak jokatzeko gertu
Emakumeen frontenis txa-
pelketa azken txanpan sartu 
da. Final-laurdenak jokatu-
ko dituzte bihar; norgehia-
goka biziak, seguru. Zortzi 
bikoteetatik bost aretxaba-
letarrak izango dira. 

final zortzirenen emaitzak

maider osa - idoia elkoro / maite fraile - maite otxoa 23-25
larraitz iñurrategi - olatz Pagaldai / ane lur garin - larraitz madariaga 25-23
iratxe hernandez - eider zabala / marijo bastardo - oihana irazu 25-11
rosa ojuel - lore martinez - ane miren zabala - olatz manuel 25-10

biharko Partiduak, otsailak 22

 09:30 maite fraile - maite otxoa / Yolanda Campoy - idoia bilbao
10:00 rosa ojuel - lore martinez / iratxe hernandez - eider zabala
10:30 dorleta elkorobarrutia - ainhoa gallastegi / marina garmendia - ane benito
11:00 lur deldago - lierni zangitu / larraitz iñurrategi - olatz Pagaldai

Txapelketako bikote bi.  |   A. eLkoro

MIrArI AltubE  |  AretXABALetA

Gipuzkoako eskolarteko jokoak 
antolatuta 27. mendi ibilaldi neur-
tuak egingo dituzte martxoaren 
9an, domeka, bost herritan: Erren-
terian, Donostian, Azkoitian, 
Legazpin eta Aretxabaletan. Zaraia 
Mendizale Taldeak antolatu du 
gurean, eta egunotan dabiltza 
azken gertatze lanak egiten. 

izen-emate epea zabalik 
Eskola kirolean jarduten duten 
neska-mutikoendako da ibilaldia, 
6 eta 12 urte artekoendako, baina 
ez dabiltzanek ere parte hartu 
ahal izango dute. Adinaren ara-
berako taldeak osatuko dituzte 
eta taldekideek elkarrekin hasi 
eta bukatu beharko dute proba 
neurtua. 

Dagoeneko zabalik dago izena 
emateko epea eta ikastetxearen 
bitartez eman behar dute intere-
satuek. Zaraiako kideei jakina-
razita ere onartuko dituzte; izen
-emate orria Gipuzkoako Mendi-
zale Federazioaren webgunean 
dago –gmf-fmg.org–. Edozein argi-
bide gura izanez gero Zaraiako 
kideak Iralabarri plazako 12. 
atartean duten lokalean izango 
dira astelehen eta eguenetan (18:00
-20:00). Eta bestela mezu bat bida-
l i  h e l b i d e  e l ek t r on iko ra 
–zaraiamt@gmail.com– edo tele-
fonoz deitu honako zenbakietara: 
628 699 382 eta 605 712 724.

ibilbide bi
Iralabarri plazan elkartuko dira 
ibilaldi neurtua egitera datozenak 
martxoaren 9an, 08:30etik 09:00e-
tara bitartean, eta bertan hasiko 
dute mendi buelta. Bi ibilbide 
izango dira aukeran, bata motza, 
2 ordu eta erdi ingurukoa, eta 
bestea luzea, 3 ordu eta erdikoa. 
Iralabarri plazatik Eskoriatzako 
Apotzaga auzora joango dira, eta 
Latagainetik bueltan Aramaioko 
Untzillara; bertan banatuko dira 
bi ibilbideak eta luzea hartzen 
dutenek aldapa gogorragoak izan-
go dituzte. Izurietara joango dira 
guztiak, eta handik herrira jaitsi, 
Iralabarri plazara. Hamaiketakoa 
egiteko gunea zehaztuta izango 
da, Untzillan hain zuzen, baina 
norberak eroan beharko du. 

Azken ibilaldi neurtua orain 
dela bost urte egin zuten gurean, 
eta orduan Urkulu aldeko auzoe-
tan egin zuten ibilbidea.

Mendizaleak Areantza auzora iristen orain dela bost urte.  |   m.A.

Ibilaldi neurtua 
egingo dute gurean 
martxoaren 9an
eskolarteko 27. mendi ibilaldi neurtua da eta izena 
emateko epea zabalik dago ikastetxeen bitartez

M.A.  |  AretXABALetA

Hilabete guztietan legez, ipuin 
kontalaria izango da bihar, 
zapatua, Arkupeko Udal Libu-
rutegian (11:00). Miriam Men-
doza izango da oraingoan. "Bazen 
behin… urrutiko erresuma 
batean… landareak eta anima-
liak hitz egiten zekiten garai 

haietan…", halaxe hasiko du 
saioa Mendozak eta ipuinen 
mundura gidatu umeak. 

'Un pez fuera del mar' filma 
Bestalde, zinemari dagokionez, 
Un pez fuera del mar izango 
dute ume eta gaztetxoek bihar 
eta etzi (17:00).

Miriam Mendoza ipuin kontalariak saioa 
eskainiko du bihar Udal Liburutegian
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M.b.  |  eskoriAtzA

Astebete baino ez da falta aur-
tengo Aratusteetarako, eta Uda-
leko Kultura Sailak gertu du 
horren bueltan gertatutako 
egitaraua. Tartean, Aratuste-
zapatuan egingo den herri baz-
karia dago; horretarako txar-
telak martitzenera, otsailak 25, 
arte egongo dira salgai Goxo 
Txiki eta Inkernu tabernan. 

Urtero moduan, bi menu 
izango dira: helduenak 15 euro 
balio du eta honakoa izango 
du: marmitakoa, txerri-txuletak 
txingarretan erreta eta tarta. 
Umeena, ostera, makarroi, oilas-
ko-bularka eta tartarekin egon-
go da osatuta, eta 10 eurotan 
daude txartelak salgai.

erreserba bazkarirako 
Udaletik gogorarazi dute baz-
kaltzeko tokia erreserbatu ahal 

dela aurten ere, kultura@esko-
riatza.net postara mezua ida-
tzita edo 943 71 46 88 telefono 
zenbakira deituta. Bazkaria, 
esan bezala, martxoaren 1ean 
da, 14:30ean, pilotalekuan. 

Desfilea
Bestalde, egun berean egingo 
den mozorro lehiaketan parte 
hartzeko izen-ematea ere zaba-
lik dago. Arratsaldean beha-
rrean, eguerdian egingo dute 
aurten desfilea; hain justu, 
13:00etan hasiko da Huhezi 
aparkalekuan, eta pilotalekuan 
amaitu. Lehiaketan parte har-
tzeko aurretik eman daiteke 
izena kultura@eskoriatza.net 
postan edo 943 71 46 88 telefono 
zenbakian. Dena dela, egunean 
bertan ere eman ahalko da ize-
na, desfilea hasi baino ordu 
erdi lehenago agertuta.

Salgai daude mozorro 
bazkarirako txartelak
martitzenera arte egongo dira eskura inkernun 
eta goxo txikin; 15 eta 10 eurotan daude salgai

Joan den urtean kalera ateratako mozorroak.  |   imAnoL soriAno

o h a r r a k

AntzerkiA
Barry Manley Barry Barrez eta 
Aitor Xarterina Baltziskueta 
bakarlariek Euskalduna naiz 
eta arraroa nago lana eskaini-
ko dute gaur, 22:30ean, uniber-
tsitatean. Doan da sarrera. 

kirOl HitzOrduAk
Areto futboleko 1. erregionalean, 
eskoriatzarrek Laudioko Bagi-
tuxak taldekoen kontra jokatu-

ko dute bihar, 16:30ean, kirol-
degian; eta 18:00etan, jarduera 
bereko baina Euskal Ligako 
partidua dago Eskoriatzaren 
eta Zierbanako Meatzari Petro-
nor-en artean.

jOlASAk ludOtekAn
8 eta 12 urte bitarteko neska-
mutilek wii eta mahai-futbol 
txapelketa dute bihar, 17:30ean, 
Tortolis ludotekan.

M.b.  |  eskoriAtzA

Herri erosoagoa eta garbiagoa 
lortze aldera, askotariko ekintzak 
dabiltza egiten azkenaldian 
herrian. Tartean, Santa Ana eta 
Arbiñoste artean egindako apar-
kaleku berria dago. Herrigunean 
dauden aparkatzeko arazoak 
konpontzearekin batera, esko-
riatzarrek hobeto aparkatzea 
gura du Udalak. 

Baina aparkaleku berria 
mugikortasunarekin lotutako 
asmo handiagoko proiektuaren 
barruan sartzen da. Oinezkoak 
lehenengo izena duen proiektu 
horren helburu dira joan-etorriak 
egiteko modu erosoagoak eta 
garbiagoak sustatzea eta erraztea, 
oinezkoei lehentasuna ematea 
eta erdigunean ahalik eta ibil-
gailu gutxien ibiltzea.

Horren bueltan, Udalak sen-
tsibilizazio kanpaina jarriko du 

martxan datorren astean. Apar-
kalekuetan eta herrian autoen 
pilaketarekin arazoak sortzen 
diren puntuetan, esaterako, infor-
mazio panelak jarriko dituzte, 
gertu dauden aparkalekuen berri 

ematen dutenak. Besteak beste, 
panelak dauden tokitik herrigu-
nera oinez joateko dagoen dis-
tantzia zenbat minututakoa den  
jakinaraziko da. Horrekin batera, 
eskuorriak banatuko dituzte 
herriko bi ikastetxetan.

egokitzapen lanak 
Herrigunea oinezkoendako ero-
soagoa egiteko asmo horretan, 
Oinezkoak lehenengo proiektuaren 
barruan hain zuzen, erdigunea 
oinezkoendako mugatzea ere 
badago. Astegunetan arratsaldez 
eta asteburuetan zapatu eguer-
ditik aurrera ibilgailuendako 
itxita egongo da Bolibarko bide-
gurutzetik Antsoategiko biribil-
gunerainoko zatia. Martxorako 
gura dute martxan jartzea; dagoe-
neko hasita daude egokitzapen 
lan horiekin eta datozen asteotan 
bukatuko dituzte.

Sentsibilizazio kanpaina jarriko dute 
martxan mugikortasuna bultzatzeko
Hainbat tokitan informazio panelak jarriko dituzte, eta eskuorriak banatu

Aparkaleku berria.  |   m.B.

MIrIAN bItErI  |  eskoriAtzA

Hondakinen gaia dabil azkenal-
dian eskoriatzarren ahotan, eta 
asteon ere horrela izan da. Esko-
riatza Garbiak herri galdeketa 
deitu du eta Udalak, berriz, atez 
atekoa jartzeko batzar informa-
tiboekin dihardu; oraingo astean, 
Aranburuzabala, Dorletan, Olae-
tan eta Aingeru Guardan bizi 
direnekin elkartu da. 

Pozik daude antolatzaileak 
egindako batzarrekin; hiruretan 
jende asko batu bazen ere, eguaz-
ten arratsaldekoan lepo bete zen 
Ibarraundi museoko aretoa, eta 
herritar askok zutik eta ondoko 
pasillotik jarraitu behar izan zuten 
batzarra. Joan den astean bezala, 
udal ordezkariek eta Debagoie-
neko Mankomunitateko teknika-
riek egin zuten lehenengo berba. 
Besteak beste, jakinarazi zitzaien 
hondakin organikoaren edukion-
tzietan jasotako kalitatea eskasa 

zela eta, ondorioz, ezinezkoa izan 
dela San Pedron, Intxaurtxuetan 
eta Gaztañaduin egindako proba 
pilotua herri osora hedatzea, eta 
banakora joan beharra izan dute-
la. Jarraian, herritarren txanda 
zabaldu zen; bereziki, sistemaren 
funtzionamenduarekin eta arlo 
ekonomikoarekin lotutako galde-
rak egin zituzten. 

zintzilikarioen kokagunea 
Bestalde, hemendik aurrerako 
pausoen berri ere eman zuten 
antolatzaileek. Lehenengoa da 
Udalak aurreikusitako zintzili-
karioen kokapena aztertzea eta 
oniritzia ematea edo ez. Atari 
bakoitza dabil egunotan hori lan-
tzen; hilaren 27ra arte dute auke-
ra kokaguneekin lotutako alega-
zioak aurkezteko; horiek aztertu 
eta martxo hasieran jasoko dute 
erantzuna, eta erakusketa egingo 
dute behin betiko kokapenekin.

Herri galdeketa 
egingo dute etzi

Eskoriatza Garbia 
plataformak hondakinen 
gaineko herri galdeketa 
gertatu du. Etzi, domeka, 
izango da; bosgarren 
edukiontziaren edo atez 
atekoaren aldeko botoa 
eman ahal izango dute 
Intxaurtxueta, San Pedro 
eta Gaztañuiko 27. eta 
29. atarietako 
bizilagunek, 10:00etatik 
18:00etara, 
Intxaurtxuetako EPA 
gunean. Prozesu horri 
buruzko informazio guztia 
topatuko duzue zenbaki 
honetako 4. orrialdean, 
Debagoiena atalean.

Eskoriatzarren ahotan dihardu 
hiri hondakinen auziak 
udalak atez atekoa jartzeko batzar informatiboak egin ditu asteon ere
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A.E  |  AntzuoLA

Inauteriak iristear dira eta poli-
ki-poliki egun berezi horietara 
zuzendutako ekintzen berri iza-
ten ari gara. Oraingoz, herri 
bazkariaren gaineko informazioa 
dago eskuragai. Izan ere, mar-
txoaren 2an izango den herri 
bazkarirako txartelak dagoeneko 
salgai daude, otsailaren 26ra arte, 
hain zuzen ere. 

Ohikoa denez, dantzariak 
10:00etan hasiko dira kaleak alai-
tzen, tximinoa, hartza eta hezi-
tzailea lagun dituztela, eta 14:30ean 
izango da herri bazkaria. Hel-
duendako eta umeendako menuak 
egongo dira. Txartelak gaztetxean, 
udaletxean eta liburutegian dau-
de salgai, otsailaren 26ra arte; 

hau da, eguaztenera arte. Prezioei 
dagokienez, helduek 13,5 euro 
ordaindu beharko dituzte eta 
haurrek, 10 euro.

erretiratuen afaria 
Inauterietako martitzenean, hau 
da, martxoaren 4an, afaria egin-
go dute erretiratuek. Bada, afal-
tzera joan nahi dutenek izena 
eman beharko dute datorren 
astean, hilaren 25ean edo 26an, 
erretiratuen bulegoan, 16:00etatik 
18:00etara. 4 euro ordaindu behar 
da. Aurten, baina, afariaren ondo-
ren kinan jokatu beharrean dan-
tzaldia egongo dela jakinarazi 
dute erretiratuen elkartetik. Eta, 
iaz bezala, afarira mozorrotuta 
joateko dei egin dute.

Herri bazkarirako eta erretiratuen 
afarirako txartelak salgai daude

Iazko afari festan erretiratuak mozorrotuta.  |   goienA

Ane etXeBerriA

Ehun industrialaren galera eta Tokiko garapena izenburupean 
hitzaldia izan zen eguaztenean Olaran Etxean, bailarako EHBildu 
alderdiak antolatutako hitzaldi sorten barruan. Jone Etxeberria eta 
Josu Lizarralde izan ziren hizlari lanetan. Datozen asteetan 
Bergaran eta Oñatin ere izango dira hitzaldiak.

Tokiko garapena mintzagai

A.E  |  AntzuoLA

Gazte txokoko neska-mutilek 
irteera dibertigarria izango 
dute bihar. Izan ere, Aramaio 
eta Otxandio artean dagoen 
Hontza Extrem abentura par-
kera joango dira egun-pasa. 
12:00etan irtengo dira herritik 
eta 19:00 inguruan izango dira 
berriz ere bueltan. Sagastin 
autobusa hartu eta abentura 

parkean bertan bazkalduko 
dute. 30 lagunek eman dute 
izena tirolina, zuhaitzetan ibi-
li eta beste hainbat ekintza 
egiteko.

Aurtengo ikasturtean egiten 
duten bigarren irteera da. Aben-
duan Euskal Selekzioaren par-
tidua ikustera joan ziren. Ikas-
turteari amaiera emateko ere 
egingo dute beste irteera bat. 

Hontza Extrem abentura parkera irteera 
egingo dute gazte txokoko kideek

Gazte gain 
prestatuak 

"berandu da jada, 
kalean dugu 
belaunaldi 
prestatuena"

n i r e  u s t e z

IñIgO 
rAMIrEZ 
dE OkArIZ

I
rakurketa bikoitza duen 
gai batekin natorkizue 
honetan; izan ere, parado-
xa ere bada: sekula santan 

Antzuolan izan ez dugun belau-
naldi prestatuena dugu, baina, 
aldi berean, gero eta zailagoa 
dute lan bat topatzea.

Betidanik entzun izan 
dugu etorkizun on bat ziur-
tatzeko asko ikasi behar dela, 
eta zenbat eta titulu eta hiz-
kuntza izan, orduan eta auke-
ra gehiago dutela produkzio 
sarean sartzeko. Hala ere, 
denbora larregi pasatu ondo-
ren konturatu gara produkzio 
sareak eskatzen duena eta 
kaleratu diren profesionalak 
ez datozela bat. Ondorioa zein 
den? Bada, hainbeste izerdi 
prestatzea kostatu zaigun 
seme-alabendako ez dugula 
produkzio sarerik sortu. Non 
islatzen den hori guztia? Bada, 
dagoeneko errealitate batean. 
Izan ere, poliki-poliki pro-
dukzioa gehitzen baldin badoa 
ere, hori ez da lanpostu berrie-
tan gauzatzen. Are gehiago,  
produkzioa gehitzen doa, bai-
na lanpostuak, ostera, galduz 
doaz. Non dago akatsa? Admi-
nistrazio, produkzio- eta hezi-
keta-eragileen arteko komu-
nikaziorik ezan. Berandu da 
jada, kalean dugulako belau-
naldi prestatuena. Konpondu 
dezagun euren etorkizuna. 
Baina berriro hanka sartze 
hau egin ez dezagun hobe 
genuke aipatutako eragileok 
harremanetan jarri eta ondo-
rengo belaunaldiarekin sare 
produktiboan ondo egokitzen 
den profesionala prestatzen 
hasi. Guk, aukeran, Euskal 
Herrian nahi dugu gure seme
-alaben prestakuntza amor-
tizatu.

Bihar, zapatua, kontzertuak 
izango dira nagusi gaztetxean. 
Lau talde hauek izango dira 
taula gainean: Inquietud (Zara-
goza), Crimental (Bilbo), Ernia 
(Zarautz) eta Colapso (Bea-
sain). Hardcore estiloa lantzen 
dute laurek; beraz, soinu gogo-
rrak izango dira gaztetxean. 
22:15ean hasiko dira kontzer-
tuak. Sarrera 3 euro da.

Lau kontzertu 
indartsu bihar 
iluntzean gaztetxean 

ANE EtxEbErrIA  |  AntzuoLA

Aurtengo aurrekontuen barruan 
eta aurrera eramateko asmoen 
artean zegoen kontua zen hau. 
Hau da, Estala futbol zelaian 
aterpe bat jartzea zaleak ez bus-
titzeko. Kontua da futbol taldeek 
zale ugari dituztela herrian, bai-
na negua luzea da eta euri asko 
egiten du eta zaleek ez dute bus-
ti gabe partiduak ikusteko auke-
ra askorik. Orain, baina, hori 
aldatu egin da. Izan ere, taberna 
ondoan aterpe bat eraiki dute. 

Orain arte, tabernak duen 
aterpe txikian batzen ziren zaleak, 
baina orain, banderen eta taber-
naren artean beste leku bat dago, 
beste espazio bat. Atletismo pis-
tarainoko zabalera du, baita tei-
latu bat ere. Oraingoz, hori da 
dagoena, baina asmoa da alda-
menak ere egitea; hau da, alboak 
itxi haizetik eta euritik hobeto 
babesteko. Kirol zinegotzi Aritz 
Saidiren esanetan, "aurreikusi-
tako aterpearen tamaina baino 
handiagoa egin da", herritar asko 
joaten baita zelaira. 

Hobekuntzak estalan
Aterpea eraikitzea, baina, ez da 
Estalan azkenaldian egindako  
hobekuntza lan bakarra. Izan 
ere, argiteria arazoak eta itur-
gintza sistema osoa konpondu 
egin dituzte eta hobi septikoa 
hustu egin dute. Halaber, beste 
lanen bat egiteko asmoa ere 
badagoela aurreratu zuen Kirol 
zinegotziak, baina oraindik goiz 

dela gaineratu zuen eta "aur-
tengo aurrekontua ere ez dela 
horren handia" esan zuen. 
Asmoak badaude, baina "den-
boraldia aurrera joan ahala 
ikusiko da egiten den edo ez; 
asmo horien barruan futbol zelaia 
berriz kautxuztatzea dago". Hori, 
baina, denboraldiak aurrera 
egin ahala egingo den edo ez 
ikusiko da. 

Asteburu honetan, beraz, ater-
pe berria estreinatzeko aukera 
paregabea egongo da, futbol par-
tiduak etxean jokatuko baitituz-
te futbolariek.

Futbol partiduak asteburuan
Asteburu honetan etxean jokatu-
ko dute erregional eta gazte mai-
letako futbolariek. Nagusiek azken 
partiduko bajak errekuperatuko 
dituzte Vasconiaren aurka joka-
tzeko. Azken jardunaldian 3-0 
galdu ostean, bolada ona bertan 
behera geratu da; beraz, bide one-
ra berriz bueltatzeko partidua 
jokatu beharko dute. Aurkaria, 
ostera, indartsu dator Getariako 
maisuki gainditu ondoren. Sail-
kapenean, gainera, puntu gutxiren 
aldea dute; beraz, etxekoek indar-
tsu eta gogoz atera beharko dute 
partidua irabaztera. Partidua 
zapatuan izango da, 16:00etan. 

Gazte mailako futbolariek ere 
hiru gol jaso zituzten azken jar-
dunaldian eta ezin izan zuten ezer 
egin Soraluzen. Hala, asteburuan, 
lehiari gogor ekin beharko diote 
Igor Larrearen mutilek. Etxeko 
gazteek Urki taldea izango dute 
aurkari. Partidua 16:00etan izan-
go da, domekan.

eskerrik asko
Estalako kontuez gain, Aritz Saidi 
zinegotziak eskerrak eman nahi 
izan dizkiete Udalaren eta antola-
kuntzaren izenean domekako men-
di lasterketan boluntario lanetan 
jardun zuten guztiei, eta baita 
herritarrei eta gerturatutako guz-
tiei ere, izan zuten jarreragatik.

Aterpe berria prest dago futbol zelaian.  |   Ane etXeBerriA

Zaleak ez bustitzeko 
aterpe berria Estalan

Futbolzaleek eta kirol elkarteak hala eskatuta jarri dute aterpea 
taberna ondoan dago eta atletismoko pistarainoko azalera hartzen du 
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1974An jAiOtAkOAk
1974an jaiotako aramaioarrek 
afaria egingo dute martxoaren 
8an. Izena emateko herriko taber-
netan zerrendak jarri dituzte eta 
honako helbide elektronikoa 
ireki dute: aramaixo74@gmail.
com; oraindik aukera dago izena 
emateko. Iluntzean, 19:30ean, 
elkartuko dira Bizente Goikoetxea 
plazan, eta, herriko kaleetan 
poteoa egin ostean, Iturrieta 
sagardotegian afalduko dute. 

Gaur aurkeztuko dute 'Bazan 
behin Aramaixon' liburuxka

j.b.  |  ArrAsAte

Gaur aurkeztuko dute, kultura 
etxean (17:30) Bazan behin Ara-
maixon liburuxka. Aspaldiko 
ekimen baten emaitza da proiek-
tua, Udaleko Euskara batzordeak 
bultzatu duena. Euskararen trans-
misio lanerako lekukorik garran-
tzitsuenak eta egokienak bildu 
dira liburuxka batean: Aramaion 
bertan, ahoz aho, urtetan zehar 
gorde diren ipuin, kondaira eta 
kontu zaharrak. Bertako edade-
ko jendeari bildu, eta ume nahiz 
helduentzako bildumatxo bat 
prestatu dute, ikusgarria eta ondo 
zaindua. Dibina Arriolabengoa 
eta Arantza Ozaeta izan dira due-
la zenbait urte bilketa-lan mardul 
hori egin zutenak. 

Ozaetaz eta Arriolabengoaz 
gain, Belen Morenok –irudigilea–, 
Miel A. Elustondok, Jabier Kal-
tzakortak, Txipi Ormaetxeak 
–edizioa– eta Manex Agirrek 
–zuzentzailea– hartu dute parte 
proiektuan. Ipuinak Aramaioko 
euskaran daude idatzita eta ondoan 
itzulpena dago, euskara batuan. 
Proiektu berezia denez, modu 
berezian aurkeztu gura du Uda-

lak. Zenbait herritar gonbidatu 
dituzte liburuan agertzen diren 
ipuin laburrak kontatzeko. Era 
berean, San Martin eskolako 
haurrek eta bertso eskolako kideek 
kantatzekoak diren ipuinak abes-
tuko dituzte. 

txirritolaren ipuin lehiaketa 
Bestalde, Txirritolak ipuin lehia-
keta antolatu du aurten ere. 
Lehiaketan San Martin eskolako 
ikasleek hartzen dute parte bere-

ziki, baina euskara elkarteak 
helduengana ere heldu gura du. 
Epaimahaiak baloratuko du ipui-
na euskaraz zuzen idatzita egotea 
eta originaltasuna. 

Lanak entregatzeko azken 
eguna martxoaren 17a izango da 
eta sari banaketa maiatzaren 9an 
egingo dute. Ekitaldi horretara-
ko egitaraua ez dute lotu oraindik 
eta aurrerago iragarriko dute. 
Hainbat sari egongo dira, adinen 
eta mailen arabera.  

Herriko ondare diren ipuinak jasotzen ditu lanak; hamar eurotan salduko da

Liburuxkako pasarteetako bat.  |   BeLen moreno

Txirritola euskara elkarteak 
gonbidatuta, Iñaki Perurena 
harri-jasotzaile famatuak 
hitzaldia eskainiko du dome-
kan kultura etxean (18:30). 
Harri eta herri izenburu duen 
saioa eskainiko du Perurenak: 
harriak zelan altxatzen diren 
azalduko du, zuzenean asko-
tariko harriak altxatuta. 
Sarrera doakoa izango da. 

Iñaki Perurenaren 
hitzaldia antolatu du 
Txirritolak etziko

Joan den aste bukaeran 37 
lagunek hartu zuten parte 
Orixol mendizale elkarteak 
antolatutako eski irteeran. 
Eguraldi eskasa zela-eta, zapa-
tuan 13:00ak arte bakarrik 
eskiatu zuten; horregatik, 
trikiti doinuz girotutako 
poteoa egin zuten Jakako 
kaleetan. Domekan, egun ede-
rra izan zuten eskiatzeko. 

Joan den asteburuan 
37 lagun egon ziren 
eskiatzen Orixoli esker

j.b.  |  ArAmAio

Udaleko Gazteria, Migrazio eta 
Berdintasun batzordeak Mar-
txoaren 8ko kartel lehiaketa 
antolatu du aurten ere: "Gure 
herrian, gizarteko arlo guztietan, 
emakumeen eskubideen defen-
tsa bultzatu gura dugu", diote. 
Lehiaketan, Aramaion jaiotako 
edo bertan bizi den edonork har 
dezake parte. Kartelak derrigo-
rrez izan beharko du testu bat 
euskaraz –librea dena– eta tes-
tu horri diseinuari ematen zaion 
garrantzi bera emango zaio ira-
bazlea nor den erabakitzeko. 
Horrez gain, honako testua ere 

jaso beharko du kartelak: Mar-
txoak 8 Emakumeen Nazioarte-
ko Eguna 2014. 

Otsailaren 27ra arte
Lanak entregatzeko azken egu-
na otsailaren 27a izango da. Bi 
sari banatuko dira: irabazleak 
200 euro jasoko ditu eta biga-
rrenak, berriz, 100 euro. 

Epaimahaia ondokoek osa-
tuko dute: Gazteria, Migrazio 
eta Berdintasun batzordeko 
buruak, Iturri-Zuri emakume 
taldeko bi kidek eta berdinta-
sunaren alorrean aditua den 
pertsona batek. 

Martxoaren 8ko kartel lehiaketan 
parte hartzeko azken egunak

j.b.  |  ArAmAio

Alaiak erretiratu elkarteak 
bidaia berezia antolatu du api-
ril hasierarako. Costa Brava 
aldera joango dira, apirilaren 
3tik 9ra. Honako lekuak bisita-
tuko dituzte, besteak beste: Tos-
sa de Mar, Bartzelona, La 
Garrocha, Roses, Figueres eta 
Montserrat. Bisiten artean nabar-

mentzekoa da Codorniu cava 
egiten den lantegiaren bisita, 
Sant Sadurni d'Anoian. 

martxoaren 1a baino lehen 
Izena emateko Alaiak elkartea-
ren Laboral Kutxako kontu 
korrontean 365 euroko ordain-
keta egin beharko da, martxoa-
ren 1a baino lehen. 

Costa Brava ingurua bisitatzeko aukera 
Alaiak erretiratu elkartearen eskutik

jOkIN bErEZIArtuA  |  ArrAsAte

Aramaioko Udalak iaz baino 
256.000 euro gutxiago izango ditu 
aurten herria kudeatzeko. 2014ko 
udal aurrekontua 1.935.000 euro  
izango da, iaz baino %12 txikia-
goa. Udal aurrekontua onartzeko 
parte-hartze prozesua bihar amai-
tuko da, udaletxeko osoko bilku-
ren aretoan egingo den herri 
batzarrarekin; 11:00etan hasiko 
da bilera. Uribarri, Zabola, Etxa-
guen, Untzilla eta Oletako elkar-

teetan egin dituzte bilerak eta 
joan den zapatuan udaletxean 
ere bildu ziren. 

Auzoetan, oso erantzun ona
Hala, herriko auzo guztietako 
biztanleek aukera izan dute aurre-
kontuaren gaineko azalpenak 
jaso eta ekarpenak egiteko. Deial-
diak auzoetan izan duen eran-
tzuna "oso positiboa" izan da, 
Ramon Ajuria alkatearen arabe-
ra: "Baserritarrek asko eskertu 

digute bertan egon izana. Udale-
tik lau edo bost ordezkari egon 
gara bilera bakoitzean eta gehie-
netan 20 lagunetik gora elkartu 
gara; oso pozik gaude". 

Auzoetako ekarpenei dago-
kienez, alkateak nabarmendu du 
baserritarrek "zentzuzko" eskae-
rak egin dituztela orokorrean: 
"Baserritarrak sentsibilizatuta 
daude orokorrean, sentsazio hori 
eman didate. Badakite ezin dute-
la gauza handirik eskatu egoera 

ekonomikoa zaila delako. Egoe-
rara egokitu dira eta egin dituz-
ten eskaera gehienak zentzuzkoak 
izan dira". Ajuriak dioenez, beha-
rrezkoak diren konponketa lanak 
eskatu dituzte: "Lan horietako 
batzuk egin ditugu dagoeneko, 
eskaeretako batzuk hasi gara 
betetzen".

Era berean, auzoz auzoz egin-
dako azaldu dituzte biomasaren 
proiektuaren nondik norakoak 
azaltzeko eta Ajuriak dio gaiak 
"interes handia" piztu duela. 

ez da inbertsio handirik eskatu   
Biharko herri batzarrean Ogasun 
batzordera eramango den behin 
betiko proiektua aurkeztuko du 
Udalak. 

Diru sarrerak eta irteerak 
zeintzuk diren zehazki azaltzeaz 
gain, erabaki egingo da zer egin 
eta zer ez: "Herritarrek ez dute 
inbertsio handirik eskatu, baina 

zerrenda luze bat badugu herri-
tarrekin batera adosteko", azal-
du du alkateak. Bada, orain arte 
egin diren herri batzarretan ez 
da eztabaida handirik izan, eta 
normalean onartu egin dira Uda-
lak aurkezten dituen proposa-
menak. 

Otsailaren 26an Ogasun batzor-
dean landuko dute aurrekontua 
eta gero, martxoaren 5ean, osoko 
bilkuran onartu beharko da. 

Herri batzarra bihar, udal 
aurrekontuaz hitz egiteko
udalak 1.935.000 euro izango ditu aurten, 2013an baino %12 gutxiago 

eSAnAk

"baserritarrek 
asko eskertu 
dute auzoetara 
joan izana" 

r a M o n  a J u r i a   |   a l k at e a

a r e to  f u t b o l a
sailkaPena

  taldea P J
 1 new beer house 27 12
 2 bar gin tonic's 26 12
 3 real beni 25 13
 4 galtxagorri gasteiz 23 13
 5 electricidad Jolma 22 11
 6 numero k 19 12
 7 aramaixo 17 13
 8 Cafeteria manai 13 13
 9 Colegio san Prudencio 12 12
 10 bar Pura Vida 3 12
 11 iparra taberna -6 11

Partiduak

hilak 22, zaPatua
18:00 aramaixo- new beer house 

liderraren aurka, bihar

Azken jardunaldian galdu 
ostean, irabazteko gogoz 
daude aramaioarrak. Hori 
bai, biharkoa ez da lehia 
erraza izango, liderra dator
-eta Aramaiora. 
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ubANE MAdErA  |  Leintz gAtzAgA

482.034 euro. Horixe da Gatzaga-
ko Udalak 2014ko jardunerako 
erabili ahal izango duen diru 
kopurua. Iazkoarekin alderatuta, 
80.000 euro handiagoa da. Besteak 
beste, mendi aprobetxamendutik 
(28.000 euro) eta turismo alorre-
tik (6.000 euro) eskuratuko dute 
kopuru gehigarria. 

Aldunditik ere bai 
Eta hortik aparte, Gipuzkoako 
Foru Aldunditik ere iritsiko dira 
diru laguntza batzuk: baserrie-
tara ura eramateko proiekturako 
27.000-28.000 euro emango ditu 
eta Gaztainuzketako txabolak 
berritzeko, berriz, 15.000 euro. 

Pertsonal gastuak, gora 
Gastuen atalean, berriz, pertsonal 
kontuetan %12ko igoera izango 
dute, turismoa bultzatzeko hain-

bat hilabetetarako teknikaria 
hartu gura du-eta Udalak. Eta 
horrez gainera, udal idazkaria 
aldatu beharrak 8.000 euroko 
gastua ekarriko dio Udalari.  

Oraingo asteko martitzenean  
aztertu du udalbatzak 2014ko 
aurrekontua osoko bilkuran, eta 
baita aho batez onartu ere. Dato-
rren asteko GOIENA paperean 
azalduko ditugu haren gaineko 
xehetasun gehiago. Izan ere, 

aurrekontuaz gainera, bestelako 
gaiak ere landu zituzten udalba-
tzarrean.

bake epailea: beloki 
Hain justu, 14 gai izan zituzten 
aztergai. Esanguratsuenak nabar-
mentze aldera, Jose Inazio Belo-
ki izendatu dute, atzera ere, 
datozen lau urteotarako bake 
epaile. Hura da kargurako aur-
keztu den bakarra, eta, udalbatza 

haren jardunarekin gustura dagoe-
nez, onartu egin dute haren pro-
posamena. 

Bestalde, adostu egin zuten 
Gipuzkoako Diputazioarekin 
hitzarmena sinatzea etxe kalera-
tzeak gertatzen diren kasuetara-
ko. Diputazioak aholkularitza 
eskaintzen du halakoetarako, 
Gipuzkoako Abokatuen Elkargoa-
ren bitartez. Eta hori baliatu gura 
dute baita gatzagarrendako ere. 

bellon eta martxoaren 8a 
Horrekin batera, bi mozio onar-
tu zituzten: Arkaitz Bellon pre-

soaren heriotzaren harira saka-
banaketa eta espetxe politika 
salatzen dituen mozioa, batetik. 
Eta Martxoaren 8aren bueltan 
EHBilduren adierazpenarekin 
bat egitea onetsi zuten, bestetik. 
Laburbilduz, Euskal Herri eus-
kalduna eta feminista ezkerretik 
eraikitzearen aldeko adierazpena 
onartu dute. 

Eta bestelakoen artean ados-
tu zuten hurrengo herri ekimena 
martxoan egingo dutela, azken 
hilabeteotan udalerrian nagusi 
diren gaiak herritarrei zuzenean 
azaltzeko asmoarekin.  

80.000 euro handitu da 
herrirako aurtengo aurrekontua
martxoan herri ekimena egingo dute, azkeneko erabakien berri emateko

Udalbatza, osorik, martitzeneko osoko bilkuran.  |   uBAne mAderA

Aurrekontua, Labidea, txakur kakak…
Udaleko azken erabakien berri emateko herri ekimena martxoan 
egingo dute. Data zehaztu bezain laster jakinaraziko dute eguna. 
Besteak beste, 2014ko aurrekontua, Labidearen gaineko azken 
berriak, turismo alorrerako dituzten asmoak, aparkalekuetarako 
ordenantza beharra... eta txakur-kakak direla-eta sentsibilizazio 
beharra dagoela azalduko diete herritarrei.

leintz GAtzAGA

l.Z.  |  eLgetA

Kontzertu berezia proposatu 
dute biharko, zapatua, Elgeta-
ko gaztetxean. Hiru talde izan-
go dira 22:30etik aurrera ohol-
tza gainean: Toni Metralla y 
los Antibalas —Bilbo—, Unde-
cimo Mandamiento —Bilbo— eta 
Odolkiak Ordainetan —Tafa-
lla—. "Rock-and-roll kontzertua 
izango da, baina adin eta esti-
lo ezberdinetako jendea elkar-
tuko duena", adierazi dute David 
Peñalverrekin batera kontzer-
tuaren antolaketan diharduten 
Birdtrouble EH Productions
-eko kideek. "Azkenaldian zabal-
kunde handia izan du oi! esti-
loak Euskal Herrian, eta rocka 
indartu nahi dugu, atzera ere". 
Hala, zapatukoa, betiko topi-
koetatik ihes egiteko kontzer-
tua izango da. 

eskarmentudun musikariak 
Bilbotik datoz Toni Metralla y 
los Antibalas; besteak beste, 
Parabellum, MCD eta Mundo 
Matadero taldeetan aritutako 

jendearekin. Undecimo Man-
damiento, berriz, Bilboko punk
-rock talde mitiko bat da. 

Odolkiak Ordainetan 
Laukote tafallarra izango da 
nobedadea. Orain dela bi urte 
sortu zuten taldea, eta euskaraz 
abesten dute. Otsailean kalera-
tu zuten lehen diskoa aurkez-
tuko dute Elgetako gaztetxean. 
Sarrera bost euro da.

Rock-zaleek hitzordua dute 
zapatuan Elgetako gaztetxean

Errezeta berezi bat proposa-
tuko du gaur, barikua, Jabier 
Leanizbarrutiak Goiena tele-
bistako Debagoiena zuzenean 
saioan —20:00etan, 21:00etan 
eta 22:30ean—. Leanizbarrutiak 
Intxorta elkartean hartuko 
du Goienako lantaldea sukal-
daritzari eskainitako tartea 
egiteko.

Jabier Leanizbarrutia 
gaur Goiena TBren 
sukaldaritza tartean

lArrAItZ ZEbErIO  |  eLgetA

Uztailaren 3tik 6ra bitartean izan-
go dira 2014ko Ferixa Nagusiko 
jaiak. Umeek iazko Herri Egunean 
egindako euskal dantzen emanal-
diak harrera ona izan zuen, eta 
aurten ere jarraipena izango du. 
Hala, euskal dantzen ikastaroan 
izena emateko epea zabaldu du 
Udalak. Interesatuek liburutegian 
edo udaletxean eman behar dute 
izena hilaren 28a baino lehen. 
Prezioa 12 euro da. 

Hasiera, martxoaren 19an 
Irati Kortabitarte eta Xabat Lea-
nizbarrutia arduratuko dira, 
aurten ere, dantza ikastaroaz. 
Martxoaren 19tik ekainaren 18ra 
bi tartean —eguaztenetan, 
18:15ean— izango da ikastaroa. 
"Taldeak, printzipioz, iaz moduan 
adinka egitea aurreikusten dugu", 
adierazi du Kortabitartek. "Hala 
ere, izena ematen duen ume kopu-

ruaren arabera izango da hori". 
Bi talde egiten badira, bigarre-
naren ordutegia 19:00etatik 20:00e-
tara izango da. 

Dantza errepertorioaren gai-
nean galdetuta, Kortabitartek 
esan du dantza berriren bat edo 
beste lantzea dela asmoa, baina 
baita iaz ikasitako dantzak erre-
pasatzea ere. 

Herri Eguna, aurten, uztaila-
ren 5ean izango da. Egun horre-
tan egingo dute dantza emanaldia 
herriko neska-mutikoek.

Herritarren proposamenak 
Oraindik ere Ferixa Nagusiko 
egitaraua lantzen dihardute Jaien 
batzordean. Batzordea irekia dela 
ekarri dute gogora, baita herri-
tarren proposamenak eskertuko 
lituzketela ere. Egin ekarpenak 
udaletxean bertan edo danonar-
tian@elgeta.net helbide elektro-
nikoan. 

Euskal dantzen ikastaroa 
antolatu dute aurten ere
Ferixa nagusiko jaietako egitaraua hobetzeko 
herritarren proposamenak jaso nahi ditu udalak

Euskal dantzak, iaz, Ferixa Nagusiko jaietan.  |  imAnoL soriAno

Tonino.  |  LuCiA de Andres

l.Z.  |  eLgetA

Hilaren 26an egingo dute lehe-
nengo saioa, eta, plaza muga-
tuak izan arren, bada oraindik 
ere izena emateko aukera. 

0-3 adin tarteko umeenda-
ko eta haien gurasoendako 
proposamena da. Saroa Bikan-
di ipuin kontalariaren gida-
ritzapean, eta 45 minutuko 
hiru saiotan, masajeak komu-
nikaziorako eskaintzen dituen 
baliabideetan sakonduko dute. 
Horretarako, ipuinak, poemak, 
kantuak, jolasak... baliatuko 
dituzte. Hala, entzumena, 
kontaktua, ikusmena, usai-
mena... landuko dituzte. Azken 
finean, azaleko ipuinak.

Beste bi saioak martxoaren 
12an eta 16an egingo dituzte, 
18:00etan hasita. Gaur, bari-
kua, da Udal Liburutegian 
izena emateko azken eguna. 

Azaleko 
ipuinen 
tailerrerako 
plaza libreak 

o h a r r a k

iPuinen OrduA
Gaur, 17:20an, bigarren saioa 
liburutegian. Honakoan, Mireia 
Berriozabalen eskutik eta 8 eta 
12 urte arteko umeendako 
gomendatuta.

POtOlOGuAk
Gaur, 22:30ean, Txintxeta kon-
painiak Potologuak umorezko 
ikuskizuna estreinatuko du 
antzokian. Ikus 31. orria. 

mendi irteerA dOmekAn
Kantsatzeke taldearen eskutik 
Garai-Oiz-Garai irteera plazatik 
08:00etan abiatuta. Informazio 
gehiago jasotzeko: kantsatzeke@
gmail.com. 

bAnAtzAile bilA
Goienak banatzailea behar du 
Elgetan bariku goizetarako. 
Interesatuek deitu 688 690 007 
telefono zenbakira.  
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xAbIEr urZElAI  |  ArrAsAte

"Oñatin ere herri kirolak gustuko 
ditugulako" aitzakia hartuta Oña-
tiko Herri Kirol Taldeak egun 
Euskal Herrian dagoen hitzordu 
handietako bat ekarriko du Zubi-
koara domekan (12:00, ETB), Eus-
ko Label Sari barruan Urrezko 

Aizkora egongo da-eta jokoan. 
Hobeto esanda, aizkora bera bai-
no gehiago, finalerako txartela. 

Hala, taldeko kide Anjel Billa-
rrek adierazi digu onenetakoak 
izango direla gurean: "Atutxak 
eta Mugertzak Olasagastiren eta 
Cañabaresen kontra jokatuko dute 

eta beste finalerdian egongo dira 
Azurmendi eta Otaño eta Etxebe-
rria eta Larretxea, baina lehia 
hori non egingo duten oraindik 
erabakitzeke dago". 

32 enborreko lana 
Etzi izango da kanporaketa (12:00), 
Zubikoa kiroldegian, eta sarrera 
10 euro da. Prezio horretan, pun-
tako aizkolariak ikusteaz batera, 
harri-jasotzaileen erakustaldiaz 
ere gozatu ahal izango da, eta 
baita hainbat produkturen zozke-
tan esku hartu ere: "Aizkolariek 
modalitate ezberdinetan egin 
beharko dute lan: zutik, kolpeka, 
txanda librean... Eta, guztira, 32 
enbor moztuko dituzte". Proba 
batetik besterako hutsarteetan, 
ostera, Izeta aita-semeek erakus-
taldia egingo dute harriak jasotzen. 
Eta herriko negozio edo komer-
tzioei esker lortutako bost sari 
ere banatuko dituzte: "Udalari, 
Ulmari, Ormazabal Instalazioei, 
Gereta Ardoei, Berezao Ametsi 
eta Mekalkiri esker antolatu ahal 
izan dugu hau dena".

'urrezko aizkolari' 
bilakatzeko, 
finalerako txartela 
Oñatin jokoan
Atutxa eta mugertza olasagastiren eta 
Cañaberasen kontra lehiatuko dira domekan

Herri Egunean, plazan, egindako herri kirol erakustaldia.  |   goienA

x.u.  |  ArrAsAte

Euskal Herriko Igeriketa Txa-
pelketa egin zuten joan den 
asteburuan Iruñean, eta kate-
goria absolutuan Jon Muxika 
bergararrak aparteko nagusi-
tasuna erakutsi zuen. 

Hala, Bidasoa XXI Igeriketa 
Taldeko ordezkariak pozik ego-
teko moduko lana egin zuen, 
zortzi domina jantzi zituen-eta: 
urrezko lau bakarkako laster-
ketetan eta lau domina errele-
botako probetan –urrezko bi 
eta zilarrezko beste bi–. Zalan-
tza barik, txapelketako prota-

gonista nagusietakoa izan zen; 
edozelan ere, denboraldi hasie-
ra izanda, marka ikusgarririk 
ez zen egon.

modalitate askotan 
Bakarka lortutako garaipenak 
izan ziren bizkar estiloan: 50 
metro, 100 metro eta 200 metro-
ko lasterketetan. Eta urrezko 
laugarren domina irabazi zuen 
200 metroko bular estiloan. 

Bergarakoak Espainiako 
Openean jarriko ditu indar 
guztiak; apirilean du hurrengo 
hitzordua.

lepoa bete domina Jon Muxikak 
euskal Herriko txapelketan

Jon Muxika –erdian–, igeriketa saioa hasteko gertu.  |   mikeL muXikA

x.u.  |  ArrAsAte

Infantil mailako neska kuadri-
lla batek –22 dira guztira– Rea-
leko emakumezkoen entrena-
tzaileekin lan egiteko aukera 
izan du aste barruan Aretxaba-
letako Ibarra futbol zelaian. 

Jokalariok inguruko taldee-
tatik aukeratutakoak izan dira 
(Bergara, Aloña, Arizmendi, 

Mondra, Mutriku, Soraluze eta 
Antzuola), eta martitzenean eta 
eguenean egin zituzten lan-saioak 
ordezkari txuri-urdinekin. 

Hala, Realaren harrobira 
begira, ekimen berri honekin, 
jokalariek Zubietara joan beha-
rrean Realeko ordezkariak dira 
ikuskatzaile lanetan Gipuzkoan 
barrena dabiltzanak.

realeko emakumezkoen entrenatzaileekin 
lan-saioak egin dituzte aste barruan

x.u.  |  ArrAsAte

Joan den astean aurkeztu zuten 
mendi lasterketetan Euskal Selek-
zioak izango duen ordezkaritza, 
eta bertan da Iban Letamendi.  

Oñatikoaz batera taldea osa-
tuko dute Leire Agirrezabalak 
(Ibarra), Jokin Lizeagak (Urnieta), 
Aritz Egeak (Urretxu), Aitziber 
Ibarbiak (Zizurkil), Hassan Ait 
Chaouk (Billabona) eta Oihana 
Azkorbebeitiak (Abadiño). Eta 

talde horri, Zegama-Aizkorri las-
terketaren ostean, hainbat atleta 
gehituko zaizkio.

Agirrezabalak, Lizeagak eta 
Egeak hartuko dute esku Mun-
duko Kopan, eta Espainiako Kopa 
lehiatuko dute besteek; Jokin 
Lizeaga izango da, gainera, entre-
namenduak zuzenduko dituena. 
Talde teknikoan, bestalde, Iñaki 
Uribe-Etxebarria eskoriatzarra 
hasiko da lanean. 

ternuaren babesaz 
Arrasateko Ternuak selekzioari 
laguntzen jarraituko du aurten 
ere, lasterkariak janzten eta "ber-
merik handieneko" jantzi tekni-
koak eskaintzen; lasterkariekin 
lankidetzan garatutakoak dira 
jantziak. 

Hala, martxoaren 16an izango 
dute Espainiako Kopan urteko 
lehen hitzordua, Katalunian (Vall 
del Congost).

iban letamendi, euskal Selekzioaz 2014an
eskoriatzako iñaki uribe-etxebarria talde teknikoan izango da

Selekzioa; tartean, ibarreko Iban Letamendi eta Iñaki Uribe-Etxebarria (biak makurtuta).  |   eH mendi seLekzioA

Herri kirOlAk

mendi lASterketAk

iGeriketA

FutbOlAtxirrindulAritzA

x.u.  |  ArrAsAte

Qatarretik itzulita Andaluziara-
ko bidea hartu du Markel Iriza-
rrek (Oñati, 1980), eta, eguaztena 
ezkero, harendako berezia den 
lasterketa jokatzen dabil, Anda-
luziako Itzulia. 

Trek taldeko ziklistak ondo 
daki 2011n lortutako garaipena 

errepikatzea oso gaitza dela –pun-
tako parte-hartzea egongo da–, 
baina aurrealdean kokatzeko 
eguaztenean zuen aukera ona, 
atariko erlojupekoan (7,3km). 

Oñatikoak, baina, ez zuen 
zorte ona izan distantzia motze-
ko erlojupekoan, zulatua izan 
zuen eta aukera guztiak galdu. 

andaluziako itzuliko atarikoan 
zulatua izanda hasi da irizar

Irizar, talde berriaz.  |   trekFACtoryrACing.Com
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Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko 
GREMIOAK

AROZTEGIAK
AZKARATE AROZTEGIA
Bergara
• Ateak, leihoak, horma-armairuak,  
tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak.
• K-21
Telleria 19 B02-B03
Tel.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20

blogak.goiena.net/azkarate

ERAIKunTZAK
ARRAsATE ERAIKunTZAK sL 
arrasate 
Meatzerreka auzoa
Tel.: 943 77 12 26 / 659 67 17 59

e.arrasate@euskalnet.net

ITuRGInTZA
EGIA ITuRGInTZA
arrasate 
Gipuzkoa etorbidea 39, behea
Tel.: 943 77 01 85

OyAnGuREn ITuRGInTZA
EsKoriATzA 
• iturgintza eta gasa
• Berogailuak eta petrolio-produktuak
• Klimatizazioa
Aranburuzabala 15
Tel.: 943 71 47 14 / 606 00 73 69

f.oyanguren@ctv.es

uRKO MAnTEnIMIEnTO sL
aretxaBaleta
• instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea 
Basabe industrialdea B-3
Tel.: 943 77 19 88 
Faxa: 943 79 59 97

LEIhOAK
ARGI-pLAsTIK
arrasate 
zigarrola kalea 1, 8 pab
Tel.: 943 77 11 30

 
 

 
LOREZAInTZA
MAKAI KOOp. ELKARTEA
aretxaBaleta 
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
Basabe poligonoa D-2-1
Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
Faxa: 943 79 78 45

MARGOAK
ApAIn MARGO ETA ApAInKETA
arrasate 
• Pintura orokorrean
• Pareztatzeak
• Errotulazioa
Maitena 3-1.
Tel.: 943 79 61 56 / 689 04 91 17

Martitzenean ezagutu zuen 
Bergarako Lau t'erdiko Txa-
pelketak finalerdietan izango 
den hirugarren gizona: Iriba-
rria. Larunbek ez zion traba 
handirik egin, eta Aramako 
ezkertiarrak eroso irabazi 
zuen partidua (22-10). Hala, 
Errandoneak dagoeneko badu 
finalerako sailkatzeko kon-
trarioa, Iribarria. Beste fina-
lerdian, erabakitzeko dago 
Bakaikoak edo Arteagak joka-
tuko duten zain dagoen Era-
sunen kontra. Martitzenean 
erabakiko da hori.

iribarria, bergarako lau 
t'erdiko finalerdietan 
22-10 irabazi ostean 

Euskadiko Selekzioak hamalau 
jokalariz osatutako zerrenda 
egin du Cadizera egingo duten 
bidaiari begira, baina behin-
behineko zerrenda da, eta 
zerrenda horietatik hamabi 
jokalarik osatuko dute selek-
zioaren ordezkaritza. Horren-
bestez, hautatzaileak bi joka-
lari zerrendatik kanpo utzi 
behar ditu. Oraingoz, Ointxe-
ko kimu mailako Naia eta 
Haizea selekzioarekin dabiltza 
entrenatzen, eta, zorte apur 
batekin, esperientzia ederra 
bizi izango dute Cadizen.

ointxe taldeko bi kimu 
Cadizen egon daitezke 
euskal Selekzioarekin

x.u.  |  ArrAsAte

Antzuolaren biharko (16:00, Esta-
la) kontrario Vasconiak errepa-
so polita eman zion joan den astean 
Getariakori (4-1). Eta aipatzekoa 
da, Donostiakoa ligan gol gutxien 
sartzen duen taldeetako bat dela-
ko. Kontrara, baina, defentsa 
sendoa dute, 25 gol baino ez dituz-
te jaso, eta defentsa hori hausten 
ahaleginduko dira Juanina Garai-
ren mutilak bihar. Etxetik kan-
pora bi partidu jarraian jokatu 
ostean –eta puntu bat batu–, ordua 
da ostera etxean irabazi eta aurre-
rapausoa egiteko. 

bergarak ere etxean 
Joan den astean Aretxabaletaren 
kontra derbia galdu ostean (2-1) 

Bergarak zauria osatu nahiko du 
Zarautzen kontura. Hamazortzi 
puntu batuta, kategoria galtzeko 
hautagaietako bat da Zarautz, 
orain artekoa ikusita, behintzat 
(16:15, Agorrosin). 

Aloñak eta udAk, kanpoan
Aretxabaleta ikusgarri dabil –sei 
garaipen segidan–, baina kontra-
rio gogorra izango dute bihar, 
hirugarren dagoen Tolosa. Gai-
nera, zarauztarrek azken bi par-
tiduak erraz irabazi dituzte, 
hiruna gol sartuta.  

Hernani ere ez da hankamo-
tza, baina Aloñaren biharko kon-
trarioa maila apalagoan dabil 
aurten. Zubipen jokatuko dute 
bihar (16:30).

antzuolak indartsu datorren 
Vasconia hartuko du estalan

Tolosaren kontrako partiduan, Ander Arana presio egiten.  |   imAnoL soriAno

PilOtA

SASkibAlOiA

FutbOlA

as t e b u r u ko  h i t z o r d u a k

mOndrAk AnAitASunA HArtukO du Gotzon Urzelairen 
mutilek Azkoitiko taldea menderatu beharko dute Erregional 
Preferente mailako goiko postuetan egotea gura badute.

imAnoL soriAno

futbola

eMakuMez. big. Maila
Mondra-Athletic
zehaztu gabe.

gazteak, euSkal liga
Aretxabaleta-Amorebieta
domeka. 16:00. ibarra.

oHorezko erregionala
Antzuola-Vasconia
zapatua. 16:00. estala.
Bergara-Zarautz
zapatua. 16:15. agorrosin.
Hernani-Aloña Mendi
zapatua. 16:30. zubipe.
tolosa-Aretxabaleta
zapatua. 16:30. berazubi.

erregional Preferentea
Mondra-Anaitasuna
domeka. 16:30. mojategi.

leHen erregionala, igo.
Aretxabaleta UDA B-Vasconia
zapatua. 16:30. ibarra.

oHorezko gazteak
Elgoibar-Mondra
zapatua. 16:30. mintxeta.
Aloña Mendi-Kostkas
domeka. 16:30. azkoagain.
Bergara-Lengokoak
domeka. 17:00. ipintza.

areto futbola

euSkal liga
Eskoriatza-Meatzari Gallarta
zapatua. 19:00. manuel muñoz.

leHenengo Maila

Aretxabaleta-Ventanas Isu
gaur. 19:45. ibarra

Hirugarren Maila
Zarautz-Mondrate
gaur. 22:15. antoniano.

eskubaloia

leHenengo nazionala
tolosa-Ford Mugarri
zapatua. 20:00. tolosa.

euSkaDik. gizonezkoak
Escolapios-soraluce BKE
zapatua. 18:00. bilbo.

saskibaoia

leHen nazional Maila
Atletico ss-MU
zapatua. 18:00. donostia.

Maila autonoMikoa
Urdaneta-Natra Oñati
zapatua. 18:00. loiu.

Senior bigarren Maila
Allerru-soraluce BKE
gaur. 20:00. lezo
tecnum-Aloña Mendi
zapatua. 20:00. bidebideta..

eMakuMezkoak
Eskoriatza-Alde Zaharra
gaur. 20:15. manuel muñoz.

herri kirolak

urrezko aizkora
Finalerdia.
domeka. 12:00. oñati.
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tertulia tertulia tertulia tertulia tertulia
tertulia tertulia tertulia tertulia tertulia
tertulia tertulia tertulia tertulia tertulia
tertulia tertulia tertulia tertulia tertulia

harira harira harira harira
harira harira harira harira
harira harira harira harira

debagoiena zuzenean debagoiena zuzenean
debagoiena zuzenean debagoiena zuzenean
debagoiena zuzenean debagoiena zuzenean
debagoiena zuzenean debagoiena zuzenean
debagoiena zuzenean debagoiena zuzenean

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

bertakoa 
eta 
sasoikoa
telebistako 
programazio 
berria

Gertuko kontuak, bertatik bertara
txomin madinak gidatuta eta aurkeztuta

egunero, 20:00, 21:00, 22:30 eta 23:50

debagoiena zuzenean

Herri ordezkariekin elkarrizketak
eneko Azkaratek aurkeztuta

martitzena, 22:00 eta 00:20.
parte hartzeko: 

 · posta elektronikoz: harira@goiena.com
 · twitter: #harira
 · Whatsapp: 688 69 00 17 (ahots- edo testu-mezua)
 · telegram: 688 69 00 17 (ahots- edo testu-mezua)
 · erantzungailu automatikoa: 688 69 00 17

Harira

Gaurkotasuneko eztabaidak
Larraitz zeberiok aurkeztuta

egubakoitza, 19:00, 22:00 eta 00:20

tertulia
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AItZIbEr ArANburuZAbAlA  |  eLgetA

Orain dela bi urte sortutako Bodo-
loguak lanak izandako harrera 
onak bultzatuta eta bakarrizketa 
gauzak kontatzeko gustuko for-
matua dutelako, Potologuak ize-
neko lanean murgildu da Txin-
txeta taldeko hirukotea: Nagore 
Aranburu, Mikel Pagadi eta Egoitz 
Lasa. Umorea ardatz hartuta, 
gure gizartearen eta harremanen 
analisia egiten dute.

Elgetako Espaloia antzokian 
estreinatuko dute gaur, eguba-
koitza, 22:30ean. Sarrerak, aurrez 
salgai daude kulturalive.com ata-
rian eta Espaloian 10 eurotan, 
eta leihatilan 12 eurotan.

Familiaz, opariez, tabernez...
Aurrez egindako Bodologuak 
lanaren bidetik badoa ere, ez da 
ezinbestekoa bat ikustea bestea 
ulertzeko: "Independenteak dira, 
estilo berekoak badira ere", azal-
du du Mikel Pagadik. 

Aktore bakoitzak berak auke-
ratutako gaien gainean idatzi 
tako gidoiarekin jardungo du. 
"Egoitzek, hirugarren semea iza-
teari buruz eta teknologia berriez 
zein zaharragoez egingo du, bere-
ziki, berba. Ama den Nagorek, 
berriz, bere amatasunaren ingu-
ruko ikuspuntu dibertigarria 
erakutsiko du; eta, era berean, 
ospitalera joaten garenean bizi 
izaten ditugun hainbat gertaki-
zunen kontakizuna ere ekarriko 
du taularen gainera. Nik neuk, 
berriz, Euskal Herriko tabernei 
buruz jardungo dut eta baita opa-
rien gainean ere. Taberna kon-
kretu batean kokatu baino gehia-
go, azkenaldian sortu diren ohi-
turen gainean jardungo dut, 
pintxo-poteoak eta tabernetako 
terrazak berbagai hartuta. Opa-
riekin, berriz, trauma bat duda-
lakoan nago; izan ere, sarritan 
pertsona anonimoek –lagun ezku-
tua, Perez Sagua...– egiten dizki-
gute opariak edo gauez etortzen 
direnek bestela, Olentzerok edo 
Errege Magoek... Era berean, 
badut zer kontatu jasotzen ditu-
gun erregalu ez hain gustukoen 
gainean ere. Zaplazteko bat har-
tzea batzuetan ez ote da hobeto...", 
dio barrez Pagadik.

Esperientzia pertsonalean 
oinarritutako kontakizunak tau-
laratuko ditu, beraz, hirukoteak; 
horiek guztiak, fikzioarekin 
nahastuta badira ere. Nork bere 
uneak ditu, baina badira hirurek 

elkarrekin egiten dituzten zatiak 
ere. Ikuslearen erantzunaren 
arabera moldaketak egingo dituz-
ten arren, ikasitako gidoian 
apenas inprobisatzen dutela dio 
Pagadik, batak besteari trabarik 
ez egiteko.

lagunak oholtza gainean  
Aktore bakoitzak egin du aurrez 
bere zatiaren gidoia eta ondoren 
hirurek elkarrekin eman diote 
monologo itxura txukuna:  "Txis-
te edo gag bat gaineratu,  honek 
funtzionatzen du eta besteak ez 
esanaz...". Bi hilabete inguruan 
idatzi dute gidoia, gero entseatu, 
eta ondoren Anartz Zuazuak 
lagundu die ikuskizunari forma 
ematen, besteak beste, taularen 
gainean jarraitu beharreko argi-
bideak emanda.

Lagunak ere badira, eta elkar 
ondo ezagutzen dutela diote, hain-
bat urtean lantalde berean egon 
dira-eta: "2004an, kasualitatez 
Wazemank proiektuan elkartu 
ginen hirurok. Gu bion irakaslea 
izan da Nagore. Lanak egiteko 
buru berezia duen pertsona da 
eta gure umoreek ederki konek-
tatzen dute, gainera".

etxeko giro goxoa irudikatuz  
Bodologuak lanean gaueko ikus-
kizun itxura eman bazioten ere, 
oraingoan, etxeko goxotasuna 
irudikatu nahi izan dute. Horre-
tarako, argi bereziak erabiliko 
dituzte eta hainbat objektu izan-
go dituzte oholtzan: pertxero bat, 
izebaren etxeko paper pintatua 
duen pareta eta aulki batzuk.

nagore Aranbururen, mikel pagadiren eta egoitz Lasaren bakarrizketetan oinarrituta

elgetako espaloian erakutsiko dute estreinakoz gaur, egubakoitza, 22:30ean

'Potologuak' estreinatzear

Nagore Aranburu, Mikel Pagadi eta Egoitz Lasa dira Potologuak laneko protagonistak.  |   tXintXetA

'Bodologuak'-en 
bideari eutsita

Aranburu izan ezik monologo 
profesional moduan sekula 
jardun gabekoak ziren arren, 
bakarrizketak gustatu eta 
beste osagai batzuekin 
Bodologuak egin zuten. 50 
emanalditik gora egin zituen 
hirukoteak urtebetean.

Elgetan ere izan ziren, eta 
etxean moduan daudela diote 
Espaloian. Gustura daude, 
monologista on asko izan diren 
taula gainean izango direlako 
berriz. Deseatzen daude 
egindako lana erakusteko. Bodologuak lana egin zuten Espaloian 2012ko otsailean.  |   eneko AzkArAte

eSAnAk

" Publiko 
guztiarentzako  
eta askotariko 
gaiak batzen 
dituen lana da"

"Oraingoa 
estilo berekoa 
bada ere, ez da 
aurreko lanaren 
jarraipena"

M i k e l  Pa g a D i   |   a k t o r e a
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otsailari amaiera emateko'Satisfaktion' antzezlana 
ekarriko du arrasateko gaztetxera kooltur ekimenak
Eguenero bezala, Kooltur Ostegunak ekimenaren gune bilakatuko 
da otsailaren 27an Arrasateko Gaztetxea eta Satisfaktion antzezlana 
ikusteko aukera egongo da, 22:00etan hasita. Hilabeteari amaiera 
emateko, Khea Ziater konpainiaren obra jarraitu ahal izango dute 
gaztetxera bertaratzen direnek. Maria Urzelai bergararra igoko da 
oholtzara, eta Kriss aktorearen paperean sartuko da. Gordintasun 
puntua daukan antzezlana den arren, umorerik ez da falta Alex 
Gerediaga zuzendariaren obra horretan.

Z.V.d.M.  |  eskoriAtzA

Euskalduna naiz eta arraroa nago 
bakarrizketa saioa eskainiko dute 
gaur, egubakoitza, Eskoriatzako 
Huheziko fakultatean, 22:30ean 
hasita. Barry Manley irlandar
-euskaldunaren eta Aitor Txar-
terina nafarraren eskutik euskal-
dun izatearen ondorioez egingo 
dute berba eta euskaraz bizi iza-
teko tresna edo gakoak emango 
dituzte gaur gauean.

musika, umorea, ironia... 
"Bakoitzak hiru zati ditugu, eta 
Barryk, gainera, musika uztartzen 
du bere emanaldian. Bi umore, 
bi estilo uztartzen ditugu; ni iro-
nikoagoa naizela esango nuke, 
eta Barryk, ostera, txiste gehiago 

baliatzen ditu". Hala eman du 
aditzera Txarterinak.

Oraindik ere euskaldun izatea 
arraro izatearekin lotzen dela dio 
eta euskaraz bizi izatearen espe-
rientzian oinarritutako lana iku-
si ahal izango da gaur Eskoriatzan: 
"Eta ondorio batzuez ere hitz 
egingo dugu, batzuk onak eta 
beste batzuk abisu modukoak 
dira". Betiere, umore puntuarekin 
jorratuko dute gaia, eta gogoeta-
ra bultzatzeko ere balio izango 
duela dio Baltziskueta ezizenez 
ezagun den nafarrak. 

"Hizkuntza minorizatuak ditu-
gun jendarteok gorabehera, beldur 
eta bestelakoak partekatzen ditu-
gu, eta mugak gaindi ditzakeen 
obratxoa dela esango nuke". 

'euskalduna naiz eta arraroa nago' 
bakarrizketa saioa eskoriatzan

ZurIñE V.d.M.  |  BergArA

Paraiso Antzerkia konpainiak 
Erpurutxo lana ekarriko du dome-
ka honetan Bergarara. Zabalote-
gi aretoan izango da emanaldia, 
18:00etan hasita. 

"Klasikoak klasiko dira edo-
zein arotan garaikide izateko 
ahalmena dutelako eta Erpurutxo 
horren erakusgarria da". Hala 
eman du aditzera konpainiako 
zuzendari Pilar Lopezek. "Baina 
jendeak ez du ohiko kontakizuna 
aurkituko domekako emanaldian, 

klasikoaren bertsio oso pertso-
nala sortu baitugu. Izan ere, nahiz 
eta Erpurutxo-ren istorioa kon-
tatu, beste testuinguru batean 
kokatuta dago obra". Erpurutxo 
ipuinean, abandonatzeaz egiten 
da berba, eta Paraisoko kideek 
gai horri helduko diote, egungo 
testuinguruan kokatuta. 

Eta alderdi poetikoari dago-
kionez, hunkitu eta gogoeta egi-
tera gonbidatzen ditu ikus-entzu-
leak gure Erpurutxo obraren 
bertsio honek".

Familiarentzako ikuskizuna 
Adineko aita baten eta seme baten 
arteko harremana da kontakizu-
neko ildo nagusia. "Beraien bizi-
tzan zerbait aldatuko da istorioa 
kokatzen den gau horretan. Aitak 
semeari garai batean Erpurutxo
-ren ipuina kontatzen zion, eta 
oraingo honetan beraien arteko 
erlazioari buelta emateko eta 
guztiz aldatzeko balioko du". 

Lopezek aditzera eman duenez, 
nahiz eta haurrentzako ikuski-
zuna izan, helduek ere gozatuko 

dute: "6 urtetik gorakoei zuzen-
dutako obra da, baina jorratzen 
den gaia dela eta, heldu asko 
harritu egiten dira gazteei begi-
rako lana delako". 

Paraisoko zuzendariak gogo-
ra ekarri du haurrei zuzenduta-
ko antzezlanen irakurketa bere-
zia egiten dutela gazteek: "Horrek 
sormen alderdiari dagokionez 
bestelako aukerak ematen dizki-
gu, alde sinbolikoa irakurtzeko 
erraztasuna baitute haurrek. 
Modu natural batetan barneratzen 
dira alderdi poetikoan eta baita 
sentsibilizazio alorrean, eta badi-
rudi helduoi gehixeago kostatzen 
zaigula".

lantalde sendoa
Haurrentzako antzerkia hizki 
larriz idazten den artea dela eka-
rri du gogora urteetako esperien-
tzia duen antzerki konpainiako 
zuzendariak. 

Eta Erpurutxo aurrera atera-
tzeko lanean aritu den lantaldea 
ere esperientzia handiko profe-
sionalez osatuta dagoela gaine-
ratu du Lopezek: "Iñaki Rikart 
zuzendari bikaina da, maila han-
dikoa; Aitor Fernandino eta Peio 
Arnaez aktoreek ibilbide profe-
sional oparoa dute; eta Iñaki 
Salvador konpositore gipuzkoar 
bikainaren eskutik entzun deza-
kegu musika". 

'erpurutxo' klasikoaren 
berrinterpretazioa bergaran
domekan izango da emanaldia eta sarrera 4 euro ordaindu beharko da

Erpurutxo antzezlaneko protagonistak.  |   Aitor AudiCAn

eSAnAk

"gaur egungo 
testuinguruan 
kokatutako 
antzezlana da" 

P i l a r  l o P e z   |   Pa r a i s o  a n t z e r k i a

Debagoieneko eskaintza onenak Aurreztu.com-en dituzu.
Ezagut itzazu eskaintza hauek eta beste batzuk Aurreztu.com webgunean!

Negozio baten jabea zara eta Aurreztu.com-en agertu nahi duzu?
Jarri gurekin harremanetan: 943 25 05 05

BIARK ARKITEKTOAK
Etxea edo lokalerako
ziurtagiria energetikoa

120€ 185€

LEHEN:

%36
DESKONTUA:

NEREA.M DANCE&FITNESS
Modan dagoen Zumba
dantza probatu gura duzu?

59€ 131€

LEHEN:

%55
DESKONTUA:

IGARO ESTETIKA
Hidratatu aurpegia pintzel 
bidezko tratamenduarekin

30€ 50€

LEHEN:

%40
DESKONTUA:

BEGIRA ARGAZKILARITZA
Bikotekidearekin estudioko 
argazkiak 

27€ 45€

LEHEN:

%40
DESKONTUA:
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A.E  |  BergArA

Martxoaren 1ean (zapatua), 
Pirritx, Porrotx eta Marimo-
tots izango dira Bergaran, 
Bizipoza emanaldiarekin, ohi 
duten moduan, bertako Udal 
Pilotalekuan.  

Sarrerak salgai 
Eta Euskal Herriko pailazo 
ezagunenek izaten duten arra-
kasta kontuan hartuta, Ber-
garako Udalak dagoeneko jarri 
ditu sarrerak salgai. 

Egun bakarrean bi ema-
naldi eskainiko dituzte: lehe-
na 15:30ean eta bigarrena 
18:00etan. 

Sei eurotan eskuratu ahal-
ko dira sarrerak eta hainbat 
modu jarri ditu Bergarako 
Udalak sarrerok erosteko: 
Internet bidez erosi gura iza-
nez gero, www.bergara.net 
webgunera jo beharko da, eta 
bertan sarrerak erosi; hori 
bai, kontuan hartu behar da 
gero inprimatuta eraman 
beharko direla. 

Modu tradizionalean esku-
ratu gura izanez gero, berriz, 
kultura etxean izango dira 
salgai. Eguaztena ezkero dau-
de salgai; beraz, guztiak saltzen 
ez badira, behintzat, emanal-
diaren egunean bertan ere 
leihatilan erosi ahal izango 
direla azpimarratu dute Ber-
garako Udaletik.

Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots  
ikusteko 
sarrerak salgai

Bizipoza saiokoa.  |  kAtXiporretA.Com

ANE EtxEbErrIA  |  deBAgoienA

Bertso movie lehiaketaren aur-
tengo edizioa abian da. Berez, 
martxoaren 1etik aurrera aur-
keztu ahal dira lanak, baina nor-
baitek lana egin eta bidali nahi 
badu, ateak irekita daudela adie-
razi dute antolatzaileek. Hain 
zuzen ere, Iñaki Apalategi anto-
lakuntzako kideak esandako 
moduan, "martxoaren 1etik 24ra 
bitartean dago epea irekita, bai-
na nahi dutenek orain bidal deza-
kete, gehienek azkenengo astean 
bidaltzen baitituzte bestela. Orain-
goz, ez dugu ezer jaso eta ez gai-
tu harritzen; edozelan ere, zirra-
ragarria izaten da azkenengo 
astean lan guztiak jaso eta era-
bakiak hartzea".

iaz 40 lan jaso zituzten
Aurten hirugarren aldia da, eta, 
iaz bezala, Debagoieneko lanak 
jasotzea espero dute antolatzaileek. 
Joan den urtean 40 lan jaso zituz-
ten eta horietako batzuk gure 
bailarakoak zirela adierazi du 
Apalategik. Horien artean, gaine-
ra, bat garaile atera zen: Oñatiko 
Gero Pentzauku Produxions tal-
dearen Badator aguazila lanak  
publikoaren saria jaso zuen. 500 
euroko saria lortu zuten, hain 
zuzen ere. Iñaki Olaldek eta Egoitz 
Aizpuruak beste lagun batzuekin 
batera eginiko lanak lehia gogorra 
izan zuen; izan ere, Gabiriako 
gazte batzuek aurkeztutako Bene-
meritoak lanarekin lehia estua 
izan zuten oñatiarrek, baina, asko-

gatik izan ez bazen ere, debagoien-
darrek jaso zuten saria.

Bertso movie lehiaketa horre-
tan parte hartu nahi dutenek 
bideo bat prestatu beharko dute; 
betiere, euskaraz izan behar du 
eta, gutxienez, bertso bat izan 
behar du. Sariei dagokienez, gaz-
teen mailan, lehen saridunak 300 
euro jasoko ditu eta bigarrenak, 

100 euro. Helduen mailan, aldiz, 
lehen saridunak 1.000 euro lor-
tuko ditu eta bigarrenak, 350 
euro. Ikusleen saria lortzen duen 
taldeak, berriz, 500 euro berega-
natuko ditu. Sari politak, horren-
bestez, lehian.  

Bada, xehetasun guztiak hel-
bide honetan kontsulta daitezke: 
www.bertsomovie.com.  

Gero Pentzauku Produxions-eko lantaldea.  |   gero pentsAuku produXions

aurtengo 'bertso 
movie' lehiaketan parte 
hartzeko epea irekita
iaz oñatiar talde batek irabazi zuen publikoaren 
saria 'Badator aguazila'-rekin 

A.E  |  oñAti

Gaur eta bihar kontzetuak izan-
go dira Oñatiko Antixena gazte-
txean. Gaur, egubakoitza, 22:00e-
tan MobyDick-en saioa izango 
da. MobyDick-en atzean Eneko 
Burzako dago. 2008an martxan 
jarritako proiektua da eta egiten 
duen musika estiloa folk akusti-
koa dela esan daiteke. 

malenkonia eta izaki Gardenak 
Bihar, zapatua, aldiz, erritmo 
goxoak izango dira nagusi. Malen-
konia eta Izaki Gardenak taldeak 
izango dira kontzertua eskaintzen. 
Haiek ere 22:00etatik aurrera 
izango dira oholtza gainean. 

Malenkonia musika taldeak 
bere ibilbideko bigarrena laneko 
abestiak eskainiko ditu gaztetxean; 
hau da, Homo Homini Lupus dis-
koko abestiak. Oñatiarrak izanik, 
ondo ezagutzen duten oholtza da, 
eta, etxean egonda, euren publi-
koaren aurrean dena emango 
dute. 

Izaki Gardenak taldea, aldiz, 
2012. urtean Jon Basagurenen 
bakarkako abestiei forma ema-
teko sortu zen. Amaieratik hasi 
azken diskoko doinuak aurkez-
tuko dituzte zapatuan. Pop, rock 
eta country doinuak lantzen dituz-
te; beraz, denetariko abestiak 
izango dira entzungai. 

asteburu honetan musika izango da 
protagonista antixena gaztetxean

Malenkonia taldeko kideak.  |   mALenkoniA
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tXomin mAdinA

Argazki handian, Goretti 
Abaunz gitarratekin. 
txikian, david bisbalekin 
eta rosariorekin.

txOMIN MAdINA  |  oñAti

Gaur bertan 15 urte bete dituen 
oñatiarrak barruan darama musi-
ka. La Voz Kids lehiaketan en 
hartu du parte, eta, itsuan egin-
dako entzunaldien fasea ez gain-
ditu arren, pozik dago esperien-
tziarekin.
Nolatan aurkeztu zinen La Voz Kids-
saiora?
Iragarkia ikusi, amak parte har-
tu gura nuen galdetu eta baietz 
esan nion. Baina hurrengo egunean 
ezetz esan nion, lotsagatik. Amak, 
ezkutuan, nire izena eman zuen 
eta ni abesten agertzen nintzen 

bideo bat bidali zuen. Hartu nin-
dutela esateko Telecincotik deitu 
zutenean jakin nuen dena.
Nolakoa izan zen grabazioa?
Aurretik beste bi casting pasatu 
behar izan nituen. Azkenean, 
abuztuan grabatu nuen itsuan 
egindako entzunaldia. Gurasoekin, 
bi anaiekin eta lehengusinarekin 
joan nintzen Madrilera, eta oso 
ondo tratatu gintuzten. Hiru egun 
iraun zuen grabazioak: lehene-
goan, elkarrizketa grabatu nuen, 
baita jantziak aukeratu ere; biga-
rrenean, alfonbra gorriko zatia 
eta entseguak; eta hirugarrenean, 
emanaldia. Celine Dionen I surren-
der abestu nuen nik. Urduri nen-
goen, baina nik uste nuena baino 
gutxiago. Taniak [Llasera] eta 
bertako psikologoek lagundu zuten 
horretan.

Zer moduz aurkezleekin eta coach
-ekin?
Oso ondo: oso eskuzabalak eta 
jatorrak izan ziren, nik uste nue-
na baino gehiago. Hiru coach-ak 
gustatzen zaizkit, baina uste dut 
Malu egokituko litzatekeela 
ondoen nire estilora.
Azkenean, ez zuten buelta eman...
Unerik txarrena da abestia aurre-
ra joan eta inork bueltarik ematen 
ez duela ikustea. Baina gero pen-
tsatzen duzu: "Hemen nago ni, 
sekulakoak diren hiru artistarekin; 
aukera hau ez du edonork!". Tris-
te ez jartzeko, alde positiboa bila-
tu behar diozu esperientziari.
Ez hartzeagatik baino pena han-
diagoa ei duzu zure emanaldia ez 
delako emititu.
Bai. Saioa hasi baino pare bat 
ordu lehenago deitu ziguten esa-

teko nirea ez zela emango... Behin 
puntu horretara heldu eta ez emi-
titzeagatik badut arantzatxoa. 
Asko kostatu zaizu abuztutik otsai-
lera arte sekretua mantentzea?
Lagunek, kuadrillakoek eta fami-
liakoek bazekiten sekretua, baina 
oso ondo gorde dute. Momentu 
batzuetan izan dut kontatzeko 
gogoa, baina lortu dut tentazioa-
ri eustea. Azken astera arte ez 
nuen ezer ere esan, baina, azke-
nean, argazki bat jarri nuen pro-
filean, eta hurrengo egunean 
iruzkin pila bat neuzkan! Ez naiz 
telebistan agertu, baina herrian, 
behintzat, egin naiz ezagun!
Saiatuko zinateke berriz ere horre-
lako saio baten parte hartzen?
Gurasoek utziz gero, bai. Mundu 
hau gustatzen zait eta esperientzia 
honek ez du hori aldatu.
betidanik izan zara musikazalea?
Bai, txikitatik abestu izan dut eta 
6 urterekin Ganbaran hasi nintzen. 
Gitarra jotzen ere banabil ikasten: 

hau bigarren urtea da. Gitarra 
aukeratu nuen abesteko orduan 
beste batzuek gehiago laguntzen 
duelako. 
Abesti batzuen bertsioak egiteaz 
gain, konposatzen duzu?
Ez, baina orain horretan hasi 
gura dut. Josu Zubiari laguntza 
eskatu diot eta uste dut abesti 
bat konposatuko dugula elkarre-
kin. Beste batzuen bertsioak 
abestea ondo dago, baina onena 
da norberak konposatzea.
Imajinatzen duzu mundua musika-
rik gabe?
Ezta pentsatu ere! Ezin dut ezer 
egin musika barik, edozertarako 
jartzen dut: gela jasotzeko, etxeko 
lanak egiteko... Une bakoitzak 
bere estiloa du, baina beti nabil 
musika entzuten.
gaur, 15 urte. Nola ospatuko 
duzu?
Gaur familiarekin ospatuko dut; 
baina beste egun baten lagunekin, 
behar den moduan!

Oñatiko txoko maiteena: usako eta 
Pottorrosin. 

ikasgai gustukoena: musika eta heziketa 
fisikoa. 

gutxien gustatzen zaizuna: matematika.

kantu gustukoena: radioheaden Creep.

Plater  gustukoena: Pasta eta pizza.

egin gura duzun bidaia: new Yorkera.

Sekretu bat kontatzekotan, nori? nire 
lagunik onenei, arianari eta mariari.

zerk alaitzen dizu eguna? gurasoekin 
ondo egotea; haserre bagaude, nabari dut.

PertSOnAlA

"aurkezleak eta 'coach'-ak
 oso eskuzabalak eta 
jatorrak izan ziren; nik 
uste nuena baino gehiago" 

goretti abaunz | abeslaria

bideoa ikusteko:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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1. etxebizitzak

101. SalDu
aramaio. aita gabirel Jauregi 
kalean 80 metro koadroko etxe-
bizitza salgai. garaje eta ganba-
rarekin. 198.000 euro. errentan 
hartzeko aukera ere bai. 638 21 
63 39 

aramaio. toki argitsua. 105 
metro koadrokoa: hiru logela, 
egongela, sukaldea eta bi komun. 
sukaldea eta komunak guztiz 
ekipatuta ditu. 18 metro koadro-
ko garajea etxe azpian.  erabil-
garriak diren 15 metro koadroko 
ganbara.  652 72 83 60 edo 
945 44 53 52 

bergara. 40 metro koadroko 
apartamentua salgai zubieta 
kalean. eguzkitsua. 45.000 
euro. errentan hartzeko aukera 
ere bai. 679 45 57 62 

boi-taüll (lleida). aparta-
mentua salgai. aukera oso ona. 
etxe berria da eta estreinatzeke 
dago. Jantzita. eskiatzeko pis-
tatatik oso gertu eta aiguestor-
tes parke naturalean bertan. 625 
70 84 20 

Donostia. hiru logela eta bi 
komuneko etxebizitza salgai. 8. 
solairua, dena kanpokaldera 
begira eta eguzkitsua. 300.000 
euro. garajea aukeran. 630 08 
24 17

Oñati. Pisu berria salgai kurtze-
bide kalean. 90 metro koadrokoa. 
trasteleku eta bi garajerako auke-
rarekin. 651 70 92 57 

Oñati. roke azkunen 72 metro-
ko etxebizitza salgai. lau logela, 
sukaldea, egongela, bainugela. 
dena kanpoaldera begira, balkoi 
batekin. igogailua. garajea 
aukeran. 656 00 84 92 

 
102. eroSi

bi pisuren bila arrasaten. 
eraikin berean dauden bi pisu 
erosiko nituzke erdialdean. Prezio 
ekonomikoan. 675 70 24 17 

 
103. errentan eMan

aretxabaleta. etxebizitza 
ematen da errentan araba ibil-
bidean. hiru logela, egongela eta 
komuna. Jantzita. 650 06 00 
57 edo 650 00 86 58 

arrasate. arrasateko alde 
zaharrean, logela bateko etxe-
bizitza ematen da errentan. 
berokuntza eta igogailuarekin. 
guztiz berritua. 500 euro hilean.  
659 83 21 12 

Oñati. kurtzebide 1ean etxebi-
zitza ematen da errentan. hiru 
logela, egongela, sukaldea eta 
bi bainugela. 615 73 29 83 

 
104. errentan Hartu

arrasate. beheko solairuan 
edota igogailua duen etxebizitza 
hartuko genuke errentan. Prezio 
ekonomikoan. 617 98 88 76 

arrasate. etxebizitza behar dut 
errentan. hiru logelakoa, gutxie-
nez. Partikular artekoa. deitu 
603 21 91 32  telefonora.

arrasate. logela bateko edo bi 
logelako etxebizitza hartuko nuke 
errentan hilabete baterako, den-
bora gehiago luzatzeko aukerare-
kin. laguntzen@gmail.com 

bergara. bergara erdialdean 
etxebizitza hartuko genuke 
errentan.bikotea gara. 550 euro 
ordain dezakegu gehienez ere. 
garajea baldin badu, 600 euro 
baino gutxiagotan ere hartzeko 
prest gaude. 675 70 06 96 

bergara.  logela bakarreko 
etxebizitza errentan hartuko 
lukeen mutil bergarar gazte bat 
naiz. gehienez ere 300 € ordain-
duko nituzke. 606 83 82 15 

bergara. bi edo hiru logelako 
etxebizitza erretan hartu nahi 
dut. 631 36 17 62 

Debagoiena. bi edo hiru loge-
lako etxea alokatuko nuke. 500 
euro inguru ordaintzeko prest 
nago. 669 30 16 89 

Oñati.  Pisua hartuko nuke 
errentan. bi edo hiru logelakoa. 
deitu zenbaki honetara: 670 54 
71 05 

 
105. etxeak oSatu

arrasate. arrasate erdialdean, 
logela bat alokatzen da. deitu 
telefono zenbaki honetara: 693 
80 64 18 

arrasate. uribe auzoan. bi per-
tsona gaude eta hirugarren baten 
bila gabiltza. Pisua handia, bero-
kuntza, bi komunekin eta etxe-
tresna guztiak. 657 72 51 65 

bergara. logela errentan ema-
ten da sukaldea erabiltzeko 
aukerarekin. deitu otsailaren 
23a baino lehen 637 18 07 23  
telefonora.

logela ematen da errentan. 
Pertsona bat behar dut etxebi-
zitza osatzeko. garbia eta txu-
kuna izatea beharrezkoa da. 
espazio komunak erabiltzeko 
aukerarekin. 634 81 94 79 

Oñati. bi logela ematen dira 
errentan duplex berri bat osa-
tzeko. Plazatik gertu. Wifi kone-
xioarekin. 656 74 29 49 

 

2. garaJeak

202. eroSi
autokarabana gordetzeko 
tokia erosi edo alokatu egingo nuke 
arrasaten, aretxabaletan edo 
eskoriatzan. 636 64 90 94 

 
203. errentan eMan

bergara. bi plazako garaje bat 
bolun eta plaza bakarreko bat 
ibargarain. itxiak. 665 73 98 32 

 

4. lana

401. eSkaintzak

402. eSkaerak
arrasate edo bergara. nes-
ka  a rd u ra ts u a  e g u n ka  ze i n 
orduka lan egiteko gertu etxeko 
lanak egiten zein taberna, elkar-
tea, atari eta abarren garbitasu-
nean. 625 86 99 51 

arrasate. emakume euskalduna 
goizetan plantxa eta etxeko lanak 
egiteko gertu. 699 54 17 27 

arrasate. esperientziadun 
neska orduka edo egunez lane-
rako gertu: nagusi zein umeak 
zaintzen eta garbitasunean. 
dendari ere aritutakoa naiz. 638 
25 73 91 edo 943 79 80 05 

arrasate. neska euskalduna 
bulegoak, elkarteak, tabernak 
eta abar garbitzeko gertu. 686 
27 45 81 

arrasate. neska euskalduna 
gertu goizetan umeak zein nagu-
siak zaintzeko. 686 80 15 38 

Bergara, Arrasate edo Oña-
ti. erizain laguntzaile ikasketak 
dituen mutila nagusiak zaintze-
ko gertu. san Juande diosen lan 
egindakoa eta esperientzia 
handikoa. 943 78 62 19 edo 
639 66 57 88 

bergara. 49 urteko emakume 
arduratsua edozein laneratako 
prest. 606 24 79 09 

bergara. bergarako emakumea 
garbitasun lanetarako gertu. 
esperientzia eta informeak 
dauzkat. 696 27 25 34 

bergara. adin ertaineko ema-
kumea, informeak dituena, 
goizetanumeak eta nagusiak 
zaindu zein etxeko lanak egiteko 
gertu. 610 34 97 88 

bergara. haur hezkuntza eta 
psikopedagogia ikasketak dituen 
neska esperientziaduna umeak 
zaintzeko gertu. goiz eta eguer-
dian edo orduka. 669 64 64 27 

bergara. haur hezkuntzako 
graduko ikasketak dituen neska 
euskalduna umeak zaintzeko 
gertu. esperientziaduna. deitu 
615 76 29 25  zenbakira.

Debagoiena. esperientziadun 
emakumea nagusiak eta umeak 
zaintzen eta garbitasunean lan 
egiteko gertu, egunez. errefe-
rentziak ditut, baita etxeko lanek 
egiten ere. 631 06 51 28 

Debagoiena. neska arduratsua 
arratsaldetan lan egiteko gertu. 
610 84 94 85 

Debagoiena. bertako neska 
nagusiak zaintzeko gertu. baita 
gauetan ere. 632 18 79 50 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua, esperientzia eta errefe-
rentzia onekin, nagusien zaintza 
eta abarretan jarduateko gertu. 
etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. 633 29 29 12 

Debagoiena. emakume eus-
kalduna lan egiteko gertu. 606 
50 25 67 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu nagusiak zaintzeko orduka, 
baita umeak ere; garbitasun  
lanak ere egingo nituzke: atar-
teak. . 639 02 00 81 

Debagoiena. emakumea lan 
bila. esperientzia daukat umeak 
zaintzen, denetariko garbitasu-
nak egiten, tailerrean, jatetxean.  
deitu 943 79 96 25 edo 647 
10 58 72 zenbakietara 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
lanerako gertu. eskarmentua 
daukat nagusiak eta umeak 
zaintzen. 673 78 08 99 edo 
698 39 83 62 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
lanerako gertu: nagusiak zain-
tzen, garbitasunak egiten eta 
abar. etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. ordutegi malgua 
dut. 602 69 31 56 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
nagusiak eta umeak zaintzeko 
gertu. baita garbitasun lanetan 
ere. etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. 14 urteko eskarmentua 
daukat. 634 11 31 09 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
n a g u s i a k  z a i n t ze ko  g e r t u , 
14:00etatik aurrera eta baita 
gauetan ere. 637 18 07 23 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
nagusiak zaintzeko gertu. 672 
98 20 91 

Debagoiena. erizain lagun-
tzailea nagusiak, laguntza behar 
duten pertsonak edota gaixoak 
zaintzeko gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
602 51 67 28 

Debagoiena. gi zonezkoa 
gertu gauetan gaixoak ospita-
lean zaintzeko. 664 02 92 98 

Debagoiena. lan bila nabil. 
umeak edo nagusiak zainduko 
nituzke, orduka edo etxean 
bertan bizi izanda. garbitasun 
lanetarako ere gertu nago. 636 
41 98 14 edo 631 28 22 03 

Debagoiena. mutil arduratsua 
lan bila dabil. sukaldeko eta 
geriatriako ikasketak ditut. 
sukaldari lanetan, garbitasun 
lanetan edo nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
633 28 81 24 

Debagoiena. mutila lanerako 
gartu. esperientzia daukat logis-
tika arloan, banaketan eta igel-
tsaritzan. gidabaimena eta 
autoa dauzkat. erabateko pres-
tutasuna egutegi zein ordutegi 
aldetik. 697 84 88 79 edo 632 
70 69 95 

Debagoiena. mutila lanerako 
gertu. Pertgsonen zaintzan, 
garbiketan, tabernak, gidari, 
mekanikari eta abar. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
636 60 48 51 

Debagoiena. mutila lorazain 
jarduteko gertu. esperientzia 
daukat bai makinekin, mante-
nuan eta orokorrean, lorazaintza 
lanetan. 654 12 06 19 

Debagoiena. mutila pertsonak 
zaintzen edo sukalde laguntzai-
le jarduteko gertu. legezko 
paperak eguneratuta dauzkat. 
deitu telefono zenbaki honetara: 
632 26 01 84 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen etxean bertan bizi izaten 
lana egingo nuke. erreferentzia 
onak ditut eta dokumentazioa 
egunean. deitu telefono zenba-
ki honetara: 619 18 81 86 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke, etxean 
bertan bizi izaten edo orduka. 
garbitasun lanak ere egingo 
nituzke eta baita umeak zaindu 
ere. astelehenetik ostirale-
ra.682 31 97 37 edo 603 22 
53 66 

Debagoiena. neska arduratsua 
eta esperientziaduna umeak 
zaintzeko, orduka garbiketak 
egiteko, zein nagusiak lagundu 
edo paseoan ateratzeko gertu. 
695 73 87 95 

Debagoiena. neska espainia-
rra gertu nagusiak zaindu eta 
etxeak garbitzeko. esperientzia-
duna. 633 84 65 30 

Debagoiena. neska lanerako 
gartu. esperientzia daukat logis-
tika arloan, denetariko garbita-
sunak egiten, sukalde laguntzai-
le zein nagusiak zaintzen. era-
bateko prestutasuna egutegi 
zein ordutegi aldetik. 632 70 72 
89 edo 697 84 88 79 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: sukalde laguntzaile, per-
tsonen zaintzan, garbitasunean 
eta abar. autoa daukat. eskoria-
tzan bizi naiz baina debagoiena 
guztian lan egingo nuke. deitu 
telefono zenbaki honetara: 636 
11 23 40 

Debagoiena. neska nagusiak 
edo umeak zaintzeko gertu 
etxean bertan bizi izaten, egunez 
edota orduka. 603 21 91 32 

Debagoiena. orduka lan egin-
go nuke etxeko lanak egiten 
edota nagusiak zaintzen. espe-
rientziaduna naiz eta erreferen-
t z i a k  ze i n  l e g ez ko  pa p e ra k 
dauzkat. 638 93 11 48 

Debagoiena. Pertsonak zain-
tzeko gertu nago, etxean bertan 
bizi izaten, egun osoz edo ordu-
ka. 602 64 68 17 

Debagoiena. zortzi urteko 
esperientzia duen neska gertu 
nagusiak zaintzeko, garbitasu-
nean jarduteko edo sukalde 
laguntzaile aritzeko. oeduka zein 
etxean bertan bizi izaten. 634 
84 41 94 

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. 
696 32 13 69 

gasteiz. Pertsona nagusiak 
zainduko nituzke. erreferentzia 
onak dauzkat. 649 63 23 24 
edo 633 52 95 02 

klinika laguntzailea. 20 
urteko esperientzia duen klinika 
laguntzaileak bere burua eskain-
tzen du pertsonak zaintzeko, bai 
etxeetan bai ospitaleetan, egu-
nez edo gauez. 609 98 02 52 
edo 943 79 77 44 

lan ezberdinak. lan ezberdi-
netan lagun zaitzaket: iturgin 
lanak, margo lanak, garbiketa 
lanak, mudantzak. . aurretik 
ibilia naiz mota horietako lanak 
egiten. 631 29 77 31 

zaintza lanak. debagoienan 
pertsona helduak zainduko 
nituzke, etxean edota ospitalean. 
garbiketa lanak ere egin ditzaket. 
615 75 98 66 

 

5. irakaSkuntza

501. JaSo
klase partikularretako ira-
kasle bila. bigarren batxiler-
goko biologia eta kimika ikas-
gaietako klaseak jasotzeko ira-
kasle bila. 685 77 68 84 

Programazioa. muko lehen 
mailako ikaslea naiz eta progra-
mazioan C++ lengoaian eskola 
partikularrak emango dizkidan 
norbait behar dut. 606 89 32 
80 edo 610 33 67 04 

 
502. eMan

Donostia. Psikologia ikasleak 
umeei lengoaia, ingeles eta 
matematika eskola partikularrak 
ematen dizkie. merke. antigua 
auzoan. 679 74 00 61 

 

7. aniMaliak

701. SalDu
behorra. gainean ibiltzeko 
behorra salgai. oso mantsoa. 
695 73 67 61 

 
703. eMan

txakurra oparitu. baserri 
batean 5 urteko txakurra oparitu 
gura dute. etxeko zaindaria da. 
20:00etatik aurrera deitu. 677 
78 37 72 

txakurra oparitu. setter 
Vitoron arrazako txakurra opari-
tu gura dut, ezin dudalako behar 
bezala zaindu. hiru koloretakoa. 

arra. urtebete du. kontaktua, 
Javier. 695 75 52 70 

 

8. Denetarik

806. galDu
audifonoa bergaran. asteaz-
ken arratsaldean, otsailaren 
5ean, diru-zorroa galdu nuen 
bergarako san martin agirre 
eskola aurrean. bi txartel eta 
audifonoa zeuden barruan. 
topatuz gero deitu zenbaki 
honetara, mesedez: 605 72 50 
85 

Patinetea bergaran. torpedo 
markako patinetea desagertu 
da. horia eta gurpil urdinekin. 
665 70 64 46 

 
808. beStelakoak

Oñatitik sagardotegirako 
autobusa. otsailaren 22an 
sagardotegira goaz eta autobu-
sa elkarbanatzeko beste koadri-
la baten bila gabiltza. 666 21 
73 48 

Sagardotegira. martxoaren 
8an, sagardotegira joateko 
asmoz, autobus bat betetzeko 
arrasate edo inguruko beste 
talde batzuen bila gabiltza. gu 
8 bat pertsona gara. deitu tele-
fono zenbaki honetara: 943 77 
04 86 

 

9. HarreManak

904. beStelakoak
informatika-ingelesa. infor-
matika eta sare-sozialen erabi-
leran lagunduko didan norbait 
behar dut. trukean ingeles esko-
lak emango nizkioke. deitu 
zenbaki honetara:  637 52 89 
83 

zerbitzaria eta sukaldaria
eskoriatzako kafetegi-jatetxe baterako 

zerbitzaria  eta sukaldaria behar ditugu.
ezinbestekoa esperientzia. 

bidali curriculuma: cafeteriacocina@gmail.com

komertzialak
behar dira. goi mailako 

heziketa zikloa eta 
euskara. 18:00etatik 

20:00etara deitu. 
635 73 83 44

GARAJE ITXIAK SALGAI 
URIBARRI AUZOAN

(ARRASATE)
• Aireztatuak eta 4 metro baino gehiagoko 

altuera.
• Camper estiloko furgonetentzat edota 

kirol materiala gordetzeko egokia.
• Garajeen sarrera-atearen altuera 2,7 m.

InFORMA ZAITEZ!
943 31 68 68

zure iragarkiak
iragarkia Jartzeko biDeak: 

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

egueneko 16:00ak 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.

- Profesionalen moduluak. 

P r e z i o  b e r e z i a  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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zAPAtuA, 22

egubakoitzean baino eguraldi 
hobea egingo du zapatuan: ten-
peratura igo egingo da eta zeruan 
laino gutxi izango ditugu.

dOmekA, 23

tenperatura antzera mantendu-
ko da. Hala ere, zeruan laino 
gehiago nagusituko dira, ostarte 
batzuk zabalduko diren arren.

Max. 11º

Min. 5º

Max. 11º

Min. 5º

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

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

Asteburuan ez du euri 
askorik egingo, eta, zerua 
lainotuta egongo den arren, 
ostarteak izango ditugu.

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

gazte ikaStaroak
Argazkigintza. Arrasateko 
udaleko gazteria saila. Argaz-
kigintzaren oinarrizko kontzep-
tuak, photoshop eta Lightroom 
programak. martxoaren 18tik 
apirilaren 29ra, martitzenetan, 
18:00-20:00. Antonio muri-
lloren eskutik. prezioa: 25 euro; 
eta 15 euro ikasle edo langa-
beek. 

bideogintza Arrasateko uda-
leko gazteria saila. grabaketak 
editatzen ikasteko tailerra. Bi 
saio: martxoaren 19an eta 
26an, eguaztenak, 18:00
-20:00. imanol Belokiren 
eskutik. prezioa: 10 euro; eta 
5 euro ikasle edo langabeek.

lana
begiraleak eta koordinatzai-
leak. zumaiako udala. udako 
udalekuetarako koordinatzai-
leak eta begiraleak behar dira. 

Baldintzak hauek izango dira: 
18 urte beteta izatea, dBHko 
titulua, begirale titulua, eus-
kara jakitea. izena emateko 
azken eguna izango da: mar-
txoak 4. 

Hainbat postu. tabakalera. 
mediazio koordinatzailea, man-
tentze-lanen burua, praktika 
garaikideen arduraduna, pla-
taforma digitalen eta komuni-
kazio koordinatzailea eta sis-
tema teknologikoen arduradu-
na. Azken eguna izango da: 
otsailak 28. 

Hainbat postu. Finantzen 
euskal institutua. Aholkularitza 
juridikoko arlo-arduraduna, 
finantza operazioetako arlo
-arduraduna, inbertsioetako 
teknikari analista, kontabilita-
te eta finantza teknikaria. Ize-
na emateko azken eguna izan-
go da: martxoak 5. 

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

astelehena, 24 martitzena, 25 eguaztena, 26 eguena, 27zaPatua, 22 domeka, 23egubakoitza, 21

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 ikusmira: gaztelu zahar 

txokoa

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak

15:00 tripa-zorri

15:30 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak

17:00 kantari

17:30 ikusmira: gaztelu zahar 

txokoa

17:50 ur eta lur

18:30 berriak

19:00 erreportajea

19:30 harmailatik

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 harmailatik

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak

23:30 gurean gaur

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 harmailatik

12:00 ikusi irratia: ordiziarock

12:50 ikusmira: segundo olaeta

13:05 aizank!

13:45 ikusmira: zeramika tailerra

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 harmailatik

15:30 onein: arroz krematsua

15:55 zorion agurrak

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 atik zra

18:00 tripa-zorri

18:30 berriak

19:00 Pedalka

19:30 kantari

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 harira

23:00 berriak

23:30 gurean gaur

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 harira

12:00 erreportajea: hazitik garbi

12:30 klaketa

13:15 ikusmira: segundo olaeta

13:30 kantari

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 harira

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 kantari

17:30 klaketa

18:15 ikusmira: zeramika tailerra

18:30 berriak

19:00 harira

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 Pedalka

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak

23:30 gurean gaur

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 Pedalka

12:00 erreportajea: slow fashion

12:30 atik zra

13:30 ikusmira: gaztelu zahar 

txokoa

13:50 zorion agurrak

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 Pedalka

15:30 onein: berenjena beteak

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 bideo klipak

17:40 ur eta lur

18:10 ikusmira: zeramika tailerra

18:30 berriak

19:00 Pedalka

19:30 kantari

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 erreportajea: hazitik garbi

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak

23:30 gurean gaur

23:50 debagoiena zuzenean

10:00 kantari

11:00 debagoiena zuzenean

12:00 ur eta lur

12:30 onein: arroz krematsua

12:55 ikusi irratia: ordiziarock

13:45 aizank!

14:30 ikusmira: gaztelu zahar 

txokoa

14:50 zorion agurrak

14:55 berriak

15:00 debagoiena zuzenean 

16:00 onein: ahate entsalada

16:40 Pedalka

17:10 ikusi irratia: ordiziarock

17:55 zorion agurrak

18:00 kantari

19:00 debagoiena zuzenean 

20:00 berriak

20:05 atik zra

21:00 ikusmira: segundo olaeta

21:15 klaketa

22:00 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak

23:05 atik zra

00:00 Pedalka

00:30 debagoiena zuzenean 

10:00 kantari

11:00 zorion agurrak

11:05 tripa-zorri

11:35 Pedalka

12:05 onein: barazki tortila

12:25 zorion agurrak

12:30 ikusmira: gaztelu zahar 

txokoa

12:55 berriak

13:00 debagoiena zuzenean 

14:00 zorion agurrak

14:05 atik zra

15:00 kantari

16:00 erreportajea: slow fashion

16:30 Pedalka

17:00 debagoiena zuzenean 

18:00 berriak

18:05 ikusmira: zeramika tailerra

18:20 ikusi irratia: ordiziarock

19:10 klaketa

20:00 aizank!

20:45 zorion agurrak

20:50 berriak

21:00 debagoiena zuzenean 

22:00 Pedalka

22:30 ikusmira: gaztelu zahar 

txokoa

22:50 atik zra

23:50 debagoiena zuzenean 

12:00 ur eta lur

12:35 atik zra: lomce legea

13:35 kantari

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 ikusmira: asmo txarrak

15:20 onein: muskuiluak

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 kantari

17:30 klaketa

18:15 erreportajea

18:30 berriak

19:00 Pedalka

19:30 aizank!

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 erreportajea: kontsumo 

ereduari buelta

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak

23:30 gurean gaur

23:50 ikusi irratia: Joseba insausti

00:35 debagoiena zuzenean

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g o i e n a n

goienA

'badira bagara' 
berbagai
egubakoitzean estreinatuko du 
goiena telebistak beste saio bat: 
Tertulia. Larraitz zeberiok aur-
keztuko du eta lehenengo saioan 
Badira Bagara izeneko ikus-en-
tzunezkoa izango dute berbagai 
solaskideek. gero, dokumentala 
eskainiko dizuegu.
'tertulia'
egubakoitza, 19:00

goienA

arrasateko alkatea 
lehenengo saioan
martitzenean Harira saioa estrei-
natuko du goiena telebistak eta 
debagoieneko alkateak elkarriz-
ketatuko ditu eneko Azkarate 
aurkezleak astero saio horretan. 
Lehenengo gonbidatua inazio 
Azkarragaurizar Arrasateko alka-
tea izango da.
'Harira'
martitzena, 22:00

ARRASATE IRRATIA

Kooltur Ostegunak egitas-
moaren barruan, Khea 
Ziater antzerkia eskainiko 
dute eguenean Arrasateko 
gaztetxean. Bertara joateko 
sarrerak lortu nahi badi-
tuzu, deitu 943 25 05 05 
telefonora edo, bestela, ida-
tzi irratia@goiena.com hel-
bidera. Hartu parte zozke-
tan eta zorte on!

'khea ziater' 
antzerkirako sarrerak 
zozketatuko ditugu

Besteak beste, Mikel Paga-
di aktoreari egindako elka-
rrizketa entzun ahal izan-
go duzue. Elgetan egingo 
duten Potologuak izeneko 
antzezlanari buruz hitz 
egingo digu Pagadik. Bes-
talde, Amaia Merino zine 
ekoizlea ere izango dugu, 
107.7an, Asier eta Biok lana-
ri buruz berbetan.

asteko gainbegiratua 
zapatu eta domekan 
10:00etatik aurrera

g u a r d i a ko  fa r m a z i a k

arrasate

egubakoitza, 21 m.fCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

zapatua, 22 fernandez maisu aranbarri  kalea 1 943 79 22 26

Domeka, 23 irizar erguin 11 943 79 12 39

astelehena, 24 amezua sta. marina 32 943 79 09 74

Martitzena, 25 esPañol morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

eguaztena, 26 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

eguena, 27 etXeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

bergara

egubakoitza, 21 mozos iparragirre 2 943 76 12 15

zapatua, 22 urrutikoetXea orixondo plaza 4 943 76 11 74

Domeka, 23 urrutikoetXea orixondo plaza 4 943 76 11 74

astelehena, 24 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

Martitzena, 25 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

eguaztena, 26 estella matxiategi 5 943 76 19 63

eguena, 27 mozos iparragirre 2 943 76 12 15

oñati

egubakoitza, 21 garate kale barria,  42 943 78 05 58

zapatua, 22 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Domeka, 23 garate kale barria,  42 943 78 05 58

astelehena, 24 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Martitzena, 25 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

eguaztena, 26 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16

eguena, 27 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16

farmazien eskuko telefonoetarako 2014 egutegia eskuratzeko, bidali farMa 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).
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Consuelo rubio Herrero.  arrasaten, otsailaren 12an. 92 urte.
Jose M. izturitz Sanz.  arrasaten, otsailaren 12an. 82 urte.
alberto urtzelai lonbide.  aretxabaletan, otsailaren 13an. 77 urte.
tomas aizpeurrutia Mendiguren.  oñatin, otsailaren 13an. 93 urte.
gregorio romanelli Sangines.  elgetan, otsailaren 14an. 78 urte.
Migel Mugartza erostarbe.  oñatin, otsailaren 15ean. 85 urte.
karmelo arzelus Mujika.  bergaran, otsailaren 15ean. 70 urte.
Jose irazabal arantzabal.  bergaran, otsailaren 15ean. 85 urte.
araceli Martinez franco.  arrasaten, otsailaren 16an. 86 urte.
fredezvinda garcia barbero.  arrasaten, otsailaren 16an. 92 urte.
Juan Dominguez rosado.  arrasaten, otsailaren 16an. 90 urte.
felipe Santamaria ajuriagerra.  arrasaten, otsailaren 16an. 82 urte.
felix eguren azkorbebeitia. bergaran, otsailaren 17an. 88 urte.
beatriz altuna urdingio.  arrasaten, otsailaren 19an. 86 urte.

h i l da koa k
oroigArriA

2014ko otsailaren 15ean hil zen, 70 urte zituela.

Gatzagako lagunak.
Bergaran, 2014ko otsailaren 21ean.

Goxotasunaren bidea
izan da zurea

zure tartekoek gordeko dute bihotzean 
aitta-aittitte maitea.

Karmelo
Arzelus Mujika

esker onA

2014ko otsailaren 15ean hil zen, 70 urte zituela.

Bergaran, 2014ko otsailaren 21ean.

hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak 
bidali zenizkigutenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

—
Sustraiak sendo eta hegoak arin.

Karmelo
Arzelus Mujika

esker onA

2014ko otsailaren 15ean hil zen, 85 urte zituela.

Oñatin, 2014ko otsailaren 21ean.

hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak 
bidali zenizkigutenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

—
ondra-meza zapatuan izango da, otsailaren 22an,

19:30ean, oñatiko agustindarren elizan. 
bertaratuko zaretenoi, aldez aurretik eskerrik asko.

Miguel 
Mugarza Erostarbe

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.

esker onA

 arlette Conderen alarguna 

bergaran hil zen 2014ko otsailaren 17an, 88 urte zituela.

Bergaran, 2014ko otsailaren 21ean.

momentu latz hauetan gurekin egon zareten 
guztioi eskerrik asko, familiaren izenean.

Felix 
Eguren Azkorbebeitia

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

harira harira harira harira harira harira
harira harira harira harira harira harira
harira harira harira harira harira harira
harira harira harira harira harira harira

Herri ordezkariekin elkarrizketak
eneko Azkaratek aurkeztuta

martitzena, otsailak 25, 22:00 eta 00:20

HArirA

inAziO 
AzkArrAGAurizAr

Parte hartzeko: 
· posta elektronikoz: harira@goiena.com
· twitter: #harira
· Whatsapp: 688 69 00 17 (ahots- edo testu-mezua)
· telegram: 688 69 00 17 (ahots- edo testu-mezua)
· erantzungailu automatikoa: 688 69 00 17

bertakoa 
eta 
sasoikoa
telebistako 
programazio 
berria

esker onA

 

2014ko otsailaren 15ean hil zen, 85 urte zituela.

Bergaran, 2014ko otsailaren 21ean.

hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak 
bidali zenizkigutenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.

—
Izan zarenagatik eta erakutsi 

diguzunagatik ez zaitugu inoiz ahaztuko. 

Jose
Irazabal Aranzabal

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Hain une delikatu batek eskatzen duen errespetu, arreta eta ar-
dura 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.
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Mary Poppins estreinatu 
zenetik 50 urte pasatu 
dira. Filma oso 

ezaguna da eta hango kantuak 
behin baino gehiagotan abestu 
izan ditugu. Orain, Al encuentro 
de Mr. Banks pelikulan, Mary 
Poppins filmaren sortze 
prozesua kontatzen zaigu. Walt 
Disneyk zinemara egokitu nahi 
izan zuen P.L. Traversek 
idatzitako liburu ezaguna. 
Helburua lortu zuen, baina 20 
urte pasa ziren. Idazleak ez 
zuen nahi bere liburua zineman 
ikustea: marrazki bizidunak, 
abestiak… osagai horiekin 
inozokeri bat bakarrik atera 
zitekeela pentsatzen zuen.  
Oraingo pelikulan, bien arteko 
azken negoziazioak ikusiko 
ditugu. Idazlea Hollywoodera 

joango da, eta Disneyk bere 
trikimailuak erabiliko ditu 
Traversek iritziz aldatzea lortu 
arte. Honekin batera, 
tartekatuta, idazlearen 
haurtzaroa ikusiko dugu: 
Australiako basetxe baten bizi 
zela, egoera ekonomikoa nahiko 
larria zuela, eta aitarekin 
izandako harreman berezia: 
aitak errealitatearekin topo 
egiten zuen, baina alabari 
fantasiaren garrantzia 
erakusten ahalegindu zen. 
Horrek guztiorrek, aztarna 
sakona utzi zuen idazlearen 
oroimenean eta izaeran.  Hori 
horrela, duela hainbat urte 
gertatutakoak P.L. Traversen 
portaerari zentzua emango dio: 
oraindik haurtzaroko zama 
bizkarrean darama.

Emma Thompson eta Tom 
Hanks dira Travers eta Disney. 
Biak oso aktore onak dira eta 
horien lanean datza filmaren 
balio nagusia. Ikusmen bat 
sortzeko prozesua askotan 
agertu da zineman: gidoilariak, 
ekoizleak, entseguak, aktoreen 
arteko harremanak… 
Erakargarria izaten da 
prozesuaren garapena ikustea. 
Deskribapen horretan daude 
filmaren momentu onenak. 
Iraganean oinarritzen den 
istorioa, aldiz, zerbait bigunagoa 
da. Polita eta sentibera izan nahi 
du eta bide erdian geratzen da: 
ez dio istorio berriari behar duen 
indarrik ematen eta horrela 
filmak ez du hondarrik uzten.

Haurtzaroko zama

arraSate

AMAIA ANtZOKIA

asier eta biok
zapatua: 19:30, 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

el caballero Don laton
zapatua eta domeka: 
17:00.

oñati

KULtUrA EtxEA

el lobo de Wall Street
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

el cabalerro Don laton
zapatua eta domeka: 
17:00.

aretxabaleta

KULtUrA EtxEA

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

un pez fuera del mar
zapatua eta domeka: 
17:00.

eibar

cOLIsEO

Presentimientos
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

Mandela
zapatua: 17:00, 22.30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30..

ANtZOKIA

la legopelicula
zapatua eta domeka: 
17:00.

agosto
zapatua: 19:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

turandot
zapatua: 22:00.

gaSteiz

BOULEVArD

Monuments men
egubakoitza: 17:45, 20:15, 
22:45.
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
zapatua eta domeka: 
17:00, 19:30, 22:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:50, 20:30.
eguaztena: 19:00, 21:30.

Hercules
egubakoitza eta zapatua: 
23:30.
zapatua eta domeka: 
16:00.
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 21:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:40, 20:20.
eguaztena: 18:30, 21:00.

la legopelicula
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:10.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:00.
eguaztena: 18:00, 20:10.

robocop
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
zapatua eta domeka: 
15:45.
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:00, 20:15.
eguaztena: 18:00, 20:15, 
22:30.

Vivir es facil con los 
ojos cerrados
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:00, 22:15.
zapatuta eta domeka: 
15:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:25.
eguaztena: 17:45, 20:00, 
22:15.

el lobo de Wall Street
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 21:30.
egubakoitza eta zapatua: 
19:00, 22:30.
domeka: 19:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:00, 18:30, 
20:15.
eguaztena: 18:00, 19:00, 
22:30.

Jack ryan
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
egubakoitzetik domekara: 
20:05, 22:20.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:25.
eguaztena: 20:05, 22:20.

la legopelicula 3D
zapatua eta domeka: 
15:50.

las brujas de 
zugarramurdi
domeka: 22:30.
eguaztena: 22:30.

blue Jasmine
zapatua: 00:55.
martitzena: 17:30.

Cuento de invierno
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:15.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:15.
eguaztena: 20:00, 22:15.

la ladrona de libros
zapatua eta domeka: 
17:00.

la gran estafa 
americana
egubakoitzetik domekara: 
19:30, 22:15.
zapatua eta domeka: 
16:45.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 19:00.
eguaztena: 19:30, 22:15.

frozen
egubakoitzetik domekara: 
17:45.
zapatua eta domeka: 
15:30.

lluvia de albondigas
zapatua: 15:50.

futbolin
domeka: 15:50.

gravity 3D
egubakoitza: 00:55.
astelehena: 17:30.

nebraska
egubakoitzetik domekara: 
17:50.
zapatua eta domeka: 
15:35.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:05.
eguaztena: 17:50.

Capitan Phillips
egubakoitza: 00:30.

Hercules
zapatua: 00:30.

agosto
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:35.

12 años de esclavitud
egubakoitzetik domekara: 
22:20.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:10.
eguaztena: 22:20.

tres bodas de mas
eguena: 17:30:

al encuentro de Mr. 
banks
eguaztena: 17:30.

FLOrIDA

Monuments men
egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:30, 20:00, 
22.30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

alabama Monroe
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

el lobo de Wall Street
egubakoitzetik eguenera: 
19:15.
astelehenean, jatorrizko 
bertsioan.

la segunda mujer
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 18:15.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

la gran belleza
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
19:00.
martitzenean, jatorrizko 
bertsioan.

la legopelicula
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00.

nebraska
egubakoitza: 17:00, 
19:30, 22:30.
zapatua e ta domeka: 
19:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:30.
eguaztenean, jatorrizko 
bertsioan.

Her
egubakoitzetik domekara: 
17:15, 19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:15, 19:45.
eguenean, jatorrizko 
bertsioan.

la mujer del chatarrero
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 20:35, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 18:30.

Vivir es facil con los 
ojos cerrados
egubakoitzetik domekara: 
18:30.
astelehenetik eguenera: 
20:15.

la gran estafa 
americana
egubakoitza: 17:00, 
22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

Cuando todo esta 
perdido
egubakoitzetik eguenera: 
19:45.

ernest & Celestine
zapatua eta domeka: 
12:00.

futbolin
zapatua eta domeka: 
17:00.

al enCuentro De Mr. bankS  

zuzendaria: John lee hancock.
Herrialdea: Xxxx.
urtea: 2013.
aktoreak: emma thompson, tom hanks, 
Colin farrell.
iraupena: 00 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

kritikA

zinemA

bergara '30 urte kolpez kolpe' 
dokumentala
Hala Bedi irratiaren dokumen-
tala emango dute. Ostean, tertu-
lia egingo dute.
etzi, domeka, gaztetxean, 19:00etan.

bergara Sexualitateari buruzko 
dokumentala
Lucia Egañak zuzendutako Nire 
sexualitatea sorkuntza artistiko 
bat da dokumentala da emango 
dutena. Bartzelonako post-pornoan 
lan egiten duten pertsona eta 
kolektiboen aurkezpena. Sarrera, 
hiru euro.
otsailaren 26an, zabalotegin, 20:00etan.

oñati 'guadalquivir' dokumentala
Gutierrez Acharen pelikula. Cazor-
la, Sierra Morena eta Doñanako 
irudiak erakusten ditu.
otsailaren 27an, kultura etxean, 20:00etan.

uMeak

oñati xake aste bukaera
Xakea izango da nagusi gaztele-
kuan: egubakoitzean, topalekuko 
VII. txapelketa jokatuko dute; eta 
zapatuan, kuboko VI. txapelketa. 
Izen-emate epeak zabalik egongo 
dira txapelketak hasi arte. 
gaur, egubakoitza, eta bihar, zapatua, 
gaztelekuan, 18:30ean eta 17:00etan.

eSkoriatza Wii eta mahai-futbol 
txapelketak
Eskoriatzako 8 eta 12 urte bitar-
teko neska-mutilendako wii eta 
mahai-futbol txapelketak egingo 
dituzte. Doako txapelketak.
bihar, zapatua, tortolis ludotekan, 17:30ean. 

beStelakoak

arraSate 11. merkemerkaua
Arrasateko Ibai-Arte merkatari 
elkarteak 11. merkemerkaua egin-
go du. Herriko 35 saltoki kalera 
irtengo dira, udazkeneko eta 
neguko stock-a prezio erakarga-
rrietan saltzeko.  
bihar, zapatua, erdiguneko kaleetan, 10:00etatik 
20:00etara arte. 

antzuola Sorgin-dantza: 
entseguak
Martxoaren 2an kalera irtengo 
dira antzuolarrak Aratusteak 
ospatzeko. Bada, egun horretan 
egingo duten sorgin-dantza entsea-

tzeko bi saio egingo dituzte: otsai-
laren 22an bata eta martxoaren 
1ean bestea. 
bihar, zapatua, torresoroan, 11:30ean.

elgeta oiz aldera irteera
Zortzi irteera aurreikusten dituz-
te Elgetako Kantsatzeke mendi 
taldean 2014rako. Horietako lehe-
na domekan egingo dute: Oiz 
aldera izango da. 
etzi, domeka, mendizaleen plazatik, 08:00etan. 

arraSate Mendi zeharkaldia 
erraketekin
Besaide Mendizale Elkarteak erra-
ketekin egiteko mendi zeharkaldia 
irteera antolatu du martxoaren 
1-2ko aste bukaerarako. Hain zuzen, 
Midi D'ossauri Bira egingo dute. 
Otsailaren 24a da izena emateko 
azken eguna, 19:30etik 20:30era, 
Besaideren egoitzan.
martxoak 1 eta 2, autobus geltokitik irtenda.

oñati zinekluba, gaztetxean
1969. urtean Costa-Gavrasek zuzen-
dutako Z pelikularen protagonis-
tak Jean-Louis Trintignan, Jac-
ques Perrin eta Irene Papas 
dira.  
etzi, domeka, antixenan, 19:00etan.

Debagoiena auzoetako plastiko 
bilketa
Siloa estaltzeko eta belar boleta-
ko, berotegietako eta ortuetako 
plastiko beltza eta berotegietako 
plastiko zuria batuko dute Esko-
riatzako, Aretxabaletako, Antzuo-
lako, Oñatiko eta Bergarako 
hainbat lekutan.
otsailaren 25ean, hainbat lekutan, 17:00etan. 

HitzalDiak

bergara 'euskal inauteriak eta 
hartza' berbaldia
Jose Antonio Azpiazu ikerlariak 
Aratusteen eta jai horietako per-
tsonaietako bat den hartzaren 
gainean egingo du berba. 
otsailaren 24an, irizar jauregian, 19:00etan.

oñati ingurumen jardunaldietako 
hitzaldia
Iñigo Azua mikrobiologoa eta 
EHUko irakaslea izango da hiz-
laria, eta landuko duen gaia, 
hauxe: 42.000 miliako itsapeko 
bidaia; Malaspina 2010: zirkum-
nabigazio espedizioa. Natur Esko-
lak antolatuta. 
otsailaren 25ean, kultura etxean, 19:00etan.

irAti goitiA

bergara inbasio napoleonikoen gaineko erakusketa
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostia San Sebastian 2016 
Fundazioak eta Bergarako, Irungo eta Tolosako udalek elka-
rrekin bultzatutako proiektua da. Gaur da 1808-1813. Inbasio 
napoleonikoak erakusketa ikusteko azken eguna.
gaur, egubakoitza, aroztegin, 18:00etatik 20:00etara.

MuSika

bergara rolling Dice taldea
Donostiako boskoteak girotuko 
du Laino skate-guneko oholtza.  
Rock musika egiten du. Sarrera 
doan izango da. 
gaur,egubakoitza, laino skaten, 21:30ean.

oñati MobyDick gaztetxean
MobyDick artistaren izenaren 
atzean Eneko Burzako dago. Anti-
xenan Cotard Delusion diskoa 
aurkeztuko du. 
gaur,egubakoitza, antixenan, 22:00etan. 

bergara DJ jaialdia
Amaia Txintxurretarekin musi-
ka emanaldia Zabalotegin. Gaz-
tetxoendako izango da, doan.
bihar, zapatua, zabalotegin, 18:30ean.

arraSate Disko festa, oihan 
Vegarekin
Oihan Vega aurkezle eta esatariak 
disko festa egingo du erdiguneko 
gazte txokoan. Herriko disko 
festarik handienak egin ditu ber-
gararrak; adibidez, Donostian, 
Aste Nagusian Zurriolako hon-
dartzan 3.000 pertsonaren aurrean 
eta Kilometroak eta Ibilaldia 
jaialdietan 8.000 pertsonarekin.
bihar, zapatua, zabalotegin, 18:30ean.

oñati 'ikastetxeak kantari' delako 
kontzertua
Elkar Hezi, Txantxiku Ikastola 
eta Urgain ikastetxeetako abes-
batzek parte hartuko dute.
bihar, zapatua, santa anan, 19:00etan.

antzuola lau talde zuzenean
Inquietud (Zaragoza), Ernia 
(Zarautz), Crimental (Bilbo) eta 
Colapso (Beasain) taldeek kon-
tzertua egingo dute. Ondoren, 
Jar Itzazu Tapoiak Mezedez! irra-
tsaioko kideek musika jarriko 
dute. Sarrera, hiru euro.
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:15ean. 

elgeta rock gaua
Punk musika izango da nagusi 
gaztetxean. Han egongo dira Toni 
Metralla Y Los Antibalas, Unde-
cimo Mandamiento eta Odolkiak 
Ordainetan taldeak.
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:30ean.

oñati okene abrego eta Mariano 
Hurtado
Bap! taldeko kide ohi eta egun 
Inoren Ero Ni taldeko abeslaria 
dugu Okene Abrego. Erritmo 

azkar eta oldarkorrak jorratu 
izan ditu beti Abregok, bere ahots 
berezi eta sakonarekin. Emanal-
dian, Inoren Ero Ni taldeko Maria-
no Hurtado baxu-jotzailea izango 
du lagun. 
etzi, domeka, Pako tabernan, 19:30ean. 

antzerkia

eSkoriatza 'euskalduna naiz eta 
arraroa nago'
Euskalduna naiz eta arraroa nago 
delako saioa egingo dute Ballry 
Manley Barry Barrez eta Aitor 
Xarterina Baltziskueta bakarla-
riek. Sarrera doan da herritar 
guztiendako.
gaur, egubakoitza, unibertsitatean, 22:30ean. 

oSPakizunak

bergara artzain eguna
Debagoieneko III. Artzain Eguna 
ospatuko dute. Besteak beste, 
artzainen azoka, tailerrak, hain-
bat produkturen dastatzeak, hau-
rrendako jolasak, argazki lehia-
keta eta bisita gidatuak egingo 

dituzte, Debagoieneko Manko-
munitatearen eskutik.
bihar, zapatua, san martin plazan, 10:00etatik 
14:00etara arte.

arraSate zuhaitz eguna, espezie 
jangarriak landatzea helburu
Arrasateko Udalak Zuhaitz Egu-
na egingo du bihar. Musakolako 
Antoniñaerreka inguruan Udalak 
duen 14 hektareako lursail baten 
egingo dira landaketak. Arrasa-
te Institutuko goiko eraikinaren 
aparkalekuan elkartuko dira.  
bihar, zapatua,  antoniñaerrekan, 10:00etan.

oñati zuhaitz eguna
Ingurumen jardunaldietan, herri-
guneko parkeetan zuhaitz landa-
keta egingo dute Natur Eskola-
koekin. Herritar guztiak gonbi-
datu dituzte landaketan parte 
hartzera.
etzi, domeka, herri guneko parketan, 10:00etan. 

erakuSketa

aretxabaleta 'atxuri 1' 
erakusketa
Gaur da Helena Azkarragauza-
rrenak, Amaia Martinez de Are-

nazak eta Nagore Uriartek elka-
rrekin egindako erakusketa 
ikusteko azken eguna. 
otsailaren 28ra arte, arkupen. 

oñati 'egurra eta natura'
Imanol Artolak, Oñatiko baso-
zainak, inguruetako mendietan 
jasotako egur eta bestelako ele-
mentuekin egindako eskulturak 
daude ikusgai Egurra eta natura  
izeneko erakusketan. Hain zuzen 
ere, Oñatiko ingurumen jardu-
naldietako ekintza da, Natur 
Eskolak antolatutakoa, beste 
hainbat hitzaldi eta ikus-entzu-
nezkorekin batera. 
martxoaren 2ra arte, kultura etxean, 18:00etatik 
20:00etara.

kirola

arraSate aukearen ate irekiak: 
gimnasia abdominal hipopresiboa 
eta yoga
Aukeak ate irekiak antolatu ditu 
gimnasia abdominal hipopresiboa 
(17:30) eta yoga (18:30) ezagutzeko. 
Interesatuek Musakolako kirol-
degian eman behar dute izena.  
gaur, egubakoitza, musakolan, 17:30ean.

oñati 'urrezko aizkora' sariko 
finalerdia
Atutxa-Mugertza bikotea Olasa-
gasti-Cañabares bikotearen kon-
tra lehiatuko da. Sei lan egingo 
dituzte: kolpeka, erlojuaren kon-
tra, abiadura, enborra zutik eta 
etzanda. Ikuskizuna osatuz, Ize-
ta aita-semeek erakustaldia egin-
go dute harriak jasotzen. Sarre-
ra, hamar euro. 
etzi, domeka, zubikoan, 12:00etan.

iPuin kontaketa

bergara umeendako saioa
Karabi-Karaba delako saioa egin-
go du Ines Bengoak haurrendako. 
Emanaldi bikoitza egingo du: 
18:00etan, 3 eta 5 urte arteko nes-
ka-mutikoendako; eta 18:30ean, 
6-8 urte artekoendako. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, 18:00etan eta 
18:30ean.

aretxabaleta Mirian Mendoza 
ipuin kontalaria
Animalia hizlariak, lapiko magi-
koak eta beste hainbat pertsonaia 
eta istorio kontatuko dizkie nes-
ka-mutikoei Mirian Mendoza 
ipuin kontalariak. 
bihar, zapatua, liburutegian, 11:30ean.

bergara 'zer daramagu 
emakumeek poltsan?' ipuin 
kontaketa
Ines Bengoak helduentzako ipuin 
kontaketa saioa egingo du. Ema-
kumeek poltsan daramatenaren 
gainean egingo du berba, euska-
raz eta doan. 
otsailaren 25ean, aroztegin, 19:00etan. 

oñati izaskun Muxika aktorearekin
Ostegun kontalariak programan, 
6-10 urte arteko haurrendako 
saioa egingo du Izaskun Muxika 
aktore eta kontalari nafarrak. 
Gonbidapenak, liburutegian. 
otsailaren 27an, liburutegian, 18:00etan.

ikuS-entzunezkoak

bergara 'izan pirata' 
dokumentala
Donostiako piraten inguruko 
ikus-entzunezkoa emango du, eta 
ostean, jai ereduen inguruko 
mahai-ingurua egingo dute kar-
tzela zaharrean. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 19:00etan.

potoLoguAk

elgeta 'Potologuak' lanaren 
estreinaldia
Bodologuak ikuskizunarekin 
Elgeta eta beste hainbat txoko 
barrez lehertu ostean, Mikel 
Pagadi, Egoitz Lasa eta Nago-
re Aranburu Potologuak ikus-
kizunaren datoz aste bukaeran. 
Espaloian egingo dute estrei-
nako emanaldia. Sarrerak 
kulturalive.com-en (10 euro) 
eta leihatilan (12 euro).
gaur, egubakoitza, espaloian, 22:30ean.

WWW.FLiCkr.Com

oñati izaki gardenak eta 
Malenkonia taldeak
Malenkonia oñatiarrak lehen 
aldiz igoko dira gaztetxeko 
oholtzara. Homo, homini, lupus 
diskoa aurkeztuko dute Anti-
xenan, herritarren aurrean. 
Eurekin batera egongo da 
Gasteizko Izaki Gardenak 
taldea. Jon Basaguren buru 
duela, Amaieratik hasi disko-
ko kantuak joko ditu.
bihar, zapatua, antixenan, 22:00etan.

teAtro pArAiso

bergara 'erpurutxo', teatro Paraisoren eskutik
Perrault-ek hainbat gai jorratzen ditu jatorrizko bertsioan; 
horietako bat, zalantzarik gabe, abandonua da. Teatro Parai-
sok gai hori nabarmentzen du ipuinaz egiten duen bertsioan. 
7-10 urte arteko umeendako da. Sarrera, 4 euro.
etzi, domeka, zabalotegin, 18:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   faxa: 943 25 05 00

non-zer otsaila 21
otsaila 27
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Mary Poppins estreinatu 
zenetik 50 urte pasatu 
dira. Filma oso 

ezaguna da eta hango kantuak 
behin baino gehiagotan abestu 
izan ditugu. Orain, Al encuentro 
de Mr. Banks pelikulan, Mary 
Poppins filmaren sortze 
prozesua kontatzen zaigu. Walt 
Disneyk zinemara egokitu nahi 
izan zuen P.L. Traversek 
idatzitako liburu ezaguna. 
Helburua lortu zuen, baina 20 
urte pasa ziren. Idazleak ez 
zuen nahi bere liburua zineman 
ikustea: marrazki bizidunak, 
abestiak… osagai horiekin 
inozokeri bat bakarrik atera 
zitekeela pentsatzen zuen.  
Oraingo pelikulan, bien arteko 
azken negoziazioak ikusiko 
ditugu. Idazlea Hollywoodera 

joango da, eta Disneyk bere 
trikimailuak erabiliko ditu 
Traversek iritziz aldatzea lortu 
arte. Honekin batera, 
tartekatuta, idazlearen 
haurtzaroa ikusiko dugu: 
Australiako basetxe baten bizi 
zela, egoera ekonomikoa nahiko 
larria zuela, eta aitarekin 
izandako harreman berezia: 
aitak errealitatearekin topo 
egiten zuen, baina alabari 
fantasiaren garrantzia 
erakusten ahalegindu zen. 
Horrek guztiorrek, aztarna 
sakona utzi zuen idazlearen 
oroimenean eta izaeran.  Hori 
horrela, duela hainbat urte 
gertatutakoak P.L. Traversen 
portaerari zentzua emango dio: 
oraindik haurtzaroko zama 
bizkarrean darama.

Emma Thompson eta Tom 
Hanks dira Travers eta Disney. 
Biak oso aktore onak dira eta 
horien lanean datza filmaren 
balio nagusia. Ikusmen bat 
sortzeko prozesua askotan 
agertu da zineman: gidoilariak, 
ekoizleak, entseguak, aktoreen 
arteko harremanak… 
Erakargarria izaten da 
prozesuaren garapena ikustea. 
Deskribapen horretan daude 
filmaren momentu onenak. 
Iraganean oinarritzen den 
istorioa, aldiz, zerbait bigunagoa 
da. Polita eta sentibera izan nahi 
du eta bide erdian geratzen da: 
ez dio istorio berriari behar duen 
indarrik ematen eta horrela 
filmak ez du hondarrik uzten.

Haurtzaroko zama

arraSate

AMAIA ANtZOKIA

asier eta biok
zapatua: 19:30, 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

el caballero Don laton
zapatua eta domeka: 
17:00.

oñati

KULtUrA EtxEA

el lobo de Wall Street
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

el cabalerro Don laton
zapatua eta domeka: 
17:00.

aretxabaleta

KULtUrA EtxEA

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

un pez fuera del mar
zapatua eta domeka: 
17:00.

eibar

cOLIsEO

Presentimientos
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

Mandela
zapatua: 17:00, 22.30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30..

ANtZOKIA

la legopelicula
zapatua eta domeka: 
17:00.

agosto
zapatua: 19:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

turandot
zapatua: 22:00.

gaSteiz

BOULEVArD

Monuments men
egubakoitza: 17:45, 20:15, 
22:45.
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
zapatua eta domeka: 
17:00, 19:30, 22:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:50, 20:30.
eguaztena: 19:00, 21:30.

Hercules
egubakoitza eta zapatua: 
23:30.
zapatua eta domeka: 
16:00.
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 21:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:40, 20:20.
eguaztena: 18:30, 21:00.

la legopelicula
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:10.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:00.
eguaztena: 18:00, 20:10.

robocop
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
zapatua eta domeka: 
15:45.
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:00, 20:15.
eguaztena: 18:00, 20:15, 
22:30.

Vivir es facil con los 
ojos cerrados
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:00, 22:15.
zapatuta eta domeka: 
15:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:25.
eguaztena: 17:45, 20:00, 
22:15.

el lobo de Wall Street
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 21:30.
egubakoitza eta zapatua: 
19:00, 22:30.
domeka: 19:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:00, 18:30, 
20:15.
eguaztena: 18:00, 19:00, 
22:30.

Jack ryan
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
egubakoitzetik domekara: 
20:05, 22:20.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:25.
eguaztena: 20:05, 22:20.

la legopelicula 3D
zapatua eta domeka: 
15:50.

las brujas de 
zugarramurdi
domeka: 22:30.
eguaztena: 22:30.

blue Jasmine
zapatua: 00:55.
martitzena: 17:30.

Cuento de invierno
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:15.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:15.
eguaztena: 20:00, 22:15.

la ladrona de libros
zapatua eta domeka: 
17:00.

la gran estafa 
americana
egubakoitzetik domekara: 
19:30, 22:15.
zapatua eta domeka: 
16:45.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 19:00.
eguaztena: 19:30, 22:15.

frozen
egubakoitzetik domekara: 
17:45.
zapatua eta domeka: 
15:30.

lluvia de albondigas
zapatua: 15:50.

futbolin
domeka: 15:50.

gravity 3D
egubakoitza: 00:55.
astelehena: 17:30.

nebraska
egubakoitzetik domekara: 
17:50.
zapatua eta domeka: 
15:35.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:05.
eguaztena: 17:50.

Capitan Phillips
egubakoitza: 00:30.

Hercules
zapatua: 00:30.

agosto
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:35.

12 años de esclavitud
egubakoitzetik domekara: 
22:20.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:10.
eguaztena: 22:20.

tres bodas de mas
eguena: 17:30:

al encuentro de Mr. 
banks
eguaztena: 17:30.

FLOrIDA

Monuments men
egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:30, 20:00, 
22.30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

alabama Monroe
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

el lobo de Wall Street
egubakoitzetik eguenera: 
19:15.
astelehenean, jatorrizko 
bertsioan.

la segunda mujer
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 18:15.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

la gran belleza
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
19:00.
martitzenean, jatorrizko 
bertsioan.

la legopelicula
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00.

nebraska
egubakoitza: 17:00, 
19:30, 22:30.
zapatua e ta domeka: 
19:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:30.
eguaztenean, jatorrizko 
bertsioan.

Her
egubakoitzetik domekara: 
17:15, 19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:15, 19:45.
eguenean, jatorrizko 
bertsioan.

la mujer del chatarrero
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 20:35, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 18:30.

Vivir es facil con los 
ojos cerrados
egubakoitzetik domekara: 
18:30.
astelehenetik eguenera: 
20:15.

la gran estafa 
americana
egubakoitza: 17:00, 
22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

Cuando todo esta 
perdido
egubakoitzetik eguenera: 
19:45.

ernest & Celestine
zapatua eta domeka: 
12:00.

futbolin
zapatua eta domeka: 
17:00.

al enCuentro De Mr. bankS  

zuzendaria: John lee hancock.
Herrialdea: Xxxx.
urtea: 2013.
aktoreak: emma thompson, tom hanks, 
Colin farrell.
iraupena: 00 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

kritikA

zinemA

bergara '30 urte kolpez kolpe' 
dokumentala
Hala Bedi irratiaren dokumen-
tala emango dute. Ostean, tertu-
lia egingo dute.
etzi, domeka, gaztetxean, 19:00etan.

bergara Sexualitateari buruzko 
dokumentala
Lucia Egañak zuzendutako Nire 
sexualitatea sorkuntza artistiko 
bat da dokumentala da emango 
dutena. Bartzelonako post-pornoan 
lan egiten duten pertsona eta 
kolektiboen aurkezpena. Sarrera, 
hiru euro.
otsailaren 26an, zabalotegin, 20:00etan.

oñati 'guadalquivir' dokumentala
Gutierrez Acharen pelikula. Cazor-
la, Sierra Morena eta Doñanako 
irudiak erakusten ditu.
otsailaren 27an, kultura etxean, 20:00etan.

uMeak

oñati xake aste bukaera
Xakea izango da nagusi gaztele-
kuan: egubakoitzean, topalekuko 
VII. txapelketa jokatuko dute; eta 
zapatuan, kuboko VI. txapelketa. 
Izen-emate epeak zabalik egongo 
dira txapelketak hasi arte. 
gaur, egubakoitza, eta bihar, zapatua, 
gaztelekuan, 18:30ean eta 17:00etan.

eSkoriatza Wii eta mahai-futbol 
txapelketak
Eskoriatzako 8 eta 12 urte bitar-
teko neska-mutilendako wii eta 
mahai-futbol txapelketak egingo 
dituzte. Doako txapelketak.
bihar, zapatua, tortolis ludotekan, 17:30ean. 

beStelakoak

arraSate 11. merkemerkaua
Arrasateko Ibai-Arte merkatari 
elkarteak 11. merkemerkaua egin-
go du. Herriko 35 saltoki kalera 
irtengo dira, udazkeneko eta 
neguko stock-a prezio erakarga-
rrietan saltzeko.  
bihar, zapatua, erdiguneko kaleetan, 10:00etatik 
20:00etara arte. 

antzuola Sorgin-dantza: 
entseguak
Martxoaren 2an kalera irtengo 
dira antzuolarrak Aratusteak 
ospatzeko. Bada, egun horretan 
egingo duten sorgin-dantza entsea-

tzeko bi saio egingo dituzte: otsai-
laren 22an bata eta martxoaren 
1ean bestea. 
bihar, zapatua, torresoroan, 11:30ean.

elgeta oiz aldera irteera
Zortzi irteera aurreikusten dituz-
te Elgetako Kantsatzeke mendi 
taldean 2014rako. Horietako lehe-
na domekan egingo dute: Oiz 
aldera izango da. 
etzi, domeka, mendizaleen plazatik, 08:00etan. 

arraSate Mendi zeharkaldia 
erraketekin
Besaide Mendizale Elkarteak erra-
ketekin egiteko mendi zeharkaldia 
irteera antolatu du martxoaren 
1-2ko aste bukaerarako. Hain zuzen, 
Midi D'ossauri Bira egingo dute. 
Otsailaren 24a da izena emateko 
azken eguna, 19:30etik 20:30era, 
Besaideren egoitzan.
martxoak 1 eta 2, autobus geltokitik irtenda.

oñati zinekluba, gaztetxean
1969. urtean Costa-Gavrasek zuzen-
dutako Z pelikularen protagonis-
tak Jean-Louis Trintignan, Jac-
ques Perrin eta Irene Papas 
dira.  
etzi, domeka, antixenan, 19:00etan.

Debagoiena auzoetako plastiko 
bilketa
Siloa estaltzeko eta belar boleta-
ko, berotegietako eta ortuetako 
plastiko beltza eta berotegietako 
plastiko zuria batuko dute Esko-
riatzako, Aretxabaletako, Antzuo-
lako, Oñatiko eta Bergarako 
hainbat lekutan.
otsailaren 25ean, hainbat lekutan, 17:00etan. 

HitzalDiak

bergara 'euskal inauteriak eta 
hartza' berbaldia
Jose Antonio Azpiazu ikerlariak 
Aratusteen eta jai horietako per-
tsonaietako bat den hartzaren 
gainean egingo du berba. 
otsailaren 24an, irizar jauregian, 19:00etan.

oñati ingurumen jardunaldietako 
hitzaldia
Iñigo Azua mikrobiologoa eta 
EHUko irakaslea izango da hiz-
laria, eta landuko duen gaia, 
hauxe: 42.000 miliako itsapeko 
bidaia; Malaspina 2010: zirkum-
nabigazio espedizioa. Natur Esko-
lak antolatuta. 
otsailaren 25ean, kultura etxean, 19:00etan.

irAti goitiA

bergara inbasio napoleonikoen gaineko erakusketa
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostia San Sebastian 2016 
Fundazioak eta Bergarako, Irungo eta Tolosako udalek elka-
rrekin bultzatutako proiektua da. Gaur da 1808-1813. Inbasio 
napoleonikoak erakusketa ikusteko azken eguna.
gaur, egubakoitza, aroztegin, 18:00etatik 20:00etara.

MuSika

bergara rolling Dice taldea
Donostiako boskoteak girotuko 
du Laino skate-guneko oholtza.  
Rock musika egiten du. Sarrera 
doan izango da. 
gaur,egubakoitza, laino skaten, 21:30ean.

oñati MobyDick gaztetxean
MobyDick artistaren izenaren 
atzean Eneko Burzako dago. Anti-
xenan Cotard Delusion diskoa 
aurkeztuko du. 
gaur,egubakoitza, antixenan, 22:00etan. 

bergara DJ jaialdia
Amaia Txintxurretarekin musi-
ka emanaldia Zabalotegin. Gaz-
tetxoendako izango da, doan.
bihar, zapatua, zabalotegin, 18:30ean.

arraSate Disko festa, oihan 
Vegarekin
Oihan Vega aurkezle eta esatariak 
disko festa egingo du erdiguneko 
gazte txokoan. Herriko disko 
festarik handienak egin ditu ber-
gararrak; adibidez, Donostian, 
Aste Nagusian Zurriolako hon-
dartzan 3.000 pertsonaren aurrean 
eta Kilometroak eta Ibilaldia 
jaialdietan 8.000 pertsonarekin.
bihar, zapatua, zabalotegin, 18:30ean.

oñati 'ikastetxeak kantari' delako 
kontzertua
Elkar Hezi, Txantxiku Ikastola 
eta Urgain ikastetxeetako abes-
batzek parte hartuko dute.
bihar, zapatua, santa anan, 19:00etan.

antzuola lau talde zuzenean
Inquietud (Zaragoza), Ernia 
(Zarautz), Crimental (Bilbo) eta 
Colapso (Beasain) taldeek kon-
tzertua egingo dute. Ondoren, 
Jar Itzazu Tapoiak Mezedez! irra-
tsaioko kideek musika jarriko 
dute. Sarrera, hiru euro.
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:15ean. 

elgeta rock gaua
Punk musika izango da nagusi 
gaztetxean. Han egongo dira Toni 
Metralla Y Los Antibalas, Unde-
cimo Mandamiento eta Odolkiak 
Ordainetan taldeak.
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:30ean.

oñati okene abrego eta Mariano 
Hurtado
Bap! taldeko kide ohi eta egun 
Inoren Ero Ni taldeko abeslaria 
dugu Okene Abrego. Erritmo 

azkar eta oldarkorrak jorratu 
izan ditu beti Abregok, bere ahots 
berezi eta sakonarekin. Emanal-
dian, Inoren Ero Ni taldeko Maria-
no Hurtado baxu-jotzailea izango 
du lagun. 
etzi, domeka, Pako tabernan, 19:30ean. 

antzerkia

eSkoriatza 'euskalduna naiz eta 
arraroa nago'
Euskalduna naiz eta arraroa nago 
delako saioa egingo dute Ballry 
Manley Barry Barrez eta Aitor 
Xarterina Baltziskueta bakarla-
riek. Sarrera doan da herritar 
guztiendako.
gaur, egubakoitza, unibertsitatean, 22:30ean. 

oSPakizunak

bergara artzain eguna
Debagoieneko III. Artzain Eguna 
ospatuko dute. Besteak beste, 
artzainen azoka, tailerrak, hain-
bat produkturen dastatzeak, hau-
rrendako jolasak, argazki lehia-
keta eta bisita gidatuak egingo 

dituzte, Debagoieneko Manko-
munitatearen eskutik.
bihar, zapatua, san martin plazan, 10:00etatik 
14:00etara arte.

arraSate zuhaitz eguna, espezie 
jangarriak landatzea helburu
Arrasateko Udalak Zuhaitz Egu-
na egingo du bihar. Musakolako 
Antoniñaerreka inguruan Udalak 
duen 14 hektareako lursail baten 
egingo dira landaketak. Arrasa-
te Institutuko goiko eraikinaren 
aparkalekuan elkartuko dira.  
bihar, zapatua,  antoniñaerrekan, 10:00etan.

oñati zuhaitz eguna
Ingurumen jardunaldietan, herri-
guneko parkeetan zuhaitz landa-
keta egingo dute Natur Eskola-
koekin. Herritar guztiak gonbi-
datu dituzte landaketan parte 
hartzera.
etzi, domeka, herri guneko parketan, 10:00etan. 

erakuSketa

aretxabaleta 'atxuri 1' 
erakusketa
Gaur da Helena Azkarragauza-
rrenak, Amaia Martinez de Are-

nazak eta Nagore Uriartek elka-
rrekin egindako erakusketa 
ikusteko azken eguna. 
otsailaren 28ra arte, arkupen. 

oñati 'egurra eta natura'
Imanol Artolak, Oñatiko baso-
zainak, inguruetako mendietan 
jasotako egur eta bestelako ele-
mentuekin egindako eskulturak 
daude ikusgai Egurra eta natura  
izeneko erakusketan. Hain zuzen 
ere, Oñatiko ingurumen jardu-
naldietako ekintza da, Natur 
Eskolak antolatutakoa, beste 
hainbat hitzaldi eta ikus-entzu-
nezkorekin batera. 
martxoaren 2ra arte, kultura etxean, 18:00etatik 
20:00etara.

kirola

arraSate aukearen ate irekiak: 
gimnasia abdominal hipopresiboa 
eta yoga
Aukeak ate irekiak antolatu ditu 
gimnasia abdominal hipopresiboa 
(17:30) eta yoga (18:30) ezagutzeko. 
Interesatuek Musakolako kirol-
degian eman behar dute izena.  
gaur, egubakoitza, musakolan, 17:30ean.

oñati 'urrezko aizkora' sariko 
finalerdia
Atutxa-Mugertza bikotea Olasa-
gasti-Cañabares bikotearen kon-
tra lehiatuko da. Sei lan egingo 
dituzte: kolpeka, erlojuaren kon-
tra, abiadura, enborra zutik eta 
etzanda. Ikuskizuna osatuz, Ize-
ta aita-semeek erakustaldia egin-
go dute harriak jasotzen. Sarre-
ra, hamar euro. 
etzi, domeka, zubikoan, 12:00etan.

iPuin kontaketa

bergara umeendako saioa
Karabi-Karaba delako saioa egin-
go du Ines Bengoak haurrendako. 
Emanaldi bikoitza egingo du: 
18:00etan, 3 eta 5 urte arteko nes-
ka-mutikoendako; eta 18:30ean, 
6-8 urte artekoendako. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, 18:00etan eta 
18:30ean.

aretxabaleta Mirian Mendoza 
ipuin kontalaria
Animalia hizlariak, lapiko magi-
koak eta beste hainbat pertsonaia 
eta istorio kontatuko dizkie nes-
ka-mutikoei Mirian Mendoza 
ipuin kontalariak. 
bihar, zapatua, liburutegian, 11:30ean.

bergara 'zer daramagu 
emakumeek poltsan?' ipuin 
kontaketa
Ines Bengoak helduentzako ipuin 
kontaketa saioa egingo du. Ema-
kumeek poltsan daramatenaren 
gainean egingo du berba, euska-
raz eta doan. 
otsailaren 25ean, aroztegin, 19:00etan. 

oñati izaskun Muxika aktorearekin
Ostegun kontalariak programan, 
6-10 urte arteko haurrendako 
saioa egingo du Izaskun Muxika 
aktore eta kontalari nafarrak. 
Gonbidapenak, liburutegian. 
otsailaren 27an, liburutegian, 18:00etan.

ikuS-entzunezkoak

bergara 'izan pirata' 
dokumentala
Donostiako piraten inguruko 
ikus-entzunezkoa emango du, eta 
ostean, jai ereduen inguruko 
mahai-ingurua egingo dute kar-
tzela zaharrean. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 19:00etan.

potoLoguAk

elgeta 'Potologuak' lanaren 
estreinaldia
Bodologuak ikuskizunarekin 
Elgeta eta beste hainbat txoko 
barrez lehertu ostean, Mikel 
Pagadi, Egoitz Lasa eta Nago-
re Aranburu Potologuak ikus-
kizunaren datoz aste bukaeran. 
Espaloian egingo dute estrei-
nako emanaldia. Sarrerak 
kulturalive.com-en (10 euro) 
eta leihatilan (12 euro).
gaur, egubakoitza, espaloian, 22:30ean.

WWW.FLiCkr.Com

oñati izaki gardenak eta 
Malenkonia taldeak
Malenkonia oñatiarrak lehen 
aldiz igoko dira gaztetxeko 
oholtzara. Homo, homini, lupus 
diskoa aurkeztuko dute Anti-
xenan, herritarren aurrean. 
Eurekin batera egongo da 
Gasteizko Izaki Gardenak 
taldea. Jon Basaguren buru 
duela, Amaieratik hasi disko-
ko kantuak joko ditu.
bihar, zapatua, antixenan, 22:00etan.

teAtro pArAiso

bergara 'erpurutxo', teatro Paraisoren eskutik
Perrault-ek hainbat gai jorratzen ditu jatorrizko bertsioan; 
horietako bat, zalantzarik gabe, abandonua da. Teatro Parai-
sok gai hori nabarmentzen du ipuinaz egiten duen bertsioan. 
7-10 urte arteko umeendako da. Sarrera, 4 euro.
etzi, domeka, zabalotegin, 18:00etan.

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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t i r a b i r a k a

H
ala izendatu du Ezker 
Abertzaleak datozen 
urteetarako egiten 
duen planteamen-

dua. Estatuen (frantziar nahiz 
espainiar) zain egon gabe 
erabakiak hartu eta gure 
etorkizuna eraikitzera goaz. 
Aldebakartasunetik. Esta-
tuekin akordioak egongo ote 
diren zain egon gabe. Euskal 
Herri independentea lortu 
arte, hausnartu, partekatu, 
erabaki eta egin da propo-
satzen den ibilbidea. Ibilbi-
de berri honek askotariko 
akordioak, askotariko ere-
muetan eta askotariko era-
gileekin eta herritarrekin 
eskatzen ditu. Harik eta Eus-
kal Herriak bere buruaren 
jabe izan eta independen-
tziaren aldeko hautua egiten 
duen arte. 

Honetarako, Ezker Aber-
tzaleak bidelagunak behar 
ditu. Eragileak (politiko, 
sindikal nahiz sozialak) eta 
herritarrak. Euskal Herria-
ren etorkizun burujabea 
eraikitzen joan nahi duten 
guztiak eta hauetako edo-
nor.

Lanez eta erronkaz bete-
tako planteamendua. Baita 
ilusioz betetakoa ere. 

Debagoienean eta berta-
ko herri bakoitzean gauzatzen 
has gaitezkeena. Atzea ahaz-
tu gabe aurrera begira jar-
tzeko aukera paregabea. 

Gu bagoaz

a z k e n  b e r b a

Egutegian azaltzen diren argazkietako batzuk.  |   FAgor ederLAn

b u k at z e ko

IrAtI gOItIA  |  ArrAsAte

Iaz 50. urteurrena ospatzen ibili 
ziren Fagor Ederlan Taldekoak 
eta hainbat ekintza egin zituzten. 
Bada, orain, oroitzapen guztiak 
egutegi batean bildu dituzte. Baz-
kide-langileen artean jarri dituz-
te salgai. Bildutako dirua Aspa-
nogirentzat izango da (Gipuzkoa-
ko haur minbizidunen guraso 
elkartea).

inguruari eskerrak eman nahi
"Horrenbeste eman digun gure 
inguruari itzuli nahi genion dugu-
naren zati bat eta horretara bide-
ratu dira 50. urteurreneko egi-

tasmo asko. Adibidez, ate irekiak 
egin genituenean ere dirua biltzen 
ibili ginen. Etorri zirenek libreki 
ematen zuten. Gure asmoa orduan 
batutakoa bi elkarteri bideratzea 
zen –Zu Behar Zaitut eta Aspa-
nogi–. Ez genuen esperotakoa 
batu, ordea. Beraz, ate irekietakoa 
Zu Behar Zaituti bideratu zitzaion 
eta Aspanogirentzat izango da 
egutegiekin batutakoa", adierazi 
du Ederlaneko komunikazio ardu-
radun Inma Rodriguezek. Era 
berean, beste hainbat ekintza ere 
babestu zituzten joan zen urtean; 
adibidez, Eskoriatzako jaietako 
kontzertuak. 

12 hilabete, 12 ekintza
Bestalde, bazkideek eurek hain-
bat ekintza egin zituzten joan 
den urtean, urteurrena ospatze-
ko. "Guk eskatu geniena izan zen 
ospa zezatela 50. urteurrena euren 
erara. Izugarrizko emaitza izan 
genuen, denetarik antolatu zuten", 
esan du Rodriguezek. Hala, egu-
tegiko hilabete bakoitzak egin 
zituzten ekintzak oroitzen ditu, 
besteak beste: enpresen arteko 
lasterketa otsailean, 18. Korrika 
martxoan, BTT martxa apirilean, 
sortzaileei eginiko omenaldi eki-
taldia uztailean, motorrean egi-
niko irteera azaroan, Ederlantzen 

bideoaren grabazioa abenduan... 
"Urte osoan egin duguna bertan 
dago islatuta. 2013a oso berezia 
izan da guretzat eta oroitzapen 
bat izan nahi genuen. Orain, 
etxean ditugu argazki guztiak", 
gaineratu du Rodriguezek. 

Bi egutegi mota egin dituzte: 
hormarako eredua eta mahai 
gainerakoa. Kostuen %100 Eder-
lanek ordaindu ditu eta salmen-
tan lortutako diru guztia Aspa-
nogi elkarteari emango zaio, 
"Gipuzkoako umeei eta haien 
familiei laguntzeko, eta baita 
elkarteak martxan dituen pro-
grametarako", dio Rodriguezek. 

Fagor ederlan taldeak 50. urteurreneko ospakizunetako argazkiak batu ditu 2014ko egutegian

Bazkide-langileen artean salduko dituzte eta batutako dirua Aspanogi elkarteari emango diote

orriak pasatzea, elkartasun keinu

AgurNE 
bArruSO


