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lEIrE kOrtAbArrIA  |  oñAtI

Oñatiko Udala laborategi antzekoa 
izan da zortzi hilabetetan zehar. 
Hain zuzen, udal baten ezohikoak 
diren lan egiteko moduak esperi-
mentatu zituzten han, orain dela 
urte eta erdi bukatu zen prozesu 
baten. Udal langile guztiek parte 

hartu dute, ordezkari politikoek 
ere bai. Koldo Saratxaga enpresa-
buru ezagunak sortu duen K2K 
enpresarekin batera, NER bezala 
ezagutzen den Harreman Estilo 
Berria landu dute. Iraultzarik ez 
da egon, gauza asko proposamen 
edo ideia gisa geratu dira eta iritzi 

desberdinak sortu dira esperientzia 
horren inguruan, batzuk onak eta 
beste batzuk ez hainbeste. Hala 
ere, ikasgaiak denetatik atera dai-
tezkeela dio herri-jakinduriak, eta 
kasu honetan ere hala izan da.

K2K enpresatik, Oscar Gartzia 
egon zen Oñatiko udal langileekin 

jarduten. Berak azaltzen digunez, 
bi zati zituen prozesuak: lehenen-
goa Oñatiko udal langile guztiekin 
zen, eta bigarrena, ordezkari poli-
tikoekin. Lehenengo zatian, lan-
gile guztiak lan-taldetan banatu 
ziren, eta bigarrenean, ordezkari 
politikoak lan-talde horietan inte-
gratu behar ziren. Bigarren zatia 
oraindik ez dute egin: "Hori gara-
tzen hasi behar ginenean, udalaren 
lan-karga oso handia zen, atez 
ateko sistema ezartzen zebiltzala-
ko, eta hor utzi genuen".

Helburua, eraginkortasuna 
K2K enpresa ez da aholkularitza 
bat eta ez dute hitz hori gustuko 
euren burua definitzeko: "Aholku-
laritza gehienek proiektu bat azter-
tu eta bezeroari txosten bat ematen 
diote, bezeroak garatu dezan dena. 
Guk, berriz, bezeroekin antola-
kuntza-aldaketa bat lideratzen 
dugu".

Oñatiko Udalaren kasua bere-
zia da K2K enpresak, ordura arte, 
erakunde pribatuekin egin zuela-
ko lan; lehenengo aldia zuten, 
hortaz, sektore publikoko erakun-
de batekin lanean. Orokorrean 
ere, oso ezohikoa da administrazio 
publikoko erakunde bat horrelako 
aldaketa prozesu baten sartzea.

Oscar Gartziak kontatzen digu 
nola hasi ziren lanean: "Lehenen-
go udalbatzarekin hitz egin genuen 
eta erabateko adostasuna eskatu 
genien. Denek baietz esan ziguten, 
gurekin lan egin nahi zutela. Hori 
eta gero, Udaleko langile guztiekin 
batzar orokorra egin genuen, 
proiektuarekin aurrera egin nahi 
zuten bozkatu zuten eta %80 ingu-

ruk alde bozkatu zuten".
Helburu aldetik, Oñatiko Uda-

lak hauek transmititu zizkion 
Gartziari, bere esanetan: "Eragin-
korragoak izan gura zuten, gar-
dentasun handiagoa gura zuten 
eta elkarren artean gertutasun 
handiagoa". Hori lortzea zen hel-
burua, baina laster azaleratu ziren 
zailtasunak: "Udaletan zaila izaten 
da gauzak aldatzea, departamen-
tutan banatzen delako lana eta 
bakoitzak bere sailera tiratzen 
duelako".

Gartziak dioenez, eurek prin-
tzipio batzuekin egiten dute lan, 
eta bezero bakoitzaren, erakunde 
bakoitzaren ezaugarrietara mol-
datzen dituzte. "Ez daude bi era-
kunde berdin, eta gu proiektu 
bakoitzera egokitzen gara". Kasu 
honetan, lantaldeak sortu zituzten 
eta helburu komunetarantz abia-
tu ziren. Lantalde horietan, sail, 
ardura edo gai desberdinetako 
jendea nahasten zen. Lan egiteko 
modu hori ez zen berria Oñatiko 
Udalean, aspalditik zituztelako 
mahai multidiziplinarrak.

Udaletxean sarrera bakarra 
K2K-ko langileak hitz onak ditu 
Oñatiko udal langileendako: "Aurrei-
ritzi asko daude administrazio 
publikoko langileen gainean, baina 
Oñatiko udal langileak bezeroare-
kin, hau da, herritarrarekin zeha-
ro inplikatuta zeuden, eta hori ez 
da hain nabarmena izaten erakun-
de industrialetan". Jarrera ona 
zegoen arren, administrazio publi-
koaren egiturak eta lan-moldeak 
berezko dituen mugak ere agertu 
ziren: "Burokraziak eta adminis-

Koldo saratxagak ezagun egindako ner estiloa da

lehenengoz aplikatzen zen ner sektore publikoan

harreman estilo 
berriarekin 
saiakera egin du 
oñatiko udalak

Oñatiko Udalaren osoko bilkura bat.  |   l.K.
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trazio-arauek zaildu egiten dute 
lan egiteko modua aldatzea: adibi-
dez, lanpostu bakoitzak bere balo-
razio ekonomikoa du eta, berari ez 
dagokion zerbait egiten badu, teo-
rian langile horri beste soldata bat 
dagokio. Esan nien arauak ezin 
genituela aldatu, baina guk propo-
satutako estiloan lan egin gura 
bazuten, ikusiko genuela elkarrekin 
nola gainditu muga horiek".

Adibide batzuk ipintzen ditu 
Gartziak: "Herritarren eskaerei 
erantzun behar zaienean, admi-
nistrazioaren burokraziak dio hori 
administratzaile batengana joan 
behar dela, gero horrek teknika-
riari pasatu behar diola eta horrek, 
batzordeari; beraz, erantzuna eman 
orduko luze jo du. Proposatu nien 
ze beste modura tratatu zitekeen 
hori, legeak ahalbidetzen zuelako. 
Hala, erabakiak hartzen ez zituz-
ten pertsonek lantaldea koordina-
tzeko edo teknikariei lana bana-
tzeko gai izan ziren". 

Udaletxeko sarrera ere aldatu 
zuten. Orain gutxira arte, Oñatiko 
udaletxeak bi sarrera zituen, bat 
arkupetan eta bestea atzean, eta 
sarrera bakarra utzi zuten, aurreal-
dekoa: "Jende-ilarak sortzen badi-
ra, langile gehiago dago atenditze-
ko eta edozeinek atenditu dezake 
jendea. Egia da ilarak ez direla 
askotan sortzen Oñatiko udaletxean, 
baina gerta zitekeen". Egin zuten 
beste gauza bat –"lehenengo gauza", 
Gartziaren esanetan– sarreratik 
fitxatzeko makina kentzea izan 
zen: "Azken baten, ez dugulako 
denboraren arabera lan egiten, 
helburuen eta zereginen arabera 
baizik", esaten du Gartziak.

Pertsonak dira ardatza 
Baina udaletxe baterako sarbidea 
aldatzea gauza bat da, eta oso bes-
telako bat barruko antolakuntza 
aldatzea. Ahalegin horrek bide 
aldapatsuagoa egin du. Helburuen 
edo zereginen arabera eginda zeu-

den lantaldeak, eta lantalde bakoi-
tzeko liderrak beste talde baten 
elkartu ziren, alkatea ere bertan 
zegoela. Erabaki orokorrak liderren 
talde horrek hartzen zituen. "Adi-
bidez, aurrekontuak lantalde bakoi-
tzak egiten zituen, gero gobernu 
taldeari egiten zion proposamena, 
eta erabakiak batzarrean onartzen 
ziren. Gobernu taldeak lerro oro-
korrak markatzen zituen, baina 
lantalde bakoitzak garatzen zituen 
lerro horiek, eta pertsona guztiak 
konprometitzen ziren, batzar oro-
korrean".

Izan ere, Saratxagak ezaguta-
razi duen NER filosofiaren edo 
estiloaren barruan, ardatza per-
tsonak eta lantaldeak dira; talde-
lana indartzea: "Egunen baten 
taldeko norbait ondo ez badago, 
taldeko besteek hartuko dute haren 
zeregina; taldeak bere burua eta 
bere lana erregulatzen du".

Oscar Gartziak dioenez, NER 
da Koldo Saratxagak urte askoan 
zuzendutako Irizar kooperatiban 
duten lan-filosofia: "Urte asko 
daroate eta garatzen joan da, 
baina oso filosofia antzekoa da". 
Horregatik, euren iritziz, filoso-
fia horrek berdin-berdin gidatu 
dezake enpresa pribatu baten, 
kooperatiba baten, administrazio 
publiko baten, irabazi asmorik 
gabeko elkarte baten eta beste 
edozeinen lan-modua. "Talde-la-
na, inplikazioa, eskuzabaltasuna, 
ardura… horiek lanerako eta 
bizitzarako printzipioak dira", 
esaten du Gartziak.

K2K-k esaten du "eztabaida ani-
matua" sortzen dela NER filosofia 
erakunde publikoetan eta gobernu
-organoetan enpresa pribatu baten 
bezala aplikatzeko aukerak aztertzen 
direnean. Enpresaren ustez, ordea, 
NERren oinarrian, hau da, harre-
manen oinarrian "pertsonak egotea 
da garrantzitsuena, erakundeak 
edo sektoreak hartzen duen forma 
juridikoaren gainetik; eta, baldintza 

hori betetzen denean, ez dugu ozto-
porik ikusten". 

Askotariko iritziak daude 
K2K-ko ordezkariek aipatzen dituz-
ten askotariko iritziak sortu dira 
ere Oñatiko udal langileen 
artean. 

Iritzi batzuen arabera, Oñatiko 
Udalean planteatu ziren ideiak 
"onak" ziren, "baina ez zeuden 
administrazio publiko baterako 
moldatuta". Muga batzuk igarri 
zituzten: "Ardurak banatzen ziren, 
baina, legearen arabera, ardurak 
eta erabakiak dagokionak onartu 
behar ditu, eta, batzuetan, onartu 
behar zuen pertsona ez zegoen 
ardura edo erabaki hori hartu zen 
lantalde berean". 

Alde onak ere nabarmentzen 
dituzte: "Helburua zerbait sor-
tzea baldin bada, edo beste mota 
bateko erakunde baten lan egin 
nahi bada, kooperatiba baten, 
adibidez, ideia horiek ezartzea 
errazagoa da". 

Prozesu hartan sortu ziren lan-
talde batzuek aurrera jarraitzen 
dute eta oraindik batzartzen dira. 
Lantalde horietan, sail askotarikoak 
diren baina proiektu edo ardura 
komunak dituzten pertsonak batzen 
dira.

Beste udal langile batek esa-
ten du "lan-zama asko handitu" 
zitzaiela prozesu hartan zehar, 
eta orduko dinamika askok ez 
dutela aurrera egin. Bestalde, 
langileek ezagutzen ez zituzten 
lanpostuak edo ardurak "ger-
tutik" ezagutu ahal izan dituz-
te, eta hori "aberasgarria" izan 
dela gaineratzen du.

Beste alde positibo batzuk 
izan dira langileek euren ekar-
pen eta iritziak lantzeko eta 
agertzeko aukera izan zutela.

Hasierako asmo on guztiak 
egia bihurtu ez badira ere, eta 
zailtasunak zailtasun, etorki-
zunerako ikasgaiak utzi ditu 
esperientzia horrek, bi aldeen-
dako.

"Pertsonak eta lantaldeak dira oinarria"

nEr
Koldo Saratxagak teorizatutako 
Harreman-Estilo Berriaren 
gaztelaniazko siglak dira (Nuevo 
Estilo de Relaciones). Saratxagak 
sortutako K2K enpresak estilo hori 
ezartzen laguntzen die hala nahi 
duten enpresei.

k2k EnPrEsA
Gaur egun, zazpi lagunek egiten 
dute lan K2K enpresan. Saratxaga 
da euren liderra eta hainbat 
enpresa-proiektu lantzen dituzte. 
Helburua da antolakuntza eta lan 
egiteko modua aldatzea, 
kudeaketa-eredu guztiz berria 
ezartzeko. Euren esanetan, 
"pertsonetan oinarritutako 
harreman-estilo berri bat" da 
eredu horren funtsa.

nEr groUP
Harreman-Estilo Berriaren 
filosofiarekin lan egiten duten 
enpresa eta taldeek osatzen dute 
Ner Group delakoa. 9 kooperatiba, 
11 SL, SA bat eta irabazi asmorik 
gabeko erakunde bat dira. Tamaina 
aldetik, 1.520 lagunetik gora 
batzen dira Ner Groupen.

ArdUrA konPArtitUA
Ner filosofiaren barruan, edozein 
enpresa-proiekturen ardura 
konpartitua dela kontsideratzen 
da. Besteak beste, lantaldetan lan 
egitea proposatzen dute, eta 
lantalde bakoitzak bere burua 
gestionatu behar du; erabakiak 
elkarrekin hartzen dira, lantaldetan 
edo enpresako partaide guztien 
batzar orokorrean.

Hori ezartzeak aldaketa 
handiak ekartzen dizkio enpresa 
edo erakundeari, eta debatea, iritzi 
desberdinak… sortzen dira.

NER ez dute ezartzen oso 
erakunde handietan, edo 
multinazionaletan, erabakiak 
bertan hartzen diren enpresetan 
bakarrik.

ProiEktU koMUnA
Saratxagaren hitzak dira: 
"Erakunde bakoitza osatzen duten 
pertsonen proiektu komun bat da. 
Gure lan guztia 
autogestionatutako taldeen 
lanaren fruitua da. Komunikazioak, 
askatasunak eta ardurak kanpoan 
uzten dute kontrola. Akatsak 
ikasteko aukerak dira".

Koldo Saratxaga Sopuertan 
(Bizkaia) jaio zen 1947an; 
Ingeniari Teknikoa da. 
Kooperatibismoan egin duen 
etaparengatik da ezagunen: 
1984az geroztik, Etorki S. 
Coop.-en, Euskadiko Kutxan, 
krisian zeuden kooperatibetan 
eta Urola S. Coop.-en jardun 
zuen. 1991tik 2005era Irizar S. 
Coop.-eko arduraduna izan zen, 
Irizar Proiektuko Koordinatzaile 
Nagusia eta Irizar Groupeko presidentea. 

Kudeaketa-eredu berrien gaineko bere tesiak Harreman-estilo 
berri bat (2007) liburuan laburbildu zituen. Bertan dioenez, 
"enpresak pertsonetan oinarrituz antolatu behar dira, haien 
sormenean, haien parte-hartzean eta inplikazioan funtsatuz". 
K2K sortu zuen gerora, estilo berri hori enpresekin lantzeko.

Koldo Saratxaga.  |   goIenA

Irizarreko harreman-ereduaren aita

asteko gaia
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Egubakoitzean, presoei babesa erakusteko, arrasatear askok elkarretaratzea egin zuten plazan.  |   IMAnol sorIAno

"Presoei zigorra 
jartzeaz gain, mendeku 
bila dabiltza"

ImANOl gAllEgO  |  ArrAsAte

"Estatu espainola estatu mende-
karia da eta euren bizitza kar-
tzela sistemaren menpe dago", 
esan digu Onintza Lopez de 
Munain, Txus Goikoetxea Arra-
sateko presoaren bikoteak. Aste 
bukaeran Sevilla II espetxean 
egon da eta Goikoetxea desitxu-
ratua ikusi duen arren "tinko 
jarraitzeko gogoekin" aurkitu du. 
Gaur, hain zuzen, 29 egun beteko 
ditu gose greban.  

Lopez de Munainek argi dau-
ka: "Espainiar estatua mendeka-
ria da eta presoekin hori egiten 
ari da". Tratu hau gainera ez da 
Sevilla II espetxera mugatzen, 
Lopez de Munianek zehaztu 
moduan, araudiaren kontra doa-
zen neurriak hartzen ari dira: 
"Presoak isolatuta dauzkate, ezin 
dute aktibitaterik egin, kartzelan 
miaketak muturreraino eramaten 
dituzte...". Hala ere, testuinguru 
gris horretan Lopez de Munianek 
argi puntu bat aipatu du, "Txus 
eta gainerako presoak liluratua 
daude kalean izaten ari diren 
babesarekin".  

Mozioak aurrera 
Arrasateko Udalak, bestalde,  
ezohiko plenoa egin zuen bari-
kuan. Bilduk eta EAJk aurkez-
tutako presoen aldeko mozioa 
aztertu eta bozkatu zuten bertan 
eta aho batez egin zuen aurrera. 
PSE-EE ez zen osoko bilkurara 

joan. Goizean, prentsa ohar bidez, 
"Udalak Fagorreko langileen 
aurretik presoak lehenetsi izana" 
salatu zuen. Maider Morras Bil-
duko bozeramaileak PSE-EEren 
hitza gezurtatu eta, "bi gai ezber-
din" direla azpimarratu zuen 
barikuan. Horren ostean, azalpen 
bat egin gura izan zuen "Udala 
oso arduratua dago Fagorren 
auziarekin eta langile nahiz ardu-
radunekin etengabeko kontaktua 
dauka", esan zuen bilkuran.

Osoko bilkurak puntu bakarra 
izan zuen, eta bertan, Sevilla II 
espetxean gose greban dauden 
presoak izan zituzten bereziki 
gogoan, horien artean Txus Goi-
koetxea arrasatearra. 

Udalbatzak bere egin zituen 
Etxerat elkartearen hitzak eta 
euskal presoek eta euren senideek 
pairatzen dituzten "eskubideen 
urraketak" salatu zituen. Bilku-

ran irakurri zen mozioaren ara-
bera: "Espetxe-arautegian isola-
mendua oso egoera zehatzetara-
ko gordetzen den neurri bat den 
arren, euskal presoei bizi-erre-
gimen gisa aplikatzen zaie". Mozio 
berean, "jazarpenak, dispertsioa 
isolamendua, erasoak..." ere sala-
tu gura izan zituzten. Mozioan 
irakur zitekeen moduan, Udala 
"giza eskubideen alde" azaldu 
zen, eta aho batez EAJk eta Bil-
duk babestutako mozioak aurre-
ra egin zuen. Aralar taldeko 
zinegotzi, Joxe Etxeberriak, ezin 
izan zuen bilkuran parte hartu, 
egunotan kanpoan delako, arra-
zoi pertsonalengatik. 

Osoko bilkura egiten ari ziren 
une berean, dozenaka arrasatea-
rrek dispertsioaren kontrako 
elkarretaratzea egin zuten Herri-
ko Plazan Bizi baldintza duinen 
alde lelopean. 

Mobilizazio gehiago 
Hurrengo egunetarako ekintza 
gehiago deitu dituzte. Egubakoi-
tzean, 19:30ean manifestazioa 
egingo dute Arrasaten preso eta 
senideei babesa erakusteko. Dome-
karako, aldiz, manifestazioa dei-
tu dute Donostian, 12:30ean, 
Sevilla II SOS: Presoak gose gre-
ban dagozkien eskubideen alde 
lelopean. Mobilizazioaren susta-
tzaileek "Gipuzkoako jendarte 
osoari" egindako gonbita bat dela 
azaldu dute. 

hala dio txus goikoetxea presoaren bikotekideak 

Arrasatearrak 29 egun beteko ditu gaur gose greban

I.g.  |  oñAtI

Oñatiko udaletxeko arkupeetan 
40 bat pertsona batu ziren  zapa-
tuan hurrengo urteko aurre-
kontuak lantzeko tailerrean. 
Gaiak mahaika antolatu ostean, 
parte hartzaileak Oñatik dituen 
beharrak aztertzera pasa ziren. 
Ordu batak pasatxo bukatu zuten 
batzarra eta Mikel Biain alkateak 
adierazi moduan, "gida-lerroez 
gainera, hainbat proposamen 
ere" irten ziren bertatik. "Ez 
dugu sorpresa handirik jaso, 

proposamen asko guk programan 
aurkeztutako ideiak ziren-eta", 
hala ere, puntu horiek, "aintzat" 
hartuko dituztela azaldu zigun 
Biainek. 

Lau arlo nagusi 
Taldeak antolatzerako orduan 
lau arlotan banatu zituzten: 
kultura, pertsona, ama lurra 
eta askatasuna. Hortik atera-
tako proposamenak gainera 
arkupeetan utzi zituzten herri-
tarrei berri emateko.

herritarren laguntzarekin hurrengo urteko 
aurrekontuen gida-lerro nagusiak finkatzen 

Gaiak mahaika antolatu zituzten.  |   josetxo ArAntzAbAl

IMAnol beloKI

Elgetarrek atzo eguerdi partean egin zuten emakumeen aurkako 
indarkeriaren kontrako elkarretaratzea. Udaletxeko arkupeetan 
hainbat udal ordezkariz gain, herritar ugari ere batu ziren indarkeri 
mota hori gaitzesteko. Agerraldi isila izan zen, eta amaieran txaloak 
ere entzun ziren. 

azaroak 25eko lehen agerraldia 

IMAnol sorIAno

40 bat pertsona batu ziren Bergarako gaztetxean Jabier Lertxundiren 
hitzak entzuteko. Bertan, aholkulari bizkaitarrak, Algunas ideas para 
superar esta maldita crisis eta La tecnocracia en MCC, el Opus Dei y el 
PNV liburuak aurkeztu zituen. Azken honek gainera, ikusmira berezia 
sortu zuen eta errebisio baten ostean berriro argitaratuko dute.

aurkezpen arrakastatsua

dAtUA

Txus Goikoetxea asko 
argaldu bada ere, bikotearen 
esanetan "beti oso osasun 
ona izan du eta psikologikoki 
gogor jarraitzen du".

29
egun gose grebAn
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 «1937ko martxoa da Durangon.
Mirentxu aspaldian isilik dabil.
Ez du hitz bakar bat ere egin,
amama hil eta egun berean
aita frontera joan zitzaionetik[...]»

Gerra neskato baten begitik
ETXEPARE SARIA 2013

-6 urtetik aurrera-

www.pamiela.com

IrAtI gOItIA  |  ArrAsAte

Debagoienean boluntariotzan 
dabiltzan sei elkarte batu eta 
Lotune sortu dute. Elkartea zer-
tarako sortu duten eta bolunta-
ziotzaren egoera bailaran zelakoa 
den jakiteko, Urkoa elkarteko 
Mirari Kortarekin izan gara.
Zer dela-eta edo zertarako sortu 
duzue lotune?
Orain dela bi urte hasi ginen 
ideia hori lantzen. Ikusi genuen 
nork bere aldetik egiten zuela 
lan, baina ez genuela gure arte-
ko loturarik, koordinaziorik edo 
indarrak batzeko aukerarik. 
Hori lortzeko, elkarte komun 
bat sortzea modu ona iruditu 
zitzaigun.
Sei elkarte zarete batu zaretenak; 
nolako elkarteak dira?
Debagoienean lan egiten dugunak 
gara. Zehazki, bi taldek Arrasa-
ten jarduten dute: Aita Menni 
ospitalean eta San Juan de Dio-
sen. Beste laurek bailaran dute 
eragina. Caritas, Nagusilan, 
Gurutze Gorria eta Urkoa dira. 
Arlo sozialean lan egiten duten 
elkarteak dira guztiak, baina 
nor bere eremuan.
Zein onura ekar ditzake zuentzako 
lotune bezalako elkarlan bat sor-
tzeak?
Esan bezala, gure asmoa indarrak 
batzea da. Horretaz gain, uste 
dugu boluntarioen lana ezagu-
tzera ematea errazagoa izango 
dela batuta arituta banaka ibili-
ta baino. Esaterako, jendearen-
tzako errazagoa izan daiteke 
elkarte baten bitartez ezagutzea 
bestea zertan dabilen.
Zer-nolako ekintzak aurreikusten 
dituzue lotune bezala?
Gure ekintzak gure lana ezagu-
tzera ematera bideratuko dira. 
Adibidez, orain dela aste batzuk 
eskuorriak banatzen ibili ginen. 
Lotune bera ere ezagutzera eman 
nahi dugu.
Zein da Debagoienean boluntario-
tzaren egoera? 
Nik uste dut bilakaera bat izan 
dela. Orain dela urte batzuk bolun-
tariotzaren maila handia zen arlo 
guztietan. Gero, ordea, behera-

kada nahiko garrantzitsua izan 
zuen eta uste dut egun hor man-
tentzen dela. Badaude, baina, 
adin tarte batzuk zeinetan gora 
egin duen. Ez ditut bailarako 
datuak, baina bai iaz erkidego 
mailan egin ziren ikerketa bate-
nak. Horren arabera, bolunta-
rioaren profila 50 urtetik gorako 
emakumezkoarena da. Noski, 
badaude beste profil batzuk, bai-
na hori ikusten da garrantzitsu 
bezala. Bestalde, arlo sozialean 
aritzen direnez gain, badira bes-
te arlo batzuetan jarduten dute-
nak ere: kirolean, kulturan...

boluntarioaren lanak esfortzua 
eskatzen du, erraza da? 
Egia da une zehatz baten dirua 
emateak baino konpromiso han-
diagoa eskatzen duela. Lanerako 
hor egongo zaren konpromisoa 
hartzen duzu, egun txarra edo 
ona izan. Ez diot, baina, dirua 
emateari garrantzirik kendu nahi; 
izan ere, hori ere oso garrantzi-
tsua da.
Zer-nolako esperientzia da bolun-
tario izatea?
Oso aberasgarria. Boluntarioek 
gehien esaten dutena da ematen 
dutena baino gehiago jasotzen 
dutela. Badaude boluntario lanak 
egitera joaten zaren egun txarrak, 
eta, amaitzean, hobeto sentitzen 
zara, eginikoaz gustura.
boluntario lanak egin nahi dituenak 
zer egin behar du?
Boluntario lanak egiteko arlo 
ezberdinak daude eta bakoitzak 
daki zer duen gustukoen. Arlo 
sozialean aritu nahi duena gure-
kin jar daiteke harremanetan. 
Horretarako, bloga dugu: www.
lotunedebagoiena.blogspot.com.
es. Bertan azaltzen da Lotune 
osatzen dugun elkarteon gaineko 
informazioa. Bestalde, elkartea 
dagoen udalean edo gazte zerbi-
tzuan ere eskura daiteke. 

Mirari korta | urkoa elkarteko langilea

"indarrak batzeko sortu da lotune, 
bailarako sei elkarteren artean"

Mirari Korta, Urkoa elkarteko langilea.  |   I.g.

Caritaseko, nagusilaneko, gurutze gorriko, urkoako, Aita Menniko eta san 
juan de Dioseko boluntario taldeek osatzen dute lotune elkarte berria

"boluntarioen lana 
ezagutzera ematea 
ere bada lortu nahi 
duguna"

"Duela urte batzuk 
boluntariotzak 
beherakada nabaria 
izan zuen"

Arizmendiko ikasleak roboten proiektuak lantzen.  |   Ane etxeberrIA

'First lego league'-eko 
barne kanporaketa hasi 
dute arizmendiko ikasleek
Asteon erabakiko dute zein taldek parte 
hartuko duten eAe mailako txapelketan

mIrEIA bIkuñA  |  ArrAsAte

Arizmendi Ikastolako DBHko 
4. mailako Teknologia ikasgaia 
duten ikasleek hasi dute First 
Lego League txapelketako bidea. 
Egubakoitzean, barne txapel-
keta hasi zuten 82 ikaslek, bede-
ratzi taldetan banatuta. Euren 
artean lehiatuko dira, EAE 
mailako txapelketan nortzuk 
parte hartuko duten zehazteko. 
Asteon erabakiko dute zein 
hiru taldek parte hartuko duten 
Zamudioko txapelketan, aben-
duaren 14an.

Hiru proiektu 
Aurtengo gaia Nature's Fury 
da, eta naturak eragiten dituen 
hondamendi naturalei irtenbi-
deak aurkitu beharko dizkiete 
gazteek. Arizmendiko ikasleek 
hiru proiektu egin behar izan 
dituzte. "Natura hondamendi 

bat aukeratu –tsunamia, uhol-
deak, sumendiak...–, aztertu eta 
horiendako irtenbide berritzai-
lea topatu beharko dute. Hori 
lan zientifikoa izango litzake. 
Proiektu teknikoan Legoko 
piezekin robot bat egin behar-
ko dute; eta hirugarrenean 
robota programatu eta hainbat 
ariketa eginarazi beharko dio-
te", esan zigun Iñaki Agirre-
bengoa irakasleak. Hiru atal 
horiek aintzat hartuta, auke-
ratuko dituzten hiru taldeak.

Balio ezberdinak 
Laugarrenez dihardute Ariz-
mendikoek First Lego League 
txapelketan. Berrikuntza, sor-
mena eta ekintzailetasuna bul-
tzatzeaz gain, beste hainbat 
balio indartzeko balio die ikas-
leei; besteak beste, elkarlana, 
taldelana, ikerketa... 

hilaren 28an pentsioen proiektu berriaren kontrako 
elkarretaratzeak egingo dituzte herri guztietan
Gipuzkoako erretiratuek elkarretaratzea egingo dute hilaren 
28an, herri guztietako udaletxe aurrealdean, 19:00etan. Horietan 
guztietan, Pentsioak ukitzen dituenak ez dauka nire botoa delako 
leloa erabiliko dute, eta gogor salatuko dute Espainiako Gober-
nuak erretiratuen pentsioekin egin gura duena. Herrietako 
erretiratuen elkarteetako ordezkariek protesta ekitaldietan par-
te hartzeko dei egin diete herritar guztiei: erretiratuei, erretira-
tuta ez daudenei eta gazteei. 

m.b.  |  ArrAsAte

Egubakoitzean sinatu zuten Gipuz-
koako Foru Aldundiak eta Emaus 
Gizarte Fundazioak hitzarmena, 
eta akordio horri esker Aldundiak 
proiektu horretarako 440.000 euro 
emango ditu. Iñaki Errazkin, 
Ingurumeneko eta Lurralde Anto-

laketako diputatuak esan zuenez, 
“ekozenterrak ekimen ereduga-
rriak dira: berrerabilpena susta-
tzeaz gain, jendartea kontzien-
tziatzen dute". Arrasateko eko-
center berria ASAM pabilioian 
egongo da eta datorren urte erdial-
derako abian jartzea espero da.  

%75 berrerabili 
Emaus Gizarte Fundazioak Irun-
go eta Arrasateko ekozenterrak 
kudeatzen ditu. Haren izenean, 
Javier Pradini zuzendariak adie-
razi zuen hondakinak kudeatze-
ko Europak ezarritako hierarkian 
oinarritutako ekimena dela haie-
na, eta bildutako hondakin guz-
tien %75 berrerabili egiten dire-
la gero. “Sistema hau Gipuzkoa 
osora zabalduko bagenu, 180 lan-
postu sortuko genituzke” Azpi-
marratu zuen Pradinik, akordioa 
sinatzeko ekitaldian.

arrasateko ekozenterra martxan 
ipintzeko 440.000 euroko laguntza 
emango du Foru aldundiak
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Gipuzkoako udalek 231 lanpos-
tu eskainiko dituzte datorren 
urtean, Diputatuen Kontseiluak 
martitzenean onartu dituen 
dirulaguntza dekretu batzuei 
esker. 

Lehenengo dekretuak 
1.732.000 euroko dotazioa dauka,  
udalek langabeak kontratatze-
ko aurten martxan jarritako 
programak datorren urtean 
jarrai dezan. Aurten, 216 lagun 
kontratatu dituzte, eta datorren 
urtean beste 231 kontratatzea 
aurreikusten da, gutxienez bost 
hilabetez, udalek emandako 

lanetarako. Datorren urtean, 
biztanle-kopuruaren arabera 
banatuko dituzte 200 lanpostu, 
eta beste 31ak, herrien langa-
bezia-tasen arabera. 

Bigarren dekretuak 1.417.000 
euro ditu, eta mankomunitate 
edo garapen agentzien proiek-
tu estrategikoak finantzatzeko 
da, bereziki tokiko enplegua 
hobetzeko: langabeen presta-
kuntza, eta abar. 

Hirugarren dirulaguntza 
bat udalei zuzendutakoa da, 
inbertsioak egiteko. Dekretu 
horren bidez, 6 milioi euro 
banatuko dira.

gipuzkoako udalek 231 lanpostu  
sortuko dituzte aldundiaren eskutik
Populazioaren arabera banatuko dira laguntzak

Datorren urteko lan-egutegiak 
Espainiako erkidego guztien-
dako bederatzi jaiegun dauzka: 
urtarrilak 1 (Urte Berri eguna; 
eguaztena), apirilak 18 (Egu-
bakoitz Santua), maiatzak 1 
(Lanaren Eguna; eguena), abuz-
tuak 15 (Ama Birjinaren Jaso-
kundea; egubakoitza), azaroak 
1 (Domu Santu; zapatua), aben-
duak 6 (Espainiako Konstitu-
zioaren eguna; zapatua), aben-
duak 8 (Sortzez Garbiaren 
eguna; astelehena) eta abenduak 
25 (Eguberri-eguna; eguena). 
Bederatzigarren jaieguna urta-
rrilaren 6a da (astelehena). 
Erkidego batek ere ez du ager-
tu jaiegun hori beste batekin 
aldatzeko asmoa.

Krisia hasi zenetik, zuzeneko 8.000 
lanpostu baino gehiago kendu 
dira eraikuntza sektorean Gipuz-
koan, Ascongi-Adegik ohartarazi 
duenez. 2007 bukaeratik Euskadin 
%61 jaitsi da ekoizpena; Gipuzkoan, 
lizitazio ofiziala minimoetan dago 
eta urtarriletik abuztura %67 
jaitsi da. Bestalde, iaz, merkatu 
libreko etxebizitzen eraikuntza 
%61 jaitsi zen, eta babestutako 
etxebizitzena, %55. Horregatik 
guztiagatik, Ascongi-Adegik eska-
tzen du eraikuntza sektorea "kon-
tuan har dezaten" suspertze eko-
nomiko eta industrial plangintze-
tan; inbertsio publikoa sustatzea; 
etxebizitza erosteko finantzazioa-
ri laguntzea; eta Lurzoruaren 
Euskal Legea berritzea.

eraikuntzako zuzeneko 
8.000 lanpostu suntsitu 
dira krisi hasieratik

Datorren lan-egutegiak 
bederatzi jaiegun 
trukaezin izango ditu

Errenta aitorpen kanpainan 
aldi baterako langileak kon-
tratatzeko lan-poltsa osatuko 
du Foru Aldundiak, eta ins-
tantziak aurkezteko epea 
zabalik dago abenduaren 5era 
arte. Arrasateko, Eskoriatza-
ko eta Aretxabaletako udale-
tan eta Mankomunitatean ere 
aurkez daitezke eskaerak; 
posta bulegoetan eta erregis-
tro elektronikoan ere bai. 
Hirugarren hizkuntza-profila 
duten erdi-mailako teknika-
riak behar ditu Foru Ogasu-
nak. 

Deialdiaren xehetasunak, 
argibideak eta emaitzak www.
gfaegoitza.net webgunean 
agertuko dira.

errenta aitorpenerako 
teknikariak behar ditu 
Foru ogasunak

l.k.  |  ArrAsAte

Laboral Kutxak 85,8 milioi euro-
ko irabazi garbi kontsolidatua 
lortu du urteko hirugarren 
hiruhilekoan. Zergen ondoren-
go emaitza da hori; zergen 
aurretik, 97,5 milioi ziren. Labo-
ral Kutxak EFE agentziari esan 
zionez, aurtengo emaitzak ezin 
dira konparatu Ipar Kutxak eta 
Euskadiko Kutxak bat egin 
aurretiko emaitzekin.

Parametro nagusien datuak 
ontzat eman dituzte arduradu-
nek. Hala, entitatearen kaudi-
men-ratioa % 11,13 da, Europak 
urtarrila ezkero eskatzen duen 

gutxieneko %9 nasai gaindi-
tuz.

Likideziari dagokienez, gor-
dailuen ratioa %92,1ekoa da 
emandako kredituekiko; sekto-
reko entitateen batez besteko 
ratioa %71,9koa zen abuztuan.

Morositate edo berankorta-
sunari dagokionez ere, sekto-
rearen batez bestekoaren 
(%12,23) azpitik dago, Laboral 
Kutxaren kasuan: %8,67. 

300 milioi euroko interes-
marjina lortu du. Horri komisio 
eta eragiketa finantzarioengatik 
sartu duen dirua gehituta, 395 
milioiko emaitza lortu du.

laboral kutxak 85,8 milioi garbi 
kontsolidatu irabazi ditu
Parametro nagusietan emaitza onak izan ditu

l.k.  |  bergArA

Bergaran bizi eta Natran, Oñatin 
lan egiten duen Ander Errasti 
elgoibartarraren Global Produc-
tion Networks: Operations design 
and management liburu espezia-
lizatua AEBetako Taylor&Fran-
cis argitaletxeak atera du hainbat 
herrialdetan, eta dagoeneko biga-
rren edizioa du. Errastiren lau-
garren gida-liburua da. Enpresa
-kudeaketan erreferentea da 
Taylor&Francis argitaletxea, eta 
baldintza batzuk bete behar dira 
liburua eurek argitaratzeko; bes-

teak beste, aurrez argitaratuta 
egon behar da eta 20 enpresa-zu-
zendarik erreferentzia onak eman 
behar dituzte liburuaren gainean, 
eta egileak memoria tekniko bat 
aurkeztu behar du. Taylor& 
Francisen argitaratzen duen Hego 
Euskal Herriko lehen egilea da 
Errasti, eta Espainian ere ez du 
beste inork hori egin.

Liburuaren koautore izan 
dira Miguel Mari Egaña oñatia-
rra eta Kepa Mendibil eta Jose 
Alberto Eguren bergararrak, 
beste batzuen artean.

ander errastiren liburua taylor&Francis 
argitaletxe erreferenteak atera du
errastiren laugarren enpresa-liburua da eta oso kritika onak jaso ditu

Ander Errasti.  |   l.K.

lEIrE kOrtAbArrIA  |  ArrAsAte

Irailean, lehenengo aldiz, erreti-
ratuak kalera irten ziren protes-
ta egitera, eta datorren eguene-
rako, hilak 28, 19:00etan, norbe-
r a r e n  u d a l e t x e  a u r r e a n 
kale-bilkura egitera deitu ditu 
Gipuzkoako Erretiratu eta Pen-
tsiodunen Elkarteak (AGIJUPENS). 
Pentsioen legearen erreformaren 
aurka irtengo dira, aurreko 
moduan, Pentsioak ukitzen ditue-
nak ez du nire botoa izango leloa-
rekin, eta ohartarazten dute 
proiektuaren alde bozkatzen duten 

eta abstenitzen diren alderdiei 
ez dietela bozkatuko. Gainera, 
hauteskunde guztietan gogora-
tuko dutela esaten dute.

"Ez du zentzu etikorik" 
Pentsioen erreforma-proiektuaren 
"guztiz aurka" daude. Proiektu 
horrek proposatzen dituen Urte-
ko Errebalorizazio Faktorearen 
eta Belaunaldien Arteko Ekitate 
Faktorearen kontra daude, eta 
pentsioak eguneratzeko onartzen 
duten "indize bakarra" KPIa dela 
esaten dute.

Belaunaldien Arteko Ekitate 
Faktoreak "zentzu etikorik ez" 
duela diote eta Konstituzioaren 
50. artikuluaren aurka doala, 
zahartzaroan herritarrei gutxie-
neko bizi-baliabideak bermatzea 
botere publikoen betebeharra 
dela esaten duena.

Zergak, pentsioak ordaintzeko
Deialdi-testuan, honako galderak 
botatzen dituzte AGIJUPENSeko 
ordezkariek: "Zergatik ez dira 
egiten publiko desoreka sistema-
ren aldekoa zen garaiko kontuak? 

Zergatik izan behar du jasanga-
rria Pentsioen Sistemak? Hala 
al da, bada, sistema judiziala, 
hezkuntzarena, osasunarena, 
defentsarena edo Errege-etxea-

rena? Zergatik ez da konpontzen 
desoreka hori sarrerak handitu-
ta (kotizazioak areagotuta) edo 
Estatuaren Aurrekontuak erabi-
lita (zergak)?"

Pentsioen erreformaren 
aurka kalera irtengo dira 
erretiratuak berriro ere

eguenerako, hilak 28, deitu ditu AgIjuPensek

"Pentsioak KPIaren arabera eguneratu behar dira"

Herri askotan kale-bilkura egin zuten erretiratuek irailean.  |   lArrAItz zeberIo
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Laboral Kutxako Kalitate eta 
Gestio Ereduko zuzendari Jon 
Emaldik dioenez, Gaztempresa-
rekin enpresa txikiak sortzen 
laguntzen dute; bakoitzak ia bi 
lanpostu sortzen ditu.
urte bukaerarako, 440 lanpostu 
sortu nahi zenuten gaztempresa 
Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzak. 
Zertan da hori?
Helburua betetzetik hurbil gaude 
eta, urte amaierarako, 230 enpre-
sa berri sortu izango ditugula 
uste dugu. Enpresa txiki horie-
tako bakoitzak, batez beste, 1,8 
lanpostu sortuko ditu; beraz, 440 
lanpostu horietatik oso gertu 
ibiliko gara.
Ze motatako enpresak sortu dira 
orain arte, aurten?
Mikroenpresak dira, oso txikiak, 
zerbitzuekin eta merkataritzare-
kin lotuta: tabernak eta halakoak, 
37 (%28); ile-apaindegiak dira 
beste asko, 18 (%14); osasunare-
kin lotutakoak, 13 (%10), eta for-
mazioarekin, beste 11 (%8). Sor-
tu diren 70 komertzioetatik 33 
elikadurakoak dira (%47), eta 
arropa-dendak, 12 (%17). Pixka 
bat denetarik dago.
lehen handiagoak ziren gaztem-
presaren eskutik sortzen ziren 
enpresak?
Gure kasuan, beti horrelakoak 
izan dira. Gure ekintzaileak nahi-
ko profil berezikoak dira: gehie-
nek ez dituzte unibertsitateko 
ikasketak egin; egin dituztenak 
ia %27 bakarrik dira. Martxan 
jarri nahi dituzten negozioak ere 
beti enpresa txikiak izan dira. 
Gertatu dena da krisiarekin iku-
si dugula galga, geldialdia sartu 
dela. Guk, orain dela hiru urte, 
nahikotxo enpresa gehiago sortzen 
genituen, 300 enpresatik hurbil, 
eta aurten, berriz, 230 sortuko 
ditugu; eta nahiko gustura gaude 
horrekin ere.
Enplegu Sailetik ze kolaborazio 
duzue?
Gaztempresa Fundazioko partai-
deak Mondragon Korporazioa eta 
Laboral Kutxa dira, baina fun-
dazioaren kostu finkoen ia erdiak 
Eusko Jaurlaritzak finantzatzen 
ditu; ez maileguak, horiek Labo-
ral Kutxatik datozelako. Eusko 
Jaurlaritzak, gero, Europako 
fondoetatik lortzen du horren 
zati bat. 
Ze baldintza bete behar ditu ekin-
tzaile batek gaztempresaren lagun-
tza jasotzeko?
Hasieran, funtsezkoa zen gaz-
teentzako enpresa bat izatea; 

baina hori gero eta gutxiago ger-
tatzen dabilenez, orain, gazteen-
dako enpresak izan beharrean, 
enpresa gazteak laguntzen ditu-
gu, merkatuan urte asko ez daroa-
tenak. Ekintzailearen adinari ez 
diogu kasu handirik egiten, gure 
ekintzaileek, batez beste, 36 urte 
dituztelako; nahi dugu ahalik eta 
gazteenak izatea, hori bai. Enpre-
saren hasierako 3-4 urteetan 
jasoko dute laguntza.
Ze bide jarraitzen duzue pertsona 
hori etortzen denetik? 
Sei pauso ditugu: ideiaren bide-
ragarritasuna lantzea eta ekin-
tzailearen profila egitea. Bigarren 
pausoa formazioa da: ekintzaileak 
ofizioaz asko jakin dezake, baina 
enpresa baten problematika ez 
du ezagutuko. Hirugarrenik, ideia 
bideratzeko bideragarritasun 
plana behar da, eta horretan ere 
laguntza ematen diogu. Laugarren 
pausoa finantza-plana da: ideia 
egia bihurtzeko modukoa dela 
eta bideragarritasuna duela ikus-

ten badugu, bankura bueltatzen 
gara eta finantza-plana planteatzen 
dugu. Hurrengo pausoa enpresa 
sortzea da; eta, bigarren momen-
tu baten, enpresa sendotzen lagun-
tzen dugu. Horretarako laguntza
-pertsona bat dugu, taldeka ara-
zo zehatzak lantzeko mintegiak 
ere bai… Eta consulting-pro zer-
bitzua dugu martxan. Gero, sare 
soziala ere sortu dugu, eta hel-
burua da Gaztempresatik irten 
direnendako gune digital bat 
izatea, ideiak eztabaidatzeko eta 
elkarri laguntzeko. 
maileguak lortzeko modu berezirik 
badute ekintzaileek?
Bai, baldintzak desberdinak dira. 
Gaztempresaren bitartez ez baletor 
proposamena, seguru asko edozein 
banketxetan ezetza emango lioke-
te. Baldintzak ere hobeak dira: 
prezioak baxuagoak dira eta garan-
tiak ere txikiagoak dira. 
laguntza-modalitate berriak ditu-
zue: enpresak eskualdatzeko, bata, 
eta esperientzia eta jakintza bere-

zirik ez duen jendearentzako solu-
zio integralak, bestea. Zertan datza 
modalitate bakoitza?
Enpresak eskualdatzea erretiro 
kasuetan planteatzen dugu. Jabea 
erretiratzen denean, ohikoena 
da negozioa beste norbaiti pasa-
tzea, eta datorren ekintzaile 
berriak ez ezagutzea enpresa edo 
sektorea. Saiatzen gara erretira-
tzen denaren eta sartzen denaren 
artean bateratze bat egitea, hezi-
keta prozesu batekin, enpresak 
ahalik eta errazen jarrai dezan 
aurrera.

Soluzio integralak ekintzai-
learen profila duen baina bere 
ideia hain ona ez den norbaiten 
kasuan ematen ditugu. Badauz-
kagu kontaktu batzuk beste enpre-
sa batzuetan, eta frankizia antze-
ko zerbait planteatzen dugu; guk 
beste ideia bat proposatzen diogu 
ekintzaile horri. Batzuetan, guk 
jartzen dugu soluzio osoa eta ez 
bakarrik lagundu ekintzaileari 
bere ideia aurrera eramaten.

krisiarekin, jende gehiago etortzen 
da gaztempresara?
Inoiz baino jende gehiago jartzen 
da gurekin harremanetan; baina 
ideiak pobreagoak dira eta enpre-
sa berri batek merkatuan jarrai-
tzea zailagoa da. Iaz, 892 eskae-
ratik ideiak landu genituen 427 
kasutan, erdiak. Eta horietatik 
211 lagunek sortu zuten enpresa. 
Horrek esan nahi du kontaktu 
guztietatik %25 ideia inguru jarri 
genituela martxan. Orain dela 
urte batzuk, ez dut esango erdiak 
zirenik, baina laurdenak baino 
gehiago izaten ziren.
beharbada enpresa berritzaileak 
sortzea zailagoa delako orain?
Normalean, proiektu hauek guz-
tiak sektore ezagunetan daude. 
Guk ez ditugu erronka teknolo-
gikoko enpresak sortzen. Hain 
negozio txikietan, berritasunak 
ez dira erraz sortzen. 
Fagor Etxetresnen gainbeherarekin, 
euren enpresa sortzeko bidea gehia-
gok hartuko dutela uste duzu?
Izan daiteke. Fagorren kasuan, 
enpresa barruan berritzeko espe-
rientzia oso politak egon izan 
dira; ez Gaztempresarekin, proiek-
tu handiagoak izan direlako, 
baina bai Saiolanen eskutik, eta 
oso gauza interesgarriak egin 
izan dituzte.

Jon emaldi | Laboral kutxako kalitate eta Gestio Ereduko zuzendaria

"aurten, 230 enpresa sortzen 
lagundu izango du gaztempresak"

Jon Emaldi, Laboral Kutxaren egoitza nagusian.  |   leIre KortAbArrIA

"Enpresa sortzen 
eta sendotzen ere 
laguntzen du 
gaztempresak"

"Ekintzaile profila 
dutenendako 
soluzio integralak 
eskaintzen ditugu"

"Iaz, 892 eskaera 
jaso genituen, eta 
laurdenek sortu 
zuten enpresa"

230 enpresa txiki berri horiekin, 440 lanpostu inguru sortuko dira urte bukaerarako

jon emaldi arduradunak dio "pozik" daudela datuarekin, lehen baino txikiagoa izan arren
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LAGuNTzAiLEAk

H
ogeita bost bete ditu gaurkoan azaroak, hogeita bost 
egun itzulezin. Gura nuke udazken koloreei buruz, ber-
tsolari txapelketaren arrakastaz edo asteburuko kirol 
jardunaldien emaitzez idatzi. Baina ezin dut. Ezin dut 

hori egin munduan hiru emakumetik bat, gutxienez, noizbait 
erasoa izan dela gogoratu berri dudanean: jipoitua, bortxatua, 
umiliatua… Etengabe irakurtzen ditugu horrelako albisteak: "54 
urteko gizonezkoa atxilotu du Ertzaintzak hain herritan, biko-
tekidea labankadaz hil ondoren. Polizia hain ordutan bortxatu 
zuten neskaren erasotzaileen bila ari da. Hain hiritan, bi gizo-
nezko atxilotu zituzten bart 
bikotekide ohiengandik urrun-
tzeko agindua urratzea egotzita". 
Eta abar, eta abar, eta abar. 
Sinestezina bezain onartezina 
den arren, XXI. mendeko jen-
darterik aurrerakoienetan ere, 
genero indarkeria da gaitzik 
larrienetako bat; gaurko egunez 
bereziki, urtero azpimarratzen 
duguna. 

Indarkeriari buruz dihardugunean, eraso fisikoekin oroitzen 
gara gehienbat. Baina badira disimulu handiagoz pasatu arren 
arriskutsu eta minberak diren jazarpenak; otsoa ardi larruaren 
azpian ezkutatzen denean bezala. Mintza gaiten beraz, emaku-
meonganako eraso kamuflatu horiez: tabernan nahi gabe baina 
nahita ipurdia ukitu zigutenekoaz, titietara so egin zigun begi-
rada nazkagarriaz, deroso sentiarazi gintuen "guapaaaa!" har-
taz… 

Nik ezin izan diet inoiz horrelako egoerei irain edo zaplazte-
ko batekin erantzun, beldurtia naizelako barik inor erasotzen 
eroso sentitzen ez naizelako. Tratu txarren aurrean, tratu onen 
aldeko apologia bultzatu behar dugu; eraikitzaileak izan. Ez da 
erraza baina bai egingarria. Oraindik zalantzan dagoena, doala 
Arrasateko Emakume Txokoan ikusgai dagoen Zein da zure 
erantzuna? argazki erakusketara. Ea berandu baino lehen gaur-
ko egunez udazkenari buruz soilik hitz egin dezakegun.

mIrEN AmurIZA
http://goiena.net/iritzia/

Zein da zure erantzuna?

"tratu txarren 
aurrean, tratu onen 
aldeko apologia 
bultzatu behar da"

z a b a l i k

1
989an ikusi nituen lehen aldiz, Bilbon, Casillan; eta azaroa-
ren 16an azkeneko aldiz, Iruñean, Anaitasunan. 24 urteren 
ostean, gustura egon nintzen Barricadaren kantu mitikoak 
entzuten eta abesten. No hay tregua, Animal caliente eta 

No dejes que esto acabe nunca entzutean oilo-ipurdia ipini zitzai-
dan. Kantu borobilak. Batzuk ereserki bilakatu direnak. Zenbat 
oroitzapen, eta ze gazte sentitu nintzen! Bikain. Primeran. Eder-
to. Berba guztiak agortzen zaizkit Barricadaren agur kontzertua 
laburtzeko. Hori bai: kantu mitikoenetako batzuk ez dira gauza 
bera El Drogas-en ahotsa ez den beste batekin abestuta. Enrique 
Villarrealen hutsunea handiegia izan zen.

mIrEIA bIkuñA | mbikuna@goiena.com

"No hay tregua..."

u st e a k  u st e

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

Osorik iritsiko 
garen
Aritz galarraga
berria.info/blogak/ekografiak/

Pentsatzen dut azken sailkapen 
partidak oraintsu izan direlako 
dela. Luze gabe, 
Frantzia-Ukraina TF1en, 
Suedia-Portugal La1n, biak ere 
asteartearekin. Ezen bestela 
goiztxo baita 2014ko 
hankapilota Mundialari soka 
ematen hasteko. Eta hori 
hankapilota Mundialen zale 
handia naizela, BBVA ligarena 
baino gehiago, edota Zilarrezko 
futbolarena ez bezala —mezu 
subliminala ETBko 
jaun-andereentzat—. Baina 
hankapilota Mundiala 
abiatzeko urte erditik goiti falta 
dela, goiztxo iruditzen zait 
giroa berotzen hasteko, 
asteartean eman eta 
asteazkenean errepikatu zuten 
España en el Mundial de Fútbol 
de Brasil 1950-ren gisako lanak 
dagoeneko jasan behar izateko.

Baina, esan bezala, espero 
dut izatea azken sailkapen 
partidak oraintsu jokatu 
direlako. Eta Espainiak 
hankapilota Mundialean lekua 
bazuenez jada, lasai antzean 
geunden Bidasoaren alde 
honetan –bai, Bidasoaren alde 

honetatik idazten dut gaur–. 
Frantzian, ordea, jokoan zuten 
zerbait. Bizia, pentsatu nuen 
uneren batean. Baina ez, hori 
baino puskaz garrantzitsuago 
den zerbait: Brasilerako 
txartela –eta ez, noski, 
caipirinhaz mukuru jartzeko; 
edo ez horretarako bakarrik 
behintzat–. Horrexegatik hasi 
ziren motorrak berotzen 
Bidasoaren alde hartan 
Frantzia-Ukrainaren arteko 
partida aitzin. Pentsa 
zenbateraino berotu ziren, Le 
Grand Journal albistegiko 
eguraldi emazteak zera 
promestu zuela: Frantziak 
irabazten bazuen, eguraldiaren 
berri larrubizirik emango zuela 
–eta zer zortea duen Urko 
Aristik, Euskal Herriko 
selekzioa ez delako ofiziala–. 
Tira, Poil izeneko herrixkatik 
emango zuela esan zuen. Tira, à 
Poil izango zela esan zuen, ez 
dakigu Poilen edota 
larrubizirik. Azkenerako, 
Poiletik eman zuen Frantziaren 
garaipenaren ondoko eguraldi 
informazioa. Eta larrubizirik 
ere bai, nahiz kamerak 
urrun-urrunetik fokatzen zuen. 
Total, Le Grand Journal 
albistegiak inoizko ikusle 
daturik onenak eskuratu 
zituela asteazken gauean.

Eta beroketa ariketak hor 
bukatuko balira, gaitz erdi. 

Kontua da Frantziako porno 
ekoizle batek ere egin zuela 
promesa: Frantzia sailkatzen 
bazen sarrera librea izango 
zuela bere webguneak. Noski, 
lehertu egin zen –eta barka 
aditzaren gordina, pornokeria 
ia–. Hori bai, kontuan izanik 
amodio kontuetan batez besteko 
iraupena zein den, bada ez 
dakit martxa honetan 2014ko 
ekainera osorik iritsiko garen.

Sortzearen onurak
garbiñe ubeda
argia.com/blogak/garbine-ubeda/

Pareta zuriko itxarongela 
batean, aldizkari femenino 
zahar zimurrak orriztatzen ari 
nintzela, honokoxea irakurri 
dut: Frantziako Estatuko 
biztanleen %53k, izan 
emakumezko edo gizonezko, 
sortzailetzat du bere burua eta 
bat dator Zerorrek egin 
filosofiarekin. Gazteek, 
nolanahi dela ere, praktikan 
jartzeko joera handiagoa dute.

Jokamolde honek positiboki 
eragiten omen dio moralari 
krisi garaian. %93ri autonomo 
eta aktibo izaten laguntzen dio, 
eta %84k, sentipen ezkorrak 
uxatzeko tresna dela uste du.

Etxera iritsita, trikotatzeko 
orratzen bila joan naiz segidan.

k a l e  i n k e s ta

MAriA
LAsA 
AretxAbAletA

"Emakumeok indarkeria 
kasuak salatu behar 
ditugu. Bai norberaren 
kasuak eta baita ere gure 
ingurukoak".

BEgoÑA
oZAEtA 
ArrAsAte

"Lehen gauza normal bat 
moduan hartzen zen. 
Baina orain jendea 
txikitatik hezi beharko 
genuke horren inguruan".

igor
EskiBEL 
AretxAbAletA

"Etxean, ikastolan eta 
kalean hezkuntza balore 
batzuk erakutsi beharko 
lirateke. Hasieratik jendea 
kontzientziatu behar da".

AngEL
BEngoA 
AretxAbAletA

"Hezkuntza gehiago izan 
beharko luke jendeak eta 
hori bakoitzak bere kabuz 
egin beharko lukeen 
gauza bat da".

Zer egin dezakegu genero-indarkeriarekin bukatzeko?
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Kultura zabaltzeko 
ezinbesteko euskarri

Arantzazu Ibarrondo
Oñatiko Udal liburutegiko arduraduna ofizioz   
eta mendizalea afizioz

Euskara irabazle, denok irabazle!

Askotan hausnartzen dut neure artean eta 
komentatzen dut ingurukoen artean ere, a ze 
zortea daukagun Debagoienean. Zein errotuta 
dauden eta ze arrakasta duten bertako 
euskarazko hedabideek. Ze talde indartsu 
eta eredugarria den Goiena. Zelako zerbitzua 
eskaintzen diguten Goiena telebistak, Goiena.
net-ek, GOIENA paperak… Ze lagungarri 
zaizkigun hedabide horiek kulturaren 
arloan murgilduta gaudenondako. Gure 
berriak, kezkak, zerbitzuak, iradokizunak… 
lau haizetara zabaltzeko, herritarrengana 
hurbiltzeko, zelako plataforma eskaintzen 
diguten. Bertakoek, bertatik bertara.

Eta ez diogu horrenbeste erreparatzen 
euskarazkoak diren edo ez. Komunikaziorako, 

euskaraz jarduten dugula 
hedabide horien bitartez. 
Barneratuta daukagu hala dela, 
bidea zein zaila izan den ohartu 
barik. Normalizatuta balego. 
Baina asko dago egiteko 

euskararen alorrean eta, horretarako, Goiena 
da ezinbestekoa, beharrezkoa. 

Imajinatzen duzue Debagoiena, gure 
herriak, Goiena barik? Nik ez. Ea, bada, 
lagundu ditzagun Debagoieneko euskarazko 
hedabideak!

Imajinatzen duzue 
Debagoiena goiena 
barik? Nik ez

gOIENAk bEhAr ZAItu!
gOiENa  KlubEKO  baZKidE  EgitEKO  tElEfONOa: 943 25 05 05
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h e r r i a k
Debagoiena

mIrIAN bItErI  |  esKorIAtzA

Antzuolako Gazte Txokoan bada-
go zereginik. Joan den azaroaren 
8an zabaldu zituen ateak eta ikas-
turte berriari hasiera eman zion, 
eta ordutik hona askotariko ekin-
tzak egiten dabiltza. Joan berri 
den asteburuan, esaterako, tailer 
berezia izan du: hain justu ere, 
droga-menpekotasun prebentzio-
rako tailerra. 

Itsaso Garmendia koordina-
tzaileak azaldu digu atzo, dome-
ka, eta abenduaren 1ean direla 
horren gaineko saioak. Antzuo-
lako Gizarte langilearen lagun-
tzarekin antolatu dute, eta Elge-
tako Kalexka elkartea eskaintzen 
dabil. Tailer horren helburuaz 
ere egin digu berba, eta honakoa 
esan: "Gaztetxoak drogen inguruan 
dituzten kezkak, zalantzak eta 
galderak argitzea da tailerraren 
helburua, eta drogen inguruko 
informazioa ematea; prebentzio 
moduan, noski". 

sukaldean ibiltzen
Tailer horrez gain, bestelako 
ekintzak egitea ere badute aurrei-
kusita. Garmendiak gogorarazi 
du joan den urtean, zapatuetan, 
sukaldean ibiltzen hasi zirela eta 
domeketan filmen eguna zela. 
Sukaldaritza tailerrari buruz 
honakoa nabarmendu du: "Gazteei 
gustatzen zaie janariarekin saltsan 
ibiltzea eta gero jatea. Horren 
helburua sukaldean pixka bat 
ikastea da, duten denbora librea 
aprobetxatu eta gustura ibiltzea. 
Batez ere, krepeak egitea gusta-
tzen zaie".

Aurten, bi ekimen horiekin 
jarraitzeko asmoa dute, baina 
baita ping-pong eta mahai-futbol 
txapelketak gertatzea eta Gazte 
Txokoan dituzten mahai jokoekin 
eta bestelako materialarekin ibil-
tzea, besterik gabe. Horrez gain, 
koordinatzaileak iragarri du ikas-
turtean zehar hiruzpalau irteera 
egingo dituztela, baina ez du horren 
gaineko datu gehiagorik eman 
nahi izan, "sorpresa" delako. 

Bost hezitzaile
Ekintza guztiak antolatzeko eta 
gaztetxoekin egoteko bost lagun 
daude aurten Gazte Txokoan: 

hain justu, Olaia Gastiain, Jon 
Lizarazu, Eider Mendia, Josune 
Iturbe eta Nagore Etxezarreta 
hezitzaileak eta aipatutako Itsa-
so Garmendia koordinatzailea. 
Horien harira honakoa aipatu 
du: "Guztiok antzuolarrak gara, 
gaztetxoekin lan esperientzia 
daukagunak. Dagoeneko ondo 
ezagutzen ditugu gaztetxoak; hori 
garrantzitsua da guretzat".

Esan bezala, gazteak ezagutzen 
dituzte, eta hori kontuan izaten 
dute ekintzak antolatzerakoan. 
Horren harira, aipatu digu ekin-
tza batzuk begiraleok pentsatu-
takoak badira ere, gehienak gaz-
tetxoekin adostuta gertatzen 
direla. Esaterako, zapatuetan 
egiten den sukaldaritza tailerrean 
gazteak dira zer egin nahi duten 
erabakitzen dutenak.

Eta berdin irteerak pentsa-
tzerakoan. Azken horren bueltan, 
honakoa aipatu du Garmendiak: 
"Irteeretako proposamenak haiek 
ematen dizkigute, azken finean, 
eurak pozik joatea nahi dugula-
ko. Aurreko urtean, adibidez, 
haiek eskatuta, Donostiara joan 
ginen, Realaren partidua ikuste-
ra. Eta Zornotzan ere izan ginen, 
paintballa egiten". 

dBH-1 eta dBH-2
Ikasturte berriari buruz berba 
egiteaz gain, joan den urteko 
balorazioa ere egin gura izan du 
antzuolarrak. "Positiboa" izan 
dela nabarmendu du, asistentzia 
maila "oso handiarekin"; DBH-1 
eta DBH-2 ikasten dabiltzan nes-
ka-mutilak joan ziren bereziki 
Gazte Txokora. 

Dena dela, dena ez zen posi-
tiboa izan. Horren harira, salatu 
du apurketaren bat edo beste 
egon zela, "materiala ongi ez 
zaintzeagatik". Eta gaineratu du 
aurten ere dagoeneko apurketak 
egon direla, eta honakoa eskatu 
du: "Hezitzaileok eskatzen dugu-
na da guztiok ondo pasa ahal 
izateko gunea eta bertako mate-
riala zaintzea". 

Bada, ohi bezala, asteburue-
tan dago zabalik Antzuolako 
Gazte Txokoa, zapatuetan 17:00e-
tatik 21:00etara eta domeketan 
17:00etatik 20:00etara.Donostiako izotz pista ere bisitatu zuten neska-mutilek.  |   AntzuolAKo gAzte txoKoA

Reala ikustera joan ziren iaz; irudian, Antoine Griezmann jokalariarekin.  |   AntzuolAKo gAzte txoKoA

Joan den urtean paintballa egitera joan ziren Zornotzara; ederto ibili ziren.  |   AntzuolAKo gAzte txoKoA

AntZUoLA

gazte txokoak ikasturte berriari eman dio hasiera

Drogei buruzko tailerra egiten dabiltza egunotan

Tailerrak, irteerak 
eta txapelketak, 
gaztetxoen eskura
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ImANOl bElOkI  |  esKorIAtzA

Zapatuan Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots izan ziren Eskoriatzan 
Bizipoza lan berria estreinatzen. 
Bertara hurbildu ziren guztiek 
arratsalde ederra igaro zuten 
pailazoen ikuskizun berriare-
kin.

Bereziki Lagun txakurra izan 
zen ikusle gaztetxoen gustukoena, 
baina horrez gain, Panpoxa fur-
goneta, Gorka, Txilipito, Igor, 
estralurtarra… eta beste haibat 
lagun berri ezagutzeko aukera 
izan zuten. Debekuak ez direla 
ezarri behar, begiekin ez bada 
ikusten bihotzarekin sentitu behar 
dela eta beste hainbat gauzaga-

rrantzitsu erakutsi zizkieten 
etxeko txikienei –eta nagusiei–. 
Umeak ederki ibili ziren dantzan 
eta kantuan, euren saltsan, eta 
gurasoak ere asko disfrutatu 
zuten.

Ikuskizun osoan ibili zuren 
umeak dantzan eta kantuan, bai-
na bereziki amaierako azken 
kantuetan kiroldegi osoaren sal-
toak ikusgarriak izan ziren.

Musu ugari amaieran
Pirritxen, Porrotxen eta Marimo-
totsen ikuskizun guztietan beza-
la, amaieran musu, besarkada 
eta argazkiak egin zituzten ume-
txoek pailazoekin.

josetxo ArAntzAbAl

Zapatuan, gazta-zale ugari hurbildu ziren Arantzazura. 
Debagoiendarrez gain, kanpoko jendea ere bertaratu zen gaztaren 
inguruan gehiago ikasteko asmotan. Lehenik, artzaintzari buruzko 
bisita gidatu bat egin zuten. Ondoren, hainbat gazta mota ezberdin 
probatzeko aukera izan zuten Ramon Lizeagaren eskutik. Gazta 
dastatuz gustura pasatu zuten goiza Arantzazura igo zirenek.

Gazta dastatzea Arantzazun

Pirritxek, Porrotxek, Marimototsek eta haien 
lagunek bizipoza eraman zuten Eskoriatzara
Kantu, dantza, irri eta algaraz bete zuten kiroldegia lan berriaren estreinaldian

Lagun txakurra Marimototsen aginduak betez, Pirritx eta Porrotxen gainetik jauzi egiten.  |   josetxo ArAntzAbAl

jAgobA DoMIngo

Aitzorrotz kultura elkarteak urtero antolatzen duen ardo dastatzea 
arrakastatsua izan zen zapatuan. Zenbait kriantza ardo, pintxo 
paregabeak eta txistularien musikaz gozatzeko aukera izan zuten 
Eskoriatzarrek. Nahiz eta eguraldiak lagundu ez, giro ederra izan zen 
Eskoriatzako plazan. Hala, asko euritakoen azpian eta beste asko 
itzalkinen azpian egon ziren; eguraldi txarrari eta egiten zuen hotzari 
frente egiteko kriantza izan zuten erremedio bertaratuek.

Ardo 
dastatzea
Eskoriatzan

EskoriAtZA

oÑAti

EskoriAtZA

"Dena gustatu zaigu gaurkoan. Abesti 
denak ez dakizkigu oso ondo, baina 
Eskuetan abestia politena izan da. 
Gainera letra guztia dakigu. Horrez 
gain, Lagun oso txintxua da eta 
denetarik egin du. Hurrengoan ere 
etorriko gara ikuskizunaz gozatzera".

"Kirolaren kanta izan da gehien 
gustatu zaidan abestia. Atzeko 
aldetik ikusi ditut pailazoak eta 
Porrotxek ura botatzean libratu 
naiz. Ez dakizkit abesti guztiak 
buruz, baina entzunez, ikasiko 
ditut".

ELEnE, iZAro EtA PAULE
AretxAbAletA

"Gehien gustatu zaiguna Lagun izan da, kasu 
asko egiten zuelako. Guk ez dugu txakurrik, 
baina halako ondo erakutsi nahiko genioke 
izango bagenu. Kantu denak gustatu zaizkigu, 
baina gehien gustatu zaigun abestia Maite 
zaitut izan da. Horrez gain, Porrotxek busti 
gaituen momentua ere asko gustatu zaigu".

nAiA, EidEr EtA LAgUnAk
esKorIAtzA

"Lagun izan da gaurko ikuskizunean gehien gustatu 
zaiguna. Salto, eseri, Porrotxi musu eman… denetik egin 
duelako. Horrez gain, kanta guztiak gustatu zaizkigu, 
baina bereziki Hezi eta hazi gustatu zaigu. Abesten eta 
dantzan egon gara denbora guztian eta nahiz eta horrela 
izan ez dugu uste bihar ahots gabe egongo garenik. 
Hurrengoan ere etorriko gara pailazoak ikustera".

MArEn EtA ArkAitZ
esKorIAtzA

UnAx
oñAtI
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m.b.  |  AretxAbAletA

Aretxabaletako Gazte Ekimenak 
antolatuta Gazte Eguna egin 
zuten zapatuan Aretxabaletan. 
Goizeko bideogintzako, arropa 
birmoldatzeko eta osagarriak 
egiteko tailerretara jende asko-
rik animatu ez arren, aurrera 
egin ahala animatzen joan zen 
eguna eta eguerdian Lekaixoka 
bertso eskolako gaztetxoek egin-
dako saioan bete-bete ikus zite-
keen udaletxe zaharra. Poteo 

luzea egin eta gero, bazkaria 
izan zuten jolas eta guzti eta 
iluntzean zenbait kontzertuz 
gozatzeko aukera ere egon zen 
herriko hiru tabernatan eta 
udaletxe zaharrean. Aipatzekoa 
da, bestalde, Gazte Egunerako 
bideoa ere sortu dutela: http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=UQEgZkG2nVo.

Aurten 10 urte bete ditu Gaz-
te Ekimenak eta udaberrian 
zerbait berezia egin nahi dute.

Ederto pasatu zuten 
Gazte Eguna zapatuan
gazte ekimenak 10 urte bete ditu aurten eta 
udaberrirako zerbait berezia prestatu nahi dute

Bazkaltzera sartu aurretik talde argazkia egin zuten.  |   josetxo ArAntzAbAl

Goizean egindako tailerretako bat.  |   MonIKA belAstegI

ArEtxABALEtA

jAgobA DoMIngo

Olatuaren goian edo behean egon 
arren, Elgetar zaleak Hondarribiko 
Ama Guadalupeko arraunlariekin 
daudela eta egongo direla argi utzi 
zuten zapatuan. Urtero bezala, 
ongietorria egin zieten arraunlariei 
udaletxean; eta aurten, Kontxako 
bandera ekarri zuten eurekin. 
Eguna lagun giroan ospatu zuten.

Kontxako 
bandera
Elgetan
zapatuan

ELgEtA

JAgObA DOmINgO  |  bergArA

40 urte bete ditu Gipuzkoako 
DYAk eta ospatzeko hainbat 
herritan erakusketak antolatzen 
dihardute. Bada, atzo, Bergaran 
ate irekien jardunaldia egin zuten 
Seminarioko patioan. 

Eguraldiak lagundu ez zuen 
arren, Arantzazu Lertxundi, 
Gipuzkoako DYAko boluntario-
tzako arduraduna pozik zegoen: 
"Herritar gutxi hurbildu badira 

ere, zer egiten dugun eta zergatik 
egiten dugun ikasi dute gertura-
tu direnek", esan zuen. 

ibilgailuen erakusketa 
Seminarioko patioan DYAk erres-
kate zein larrialdietarako erabiltzen 
dituen ibilgailu gehienak egon ziren 
ikusgai; eta animatuenek ere, autoa 
iraultzen zuen simulagailua pro-
batzeko aukera izan zuten, gerri-
koaren garrantziaz jabetzeko. 

Besteak beste, anbulantziak, 
motorrak, salbamenduko ontziak 
zein mendiko erreskate unitateak 
egon ziren Bergaran.

istripu simulazioak
Erakusketaz gain, moto zein auto 
istripu baten simulazioa eta erres-
kate erakustaldia egin zituzten.
Guztia egunero Gipuzkoako DYAk 
egiten duten lana herritarrei 
hurbiltzeko.

Istripu simulazioak 
DYArekin atzo Bergaran
gipuzkoako DYAk ibilgailuen erakustaldia eta moto 
zein auto istripuen erreskate simulazioak egin zituen

Moto istripua izan duen gazteari laguntzen.  |   j.A.

BErgArA

Bergarako DYAren lantaldea.  |   josetxo ArAntzAbAl Istripu simulazioa Bergarako Seminarioan.  |   j. A.l
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ANER

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

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

Zure bainuontzia kendu 
eta dutxa jartzen dizugu 

EGUN BATEAN! 
Informa zaitez!

Marka guztiekin lan egiten dugu.

Musika Eskolako ikasle gazteak danborra jotzen udaletxeko aterpean.  |   IMAnol sorIAno

EñAut AbArrAtEgI  |  esKorIAtzA

Barikuan Santa Zezilia izan zen, 
egun seinalatua musikariendako 
eta Eskoriatzako Beheko Errota 
Berri musika eskolakoek danbo-
rrada eginda ospatu zuten. Baina 
ez hori bakarrik, Sarriegi kon-

positorearen heriotzaren men-
deurrena ere gogoratu zuten, 
haren hiru doinu joaz. 

sarriegi omenduz 
Diana, Tatiago eta La Marcha 
de San Sebastian izan ziren musi-

ka eskolakoek jo zituzten Sarrie-
giren hiru obrak. Hain zuzen, 
Euskal Herriko musika eskolen 
elkarteak iradoki zuen konposi-
tore donostiarra omentzea eta 
Eskoriatzakoek bat egin zuten 
barikuan dei horrekin. 

Ikasle gaztetxoenek danborra 
eskuetan zutela eta helduagoek 
instrumentua, egin zuen danbo-
rrada, irakasleen aginduak jarrai-
tuz.

Amaitu eta gero, ondo mere-
zitako txokolate-janaz gozatzeko 
aukera izan zuten parte-hartzai-
le zein ikusleek.

Sarriegiren doinuak jo 
zituzten danborradan
eskoriatzako Musika eskolak danborrada egin 
zuen barikuan santa zezilia ospatzeko

m.b.  |  AntzuolA

Udazkenean Madrilgo Auzitegi 
Nazionalean hasitako 35/02 eta 
26/11 sumarioen aurkako epai-
keten pisu ekonomikoa arin-
tzeko eta herritarren atxiki-
mendua lortzeko Libre Eguna 
egin zuten zapatuan Antzuolan. 
Eta baita helburuak bete ere: 
"Oso ondo joan da eguna, pozik 
gaude", esan dute antolatzaileek, 
eta bereziki azpimarratu nahi 
izan dute herritarren inplika-
zioa: "Eskerrak eman nahi diz-

kiegu modu batera edo bestera 
lagundu diguten guztiei. Boron-
datezko lana egin dute. Olalde 
elkarteak, gaztetxeak, zenbait 
dendarik, txistulariek, dultzai-
neroek, herriko zenbait musika 
taldek... eman digute lagun-
tza".

Egun osoko egitaraua izan 
zuten. Goizean poteoa egin zuten 
dultzaineroekin, eguerdian ber-
tso bazkaria eta gauean kon-
tzertua herriko zenbait talde-
rekin, besteak beste.

Herritarren inplikazioa 
azpimarratu dute Antzuolan 
Libre Egunaren antolatzaileek

Olalde elkartean egin zuten bertso bazkaria.  |   josetxo ArAntzAbAl

EskoriAtZA

AntZUoLA
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JOkIN bErEZIArtuA  |  ArrAsAte

Udalak Polmetasa zaharra hon-
damen-eredu izendatzeko espe-
dientea zabaldu eta gune horren 
jabe den San Andres Berri enpre-
sari –konkurtso-legean dago– bere 
defentsarako eskubidea balia-
tzeko 15 eguneko epea eman dio 
– 15 egun, jakinarazpena jaso 
ondoren–. Konkurtso-adminis-
tratzaileari bertara joan eta jus-
tifikazioak idatziz helarazteko 
eskatu diote.  

2010eko urritik utzita dago 
fabrika zaharra eta ordutik hain-
bat arazo izan dira. Auzotarrak 
askotan kexatu izan dira; sute bat 

2012ko irailean, argi barik ere 
geratu ziren bi kale... Era berean, 
instalakuntzak utzita egoteak eta 
hirugarren pertsonen "desegite 
etengabeek" eraikinaren segurta-
suna arriskuan jarri dute eta beraz, 
baita bertan egon daitezkeen herri-
tarren osasuna ere. 

san Andres Berri erantzule
Horregatik Udalak dagozkion 
neurriak hartu behar ditu gunea 
hustu eta eraikinaren berehala-
ko erortzea ekiditeko. San Andres 
Berri izango litzateke bertan eman 
daitezkeen kalteen erantzule eta 
enpresak ordaindu beharko lituz-

ke eraikina modu kontrolatu 
baten eraitsi beharko balitz, horiek 
guztiak gauzatzeko lanak: erais-
penak eragindako hondakinak 
kudeatzea eta kutsadura posibleak 
aztertzea –kutsadura industriala, 
materiala eta lurrazalekoa zein 
lur azpikoa–. Hirigintza batzor-
dearen arabera, eraikinaren 
egoera hain da txarra zaharbe-
rritze proiektu baterako ere ezin 
dela aprobetxatu. Hala, Udaleko 
teknikariek ondorioztatu dute 
eraikinak ez duela inongo balio-
rik. Horregatik ulertzen dute 
Polmetasa zaharra legalki hon-
damen egoeran dagoela. 

Udalak Polmetasa zaharra 
hondamen-eremu izendatu 
gura du, gunea husteko
erortzeko arriskuan dagoen lantegira jendea sartzen delako hartu dute erabakia

Polmetasa zaharra 2012ko irailaren 24an ateratako argazkian; sutea eman zen egun horretan.  |   goIenA

Asteon hasiko dira abenduaren 14an egingo den 
Jostailu Truke Merkaturako materiala biltzen
Txatxilipurdik azken urteetan antolatu duen Jostailu Truke 
Merkatua abenduaren 14an izango da. Azoka Plazan egongo dira, 
10:00etatik 14:00etara. Aurten Bagararekin batera antolatu dute 
azoka eta asteon hasiko dira jostailuak biltzen, 17:30etik 19:00e-
tara. Hain zuzen ere, hilaren 27an Arimazuri plazan egongo dira; 
hilaren 28an, Santa Marinako ludotekan eta hilaren 29an, Herri-
ko plazan. Abenduko lehen bi asteetan ere jasoko dituzte jostailuak 
herriko beste zenbait puntutan, astelehenetik eguaztenera.

PSE-EEren arabera, Bilduk eta EAJk presoen auzia 
lehenetsi dute Fagor Etxetresnen krisiaren aurrean
Aritz Arrietaren arabera, Bilduk eta EAJk interes alderdikoiak 
lehenetsi dituzte interes komunen aurrean: "Urgentzia handiagoa 
eman diote ETAren presoei Fagorren krisiaren aurrean neurriak 
hartzeari baino". Bilduren kudeatzeko eredua "lubaki ideologiko" 
moduan definitu du Arrietak, eta EAJk bere "onespena eta kola-
borazioa" ematen diola salatu. Honakoa gaineratu du bozeramai-
le sozialistak: "Nola uler daiteke ezohiko osoko bilkurarik ez 
deitu izana Fagorreko langileen etorkizuna bermatzeko?".

J.b.  |  ArrAsAte

Ibai-Arte merkatari elkarteak 
ekimen berri bat antolatu du. 
Gaur hasi eta abenduaren 7ra 
arte Arrasate denok batera 
promozioa jarri dute martxan 
Ibai-Artekoek. Arrasatearrek 
erosketak bertan egitera bul-
tzatzea helburu, %13ko des-
kontua eskainiko dute euren 
produktu zein zerbitzuetan: 
"Ekimen honekin gure bezeroak 
saritu gura ditugu, euren eros-
ketetan laguntzea", diote. 

Arrasatek bizi duen garai 
zailari "denok batera" aurre 

egiteko asmoz sortutako eki-
mena da, aditzera eman dute-
nez. 

Hainbat sektoretako dendak
Eskaintzaren parte diren den-
dak kanpainarako egin diren 
kartelen bidez identifikatuko 
dira, erakusleiho eta ateetan 
kokatu dituzte-eta. Promozio 
berezian hainbat sektoretako 
saltoki eta zerbitzuk hartuko 
dute parte: arropa eta oinetako 
dendak, bitxitegiak, estetika 
zentroak, paper-dendak, odon-
tologia-zerbitzua... 

Abian da Ibai-Arteren 
'Arrasate denok batera'
gaur hasi eta abenduaren 7ra arte, %13ko 
deskontua eskainiko dute elkartearen dendetan

g
aur lanera sartu naiz 
eta hunkitu egin naiz, 
emozionatu, baina 
batez ere harro senti-

tu naiz! 
Emakume Txokoan Argaz-

kia espresio bide ikastaroa egin 
duten neskek  prestatu duten 
erakusketarekin, egin duten 
lanarekin, proposatzen dizki-
guten erantzunekin eta  ageri 
duten grinarekin topo egin dut. 
Ona! 

Bi hilabetez aritu dira bio-
lentzia sexistaren inguruko 
hausnarketak egiten,  biolentzia 
horiek emakumeongan duten 
eraginez, biolentzia sexisten 

erak eta moduak aztertzen eta 
batez ere  eman beharreko 
erantzunei erreparatzen. Bio-
lentzia mota bakarra ez dagoe-
la ondorioztatu eta inork egiten 
ez duen ahozko biolentzia sexis-
tan –baina emakume guztiok 
pairatzen dugun horretan– zen-
tratu dira.

Argazkigintza baliatu dute 
kalean egiten diren ahozko era-
so sexistei aurre egiteko eta 
erantzun sorta hauxe da, besteak 
beste: Nire askatasunak beldur-
tzen zaitu?; Tente? Neure Burua!; 
Ez naiz zuretzat, niretzat baizik!, 
Nork eskatu du zure iritzia?, 
Hain polita eta mutil-lagunik 
gabe? Bai, eta zu zirkorik gabe-
ko pailazoa?; Eta zure amari 
esango zenioke?; Houston, Hous-
ton… arazo bat daukazu!...

Argi dute ez diotela indar-
keria sexistari indarkeriaz 
erantzun nahi.Hori bai, indar-
keria sexistari erantzun indar-
tsua eman nahi izan diote.

Gora zuek! 

Zein da zure 
erantzuna?

mAItE 
bArrEñA

n i r e  u s t e z

ItzIAr jAuregI

1954an jaiotako arrasatearrek urteroko ospakizuna egin zuten azaroaren 
16an. 33 elkartu ziren eta herriko tabernetan zehar txikiteoa egin ostean 
Aldape jatetxean bazkaldu zuten. Bazkalostean aurreko urteetan zehar 
egindako ospakizunen argazki bilduma bat zozketatu zuten eta ondoren 
musika eta dantzarako tartea izan zuten jatetxean bertan. 2014an 
urteurren borobila izango dute, 60 urte beteko dituzte-eta. 

1954an jaiotako
arrasatearren
ospakizuna, 
giro ederrean
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Tokyo Sex Destruction taldeko kideak.  |   MusIKAzuzeneAn

Mendian bideak eta animalientzat pasoak atonduko dituzte.  |   Ane etxeberrIA

I.g.  |  ArrAsAte

Arrasate Zientzia Elkarteak 
martitzenean ekin zion bigarren 
Iragana Astintzen zikloari Kul-
turaten. AZEko kideek aurkez-
penean, "ekimenaren arrakas-
taren ostean, berriro egitera 
animatu gara", azpimarratu 
zuten. 

Bigarren saioa bihar izango 
da. Jose Angel Achonek histo-

ria doktoreak Arrasateko herria 
eta Oñatiko konderria 1448an 
gaia landuko du. Bi aste beran-
duago abenduaren 10ean Alfre-
do Moraza historian lizentzia-
dunak Arrasateko Teileriak 
hitzaldia eskainiko du eta aben-
duaren 17an Maria Ines Olara-
nek, Ricardo Olaran Añibarro, 
Arkitektoa eta bere ondarea 
gogora ekarriko du.

Bigarren urtez Arrasate Zientzia 
Elkarteak iragana astindu du

I.g.  |  ArrAsAte

Bergarako Jam aretoan Jon 
Spencer Blues Explosion, Inter-
national Noise Conspiracy, Zen 
Guerrilla eta antzekoen hasie-
rako gonbidatu gisa beraien 
burua ondo defendatzen zekien 
taldeak ibilbide luzea egin du.

Hala, 10 urte, sei disko eta 
Europatik zein AEBetatik egin-

dako birek are eta gehiago 
gogortu dute Tokyo Sex Des-
truction taldearen berezkoa 
duten soul, punk, garage, latino  
doinuak.

Europatik barrena egiten 
dabiltzan biraren barruan, 
Arrasaten izango dira Kooltur 
Ostegunak ekimenean, Sagit-
tarius diskoa aurkezten.

Tokyo Sex Destruction, nagusi 
egin diren 'teloneroak'

Azaroaren 25a aldarrikatzeko 
ekintzak gaurtik hasita
'egiozu aurre eta izan libre!' gida kaleratzeaz gain, 
murala, poesia eta elkarretaratzea antolatu dute

ImANOl gAllEgO  |  ArrAsAte

1981eko azaroaren 25ean emaku-
meen kontrako indarkeriaren 
aurkako nazioarteko eguna ain-
tzatetsi zen, Bogotan ospatu zen, 
Hego Amerika eta Karibeko lehen 
topaketa feministean. Ekitaldi 
horretan, emakumeek jasaten duten 
indarkeria, era ofizial batean, sala-
tu zen lehen aldiz.

Lehen aldarrikapen egun hori 
urrun gelditzen den arren, zori-
txarrez oraindik aldarrikatu 
beharreko egun eta gai bat dugu 
hau. Orain baina, gizarteak aurre-
ra egin duelako, babes eta oihar-
tzun handiago bat dute gaurko 
egunez mundu guztian zehar 
egiten diren aldarri eta babes 
ekitaldi ugariak. Arrasateko hain-
bat eragilek egun hau aldarrika-
tzeko egitaraua antolatu dute. 

Egun bat baino gehiago 
Arrasateko ekintzak ez dira 24 
ordu hauetara mugatuko. Zein 
da zure erantzuna? argazki era-
kusketa urtarrilaren 31a arte 
ikusgai egongo da Emakume 
Txokoan. Gaur arratsaldean aldiz, 
emakumeei babesa erakusteko 
elkarretaratzea deitu dute herri-
ko plazan. Egubakoitzean poesia 
errezitaldia hartuko du gaztetxea, 
eta hurrengo egubakoitzean aldiz, 
Kulturateko areto nagusian Alar-
dearen seme-alabak dokumenta-
la eskainiko dute.  

Guzti honen harira, Emaku-
me Txokoak Egiozu aurre eta 
izan libre! gida kaleratuko du. 
Emakumeen kontrako indarkeria 
identifikatu, eta horren aurrean 
nola jokatu behar den argibideak 
emango ditu gidak.

I.g.  |  ArrAsAte

Kurtzetxiki berreskuratzeko 
proiektua aurrera doa eta zapa-
tu honetan zuhaitzak babestu, 
itxituretan animaliendako pasoak 
zabaldu eta bide zaharrak txu-
kunduko dituzte auzolan bitartez. 

Bagarak sustatuko ekimenak 
helburu handiago bat dauka, 
"lehen sektorea biziberritzea".

talde lana bultzatuz 
Zapatukoa ez da lan soil bat izan-
go, Udalak honekin talde lana 

sustatzeaz gain, balore eta kon-
tzientzia ere zabaltzea nahi du-e-
ta."Pentsatzen dugu auzolana 
modu ezin hobea dela arrasatea-
rrak zenbait balio barneratzen 
joan daitezen", uste du Josu Pere-
da Ingurumen zinegotziak. 

Zapatuan, Bedoñako aparka-
lekuan elkartuko dira, 9:00etan. 
Parte hartu nahi dutenek orain-
dik garaiz dabiltza, izena emate-
ko azken eguna egubakoitza 
izango da-eta. Horretarako gurez-
tatu@bagara.net helbide elektro-
nikoa eta 943 79 68 48 zenbakira 
jo beharrik ez dago.

Kurtzetxiki balioan 
jartzeko auzolana zapatuan
udalak eta bagarak sistema honekin lan egiteaz 
gain, "kontzientzia sortzea" ere nahi dute

I.g.  |  ArrAsAte

Haurra zela hartu zuen Mikel 
del Riok (Arrasate, 1988) bere 
lehen arkatza, eta 25 urte geroa-
go bere lanak abenduaren 13a 
arte Bilboko Batzar Nagusien 
erakusketa aretoan ikus daitezke. 
Urte gutxiren buruan salto han-
dia egin du bere burua margola-
ritzat jotzen duen Arrasateko 
artista gazte honek.
gazte zinela ekin zenion margo-
tzeari.
Bai, afizio moduan hasi nintzen. 
Arrebak ere oso ongi marrazten 
du, eta hortik sortu zitzaidan 
margotzeko zaletasuna.
Arte ederretako ikasketak zure lehen 
aukera izan ziren?
Argi neukan marrazketarekin 
zerikusia zuen zerbait egin nahi 
nuela, eta hasieran karrera tek-

nikoago bat egitea otu zitzaidan.
Baina matematikatan nahiko 
txarra naizenez, berehala bazter-
tu nuen ideia hori.
gurasoek begi onez hartu zuten 
aldaketa hori?

Egia esan ez, baina azkenean 
ulertu dute gustuko dudan arlo 
bat dela.
lehen erakusketa hau karrera amai-
tu aurretik egin izanak ere zerbait 
esan nahiko du.
Zorte ikaragarria izan dut. Nire 
lanak erakusteko primerako 
aukera da.
Artista zehatz baten jarraitzailea 
izan zara?
Ez dakit nire lanetan asko igar-
tzen den, baina beti miretsi izan 
dut Rivera.
Adreiluaren porrotaren ostean diru-
dunek artean inbertitzen omen 
dute. balore seguru bat da?
Lan baten kostua definitzea oso 
zaila da. Nire lanetan adibidez, 
ordu pila sartzen ditut, eta hori 
ez da baloratzen. Hala ere, jendea 
izen jakin baten bila joaten da.
hortaz jendeak margolanak ez ditu 
arte bezala ikusten.
Oso jende gutxik dauka artelan 
bat behar bezala ulertzeko jakin-
tza. Askotan, dirua irabazteko 
aitzaki bezala erosten dituzte 
artista jakin baten lanak.

Herriko artista gaztea.  |   j.D.r.

Mikel del rio | Margolaria

"Artelan baten kostua definitzea 
oso zaila da, lan asko dago atzean"

v

EGITARAUA

gaurtik urtarrilaren 31ra 
bitartean: 
Zein da zure erantzuna? argazki 
erakusketa Emakume Txokoan.
gaur arratsaldean: 
17:00 Mural margotzea. Parte 
hartzeko deitu Emakume Txokora: 
943 79 41 39. 
19:00 Elkarretaratzea plazan.
egubakoitzean, 22:00etan: 
Emakumeen begiradak plazara 
poesia errezitaldia gaztetxean.
abenduaren 4an 18:30ean: 
Alardearen seme-alabak 
dokumentalaren proiekzioa 
kulturateko areto nagusian.

IMAnol sorIAno

Herriko euskaltegiek antolatuta, Zahar Berriren mintza praktika 
programaren aldeko Gaztainada egin zuten egubakoitzean. 
Udaletexeko arkupeetan 25 bat kilo gaztaina saldu zituzten.

Zahar berriren gaztainada 
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mONIkA bElAStEgI  |  bergArA

Gaur, azaroak 25, Emakumeen 
Kontrako Indarkeriaren Aurka-
ko Nazioarteko eguna dela-eta, 
Udalak gai horren inguruan 
egiten ari den lanketaren berri 
eman du. 

Genero-indarkeriaren defini-
zio oso argia egin dute Udaletik: 
"Genero-indarkeria da emaku-
meak emakume izateagatik jasan 
dezakeen edozein ekintza bortitz, 
baldin eta ekintza horrek ema-
kumeari kalte fisiko, sexual edo 
psikologikoa edo sufrimendua 
ekartzen badio edo ekar badie-
zaioke". 

Bergara ez dago salbuetsita 
Genero-indarkeria mundu osoan 
zabaldutako fenomenoa da, 
herrialde guztietan gertatzen da, 
gizarte-maila, hezkuntza-maila, 
etnia, arraza, kultura eta erlijio 
guztietan gertatzen da; Bergarak 
ere ez dio errealitate horri ihes 
egiten, Udaletik azaldu dutenez, 
eta, horren erakusle, 2012an ger-
tatutako genero-indarkeria kasuen 
berri eman dute, betiere, Udale-
ko Gizarte Zerbitzuen, Udaltzain-
goaren eta Ertzaintzaren datue-
tan oinarrituta. 

Hain justu ere, 2012an 44 
genero-indarkeria kasu bideratu 
ziren herrian: hamaika, Udaleko 
Gizarte Zerbitzuetan; lau, Udal-

tzaingoan; eta 29, Ertzaintzan. 
Dena den, Udaletik azpimarratu 
dute kontuan izan behar dela 
Gizarte Zerbitzuetara, Udaltzain-
gora eta Ertzaintzara heltzen 
diren kasuak gutxi direla: "Kasu 
gehienak isilik eta bakardadean 
bizi izaten dira", esan dute.

Emakume gazteek bereziki 
Iazko genero-indarkeria kasu 
gehienak bikotekideek edo biko-
tekide ohiek eragindakoak izan 

ziren, eta emakume gazteek jasan 
zituzten, bereziki; 18 eta 30 urte 
artekoek, zehazki. Eragindako 
indarkeriari dagokionez, berriz, 
fisikoa zein psikologikoa izan 
zen, batez ere, eta erasotzaileak 
EAEkoak izan ziren kasu gehie-
netan, ondoko taulan ikus dai-
tekeen moduan. 

kontzientzia hartzeko bideak 
Hauxe diote udal arduradunek: 
"Gure herria, gainontzeko herriak 

bezala, gizarte-arazo honen bene-
tako dimentsioaren kontzientzia 
hartzen ari da". Hori dela eta, 
Udalak hainbat ekimen martxan 
jarri ditu azken urteetan, ema-
kumeen eta gizonen berdintasu-
na sustatzeko eta horrelako dis-
kriminazioak gainditu eta eza-
batzeko asmoz. 

Esaterako, egoera horretan 
dauden emakumeei hainbat era-
tako laguntza eskaintzen zaie 
Udaleko Gizarte Zerbitzuetatik; 
horrekin batera, emakumeen 
kontrako indarkeriaren aurkako 
sinboloa den puntu lilaren era-
bilera bultzatu da; eta oso garran-
tzitsua dena, gazteen artean 
gertatzen den indarkeriari aurre 
hartzeko eskoletan gaia lantzeko 
programa bultzatu da.

Beldur barik lehiaketa 
Aurreko guztiari beste ekimen 
bat gehitu dio Udalak berriki. 
Hain zuzen ere, Beldur Barik 
programan parte hartuko du 
lehenengoz, azaroaren 25aren 
harira.

Beldur Barik Eudelek abia-
tutako indarkeria sexistaren 
aurkako programa da. Beste gau-
za batzuekin batera, ikus-entzu-
nezkoen lehiaketa antolatzen 
dute, eta Udaleko Gazteria Sailak 
eta herriko zenbait gaztek ikus
-entzunezkoa prestatu dute Bel-

dur Barik lehiaketan parte har-
tzeko. Interesa duenak ondoko 
estekan ikus dezake dokumen-
tala: http://www.youtube.com/
watch?v=p30NSiNIFgY&featu-
re=youtu.be.

INDARKERIA DATUTAN

Artatu den kasu kopurua

gizarte zerbitzuetan 11

udaltzaingoan 4
ertzaintzan 29
Indarkeria mota (gizarte 
Zerbitzuen arabera)

ekonomikoa %5
Psikologikoa %52
Fisikoa %43
eraso sexuala %0
Indarkeriaren jatorria 
(Ertzaintzaren arabera)

bikotekideak edo 
bikotekide ohiak 
eragindakoa

%83

Familia barrukoa %7
sexu-askatasunaren 
aurkakoa

%10

biktimen adina

18 urte baino gutxiago %5
18-30 urte %37
31-40 urte %26
41-50 urte %21
51-60 urte %11
Erasotzailearen jatorria

eAekoa %51
estatuko komunitate 
batekoa

%16

beste herrialde batekoa %33

Iaz 44 genero-indarkeria kasu 
bideratu ziren, gehienak gazteenak 
Kasuen %37an biktimen adina 18 eta 30 urte artekoa izan zen eta indarkeria fisikoa jasan zuten %43k 

kontAktUA

Genero-indarkeria 
kasuren baten berri 
izanez gero, edo halako 
egoera batean egonez 
gero, leku hauetara jo 
daiteke: 

943 77 91 65
uDAleKo gIzArte 
zerbItzuAK

08:00etatik 14:30era.

943 77 91 06
uDAltzAIngoA

943 53 47 20
bergArAKo 
ertzAIn-etxeA

943 03 80 52
bergArAKo ePAItegIA
09:00etatik 14:00etara; 
guardiakoa, 17:00etatik 
aurrera.

943 22 44 11 / 
943 22 49 10
urgentzIAzKo gIzArte 
zerbItzuAK

15:00etatik aurrera.

900 48 01 11
Doakoa da; 24 orduz eta 365 
egunetan. Fakturan ez du 
arrastorik uzten eta 
aholkularitza osoa ematen du. 
Interpreteak ere baditu.

Z.v.D.m.  |  bergArA

Debagoieneko euskara elkarteek  
eta Arrasateko euskalgintzakoek 
Euskarak 365 egun kanpaina 
ipini dute martxan Euskararen 
Nazioarteko Egunaren harira.  
Tokian tokiko ekintzak egingo 
dituzte; Bergaran, Jardunek, 
Bergarako Udalak eta Goiena 
Komunikazio Taldeak elkarla-
nean antolatuta, hainbat ekimen 
egingo dituzte. 

Besteak beste, azaroaren 
30ean, 18:00etan, Udal Pilotale-
kuan Kantari flashmob-a egon-
go da. "Aurten Kantarin parte 
hartzen diharduten 120 neska-
mutilei egin zaie dei bertan 
parte har dezaten, baina, gaine-
ra, ikastetxeen bidez 8 eta 12 
urte bitarteko gaztetxo guztiak 
gonbidatu ditugu flashmob-a 
egiten lagun dezaten, nahiz eta 
Kantarin agertu ez".

Kantari, Euskaraz bizi nahi 
dut eta Udarako gau luzeak 
abestien koreografiak ikasi 
beharko dituzte parte hartzai-
leek. Guztiak ere http://blogak.
goiena.net/kantari/helbidean 
daude.

Horren ostean, Amaia Txin-
txurretak gidatuta, DJ festa 
egingo dute. "Euskarazko kan-
tuak ipiniko ditugu eta jendeak 
ere eskatu ahal izango ditu 
abestiak". 

Abenduaren 3a egun potoloa 
Antolatutako beste ekintzetako 
bat Euskararen Egunean bertan 
egingo duten Kirola Euskaraz 
ekitaldia izango da. Besteak 
beste, Markel Irizar txirrindu-
lariak, Jagoba Arrasate Reale-
ko entrenatzaileak eta Igor 
Arenatza UDAko kirol zuzen-
dariak hartuko dute parte. 

Markel Irizar eta Jagoba 
Arrasate, Bergarako 
Euskararen Egunean
Abenduaren 3an izango dira; azaroaren 30ean, 
ostera, 'flashmob'-a egingo dute gazteek

Pol-Pol

Pol-Poleko beteranoek amaitutzat eman dute urtea, eta, hori horrela, 
azaroaren 17an egin zuten urteko azken irteera. Argazkian ikusten denez, 
lagun talde polita elkartu zen eta mendiko jantzi aproposak soinean 
zituztela abiatu ziren Irun-Erlaitz-Irun ibilbidea egitera. Bada, 
ibilaldiarekin gozatu ostean, indarberritzeko txanda iritsi zitzaien 
Bergarako mendizaleei, eta, horretarako, eta baita urteari amaiera 
borobila emateko ere, bazkaria egin zuten sagardotegian.

beteranoen
urteko azken
tontorra

Z.v.D.m.  |  bergArA

Mendekotasuna duten pertsonen 
zaintzaileek euren burua zaintze-
ko garrantzia azpimarratzeko, 
Nola zaindu izeneko ikastaroa 
antolatu du Udaleko Gizarte Zer-

bitzuen sailak. Abenduaren 2an, 
4an, 9an eta 11n izango dira esko-
lak, 14:30etik 17:00etara, Aitone-
tako areto nagusian. 

Karmele Gurrutxagak gidatu-
ko ditu saioak eta 15-20 pertsona-

rendako lekua dago. Izen-ematea 
doan da, Udaleko Gizarte Zerbi-
tzuetan, (943 77 91 65) 08:30etik 
13:30era zein ongizatea@bergara.
net helbidean. Izena emateko azken 
eguna azaroaren 28a da.

Mendekotasuna dutenen zaintzaileentzako ikastaroa
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P
oza ematen du bost urte-
ko haur bat aurrean 
izateak, begiak zabalik, 
belarriak edozer entzu-

teko prest, ikasteko prest! Hori 
da irakasle askok esku artean 
duguna, umeen heziketa. Ze poli-
ta, baina ze erantzukizun!

Aitzitik, ez dakit gure agin-
tariak  heziketak duen garrantziaz 
ohartarazten diren. Bizi garen 
garai ilun hauetan, badirudi 
hezkuntza atzealdeko furgoian 
gelditu dela. Murrizketak? Nos-
ki, hezkuntza, kultura... horiek 
ez dute dirurik ematen, gastua 
besterik ez! 

Hainbat disparate artean 
lehengoan telebistan aditu bati 
entzun nion bezala, "azken urtee-
tan hezkuntzan diru gehiago 
inbertitu arren ez ditugu emaitza 
eskolarrak hobetu; beraz, murriz-

ketak egin arren gauzak ez dira 
gehiegi aldatuko". Halako gauzak 
entzutean noren eskuetan gauden 
pentsarazten didate.

Bestalde,  askotan Europara 
begiratu arren, badirudi hezkun-
tzan por libre gabiltzala. Iparre-
ko herrialdeetan irakaslea iza-
teko exijentzia maila oso handia 
da. Ikastetxe guztiak publikoak 
dira. Ministro baten semea etor-
kin batekin batera hezten da. 
Laburbilduz, hezkuntzak lehen-
tasuna du, herrialdearen etorki-
zuna baita.

Aldiz, LOMCEk guztiz kon-
trakoa eragingo du. Kalitatezko 
hezkuntza batzuen pribilegioa 
izango da. Nire amak esango 
zuen moduan, karramarruen 
pare, atzeraka!

Kultura eta jakituria gutxien 
eskura hobe... Hori izango al da 
gure agintarien benetako helbu-
rua?

Hezkuntza, 
etorkizuna

mArIJE 
ugAlDE

n i r e  u s t e z

"kultura eta 
jakituria gutxien 
eskura hobe..."

OIhANA ElOrtZA  |  bergArA

Mizpirualde zaharren egoitzako 
egoiliarrei konpainia egitera joa-
ten dira hainbat herritar, bolun-
tario, Nagusilan elkarteak lagun-
duta. Elisa Garmendia eta Mar-
tin Arana dira horietako bi. 
Aurten, 10 urte bete dira zeregin 
horretan hasi zirela; Arana due-
la 10 urteko azaroaren 7an hasi 
zen, eta Garmendiak abenduaren 
7an egingo ditu beste horrenbes-
te urte. 

konpainia 
Martin Arana eta Elisa Garmen-
dia, esaterako, eguen guztietan 
joaten dira Mizpirualde egoitza-

ra. "14 bat lagun etortzen gara 
guztira, gutxi gorabehera. Bakoi-
tzak ahal duenean etortzen da, 
baina egun jakinetan etortzen 
gara gehienok, gure egutegiaren 
barruan sartzen da astero hona 
egiten dugun bisita. Gehienok 
arratsaldetan etortzen gara bai-
na gauetan ere etortzen da baka-
rren bat", dio Zubiaurrekoa den 
Elisa Garmendiak. "Antzuolatik 
ere asko etortzen dira. Martitze-
netan etortzen dira haiek eta oso 
ondo dituzte antolatuta taldeak", 
jarraitu du. 

Egoiliarrekin batera, kartetan 
jolastu, dantza, telebista ikusi, 
paseatu edo berriketan egiten 

dute Mizpirualdera boluntario 
doazen herritarrak. "Normalean 
bisita gutxi izaten dituzten egoi-
liarrekin egoten gara gu. Beste 
batzuetan, aldiz, ekintzaren bat 
edo beste antolatzen dutenean, 
laguntzeko ere eskatzen digute", 
zehaztu du Garmendiak. Joan 
den astean egindako Egoitzaren 
Astean, esaterako, antolatutako 
ekintzetan ere hartu zuten parte 
boluntarioek.

Kristina Buizer da Nagusila-
neko arduraduna Mizpirualde 
egoitzan. "Taldetxo honek seku-
lako lana egiten du, egoiliarrek 
pozik hartzen dituzte euren bisi-
tak", dio. 

Jarraitzeko asmoa 
Aranak eta Garmendiak, biek 
adierazi dute pozik dihardutela 
boluntario lanean eta 10 urte 
pasa arren, jarraitzeko asmoa 
dutela. "Umorea eta pazientzia 
behar dira", dio Garmendiak

Mizpirualdeko egoiliarrei lagun 
egitera 14 bat herritar joaten dira
Martin Aranak eta elisa garmendiak 10 urte egin dituzte zeregin horretan

Kristina Buizer, Martin Arana, Kontxita Larrañaga, Elisa Garmendia, Garbiñe Irizar eta Kontxita Zangitu.  |   oIhAnA elortzA

EsAnAk

"umorea eta 
pazientzia 
baino ez dira 
behar"

e l i s a  g a r M e n D i a   |   b O L u N TA r i O A

"Egoiliarrek 
asko eskertzen 
dute euren 
konpainia"

k r i s t i n a  b u i z e r   |   N A G u S i L A N

ZurIñE v.D.m.  |  bergArA

Tradizio handikoa da Bergarako 
Amodiozko Gutunen lehiaketa;  
eta horren erakusgarria da aur-
ten antolatzen duten 22. aldia 
dela. Dagoeneko lanak aurkeztu 
daitezke; urtarrilaren 7a izango 
da horretarako azken eguna. 

Lehiaketako oinarriak 
1999an edo lehenago jaiotako 
edozein lagunek hartu dezake 
parte lehiaketan. Eta oinarriei 
dagokienez, lanak originalak, 
hau da, argitaratu gabekoak izan 
behar dira eta euskaraz idatzita 
egon behar dute.

Epaimahaiak erabakia har-
tuta, 2014ko otsailaren 14an, San 
Balentin egunean, banatuko 
dituzte sariak. Lau sari egongo 
dira, horien artean dago berga-

rar onenarendako saria. "Kasu 
horretan, baina, 1.go edo 2. saria 
herriko norbaitek jasoko balu, 
kategoria honetakoa hurrengo 
onenari emango litzaioke". Eta 
berdin 26 urte azpiko parte har-
tzaileen mailan ere. 

iaz ere, arrakastatsua
Urtero-urtero parte hartzea han-
dia izaten da maitasun gutunen 
lehiaketan. Esate baterako, iaz-
ko kasuan, 70 lagunen lanak 
jaso zituzten euskara elkartean; 
horietatik %70 emakumezkoek 
idatzitakoak izan ziren.

 Eta bitxikeriarik ere egon 
zen 21. lehiaketan; hain zuzen 
ere, Ameriketako Estatu Batue-
tatik bi lan jaso zituztela. 

Esan bezala, urtarrilaren 7a 
izango da lanak aurkezteko azken 
eguna. Horretarako, gainera, 
bide ezberdinak daude; esatera-
ko, amodiozkogutunak@gmail.
com helbidera bidali daitezke 
lanak. Informazio gehiago: 943 
763 661 eta 943 760 819 zenbaki-
ra deituta edo http://jardun.org 
helbidean.

Amodiozko gutunak idazteko 
ordua iritsi da hogeita bigarrenez
jardunek antolatutako lehiaketara urtarrilaren 7ra arte aurkeztu daitezke lanak

O h a r r a k

1964ko kintoEn AfAriA
Zapatu honetan, azaroak 30, 
egingo dute Batzokian 1964an 
jaiotakoek euren eguneko 
afaria.

1980ko kintoEn BAZkAriA
Etxagi jatetxean egingo dute 
1980an jaiotakoek bazkaria; 
12:00etan elkartuko dira Bulen. 
Bazkarira joateko izena eman 
behar da eta 20 euro aurrera-
tu behar dira Laboral kutxa-
ko 0122986201 kontu korronte 
zenbakian.

1966ko kintoEn AfAriA
Abenduaren 14rako antolatu 
dute afaria, Etxagin. Izen-e-
matea zabalik dago; Ariznoa 
tabernan egin daiteke aben-
duaren 10era arte. 10 euro 
jarri beharko dira. Afal aurre-
tik, 19:30ean elkartuko dira 
Ariznoan bertan.

Bi ikastaro antolatu ditu Ber-
garako Udal kirol zerbitzuak 
abendura begira. Bata erditze 
osteko gimnasia ikastaroa 
izango da, abenduaren 3an, 
5ean, 10ean eta 12an. Zoru 
pelbikoa eta sabeleko giharreak 
nola indartu erakutsiko dute. 
Bestalde, bizkarreko minak 
saihesteko ikastaroa emango 
dute, abenduaren 2an, 4an, 
9an eta 11n. 17 euro ordaindu 
beharko dituzte Agorrosineko 
bazkideek, eta ez bazkideek, 
22,6 euro. Izen-ematea azaroa-
ren 28an amaituko da.

Osasun arloko 
ikastaroak abenduan 
Agorrosinen

dAtUA

Lehenengo saria 500 
eurokoa izango da; 
bigarrena 250 euro; 150 
euro bergarar  eta 26 urte 
azpiko onenentzat.

500
euro
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E
gun gutxin tartian Oña-
tiko hizkerian inguruan 
input dexente. Aittakin 
galduko ote dan, Oska-

rrek intranetian Badihardugu 
elkartian aditz-taulak eseki, eta 
Kontzejupetik-en ikastaruan 
barri.

Tartian, Oihanak lehio hau 
erabiltteko proposamena. Biho-
tzak tau-tau eta eztarrittik baietz. 
Berihala oñatiarrez egitteko 
erabakixa. Baten batek zuzen-
du biharko dost... eta ikastaruan 
barri jakin ahala, hauxe dok 
neria!

Komunikabidietan eritzixak 
dittut gustukuen. Sarri horrai-
txek bakarrik irakurten dittut. 
Biharbada batzutan neuk ez 
dotelako pentsaitteko tarterik 

hartzen. Ez behintzat inguruan 
dakun gai danen inguruan. 
Sentsibilitate faltia eta ezjakin-
tasuna be bai tartian.

Eta hemen nau, eskribitten, 
oñatiera (komunika)bide moduan 
hartuta. Arduria, baina, bide 
horretatik zer ekarriko dotzu-
ten. Eta erronkia, horretatik 
zerrekin geratuko zaran.

Konformaitten naiz barruan 
dabittena botatiakin. Poztuko 
naiz zerbait sentittera illau 
bazara. Asko, zer pentsaua emun 
badotzut. Eta sentittu eta pen-
tsaittetik egittera pasaitten 
bagara, izugarri!

Komunitatian badaku-eta 
biharra egitteko, sorketako. Ez 
datoz zain egoteko garaixak. 
Bai ideak konpartittu eta inda-
rrak batzekua, oin urte asko ez 
dala, bedar motzak euzenian, 
egin ebein moduan.

gure 
hizkeran

IñAkI 
IDIgOrAS 

n i r e  u s t e z

"komunikabidietan 
eritzixak dittut 
gustukoen"

Gabonetako Erakusleiho 
Lehiaketa, seigarrenez
Aurten zazpi sari banatuko dituzte guztira eta sari 
banaketa abenduaren 21ean egingo dute 
OIhANA ElOrtZA  |  oñAtI

Martxan da Udalak eta Txandak 
antolatu duten Gabonetako VI. 
Erakusleiho Lehiaketa. Herriko 
denda eta zerbitzu guztiek parte 
hartu ahal izango dute lehiaketa 
horretan eta abenduaren 3a aurre-
tik eman beharko dute izena.

Zazpi sari 
Parte hartzeko gonbidapenarekin 
batera, izena emateko orria ere 
banatuko zaie merkatariei. Orrian 
eskatzen diren datuak beteta, 
udaletxean, turismo bulegoan 
edo Bidebarrieta kalean dagoen 
sozioekonomia departamenduan 
entregatu beharko dituzte, beti 
ere abenduaren 3a aurretik. 

Gabonetako Erakusleiho 
Lehiaketa horretan parte hartze-
ko baldintzak ez dira apartekoak: 
batetik, denda edo zerbitzuaren 
ohiko produktuak ikusgai egon 
beharko dute erakusleihoan eta 

horrekin batera, baita Gabonekin 
lotura edo erlazioa duten irudiak 
edo ikurrak ere. 

Erakusleihoak abenduaren 
8rako apainduta egon beharko 
dute eta abenduaren 31ra arte, 
gutxienez, mantendu beharko 
dira horrela. 

Guztira zazpi sari banatuko 
dituzte. Horietako sei, epai-
mahaiak emango ditu, horien 
artean urtean zehar aldiroko 
erakusleiho aldaketa eta apain-
keta tematikoak egin dituenaren 
saria. Zazpigarren saria, berriz, 
herritarrek emandako botoek 
erabakiko dute.

Epaimahaian egongo diren 
kideak izango dira Gipuzkoako 
Merkatal ganbara eta dekorazio 
arloko profesionalak. Kontuan 
hartuko dute bereziki diseinua, 
irudimena, orijinaltasuna, argiz-
tapena, gaia eta berrikuntza. 

Abenduak 21 
Epaimahaia abenduaren 20ean 
elkartuko da, erakusleihoen balo-
razioa egiteko eta bakoitzaren 
iritzia besteekin eztabaidatzeko. 
Sari banaketa berriz, hurrengo 
egunean egingo dute, abenduaren 
21ean, Santo Tomas egunean.

Kale Barrian dagoen Kimu loradendak irabazi zuen iazko lehiaketako lehen saria.  |   goIenA

elKAr hezI

Jolas kooperatiboekin jolasean jardun zuten Elkar Heziko 3 eta 12 
urte bitarteko hainbat ikaslek eta euren gurasoek joan den 
martitzenean. Helduekin eta euren seme-alabekin batera lan egitea 
eta elkarlan estrategiak erakustea izan zen helburua. Bide batez, 
solidaritatea, partehartzea, ahozko eta ez ahozko komunikazioa eta 
helburu komunak bilatu eta lortzea ere landu zituzten.

Jolas kooperatiboak Elkar Hezin 

Txandaren 
azaroko sarituak

Bezeroaren Hamabostaldia 
egin du Txandak azaroaren 
hasieran eta elkarteko negozio 
ezberdinetan era askotako 
ekitaldiak egiteaz gain, 50€ 
eta 100€.tako baleak lortu 
eman dituzte Txanda.ko sei 
zigilu lortzeagatik. 

30 bezero irabazle baino 
gehiago izan dituzte eta 
horietako batzuek talde 
argazkia atera dute Maibi 
Dekorazioa eta Ehungintza 
dendan. Pozik eta irribaretsu 
ageri dira denak.

Zorionak! Txandako irabazleak.  |   txAnDA

O.E.  |  oñAtI

Goiena Telebistako Kantari 
programako entseguak datorren 
zapatuan, azaroak 30, egingo 
dituzte gaztelekuan. 

Talde bakoitzak badaki zein 
den kantatu behar duen abestia 
eta dantzatu behar duen koreo-
grafia, eta etxean landutakoa 
errepasatuko dute zapatuko 

entseguan. Talde bakoitzak 
aurrez jasoko du zein den entse-
gu ordua. 

Guztira, 8 eta 12 urte bitar-
teko 100 gaztetxok hartuko dute 
parte aurtengo Kantari saioan, 
23 taldetan banatuta. Lau saio 
grabatuko dituzte Oñatin eta 
grabazioak abenduaren 14an 
egingo dituzte gaztelekuan.

'Kantari' saioko entseguak egingo dituzte 
hurrengo zapatuan gaztelekuan

dAtUA

Lehiaketako sariak dirutan 
emango dira. Guztira 
4.500 euro banatuko 
dituzte emango dituzten 
zazpi sarietan. 

4.500
euro
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b
izi garen leku honetan, 
zein balio du denbo-
rak?

Mundu psikologi-
koan denbora tarte batean 
gauza handiak imajinatu, 
pentsatu eta sentitu ditzake-
gu, eta mundu horretan errea-
lak eta benetakoak dira. Bai-
na eguneroko bizitzan, ideia, 
sentimendu horiek errealiza-
tuta ikustea espero dugunean, 
konturatzen gara ez direla 
beti bat etortzen pentsatzen, 
hitz egiten edo sinesten dugu-
narekin. Denbora behar dute 
egunerokotasunean finkatze-
ko eta egia bihurtzeko eta 
horregatik behar ditu errepi-
kapena, saiatzea behin eta 
berriro, pazientziarekin eta 
itxarotea.

Gaur egunean, komunika-
bideek informazioa eta ideia 
berriak azkar jasotzeko auke-
ra ematen diguten garaian, 
gure imajinazioa eta sortzeko 
askatasuna oso agerian dau-
de eta uste dugu hori nahikoa 
dela errealitate bihurtzeko. 
Eta horrela ez diogu geure 
bizitzan espaziorik eta den-
borarik uzten behar bezala 
garatzeko eta benetakoa egi-
teko.

Neure esperientziak baiez-
tatu dit garrantzitsua dela 
lekua eta denbora ematea ere 
isiltasun tarteei, espazio 
“hutsei”, itxaronaldiei, itxu-
raz “ezer ez egiteari”, “ez 
jakiteari”; izan ere, momentu 
horiek geure asmo edo hel-
buruei agertzeko, kokatzeko, 
prestatu eta zuztarrak har-
tzeko lekua ematen diete.

Horrela denborarekin 
garatu eta egiazkoak bihurtu 
litezke.

denboraren 
balioa

"garrantzitsua da 
lekua eta denbora 
ematea isiltasun 
tarteei "

n i r e  u s t e z

mArIJO 
pAgAlDAI

Z.v.D.m  |  AretxAbAletA/esKorIAtzA

Emakumeen Aurkako Indarke-
riaren Kontrako Nazioarteko 
Eguna da gaur, astelehena. Eta 
azken urteetan bezalaxe, aurten 
ere elkarretaratzea deitu dute, 
bai Eskoriatzan eta baita Aretxa-
baletan ere. Aurreneko kasuan 
18:00etan izango da, Fernando 
Eskoriatza plazan; Aretxabaletan, 
ostera, 19:00etan elkartuko dira, 
Herriko Plazan.  

Eskoriatzako mozioa 
Eskoriatzan urrian onartutako 
mozioan, herritar guztiei gonbi-
ta egin zieten, "bereziki herriko 
neska-mutil gazteei", azaroaren 
25a dela eta antolatutako ekital-
dietan era aktiboan parte hartze-
ra. Mozioan, gainera, zenbait 
puntu jasotzen ziren, tartean, 
azken urteetan emakumezkoen 
eta gizonezkoen arteko harrema-
netan aldaketak eman diren arren, 

oraindik gizartean sustraitutako 
desberdintasunetan oinarritzen 
direla ekartzen zuen gogora. "Ema-
ten diren erasoak horren daude 
normalizatuta, neska gazteek 
nekez antzeman ditzaketela". 

Indarkeria motak agerian uztea 
funtsezkoa ikusten dute, baita 
hezkuntza afektibo-sexuala izatea, 
gazteek errespetuan eta berdin-
tasunean oinarritutako sexuali-
tatea garatu dezaten. 

Batzar berezia Aretxabaletan
Bestalde, Aretxabaletako udalba-
tzak batzar berezia egingo du 
gaur, astelehena. Bertan, EH Bil-
duk mozio bat aurkeztuko du 
egunaren harira. Besten artean, 
Aretxabaletako Udalak hartutako 
hainbat konpromiso aipatzen 
dira; esaterako: berdintasun poli-
tikak garatzeko baliabideak urte-
tik urtera indartzea; jai-giroko 
erritu sinbolikoetan eta eremu 
soziokulturaletan emakumeen 
parte hartzea sustatzeko; emaku-
meen ahalduntzea sustatzeko 
eremu komunak sortzea edo indar-
tzea.

'Hitzak' eta berbaldia
Gaur Aretxabaletan arituko da 
Hika teatro taldea eta Hitzak 
antzezlana eskainiko du 19:30ean 
hasita Zaraian Hiru emakume 
eta gizonezko bat. Hitzez hitz, 
zorionetik zorigaitzera igaroz, 
eta hortik zoramenera. "Hitz zau-
rigarriez, hitz iraingarriez, gutxiez-
ten duten hitzez hitz egiteko".

Bestalde, eta azaroaren 25a-
ren harira, Nola prebenitu gaz-
teen artean indarkeria sexista? 
berbaldia antolatu dute. Bihar 
izango da, eta 19:00etan hasiko 
da, Arkupen.

'Hitzak' antzezlana ikusteko aukera egongo da gaur Aretxabaletan.  |   hIKA

Eraso sexisten aurkako oihua 
ozen entzungo da gaurko egunez
gaurko agerraldiak deitu dituzte bai, Aretxabaletan eta baita eskoriatzan ere

Z.v.D.m.  |  AretxAbAletA

Santa Zezilia bezperan, abendua-
ren 21ean, kalera irten ziren Lei-
zarra musika eskolako ikasleak. 
Herriko Plaza hartuta, euren egu-
na zela argi utzi zuten. Bandakoak, 
solfeoko umeak eta musika tai-
lerrekoak irten ziren kalera, eta 
bi astetan zehar ikasitakoak prak-
tikan ipini zituzten. 

Aldarrikapen kalejira 
Bihar, 17:00etan hasita, aldarri-
kapen kalejira egingo dute Dura-
na kalean zehar. Modu horretan, 
musika eskolako irakasleek pro-
testa egin gura dute: "Gure lan 
baldintzak erregulatzeko enpresa 
paktua egin genuen, gorabeherak 
bideratuko zirelakoan, baina ez 
da horrela izan".

Santa Zezilia ospatu ostean, musika 
eskolako irakasleek aldarrikapen 
kalejira egingo dute bihar

Eguenean eskainitako emanaldia.  |   joKIn MujIKA

Z.v.D.m.  |  esKorIAtzA

Frontenisean jokatzea gustuko 
dutenek Eskoriatzan izango dute 
norgehiagokan aritzeko aukera. 
Izan ere, abenduaren 7an, 8,an 
14an eta 15ean txapelketa egingo 
dute frontoian. 

Ez da antolatzen duten aurre-
neko aldia izango; bosgarren urtez 

egingo baita aurten buruz buru-
ko txapelketa. Izen-ematea hila-
ren 30ean amaituko da, eta 10 
euro ordaindu beharko dira.  

Bide ezberdinak daude horre-
tarako: Inkernu tabernan, Kirol-
degian egin daiteke, baita fron-
tenis.eskoriatza.13@gmail.com 
helbidera idatzita. 

Bosgarren frontenis txapelketa 
egingo dute abenduan zehar

102 kandela 
Joxepa 
Errastirentzat

z.v.D.M.

Joxepa Errastik egubakoitzean 
102 urte bete zituen eta familia 
eta lagun giroan ospatu zuen, 
argazkian ikusten denez. Ia 
mende erdiz Burgales jatetxea 
gobernatu zuen eta oso ezaguna 
da herrian. Zorionak!

ArEtxABALEtA / EskoriAtZA

ArEtxABALEtA

ArEtxABALEtA

EskoriAtZA

Euskararen Eguna abenduaren 3an da eta Hankamotx bertso
-eskolak egunaren aitzakiarekin zapatu honetarako, hilak 30, 
Arkaitz Estiballes eta Oihane Bartra bertsolariekin girotutako 
herri bazkaria antolatu du. Txartelak Gozo txiki, Aldatz eta 
Inkernun daude salgai, 10 eurotan. Bazkari aurretik bertso-ka-
lejira egingo dute (13:00) eta arratsaldean, Mihiluze erraldoia.

Euskararen Egunaren aitzakiaz antolatutako 
bertso-bazkarirako txartelak salgai ipini dituzte

Eguaztenean, azaroak 27, berbaldia eskainiko du Asier Arresek, 
batzokian. Eskoriatzako EAJ alderdiak gonbidatuta bertaratu 
ko da Arrese, eta berbagai izango duen gaia, Ehiza Gipuzkoan 
eta Debagoienean izango da. Berbaldia 19:00etan hasiko dela 
eman dute aditzera. Gipuzkoako Aldundiko Mendi eta Inguru-
men zuzendari ohia da Arrese.

Eguaztenean ehizari buruzko berbaldia eskainiko 
du Asier Arresek batzokian, 19:00etan hasita

Azkaiter Peloxen ostean, Josu Zubiaren txanda izango da Oste-
gun Akustikoak lehiaketan. Exprex tabernan joko du eguen 
honetan, 21:30ean hasita. Oñatiarrak bere lehenengo lana kale-
ratu berri du eta bertan pop eta folk doinuak nagusitzen dira. 
Hilaren 28ko emanaldian publikoaren arreta bereganatzen 
saiatuko da; izan ere publikoaren ardura da lehiaketa honetan 
epaimahai moduan aritzea. 

Josu Zubiaren pop eta folk doinuen txanda izango 
da eguen honetan Ostegun Akustikoak lehiaketan

EskoriAtZA

ArEtxABALEtA
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IurE EIZAgIrrE  |  AntzuolA

Azaroko programaren barruan, 
karta txapelketa antolatu du 
Landatxope erretiratuen elkar-
teak. Baina txapelketa bera ez 
da azaroan izango, abenduan 
baizik, hilaren 2tik 5era.

Izen-ematea, ordea, hilabe-
te honetan izango da. Gaur 
irekiko da horretarako epea 
eta txapelketan parte hartu 
nahi dutenek egubakoitzera 
arte eman ahal izango dute 
izena erretiratuek Torresoroa 
eraikinean duten egoitzan. 

Euren abilezia erakusteko, 
ohiko karta jokoetan ariko dira 
Antzuolako erretiratuak: 
musean, punttuan, tutean eta 
briskan. 

Bestalde, hilabete honetako 
ekintzen barruan, manifestazioa 
egingo dute aste honetan. Egue-
nean izango da eta euren pent-

sioak defendatzeko batuko dira 
Herriko Plazan. Beste herri 
batzuetan ere egingo dituzte 
manifestazioak, eta, haiekin 
bat egiteko, hasieran aurreiku-
sitako ordua aldatu egin dute. 
Landatxopeko kideak 19:00etan 
elkartuko dira.

Bazkide kanpaina
Diru laguntza murrizketek denei 
eragiten diete, eta, pentsioen 
gainbehera dela eta, Landatxo-
pe erretiratuen elkarteak baz-
kide berrien kanpaina jarri 
zuen abian duela aste batzuk. 
Jende gehiagorekin adminis-
trazioei presio handiagoa egin 
ahal izango dietela uste dute 
elkarteko ordezkariek. Egun, 
310 kide dira eta elkartean sar-
tu nahi dutenek nahikoa dute 
zuzendaritza-batzordeko edo-
nori jakinaraztea.

Karta txapelketa egingo 
dute erretiratuen elkartean 
gaur zabalduko dute izena emateko epea eta 
egubakoitza baino lehen eman beharko da

AntZUoLA

ubANE mADErA  |  leIntz gAtzAgA

Azaroa bukatzear dagoen honetan, 
Leintz Gatzagako Udalak badihar-
du datorren urteko egutegia pres-
tatzen; herritarren artean banatzen 
duen egutegia, alegia. "Orain 
artekoari jarraipena emanez, 
Gatzagako baserriekin ilustratzen 
segituko dugu 2014ko egutegia. 
Banaka batzuk falta dira guztien 

errepasoari bukaera emateko", 
adierazi du Iñaki Agirreurretak, 
Kultura zinegotziak. "Goierri zein 
Olaun auzoetako, bietako baserriak 
falta dira, baina aurten Olaun 
aldera joko dut", gaineratu du. 

Hain zuzen, falta diren base-
rri horien argazkiak ateratzeke 
dituela jakinarazi du Iñaki Agi-
rreurretak, hori egin ahal izate-

ko "eguraldia apur bat argitzeko" 
zain dago-eta zinegotzia.

gabon bezperan
Kontuak kontu, Gabonetarako 
gertu izan behar du egutegia, 
Gabon bezperan, abenduaren 24an, 
baserriz baserri Leintz Gatzaga-
ko ume eta nagusien kantu-bisi-
ta aprobetxatuko dute-eta baserri 
guztietan eta herrian egutegia 
banatzeko. 200-300 ale aterako 
dituzte horretarako. Eta banake-
ta egin ostean, ale batzuk Udala-
ren esku geratzen direla kontuan 
hartuta, norbaitek ale bat baino 
gehiago nahiko balu, bada, uda-
letxean eskatzeko aukera dagoe-
la esan du Agirreurretak. 

Baserriak erabiliko dituzte atzera 
ere 2014ko egutegia ilustratzeko
gabon bezperan banatuko dizkiete egutegia 
herritarrei, baserriz baserri eta udalerrian

LEintZ- gAtZAgA

ArAMAio

JOkIN bErEZIArtuA  |  ArAMAIo

Emakumeen Kontrako Indarke-
riaren Aurkako Eguna da gaur 
eta Udal Gobernuak legealdi 
hasieratik erakutsi duen moduan, 
konpromiso "irmoa" du "gizarte-
ko gaitz" den indarkeria matxis-
ta "errotik" ezabatzeko, ahalik 
eta instituzio eta norbanako gehie-
nekin. Oharkabean pasatzen diren 
jarrera matxistak nabarmentzen 
dituzte azaroaren 25a dela-eta 
argitaratutako adierazpenean: 
"Indarkeria matxistak askotariko 

aurpegi eta adierazpenak dauzka, 
eta emakume guztiei eragiten die 
bizitza osoan zehar. Ikuspegi 
horretatik begiratuta, eraso 
matxistak ez dira gizon gutxi 
batzuen jokabide soilak, emaku-
meen eta gizonen elkarrekiko 
bizitza antolatzeko eraikitako 
eredu baten parte baizik". 

Indarkeria matxista justi-
fikatzen duten bitartekoei ere 
erreparatu diete: "Erlijioak, hizke-
rak, komunikabideek, familiak 
eta hezkuntzak zeresan handia 

dute indarkeria matxistaren 
legitimazioan". 

konpromisoan sakontzea
Alor honetan "beharrezko" ikus-
ten du Udal Gobernuak politi-
karien eta herritarren adosta-
sunean eta konpromisoan sakon-
tzea: "Batera bizitzeko guneak 
sortzea, non emakumeek indar-
keria matxistatik aske bizitzeko 
aukera izango duten". Gaur elka-
rretaratzea deitu du Bizente 
Goikoetxea plazan, 19:00etan. 

Konpromiso "irmoa" du 
Udalak indarkeria matxista 
"errotik" ezabatzeko
elkarretaratzea antolatu dute gaurko, emakumeen Aurkako Indarkeriaren 
Kontrako eguna dela-eta; bizente goikoetxea plazan izango da, 19:00etan

YolAnDA sIllero

San Martin Eguna ospatzeko, Aramaioko eta Bergarako trikitilariek 
kontzertua eskaini zuten hilaren 15ean Kultur etxean: "Emanaldia ikusleen 
gustukoa izan zen eta gero giro ona jarri genuen plazako pintxo-potean", 
diote. Zenbaki saridunak hauexek izan ziren zozketan: asteburua nekazal 
etxean (1807), urdaiazpikoa (1810) eta gazta (0797). Saria jasotzeko 
deitu 615 793 157 telefono zenbakira, abenduaren 31a baino lehen. 

Aramaioko eta 
Bergarako 
trikitilarien
kontzertua

lArrAItZ ZEbErIO  |  elgetA

Lau ordu pasatxoko tailerra 
gidatu zuen zapatu goizean 
Emagin elkarteko Alaitz Mañe-
sek Elgetan. Adin ezberdineta-
ko hogei bat emakume izan 
zituen parte hartzen, eta taldean 
eraso sexistak zer diren, nola 
identifikatu daitezkeen, eta zer 
nolako erantzuna eman daite-
keen izan zuten hausnarketa-
rako gaia.

Lau orduko tailerrean Alaitz 
Mañesen helburuetako bat par-
te-hartzaileek segurutzat joko 
zuten espazio bat sortzea zen: 
"emozioez eta bizipenez lasai 
hitz egiteko", adierazi zuen. 
Gustura aurkitu genuen dina-
mizatzailea tailerraren amaie-
ran. "Pozik nago ekimenak 

Elgetan izan duen harrerarekin, 
baita gaurko saioak emanda-
koarekin ere", esan zuen. 

Parte-hartzaileak ere pozik
Parte-hartzaileei galdetuta saioa 
interesgarria izan zela adiera-
zi zuten. "Gehiagotan etorri 
beharko luke, oso interesgarria 
izan da", adierazi zuen emaku-
meetako batek amaieran.  

Aurreratu moduan, autoes-
timua asko landu zuten, eta 
gaiarekin lotuta etorkizunean 
ere baliagarriak izango zaizkien 
nozioak eman zizkien Mañesek 
parte-hartzaileei. "Autodefentsa 
feministak, zoritxarrez, auto-
defentsa pertsonalak baino 
publizitate txikiagoa du", esan 
zuen dinamizatzaileak.

Gustura autodefentsa 
feministari buruzko 
tailerraren ostean
emagin elkarteko Alaitz Mañesek egindako 
saioa motza egin zitzaien parte-hartzaileei

Tailer feministan parte hartu zuen taldea Alaitz Mañesekin.  |  l.z.

ELgEtA
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Ez zaitez galdu.

KOMUNIKAZIO tALDEA

 EroskEtak DEbagoiEnEan Egin!

... eta hartu parte
20 euroko 

100 
erosketa-bonuren

zozketan
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mIrEIA bIkuñA  |  AretxAbAletA

Markel Mendieta arrasatearra 
eta Irati Anda gasteiztarra dira 
elite mailako Euskal Herriko 
boulder txapeldunak. Biek ala 
biek, erakustaldia egin zuten Are-
txabaletan jokatutako txapelketan. 
Finaleko blokeetan serio eta fin 
ibili ziren eta horrek erraztu zien 
txapela janzteko bidea. Biek egin 
zituzten hiru top: blokearen gore-
neraino heldu ziren.

Hasieratik buruan 
10 eskalatzaile sailkatu ziren eli-
te mailako finalerako: Irati Anda, 
Leire Tapia, Zuriñe Arrue eta 
Ane Mujika nesketan; eta Gorka 
Karapeto, Antton Zabala, Iñaki 
Arantzamendi, Iban Larrion, eta 
Markel Mendieta eta Markel Velas-
co arrasatearrak mutiletan.

Banaka irten ziren blokeak 
zeuden gunera. Bost bloke zituz-
ten igotzeko, eta bost minutuko 
denbora bakoitzerako. Eskalatzai-
le bat blokean lanean zegoen 
bitartean, gainerakoak beroketak 
egiteko gunean zeuden. Guztiak 
kantxara irten zirenean, ezin zuten 
blokea ikusi lanean hasi aurretik. 

Hala, bizkarra emanda itxaron 
behar zuten euren txanda.

Mendietak, Karapetok, Larrio-
nek eta Arantzamendik egin zuten 
top lehen blokean; Irati Andak, 
Zuriñe Arruek eta Ane Mujikak 
ere bai. Azken horiek baita biga-
rren blokean ere. Hirugarren 
blokean Anda eta Arrue heldu 
ziren goraino, eta azken bietan 
euren arteko lehia hil ala bizikoa 
izan zen. Bonus gehiago lortu 
izanagatik irabazi zuen Andak.

Lau 'top'-a jarraian
Mutilen txapelketako bigarren 
blokean abantaila hartu zuen 
Mendietak. Aretoa lepo bete zuten 
zaleek animoekin, goraino heldu 
zen bakarra izan zen arrasatearra. 
Hirugarrenean ere ez zuen hutsik 
egin. Harekin batera egin zuten 
top Karapetok, Larrionek eta 
Velasco arrasatearrak. 

Laugarren blokea bukatuta, 
garbi geratu zen nork jantziko 
zuen txapela: Markel Mendieta 
bidearen gorengo puntura heldu 
zen lehen saiakeran. Arrasatea-
rrarekin lehian zeuden Karapetok 
eta Larrionek ez zuten top-a egin. 
Bosgarren blokera heldu orduko 
finala erabakita zegoen.

Etorkizuneko eskalatzaileak
Elite mailako parte-hartzaileen 
aurretik, etorkizuneko eskala-
tzaileen finalak ikusi genituen. 
Elite mailako txapela gurean 
geratu zen moduan, 16 urtez azpi-
koena ere Debagoienean geratu 
zen; Bergaran hain justu: Mikel 
Linazisorok jantzi zuen. Era 
berean, 20 urtez azpiko nesketan 
Mirian Mulas arrasatearra biga-
rren sailkatu zen.

Aretxabaletan jokatu da euskal 
herriko boulder txapelketa

Adinaren araberako lau mailatan 
lehiatu dira eskalatzaileak

Mendieta 
arrasatearra 
eta anda, 
txapeldun

SAILKAPENA

ElItEAk

MutIlAK

1. Markel Mendieta

2. gorka karapeto

3. iban larrion

nesKAK

1. irati anda

2. zuriñe arrue

3. ane Mujika

20 urtEZ AZpIkOAk

MutIlAK

1. ibai isusi

2. Mikel Madinabeitia

1. beñat Murua

nesKAK

1. itziar zabala

2. Mirian Mulas

3. ilargi Perez

18 urtEZ AZpIkOAk

MutIlAK

1. Mikel inoriza

2. Mikel gartzia

3. oier Coria

nesKAK

1. Jone ugartemendia

2. irati Musitu

16 urtEZ AZpIkOAk

MutIlAK

1. Mikel linazisoro

2. Martin urrutia

3. bittor esparta

nesKAK

1. andre De goñi

2. Marta Camara

3. Muriel ruiz de larramendi

gasteiztarrak erakustaldia egin 
zuen finaleko lehen hiru blokeetan. 
baina sufritu behar izan zuen 
txapela jantzi arte.
Final ikusgarria egin duzu. Zorio-
nak!
Arratsaldeko saioa askoz hobea 
izan da. goizean ez naiz gustura 
ibili, eta akaso horregatik irabaz-
teko aukera gutxirekin ikusi dut 
nire burua. Finalean gustura ibili 
naiz. bero handiagoa egiten zuen 
aretoan, eta gorputza ere ondo 
berotu dut. oro har, lan ona egin 
dudala esango nuke. Aurkari indar-
tsuak izan ditut, eta horrek meri-
tu handiagoa ematen dio buruan 
dudan txapelari.
lehenengo hiru blokeetan top-a 
eginda, lasaitu egin zara?
bai. Finala hasi eta lehen blokean 
goraino heltzen zarela ikusita, 
motibazioa handitu egiten da. 
banekian lan ona egin behar nue-
la. Finaleko beste lehiakideak oso 
indartsuak dira.

Nolako finala izan da?
zuriñe eta Ane oso ondo ezagutzen 
ditut. zuriñek maila itzela eraku-
tsi du gaur eta bien arteko lehia 
oso estua izan da bukaerara arte. 
Anek ere lan ona egin du lehen bi 
blokeetan. leire ez nuen horren-
beste ezagutzen, eta akaso, gaur, 
maila bat beherago egon da. bai-
na, esango nuke, maila handiko 
finala izan dela. Ikusgarria aretoa 
bete duten zaleendako.

"Lehen blokean goraino heldu naizela 
ikusita, lasaitu eta motibatu egin naiz"

irAti AndA | elIte MAIlAKo txAPelDunA

Pozik zegoen arrasatearra: irriba-
rretsu eta zaleen eta beste eska-
latzaile batzuen zorion agurrak 
jasotzen.
Zorionak. Euskal herriko txa-
pelduna zara.
ezusteko txapelduna. Azkenaldian 
gutxi entrenatu dut, eta ez nekien 
zer nolako maila emango nuen. 
baina, presio gutxirekin, hobeto 
moldatzen naizela ikusi dut. ezus-
teko txapela da, baina oso pozik 
nago. gogor entrenatu naizen 
urteetan lortu ez dudan guztia 
konpentsatzen du txapelak.
Zer nolako finala izan da?
lasai eskalatu dut. barruan nuen 
dena atera, eta ahal dudan ondoen 
egin dut. lehenengo blokean 
goraino heldu naizela ikusita, 
lasaitu egin naiz.
lau blokeetan egin duzu top-a, 
gainera.
lehenarekin lasaitu egin naiz, eta 
besteekin animatu. ni kontzen-
tratua egon naiz, eta ez nekien 

ziur beste finalistak zertan zebil-
tzan. Dakidana da, gaur, punta-
puntako eskalatzaileak egon 
direla hemen. euskal herriko onen-
tsuenak. erakustaldi itzela egin 
dute guztiek
txapela jantzita, gogor entre-
natzen hasteko gogoa piztuko 
zaizu berriro?
laster langabezian geratuko naiz, 
eta gogor entrenatzen hasiko naiz 
berriro [barre].

M.b. M.b.

"Ezusteko garaipena izan da; gutxi 
entrenatuta nentorren, baina..."

MArkEL MEndiEtA | elIte MAIlAKo txAPelDunA

18 urtez azpiko neska bat finaleko blokeetako bat hasten.  |   josetxo ArAntzAbAl

dAtUA

Horiek izan ziren zapatuan 
txapelketan parte hartu 
zutenak. Adinaren arabera 
lau mailatan banatu 
zituzten.

81
PArte-hArtzAIle

Markel Mendieta arrasatearra finaleko hirugarren blokean.  |   MIreIA bIKuñA Irati Anda finaleko azken blokean, 'top'-a egin guran.  |   MIreIA bIKuñA

Gazteen finaletako eskalatzaile bat.  |   MIreIA bIKuñA
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24 | arrasate Futbola | Mondrak Tolosa menderatu zuen Mojategin: 4-0

eskalada    |    kirola

• Renault Kangoo 10.800 € 

 2011 | Diesela | 19.340 Km | Txuria   

• Renault Kangoo Furgoia 7.500 € 

 2011 | Diesela | 107.000 Km | Txuria   

• Renault Megane Sport Tourer 13.500 €

 2011 | Diesela | 11.037 Km | Beige 

• Renault Clio 8.950 €

 2010 | Diesela | 23.856 Km | Urdina 

• Renault Clio Grand Tour  10.750 €

 2012 | Diesela | 17.155 Km | Grisa

• Renault Twingo 8.450 €

 2011 | Diesela | 9.654 Km | Beltza

San andres auzoa 8 • ARRASATE • 943 71 24 72

Iragarkia jartzeko: 943 25 05 05 Eskaintza baliagarria, akats tipografikorik ez dagoen neurrian.

AUKERAZKO IBILGAILUAK SALGAI

CHAPIME

Debagoieneko 
kontzesionario ofiziala

San Andres auzoa 5 • ARRASATE • 943 79 45 22

• Citröen Berlingo Combi 1.6HDI XTR 90  10.750 €
 2008 | Diesela | 112.000 Km | Horia
• Citröen C2 1.4i Collection 5.200 €
 2007 | Gasolina berungabea | 78.500 Km | Gris argia 
• Citröen C3 1.4HDi Business 8.000 €
 2011 | Diesela | 31.000 Km | Gris argia 
• Citröen C4 1.6 VTi Collection 11.600 € 
 2012 | Gasolina berungabea | 8.900 Km | Gris iluna 
• Citröen C4 Grand Picasso 1.6e-HDI Millenium CMP 16.000 €
 2012 | Diesela | 35.574 Km | Urdin argia 
• Citröen C4 Grand Picasso 1.6e-HDI Millenium CMP 16.000 €
 2012 | Diesela | 31.443 Km | Gris iluna
• Citröen Elysée 1.2 VTi Exclusive 70  11.000 €
 2013 | Gasolina berungabea | 10 Km | Gris iluna
• Citröen C4 eHdi EXCLUSIVE 115 19.000 €
 2013 | Diesela | 450 Km | Zuria
• Ford FT Tourneo 200 S Connect 75 4.300 €
 2005 | Diesela | 129.456 Km | Zuria

> Citroën  C4  
   Aircross 1.8 HDi
    Exclusive 2WD 150
						•	2012
						•	Diesela
						•	10.450	Km
						•	Marroi	iluna

> Dacia 
    Sandero
						•	2012
						•	Gasolina
						•	3.560	Km
						•	Grisa

29.000 €7.950 €
AUTOBERRI

San Andres auzoa,8 ARRASATE
Tel.: 943 71 24 72

AUTOBERRI

BoULdEr

mIrEIA bIkuñA  |  AretxAbAletA

Markel Mendieta arrasatearra 
eta Irati Anda gasteiztarra dira 
elite mailako Euskal Herriko 
boulder txapeldunak. Biek ala 
biek, erakustaldia egin zuten Are-
txabaletan jokatutako txapelketan. 
Finaleko blokeetan serio eta fin 
ibili ziren eta horrek erraztu zien 
txapela janzteko bidea. Biek egin 
zituzten hiru top: blokearen gore-
neraino heldu ziren.

Hasieratik buruan 
10 eskalatzaile sailkatu ziren eli-
te mailako finalerako: Irati Anda, 
Leire Tapia, Zuriñe Arrue eta 
Ane Mujika nesketan; eta Gorka 
Karapeto, Antton Zabala, Iñaki 
Arantzamendi, Iban Larrion, eta 
Markel Mendieta eta Markel Velas-
co arrasatearrak mutiletan.

Banaka irten ziren blokeak 
zeuden gunera. Bost bloke zituz-
ten igotzeko, eta bost minutuko 
denbora bakoitzerako. Eskalatzai-
le bat blokean lanean zegoen 
bitartean, gainerakoak beroketak 
egiteko gunean zeuden. Guztiak 
kantxara irten zirenean, ezin zuten 
blokea ikusi lanean hasi aurretik. 

Hala, bizkarra emanda itxaron 
behar zuten euren txanda.

Mendietak, Karapetok, Larrio-
nek eta Arantzamendik egin zuten 
top lehen blokean; Irati Andak, 
Zuriñe Arruek eta Ane Mujikak 
ere bai. Azken horiek baita biga-
rren blokean ere. Hirugarren 
blokean Anda eta Arrue heldu 
ziren goraino, eta azken bietan 
euren arteko lehia hil ala bizikoa 
izan zen. Bonus gehiago lortu 
izanagatik irabazi zuen Andak.

Lau 'top'-a jarraian
Mutilen txapelketako bigarren 
blokean abantaila hartu zuen 
Mendietak. Aretoa lepo bete zuten 
zaleek animoekin, goraino heldu 
zen bakarra izan zen arrasatearra. 
Hirugarrenean ere ez zuen hutsik 
egin. Harekin batera egin zuten 
top Karapetok, Larrionek eta 
Velasco arrasatearrak. 

Laugarren blokea bukatuta, 
garbi geratu zen nork jantziko 
zuen txapela: Markel Mendieta 
bidearen gorengo puntura heldu 
zen lehen saiakeran. Arrasatea-
rrarekin lehian zeuden Karapetok 
eta Larrionek ez zuten top-a egin. 
Bosgarren blokera heldu orduko 
finala erabakita zegoen.

Etorkizuneko eskalatzaileak
Elite mailako parte-hartzaileen 
aurretik, etorkizuneko eskala-
tzaileen finalak ikusi genituen. 
Elite mailako txapela gurean 
geratu zen moduan, 16 urtez azpi-
koena ere Debagoienean geratu 
zen; Bergaran hain justu: Mikel 
Linazisorok jantzi zuen. Era 
berean, 20 urtez azpiko nesketan 
Mirian Mulas arrasatearra biga-
rren sailkatu zen.

Aretxabaletan jokatu da euskal 
herriko boulder txapelketa

Adinaren araberako lau mailatan 
lehiatu dira eskalatzaileak

Mendieta 
arrasatearra 
eta anda, 
txapeldun

SAILKAPENA

ElItEAk

MutIlAK

1. Markel Mendieta

2. gorka karapeto

3. iban larrion

nesKAK

1. irati anda

2. zuriñe arrue

3. ane Mujika

20 urtEZ AZpIkOAk

MutIlAK

1. ibai isusi

2. Mikel Madinabeitia

1. beñat Murua

nesKAK

1. itziar zabala

2. Mirian Mulas

3. ilargi Perez

18 urtEZ AZpIkOAk

MutIlAK

1. Mikel inoriza

2. Mikel gartzia

3. oier Coria

nesKAK

1. Jone ugartemendia

2. irati Musitu

16 urtEZ AZpIkOAk

MutIlAK

1. Mikel linazisoro

2. Martin urrutia

3. bittor esparta

nesKAK

1. andre De goñi

2. Marta Camara

3. Muriel ruiz de larramendi

gasteiztarrak erakustaldia egin 
zuen finaleko lehen hiru blokeetan. 
baina sufritu behar izan zuen 
txapela jantzi arte.
Final ikusgarria egin duzu. Zorio-
nak!
Arratsaldeko saioa askoz hobea 
izan da. goizean ez naiz gustura 
ibili, eta akaso horregatik irabaz-
teko aukera gutxirekin ikusi dut 
nire burua. Finalean gustura ibili 
naiz. bero handiagoa egiten zuen 
aretoan, eta gorputza ere ondo 
berotu dut. oro har, lan ona egin 
dudala esango nuke. Aurkari indar-
tsuak izan ditut, eta horrek meri-
tu handiagoa ematen dio buruan 
dudan txapelari.
lehenengo hiru blokeetan top-a 
eginda, lasaitu egin zara?
bai. Finala hasi eta lehen blokean 
goraino heltzen zarela ikusita, 
motibazioa handitu egiten da. 
banekian lan ona egin behar nue-
la. Finaleko beste lehiakideak oso 
indartsuak dira.

Nolako finala izan da?
zuriñe eta Ane oso ondo ezagutzen 
ditut. zuriñek maila itzela eraku-
tsi du gaur eta bien arteko lehia 
oso estua izan da bukaerara arte. 
Anek ere lan ona egin du lehen bi 
blokeetan. leire ez nuen horren-
beste ezagutzen, eta akaso, gaur, 
maila bat beherago egon da. bai-
na, esango nuke, maila handiko 
finala izan dela. Ikusgarria aretoa 
bete duten zaleendako.

"Lehen blokean goraino heldu naizela 
ikusita, lasaitu eta motibatu egin naiz"

irAti AndA | elIte MAIlAKo txAPelDunA

Pozik zegoen arrasatearra: irriba-
rretsu eta zaleen eta beste eska-
latzaile batzuen zorion agurrak 
jasotzen.
Zorionak. Euskal herriko txa-
pelduna zara.
ezusteko txapelduna. Azkenaldian 
gutxi entrenatu dut, eta ez nekien 
zer nolako maila emango nuen. 
baina, presio gutxirekin, hobeto 
moldatzen naizela ikusi dut. ezus-
teko txapela da, baina oso pozik 
nago. gogor entrenatu naizen 
urteetan lortu ez dudan guztia 
konpentsatzen du txapelak.
Zer nolako finala izan da?
lasai eskalatu dut. barruan nuen 
dena atera, eta ahal dudan ondoen 
egin dut. lehenengo blokean 
goraino heldu naizela ikusita, 
lasaitu egin naiz.
lau blokeetan egin duzu top-a, 
gainera.
lehenarekin lasaitu egin naiz, eta 
besteekin animatu. ni kontzen-
tratua egon naiz, eta ez nekien 

ziur beste finalistak zertan zebil-
tzan. Dakidana da, gaur, punta-
puntako eskalatzaileak egon 
direla hemen. euskal herriko onen-
tsuenak. erakustaldi itzela egin 
dute guztiek
txapela jantzita, gogor entre-
natzen hasteko gogoa piztuko 
zaizu berriro?
laster langabezian geratuko naiz, 
eta gogor entrenatzen hasiko naiz 
berriro [barre].

M.b. M.b.

"Ezusteko garaipena izan da; gutxi 
entrenatuta nentorren, baina..."

MArkEL MEndiEtA | elIte MAIlAKo txAPelDunA

18 urtez azpiko neska bat finaleko blokeetako bat hasten.  |   josetxo ArAntzAbAl

dAtUA

Horiek izan ziren zapatuan 
txapelketan parte hartu 
zutenak. Adinaren arabera 
lau mailatan banatu 
zituzten.

81
PArte-hArtzAIle

Markel Mendieta arrasatearra finaleko hirugarren blokean.  |   MIreIA bIKuñA Irati Anda finaleko azken blokean, 'top'-a egin guran.  |   MIreIA bIKuñA

Gazteen finaletako eskalatzaile bat.  |   MIreIA bIKuñA
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ErrEgionAL PrEfErEntEA

Bergarak bana berdindu zuen Ostadarren kontrako partiduan. 
Lehenengo zatian bi gol aukera garbi izan, baina atsedenera 
golik sartu barik heldu ziren. 60. minutuan sartu zuen bergara-
rren gola Markelek eta 75.ean berdindu zuen Ostadarrek. 93. 
minutuan penalti garbia egon zen Ostadarren arean mahoneroen 
alde, baina epaileak ez zuen ezer adierazi.

bergarak garaipena eskura izan zuen, baina puntu 
bakarra lortu zuen ostadar taldearen zelaian: 1-1

Aretxabaletak urrezko puntu bat lortu zuen Aurreraren zelaian 
(1-1). Ondarroako taldea aurreratu zen markagailuan lehen zatian. 
UDA gainera, jokalari bat gutxiagorekin geratu zen 50. minutuan. 
Orduan atera zuen Aretxabaletak barruan zuen gaitasuna, eta 
lehia berdindu zuten, Julen Arriak sartutako golari esker. "Sail-
kapeneko zulotik irteten hasteko puntua izan daiteke. Oso 
garrantzitsuak dira guretako", esan zigun Igor Arenatzak. 

sailkapeneko zulotik irteten hasteko puntu 
garrantzitsua lortu zuen aretxabaletak ondarroan 

Aloña Mendik puntu garrantzitsuak irabazi zituen Lagun Onakek 
kontra. Joko ona egin eta gol aukera asko sortuz, aise mendera-
tu zuen Andoni Azkargortaren taldeak Hirugarren Mailan 
diharduen taldearen filiala. Iker Olaldek eta Asier Ugartek sar-
tu zituzten lehen bi golak lehen zatian, eta Haritz Garmendiak 
hirugarrena, penaltiz, bigarrenean. Aloñak partidu ona jokatu 
zuen, sailkapeneko azken taldearen kontra.

hirugarren mailako filialaren kontrako lehia irabazi 
zuen aloña Mendik azpeitian, joko ona eginez: 1-3

josetxo ArAntzAbAl

Antzuolak sendo jarraitzen du Ohorezko Erregional Mailan, eta zapatuan 
Zarautz menderatu zuen Estalan: 2-1. Partidu hasiera nahiko parekatua 
izan zen. Bada, Antzuolak, lekua topatu bezain pronto lehenengo gola 
sartu zuen. Korner erdiraketa baten buruz errematatu zuen Iñaki Agirrek. 
Antzuolaren bigarrena Oinatz Agirrek sartu zuen 75. minutuan. 
Zarauztarren gola 90.ean heldu zen.

antzuolak 
zarautz 
menderatu 
zuen: 2-1

mIrEIA bIkuñA  |  ArrAsAte

Mondrak talde gaztea dauka. 
Gaztea eta fidagarria aldi berean. 
Lehen zatian egindako lehen bi 
gol aukerak baliatu zituen mar-
kagailuan aurretik ipintzeko. Bi 
aukera, bi gol. Matematika kon-
tuak. Abantaila horrekin, askoz 
lasaiago jokatu zuen Tolosaren 
kontra. "Lehen bi golak une era-
bakigarrietan sartu ditugu. Bes-
te itxura bat hartu du partiduak", 
esan zigun Gotzon Urtzelaik. 

Eta une erabakigarri horiek 
25. eta 41. minutuetan etorri ziren. 
Lehenengo gola Gorka Dueñasek 
sartu zuen. Arrizabalagak kor-
nerra erdiratu eta Dueñasek areaz 
kanpoko jaurtiketa indartsua 
egin zuen. Bigarrena aldiz, Txo-
nanek sartu zuen, Dueñasekin 
bat-bikoa egin ostean.

Tolosa ez zen Mondraren area-
ra hurbildu lehen zatian, baina 
zelai erdi indartsua duela eraku-
tsi zuen Mojategin. 

Laugarrena buruz 
Bi goleko abantaila izan arren, 
borrokatzen jarraitu zuen. Biga-
rren zatia zoroagoa izan zen. Euri 
zaparrada handiak bota zituen, 
eta baloia azkar mugitzen zen 
zelaian. 

Bigarren zatiko lehen 20 minu-
tuetan baloia aurrera eta atzera 
ibili zen. Kontrol barik.

68. minutuan erabakita utzi 
zuen partidua Mondrak hiruga-
rren golarekin. Xabi Arrizabala-

ga izan zen golegile. Tolosaren 
defentsak huts egin zuen baloia 
aldaratzerakoan eta arrasatearrak 
aprobetxatu zuen.

Atzo arratsaldeko gol festako 
golik politena azkena izan zen.  
Xabi Arrizabalagak kornerra 
erdiratu, eta Aitor Iregik buruz 
sartu zuen gola. Ederra izan 
zen.

Lehia erabakita zegoela, Tolo-
sak baloia jaurti zuen zutoinera 
azken minutuetan.

Mondraren gol festa Mojategin 
gontzon urtzelairen taldeak aise menderatu zuen tolosa atzo arratsaldean; gorka Dueñas, txonan, 
xabier Arrizabalaga eta Aitor Iregi izan ziren golegileak, partidu gogor eta indartsu baten

Mondrako eta Tolosako jokalari bana, baloia buruz kontrolatu guran.  |   josetxo ArAntzAbAl

"Lehen zatian 
Tolosa gu baino 
hobeto egon da; 
baina golak guk 
sartu ditugu"
Pozik eta gustura zegoen 
gotzon urtzelai garaipenare-
kin. hiru puntu gehiago.
Emaitza zabalegia agian?
zabalegia ez dakit. baina, 
garbi esan gura dut bi taldeen 
artean ez dela horrenbeste-
rako alderik egon. lehen zatian 
tolosak guk baino hobeto 
jokatu du, baina ate aurrean 
fin ibili gara. bigarren zatia 
zoroagoa izan da. baloi luzee-
kin jokatzera behartu gaituz-
te eta ezin izan dugu gure jokoa 
egin. baina azken metroetan 
zorte handia izan dugu.
taldea sailkapeneko goiko 
lekuetan sartu da. lasaiago 
lan egiteko bidea emango 
du horrek.
zalantza barik, bai. goian 
gaude eta oso pozik. baina, 
liga txapelketa oso luzea da. 
emaitza txar pare bat izanda, 
zuloan sartzen zara eta alde-
rantziz. Partiduz partidu joan 
behar dugu. 

gotZon UrtZELAi 
entrenAtzAIleA

MIreIA bIKuñA

Mondra: Aritz Ezpeleta, Markel 
bazanbide, Jon zabaleta, Jokin Mujika, 
Aitor iregi, Andoni uribesalgo, Mikel 
Aizpurua, Gorka Dueñas, Txonan, Xabi 
Arrizabalaga eta Aitor Azkarate.
tolosa: Garmendia, igartua, Ezkerro, 
Azpiroz, Etxeberria, Alvarez, Alkorta, 
Capa, Arrieta, Diez eta Gil.
epailea: Xabier Perez Matxinek 
zuzendu zuen Erregional Preferenteko 
Mojategiko partidua.

FITXA TEKNIKOA

EMAitZA

4-0
MonDrA

tolosA

oHorEko ErrEgionALA oHorEko ErrEgionALA

oHorEko ErrEgionALA

oHorEko ErrEgionALA
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Nagusien Ohorezko mailako 
finalak Bergaran jokatu zituzten 
egubakoitzean. Banakako finalean 
Bilbaok 22-7 menderatu zuen 
Erostarbe; eta binakakoan berriz, 
Santxo-Urrusola bikoteak irabazi 
zuen Larrañaga-Murgiondoren 
kontra  (22-8). Bestalde atzo, 
Beñat Rezustak profesionaletako 
partidua jokatu zuen etxean 
Xalarekin bikote eginez. 22-19 
galdu zuten Titin-Zubietaren 
kontra.

gipuzkoako 
txapelketako 
finalak 
bergaran 

josetxo ArAntzAbAl

mIrEIA bIkuñA  |  ArrAsAte

Ford Mugarrik ez dauka mugarik. 
Talde berria da Lehen Nazional 
mailan eta mota guztietako par-
tiduak irabazten dakiela erakutsi 
du. Zapatuan lehia gogorra joka-
tu zuen Trapagaranen kontra, 
baina partiduari aurpegia galdu 
barik, irabazteko gai izan zen. 
"Talde bizkaitar guztiak dira oso 
gogorrak. Trapagaranek fitxake-
ta asko egin ditu, eta esperien-
tziadun jokalariak ditu. Baina, 
guk itxura oso ona eman dugu 
eta oso pozik nago taldeak egin-
dako lanarekin", esan zigun Pablo 
Gartzia entrenatzaileak.

4-5 goleko errenta 
Partidua hasieratik bukaerara 
menderatu zuten etxekoek. Atse-
denean 10-6 zeuden aurretik. Lehia 
osoan zehar 4-5 goleko errenta 
izan zuten beti. Defentsa sendoa-

rekin –azpimarratzekoa Asier 
Valle atezainak egindako lana– 
eta eraso bortitzarekin, mailako 
talde indartsuenetarikoa dela 
erakutsi zuen. 

Trapagarani aurre egin behar 
izan zioten, eta baita epaileen 
lanari ere. "Hiru txartel gorri 
ikusi ditugu. Epaileek ez dituzte 
jokaldiak hasieratik moztu eta 
asko gogortu da lehia. Dena den, 
erabat harrituta nago nire taldeak 
erakutsi duen jarrerarekin. Kon-
tzentratuta jokatu dugu hasiera-
tik bukaera, eta hori ez da erra-
za Bizkaiko taldeen kontra; eta 
are gutxiago, epaileen erabakiak 
oso zuzenak ez direnean", esan 
zigun Gartziak. 

Dagoeneko 15 puntu dituzte 
arrasatearrek. Eta hori baino 
hobea dena: gainerako talde guz-
tiendako lehen lekuan bukatzeko 
hautagai nagusi bilakatu dira.

Ford Mugarriko Kepa Gruzeta jaurtiketa egiteko gertu.  |   josetxo ArAntzAbAl

lehia gogorra irabazita, mugarik ez duela 
erakutsi zuen, beste behin, Ford Mugarrik
epaileen erabakiei esker hiru txartel gorri ikusi arren, arrasatearrak 
trapagaranen kontrako partidua irabazteko gai izan ziren zapatuan

EskUBALoiA

m.b.  |  ArrAsAte

Denboraldi serioa egiten dihar-
du Mondragon Unibertsitateak. 
Mailako arerio indartsuenen 
kontra irabazteko gai dela era-
kutsi du. Sufritzen badakiela 
ere bai; eta kontra duen emai-
tzari buelta ematen ere: 32 
minututan Tabirako Baque 
taldeak agindu zuten marka-

gailuan. "Baina, guregan kon-
fiantza izan dugu beti eta horrek 
lagundu digu markagailuari 
buelta ematen", esan zigun 
Larreategik. "Gure aurpegi one-
na erakutsi dugu", gaineratu 
zigun.

"Jokalariak zoriondu ditut"
Durangoko taldeak motel hasi 
du denboraldia, baina talde 
indartsua da. "Talde konplika-
tua da, jokalari oso onak dire-
lako. Elkar ondo ezagutzen dugu, 
eta horrek asko zailtzen ditu 
halako partiduak. Jokalariak 
zoriondu ditut egindako lana-
rengatik", zihoen Larreategik.

azken zortzi minutuetan eman zion 
buelta markagailuari
Mondragon unibertsitateak

MUko jokalariak entrenatzailearen aginduak entzuten.  |   josetxo ArAntzAbAl

eskoriatzako neskek aise menderatu zuten Cafes 
aitona, eta sendo jarraitzen dute sailkapenean
Eskoriatzako neskek egundoko garaipena lortu zuten zapatuan 
Donostian Cafes Aitonaren kontra: 30-71. Fernando Rasoren 
taldeak hasieratik bukaerara menderatu zuen partidua. 0-10eko 
partzialarekin hasi ziren, eta laurdenez laurden, abantaila zabal-
tzen joan ziren, azken emaitzara heldu arte. "Jokalari gutxirekin 
jokatu dugu, baina defentsan serio jokatu eta kontraeraso onak 
antolatuta, erraz irabazi dugu", esan zigun Rasok. Eskoriatzako 
neskek jokatutako lau partiduak irabazi dituzte oraingoz.

josetxo ArAntzAbAl

Ford Mugarri: Valle, Xabi (3), 
Andoni (2), Nestor (4), kepa, Josu 
(4), isasmendi (5), Pello (2), unai 
(4), Jon, iker eta Mikel (1).

trapagaran: Alonso , Diez (2), 
Fernandez ( 7), Gutierrez, 
Herrero,Lafuente (6), Pardo, rincon, 
rodriguez, Santos, Somavilla (2), 
Villada (4), Yerro, eta Garachana.

FITXA TEKNIKOA

EMAitZA

25-22
ForD MugArrI

trAPAgArAn

EMAitZA

68-63
Mu

tAbIrAKo bAque

kirola

PiLotA

sAskiBALoiA
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Hanka Labankakoak defentsa lanetan.  |   josetxo ArAntzAbAl Dragons taldekoak beroketa ariketak egiten.  |   josetxo ArAntzAbAl Aholkuak entzuten.  |   j.A.

JAgObA DOmINgO  |  ArAMAIo

Partidu bitxi zein ikusgarria 
jokatu zen atzo goizean Aramaio-
ko kiroldegian. 

Patinak, kaskoak, eskumutu-
rrekoak eta belaunetakoak jantzi 
eta stick-a hartu ondoren, hockey
-an jokatzen hasi ziren Hanka 
Labankako eta Dragons taldeko 
gaztetxoak. Ribabellosatik etorri 
zen Dragons taldea, bigarrenez 
Hanka Labankakoen aurkako 
lagunarteko partidua jokatzeko, 
eta garaipena Araba aldera era-
man zuten; izan ere, 4-9 galdu 
zuten etxekoek. 

Hala ere, garaipena lortzea 
gutxienekoa zen atzo. Duela urte-
bete inguru hasi ziren domeketan 
hockey-an entrenatzen Aramaio-
ko kiroldegian Hanka Labanka-
ko gaztetxoak. Aramaio eta Ber-
garako neska-mutikoak patinen 
gainean ondo defendatzen direla 
argi zuten atzo, eta partidua gal-
du arren, itxura ona eman zuten 
Aramaioko kiroldegian.

Lehenengo gola etxekoentzat 
Hanka Labankako taldeak inau-
guratu zuen markagailua, izan 
ere, aurkarien atera heldu eta 

lehenengo aukeran egin zuten 
gola. Horren ondoren baina, Dra-
gons-ekoek euren esperientzia 
ezarri zuten eta markagailuan 

eta jokoan aurre hartu zuten. 
Arabarrek urte dezente darama-
tzate patinen gainean eta hori 
kantxan ikusi zen arren, nor-

gehiagokaren hainbat momentu-
tan, ondo baino hobeto jokatu 
zuten etxekoek.

Publikoa gustura
Gozatu ederra hartu zuten ger-
turatu ziren ikusleek, batez ere 
partiduko azken minutuetan.

Hanka Labankako jokalariak 
kantxan eroso sentitzen hasi ziren, 
eta bat baino gehiago partiduari 
buelta emango ziotela sinesten 
hasi zen. Atezainak sekulako lana 
egin zuen, eta aurrean aukerak 
gol bihurtzeari ekin zioten; hala 
ere, ez zen nahikoa izan eta emai-
tza 4-9koa izan zen.

kirol ikusgarria
Gurean nahiko ezezaguna izan 
arren, argi geratu zen atzo hockey
-a kirol ikusgarria dela. Partidu 
azkarra, dinamikoa eta diberti-
garria ikusteko aukera egon zen. 
Beraz, aurrerantzean hockey-an 
inguruan gehiago jakin nahi iza-
nez gero, Aramaiora hurbildu.

hockey-ak badu lekua Debagoienean 
Dragons-ek 4-9 irabazi zuen hanka labankako neska-mutikoen aurkako norgehiagoka 

Hanka Labanakako eta Dragons-eko neska-mutikoak.  |   josetxo ArAntzAbAl

Lagunartean 
ikasten

agustin Oi an g ure n 
H A N k A  L A b A N k A kO  E N T r E N AT z A i L E A
"Urte bete daramagu igandero 
entrenatzen. Domekero hemen 
elkartzen gara, eta pixkanaka, 
porteria edota babesgarriak 
lortu ditugu. Kirol ezezaguna 
da oraindik gurean, baina gutxi 
batzuk animatu dira. Horrelako 
partiduak politak izaten dira".

julen mOren O 
D r AG O N S - E kO  E N T r E N AT z A i L E A
"Neska-mutikoekin gozatzera 

etorri gara gaurkoan 
Aramaiora. Dragons taldeak sei 
bat urte daramatza martxan, 
eta polita da talde hasi berriei 
laguntzea".

nahia 
D r AG O N S - E kO  J O k A L A r i A
"Oso ondo pasatu dut, bi edo 
hiru gol sartu ditut".

ainh Oa Oianguren 
H A N k A  L A b A N k A kO  AT E z A i N A
"Hasieran nahiko ondo hasi 
gara, baina partidu erdi aldera 
nahiko eskas ibili gara. Hala ere, 
partidu amaieran hobeto jokatu 
dugula uste dut. Partidu politak 
izaten dira horrelakoak".Nahia.  |   j.D. Oianguren.  |   j.D.

Oianguren.  |   j.D. Moreno.  |   j.D.
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triAtLoiA

ANE EtxEbErrIA  |  DebAgoIenA

Jose Antonio Vitoria (Bilbo, 1977)  
ofizioz kirol monitore eta entre-
natzaile pertsonala da, baina 
baita Historiako irakaslea ere. 
Bere zaletasunen artean musika 
eta kirola dira nagusi; gainera, 
azkenengo bost urteetan hainbat 
triatloitan parte hartu du. Beraz, 
kirola oso ondo ezagutzen du, 
baita kirola egiteko jarraitu 
beharreko dietak ere. Orain dela 
aste batzuk Elgetan izan zen, 
Elikadura beganoa eta kirola 
hitzaldia egiten.
Zer da beganoa izatea?
Beganoa izatea bizitza filosofia 
bat da. Animaliak errespetatzen 
ditugu eta ez ditugu ikusten kon-
tsumo produktutzat. Gainera, 
elikagaitzat ez hartzeaz gain, ez 
ditugu arropetan, aisialdi unee-
tan eta beste modu batera era-
biltzen. Animaliak animaliak 
dira, ez kontsumorako izakiak. 
Gure ustez, animaliek sufritu 
egiten dute eta guk ez dugu nahi 
min horren parte izan.
kirola egiteko elikadura orekatua 
izan behar dugu; beganoa izanda 
lortzen dugu?
Zalantzarik gabe. Dieta beganoa-
ren eta orojalearen arteko des-
berdintasuna da nondik, zein 
iturritatik ateratzen edo lortzen 
ditugun gorputzak behar dituen 
mantenugai edo elikagai guztiak. 
Izan ere, gorputzak funtzio batzuk 
garatu behar ditu eta horretara-
ko mantenugai batzuen beharra 
izango du, horien jatorria oso 
garrantzitsua da.
Askok diote beganoa izanda pro-
teina edota bitamina falta izaten 
dela; egia da hori?
Ez; alde batetik, dieta beganoa 
eginda, errazagoa da behar den 
bitamina kopurua gureganatzea; 
izan ere, bitamina gehienak fru-
tan eta barazkietan izaten dira, 
eta, beraz, dieta mota hori egin-
da bitamina asko kontsumitzen 
dira. Halaber, gizakiok behar 
dugun proteinen kopurua ez da 
aldatzen ateratzen den iturrriaren 
arabera; hau da, ez da aldatzen 
proteinen kopurua jatorri bege-
tala dutelako edota animalia bada 
proteina horien sortzailea. Dieta 
beganoa eginda, beharrezkoak 
ditugun proteina, bitamina... 
gureganatzen ditugu, ez da egia 
gabeziak izaten ditugula.
Zein abantaila eskaintzen ditu die-
ta mota honek kirola egiteko 
orduan?
Ez da kirola praktikatzeko sor-
tutako dieta bat, baizik eta era-
baki etiko batean oinarritutako 
elikadura batean oinarritzen da. 
Hortaz, dieta begano orekatua 

egin edo dieta orojale orekatua 
egin, berdin-berdinak dira kiro-
la egiteko orduan izan ditzakeen 
abantailak. Zera esan nahi dut, 
dieta bat edo beste bat egin, ore-
katua baldin bada, abantaila 
asko izango ditu kirola egiteko 
orduan, oso garrantzitsua baita 
elikadura osasuntsu eta orekatua 

egitea. Bestalde, irtenbide nega-
tiboak ere ekar ditzakete bi eli-
kadura dietak ez badira egoki 
zaintzen. Esan bezala, beharrez-
ko mantenugai guztiak hartuz 
gero eta beharrezko kopuruan, 
edozein kirol egiteko dieta ego-
kia izango da beganoa, baina 
baita orojalea ere.
Jarraitu beharreko dieta kirolari 
etekina ateratzeko...
Praktikatzen den kirolaren ara-
bera, kontsumitu beharreko bita-
mina, mineral, grasa, karbohi-
drato eta proteina kopuruak 
desberdinak izango dira eta horren 
arabera jan beharreko elikagaiak 
desberdinak izango dira. Baina 
argi utzi nahi dut dieta beganoa 
zein orojalea, biak direla egokiak. 
Elikagai egokiak jaten ikasi behar 
dugu kirola egoki eta indarrez 
egiteko. Kirola egitea oso garran-
tzitsua da gure gorputzarendako, 
baina are gehiago elikadura ego-
ki eta orekatua egitea. Behin eta 
berriz errepikatzen nabil elika-

dura orekatua izan behar dela, 
baina oso garrantzitsua den pun-
tu bat da...
gorputzaren arabera dieta desber-
dina jarraitu beharko dugu?
Noski. Pertsona bakoitza ezber-
dina da eta denok gara desber-
dinak. Emakumea edo gizakumea 
izan, eta baita adinak ere, eragin 

handia dauka mantenugaien asi-
milazioan. Osasun egoerak eta 
egunero kirola egiten dugun edo 
ez, horrek ere eragin handia du, 
noski. Azken batean, gorputzak 
beharrezko mantenugai guztiak 
asimilatu eta ondo funtzionatze-
ko osasuntsu egon behar du eta 
norbera zein egoeratan dagoen 
eta nolakoa den ere eragin han-
dia dauka.

Orokorrean, gorputz femeni-
noak eta maskulinoak modu 
desberdinetan erreakzionatzen 
dute koipearen akumulazioari 
dagokionez, muskulaturaren 
sorrerari dagokionez, ariketa 
fisikotik eratorritako estimuluei 
dagokienez... oso desberdinak 
gara, eta, horrenbestez, egin beha-
rreko dieta ere oso desberdina 
izango da.
hitzaldiak egiten dituzu gai honen 
inguruan; laburpen bat egiterik?
Beste izaki batzuen sufrimendu-
tik kanpo dagoen elikadura egin 
beharraren etika zein den espli-
katuz hasten ditut hitzaldiak. 
Izan ere, nire ustez, animaliek 
ez dute sufimendurik sentitu 
nahi, eta eurak elikatzeko, janz-
teko edota beste zerbaitetarako 
erabili eta sufrimentua sorraraz-
tea ez da zilegi. 

Puntu hau argitu eta gero, 
gizakiak dituen beharren inguruan 
mintzatzen naiz; hau da, elikagai 
aldetik gure gorputzak behar 
dituen beharren inguruan hitz 
egiten dut. Jatorri begetala duten 
elikagaien onurak azpimarratu 
eta kirola kontuan hartuz, kiro-
lari batek behar dituen elikagai 
edota dietaren inguruko infor-
mazioa ematen saiatzen naiz. 
Azken batean, helburu fisiko eta 
deportiboa lortzeko pertsona batek 
bere dieta ondo zaindu behar du, 
eta horren inguruan informazio 
desberdina ematen saiatzen 
naiz. 
beganoa, moda ala kultura?
Irabazi ekonomikoak lortzea hel-
burutzat duen gizarte honetan, 
eskaeraren arabera hornitzen da 
merkatua. Eskaera horiek artifi-
zialki modak sorrarazteko eta 
herritarrak moda horrenpean 
egoteko nahiarekin eramaten dira 
aurrera, baina hori batzuetan ez 
da horren negatiboa; izan ere, 
zenbat eta eskaera gehiago egon 
halako produktuetan (jatorri bege-
tala duten produktuak), orduan 
eta txikiagoak izan daitezke ani-
malien sufrimendua sorrarazten 
duten eskaerak. Eta oso tristea 
izango litzateke betebehar mora-
leko kategorian kokatzen den 
erabaki bat; erabaki morala da, 
moda hutsean geratzea.

Jose Antonio Vitoria Elgetan izan zen.  |   lArrAItz zeberIo

Jose antonio Vitoria | Triatloilaria eta hizlaria

"kirola praktikatzea eta begano izatea posible 
da, dieta orekatua egiten badugu, behintzat" 

orain dela aste batzuk, kirolaren eta elikadura beganoaren gainean mintzatu zen elgetan

begano sutsua da eta, hain zuzen ere, bere erabaki moralaz berba egiten du hitzaldietan

"Elikadura orekatua 
egitea oso 
garrantzitsua da 
kirolarientzat"

"Dieta beganoa zein 
orojalea egin, 
bitamina berdinak 
lortzen ditugu"

"gure gorputzak ez 
du gabeziarik 
begano izate 
hutsagatik"

"Animalien 
sufrimendua 
gaitzesten dut, 
erabaki morala da"
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

lArrAItZ ZEbErIO  |  ArrAsAte

Dermatitis atopikoa gero eta zabal-
duago dagoen gaitza dela dio 
Guraso.com atariko kolaboratzai-
le Jabier Agirre pediatrak. Zehaz-
ten du ez dela gaitz kutsakorra, 
eta ez dutela jatorria ezagutzen. 
"Herentziak pisu handia du", dio. 
Azaltzen du, baita ere, azalak 
neurriz gaineko moduan erreak-
zionatzen duenean ematen dela. 
Erreakzio hori substantzia narri-
tatzaileekin harremana izan ondo-
ren, edo gaixoa baldintza emozio-
nal txarretan —estres egoerak— 
dagoenean areagotzen da. 

Dermatitis atopikoa bizitzako 
lehen urtean —2-9 hilabete— has-
ten da kasuen %60an. 

Harrera neurriak 
Pediatrak azaltzen du badirela 
umeen osasun-egoera okerragotu 
dezaketen faktoreak. "Beraz, fak-
tore horiek saihestuz nabarmen 
hobetuko dugu haurraren bizi-
kalitatea". 

Azalarekin kontaktuan dauden 
arropak —oheko arropa barne— 
zuntz naturalekoak behar dutela 
dio. Gomendatzen du, baita ere, 
garbigailuan leungarririk ez era-
biltzeko. Beroak, bestalde, oke-
rragotu egiten ditu ekzema-age-
rraldiak. Hala, tenperaturak ez 
luke behar 20ºC gorakoa.

Azalak denbora gutxiago ema-
ten du urarekin kontaktuan eta 
bainua baino dutxa hobesten du. 

Ohiko xaboiak eta gelak baino 
produktu dermatologikoak era-
biltzeko gomendatzen du: olozko 
xaboiak, parafina... Umeak ondo 
lehortu behar dira, eta komeni-
garria da azal atopikoendako 
egokiak diren krema edo olio 
hidratatzaile bat gehitzea.

Agerraldi gogorrak 
Dermatologoak kortikona duten 
pomadak errezetatzen dituzte 
horrelakoetan. Berehala konpon-
tzen dute arazoa, baina maiz era-
biliz gero eraginkortasuna galtzen 
dutela dio Agirre. Gaur egun tac-
rolimusarekin egindako pomadak 
erabiltzen direla dio. Farmako 
immuno-modulatzailea da.

tacrolimusarekin egindako kremak 
erabil daitezke dermatitisarendako
jabier Agirre pediatrak dio bost umetik batek garatzen duen gaitza dela

Zauriak azalean.  |  CAre_sMC

l.Z.  |  ArrAsAte

Ekogune saioko lankideak Atau-
nen izan dira berriki, eta Ander 
Gorostitzaren eta Gloria Urkola-
ren Meitai Maitie izeneko proiek-
tuaren berri jaso dute. Denda bat 
baino gehiago da Meitai Maitie, 
izan ere, tailerrak, hitzaldiak eta 
aholkularitza ere eskaintzen 
dituzte. "Oinarrian, bizitzeko 
modu bat dago honen guztiaren 
atzean, filosofia bat", dio Gloria 
Urkolak. 

Zesareaz jaio zen Anderren 
eta Gloriaren lehenengo semea, 
Peru. "Arazoak izan nituen lehen 
atxikimenduarekin. Zesarearen-
gatik titia ere ez nion eman", 
adierazi du Gloriak Ekogune 
saioan. Informazio bila hasi eta 
Laura Gutman psikopedagogo 
ospetsuaren lanarekin egin zuten 
topo, eta hark gomendatuta ume
-eramaileak erabiltzen hasi ziren 
Ander eta Gloria. "Umea gainean 
eramatea ez da orain arte sozial-
ki ondo ikusia egon", azaltzen du 
Gloriak. "Bide berria egiten ari 
da gure gizartea". 

Exterogestazio-aldiaz hitz 
egiten dute Gloriak eta Anderrek. 
"Errespetatu beharra dago eta 
ume-eramaileekin lortzen da". 
Bestelako onurak ere ikusten 
dizkiote haurra gainean erama-
teari. "Haurra postura bertikalean 
dagoenez laguntzen du kolikoekin, 
eta loaldi motzak egiten dituzten 
umeendako aproposa da. Segur-
tasuna eta goxotasuna sentitzen 
dute, eta loaldi luzeagoak egiten 
dituzte".  

kristalezko biberoiak 
Meitai Maitiaren eskaintzan aur-
kituko ditugu, baita ere, krista-
lezko biberoiak zein botilak. 
"Plastikoa baino osasungarriagoa 
da kristala, eta ingurumenareki-
ko jasangarriagoa", ohartarazten 
gaitu Gloriak. Kristalak ez du 
bisphenol-A izeneko gai toxikorik, 
eta behin eta berriz berotzearren 
ez du plastikoak moduan gai 
toxikorik isurtzen. Seguruak eta 
erosoak izateko botilak zein bibe-
roiak silikonazko funda batez 
hornitatu datoz. 

fardel berrerabilgarriak 
Gutxi dira fardel berrerabilgarriak 
aukeratzen dituzten familiak, 
baina apurka apurka handitzen 
doaz erabilera datuak. Meitai 

Maitian badituzte. Australiatik 
ekartzen dituzte, eta hiru arrazoi 
nagusi ikusten dituzte erabiltze-
ko: ekonomia, jasangarritasuna 
eta kalitatea. 

Kalkulatuta dago fardeletan 
soilik 1.800-2.000 euro behar dire-
la umeko. Fardel berrerabilga-
rriekin 250 euroko gastua egin 
behar da, eta bigarren umea iza-
nez gero inbertsioa eginda dago. 
Xurgatzaileak berrerabilgarriak 
edo biodegradatzaileak izanik 
zabor gutxiago sortzen da, eta 
umearen azalerako zein osasu-
nerako egokiagoak dira fardel 
berrerabilgarriak.

Meitai Maitiaren inguruko 
informazio gehiago nahi izanez 
gero www.meitaimaitie.com ata-
rira jo dezakezue. 

gloria urkola: "bidea egiten ari gara, baina oraindik ere 
ez dago sozialki ondo ikusia umea gainean eramatea"

Meitai Maitiako Gorostitza-Urkola familia Paula Gutmanekin.  |  MeItAI MAItIA

Meitai Maitia proiektuko bultzatzaileak elkarrizketatu dituzte ekogune 
saioan; oinarrian, bizitzeko eta hezteko filosofia bat dutela aldarrikatzen dute

l.Z.  |  ArrAsAte

Indarkeria mota asko dago, eta 
asteon emakumeenganako indar-
keria izango dugu bereziki 
hizpide. Egoera latza da ema-
kumearendako, are gehiago 
seme-alabak baditu. Izan ere, 
askotan etxe barruan ematen 
da indarkeria hori, eta haurrak 
ere biktima bihurtzen dira. 

Bizipen traumatikoak 
Indarkeria egoerak ikustea eta 
bizitzea traumatikoa da. Kolpe 
fisikoak jaso ala ez seme-alabak 
ere biktima bihurtzen dira. 
Askotan, gainera, erasotzaileak 
erabili egiten ditu haurrak 
emakumezkoari min handiagoa 
egiteko. Umeek etxean bertan 
sentitzen dute mehatxua; babes-

leku beharko lukeen espazioa 
guztiz kontrakoa bihurtzen da. 
Ikara, inpotentzia, beldurra, 
eta kasu gehienetan, errudun-
tasun sentimendua eragiten 
ditu horrek. Haurrak emozioak 
identifikatzen eta maneiatzen 
ikasten ari direnean gertatzen 
dira esperientzia traumatiko 
horiek, eta ondorioak oso gogo-
rrak dira. Ikerketek erakusten 
dute haur horiek autoestimu 
arazo larriak dituztela, eta hel-
duarora arte barreiatzen dituz-
tela.. Sentitzen dute ez dutela 
egoerari irtenbidea emateko 
nahikoa ahalegin egin, eta sen-
tipen hori grabatuta gelditzen 
zaie. Biolentzia domestikoak, 
zoritxarrez, biktima asko 
ditu. 

indarkeriazko bizipenek 
eragina dute umeen zein 
nerabeen garapenean
emakumeen kontrako indarkeria, askotan, 
etxean bertan, familian, ematen da

Nerabea beldurtuta.  |  reInA CAñI
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Amaia antzokiko ateak zabal-
tzeko denbora dezente geratzen 
zela jendea antzokira hurbiltzen 
hasi zen zapatu iluntzean. Zar-
zuela klasiko bihurtu da herrian 
eta ia sarrera guztiak agortzen 
ditu urtero; aurten antzera ger-
tatu da. 

La tabernera del puerto hasi 
aurretik Izaskun Murgia elkar-
te lirikoko zuzendari den Tere 
Gonzalezek, Fagor ekarri zuen 
gogora, "zarzuelarekin hasi 
ginean gure alboan egon zen 
Fagor eta orain guri tokatzen 
zaigu". Txalo ugari entzun ziren 
antzokian eta isiltasunak Amaia 
hartu bezain pronto Arrasate 
Musikaleko orkestrak Cantabre-
dara eroan gintuen guztiak. 

Arrantzale herri txiki horren 
lasaitasuna apurtuko duen pira-
ta, abentura, droga eta amodio 
istorio bat kontatu ziguten 
Arrasateko aktore eta abesla-
riek. Hori guztia baina, une 

umoretsu ugari dituen obraren 
barruan.

Harreman elkateraren zozketa 
Zarzuela tradizio bilakatu bada, 
Harreman erakundearen urte-
roko zozketarekin gauza bera 
gertatu da. Aurtengo estreinal-
dian 400 euro baino gehiago 
batu zituzten, eta Gurutze Muji-
karen margolariaren lana Kon-
txi Bediari tokatu zitzaion.

Dudarik gabe baina, zarzue-
lako protagonista nagusia Cris-
tina Cubillo tabernaria izan 
zen. Leandro ez ezik, guztiak 
txoratu baitzituen bere ahotsa-
rekin eta hemendik ere, "Eres 
alta y delgada como tu madre, 
Morena, salada..." kantatzea 
besterik ez zait geratzen.

Amaia antzokia goraino bete zen 
zapatuko estreinaldia ikusteko 

arrasaten 
zarzuela, 
arrakastaren 
sinonimo

Maitaleak kantuan.  |   josetxo ArAntzAbAl Juan de Egia, Marola galdu ostean, etsita.  |   josetxo ArAntzAbAl

Cantabreda herriko tabernaren inguruan gertatzen da istorioa.  |   josetxo ArAntzAbAl

"Urteroko hitzordua da hau. Tere Gonzalezek aipatu 
moduan, duela 57 urte estreinatu zen zarzuela hau 
Arrasaten eta urte hartan, mutikoa nintzela, kantari 
bezala parte hartu nuen. Orain ikusle bezala etortzen 
gara eta hirugarren aldia izan arren asko gozatu dugu, 
bi ordu  eta erdiak ia konturatu gabe pasa dira".

socorro PEÑA, PUri PEÑA EtA 
ArAntZA oÑAtE 
oñAtI

"Gutxienez sei edo zazpi urte pasa dira lehen 
zarzuela ikustera etorri ginenetik, eta ordutik ez dugu 
huts egiten. Estreinaldirako sarrerak lortzea oso zaila 
izaten da, guk aurreko urtean bezala goiko partetik 
ikusi behar izan dugu ikuskizuna, halere, beti bezala, 
asko gustatu zaigu".

toMAs LArrAÑAgA 
AntzuolA

"Nire lehen aldia izan da, lagun 
batzuk oparitu dizkidate sarrerak 
eta egia esan asko gustatu zait 
ikuskizuna. Ez zait ikuskizun luzea 
iruditu eta oso gustura ikusi dut. 
Sorpresa polita izan da eta asko 
gozatu dut".

kontxi BEdiA 
ArrAsAte

"Aurten zarzuela ikusteaz gain, 
Harreman elkarteak zozkatutako 
koadroa irabazi dut. Asko gustatu 
zait zarzuela. Urtero etortzen naiz 
ikuskizun honetaz gozatzera, eta 
urtero ere erosten ditut zozketako 
txartelak!".

Estreinaldiaren ostean, zorionak.
eskerrik asko. oso pozik nago, oso obra 
zaila da.
Zergatik taularatu duzue zarzuela hau 
berriro?
Duela 50 urte baino gehiago beste kon-
painia batek taularatu zuen eta gure lehen 
zarzuela ere izan zen. Duela hamar urte bi 
saio baino ez genituen egin eta obra oso polita denez 
errepikatzea erabaki genuen. 

Zarzuela hasi aurretik Fagorreko 
langileei elkartasuna adierazi diezue, 
zergatik?
Fagorrek asko lagundu zigun hasierako 
urteetan eta nolabait esateko koope-
ratibari esker lortu dugu ibilbide luze 

hau egitea.
Eta hemendik aurrera?
ez dut gezurrik esango, hasiera batean, 
La tabernera gure azken zarzuela izatea 
otu zitzaidan baina hobeto pentsatu ostean, 
iritziz aldatu eta hurrengo urtean ere zar-
zuela egongo dela esan dezaket. ez dakit 
nola moldatuko garen, baina zarzuela berri 

bat egingo dugula ziur egon. honek kostu handia 
dauka eta une ekonomiko latzak pasatzen ari gara.

josetxo ArAntzAbAl

"Hobeto pentsatu ostean, hurrengo 
urtean ere zarzuela egitea erabaki dut"

tErE gonZALEZ | IzAsKun MurgIA elKArte lIrIKoKo zuzenDArIA

MErtxE troJAoLA, AsUn MAdinA EtA 
EUsEBio iÑArrA 
ArrAsAte etA tuterA

Argazki gehiago:
eskaneatu qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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Ia herri guztiak hartu zuen par-
te atzo Inaxio Ibarrondok sortu-
tako Oñatiko Rapsodian, batzuk 
Santa Ana antzokiaren eskena-
toki gainean, eta beste askok 
entzule moduan. Bigarren hauek 
ugariagoak izan ziren, ze antzo-
kia goraino bete zen eta askok 
emanaldia zutik jarraitu behar 
izan zuten. 

Kontzertuaren aurretik Iba-
rrondo zuzendariak hartu zuen 
hitza eta kontzertuaren zantzu 
batzuk azaldu zituen, "hasieran 
Segurako Alborada eta Coppelia 

joko ditugu eta ondoren, gure 
kontzertuak amaitzeko erabili 
izan dugun Cantatibus ere eskai-
niko dugu". Pieza hauetan ere 
txalo ugari entzun ziren arren, 
nabari zen atzo goizeko protago-
nista rapsodia zela. 

Emanaldiaren azken zatia 
hartu zuen Oñatiko Rapsodiak 
eta musikari laguntzen, zenbait 
herritarrek batutako argazkiak 
ere proiektatu zituzten. Rapso-
diako pieza guztiak Ibarrondok 
moldatuta zeuden. Emanaldia 
borobiltzeko gainera, Oñatira 
itzulera kantak entzule ugari 

eserlekutik altxa eta txalo bidez 
lagundu zieten musikariei.

txistularirik gabe 
Azken uneko konpromiso bate-

gatik txistulariek ez zuten kon-
tzertuan parte hartu. "Obra bere 
osotasunean ekaini dugun arren, 
eurentzako espresuki egindako 
zenbait moldaketa zeuden, "aipa-

tu zigun zuzendariak. Hala ere, 
bukaeran, kontzertuko parte har-
tzaile jasotako txalo zaparradan 
argi geratu zen moduan, jendeak 
ez zuen aldaketa igarri.

arantzazuko erromesaldia 
goraipatzeko sortutako 
rapsodia herrikoia
rapsodia baino lehen 'Alborada', 'Coppelia' eta 
'Cantatibus' lanak ere eskaini zituzten

Rapsodiak herriko argazki zaharren emanaldi baten laguntza izan zuen.  |   josetxo ArAntzAbAl

JAgObA DOmINgO  |  oñAtI

Rap musikaren gotorleku bihur-
tu zen zapatu gauean Oñatiko 
Gaztelekua. Jende gutxi, baina 
taldeek ikusleak ederki asko pol-
tsikoratu zituzten, kontzertuko 
parte aktibo bihurtuz; eta hori 
ez da lan makala izaten.

Gaua hotz xamar hasi bazen 
ere, pixkanaka berotuz joan zen 
Duo Kie madrildarrekin lehertu 
aurretik. Gaztelekua saltoka jarri 
zuen bikoteak, eta publikoak 
gehiago nahi zuen arren, amaie-
ra ezin hobea eman zioten Oña-
tiko rap jaialdiari. 

Rap estilo ezberdinak entzu-
teko aukera egon zen zapatuan; 

Autodidaktas Fox gasteiztarren  
rap klasikoagotik, Irungo RushB-
lacka hirukotearen rap-hardco-
rera eta 90ko hamarkadan hasi  
ziren Duo Kie-ren eromenera 
arte. Azken horiek izan ziren 
gaueko errege zalantza izpirik 
gabe; taula gainean egoten jaki-
tea, harropuzkeria eta kantuen 
artean, bakarrizketetan maisu.

rap gasteiztarra 
22:30 pasata zirenean igo zen 
gaueko lehenengo hirukotea tau-
lara; Autodidaktas Fox. Argita-
ratu berri duten Autoestima dis-
koan bikote bezala aurkezten 
badira ere, zapatuan Dj Clandes-

tino izan zuten diskoak jartzen.  
Sam eta Fox bikotea gaueko lanik 
gogorrenaz arduratu zen, publi-
koaren hasierako beldur edo dis-

tantzia murrizten saiatzea. Eta 
egia esan, pixkanaka edozein kon-
tzertuk behar duen gertutasun 
hori lortu zuten. Raperoen eta Hip 
Hop kulturaren duintasuna alda-
rrikatu zuten, eta taldeen artean 
rap lasaiena egin arren, jaialdia 
hasteko aukera ona izan zen. 

Biolentziari goraipamena
Rottweiler-ak bailira igo ziren 
eszenara Kallid, Dokk Skandal 
eta Dj Rask irundarrak. Hasie-
ratik argi utzi zuten, eurena rap
-hardcorea dela, hitz gordinak, 
zuzenak eta jarrera oldarkorra.  

Lengua bifida diskoa aurkez-
teari ekin zioten, eta taula bio-
lentziaz eta agresibitatez bete 
zuten; sentimendu hori ikusleen-
gana transmitituz. Emanaldi bizia 
eskaini zuen RushBlacka hiru-
koteak, eta Euskal Herrian kali-
tatezko rap muska egiten dela 
argi utzi zuten, hori bai, kantu 

batzuetan Kallid abeslariari jarrai-
tzea zaila izan zen.

ongietorri 'inferno'-ra
Gaueko momentua heltzear 
zegoen, eta publiko gaztetxoare-
naren artean urduritasuna naba-
ria zen; Duo Kie-ren kantuak 
ikasita zituzten, eta esperotako 
momentua heldu zen.

Espainiar estatuko rap mugi-
menduan errege dira Locus eta 
Nerviozzo MC-ak. Rap-hardcorea 
da bikotearen ikurra, eta Oñatin 
Inferno disko berriaren errepasoa 
egin zuten; hori bai amaitzeko, 
Charlie Sheen klasikoarekin ero-
mena eraman zuten Gaztelekura.

Emanaldia bi zatitan banatu 
zuten, baina momentu oro kon-
tzertuaren tempoa bikain kon-
trolatu zuten, publikoarekin 
konexio paregabea lortuz. Azpi-
marratzekoa ere, Dj Yulianek 
emandako ikuskizuna.

biolentzia berbala Oñatin
KronIKA

Autodidaktas Fox Oñatiko Gaztelekuan.  |   josetxo ArAntzAbAl

MuSikA

autoDiDaktas Fox, rushblaCka 
eta Duo kie

estiloa: rap, rap-Hardcorea.
non: Oñatiko Gaztelekuan.
eguna: zapatua, azaroaren 23.
iraupena: Hiru ordu eta erdi.

fitxA
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Alfredo Gonzalez Chirlaque zuzendaria entzuleak agurtzen.  |   josetxo ArAntzAbAl

gonzalez bastida izan 
zuen gogoan bandak

mONIkA bElAStEgI  |  bergArA

Santa Zeziliaren ospakizuna 
Miguel Gonzalez Bastida zuzen-
dari eta konposatzailea zena 
gogoan izateko baliatu zuen Ber-
garako Udal Musika Bandak atzo, 
domeka. 

Musika Bandako zuzendariak, 
Alfredo Gonzalez Chirlaquek, 
–berriki hil den Gonzalez Basti-
daren semeak–  ederto aukeratu 
zuen, ohi bezala, emanaldiko 
errepertorioa aita omenduz: sei 
obra jo zituzten eta horietako 
hiru aita zuenak konposatutakoak 
izan ziren. 

Hain zuzen, Miguel Gonzalez 
Bastidak sortutako Campo de 
Rosas pasodoble dotore eta alaia-
rekin ireki zuen kontzertua musi-
ka bandak. F. Hérold-en Zampa 
eta Star Wars Saga-ren doinuaren 
ondoren, Gonzalez Bastidak kon-
posatutako bigarrena jo zuten, 
El metronomo de Maelzel fantasia, 
zehazki. Horri, Alfredo Gonzalez 
Chirlaqueren Kalez kale musikaz 
doinu alaiak jarraitu zion eta 
bukatzeko –esku-programan jaso-
ta egon ez arren–, Gonzalez Bas-
tidak Pertxa elkarte gastronomi-
koarendako konposatutako mar-

txa jo zuten. Oso martxa ezaguna 
da herrian, eta udal pilotalekua 
bete zuten herritarrek esku-zar-
taka jarraitu zuten.

Emanaldiaren ondoren musi-
ka bandako kideek Pertxa elkar-
tean bazkaldu zuten Santa Zezi-
lia ospatzeko. 

gabonetako kontzertua 
Gabonetako kontzertuan ere izan-
go dute gogoan Miguel Gonzalez 
Bastida: amaierako tutti-an hark 
konposatutako Estampas Navi-
deñas obra interpretatutako dute 
aurten.

santa zeziliako kontzertuan haren obrak jo zituzten 

udal pilotalekua bete egin zen kontzerturako

J.D.  |  ArrAsAte

Ibai Arte merkatarien elkarteak 
antolatuta, Arrasate Musikaleko 
Big Band taldeak Arrasateko 
erdiguneko kaleak swing zein 
bossa-nova doinuekin bete zituen 
zapatu iluntzean.

Herriko kaleak alaituz, herri-
tarrak berton geratu eta herriko 
dendetan erostera animatu gura 

dituzte. Hain justu ere, herriko 
komertzioa indartzeko Azaro 
musikalak ekimenaren barruan, 
zenbait ekintza egingo dituzte 
datozen hileetan, eta zapatuan 
bi orduz girotu zituzten kaleak. 

Datorren zapatuan Txorbela 
otxoteko zenbait kidek alaituko 
dituzte erdiguneko kalean euren 
abestiekin. 

arrasate Musikaleko big 
band taldeak erdigunea 
alaitu zuten zapatu iluntzean
Ibai Arte dendarien elkarteak antolatutako Azaro 
musikalak ekimenaren baitan kalez kale ibili ziren

Arrasate Musikaleko Big Band taldeko kideak zapatuan.  |   IMAnol gAllego

JAgObA DOmINgO  |  oñAtI

Ikasturte berriko lehenengo 
emanaldia egin zuten zapatuan 
Oñatiko Santa Ana antzokian 
Ganbara Abesbatzako gaztetxoe-
nek. Goraino bete zen aretoa, 
eta ikusleen artean zeuden gura-
so zein famili artekoak irriba-
rretsu egon ziren emanaldiak 
iraun zuen ordu eta erdian. 

Belaunaldi berrien txanda
Gaztetxoenek, hau da, Tailerra 
1 eta 2 taldeek hasi zuten kon-
tzertua eta bi kantu eskaini 

zituzten. Ondoren, Tailerra 3 
eta Ganbara Txikitxo taldekoen 
txanda heldu zen. Azken horiek 
Mack Mikel abesti ezaguna kan-
tatu zuten. 

Ganbara Txikikoek, ordea, 
Pocahontas filmaren eta Alami 
musikalaren zati bat abestu 
zituzten. Amaitzeko,  Ganbara 
Gaztekoek abestu zuten, eta 
talde guztiek batera abestu 
zuten. 

Neska-mutikoak urduri egon 
ziren arren, emanaldi polita 
eta hunkigarria izan zen.

santa ana antzokia jendez 
bete zuten ganbara 
abesbatzako txikienek
Ikasturteko lehen erakustaldian Mack Mikel edo 
Pocahontas-en kantuak abestu zituzten 

Ganbara Abesbatzako Gaztetxoak abesten.  |   josetxo ArAntzAbAl

Ganbara Gaztekoak Santa Anan.  |   josetxo ArAntzAbAl
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4. edizioa

Amaia 
txintxurreta 
Kantariko 
aurkezlea

oñatiko 
saioa!

Oñatiko partaideok, eman azken 
errepasoa abestiari eta koreografiari!

Etorri zuen lagunak animatzera.
DJa ibiliko da giroa animatzen. Etorri disko-festara 
dantzara eta Kantariko gaztetxoak animatzera!

OñAtIN 
Azaroaren 30ean 
Gaztelekuan.

ENtSEguAk

OñAtIN 
Abenduaren 14an 
Gaztelekuan.

IkuSkIZuNA

Informazio gehiago:  943 25 05 05 
http://blogak.goiena.net/kantari/

super bat 
kontua

babeslea:
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JAgObA DOmINgO  |  esKorIAtzA

Hamar urteko ibilbidea bete du 
aurten Lukas Prest talde esko-
riatzarrak. Hori gutxi balitz, hiru 
kantu berri grabatu dituzte eta 
Interneten jarri dituzte entzungai; 
hardcorea ikur bezala izaten 
jarraitzen dute, baina, oraingoan, 
metalerantz ere jo dutela aitortu 
digute. Urte batzuk lozorroan 
egon ondoren, 2012ko udaberrian 
esnatu zen laukotea eta ordutik 
hona ez da geldi egon. Aurtengo 
irailean ere, bateria-jole berria 
estreinatu zuten, Drop! taldeko 
Alex Regaño, eta, datorren egue-
nean Inkernun eskainiko duten 
kontzertuan, taldearen lehenen-
go kontzertua gogora ekarriz, 
Piñak testigua pasatuko dio 
Regañori.
Nola joan da aro berri hau?
Egia esan, ez gara geldi egon, 
kontzertu dezente eman ditugu; 
gainera, abesti berriak egin ditu-
gu; beraz, oso ondo. Abesti berri 

hauek, gainera, ezberdinak dira,  
orain ere abesti gehiago konpo-
satzekotan gaude, musikarien 
txanda da.
Izan ere, hiru kantu berri grabatu 
dituzue eta Interneten jarri dituzue 
entzungai.
Egia esan, ez genion buelta asko-
rik eman buruari; Eten izeneko 
bilduman, biolentzia sexistaren 
aurkako bilduman, parte hartze-
ko gonbita heldu zitzaigun eta 
estudiora sartzea erabaki genuen. 
Bildumarako kantu bakarra eska-
tu ziguten, baina, behin estudioan 
egonda, beste bi kantu grabatzea 
erabaki genuen. Orain entzuten 
ditugunean motz egiten zaizkigu, 
gehiago grabatzeko gogoz geratu 
ginen.
Eta kantuak Interneten jartzea 
erabaki zenuten?
Bai; hasiera baten, ez geneukan 
oso argi zer egin kantuekin; beraz, 
Interneten entzun eta deskarga-
tzeko jarri genuen; azken finean, 

kantu berriak zabaldu nahi geni-
tuen. Azkenengo kontzertuetan, 
baina, Gasteizko gaztetxean, adi-
bidez, etxean kopia batzuk egin  
eta bertan banatu genituen. 
Hurrengoetan ere hala egingo 
dugula uste dugu.
Nekrosounds estudioan grabatu 
zenituzten kantuak.
Bai, irailean sartu ginen estudioan 
eta bi-hiru astean amaitu genuen. 
Egun batean bateria, hurrengoak 
Zeke-k eta Lili-k gitarra eta baxua 
eta ahotsak ondoren. Egia esan, 
nahiko inprobisatua izan zen 
grabazioa; Anger-ekoak, adibidez, 
koroak grabatzera etorri ziren 
eta bertan erabaki genuen non 
eta nola sartu. Estudioan oso 
eroso sentitu ginen, inolako pre-
siorik gabe grabatu genuen-eta. 
Esan bezala, dezente inprobisatu 
genuen eta emaitzarekin pozik 
gaude.
kantu berriek aurrekoekin aldea 
dute, ezta?

Dezente, hardcoreagoak direla 
esan daiteke; oraingoan, gainera, 
metaletik ere badute zerbait.
kantuen hitzak...
Apur ditzagun arauak gay komu-
nitatean erabili izan den mezu 
bat izan da, arau heterosexista 
edo eredu heteropatriarkalarekin 
apurtzeko. Sua, ordea, Eten bil-

dumarako grabatu genuen kantua 
da, patriarkatuaren eta matxis-
moaren inguruan hitz egiten duen 
kantua da.
Zelan sortu zen bilduman parte 
hartzeko aukera?
On taldeko Itsasok, mail masibo 
bat bidali zuen eta animatzea 
erabaki genuen. Hura ere erloju-
peko lasterketa bat izan zen, osti-
ralerako kantua entregatu behar 
genuen, eta ostegun gauean edo 
ostiral goizean amaitu genuen.
berriz hasi eta gustura zaudetela 
ikusita, kantu berriak egiteko beha-
rrik sentitu duzue?
Bai, gogoa badugu. Abesti zaha-
rrak hor daude, eta, egia esan, 
orain beste rollo bat hartu dute. 
Urte dezente pasatu dira, eta 
orain, kantuak berriz jotzean, 
indar edo gorputz handiagoa 
dutela uste dugu. Baina abesti 
berriak jotzeko, egiteko eta entzu-
teko gogotsu gaude.
Duela 10 urte hasi zineten eta dato-
rren eguenean kontzertu berezia 
duzue Inkernun.
Bai, hasi ginen lekura bueltatu-
ko gara; izan ere, lehenengo edo 
bigarren kontzertua bertan eman 
genuen; gainera, Gabon inguruan 
izan zen. Berezia izango da, tal-
dean ibilitako bi bateria-joleek 
joko dutelako; Piña-k eta Alexek. 
Polita izango da.
talde beteranoa izanik, zelan ikus-
ten duzue gaur egungo panorama 
musikala Eskoriatzan?
Mugimendu apur bat badago, 
duela urte batzuk baino txikiagoa, 
baina egon badago. Besteak bes-
te, Hankaz Gora eta Freedom 
Boys gazteak hor daude.
Eta hardcorea?
Leintz bailaran gutxi; gu eta Drop! 
Bergaran, adibidez, ohitura egon 
da eta oraindik ere badago. Fly 
Shit-ek eta Hardflip-ek, adibidez, 
Tapoi Fest jaialdia egiten dute 
eta hardcore-zale dezente biltzen 
gara bertan. Euskal Herri mailan 
ere... zerbait badago, baina ez da 
eszena sendoa.

hiru kantu berri argitaratu ditu laukoteak Interneten

Duela urte eta erdi indartsu bueltatu ziren eszenara

"eskoria-tza taldeak 
entseatzen zuen 
lokalean gaude; agian, 
zerbait jaso dugu"

Lukas Prest, Arrasateko Elkartasun Eguneko kontzertuan, Kajoi tabernan.  |   ItzIAr ezKurrA

ZErtZELAdA

aPur Dezagun araua

estiloa: Hardcorea.
egilea: Lukas Prest (Eskoriatza, 2013).
argitaletxea: Autoekoizpena.
iraupena: 08:11 minutu.

Pare bat urte izango dira 
Eskoriatzako Lukas Prest 
taldea agertokietan bueltan 

denetik, baina ezin izan ditut ikusi 
ezta entzun eta sorpresa hartu dut 
hiru kantu berriak entzuterakoan. 
Hardcore-punk dotorea egiten 
dute, eskola zaharretik dezente 
duena. Hiru kantu hauen mezu 
zein giroek Eskoria-Tza taldearen 
arrasto bat utzi didate, nahiz eta 
Etsaiak-en lehen diskoetatik 
hurbilago dauden. Bada baita ere 
abesteko eran Anger gogoratzen 
duen unerik eta RKL handien 
erritmo aldaketarik ere. Horrez 
gain, dagoeneko inor ez da 
crossoverraren beldur eta erritmo 
biziko kantu hauetan metal 
ukituak ere erraz antzematen dira, 
baita metal-rapeatua ere.

‘Hardcore-punkak 
bueltan behar luke’ 

IkEr bArANDIArAN

g u r e  m u s i k a  ta l d e a k
lukas
Prest
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1. etxebizitzak

101. salDu
antzuola. Etxebizitza salgai 
Aiherra kalean: hiru logela, egon-
gela, bi komun, sukaldea, balkoia 
eta garajearekin. 943 76 65 80 
edo 629 73 64 31.

aretxabaleta. Etxebizitza 
berria salgai txarapea  ibilbidean. 
94 m2koa. Hiru logela, bi komun, 
sukaldea eta egongela. Guztiz  
jantzita. 260 m2ko  terrazarekin. 
bi garaje, marradunak, eta bi  
trasteleku. 270.000 euro. 661 
57 81 71.

arrasate. 60 metro koadroko 
etxebizitza salgai Musakolako 
Sailuente plazan. Hiru logela, 
bainugela, sukalde hornitua, 
egongela, despentsa eta tras-
telekua. Antolamendu ezin 
hobea, dena kanpoaldera begira 
eta oso argitsua. Egoera oso 
onean. 630 70 81 23.

arrosa. Etxebizitza salgai 
Arrosan (baxe-Nafarroa). bi 
logela, bainera, komuna, sukal-
dea, berogailu  elektrikoa, leiho 
dobleak, egongela beheko sua-
rekin. Mila metro karratu lur etxe 
inguruan. Prezioa: 100.000 
euro. Harremanetarako: xabi-
lau@yahoo.es  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
618-76 95 41.

atxondo. Atxondon familia 
bakarreko txaleta salgai. 4.000 
m2-ko lursaila, 4 logela, 3 bainu, 
horma-armairuak, zoru bero-e-
maile bidezko berokuntza eta  
xurgapen zentrala. Guztiz hor-
nitua. bizitzera sartzeko gertu.  
interesatuok deitu telefono 
honetara: 615-70 12 25.

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

berriz.  berrizen, Abeletxe 
auzoan, familia bakarreko txale-
ta salgai. Herri barruan, eskola 
eta kiroldegiaren aurrean. Oso 
eguzkitsua eta bista zoragarriak. 
Aukera oso ona.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
651 348 008.

berriz. Etxe ederra herri barruan, 
kiroldegiaren eta eskolaren 
aurrean. Oso eguzkitsua da eta 
bista zoragarriak ditu! ia amai-
tuta dago. Sukaldea, jangela, 
egongela, 5 logela, 3 bainu, 2 
kotxerentzako garajea, eta argi-
tasun handia duen  espazio 
handi bat txoko gisa edo lan 
egiteko gune gisa erabiltzeko 
moduan.  Aukera oso ona!   inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 651-34 80 08.

Dima. Diman  apartamentua 
salgai.57m2. Logela bat, bainu-
gela, egongela, eta sukaldea  
balkoi txiki batekin. Guztiz hor-
nitua eta eguzkitsua. Garaje 
plaza trasteleku  itsatsiarekin. 7 
urtekoa. 105.000 euro.  Mugi-
korra 605-70 69 03.  elvi.
getxebarria@ hotmail.com.

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

elorrio. Atiko polita salgai 
Elorrion. 50 m2. igogailua, 
komuna, logela, egongela eta 
sukaldea. Jantzita eta bizitzera 
sartzeko prest. berria eta oso 
polita.  interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 656-74 
67 13 (20:00etatik 22:00eta-
ra).  loitzate@hotmail.com.

elorrio. Elorrio erdi-erdian 
estreinatu gabeko etxea  salgai. 
Hiru logela,  bainugela bi, beha-
rrezko guztia daukan sukaldea 
e t a  t r a s t e l e k u a .  P r e z i o a : 

190.000 euro.   interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
634-45 72 01.

iurreta. iurretan, Arriaundi 
auzoan etxea salgai. Prezioa: 
50.000 euro. 685-72 80 42.

oñati.  roke Azkunen 72 metro-
ko etxebizitza salgai. Lau logela, 
sukaldea, egongela, bainugela. 
Dena kanpoaldera begira, balkoi 
batekin. igogailua. Garajea 
aukeran.  interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 656 
00 84 92.

otxandio. Otxandion  aparta-
mentua salgai. Altzariz jantzia. 
Trastelekuarekin eta  igogailua-
rekin.  675-71 72 83.

otxandio. 90 m2  erabilgarri 
dituen etxebizitza salgai Otxan-
dion. bizitzera sartzeko prest, 
altzariz  jantzia. beharrezko 
guztia daukan sukaldea.  Jange-
la-egongela,  bainugela bi (batek 
leihoa dauka), 3 gela, 4  horma
-armairu eta  trastelekua. Gara-
jea lortzeko aukerarekin. igogai-
lua  garajetik trastelekuraino.  
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 655-72 67 
60 (Arratsaldeko zapietatik 
aurrera).

tolosa. Tolosan etxebizitza bat 
saltzen da, herritik gertu. Terre-
noa ere badauka. Duenak edo 
informazio gehiago nahi zanez 
gero, deitu telefono honetara:  
688-88 82 07.

103. errentan eMan
abadiño. Pisua alokagai Aba-
dinon, Muntsaratz  auzoan. 
85m2, 3 logela eta 2 komun 
ditu.  Deitu telefono zenbaki 
honetara: 662-55 40 77.

abadiño. Pisua alokagai Aba-
diñon, Muntsaratz auzoan.  
655-73 29 28.

arrasate. Erdialdean etxebizi-
tza errentan ematen da. bi 
logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. igogailua. Etxe berria.  
600 euro. 649-14 68 15.

bastida. Labastidan  oporre-
tako pisua alokatzen dut igerile-
kuarekin.  Torre - otxandi urbani-
zazio pribatuan. urbanizazioak 
igerilekua eta saskibaloi pista 
ditu. 2 logela,  bainugela, sukal-
dea eta egongela, guztiz apain-
duta. Paisaia eta bista  ikusga-
rriak. Ezkaraitik  hurbil. urte 
osoan  eskuragarri. Hamabos-
taldika eta  hilabeteka alokatzen 
da. interesatuak deitu hona: 
620-62 92 45. iarteaga_@
hotmail.com. 

benidorn (alikante). Pisua 
alokatzen da benidorren. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 619-79 00 53.

berriz. berrizen pisua  alokagai. 
Hiru gela, bi komun, egongela 
eta  sukaldea. Erdi-erdian. Auto-
bus eta tren geltokitik 2 minu-
tura. Oso eguzkitsua.   interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 656-78 02 15.

Durango. Durangon pisua 
alokagai. 4 logela, sukaldea, 
komuna eta egongela.   intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 657-79 54 95.

Durango. Durangoko urkiaga-
torre kalean pisua alokagai. 3 
logela,  jan-egongela, sukaldea,  
bainugela eta trastelekua.  inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 680-94 92 05.

Durango. Durangon, Plateruen 
plazan bulegoa alokagai. Gastu 
guztiak barne 250 euro.  intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 616-17 71 91.

elorrio. Elorrio erdi-erdian etxea 
alokagai. Hiru logela, bainugela 
bi, beharrezko guztia daukan 
sukaldea. Estreinatu gabea. 
Prezioa: 600 euro. 634-45 72 
01.

elorrio. Erdigunean etxea alo-
katzen da 500 euroren truk. 
Logela 2, komun 2, sukalde 
berria eta  trastelekua. urtebe-
tera  salgai 180.000 euroren 
truk.  657-79 39 93.

elorrio. Etxebizitza alokagai 
Elorrion. 3 logela, bainugela 2, 
trastelekua eta sukalde egokitua. 
600 euro.   interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 634
-45 72 01. 

elorrio. Elorrio erdialdean, San 
Juan kalean, pisua  alokagai. 111 
m2, 3 logela, sukaldea, sarrera, 
saloia eta bainugela 2. Lehenen-
g o  p i s u a .  i g o g a i l u a  d a u ka . 
Harremanetan jartzeko idatzi 
mezu bat, Argia argiaub@hot-
mail.com.

elorrio. 50 m2-ko atiko berria 
alokagai elorrion. Logela, komu-
na eta  sukalde-egongela. igo-
gailua ere badu eta prest dago  
bizitzera sartzeko. Oso polita. 
interesatuok deitu zenbaki  
honetara: 606-04 38 35 loi-
tzate@hotmail.com

otxandio. Otxandion pisu 
berria alokagai. bi logela, egon-
g e l a ,  s u ka l d ea  e ta  ba i n u a .  
interesatuok deitu zenbaki  
honetara: 605-77 37 21.

Puerto del Carmen (las 
Palmas - lanzarote). bi 
solairutako apartamentu zora-
garria, patio pribatu handiarekin. 
Logela bat, bainugela, sukaldea 
eta egongela- jangela dauzka. 
Puerto del Carmen erdi-erdian, 
"playa grande"tik 70 metrotara. 
interesatuok deitu 615-71 96 
30 telefono zenbakira edo idatzi 
mezu bat ametslanzarote@ 
gmail.com postara.

tolosa. Lokal moduko  etxebi-
zitza bat alokatzen det Tolosan, 
persona bat edo bintzako ego-
kitua,bi planta dauzka. Eguski-
tzua da eta lasaia. Prezio 450 
euro. 644-47 51 69. 

zaldibar. Erdialdean, guztiz 
berriztua, jantzi barik, 2 logela.  
660-45 87 56.

 
104. errentan hartu

arrasate. Etxebizitza behar 
dugu errentan. Logela bat edo 
b i ko a .  G e h i e n ez  5 0 0  e u ro 
ordaintzeko.  632-93 38 29 edo 
602-88 84 80.

baserria. baserria hartuko nuke 
errentan bergara, Soraluze edo 
Eibar inguruan. interesatuok 
deitu zenbaki  honetara: 680-36 
22 41.

baserria edo etxea lur-sai-
larekin.  baserria edo etxea 
hartuko nuke errentan, lur-sai-
larekin. 652 76 33 46

bergara. Etxebizitza behar dut 
errentan. Hilean 400 euro ordain 
ditzaket  gehienez ere. bi edo hiru 
logelakoa. 671-84 71 71.

bergara. Etxebizitza behar dut 
errentan. Gutxienez bi logelakoa. 
Terraza badauka, hobeto. 603
-77 58 82.

bergara. Hiru logelako etxebi-
zitza behar dut  errentan. 638
-62 85 02.

Durangaldea. Alokatzeko pisu 
bila nabil.  602-10 73 14.

Durangaldea. Alokatzeko pisu 
baten bila nabil, iurretan edo 
Durangon.  631-16 44 82. 

Markina-xemein. Pisu edo 
lokal egokitu baten bila gabiltza 
errentan hartzeko, bi emaku-
me.634-82 26 43. 

105. etxeak osatu
abadiño. Logela alokagai 
Muntsaratzen. Etxe berria toki 
lasaian. Deitu zenbaki  honetara: 
679-61 71 54.

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

arrasate. Gelmako etxeetan 
logela ematen da errentan, bere 
komunarekin. Sukaldea eta 
egongela elkarbanatzeko. Gara-
jea  alokatzeko aukera ere dago. 
Pertsona edo bikote  batentzako 
aproposa. Abendutik aurrera.  
622-00 13 19.

bergara. Logela ematen da 
errentan. Pertsona batendako 
edo bikotearendako aproposa. 
699 09 46 26

Durango. Pisukide bila nabil. 
Logela bat alokagai, komun 
pribatuarekin. Etxabe argitsua 
da, eta terraza bi ditu. Tabira  
auzoan. 637-29 24 65.

lasarte-oria. Logela  ematen 
da errentan Lasarte- Orian. 
Eskatzen den bakarra lan-kon-
t r a t u d u n  p e r t s o n a  i z a te a . 
interesatuok deitu zenbaki  
honetara:   644-23 91 52. 

 2. garaJeak

201. salDu
bergara. Matxiategi 30ean 
garajea salgai. 26 metro koadro 
ditu eta bi  autorentzako lekua 
dago. ibaiondo kalera irteera 
zuzena du. Ate motorizatua, 
argindarra eta ura. Aukera ona. 
Prezio onean. 650-60 26 55.

elorrio. Elorrioko  kiroldegian 
garaje irekia  salgai.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
699-48 17 68.

elorrio. Elorrioko berrio-Otxoa 
kalean garaje itxia saltzen da. 
Pintatu berria. berria bezala. 
interesa  baduzu eta informazio 
gehiago nahi baduzu, deitu!  
Deitu telefono zenbaki honetara: 
658-75 92 64.

otxandio. Otxandion bi garaje 
salgai, bietako bat itxia.  intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 675-71 72 83.

 
203. errentan eMan

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

Durango. Garaje itxia alokagai 
Durangoko Mendizabal auzoan 
(Alluitz kaletik dauka sarrera). 
kotxe bi nahiko justu sartzen 
dira. Ezin hobea autoaz gainera,  
motorra, quada zein  trasteak 
gordetzeko. 105 euro hilean.   
Deitu telefono zenbaki honetara: 
645-73 22 66.

Durango. Garajea alokagai 
Plateruen plazan, Durangon.  
Deitu telefono zenbaki honetara: 
656-78 02 15.

Durango. Garaje irekia  alokagai 
Erretentxu kalean.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:: 
660-05 56 43.

 
204. errentan hartu

aramaio. Aramaion, garaje itxia 
errentan hartuko nuke. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 690 83 98 53 

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

bergara.  Garajea errentan 
hartuko nuke Artzamendi kalean. 
658 74 73 23 

 

 3. lokalak

301. salDu
atxondo. 43 m2-ko  lokal-ko-
mertziala salgai  Atxondon. 
baldosak dauzka. komun bat. 
647-90 64 08.

303. errentan eMan
abadiño. berogailudun lokala 
alokagai, txoko  funtzioa bete-
tzeko. 130 m2. Mendiolan. Egun 
baterako alokatu daiteke, adibi-
dez, jaiak antolatzeko  (urtebe-
tetzeak, ezkontzak, batzarrak, 
agurrak). PlayStation kontsola  
daukagu. Deitu zenbaki  hone-
tara: 94-605 62 79.

Durango. bulegoa alokagai 
Plateruen plazan, Harremanetan 
jartzeko deitu: 656-78 02 15.

elorrio. Aukera zoragarria 170 
metroko lokala herriaren  erdian 
alokatzeko pres,berria, 5 eska-
parate haundiak, autobus  gel-
to k i a re n  o n d oa n ,4 0 0  e u ro 
edozein negozio  ipintzeko prest, 
primerako baldintzekin. 94-655 
03 58. Etxelan. 654 -75 32 
11. 

4. lana

401. eskaintzak
bergara. Emakume bat behar 
da autonomoa den pertsona 
nagusi batekin bizi izateko. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 629 17 19 21 

 
402. eskaerak

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

arrasate. 50 urteko emakumea 
haurren zaintzan zein etxeko 
lanetan jarduteko prest eskain-
tzen da. Esperientzia handia. 
interesatuak deitu. 617 67 97 
84

arrasate. Emakume euskaldu-
na goizetan plantxa eta etxeko 
lanak egiteko gertu. 699 54 17 
27,

arrasate. Emakumea nagusiak 
zaindu edo sukalde laguntzaile 
aritzeko gertu. 608 05 33 53

atariak garbitzeko. 45 urte-
ko emakume bat prest dago 
atariak garbitu, umeak zaindu 
eta abar egiteko. 625 83 84 
13

b e r g a r a ,  a n t z u o l a  e d o 
zumarraga. Esperientziadun 
neska nagusiak zaintzeko gertu. 
Erreferentzia onak ditut. Orduka, 
egun osoz edo ospitalean lan 
egingo nuke. berehala hasteko 
moduan. 634 91 81 73

b e r g a r a ,  a n t z u o l a  e t a 
zumarraga. Esperientzia eta 
erreferentziadun bikotea garbi-
tasunean lan egiteko gertu: 
etxeak, atariak, elkarteak, bule-
goak... Langileak gara. 634 91 
81 73

bergara. 49 urteko emakume 
arduratsua lan bila dabil. Edozein 
lan mota egiteko gertu. 943 76 
52 39

bergara. Emakumea gertu 
nagusi eta umeak zaintzeko 
edota etxeko lanak egiteko. 610 
34 97 88

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

Debagoiena. 33 urteko muti-
la lanerako gertu. Erreferentzia 
onak ditut eta eskarmentua 
nagusiak zaintzen eta etxeko 
lanetan. Orduka, egun osoz, 
asteburuetan edota ospitalean 
lan egingo nuke. berehala has-
teko moduan. interesatuok 
deitu zenbaki  honetara: 685 42 
72 80,

Debagoiena. Emakume ber-
gararra, zazpi urteko esperien-
tziaduna, emakumeak zaindu 
edo etxeko lanak egiteko gertu. 
interesatuok deitu zenbaki  
honetara: 626 86 35 92

Debagoiena. Emakume nagu-
siak zaintzeko gertu, etxean bizi 
izaten edo bestela. interesatuok 
deitu zenbaki  honetara: 632 84 
02 30

Debagoiena. Mutila nagusiak 
zaindu, garbitasun lanak egin zein 
baserrian lan egiteko gertu. 699 
09 46 26 

Debagoiena. Emakumea gertu 
garbitasun lanetan, tabernan, 
sukaldean zein nagusiak zaintzen 
lan egiteko. 636 11 23 40. Autoa 
daukat. 

Debagoiena. Neska euskalduna 
gertu nagusiak eta umeak zaintze-
ko, zein etxeko lanak egin eta 
garbitasun lanetan jarduteko. 
Ospitaletan gauak ere egingo 
nituzke. Autoa daukat eta eraba-
teko prestutasuna. Esperientzia 
eta informeak. 671 35 22 60

Debagoiena. Neska espainiarra 
lanerako gertu: nagusiak edo 
umeak zaindu, etxeko lanak egin 
eta abar. Asteburuetan edo gaue-
tan ere bai. Esperientziaduna. 722 
32 43 67

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

Debagoiena. Lan behar dut, 
urgentziaz. Edozetan lan egingo 
nuke. 606 24 79 09

Debagoiena. Lanerako gertu 
nago. Gidabaimena eta autoa 
dauzkat. 634 40 64 65

Debagoiena. Mutil arduratsua 
eta erreferentziaduna lanerako 
gertu: nagusiak zaindu, etxeko 
lanak egin, ospital zein egoitzatan 
eta abar. Egun osoz, orduka edota 
asteburuetan. 685 42 72 80

Debagoiena. Mutil arduratsua, 
43 urtekoa, baserrian lan egiteko 
gertu: nagusiak zaindu, ortuan 
eta abar. Autoa daukat. 631 59 
40 66

Debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko edo sukalda-
ri laguntzaile lanetan jarduteko. 
Esperientziaduna eta lege agirie-
kin. Eraikuntzan ere lan egingo 
nuke. Dario. 631 00 42 63

Debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko edo sukalde 
laguntzaile lanetan jarduteko. 
Pertsonen zaintzan eskarmentua 
dut eta lege agiriak eguneratuta. 
658 74 94 63

Debagoiena. Mutila lanerako 
gertu: garbiketan, tabernan zer-
bitzari zein sukalde laguntzaile, 
igeltsari, gidari... Mohamed. 636 
60 48 51

Debagoiena. Nagusi edo umeak 
zaintzen zein garbitasunak egiten 
lan egingo nuke. Sukalde laguntai-
le ere bai. Geriatria ikasketak ditut. 
691 03 25 02, 943 54 09 41

Debagoiena. Nagusiak zaindu, 
etxeko lanak egin eta atari, taber-
na, elkarte eta abarretan garbita-
sun lanak egingo nituzke. 625 86 
99 51

Debagoiena. Neska ardura-
tsaua, oinarrizko sukaldaritza eta 
geriatria ikasketaduna, nagusiak 
zaindu edo garbitasun lanetan 
aritzeko gertu. Etxean bertan bizi 
izaten, egun osoz edo orduka. 615 
06 28 04

Debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzen, 
tabernan, garbiketan eta abar. 
Etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. baita baserrietan ere. 
Gidabaimena eta autoa dauzkat. 
634 40 64 65

Debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzen, 
tabernan, garbiketan eta abar. 
Etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. baita baserrietan ere. 
Gidabaimena eta autoa dauzkat. 
697 20 00 86

Debagoiena. Neska lanerako 
gertu. Orduka, nagusiak zaintzen. 
648 46 90 51

Debagoiena. Orduka, egun erdiz 
edo osoz lan egingo nuke. Nagu-
siak zaintzen, garbitasunean, 
tabernan eta abar. 671 18 50 83, 
943 10 96 89

Durango. Neska gaztea goize-
tan, Durangon umeak eskolara 
eramateko prest.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
652-72 02 29.

Durango. Lanerako prest dagoen 
gizon euskaldun bat naiz. Edozer 
egiteko prest nago: nagusiak 
zaindu (esperientzia daukat),  
garbiketa lanak egin, denda edo 
tailerren batean lan egin... Mese-
dez, niretzako lantxoren bat 
badaukazu emaidazu aukera bat,  

eskertuko nizuke. Eskerrik asko.   
695-70 62 27.

Durango. Lanerako prest dagoen 
gizon euskaldun bat naiz. Edozer 
egiteko prest nago: nagusiak 
zaindu (esperientzia daukat), 
garbiketa lanak egin, denda edo 
tailerren batean lan egin... Mese-
dez, niretzako lantxoren bat 
badaukazu emaidazu aukera bat,  
eskertuko nizuke. Eskerrik asko.   
695-70 62 27.

Durangaldea. Emakumea lan 
bila, garbiketan zein pertsonen 
zaintzan aritzeko; ume zein nagu-
si. 24 orduz edo egunez. Astebu-
ruetan ere bai.   697-12 64 38.

Durangaldea. Etxeko lanak 
egiteko edo pertsonak  zaintzeko, 
lan bila nabil. 24 orduz.   632-43 
56 59

Durangaldea. Lan bila nabil, 
goizez 9:00etatik 14:00etara, 
edo orduka. Garbiketa lanetan edo  
nagusiak zein umeak  zaintzen 
egin dezaket lan.   665-54 96 
28.

Durangaldea. Nagusiak zain-
tzen, edo taberna, denda edo 
fruta-denda batean lan egingo 
nuke. Erreferentziak eta  gidabai-
mena dauzkat.    638-33 59 
23.

Durangaldea. Lan bila nabil, 24 
orduz. Atariak eta bulegoak gar-
bitzen ditut.   690-68 73 95.

Durangaldea. Lan bila nabil, 24 
orduz. Atariak eta bulegoak gar-
bitzen ditut.  690-68 73 95.

Durangaldea. Garbiketan lan 
egiteko zein pertsona nagusiak 
zaintzeko lan bila nabil. Aste 
bitartean  10:00 - 15:00 edota  
21:00 - 08:00. baita  asteburue-
tan ere. Erreferentzia onekin.   
632-99 23 83.

Durangaldea. Esperientziadun 
eta  tituludun neska euskalduna 
umeak zaintzeko prest dago.   662
-36 41 67 /  94-681 39 40.

Durangaldea. Nagusiak edo 
umeak zaintzen, edo garbiketan lan 
egiteko prest. Asteburu, jaiegun eta  
gauetan ere bai.  690-68 73 95

Durangaldea. Neska  euskal-
duna (Haur Hezkuntzan diploma-
tua eta Hezkuntza berezian  gra-
duatua) goizez zein  arrsatsaldez 
umeak  zaintzeko prest. Lehen 
Hezkuntzako ikasleei etxeko lanak 
egiten laguntzeko ere prest. 
urteetako  esperientzia.   intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 645-71 80 30.

Durangaldea. Neska  arduratsua 
lan bila dabil, zaintza zein garbi-
keta  lanetan aritzeko. Paperak 
eguneratuta. Astelehenetik igan-
dera.  651-34 12 38.

Durangaldea. Lokalak zein 
garajeak garbitzeko lan bila. baita 
bilketak egiteko ere.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
603-49 00 02.

Durangaldea. baserrietan eta 
traktoreekin esperientzia duen 
gizona lan bila dabil.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
602-10 73 14.

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak zein umeak  zaintzeko lan bila 
nabil. 24 orduz edo egunez baka-
rrik; baita asteburuetan ere. 
Erreferentziekin. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
632-56 07 46.

Durangaldea. Adineko emaku-
me bati 24 orduz laguntasuna 
emateko  emakume bat behar dut, 
eta posible bada euskalduna.  
interesatuok deitu telefono zen-
baki honetara: 696-92 12 75.

Durangaldea. 43 urteko ema-
kume durangarra, umeak zaintze-
ko prest  astelehenetik ostiralera,  
goizetan. Ordutegi librea: 9:30
-15:30. Esperientzia handia.  
interesatuok deitu telefono zen-
baki honetara: 688-64 36 28.

Durangaldea. Pertsona ardu-
ratsua gauez pertsona nagusiak 
zaintzeko prest. Arratsaldeko 
19:00etatik goizeko 7:00ak arte. 
Erreferentziekin.   interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
664-73 38 75.

Durangaldea. Emakume ardu-
ratsua eta  esperientziaduna, 24 
orduz zein egunez, pertsona  
nagusiak zein umeak  zaintzeko 
lan bila.   631-13 22 91.

Durangaldea. Emakume ardu-
ratsua eta  esperientziaduna, 24 
orduz edo egunez, pertsona  
nagusiak zein umeak  zaintzeko 
lan bila dabil.  632-59 32 80.

Durangaldea. Garbiketan edo 
zaintzan, orduka zein 24 orduz, lan 
egiteko prest. 628-78 93 50.

Durangaldea. Emakumea lan 
bila dabil garbiketa lanak egiteko: 
tabernak, bulegoak, dendak, 
atariak. zaintza lanak egiteko ere 
prest, bai nagusiak, bai umeak. 
Lanaldi erdira edo orduka. Pape-
rekin. 670-67 46 41. 

Durangaldea. Neska  gaztea 24 
orduz pertsona nagusiak zaintze-
ko lan bila dabil.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
602-11 06 10.

Durangaldea. 24 orduz nagu-
siak zaintzeko prest nago.  inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 679-53 01 60.

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak zein umeak  zaintzeko, edo 
garbiketan aritzeko lan bila. 24 
orduz edo egunez. Erreferentzia-
rekin.   632-83 47 97. 

Durangaldea. Lan bila nabil. 
ume eta pertsona nagusiak zain-
tzeko edo  garbiketan aritzeko 
prest, orduka edo interna.  intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara:609-88 79 21.

Durangaldea. Tituludun neska 
euskalduna umeak zaintzeko 
prest.  662-36 41 64 /  94-681 
39 40.

Durangaldea. Neska  arduratsua 
lan bila. barneko edo kanpoko 
langile lez. umeak edo nagusiak  
zaintzeko. 652-85 63 47.

Durangaldea. Emakume ardu-
ratsua lan bila, barneko edo kan-
poko langile lez, umeak edo 
nagusiak  zaintzeko prest.  602
-06 73 29.

elgetan, bergaran eta arra-
saten. 45 urteko emakume 
euskalduna prest etxeko lanak 
egin eta umeak edo adinekoak 
zaintzeko.  interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 606 
50 25 67

elorrio. Emakumea gertu nagu-
siak zaindu edo etxeko lanetarako. 
636-25 12 15.

elorrio. Haur hezkuntza eta 
hezkuntza berezia eginak dituen 
eta udalekutan  lanean esperien-
tzia duen neska gazte euskalduna, 
arratsaldez Elorrion haurrak zain-
du eta eskolako lanekin laguntze-
ko prest. urteak daramatzat 
honetan eta haurrekin oso ongi  
moldatzen naiz! interesa baduzu, 
deitu:  688-64 06 04.  

emakumea lan bila. Garbita-
sunak egiten, zaintzaile, kamioi 
gidari, banaketa lanetan, nagusiak 
zaintzen eta abar. Autoa eta 
gidabaimena dauzkat. Euskal 
Herri guztian lan egiteko gertu. 
696 32 13 69

 5. irakaskuntza

501. Jaso

bergara. Ordenagailu bidezko 
diseinua, Goi  mailako zikloa 
ikasten ari den gazteak; laguntza 
eta orientzazio eskolak jasoko 
lituzke. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara 21:00e-
tatik aurrera.  943-76 03 75.

Durangaldea. ingeles eskola 
partikularrak jaso nahi ditut 
goizetan.   interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 605
-73 41 80.

Durangaldea. Frantses esko-
la partikularrak jaso nahi ditut. 
636-45 73 62.

 
502. eMan

alor zientifiko-teknikoa. 
ingeniaritza informatiko titulu-
dun 27 urteko neska arrasatea-
rra naiz. klase partikularrak 
eskaintzen ditut alor  zientifiko
-teknikoei dagozkien gaietan  
(matematika, fisika eta abar). 
ingelesa barne. Olaia.  635-74 
32 50.

atxondo, elorrio, Durango. 
Hezkuntza  berezian eta Haur 
Hezkuntzan diplomatua dagoen 
24  u r te ko  n e s k a  b a t  n a i z , 
momentuan  psikomotrizitatea 
ikasten ari dena. Ega tituluduna 
eta ingeleseko b1.2. Arekin. Lan 
experientziarekin. Egunean 
zehar, umeak zaintzeko prest eta 
baita hezkuntza arloan laguntza 
emateko posibilitatearekin. 
Mugikorra: 645-71 02 48 Gara-
zi. 

Durangaldea. Ekonomian 
lizentziatutako neska, eta DbH 
eta batxillergoan  irakasle izate-
ko masterduna, eskola partiku-
larrak emateko prest, LH, DbH 
zein batxillergoan. EGA eta First 
tituluekin.   635-74 67 98.

Durangaldea. Haur Hezkun-
tzan, hezkuntza berezian eta  
psikopedagogian  lizentziatua 
dagoen neska euskaldunak 
eskola  partikularrak ematen ditu 
Durangaldean, astean edo aste-
buruetan. ikas teknikak, idazke-
ta-irakurketa  errefortzuak zein 
premia bereziak dituzten ikasleei 
laguntza. Esperientziaduna.  
665-71 37 11.

Durangaldea. ingeniaritza 
lizentziatua LH, DbH edo batxi-
lergoko ikasleei  laguntza esko-
lak emateko prest. Euskaraz zein  
gaztelaniaz. EGA tituluduna. 
Edozein ikasgai emateko prest.  
679-42 89 5.

Durangaldea. ingeles eskola 
partikularrak ematen dira Duran-
gon. Ordua 10 euro. Esperientzia 
handia.  interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 688
-64 36 28.

Durangaldea. Mutil eskoziarra 
ingelesez hitz egiteko eskolak 
emateko prest, heldu eta umeei.   
689-68 50 19.

Durangaldea. Neska  euskal-
duna batxilergoarekin eta admi-
nistrazio tituluarekin, etxeetan  
eskolak emateko prest.   intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
h o n e ta ra :  6 6 2- 3 6  4 1  6 7  / 
94-681 39 40.

Durango. Lehen Hezkuntza 
bukatzear dagoen neska euskal-
duna etxeetan  eskolak emateko 
prest dago. Esperientziarekin.   
628-83 27 10.

Durango. Eskola  partikularrak 
ematen ditut astelehenetik 
larunbatera. Hizkuntzak: euska-
ra,  gaztelania, ingelesa,  fran-
tsesa eta latina. DbH-n espe-
rientzia. Filologian lizentziatua 
eta EGA titulua daukat. 605-74 
77 99.

Durango. ingeniaritza lizenzia-
tua LH, DbH edota batxilergoko 
ikasleei  laguntza eskolak ema-
teko prest. EGA tituluduna. 
Edozein ikasgai emateko prest. 
679-74 28 95.

Durango. Administrazio eta 
zuzendaritzan  lizentziatutako 
neska  euskaldunak eskola  par-
tikularrak ematen ditu. Esperien-
tzia dauka klaseak ematen. 
baita haur eta  gazteekin ere. 
Ordua 6 euro izango litzateke. 
695-70 62 27.

Durango. ingeles eskola parti-
kularrak eskaintzen ditut Duran-
gon. Dinamikoak eta entreteni-
garriak. Talde txikiak. ingelesez 
hitz egin eta idatzi nahi baduzu,  
637-29 24 65. 

oñati. DbH eta batxilergoko 
ikasleei eskola partikularrak 
emateko prest. Goi mailako 
ingeniaritzako ikasketak, EGA 
eta FCE tituluduna. Haur eta 
gazteekin lan egiten esperien-
tziaduna.  627-29 22 35.

Villabona. Matematika, fisika, 
kimika, ingleseko klase partiku-
larrak ematen ditugu. Taldeka 
edo bakarka. irakasle tituloduna. 
Hizketaldiak,azterketak, lehen-
dabiziko eguna proba moduan 
izanik,gero zuk  erabaki. Tel: 664
-16 02 68.

6. Motorra

601. salDu

h o n d a  h o r n e t  c b  6 0 0 
motorra salgai. Honda Hornet 
cb 600 motor horia salgai. 
2008. urtekoa. 10.200 km. bi 
jaka (Alpinestar L tamaina eta 
Levior M tamaina), hiru kasko 
(Hebo L tamaina, Lem S eta M 
tamainak) eta eskularru pare bat 
oparitzen ditut. Prezioa: 5.600 
euro. informazio gehiagorako, 
deitu konpromiso barik.  intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 629-45 52 41.

nissan pick-up. Nissan pick 
up m arkako kotxea  salgai. 
180.000 km., 2.000. urtekoa. 
3.300 euro negoziagarriak.  
688-80 55 19

Quad ibilgailua. Quad  ibilgai-
lua salgai,  Adly ATV-300 4t 
markakoa. Egoera oso onean, 
7.000 km,  kolore gorria, plaza 
bi. ikusi nahi izanez gero,  kon-
promiso barik deitu.   interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
h o n e t a r a :  6 0 9 - 5 6  7 5  3 7 
(Jose). 

toyota rav4 autoa  salgai. 
2010. urteko toyota rav4 (4x4) 
autoa salgai. 44.000 kilometro. : 
25.000 €.   615-70 12 25

7. aniMaliak

703. eMan

txakurkumeak. Arratoi txa-
kurkume bi ematen dira opari. 
Emeak dira. 680 55 17 65 

 
704. bestelakoak

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

katu gazte bat aurkitu da 
elgetan. katu gazte bat aurki-
tu da elgetan. Emea da eta 
kolore argikoa. Jaberik badu 
deitu hurrengo  zenbakira. 615
-74 28 46.

 

8. Denetarik

801. salDu

bi ohe salgai. bi somier (bur-
dinezko egitura daukatenak) eta 
bi koltxoi saltzen ditugu, 80 x 
200 zentimetrokoak, bata bes-
tearen azpian sartzekoak. Erabi-
lita, baina egoera onean. Prezioa 
40 euro. 657 79 79 35

bizikleta eramateko barra 
salgai. kotxearen bolari lotuta 
doan bizikleta eramateko barra 
salgai. Thule markakoa,  errefe-
renztia: Sweden945. Dendan 
660 euro, nik 450euro-an sal-

duko dut. behin erabilita.intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 686-42 69 37 edo  
94-620 11 42.

errepideko bizikleta. Errepi-
deko bizikleta, haur edo kadetea, 
salgai. Orbea vento. Gurpilak: 
Campagnolo vento.  Veloce 10v.   
interesatuok deitu telefono 
honetara: 655-72 40 90.

Mendiko bizikleta salgai. 
Mendiko bizikleta salgai. Ezau-
garriak: Felt Q 120 (Gila mode-
loa); Deore  aldagailuak; rST 
suspentsio urkilak; Disko-balaz-
ta hidraulikoa; Neurria: S; kolo-
rea: grisa; 5 urte ditu. Prezioa: 
375 euro; Oso gutxi erabilia, eta 
berri-berri dago.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
665-71 47 83.

umeentzako bizikleta sal-
gai. umeentzako  bizikleta 
salgai. 10 urtera arte erabiltzeko. 
Ondo  zainduta dago, egoera 
onean. Merkea.   interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
648-63 58 06.

 
802. erosi

Mendiko bizikleta. "Moun-
tain bike" moduko bizikleta 
erosiko nuke, parrilla eta gurpil 
babesleduna. kaskoa ere erosi-
ko nuke.617 21 89 74 

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

 
804. hartu

bizikletak. Erabiltzen ez ditu-
zun edo botatzeko dauzkazun 
bizikletak jasoko nituzke. berdin 
da zein egoeratan dauden. bila 
joango nintzateke. iñaki. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 699 06 23 95 

bidali zure ordenagailua 
Peru eta boliviara. zure 
ordenagailua hondatuta edo 
zahartu badago, edo  zaborreta-
ra bota behar baduzu, jaso, 
konpondu eta kainabera GkEa-
ren bitartez bidaliko dugu Peru 
eta boliviako ospitale eta  esko-
letara. 655-71 76 66.

etxetik kendu gura dituzuen 
liburuak batzen ditugu. zuen 
etxeetako apal zein ganbaratik 
kendu gura dituzuen liburuak 
batzen ditugu.interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:   
645-72 00 52.

 
805. trukatu

elkarteko plaza.  bergara 
erdialdean dagoen elkarte bate-
ko plaza trukatuko nuke Madura 
elkarteko beste batekin.intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara:  667 66 12 40 

korrika egiteko zinta. gim-
nasia egiteko beste aparatu 
bategatik aldatuko nuke.intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara:  615 79 51 89 

 
806. galDu

eguzkitako betaurreko. 
Gorriak funda eta guzti galdu 
ditut arrasaten. Adidas marka-
koak. Aurkituz gero, deitu zen-
baki honetara: 606-24 79 09.

eskumuturreko bat galdu 
dut. Eskumuturreko bat galdu 
dut. bertan honako hau dago 
idatzita: Jone 1971-06-24. 
Norbaitek  aurkituko balu, buel-
tatzea eskertuko nioke, mesedez. 
Garrantzitsua da. Eskertu egin-
go da. interesatuok deitu tele-
f o n o  z e n b a k i  h o n e t a r a e t a 
Jonerengatik galdetu: : 634-43 
36 97 

landarea.  "Diru landarea" 
galdu dut bergaran, Ninika lora 
denda eta Artzamendi artean. 
Aurkitu duenak dei dezala zen-
baki honetara: 943 76 52 39

807. aurkitu

betaurreko batzuk  aur-
kitu dira. Mo markako betau-
rreko more batzuk agertu dira 
i u r r e t a k o  j a i e t a n ,  p l a z a n , 
kutxa marroi (Multiopticas) 
b a t e n  b a r r u a n .  i u r r e t a k o 
udaltzaingoan daude. 

gutunazala. bergarako artza-
mendi kalean, urriaren 27an, 
dirua aurkitu nuen gutunazal 
baten sartuta. Galdu duenak, dei 
dezala zenbaki honetara: 699
-31 39 61.

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

 

808. bestelakoak

lursaila. Lursaila behar dut, 
bergara edo Soraluze inguruan, 
bi zaldi denboraldi batez eduki-
tzeko. 639 09 95 22 edo 680 
36 22 41 

 

9. harreManak

904. bestelakoak

75 urteko emakumea adis-
k i d e ta s u  b i l a .  75  u r te ko 
emakume alargunak, antzeko 
adineko baiona,  biarritz, Donos-
tia edo  inguruko gizon nahiz  
emakumeekin  adiskidetasun 
bat bilatzen du, pasieran ibiltze-
ko, museoetara joateko,  hizketan 
aritzeko. zerbait gehiago jakin 
nahi izanez gero deitu telefono 
zenbaki honetara:  (0034) 697
-23 28 83 (Marisol).

arabiera-euskara. Hizkuntza 
trukea egiteko gertu: nik arabie-
ra erakutsi eta trukean euskara 
jasoko nuke. Debagoienean.  
631-46 56 98.

kuadrilla euskalduna osatu 
bilbon. ba bai, banandu naiz , 
beste  askoren moduan eta  
asteburuko nire bizitza berran-
tolatzeko premian nago. Lagun 
euskaldunak aurkitzea gustoko 
nuke. Neskak zein mutilak- 
50-58 urte ingurukoak, txan-
goak egiteko, bazkaltzera joate-
ko, pasieran eta  kontu-kontari 
ibiltzeko, zinera edo eta hondar-
tzara joateko. Hainbeste gauza 
daude lagunekin egin ahal dire-
n a k !  M o m e n t u a n  p i x ka b a t  
galduta sentitzen naiz, baina 
espero dut  animatuko  zaretela 
eta koadrila polita osatuko dugu-
la. Deitu, zuen deiaren zain 
egongo naiz eta. Telefono zen-
bakia 606-25 05 84.

lagun berri bila. kuadrilla 
euskalduna osatu nahian nabil 
bilbo eta inguruan (neskak zein 
mutilak 30- 45 urte inguru-
koak). Jende berria ezagutzea 
nahiko nuke nire zaletasunak 
konpartitzeko (mendia, kirola 
egin zein ikusi, bazkari- afariak, 
bertsolaritza,  kontzertuak, 
txangoak egin, mus-ean jolas-
tu eta abar).  Anima zaitez!  
Deitu telefono zenbaki hone-
tara: 610-31 77 18.

Mutil atsegin bat neska 
atsegin baten bila. Mutil 
atsegin bat naiz eta neska atse-
gin baten bila nabil, 46 urte ditut, 
altua eta morenoa naiz, ez ditut 
kargarik. Alaia naiz eta bidaiatzea  
gustatzen zait. Deitu  telefono 
honetara  609-48 11 24.

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.
Egubakoitzean + Astelehenean: 22 € (bEz barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 22 € (+bEz).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+bEz).
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Debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

zure iragarkiak
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1. etxebizitzak

101. salDu
antzuola. Etxebizitza salgai 
Aiherra kalean: hiru logela, egon-
gela, bi komun, sukaldea, balkoia 
eta garajearekin. 943 76 65 80 
edo 629 73 64 31.

aretxabaleta. Etxebizitza 
berria salgai txarapea  ibilbidean. 
94 m2koa. Hiru logela, bi komun, 
sukaldea eta egongela. Guztiz  
jantzita. 260 m2ko  terrazarekin. 
bi garaje, marradunak, eta bi  
trasteleku. 270.000 euro. 661 
57 81 71.

arrasate. 60 metro koadroko 
etxebizitza salgai Musakolako 
Sailuente plazan. Hiru logela, 
bainugela, sukalde hornitua, 
egongela, despentsa eta tras-
telekua. Antolamendu ezin 
hobea, dena kanpoaldera begira 
eta oso argitsua. Egoera oso 
onean. 630 70 81 23.

arrosa. Etxebizitza salgai 
Arrosan (baxe-Nafarroa). bi 
logela, bainera, komuna, sukal-
dea, berogailu  elektrikoa, leiho 
dobleak, egongela beheko sua-
rekin. Mila metro karratu lur etxe 
inguruan. Prezioa: 100.000 
euro. Harremanetarako: xabi-
lau@yahoo.es  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
618-76 95 41.

atxondo. Atxondon familia 
bakarreko txaleta salgai. 4.000 
m2-ko lursaila, 4 logela, 3 bainu, 
horma-armairuak, zoru bero-e-
maile bidezko berokuntza eta  
xurgapen zentrala. Guztiz hor-
nitua. bizitzera sartzeko gertu.  
interesatuok deitu telefono 
honetara: 615-70 12 25.

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

berriz.  berrizen, Abeletxe 
auzoan, familia bakarreko txale-
ta salgai. Herri barruan, eskola 
eta kiroldegiaren aurrean. Oso 
eguzkitsua eta bista zoragarriak. 
Aukera oso ona.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
651 348 008.

berriz. Etxe ederra herri barruan, 
kiroldegiaren eta eskolaren 
aurrean. Oso eguzkitsua da eta 
bista zoragarriak ditu! ia amai-
tuta dago. Sukaldea, jangela, 
egongela, 5 logela, 3 bainu, 2 
kotxerentzako garajea, eta argi-
tasun handia duen  espazio 
handi bat txoko gisa edo lan 
egiteko gune gisa erabiltzeko 
moduan.  Aukera oso ona!   inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 651-34 80 08.

Dima. Diman  apartamentua 
salgai.57m2. Logela bat, bainu-
gela, egongela, eta sukaldea  
balkoi txiki batekin. Guztiz hor-
nitua eta eguzkitsua. Garaje 
plaza trasteleku  itsatsiarekin. 7 
urtekoa. 105.000 euro.  Mugi-
korra 605-70 69 03.  elvi.
getxebarria@ hotmail.com.

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

elorrio. Atiko polita salgai 
Elorrion. 50 m2. igogailua, 
komuna, logela, egongela eta 
sukaldea. Jantzita eta bizitzera 
sartzeko prest. berria eta oso 
polita.  interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 656-74 
67 13 (20:00etatik 22:00eta-
ra).  loitzate@hotmail.com.

elorrio. Elorrio erdi-erdian 
estreinatu gabeko etxea  salgai. 
Hiru logela,  bainugela bi, beha-
rrezko guztia daukan sukaldea 
e t a  t r a s t e l e k u a .  P r e z i o a : 

190.000 euro.   interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
634-45 72 01.

iurreta. iurretan, Arriaundi 
auzoan etxea salgai. Prezioa: 
50.000 euro. 685-72 80 42.

oñati.  roke Azkunen 72 metro-
ko etxebizitza salgai. Lau logela, 
sukaldea, egongela, bainugela. 
Dena kanpoaldera begira, balkoi 
batekin. igogailua. Garajea 
aukeran.  interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 656 
00 84 92.

otxandio. Otxandion  aparta-
mentua salgai. Altzariz jantzia. 
Trastelekuarekin eta  igogailua-
rekin.  675-71 72 83.

otxandio. 90 m2  erabilgarri 
dituen etxebizitza salgai Otxan-
dion. bizitzera sartzeko prest, 
altzariz  jantzia. beharrezko 
guztia daukan sukaldea.  Jange-
la-egongela,  bainugela bi (batek 
leihoa dauka), 3 gela, 4  horma
-armairu eta  trastelekua. Gara-
jea lortzeko aukerarekin. igogai-
lua  garajetik trastelekuraino.  
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 655-72 67 
60 (Arratsaldeko zapietatik 
aurrera).

tolosa. Tolosan etxebizitza bat 
saltzen da, herritik gertu. Terre-
noa ere badauka. Duenak edo 
informazio gehiago nahi zanez 
gero, deitu telefono honetara:  
688-88 82 07.

103. errentan eMan
abadiño. Pisua alokagai Aba-
dinon, Muntsaratz  auzoan. 
85m2, 3 logela eta 2 komun 
ditu.  Deitu telefono zenbaki 
honetara: 662-55 40 77.

abadiño. Pisua alokagai Aba-
diñon, Muntsaratz auzoan.  
655-73 29 28.

arrasate. Erdialdean etxebizi-
tza errentan ematen da. bi 
logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. igogailua. Etxe berria.  
600 euro. 649-14 68 15.

bastida. Labastidan  oporre-
tako pisua alokatzen dut igerile-
kuarekin.  Torre - otxandi urbani-
zazio pribatuan. urbanizazioak 
igerilekua eta saskibaloi pista 
ditu. 2 logela,  bainugela, sukal-
dea eta egongela, guztiz apain-
duta. Paisaia eta bista  ikusga-
rriak. Ezkaraitik  hurbil. urte 
osoan  eskuragarri. Hamabos-
taldika eta  hilabeteka alokatzen 
da. interesatuak deitu hona: 
620-62 92 45. iarteaga_@
hotmail.com. 

benidorn (alikante). Pisua 
alokatzen da benidorren. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 619-79 00 53.

berriz. berrizen pisua  alokagai. 
Hiru gela, bi komun, egongela 
eta  sukaldea. Erdi-erdian. Auto-
bus eta tren geltokitik 2 minu-
tura. Oso eguzkitsua.   interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 656-78 02 15.

Durango. Durangon pisua 
alokagai. 4 logela, sukaldea, 
komuna eta egongela.   intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 657-79 54 95.

Durango. Durangoko urkiaga-
torre kalean pisua alokagai. 3 
logela,  jan-egongela, sukaldea,  
bainugela eta trastelekua.  inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 680-94 92 05.

Durango. Durangon, Plateruen 
plazan bulegoa alokagai. Gastu 
guztiak barne 250 euro.  intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 616-17 71 91.

elorrio. Elorrio erdi-erdian etxea 
alokagai. Hiru logela, bainugela 
bi, beharrezko guztia daukan 
sukaldea. Estreinatu gabea. 
Prezioa: 600 euro. 634-45 72 
01.

elorrio. Erdigunean etxea alo-
katzen da 500 euroren truk. 
Logela 2, komun 2, sukalde 
berria eta  trastelekua. urtebe-
tera  salgai 180.000 euroren 
truk.  657-79 39 93.

elorrio. Etxebizitza alokagai 
Elorrion. 3 logela, bainugela 2, 
trastelekua eta sukalde egokitua. 
600 euro.   interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 634
-45 72 01. 

elorrio. Elorrio erdialdean, San 
Juan kalean, pisua  alokagai. 111 
m2, 3 logela, sukaldea, sarrera, 
saloia eta bainugela 2. Lehenen-
g o  p i s u a .  i g o g a i l u a  d a u ka . 
Harremanetan jartzeko idatzi 
mezu bat, Argia argiaub@hot-
mail.com.

elorrio. 50 m2-ko atiko berria 
alokagai elorrion. Logela, komu-
na eta  sukalde-egongela. igo-
gailua ere badu eta prest dago  
bizitzera sartzeko. Oso polita. 
interesatuok deitu zenbaki  
honetara: 606-04 38 35 loi-
tzate@hotmail.com

otxandio. Otxandion pisu 
berria alokagai. bi logela, egon-
g e l a ,  s u ka l d ea  e ta  ba i n u a .  
interesatuok deitu zenbaki  
honetara: 605-77 37 21.

Puerto del Carmen (las 
Palmas - lanzarote). bi 
solairutako apartamentu zora-
garria, patio pribatu handiarekin. 
Logela bat, bainugela, sukaldea 
eta egongela- jangela dauzka. 
Puerto del Carmen erdi-erdian, 
"playa grande"tik 70 metrotara. 
interesatuok deitu 615-71 96 
30 telefono zenbakira edo idatzi 
mezu bat ametslanzarote@ 
gmail.com postara.

tolosa. Lokal moduko  etxebi-
zitza bat alokatzen det Tolosan, 
persona bat edo bintzako ego-
kitua,bi planta dauzka. Eguski-
tzua da eta lasaia. Prezio 450 
euro. 644-47 51 69. 

zaldibar. Erdialdean, guztiz 
berriztua, jantzi barik, 2 logela.  
660-45 87 56.

 
104. errentan hartu

arrasate. Etxebizitza behar 
dugu errentan. Logela bat edo 
b i ko a .  G e h i e n ez  5 0 0  e u ro 
ordaintzeko.  632-93 38 29 edo 
602-88 84 80.

baserria. baserria hartuko nuke 
errentan bergara, Soraluze edo 
Eibar inguruan. interesatuok 
deitu zenbaki  honetara: 680-36 
22 41.

baserria edo etxea lur-sai-
larekin.  baserria edo etxea 
hartuko nuke errentan, lur-sai-
larekin. 652 76 33 46

bergara. Etxebizitza behar dut 
errentan. Hilean 400 euro ordain 
ditzaket  gehienez ere. bi edo hiru 
logelakoa. 671-84 71 71.

bergara. Etxebizitza behar dut 
errentan. Gutxienez bi logelakoa. 
Terraza badauka, hobeto. 603
-77 58 82.

bergara. Hiru logelako etxebi-
zitza behar dut  errentan. 638
-62 85 02.

Durangaldea. Alokatzeko pisu 
bila nabil.  602-10 73 14.

Durangaldea. Alokatzeko pisu 
baten bila nabil, iurretan edo 
Durangon.  631-16 44 82. 

Markina-xemein. Pisu edo 
lokal egokitu baten bila gabiltza 
errentan hartzeko, bi emaku-
me.634-82 26 43. 

105. etxeak osatu
abadiño. Logela alokagai 
Muntsaratzen. Etxe berria toki 
lasaian. Deitu zenbaki  honetara: 
679-61 71 54.

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

arrasate. Gelmako etxeetan 
logela ematen da errentan, bere 
komunarekin. Sukaldea eta 
egongela elkarbanatzeko. Gara-
jea  alokatzeko aukera ere dago. 
Pertsona edo bikote  batentzako 
aproposa. Abendutik aurrera.  
622-00 13 19.

bergara. Logela ematen da 
errentan. Pertsona batendako 
edo bikotearendako aproposa. 
699 09 46 26

Durango. Pisukide bila nabil. 
Logela bat alokagai, komun 
pribatuarekin. Etxabe argitsua 
da, eta terraza bi ditu. Tabira  
auzoan. 637-29 24 65.

lasarte-oria. Logela  ematen 
da errentan Lasarte-Orian. 
Eskatzen den bakarra lan-kon-
t r a t u d u n  p e r t s o n a  i z a te a . 
interesatuok deitu zenbaki  
honetara:   644-23 91 52. 

 2. garaJeak

201. salDu
bergara. Matxiategi 30ean 
garajea salgai. 26 metro koadro 
ditu eta bi  autorentzako lekua 
dago. ibaiondo kalera irteera 
zuzena du. Ate motorizatua, 
argindarra eta ura. Aukera ona. 
Prezio onean. 650-60 26 55.

elorrio. Elorrioko  kiroldegian 
garaje irekia  salgai.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
699-48 17 68.

elorrio. Elorrioko berrio-Otxoa 
kalean garaje itxia saltzen da. 
Pintatu berria. berria bezala. 
interesa  baduzu eta informazio 
gehiago nahi baduzu, deitu!  
Deitu telefono zenbaki honetara: 
658-75 92 64.

otxandio. Otxandion bi garaje 
salgai, bietako bat itxia.  intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 675-71 72 83.

 
203. errentan eMan

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

Durango. Garaje itxia alokagai 
Durangoko Mendizabal auzoan 
(Alluitz kaletik dauka sarrera). 
kotxe bi nahiko justu sartzen 
dira. Ezin hobea autoaz gainera,  
motorra, quada zein  trasteak 
gordetzeko. 105 euro hilean.   
Deitu telefono zenbaki honetara: 
645-73 22 66.

Durango. Garajea alokagai 
Plateruen plazan, Durangon.  
Deitu telefono zenbaki honetara: 
656-78 02 15.

Durango. Garaje irekia  alokagai 
Erretentxu kalean.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:: 
660-05 56 43.

 
204. errentan hartu

aramaio. Aramaion, garaje itxia 
errentan hartuko nuke. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 690 83 98 53 

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

bergara.  Garajea errentan 
hartuko nuke Artzamendi kalean. 
658 74 73 23 

 

 3. lokalak

301. salDu
atxondo. 43 m2-ko  lokal-ko-
mertziala salgai  Atxondon. 
baldosak dauzka. komun bat. 
647-90 64 08.

303. errentan eMan
abadiño. berogailudun lokala 
alokagai, txoko  funtzioa bete-
tzeko. 130 m2. Mendiolan. Egun 
baterako alokatu daiteke, adibi-
dez, jaiak antolatzeko  (urtebe-
tetzeak, ezkontzak, batzarrak, 
agurrak). PlayStation kontsola  
daukagu. Deitu zenbaki  hone-
tara: 94-605 62 79.

Durango. bulegoa alokagai 
Plateruen plazan, Harremanetan 
jartzeko deitu: 656-78 02 15.

elorrio. Aukera zoragarria 170 
metroko lokala herriaren  erdian 
alokatzeko pres,berria, 5 eska-
parate haundiak, autobus  gel-
to k i a re n  o n d oa n ,4 0 0  e u ro 
edozein negozio  ipintzeko prest, 
primerako baldintzekin. 94-655 
03 58. Etxelan. 654 -75 32 
11. 

4. lana

401. eskaintzak
bergara. Emakume bat behar 
da autonomoa den pertsona 
nagusi batekin bizi izateko. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 629 17 19 21 

 
402. eskaerak

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

arrasate. 50 urteko emakumea 
haurren zaintzan zein etxeko 
lanetan jarduteko prest eskain-
tzen da. Esperientzia handia. 
interesatuak deitu. 617 67 97 
84

arrasate. Emakume euskaldu-
na goizetan plantxa eta etxeko 
lanak egiteko gertu. 699 54 17 
27,

arrasate. Emakumea nagusiak 
zaindu edo sukalde laguntzaile 
aritzeko gertu. 608 05 33 53

atariak garbitzeko. 45 urte-
ko emakume bat prest dago 
atariak garbitu, umeak zaindu 
eta abar egiteko. 625 83 84 
13

b e r g a r a ,  a n t z u o l a  e d o 
zumarraga. Esperientziadun 
neska nagusiak zaintzeko gertu. 
Erreferentzia onak ditut. Orduka, 
egun osoz edo ospitalean lan 
egingo nuke. berehala hasteko 
moduan. 634 91 81 73

b e r g a r a ,  a n t z u o l a  e t a 
zumarraga. Esperientzia eta 
erreferentziadun bikotea garbi-
tasunean lan egiteko gertu: 
etxeak, atariak, elkarteak, bule-
goak... Langileak gara. 634 91 
81 73

bergara. 49 urteko emakume 
arduratsua lan bila dabil. Edozein 
lan mota egiteko gertu. 943 76 
52 39

bergara. Emakumea gertu 
nagusi eta umeak zaintzeko 
edota etxeko lanak egiteko. 610 
34 97 88

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

Debagoiena. 33 urteko muti-
la lanerako gertu. Erreferentzia 
onak ditut eta eskarmentua 
nagusiak zaintzen eta etxeko 
lanetan. Orduka, egun osoz, 
asteburuetan edota ospitalean 
lan egingo nuke. berehala has-
teko moduan. interesatuok 
deitu zenbaki  honetara: 685 42 
72 80,

Debagoiena. Emakume ber-
gararra, zazpi urteko esperien-
tziaduna, emakumeak zaindu 
edo etxeko lanak egiteko gertu. 
interesatuok deitu zenbaki  
honetara: 626 86 35 92

Debagoiena. Emakume nagu-
siak zaintzeko gertu, etxean bizi 
izaten edo bestela. interesatuok 
deitu zenbaki  honetara: 632 84 
02 30

Debagoiena. Mutila nagusiak 
zaindu, garbitasun lanak egin zein 
baserrian lan egiteko gertu. 699 
09 46 26 

Debagoiena. Emakumea gertu 
garbitasun lanetan, tabernan, 
sukaldean zein nagusiak zaintzen 
lan egiteko. 636 11 23 40. Autoa 
daukat. 

Debagoiena. Neska euskalduna 
gertu nagusiak eta umeak zaintze-
ko, zein etxeko lanak egin eta 
garbitasun lanetan jarduteko. 
Ospitaletan gauak ere egingo 
nituzke. Autoa daukat eta eraba-
teko prestutasuna. Esperientzia 
eta informeak. 671 35 22 60

Debagoiena. Neska espainiarra 
lanerako gertu: nagusiak edo 
umeak zaindu, etxeko lanak egin 
eta abar. Asteburuetan edo gaue-
tan ere bai. Esperientziaduna. 722 
32 43 67

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

Debagoiena. Lan behar dut, 
urgentziaz. Edozetan lan egingo 
nuke. 606 24 79 09

Debagoiena. Lanerako gertu 
nago. Gidabaimena eta autoa 
dauzkat. 634 40 64 65

Debagoiena. Mutil arduratsua 
eta erreferentziaduna lanerako 
gertu: nagusiak zaindu, etxeko 
lanak egin, ospital zein egoitzatan 
eta abar. Egun osoz, orduka edota 
asteburuetan. 685 42 72 80

Debagoiena. Mutil arduratsua, 
43 urtekoa, baserrian lan egiteko 
gertu: nagusiak zaindu, ortuan 
eta abar. Autoa daukat. 631 59 
40 66

Debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko edo sukalda-
ri laguntzaile lanetan jarduteko. 
Esperientziaduna eta lege agirie-
kin. Eraikuntzan ere lan egingo 
nuke. Dario. 631 00 42 63

Debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko edo sukalde 
laguntzaile lanetan jarduteko. 
Pertsonen zaintzan eskarmentua 
dut eta lege agiriak eguneratuta. 
658 74 94 63

Debagoiena. Mutila lanerako 
gertu: garbiketan, tabernan zer-
bitzari zein sukalde laguntzaile, 
igeltsari, gidari... Mohamed. 636 
60 48 51

Debagoiena. Nagusi edo umeak 
zaintzen zein garbitasunak egiten 
lan egingo nuke. Sukalde laguntai-
le ere bai. Geriatria ikasketak ditut. 
691 03 25 02, 943 54 09 41

Debagoiena. Nagusiak zaindu, 
etxeko lanak egin eta atari, taber-
na, elkarte eta abarretan garbita-
sun lanak egingo nituzke. 625 86 
99 51

Debagoiena. Neska ardura-
tsaua, oinarrizko sukaldaritza eta 
geriatria ikasketaduna, nagusiak 
zaindu edo garbitasun lanetan 
aritzeko gertu. Etxean bertan bizi 
izaten, egun osoz edo orduka. 615 
06 28 04

Debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzen, 
tabernan, garbiketan eta abar. 
Etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. baita baserrietan ere. 
Gidabaimena eta autoa dauzkat. 
634 40 64 65

Debagoiena. Neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzen, 
tabernan, garbiketan eta abar. 
Etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. baita baserrietan ere. 
Gidabaimena eta autoa dauzkat. 
697 20 00 86

Debagoiena. Neska lanerako 
gertu. Orduka, nagusiak zaintzen. 
648 46 90 51

Debagoiena. Orduka, egun erdiz 
edo osoz lan egingo nuke. Nagu-
siak zaintzen, garbitasunean, 
tabernan eta abar. 671 18 50 83, 
943 10 96 89

Durango. Neska gaztea goize-
tan, Durangon umeak eskolara 
eramateko prest.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
652-72 02 29.

Durango. Lanerako prest dagoen 
gizon euskaldun bat naiz. Edozer 
egiteko prest nago: nagusiak 
zaindu (esperientzia daukat),  
garbiketa lanak egin, denda edo 
tailerren batean lan egin... Mese-
dez, niretzako lantxoren bat 
badaukazu emaidazu aukera bat,  

eskertuko nizuke. Eskerrik asko.   
695-70 62 27.

Durango. Lanerako prest dagoen 
gizon euskaldun bat naiz. Edozer 
egiteko prest nago: nagusiak 
zaindu (esperientzia daukat), 
garbiketa lanak egin, denda edo 
tailerren batean lan egin... Mese-
dez, niretzako lantxoren bat 
badaukazu emaidazu aukera bat,  
eskertuko nizuke. Eskerrik asko.   
695-70 62 27.

Durangaldea. Emakumea lan 
bila, garbiketan zein pertsonen 
zaintzan aritzeko; ume zein nagu-
si. 24 orduz edo egunez. Astebu-
ruetan ere bai.   697-12 64 38.

Durangaldea. Etxeko lanak 
egiteko edo pertsonak  zaintzeko, 
lan bila nabil. 24 orduz.   632-43 
56 59

Durangaldea. Lan bila nabil, 
goizez 9:00etatik 14:00etara, 
edo orduka. Garbiketa lanetan edo  
nagusiak zein umeak  zaintzen 
egin dezaket lan.   665-54 96 
28.

Durangaldea. Nagusiak zain-
tzen, edo taberna, denda edo 
fruta-denda batean lan egingo 
nuke. Erreferentziak eta  gidabai-
mena dauzkat.    638-33 59 
23.

Durangaldea. Lan bila nabil, 24 
orduz. Atariak eta bulegoak gar-
bitzen ditut.   690-68 73 95.

Durangaldea. Lan bila nabil, 24 
orduz. Atariak eta bulegoak gar-
bitzen ditut.  690-68 73 95.

Durangaldea. Garbiketan lan 
egiteko zein pertsona nagusiak 
zaintzeko lan bila nabil. Aste 
bitartean  10:00 - 15:00 edota  
21:00 - 08:00. baita  asteburue-
tan ere. Erreferentzia onekin.   
632-99 23 83.

Durangaldea. Esperientziadun 
eta  tituludun neska euskalduna 
umeak zaintzeko prest dago.   662
-36 41 67 /  94-681 39 40.

Durangaldea. Nagusiak edo 
umeak zaintzen, edo garbiketan lan 
egiteko prest. Asteburu, jaiegun eta  
gauetan ere bai.  690-68 73 95

Durangaldea. Neska  euskal-
duna (Haur Hezkuntzan diploma-
tua eta Hezkuntza berezian  gra-
duatua) goizez zein  arrsatsaldez 
umeak  zaintzeko prest. Lehen 
Hezkuntzako ikasleei etxeko lanak 
egiten laguntzeko ere prest. 
urteetako  esperientzia.   intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 645-71 80 30.

Durangaldea. Neska  arduratsua 
lan bila dabil, zaintza zein garbi-
keta  lanetan aritzeko. Paperak 
eguneratuta. Astelehenetik igan-
dera.  651-34 12 38.

Durangaldea. Lokalak zein 
garajeak garbitzeko lan bila. baita 
bilketak egiteko ere.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
603-49 00 02.

Durangaldea. baserrietan eta 
traktoreekin esperientzia duen 
gizona lan bila dabil.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
602-10 73 14.

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak zein umeak  zaintzeko lan bila 
nabil. 24 orduz edo egunez baka-
rrik; baita asteburuetan ere. 
Erreferentziekin. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
632-56 07 46.

Durangaldea. Adineko emaku-
me bati 24 orduz laguntasuna 
emateko  emakume bat behar dut, 
eta posible bada euskalduna.  
interesatuok deitu telefono zen-
baki honetara: 696-92 12 75.

Durangaldea. 43 urteko ema-
kume durangarra, umeak zaintze-
ko prest  astelehenetik ostiralera,  
goizetan. Ordutegi librea: 9:30
-15:30. Esperientzia handia.  
interesatuok deitu telefono zen-
baki honetara: 688-64 36 28.

Durangaldea. Pertsona ardu-
ratsua gauez pertsona nagusiak 
zaintzeko prest. Arratsaldeko 
19:00etatik goizeko 7:00ak arte. 
Erreferentziekin.   interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
664-73 38 75.

Durangaldea. Emakume ardu-
ratsua eta  esperientziaduna, 24 
orduz zein egunez, pertsona  
nagusiak zein umeak  zaintzeko 
lan bila.   631-13 22 91.

Durangaldea. Emakume ardu-
ratsua eta  esperientziaduna, 24 
orduz edo egunez, pertsona  
nagusiak zein umeak  zaintzeko 
lan bila dabil.  632-59 32 80.

Durangaldea. Garbiketan edo 
zaintzan, orduka zein 24 orduz, lan 
egiteko prest. 628-78 93 50.

Durangaldea. Emakumea lan 
bila dabil garbiketa lanak egiteko: 
tabernak, bulegoak, dendak, 
atariak. zaintza lanak egiteko ere 
prest, bai nagusiak, bai umeak. 
Lanaldi erdira edo orduka. Pape-
rekin. 670-67 46 41. 

Durangaldea. Neska  gaztea 24 
orduz pertsona nagusiak zaintze-
ko lan bila dabil.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
602-11 06 10.

Durangaldea. 24 orduz nagu-
siak zaintzeko prest nago.  inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 679-53 01 60.

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak zein umeak  zaintzeko, edo 
garbiketan aritzeko lan bila. 24 
orduz edo egunez. Erreferentzia-
rekin.   632-83 47 97. 

Durangaldea. Lan bila nabil. 
ume eta pertsona nagusiak zain-
tzeko edo  garbiketan aritzeko 
prest, orduka edo interna.  intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara:609-88 79 21.

Durangaldea. Tituludun neska 
euskalduna umeak zaintzeko 
prest.  662-36 41 64 /  94-681 
39 40.

Durangaldea. Neska  arduratsua 
lan bila. barneko edo kanpoko 
langile lez. umeak edo nagusiak  
zaintzeko. 652-85 63 47.

Durangaldea. Emakume ardu-
ratsua lan bila, barneko edo kan-
poko langile lez, umeak edo 
nagusiak  zaintzeko prest.  602
-06 73 29.

elgetan, bergaran eta arra-
saten. 45 urteko emakume 
euskalduna prest etxeko lanak 
egin eta umeak edo adinekoak 
zaintzeko.  interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 606 
50 25 67

elorrio. Emakumea gertu nagu-
siak zaindu edo etxeko lanetarako. 
636-25 12 15.

elorrio. Haur hezkuntza eta 
hezkuntza berezia eginak dituen 
eta udalekutan  lanean esperien-
tzia duen neska gazte euskalduna, 
arratsaldez Elorrion haurrak zain-
du eta eskolako lanekin laguntze-
ko prest. urteak daramatzat 
honetan eta haurrekin oso ongi  
moldatzen naiz! interesa baduzu, 
deitu:  688-64 06 04.  

emakumea lan bila. Garbita-
sunak egiten, zaintzaile, kamioi 
gidari, banaketa lanetan, nagusiak 
zaintzen eta abar. Autoa eta 
gidabaimena dauzkat. Euskal 
Herri guztian lan egiteko gertu. 
696 32 13 69

 5. irakaskuntza

501. Jaso

bergara. Ordenagailu bidezko 
diseinua, Goi  mailako zikloa 
ikasten ari den gazteak; laguntza 
eta orientzazio eskolak jasoko 
lituzke. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara 21:00e-
tatik aurrera.  943-76 03 75.

Durangaldea. ingeles eskola 
partikularrak jaso nahi ditut 
goizetan.   interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 605
-73 41 80.

Durangaldea. Frantses esko-
la partikularrak jaso nahi ditut. 
636-45 73 62.

 
502. eMan

alor zientifiko-teknikoa. 
ingeniaritza informatiko titulu-
dun 27 urteko neska arrasatea-
rra naiz. klase partikularrak 
eskaintzen ditut alor  zientifiko
-teknikoei dagozkien gaietan  
(matematika, fisika eta abar). 
ingelesa barne. Olaia.  635-74 
32 50.

atxondo, elorrio, Durango. 
Hezkuntza  berezian eta Haur 
Hezkuntzan diplomatua dagoen 
24  u r te ko  n e s k a  b a t  n a i z , 
momentuan  psikomotrizitatea 
ikasten ari dena. Ega tituluduna 
eta ingeleseko b1.2. Arekin. Lan 
experientziarekin. Egunean 
zehar, umeak zaintzeko prest eta 
baita hezkuntza arloan laguntza 
emateko posibilitatearekin. 
Mugikorra: 645-71 02 48 Gara-
zi. 

Durangaldea. Ekonomian 
lizentziatutako neska, eta DbH 
eta batxillergoan  irakasle izate-
ko masterduna, eskola partiku-
larrak emateko prest, LH, DbH 
zein batxillergoan. EGA eta First 
tituluekin.   635-74 67 98.

Durangaldea. Haur Hezkun-
tzan, hezkuntza berezian eta  
psikopedagogian  lizentziatua 
dagoen neska euskaldunak 
eskola  partikularrak ematen ditu 
Durangaldean, astean edo aste-
buruetan. ikas teknikak, idazke-
ta-irakurketa  errefortzuak zein 
premia bereziak dituzten ikasleei 
laguntza. Esperientziaduna.  
665-71 37 11.

Durangaldea. ingeniaritza 
lizentziatua LH, DbH edo batxi-
lergoko ikasleei  laguntza esko-
lak emateko prest. Euskaraz zein  
gaztelaniaz. EGA tituluduna. 
Edozein ikasgai emateko prest.  
679-42 89 5.

Durangaldea. ingeles eskola 
partikularrak ematen dira Duran-
gon. Ordua 10 euro. Esperientzia 
handia.  interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 688
-64 36 28.

Durangaldea. Mutil eskoziarra 
ingelesez hitz egiteko eskolak 
emateko prest, heldu eta umeei.   
689-68 50 19.

Durangaldea. Neska  euskal-
duna batxilergoarekin eta admi-
nistrazio tituluarekin, etxeetan  
eskolak emateko prest.   intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
h o n e ta ra :  6 6 2- 3 6  4 1  6 7  / 
94-681 39 40.

Durango. Lehen Hezkuntza 
bukatzear dagoen neska euskal-
duna etxeetan  eskolak emateko 
prest dago. Esperientziarekin.   
628-83 27 10.

Durango. Eskola  partikularrak 
ematen ditut astelehenetik 
larunbatera. Hizkuntzak: euska-
ra,  gaztelania, ingelesa,  fran-
tsesa eta latina. DbH-n espe-
rientzia. Filologian lizentziatua 
eta EGA titulua daukat. 605-74 
77 99.

Durango. ingeniaritza lizenzia-
tua LH, DbH edota batxilergoko 
ikasleei  laguntza eskolak ema-
teko prest. EGA tituluduna. 
Edozein ikasgai emateko prest. 
679-74 28 95.

Durango. Administrazio eta 
zuzendaritzan  lizentziatutako 
neska  euskaldunak eskola  par-
tikularrak ematen ditu. Esperien-
tzia dauka klaseak ematen. 
baita haur eta  gazteekin ere. 
Ordua 6 euro izango litzateke. 
695-70 62 27.

Durango. ingeles eskola parti-
kularrak eskaintzen ditut Duran-
gon. Dinamikoak eta entreteni-
garriak. Talde txikiak. ingelesez 
hitz egin eta idatzi nahi baduzu,  
637-29 24 65. 

oñati. DbH eta batxilergoko 
ikasleei eskola partikularrak 
emateko prest. Goi mailako 
ingeniaritzako ikasketak, EGA 
eta FCE tituluduna. Haur eta 
gazteekin lan egiten esperien-
tziaduna.  627-29 22 35.

Villabona. Matematika, fisika, 
kimika, ingleseko klase partiku-
larrak ematen ditugu. Taldeka 
edo bakarka. irakasle tituloduna. 
Hizketaldiak,azterketak, lehen-
dabiziko eguna proba moduan 
izanik,gero zuk  erabaki. Tel: 664
-16 02 68.

6. Motorra

601. salDu

h o n d a  h o r n e t  c b  6 0 0 
motorra salgai. Honda Hornet 
cb 600 motor horia salgai. 
2008. urtekoa. 10.200 km. bi 
jaka (Alpinestar L tamaina eta 
Levior M tamaina), hiru kasko 
(Hebo L tamaina, Lem S eta M 
tamainak) eta eskularru pare bat 
oparitzen ditut. Prezioa: 5.600 
euro. informazio gehiagorako, 
deitu konpromiso barik.  intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 629-45 52 41.

nissan pick-up. Nissan pick 
u p markako kotxea  salgai. 
180.000 km., 2.000. urtekoa. 
3.300 euro negoziagarriak.  
688-80 55 19

Quad ibilgailua. Quad  ibilgai-
lua salgai,  Adly ATV-300 4t 
markakoa. Egoera oso onean, 
7.000 km,  kolore gorria, plaza 
bi. ikusi nahi izanez gero,  kon-
promiso barik deitu.   interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
h o n e t a r a :  6 0 9 - 5 6  7 5  3 7 
(Jose). 

toyota rav4 autoa  salgai. 
2010. urteko toyota rav4 (4x4) 
autoa salgai. 44.000 kilometro. : 
25.000 €.   615-70 12 25

7. aniMaliak

703. eMan

txakurkumeak. Arratoi txa-
kurkume bi ematen dira opari. 
Emeak dira. 680 55 17 65 

 
704. bestelakoak

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

katu gazte bat aurkitu da 
elgetan. katu gazte bat aurki-
tu da elgetan. Emea da eta 
kolore argikoa. Jaberik badu 
deitu hurrengo  zenbakira. 615
-74 28 46.

 

8. Denetarik

801. salDu

bi ohe salgai. bi somier (bur-
dinezko egitura daukatenak) eta 
bi koltxoi saltzen ditugu, 80 x 
200 zentimetrokoak, bata bes-
tearen azpian sartzekoak. Erabi-
lita, baina egoera onean. Prezioa 
40 euro. 657 79 79 35

bizikleta eramateko barra 
salgai. kotxearen bolari lotuta 
doan bizikleta eramateko barra 
salgai. Thule markakoa,  errefe-
renztia: Sweden945. Dendan 
660 euro, nik 450euro-an sal-

duko dut. behin erabilita.intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 686-42 69 37 edo  
94-620 11 42.

errepideko bizikleta. Errepi-
deko bizikleta, haur edo kadetea, 
salgai. Orbea vento. Gurpilak: 
Campagnolo vento.  Veloce 10v.   
interesatuok deitu telefono 
honetara: 655-72 40 90.

Mendiko bizikleta salgai. 
Mendiko bizikleta salgai. Ezau-
garriak: Felt Q 120 (Gila mode-
loa); Deore  aldagailuak; rST 
suspentsio urkilak; Disko-balaz-
ta hidraulikoa; Neurria: S; kolo-
rea: grisa; 5 urte ditu. Prezioa: 
375 euro; Oso gutxi erabilia, eta 
berri-berri dago.  interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
665-71 47 83.

umeentzako bizikleta sal-
gai. umeentzako  bizikleta 
salgai. 10 urtera arte erabiltzeko. 
Ondo  zainduta dago, egoera 
onean. Merkea.   interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
648-63 58 06.

 
802. erosi

Mendiko bizikleta. "Moun-
tain bike" moduko bizikleta 
erosiko nuke, parrilla eta gurpil 
babesleduna. kaskoa ere erosi-
ko nuke.617 21 89 74 

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

 
804. hartu

bizikletak. Erabiltzen ez ditu-
zun edo botatzeko dauzkazun 
bizikletak jasoko nituzke. berdin 
da zein egoeratan dauden. bila 
joango nintzateke. iñaki. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 699 06 23 95 

bidali zure ordenagailua 
Peru eta boliviara. zure 
ordenagailua hondatuta edo 
zahartu badago, edo  zaborreta-
ra bota behar baduzu, jaso, 
konpondu eta kainabera GkEa-
ren bitartez bidaliko dugu Peru 
eta boliviako ospitale eta  esko-
letara. 655-71 76 66.

etxetik kendu gura dituzuen 
liburuak batzen ditugu. zuen 
etxeetako apal zein ganbaratik 
kendu gura dituzuen liburuak 
batzen ditugu.interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:   
645-72 00 52.

 
805. trukatu

elkarteko plaza.  bergara 
erdialdean dagoen elkarte bate-
ko plaza trukatuko nuke Madura 
elkarteko beste batekin.intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara:  667 66 12 40 

korrika egiteko zinta. gim-
nasia egiteko beste aparatu 
bategatik aldatuko nuke.intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara:  615 79 51 89 

 
806. galDu

eguzkitako betaurreko. 
Gorriak funda eta guzti galdu 
ditut arrasaten. Adidas marka-
koak. Aurkituz gero, deitu zen-
baki honetara: 606-24 79 09.

eskumuturreko bat galdu 
dut. Eskumuturreko bat galdu 
dut. bertan honako hau dago 
idatzita: Jone 1971-06-24. 
Norbaitek  aurkituko balu, buel-
tatzea eskertuko nioke, mesedez. 
Garrantzitsua da. Eskertu egin-
go da. interesatuok deitu tele-
f o n o  z e n b a k i  h o n e t a r a e t a 
Jonerengatik galdetu: : 634-43 
36 97 

landarea.  "Diru landarea" 
galdu dut bergaran, Ninika lora 
denda eta Artzamendi artean. 
Aurkitu duenak dei dezala zen-
baki honetara: 943 76 52 39

807. aurkitu

betaurreko batzuk  aur-
kitu dira. Mo markako betau-
rreko more batzuk agertu dira 
i u r r e t a k o  j a i e t a n ,  p l a z a n , 
kutxa marroi (Multiopticas) 
b a t e n  b a r r u a n .  i u r r e t a k o 
udaltzaingoan daude. 

gutunazala. bergarako artza-
mendi kalean, urriaren 27an, 
dirua aurkitu nuen gutunazal 
baten sartuta. Galdu duenak, dei 
dezala zenbaki honetara: 699
-31 39 61.

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

 

808. bestelakoak

lursaila. Lursaila behar dut, 
bergara edo Soraluze inguruan, 
bi zaldi denboraldi batez eduki-
tzeko. 639 09 95 22 edo 680 
36 22 41 

 

9. harreManak

904. bestelakoak

75 urteko emakumea adis-
k i d e ta s u  b i l a .  75  u r te ko 
emakume alargunak, antzeko 
adineko baiona,  biarritz, Donos-
tia edo  inguruko gizon nahiz  
emakumeekin  adiskidetasun 
bat bilatzen du, pasieran ibiltze-
ko, museoetara joateko,  hizketan 
aritzeko. zerbait gehiago jakin 
nahi izanez gero deitu telefono 
zenbaki honetara:  (0034) 697
-23 28 83 (Marisol).

arabiera-euskara. Hizkuntza 
trukea egiteko gertu: nik arabie-
ra erakutsi eta trukean euskara 
jasoko nuke. Debagoienean.  
631-46 56 98.

kuadrilla euskalduna osatu 
bilbon. ba bai, banandu naiz , 
beste  askoren moduan eta  
asteburuko nire bizitza berran-
tolatzeko premian nago. Lagun 
euskaldunak aurkitzea gustoko 
nuke. Neskak zein mutilak- 
50-58 urte ingurukoak, txan-
goak egiteko, bazkaltzera joate-
ko, pasieran eta  kontu-kontari 
ibiltzeko, zinera edo eta hondar-
tzara joateko. Hainbeste gauza 
daude lagunekin egin ahal dire-
n a k !  M o m e n t u a n  p i x ka ba t  
galduta sentitzen naiz, baina 
espero dut  animatuko  zaretela 
eta koadrila polita osatuko dugu-
la. Deitu, zuen deiaren zain 
egongo naiz eta. Telefono zen-
bakia 606-25 05 84.

lagun berri bila. kuadrilla 
euskalduna osatu nahian nabil 
bilbo eta inguruan (neskak zein 
mutilak 30- 45 urte inguru-
koak). Jende berria ezagutzea 
nahiko nuke nire zaletasunak 
konpartitzeko (mendia, kirola 
egin zein ikusi, bazkari- afariak, 
bertsolaritza,  kontzertuak, 
txangoak egin, mus-ean jolas-
tu eta abar).  Anima zaitez!  
Deitu telefono zenbaki hone-
tara: 610-31 77 18.

Mutil atsegin bat neska 
atsegin baten bila. Mutil 
atsegin bat naiz eta neska atse-
gin baten bila nabil, 46 urte ditut, 
altua eta morenoa naiz, ez ditut 
kargarik. Alaia naiz eta bidaiatzea  
gustatzen zait. Deitu  telefono 
honetara  609-48 11 24.

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.
Egubakoitzean + Astelehenean: 22 € (bEz barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 22 € (+bEz).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+bEz).

1. etxebizitzak
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan eman
104. Errentan hartu
105. Etxeak osatu
106. bestelakoak

2. garaJeak
201. Saldu
202. Erosi
203. Errentan eman
204. Errentan hartu
205. bestelakoak

3. lokalak
301. Saldu
302. Erosi
303. Errentan eman
304. Errentan hartu
305. bestelakoak

4. lana 
401. Eskaintzak
402. Eskaerak
403. bestelakoak

5. irakaskuntza
501. Jaso
502. Eman
503. bestelakoak

6. Motorra
601. Saldu
602. Erosi
603. Alokatu
603. konpondu
604.bestelakoak

7. aniMaliak
701. Saldu
702. Erosi
703. Eman
704. bestelakoak

8. Denetarik
801. Saldu
802. Erosi
803. Eman
804. Hartu
805.Trukatu
806.Galdu
807.Aurkitu
808. bestelakoak

9. harreManak
901. Agurrak
902. Harremanak
903. Deiak
904. bestelakoak

10. relax

Debagoienetik kanpoko iragarkiak, web gune honi esker eman dizkizugu:

zure iragarkiak

P r e z i o  b e r e z i a k  G O i E N A  k L u b E k O  b A z k i D E E N D A k O
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J.b.  |  ArrAsAte

Sasoi baten ordenagailuetan 
ezinbesteko izatetik,erabateko 
ahanzturara igaro da Winamp 
media erreproduzitzailea. Win-
dows Media Player aplikazioa-
ren alternatiba izan zen garai-
rik loriatuenetan, 90 hamarka-
da amaieran, eta itxura zein 
funtzionalitate aldetik, sasoi 
hartakoari eutsi dio aplikazioak 
urte guzti hauetan zehar. 

AOL-ek erosi zuen Winamp 
eta doako bertsioaz gain, ordain-
peko Pro bertsio bat ere kale-

ratu zuten. Merkatua, ostera, 
asko aldatu da azken urteetan 
eta baleko erantzunik ez diote 
aurkitu aplikazioari. 

Lehiari ezin aurre egin 
Google Play Music, iTunes Match 
ala Amazon Cloud Player-aren 
garaia da oraingoa eta horien 
aurrean erantzunik eman ezin 
izanagatik etengo dute Winamp. 
Honekin batera, sarean ekimen 
herrikoi bat hasi dute aplikazio 
horren kodea askatu eta era-
bilgarri jar dezaten.

Winamp media aplikazio 
klasikoa eten egingo dute 
datorren abenduaren 20an
Musika erreproduzitzaileak 15 urte egin ditu 
Windows Media Player-en alternatiba legez

Winamp aplikazioaren itxura.  |   google

JON bErEZIbAr  |  ArrAsAte

Oñatiko Elkar Hezin neska-mu-
tikoak matematiketan ibiltzeko 
aplikazio ezagun sorta bat eus-
karatu dute, ikastetxeko guraso 
baten ekimenez. Atzamarrekin 
kontatzen eta ekuazioak ikasteko 
hiru aplikazio berri daude eus-
karaz ekimen horri esker eta 
dagoeneko eskura daitezke den-
da digitaletan. Elkar Heziko gura-
so eta irakasle ere baden Manu 
Perronet-en ekimenez egin da 
itzulpena. Iparralden da irakas-
lea Perronnet eta han ezagutu 
zituen 10 Hatz eta Dragon Box 
aplikazioak, Frantzian dioenez, 
oso erabili eta ezagunak dira 
aplikazio horiek. Aplikazioen 
jatorrizko garatzaileekin harre-
manetan jarri zen Perronet eta, 
arazo barik, euskaratzeko bai-

mena jaso zuen. Iparraldeko 
senideak dituzte, antza, garatzai-
leek eta horregatik, bazuten sen-
tsibilizazio apur bat, Perronet-ek 
kontatzen duenez. Matematiketan 
ibiltzeko, adin tarte ezberdineta-
rako hiru aplikazio dira. 10 Hatz, 
3 eta 6 urte bitarteko umeek, 
izenburuak dioen bezala, atza-
marrekin zenbatzen ikasteko 
aplikazio berezi bat da. Pedagogia 
berezia ere badu, gainera, apli-
kazio honek. Akats bat egiterakoan 
ez du jakinarazten; haurrak asma-
tzen duenean egin dezake aurre-
ra soilik. Dragon Box, ostera, 
aplikazio teknikoagoa da, nagu-
siagoentzat. Ekuazioak ikasteko 
balio du. 

Perronneten ekimena izan da 
baina Oñatiko Elkar Hezi Ikas-
tetxearen laguntza estua izan du. 

Bereziki alboan izan du Koldo 
Zumalde, euskara aholkulari 
bezala. Harekin batera kolabo-
razio berezia ere izan du, gaine-
ra: Mireia Garro, 8 urteko nes-
katoarena. Bere ahotsa ipini du 
aplikazioan Elkar Heziko ikasle 
honek. 

Eskuragarri, jadanik 
Bai Hamar Hatz zein Dragon Box 
aplikazioak eskuragarri daude 
dagoeneko Android-en Play den-
dan eta Apple-en gailuetarako, 
App Store-ean. 10 Hatz jaisteko 
App Storean 10 Dedos aplikazioa 
bilatu behar da eta behin jaitsi-
ta, euskarazko hizkuntza aukera 
ezarri. Android-erako bertsioa 
frantsesez bilatu behar da, 10 
doigts, Play Store frantsesean 
bilatuta.

'app' sorta euskaratu dute 
elkar hezin, matematikarako
guraso baten ekimenez, '10 hatz' eta 'Dragon box' 'aplikazioak itzuli dira

Proiektuan esku hartu duten haur, guraso eta irakasleak, ikasgela baten.  |   j.b.

J.b.  |  ArrAsAte

Doako eta ordainpeko zerbitzuen 
nahasketaren bitartez, errenta-
garritasun handia lortu du Line 
mezularitza aplikazioak. Hala, 
adibide baterako, azken hiruhi-
lekoan 100 milioi dolarreko diru
-sarrerak izan zituzten.

Japoniako NHN Japan enpre-
sa da jabea eta negozio eredu 
mistoaren alde egin dute. Mezu-
laritza aplikazioa doako da bere 
osotasunean baina eduki estren-
gatik ordaindu beharra dago. 
Gaur egun Line-ek 280 milioi 
erabiltzaile ditu mundu osoan 
zehar eta erritmo biziz dihardu 

hazten India, Turkia, Italia eta  
Latino Ameriketan.  

Mezularitza, leku kuestioa 
Mezularitza aplikazioek oso bana-
tuta daukate munduko ze gunetan 
daukate arrakasta. Hala, Europan 
WhatsApp da errege, Estatu Batue-
tan SnapChat eta Asian Line, 
WeChat eta KakaoTalk dira, guz-
tiz ezezagunak gurean, arrakas-
ta handiena daukaten aplikazioak. 
Mundu guztian zehar zabalkun-
de handia badute ere oraindik 
ere, Interneteko ekimen asko 
bezala, zerbitzua errentagarri 
egin eta diru sarrera finkoak 

izateko moduetan ezin asmatu 
dabiltza mezularitza aplikazioak 
ere. Line-en eredua momentuz, 
doako alternatiba ere eskainita, 
arrakasta handiena izaten dabi-
lena da.

line-ek aplikazioak, barne-erosketa 
eta pegatinen bitartez bidez, lortu du 
errentagarritasun finkoa 

Line-en promozio irudia.  |   lIne

Luzaroan itxaron behar izan dute Windows Phone-eko erabil-
tzaileek baina ia gertu dago Instagram aplikazioa sistema era-
gile horretarako. Beta bertsioa askatu eta deskargan ipini dute, 
nahi duten erabiltzaile guztientzako. Windows Phone merkatuko 
hirugarren sistema eragile mugikorra bada ere, orain arte Ins-
tagramek ez du aplikazio berezirik atera.

instagram erabilgarri dago jada Windows Phone-en, 
oraindik beta bertsioan bada ere

Windows eta OS X-erako (Apple-en ordenagailuak) banaketak 
kaleratu berri ditu Amazonen Cloud Player-ek. MP3-ak lainoan 
biltegiratu eta erreproduzitu ahal izateko aplikazioa da eta 
lotua dauka denda birtuala ere. Liburutegi musikala auto-
matikoki eguneratzeko zerbitzua ere eskuragarri dago bana-
ketotan.

amazon Cloud Player-ek Windows eta Mac-entzako 
ere banaketak eskuragarri ipini ditu

Ordainketetarako txartela kaleratuko du Google-ek eta denda 
errealetan ere erosketak egiteko balioko du. Wallet izena 
ipini diote eta telefono mugikor bidezko ordainketa inteli-
genteei lotuta egongo da aurrez-ordaindu beharreko zordun-
keta txartel berria. Aparteko kontu-korronte batera lotuko 
da txartela.

aurre-ordaindutako zordunketa txartela aterako du 
google-ek erosketak egin eta esku-diruz ordaintzeko

Akziodunen batzarrak oniritzia eman dio Microsoften eros-
ketari eta, Europa eta AEBetako autoritateek kontrakorik ez 
badiote, Nokiaz jabetuko da Microsioft, guztiz. Horrela, 
mugikorren negozio osoa Microsoften eskuetan geratuko da, 
baita Symbian sistema eragilearena ere.

Pasatu dio jada nokiak Microsoft-eri mugikorren 
negozioa, salmenta osoa gauzatu delarik
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AmAIA txINtxurrEtA  |  ArrAsAte

Kantari karaoke ikuskizunean 
Aretxabaleta eta Eskoriatzako 
artista gazteak kantuan eta dan-
tzan ikusi ostean, Kantari herriz 
mugitu da eta aste honetatik 
aurrera Bergaran grabatutako 
saioak erakutsiko dizkizuegu 
Goiena telebistan.

Martitzenean estreinatuko 
dugu Bergaran grabatutako lehen 
saioa 19:35ean eta saio hori erre-
pikatuko dugu hurrengo egunean, 
hau da, eguaztenean, 13:05ean.

Eguenean, berriz, bigarren 
saioa estreinatuko dugu 19:40ean 
eta errepikatuko dugu egubakoi-
tzean 13:05ean.

Bi saio horiek jarraian emi-
tituko ditugu baita ere asteburuan; 
zapatuan 10:00etan eta 16:00etan 
eta domekan 13:00etan eta 19:00e-
tan.

Hurrengo asteetan ere Ber-
garan grabatutako saioak eskain-
tzen jarraituko dugu. Martitzen 
eta eguenetan eskainiko dizki-
zuegu Kantariko Bergarako saioak 
eta Zabalotegin grabatutako azken 
saioa abenduaren 19an estreina-
tuko dugu Goiena telebistan.

kantariko bergarako 
saioak estreinatuko 
ditugu aste honetan
Martitzen eta eguenean 19:35ean izango dira 
estreinuak; hurrengo egunetan, errepikapenak

Bergarako Zabalotegin, gaztetxo talde bat ikuskizunean.  |   IMAnol sorIAno

A.t. |  ArrAsAte

Aste honetan ere gai ugari lan-
duko ditugu iluntzetan Goiena 
telebistan izaten dugun Maga-
zinea saioan.

gaurko saioa
Gaur, hilak 25, Emakumeen 
Kontrako Indarkeriaren Aur-
kako Nazioarteko Eguna da eta 
Bergarako eta Oñatiko Berdin-
tasun zinegotziak izango ditu-
gu egunari buruz hitz egiten.

Saioaren bigarren zatian, 
berriz, tertulia izango dugu eta 
Mariasun Pagoaga eta Julen 
Abasolo solaskideak izango 
ditugu egunerokotasuneko gaiei 

buruz hitz egiten eta horien 
gaineko euren iritzia ematen.

Biharko saioa
Bihar, martitzena, saioaren 
lehen zatian Kurtzetxiki balo-
rean jartzeko proiektuari buruz 
hitz egitera etorriko dira Arra-
sateko Ingurumen zinegotzi 
Josu Pereda eta Bagarako Onin-
tze Guridi.

Bigarren zatian berriz, eko-
nomia kontuak izango ditugu 
berbagai Ander Errastirekin, 
berak enpresendako laugarren 
liburua argitaratu du eta Natra-
ko zuzendaritzako kide ere 
bada.

emakumeen kontrako 
indarkeriaren eguna 
berbagai, 'Magazinea'-n
gaurko saioan tertulia ere izango dugu 
egunerokotasuneko gaiei buruz hitz egiteko

f
utboltzaleek arratsal-
deak igarotzen dituzte 
Iker Casillas munduko 
atezainik onena den 

ala ez eztabaidatzen. Hori 
futbol adituei utziko diet. Argi 
dudana da munduko aktorerik 
txarrena dela. Ile zoldaren 
kontrako xanpu iragarki 
batean ikusi genuen udan. 
Ustez min hartuta, zelaira 
erortzen zen Casillas, medikua 
etorri eta bat-batean burua 
garbitzen hasten da bere ile
-apaintzailea bailitzan (?).

Oraingoan, komunera sar-
tu eta emakumeek zenbat 
apaingarri erabiltzen duten 
erakusten du esaldi inozo 
batekin: "Harrigarria da ema-
kumeek zaintzeko erabiltzen 
duten produktu kopurua!" Eta 
beste esaldi batekin amaitu: 
"Gizonok errazago dugu". Horri 
nik sexismoa deitzen diot. 
Baina hori gutxi balitz, xan-
pua erakusteko, urduritasun 
erasoaldi baten ondorioz edo, 
eskuarekin lurrera botatzen 
ditu bere bikotekidearen kos-
metiko eta apaingarri guztiak. 
Hor, argi eta garbi antzematen 
da ez dela benetako komuna, 
telebistako estudio faltsua 
baizik, mundu honetan ez 
baitago bere bikotekidearen 
kosmetikoak lurrera bota 
ostean bizirik irten den gizo-
nik. Eta azken hau ez da sexis-
moa, egia borobila baizik!

OIhAN
vEgA

iker 
'Caspillas'

t e l e - b e g i as t e a  g O i e n a n

ARRASATE IRRATIA

Kooltur Ostegunak egitasmoa-
ren barruan, eguen honetan 
Arrasateko gaztetxean izango 
da Tokyo Sex Destruction tal-
dea. Kontzertura joateko 
sarrerak zozketatuko ditugu 
irratian, beraz, sarrerak lor-
tzeko deitu 943 25 05 05 tele-
fonora edo idatzi irratia@
goiena.com helbidera.

'tokyo sex 
Destruction'-en 
kontzerturako sarrerak

Gaur, astelehena, asteburuan 
Arrasaten estreinatu den zar-
zuelaren kontaketa egingo 
digute protagonistek 107.7an. 
Gainera, egubakoitz honetako 
zarzuelara joateko sarrerak 
ere zozketan ditugu, beraz, 
sarrerak lortzeko deitu 943 25 
05 05era edo idatzi irratia@
goiena.com-era.

asteburuko zarzuelaren 
kontaketa egingo 
dizuegu irratsaioan

Astelehenetik egubakoitzera 
bitartean Igo autobusera! irra-
tsaioan Joxe Landa eguraldi 
adituak egun horretako eta 
hurrengo eguneko eguraldi 
iragarpenak egiten dizkigu. 
Eguraldi iragarpen pertsona-
lizatuak ere egiten ditugu, 
beraz, entzuleren batek toki 
zehatz batetako eguraldia jakin 
nahi badu, idatz diezagula.

Joxe landaren eguraldi 
iragarpenak entzungai, 
arrasate irratian

ASTELEHENA, 25 MArTiTzENA, 26 EGuAzTENA, 27 EGuENA, 28 EGubAkOiTzA, 29

12:00 Magazinea 

13:00 Aniztasunean bizi 

13:15 AsteON 

13:45 Ekogune 

14:15 Onein 

14:42 zorion Agurrak 

14:46 berriak 

15:16 Eguraldia 

15:19 zorion Agurrak 

15:24 ur eta lur 

16:07 Onein 

16:34 berriak 

17:04 Eguraldia 

17:07 zorion Agurrak 

17:12 bideo klipak 

17:48 klaketa 

18:28 Ekogune 

18:58 zorion Agurrak 

19:03 berriak 

19:28 Eguraldia 

19:31 Organo zikloa 

20:06 zorion Agurrak 

20:10 Magazinea 

20:55 berriak 

21:20 Eguraldia 

21:25 Harmailatik 

22:10 berriak 

22:35 Eguraldia 

22:38 Magazinea 

23:23 Gurean gaur

12:00 Magazinea 

12:45 Harmailatik 

13:25 Atik zra 

14:20 ikusmira 

14:40 zorion Agurrak 

14:45 berriak 

15:10 Eguraldia 

15:13 Harmailatik 

15:53 Onein 

16:24 zorion Agurrak 

16:30 berriak

16:50 Eguraldia 

16:53 zorion Agurrak 

16:58 klaketa 

17:38 Harmailatik 

18:23 klaketa 

19:03 berriak 

19:28 Eguraldia 

19:31 zorion Agurrak 

19:36 kantari 

20:06 zorion Agurrak 

20:11 Magazinea 

20:56 berriak 

21:21 Eguraldia 

21:24 bertso Txapelketa Nagusia

22:09 berriak 

22:34 Eguraldia 

22:37 Magazinea 

23:22 Gurean gaur

12:00 Magazinea 

12:45 Onein 

13:08 kantari 

13:38 AsteON 

14:03 Altxorraren bila 

14:33 Erreportajea 

14:45 berriak 

15:10 Eguraldia 

15:13 Atik zra 

16:08 ikusmira 

16:28 berriak 

16:53 Eguraldia 

16:56 Harmailatik 

17:36 Organo zikloa 

18:11 Aniztasunean bizi 

18:26 Ekogune 

18:56 zorion Agurrak 

19:00 berriak 

19:20 Eguraldia 

19:23 bideo klipak 

19:40 Asmatu baietz! 

20:10 Magazinea 

20:55 berriak 

21:20 Eguraldia 

21:22 Ekogune 

21:52 Magazinea 

22:37 berriak 

23:22 Eguraldia 

23:52 Gurean gaur

12:00 Magazinea 
12:50 Onein 
13:13 Aizank! 
14:03 Ekogune 
14:37 zorion Agurrak 
14:45 berriak 
15:10 Eguraldia 
15:13 ikusmira 
15:34 zorion Agurrak 
15:39 ikusmira 
16:00 ikusmira 
16:21 zorion Agurrak 
16:30 berriak 
16:55 Eguraldia 
16:58 Planik bai? 
17:18 Ekogune 
17:48 Organo zikloa 
18:23 Altxorraren bila 
18:53 zorion Agurrak 
19:00 berriak 
19:20 Eguraldia 
19:23 Planik bai? 
19:43 kantari 
20:11 Magazinea 
20:56 berriak 
21:21 Eguraldia 
21:24 Planik bai? 
21:44 berriak 
22:14 Eguraldia 
22:17 Magazinea 
23:02 Gurean gaur 
23:32 Planik bai? 
00:07 Planik bai?

12:00 Planik bai? 
12:20 Magazinea 
13:05 kantari 
13:30 bideo klipak 
14:00 Aizank! 
14:25 Planik bai? 
14:45 berriak 
15:10 Eguraldia 
15:13 Atik zra 
16:08 Planik bai? 
16:32 berriak 
16:57 Eguraldia 
17:00 Ekogune 
17:30 bideo klipak 
17:41 Aniztasunean bizi 
17:56 klaketa 
18:36 Planik bai? 
18:56 zorion Agurrak 
19:01 berriak 
19:31 Eguraldia 
19:36 klaketa 
20:16 Planik bai? 
20:41 zorion Agurrak 
20:46 berriak 
21:11 Eguraldia 
21:14 Planik bai? 
21:34 AsteON 
22:04 bertso Txapelketa Nagusia 
22:49 Planik bai? 
23:09 berriak 
23:34 Eguraldia 
23:37 AsteON

GOIENA TELEBISTA

'harmailatik'
Asteburuan izan diren 
kirol kontuak ikusgai 
izango dituzue, bes-
teak beste, xabi urze-
laik aurkeztuta. | 21:25

'berriak'
eguneko albisteen 
berri emango digu 
Monika belastegik 
goiena telebistako 
albistegietan. | 14:45

'asmatu baietz'
lehiaketan parte har-
tzeko deitu 943 25 
05 03 telefono zen-
bakira eta i rabazi 
sariak. | 19:40

'Planik bai?'
Astebururako kultura 
ekitaldien berri jaso 
ahal iz ango duzue 
saioan Mireia bikuña-
ren eskutik. | 16:58

'asteon'
Astean zehar egon 
diren bailarako albiste 
esan g u rats u en en 
errepasoa egingo dugu 
saioan. | 21:34
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bErGArA
oier Fernandez lopez
Azaroaren 30ean, 3 urte. 
zorionak, txapeldun! 
Edarto pasatu egun 
berezi hau eta merendola  
goxua prestatu, bai? 
Patxo handi bat Aratzen 
eta gainontzekuon 
partetik. Mua!

OÑATi
olatz larrañaga 
igartua
Abenduaren 1ean, 25 
urte. zorionak eta urte 
askotarako danon 
partetik! Gaur zuri 
tokaitten zatzu 
pagaittia... Nun geratuko 
gara?

OÑATi
Mario elizburu
Azaroaren 28an, 6 urte. 
zorionak, txapeldun! 
Horrelako guapo eta alai 
jarraitu. Muxutxu 
handi-handiak etxeko 
guztien eta, batez ere, 
Enzoren partetik.

ArrASATE
karen ruiz arana
Azaroaren 26an, 15 urte. 
zorionak zure 
hamabosgarren 
urtebetzeagatik! Oso ondo 
pasatu eguna eta ospatu 
merezi den bezala! Etxeko 
danon partetik. 15 muxu, 
potxola!

bErGArA
leire eta Maialen
Azaroaren 25ean, 4 urte. zorionak etxeko printzesei 
eta, bakoitzarentzat, lau txokolatezko musu, etxekoen 
partetik.

ArETXAbALETA
beñat olivenza san 
Martín
Azaroaren 25ean, 6 urte. 
zorionak, txapeldun. 
besarkada eta muxu 
handi bat aitatxoren eta 
iñigoren partetik. Maite 
zaitugu.

OÑATi
Malen guridi agirre
Azaroaren 25ean, 3 urte. 
zorionak, polittori! Muxu 
handi bat etxeko danon  
partetik eta ondo-ondo 
pasatu zure eguna!

ArrASATE
naroa alberdi segovia
Azaroaren 25ean, 9 urte. 
zorionak, polit hori! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean eta 
laztan handi bat denon 
partetik!

OÑATi
Jon legazpia larrea
Azaroaren 25ean, 9 urte. 
zorionak, txapeldun! 
Ondo-ondo pasatu zure 
eguna eta muxu asko 
etxeko danon eta, 
bereziki, Naroaren 
partetik.

ArETXAbALETA
Danel seijo Fernandez
Azaroaren 25ean, 13 
urte. zorionak eta 
ondo-ondo pasatu zure 
egunean, etxeko guztion 
partetik. Asko maite 
zaitugu!

ANTzuOLA
aiora bernal orgaz
Azaroaren 25an, 3 urte. 
zorionak, printzesa, hiru 
urte dituzu gero, neska 
handi! Txokolate eta 
marrubizko muxuak 
ziortzaren eta Endikaren 
partetik.

OÑATi
aimar eta anartz sagastizabal barbero
Anartzek azaroaren 23an, 8 urte eta anaia Aimarrek  
azaroaren 28an, 6. zorionak, txapeldunak, etxeko 
guztien partetik.

OÑATi
Markel barrena 
bikuña
Azaroaren 23an, 8 urte. 
zorionak, futbolari! Ondo 
pasatu zure egunean. 
besarkada erraldoia etxekoen 
partetik eta txokolatezko 
muxuak Juneren, Leireren 
eta Eiderren partetik. Muaka!

ArrASATE
Mila igartua
Azaroaren 22an, 
urtebetetzea. zorionak 
zure seme-alaben 
partetik eta urte 
askotarako! Patxo bat!

OÑATi
olga zabaleta
Azaroaren 22an, 
urtebetetzea. zorionak, 
Olga! Muxu handi bat 
etxekoen partetik!

OÑATi
angelina erostarbe 
igartua
Azaroaren 21ean, 12 
urte. zorionak, guapa!  
Muxu handi bat etxekoen 
partetik. Oso ondo 
pasatu zure egunean eta 
ea laster sartzen dituzun 
pare bat gol.

ArAMAiO
alex lorenzo Pan
Azaroaren 20an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun! Oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Nahiaren, Markelen eta 
amamaren partetik. 
Muxu erraldoi bat!

bErGArA
iker gomez gimbert
Azaroaren 21ean, 6 urte. 
zorionak, iker, etxeko 
guztion partetik. bereziki 
Junek eta iraiak.

OÑATi
beñat Del Villar 
Palacin
Azaroaren 20an, 5 urte. 
zorionak, txipiron. Ondo 
pasatu. Domekan topera 
ospatuko dugu danok 
batera.  Muxu handi bat 
amamaren, tia Naiararen 
eta tio Joseren partetik.

ArAMAiO
oihan zufiria azkona 
Azaroaren 19an, 9 urte. 
zorionak, Oihan. Oso 
ondo pasa dezazula zure 
egunian familikoen eta, 
bereziki, Deianeren 
partetik. Muxu handi 
bat.

ArrASATE
oiana sanchez 
Azaroaren 18an, 28 urte. 
zorionak, txptxk! Nahiz 
eta asteburuan ospatu 
izan, seguruenik oraindik 
indarrak izango dituzu 
gaur ere zure eguna 
biher dan moduan 
ospatzeko! Patxoa! 

OÑATi
Martin arza Maiztegi
Azaroaren 17an, 10 urte. 
zorionak etxekoen 
partetik eta mila patxo!

ArrASATE
Maite Perez
Azaroaren 17an, 
urtebetetzea. zorionak, 
amatxo! Ondo-ondo 
pasatu eguna! 
Disfrutatu!

OÑATi
Jon Madina
Azaroaren 25ean, 15 
urte. zorionak familixa 
guztiaren partetik!

z O r i O n  ag u r r a k

urte askotarako!

zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; hiru bide dituzu Goienaren bidez zoriontzeko:

internet  
Sar zaitez Goiena.net atarian eta Zorion agurra bidali botoia sakatu; 
bete eskatutako datuak, eta bertan argitaratuko da zorion agurra, baita GOiENA paperean ere.

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

ordezkaritzak
Etor zaitez Goienaren ordezkaritzaren batera.

Egubakoitzeko 
11:00ak arte 
jasotako zorion agurrak 
bakarrik iragarriko ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.
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maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

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

traturik beroena eta hurbilekoena ematea

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

Arrasateko hipermerkatua

Eroskik, zuen lehen beharretarako, 
10 euroko bonua* egingo dizue opari 

Goiena Klubeko bazkide zaretenoi. 

* Debagoieneko ospitalean jaiotzen direnentzat

Musakola 11 ARRASATE
Tel.: 943 71 10 30

Eroski hipermerkatuaren partetik,

jaioberriei eta gurasoei  
zorionak

oroIgArrIA

Auzo Lagun koop. Elk.-ko langilea

Auzo Lagun Koop. E.
Arrasaten, 2013ko azaroaren 25ean.

Nahiz eta gure artetik joan, beti gogoan izango zaitugu.

Javier
Kortabarria Arkauz

Jaio da!
eman jaiotzen berri goiena paperean eta interneten. 
Deitu 943 25 05 05 telefonora 
edo zatoz goienaren ordezkaritza batera.

Egubakoitzeko 11:00ak arte jasotako jaiotzak bakarrik iragarriko ditugu. 
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean argitaratuko ditugu.

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.

ilargi loiola Minguez 

bergara. 3,340 kilo. Azaroaren 13a. 
gurasoak: enara eta Aitzol. Argazkian,  
gurasoekin.

Pedro urrutia arribillaga 

bergara. 2,970 kilo. Azaroaren 21a. 
gurasoak: Maite eta Iosu. Argazkian,  
ama, Anartz, Pedro eta aita.

naia romaris gomez 

oñati. 3,400 kilo. Azaroaren 20a. gura-
soak: silvia eta roberto. Argazkian,  naia 
amaren besoetan.

asier Cabezudo rios 

Aretxabaleta. 3,440 kilo. Azaroaren 18a. 
gurasoak: Ana belen eta Fernando. 
Argazkian,  Asier sehaskan.

ane Meabe Perez 

Durango. 3,200 kilo. Azaroaren 17a. 
gurasoak: Yolanda eta Iñigo. Argazkian,  
Ane gurasoekin.

Julia horrillo rodriguez 

bergara. 3,030 kilo. Azaroaren 17a. 
gurasoak: Maria eta Agustin. Argazkian,  
julia amarekin.

Maitane zurbano gutierrez 

Arrasate. 3,820 Kilo. Azaroaren 16a. 
gurasoak: estibaliz eta javier. Argazkian,  
Maitane amamarekin eta amatxorekin.

arane torres sanchez 

Arrasate. 3,640 kilo. Azaroaren 20a. 
gurasoak: veronica eta Patxi. Argazkian,  
umea aitatxoren besoetan.

genaro Vilches Perez 

Arrasate. 3 kilo. Azaroaren 16a. gura-
soak: Katia eta Modesto. Argazkian,  
genaro amarekin.
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a s t e l e h e n e k o a

Goizean baliteke euri apur 
bat egitea, 600-700 metro ingu-
ruko elur-kotarekin.
euskalmet.net

Max. 7º

Min. 2º

e g u r a l d i a

IxIDOr
SOlupE

a
besti herrikoi baten 
hasierak honela dio: 
San Simon eta San 
Judas joan zen uda 

eta negua heldu da…; eta 
benetan, negua heldu zaigu, 
euri, hotz, izotz eta elurra-
rekin. Sasoi honetan beha-
rrezkoa egiten zaigu bai 
lantokietan eta bereziki etxee-
tan berogailua piztea.

Gizakiek beroa, argia eta 
txingarra menperatzen ikasi 
zutenetik hiru energi mota 
horien jabetza izan nahia 
handitzen joan da. Kontrolik 
gabeko nahi horrek, gehie-
gizko arriskuetara eraman 
eta Ama Lurrak sufritzen 
ditu ondorioak. 

Ikatzak, petrolioak eta 
gas naturalak betetzen dute 
munduko behar energetikoa-
ren %80a, eta karbono dio-
xido (CO2) eta beste gas 
batzuek planetaren berotegi
-e fektua eragiten dute . 
Nazioarteko Energi Agen-
tziaren txosten baten arabe-
ra, 2030erako %50an gehitu 
daiteke energia eskaria, 
honek dakarren isurketen 
igoerarekin. Eta joera man-
tenu ezkero, munduko ten-
peratura bataz beste 6ºCtan 
igo daiteke. Ingurumen, eko-
nomia eta gizarte ikuspegitik 
eutsiezina da, eta ondorioz 
gizakiaren adikzio eta ohi-
turak aldatzeko iraultza ener-
getiko mundiala beharko 
dugu. 

Energia… gure 
zalantza

b i h a r a m u n a

iñigo segurola  nekazaritza ingeniaria, edinburgon ikasi zuen Paisajismoa; 'bricomanía' eta 'Decogarden' 
saioetan argi uzten duen moduan, lorategi eta parkeek ez dute sekreturik berarentzat   |  txOmIN mADINA

"landare inbaditzaileen aurkako kanpainen kontra nago"

AgM

h a m a r r e kO a

MAkiLA MAgikoA BAnEUkA...

"Gizakion populazioa murriztu"
"Gizakion populazioa serioski murriztuko nuke, ez dakit %1 ere 
utziko nukeen. Uste dut gizakiok izan garela eta garela mundu 
zoragarri honen aniztasuna murrizten ari garenak, eta 
murrizketa hasi besterik ez da egin. Ez daukagu inongo 
eskubiderik bizi izaten jarraitzeko".

1. Zenbat aldiz azaldu behar izan 
duzu paisajistaren lana zein den?
Kanpoan ikasi eta hemen lanean 
hastean, askotan. Telebistari esker, 
egun, jendeak badaki. Parke eta 
lorategien diseinua da: arkitektoek 
espazioak hildako materialekin 
sortzen dituzte; guk landareekin.

2. belarra besterik ez duen lur-
saila dut. Nondik hasi apaintzen?
Naturarekin nolako harremana 
nahi duzun hausnartuz: estetikoa 
bakarrik? Ortua ere nahi duzu? 
Bakoitzaren izateko erak naturare-
kin dugun harremanera garamatza. 
Irrika sortuta, infiniturantz doan 
atea irekitzen da; mila aukera.

3. paisaia bat sortzeko, edozein 
landare da baliagarria?
Bai. Horretan eskuzabala naiz: 
landare inbaditzaileen aurkako 
kanpainen kontra nago. Gure 
berezko paisaia iraindu arren, 
badute lekua, guk eman diegu-eta; 
zentzugabekeria da akabatzea.

4. Eta usainak zein garrantzi du 
honetan guztian?
Gurean txikia: hezetasunak, lan-
dare mota asko landatzeko aukera 
eman arren, usaimena kentzen du. 
Mediterraneoan, aldiz, usaimenak 
sekulako garrantzia du.

5. Zein da aho zabalik utzi zaituen 
gizakiak sortutako azken paisaia?
Normandiako Le Jardin Plume: 
ikusi dudan lorategi politena da, 
negar eta guzti egin nuen. Este-
tika basatia eta frantziarren berez-
ko ordena uztartzen dituzte. 

6. landareei hitz egiten dien 
horietakoa zaitugu?
Beti diot hitz egiteak landareei 
barik, guri egiten digula on; supo-
satzen du bizidunak bezala trata-
tzen ditugula, garrantzia eman eta 
bere beharrak aseta. Horrek guri 
eta landareari ere egingo dio on. 
Guk entzun egin behar ditugu.

7. utahko unibertsitatearen ara-
bera, landareak zaintzeak argaltzen 
laguntzen du. Ados?
Horrek esan gura du azken lau 
urteetan ez ditudala ondoegi lan-
datu, 10 kilo erantsi ditut-eta!

8. lore sorta oparitu gura dizunak 
zerekin ez luke hutsik egingo?
Edozeinekin. Uste dut egin daite-
keen oparirik politena dela. Nik 
gehienetan hori oparitzen dut; 
jaso, baina, gutxitan. Gustatuko 
litzaidake gehiagotan jasotzea!

9. Ia hogei urte telebistan Bri-
comanía-rekin. gutxiren esku 
dagoen meritua...
Bai, mirakulua bezala da, Informe 
Semanal eta horien pare. Baditugu 
100.000-200.000 ikusle fidel. Akaso 
da jendea nagia delako eta eserita 
besteak lanean ikustea gustatzen 
zaiolako. Ereduak, ia aldaketarik 
gabe, balio du oraindik.

10. Eta zure itxura ere, ia ber-
bera. Zein da sekretua?
Hor daude lehengo hamar kiloak; 
jendeak, gainera, lotsa barik esa-
ten dizu gizendu egin zarela. 
Mototsagatik badirudi ezetz, bai-
na bai, aldatu egin dut itxura.

Fiskaltzak bost urteko espetxe 
zigorra eskatu du Yolanda Bar-
cinari tartak jaurti zizkiotenen-
tzako; senatari popularraren 
ustetan, gutxiegi. Baina hori 
arrazoitzeko ez al da gehiegitxo 
tartak eta balak ia maila berean 
jartzea?

"bost urte gutxi 
dira. hortik buruan 
tiro bat jotzera urrats 
bat dago".
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sasoian, gimnasioan 
lan egin beharrik gabe
Askoren ametsa da tripa beharrean 
txokolate tableta izatea. Horrek 
izerdi asko eskatzen duenez, argaz-
kikoa izan daiteke erremedioa.
www.facebookfails.es

a i ,  e n e !


