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IrAtI gOItIA  |  arrasate

Atzegi adimen urriko pertsonen 
aldeko Gipuzkoako elkartea da. 
1960an sortu zen, senide talde 
baten eskutik. Adimen urriko 
pertsonen alde lan egiteko elkar-
tu ziren, hain zuzen. Egun, 54 
urte pasa eta gero, ildo beretik  
jarraitzen du lanean Atzegik.  

berdinaren babesa
"Senitartekoen eskubideak defen-
datzeko batu ziren familiak. Garai 
hartan, adibidez, adimen urrikoek 
ez zuten ikastetxeetan ikasteko 
aukerarik. Are gehiago, asko erdi 
ezkutatuta ere bizi ziren", zehaz-
tu du Aloña Agirrek, Atzegiko 
Familiei Laguntza zerbitzuko 
teknikariak. Jokin Antxia are-
txabaletarra Atzegiko kide da, 
eta hauxe dio: "Sorreran gauza 
gutxi egiten ziren. Familien arte-
ko babeserako eratu zen elkartea, 
batez ere. Informazioa elkartru-

katzeko, adibidez, gaian adituak 
ziren medikuen berri emateko 
bata besteari".

Bada, horixe izan da, hain 
zuzen, Atzegiren helburu nagusia 
sorreratik: adimen urritasuna 
duten senideei laguntza, infor-
mazioa eta orientazioa eskaintzea 
bizitzako hainbat unetan. Eta 
honelaxe azaldu du Agirrek: 
"Garrantzitsua da albistearen 
berri izaten dutenean, euren seme

-alabak eskolan hasten direnean, 
lan mundura salto egiten dute-
nean, krisi momentuetan... babe-
sa ematea".  

Mugak kentzen
Atzegiren beste helburuetako bat 
da gutxituen beharrak asetzea, 
eurei zuzendutako hainbat zer-
bitzuren bitartez. Esaterako: 
Txolarteak aisialdirako, etxebi-
zitzak edo erresidentziak egune-
roko bizitzarako, bidaiak opo-
rraldietarako... "Daukagun pro-
grama oso zabala da", dio Agirrek. 
Izan ere, nahia da gutxituak gizar-
teko arlo ezberdinetan integra-
tuta egotea, mugarik ez izatea. 
"Nik uste dut eurek joan behar 
dutela euren zirkulua handitzen. 
Normalean, jaiotzen direnean 
beraien zirkulua izaten da fami-
lia. Eskolara joaten direnean 
handitu egiten da zirkulu hori; 
ez gainerako umeena beste, bai-

na pixka bat handitzen da. Gero, 
kirola egitera joaten direnean 
ere handitzen da. Azken batean, 
euren zirkulua handitzea da hel-
burua. Egia da, baina, urritasun 
mailak ere ezberdinak direla eta 
batzuek beste batzuek baino gai-
tasun handiagoa dutela zirkulu 
hori egituratzeko", dio Antxiak. 

Helburu hori lortzeko, Atze-
giren eskaintza zabala da eta 
asko dira adimen urritasuna 
dutenei zuzendutako programa, 
ekintza eta aukerak. Hala ere, 
eskaintza zabal hori poliki-poliki 
egituratu dela zehaztu du Antxiak. 
"Sorreran eskolari eman zitzaion 
izugarrizko garrantzia. Hala sor-
tu zen San Migel patronatua eta 
eurendako eskola propioak egin 
ziren", azaldu du Antxiak. Gai-
neratu du ondoren, orain dela 30 
urte inguru, lan mundua lantzen 
hasi zirela: "Tailer txiki batekin 
hasi zen guztia. Denborarekin, 
indarra hartu eta egun 2.000 lagun 
baino gehiago daude Gureak-en 
lanean". Ostean, etorri ziren bai-
ta erresidentzia arazoak ere. Izan 
ere, adimen urritasuna duten 
pertsonen bizi itxaropenak gora 
egin duela zehaztu du Antxiak, 
eta hala, egun, euren gurasoena 
gainditzen dutela. Horren ondo-
rioz, asko gelditzen dira zaintzai-
le gabe. Horretarako sortu ziren 
erresidentziak edo babes funda-
zioa, hain zuzen. Bestalde, aisial-
diari ere eman zitzaion garrantzia, 
eta Txolarteak sortu ziren. Euren-
dako txokoak dira, elkartu eta 
gustura egoteko tokiak. Kirol 
programak ere badaude; adibidez, 
igeriketa txapelketak egiten dituz-
te. "Egun egiten dituzte hainbat 
gauza orain dela 50 urte pentsa-
tzea ere ezinezkoak zirenak", 
adierazi du Antxiak. 

bidaian 2006an Italian izan ziren Aretxabaletako Aratzeko 
kideak. Egin zuten film laburra aurkeztera joan ziren bertara, eta, 
bide batez, bost egun eman zituzten bidaiatzen 50 lagun inguruk.

aratz

aisialdia Txolarteak aisialdirako guneak dira. Argazkian 
Oñatikoa azaltzen da. Arrasaten eta Bergaran ere badaude. 
Normalean, eskualde bakoitzean bat izaten da.

atzegi

kirolean Euskadiko Igeriketa Txapelketa egiten dute 
Donostian, Atzegik antolatuta, urtero. 2010ean Aratz taldeko 
igerulariak dominaz beteta etorri ziren etxera.

Mirari altube

Ugari dira 
eskaintzak

lan esparrua
Lan esparru arruntera 
bideak irekitzeko programa, 
prestakuntza eta praktikak 
dituzte. Esaterako, 
Gureak-en tailerrak eta 
Pauso Berriak.

atseden zerbitzua
Senideei eguneroko 
elkarbizitzan laguntzeko, 
Atzegik zaintzen dizkiete 
euren senitartekoak egun 
batzuz, horren beharra 
izaten badute.

aisialdi zerbitzua
Bizi kalitatea hobetzea 
helburu duten aisialdiko 
hainbat programa daude; 
adibidez: egun libreko 
klubak, oporraldietarako 
aukerak eta Txolarteak. 

etxebizitza aukerak
Bizitza normalizatua izan 
dezaten, pisuak eskaintzen 
zaizkie monitore eta 
etxeko-andre baten 
laguntzarekin. 
Aretxabaletan dago pisu 
bat hamasei lagunentzako. 
Bergaran Uliaspik beste bat 
du gutxitu sakonentzat.

babes Fundazioa
Gurasoak hiltzean, babesik 
gabe gelditzen badira 
adimen urrikoak, Atzegi 
arduratzen da gutxi 
horietaz.

Kirolean, lanean eta elkarbizitzan dihardute

1960an sortu zen atzegi euren alde lan egiteko 

gizarteak jarri ezean, 
ez dago mugarik 
adimen urrikoentzat 

datua

Bailaran 650 Atzegizale 
daude, 196 bazkide eta 
217 kolaboratzaile.

650
atzegizale
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sentsibilizazioa 
Bestalde, Atzegiren beste helbu-
ruetako bat izan da gizarteak 
gero eta informazio gehiago iza-
tea adimen urritasuna duten 
pertsonen inguruan. Hala, euren 
jarrera gero eta egokiagoa izan 
dadin haiekiko. Horrela, sentsi-
bilizazio kanpainek berebiziko 
garrantzia dutela uste dute Agi-
rrek eta Antxiak. Hain zuzen, 
Gipuzkoako eskualde bakoitzean 
horretara bideratzen diren lan-
taldeak dituzte, senidez osatuak.  
"Helburua da gizarteari gogora-
raztea adimen urritasuna duten 
pertsonek guk ditugun eskubide 
berdinak dituztela. Eta bakoitza 
den bezala onartu behar dugula", 
esan du Agirrek.

Azken kanpainaren leloa, 
adibidez, Atzegin guztiok dugu 
gure papera. Aurkitu zurea! izan 
da. Hain zuzen, joan den zapatuan 
batzarra egin zuten bailarako 
Atzegiko kideek, euren artean 

paperak banatzeko. "Hiru paper 
oso txiki identifikatu genituen: 
kartelak jartzeaz arduratuko 
direnak izendatu genituen, aldiz-
karia herriko hainbat txokotara 
eramango dutenak zeintzuk izan-
go diren erabaki eta Atzegitik 
etortzen zaigun informazioa osa-
sun zentroetan eta eskoletan 
banatzeko ardura zehaztu", azal-
du du Antxiak. Hauxe gaineratu 
du: "Gure elkartean askok paper 
oso handia dute eta horiei beste 
paper txiki bat eskatzea... Baina 
helburua da nork bere hondarra 
jartzea. Gipuzkoan 2.000 bazkide 
inguru gara, nork berea jarriz 
gero, ez dugu hondartza bat egin-
go, baina 2.000 ale izango dira". 

Fruituak
Bada, badirudi sentsibilizazio 
kanpainek izan dutela eragina. 
"Gipuzkoan oso jarrera onarekin 
aurkitzen gara; beti egon arren 
zer hobetu", aitortu du Agirrek. 

Elkartean izan diren molda-
ketak ere aipatzen ditu Antxiak 
aldaketa horren adierazle: "Elkar-
tearen izena hasiera batean Gipuz-
koako Subnormalen Elkartea zen. 
Pentsa, ze izen! Hori, dagoeneko, 
ez dago ondo ikusita. Ondorioz, 
aldatu eta gutxitu psikiko erabil-
tzen hasi ziren. Hori politikoki 
zuzena da, baina ez da erabat 
egokia. Eta hala, orain, adimen 
urritasuna dutenen aldeko elkar-
tea da. Beraz, pentsa nondik 
hasita aldatu diren gauzak, bai 
elkartean eta baita gizartean". 

Biek ala biek familien lana 
goraipatu nahi izan dute. "Seni-
deak dira lan egiten dutenak. 
Atzegi, azken batean, familien 
elkartea da", gaineratu du Agirrek.
Argi dago familien lanak eman 
dituela bere fruituak, eta, gizar-
teak mugarik jarri ezean, adimen 
urritasuna dutenek ez dutela 
atzera egiten, goiko argazkiak 
ikusi besterik ez dago. 

aisialdia Txolarteak aisialdirako guneak dira. Argazkian 
Oñatikoa azaltzen da. Arrasaten eta Bergaran ere badaude. 
Normalean, eskualde bakoitzean bat izaten da.

atzegi

bazkaria Bailarako Atzegiko kideek urtero egiten dute batzarra 
eta bazkaria. Aurtengoa joan den zapatuan egin zuten 
Eskoriatzan. Urtero bezala, izugarrizko giroa izan zuten bazkarian.

iManol soriano

lanean Gureak-en Arrasateko tailerra da ezkerreko argazkian ikus daitekeena. 120 
lagunek egiten dute bertan lan. Bestalde, Beñat Barrutia ikus dezakegu, Pauso 
Berriak programaren bidez GSR-Aretxabaletan praktikak egiten.

atzegi

"Lanak 
erabilgarri 
sentiarazten 
dituela esango 
nuke nik"
arrasateko 
g u r e a k- e n 
egiten du lan 
aitor zaitegik. 
bertan 120 
gutxitu ingu-
ru dabiltza lanean .
Zertan laguntzen die adimen 
urriko pertsonei tailerrean 
lan egiteak?
arlo pertsonala zein soziala 
garatzeko balio die. egunero 
lanera joatea, eginbeharrak 
izatea, zeregin berriak ikastea, 
lankideekin erlazionatzea, 
erantzukizuna izatea... horrek 
guztiak baliagarri sentiarazten 
ditu, beste guztioi bezala. 
horretaz gain, gustura senti-
tzen direla ere uste dut.  besa-
talde, soldata edo eskupeko 
bat ere jasotzen dute.
Zer da Arrasateko tailerrean 
egin behar izaten dutena?
gehienak muntaian aritzen 
dira lanean. norberaren gai-
tasunen arabera, eginbehar 
ezberdinak izaten dituzte. guk 
hemen autoen argietarako 
instalazio elektrikoak egiten 
ditugu, bolanteetako klaxona 
martxan jartzeko aparatua, 
JMako giltzak paketetan sar-
tzen ditugu edo Copreciko 
hainbat erreferentzia egin.

aitzol zaitegi 
gureaK

aitzol zaitegi

"Kirolaren bidez 
harremanak 
sortzen dituzte, 
sozializatzeko 
balio die"
aretxabaleta-
ko kiroldegian 
monitorea da 
ainhoa Calle-
ja eta adimen 
u r r i t a s u n a 
duten pertsonekin dihardu 
lanean.
Asko al dira kirola egiten 
duten adimen urriko per-
tsonak gurean?
hemen, aretxabaletan, igeri-
lekura zortzi bat lagun etortzen 
dira. bestalde, gimnasiora 
hamabi edo hamalau bat etor-
tzen dira.
Komenigarria da eurentzat 
kirola egitea?
beraientzat sozializatzeko 
modua da. berba eta jolas 
egiten dute euren artean. tal-
de bezala aritzea ere oso ego-
kia dela deritzot. gainera, 
beraietako batzuk eskola arrun-
tetan sartzen ere hasi naiz, 
esaterako: xumban, spinning
-en eta igeriketa hastapenean. 
horrela, harremanak sortzen 
dituzte gainerakoekin ere. 
bestalde, psikomotrizitatea 
lantzeko ere ondo etortzen 
zaie kirola, adibidez, luzatze 
ariketak egitea. nire iritziz, oso 
garrantzitsua da kirola prak-
tikatzea beraientzat.

ainhoa calleja 
Kirol Monitorea

i.g.

gureaK

alex elortondo 
txolarteKo erabiltzailea

iker arejolaleiba 
Kirolaria

karMela zubia 
gureaK-eKo langilea

"Txorlartera gustora joaten naiz. 
Lagunekin egoteko toki ona da, 
afariak ere egiten ditugu. Telebista 
ere badagu Arrasateko lokalean. 
Normalean, zapatuetan joaten 
naiz bertara".

"Oso gustora etortzen naiz 
igerilekura. Astean hiru bider 
etortzen naiz. Domina ugari ditut. 
Aurten beste zortzi edo bederatzi 
lortu gura ditut. Spinning eta 
frontenis ere egiten ditut".

"22 urte damaratzat Arrasateko 
Gureak-en lanean. Lana 
beharrezkoa dugu eta gustura 
etortzen naiz. Tailerreko jendeaz 
ere harreman oso ona dut. Autoen 
argietarako kableak egiten ditugu".
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l.K.  |  oñati

Mondragon Unibertsitateko 
Enpresagintza Fakultateak diplo-
mak eman zizkien egubakoitz 
arratsaldean Oñatiko campuse-
ko graduko eta graduondoko 100 
ikasleri. Hain zuzen, Enpresen 
Administrazio eta Zuzendaritza 
Graduko 32 ikaslek, Kontabili-
tate eta Finantza Zuzendaritzako 
Unibertsitate Masterreko hogei 
ikaslek, MBA-Enpresen Zuzen-

daritza Masterreko 26k eta Per-
tsona eta Taldeen Coaching 
Masterreko eta Talde eta Pertso-
nen Lidergoko Ikastaro Adituko 
22k jaso zuten titulua. Baita mas-
ter eta ikastaro aditu batzuetako 
ikasleek ere.

Dekanoak, Lander Belokik, 
ireki zuen ekitaldia; errektoreak, 
Josu Zabalak, itxi; eta MIKeko 
zuzendari nagusi David Sánchez 
Botek hitzaldia egin zuen.

enpresagintzako 100 
ikaslek diploma jaso dute

lEIrE KOrtAbArrIA  |  elgeta

Erabakitzeko eskubidearen alde 
elkarri eskua eman eta Asentzio-
ko putzuaren inguruan giza katea 
egin zuten hainbat elgetarrek 
domeka eguerdi aldera. Gure Esku 
Dagok deitu zuen ekintza, "datorren 
asteko giza katearen entsegu gisa", 
antolatzaileen esanetan.

Asentzioko jaiak zirela apro-
betxatuta erabaki zuten giza katea 
egitea. Asentzion batu ziren eta, 
meza entzun eta pintxoa jan eta 
gero, putzua inguratu zuten adin 
askotako elgetarrek, elkarri eskua 
emanda, Gure Esku Dago mugi-

menduak deituta. Txaloekin 
apurtu zuten katea. 

herri baten nahia 
Erantzunarekin pozik azaldu zen 
antolatzaile taldeko Sebas Aran-
tzabal: "Asentzio eguna eguenean 
ospatu zen eta domekan egiten 
da jaia; horregatik, egokia iru-
ditu zitzaigun putzuari buelta 
ematen saiatzea, ekintza ikusga-
rri gisa. Zegoen giroarekin bel-
durtuta geunden, eta pentsatzen 
ibili ginen beste modu batera 
antolatzea, baina 120 bat lagun 
kontatu ditugu eta, egin duen 

giroarekin, ondo dago". Izan ere, 
domeka eguerdian behe-laino 
sendoa zegoen oraindik Elgetan, 
baina ateri egon zen eta hobetze-
ko gogoarekin, gainera.

Helburua betetzat jo zuen 
Arantzabalek: "Herri baten nahia 
adierazi nahi izan dugu. Askota-
riko jendea batu da eta gaurko 
argazkian ondo irudikatu da hori". 
Ekainaren 8ko giza kate erraldoian 
"hobeto irudikatuko da hori: 
umeak, gazteak zaharrak eta 
ideologia eta ibilbide askotariko 
jendea batuko da", gaineratu zuen 
Arantzabalek.

autobusa bete 
Datorren domekarako antolatu 
dituzten autobusak betetzea da 
orain helburua.

Sebas Arantzabalek esan du 
"animatuta" daudela helburua 
betetzeko: "Bi autobus antolatu-
ta dauzkagu, eta gaur ere jende 
dezente apuntatu da, 105etik gora; 
gure helburua 100 egitea zen. 
Antzuolarekin batera egin behar 
dugu kilometroa; Antzuolan 500- 
etik gora dabiltza eta, beraz, 
kilometroa erraz beteko dugu".

gure esku Dagoren giza 
katea egin dute elgetan ere
asentzioko putzua inguratu zuten ehun lagun baino gehiagok domekan

Asentzioko putzu inguruan, giza katea.  |   Josetxo arantzabal

l.K.  |  oñati

Arantzazu Afrikarekiko topa-
leku delako programa egingo 
dute ekainaren 7an, zapatua. 
Tau Fundazioak eta Arantza-
zuko Adiskideak elkarteak, 
beste urte batez, egun osoko 
egitaraua antolatu dute. Aur-
tengo gai gisa emakumea auke-
ratu dute; zehazki, Afrikako 
emakumearen hamarkada, 2010
-2020 izango da gai nagusia.

10:30ean, Subira delako 
film laburra emango dute. 11 
urteko neskatu musulmanda-
rra da Subira. Anaiaren aska-
tasunarekin amets egiten du, 
baina amak tradizioekin jarrai 
dezan bultzatzen du. 

Segidan, Afrikako komu-
nikabideak eta genero berdin-
tasuna delako hitzaldia egin-
go du Granadako unibertsi-
tateko ikertzaile Mryan del 
Moralek. Goizeko ekintzak 
bukatzeko, Emakumeak begi-
ra argazki erakusketaren 
bisita gidatua emango dute. 
Gineako zortzi emakumek 
egindako argazkiak biltzen 
ditu erakusketak.

Bazkalostean, Gure atze-
rritarra izeneko filma eman-
go dute, eta beraren gaine-
ko berriketaldia izango dute 
gero. Aita hil ondoren Paris 
utzi eta Burkina-Fasora ama 
bila itzultzen den gazte mes-
tizo baten istorioa kontatzen 
du. Filma ikusita, Fadhila 
Mammar filologo tunisia-
rrarekin elkarrizketa egin-
go da.

afrikako 
emakumeaz 
jardungo dute 
arantzazun

ImANOl bElOKI  |  bergara

Euskal preso eta iheslarien giza 
eskubideen defentsaren aldeko 
besarkada egin zuten egubakoitz 
iluntzean Bergarako Munibe 

plazan. 19:00etan herritarrak 
batu eta bi multzotan banatu 
ziren, ondoren denak zirkulu 
baten barruan batzeko eta giza 
eskubideen, konponbidearen eta 

bakearen alde denek elkar besar-
katzeko. 

espero baino jende gehiago 
Giza eskubideak, konponbidea 
eta bakea lelopean, arlo askotako 
herritarrak batu ziren mugimen-
du horren lehen ekintza egiteko. 
Bertaratu zirenek alaitasunez 
eta irribarrez besarkatu zuten 
elkar, harreman berri eta estuak 
lortzeko. Arantzazu Egiguren 
antolatzaileak honela esan zuen: 
"Oso pozik nago, jendeak gogoe-
kin hartu du eta espero baino 
jende gehiago hurbildu da. Mar-
txoaren 15ean San Telmo museoan 
egindako adierazpenen ondoren 
testigua hartu dugu eta berau 
herrira zabaltzeko hau izan da 
gure lehen ekimena". 

Antolatzaileen esanetan, ekin-
tza "erraz bezain baikorra" izan 
zen egubakoitzekoa.Herritarrak, elkar besarkatzen.  |   Josetxo arantzabal Enpresagintza fakultateko ikasleak, diploma jaso eta gero.  |   vK CoMuniCaCion

giza eskubideen eta konponbidearen alde 
besarkatu zuten elkar hainbat bergararrek
Martxoaren 15ean san telmon egindako adierazpena bergarara ekarri zuten

esanak

"Domekako 
giza katerako 
entsegua izan 
da Elgetakoa" 

s e b a s  a r a n t z a b a l  
A N T O L AT z A i L E  TA L d E k O A
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Marta Ferrer.  |   www.Cun,.es

I.g.  |  arrasate

Zergatik areagotu dira horren-
beste alergiak? Galdera horri 
erantzuten saiatuko da Mar-
ta Ferrer, Nafarroako Uni-
bertsitateko Aleorgologia 
Saileko Zuzendaria aste hone-
tan emango duen hitzaldian. 
Arrasateko Kulturateko are-
to nagusian izango da medi-
kuaren hizketaldia ekainaren 
3an, bihar, 19:30ean.

Marta Ferrer 
alergiez arituko 
da bihar, 
kulturaten 

ANE ElOrDI  |  arrasate

Ordaindu plataformako kideek 
aurrezkiak itzultzeko eskatu zuten, 
egubakoitzean, Fagorrek Aita 

Menni egoitzan egin zuen Batzar 
Orokorrean. 9:30etan hasi zen 
bilkura, eta atarian 50 bat kalte-
tu zeuden protestan.

Plataformako kideek batzarra 
aprobetxatu zuten euren kexak 
aldarrikatzeko. Alegia, aurrezkiak 
aitortu eta dirua ahalik eta azka-

rren itzultzeko eskatzeko. "Ezin 
daitekeena onartu da kooperati-
ba bat erortzen utzi ostean, eta 
gure egoeran dauden 1.100 per-
tsonak ikusita, gure taldeko par-
taide den Fagor Taldea ixilik 
gelditzea", adierazi zuen Mikel 
Olabe plataformako kideak.

barruan ere protesta
Ordainduko ordezkarien arabera, 
egubakoitzeko bilerara 200 baz-
kide zeuden deituta, baina ehun 
bat pertsona baino ez ome ziren 
joan. Tartean, Edesako bi kide, 
Gure enpleguen defentsan aldarria 
zuen kamiseta jantzita zerama-
tela. Kaltetuen mezua batzarrean 
zeudenei helarazteko asmoz egin 
zuten hori. 

Ordainduko kideek bilerara 
gerturatutako bazkideei eskuo-
rriak ere banatu zizkieten sarre-
ran, euren egoera ezagutzera 
eman eta Fagor Taldeari eran-
tzukizuna eskatzeko. Datozen 
asteetarako ere mobilizatzeko 
deia egin zuten plataformakoek. 
Orain arte moduan, Mondragon 
Taldearen atarian bilduko dira 
eguen goizetan, eta bi astean 
behin manifestazioa egingo dute, 
Biteri plazatik abiatuta.

Ordainduko kideak protestan, Fagorreko langileak batzarrera sartzen zebiltzanean, egubakoitzean.  |   Maialen torres

ordaindu plataformako kideek elkarretaratzea egin dute 
euren eskaerak egiteko, Fagorren batzar orokorrean
aurrezkiak itzultzeko eskatu dute plataformako kideek eta mobilizatzen jarraituko dutela adierazi 

mIrEN ArrEgI  |  arrasate

Gipuzkoako Aldundiak protokolo 
proposamen bat egin du Euskal 
Herri osorako garraio txartel 
bakarra lortzeko helburuarekin. 
Aldundiak argi du benetako txar-

tel bakarra errealitate bihurtzeko 
bidea Mugi sistemarekin lortuta-
ko zabaltzea dela. Proposamena 
zehaztuta, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Garraio Agintaritza-
ri igorri dio Aldundiak.

euskal herri osorako 
Euskal Autonomia Erkidegoko 
instituzioek eta garraio operado-
reek EAE mailako tarifa integra-
zio batera iristeko borrondatea 
eta pausoak zehaztea da proposa-

menaren helburua, "txartel baka-
rra Euskal Herriarentzat errea-
litate bat izan dadin". Aldundiaren 
esanetan erritmoak errespetatuz 
egin beharko da integrazio hori 
eta EAEn ez ezik, Nafarroara eta 
Ipar Euskal Herriko lurraldeeta-
ra hedatzea ere aurreikusi du, 
"betiere, lekuan lekuko toki era-
kundeekin elkarlanean". 

abantaila nagusiak 
Txartel bakarrak "onura nabar-
menak" izango lituzke Foru Aldun-
diaren ustetan: Besteak beste, 
bidaia guztiak kontagailu berean 
sartzea eta garraio aldaketak 
merkeago izatea. Gainera, ordain-
bide bateratua ipiniko litzateke 
eta "tarifak bateratzea ere ezin-
bestekoa izango da, tarifa sistema 
hori mailakatua izango delarik". 
Hori bakarrik ez, zonak edo ere-
muak ere ezarriko lirateke eta 
erabiltzaileak egiten dituen zona 
edo jauzi kopuruaren arabera 
finkatuko lirateke tarifak.

Erabiltzaileek, bestetik, des-
kontuak lortu ahal izango lituz-
kete hilabete naturalean eginda-
ko bidaia kopuruaren arabera, 
eta hala, garraio publikoa gehien 
erabiltzen dutenek deskontu han-
diagoak izango lituzkete. Ez hori 
bakarrik, erabiltzaileek garraio
-aldaketetan deskontuak izango 
lituzkete-eta. Gainera, sistema 
osoak talde edo kolektibo berezi 
berak izango lituzke eta horiek 
zehazteko orduan onuradunaren 
errenta irizpidea kontutan har-
tuta egingo litzateke. 

euskal herrirako garraio txartel 
bakarra proposatu du aldundiak
Mugi sistema txertatu gura du aldundiak gainontzeko lurraldeetan ere

Herritarrak autobusera igotzen.  |   goiena

ION mOñux  |  arrasate

Material naturalak eta berta-
koak bultzatzeko asmoz, lurra 
eraikuntzan nola erabili ikas-
teko saio praktikoa antolatu 
du Arizmendi Ikastolako Lan-
bide Heziketak. Almenen izan-
go dira saioak, ekainaren 6an 
eta 7an. Lurrezko emokaduran 
maisu artisaua den Joachim 
Reinecke izango da tailerra 
zuzenduko duena, bi egun 
horietan.

Ikastaroa erabat praktikoa 
izango da eta proiektuaren 
helburua da, material natura-
lak eta bertakoak bultzatzea. 
Funtsean, buztinez edo lurrez 
egindako hormetan du oinarria 
ikastaroak.

Joachim Reinecke irakas-
leak Learn with clay Europa-
ko Institutuko heziketa pro-
gramaren ildoak jarraitzen 
ditu eta Europa osoan hainbat 
proiektu ditu eskuartean; 
Debagoienekoa da horietako 
bat. 

Eraikuntzan lurra erabil-
tzen ikasiko dute, esandako 
moduan, ikastaroan parte har-
tuko dutenek. Ikastaroan era-
biliko duten materiala eta 
erraminta guztiak prezioan, 
baita bi egun horietako bazka-
ria ere. 

Esandako moduan, datorren 
martitzenean izango da lehe-
nengo saioa: 10:00etan hasiko 
da eta 17:30ak arte iraungo du. 
Eguaztenean, berriz, 9:00etatik 
17:00etara bitartean egingo da 
ikastaroa.

eraikuntzan 
lurra nola 
erabili ikasteko 
ikastaroa
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ANE ElOrDI  |  arrasate

Makina Erremintaren Biurte-
koak 27 herrialdetako 1.314 
marka bilduko ditu, artean 
Debagoienako hamaika enpre-
sarenak. BECen egingo da 
ekainaren 2tik 7ra, eta aurten 
%12 erakustoki gehiago egon-
go dira. 30 milioi euroko inpak-
tu ekonomikoa eta iazko 34.000 
bisitariak gainditzea aurrei-
kusi dute. 

Azokaren 28. aldia da aur-
tengoa. Lau pabiloi hartuko 
ditu, eta 1.600 produktu egongo 
dira ikusgai; tartean, prestazio 
maila handiko 800 makina eta 
300 berrikuntza. Fabrikatzaile, 
banatzaile eta erabiltzaileei 
zuzendutako produktuak aur-

keztuko ditu, makinen erabile-
ra erraztu, azkartu eta optimi-
zatzeko diseinaturiko eta gara-
turiko produktuak dira. 

Hurrengoak dira Makina 
Erremintaren Biurtekoan par-
te hartuko duten enpresa deba-
goiendarrak: Danobat S. Coop 
(Bergara), DanobatGroup S. 
Coop (Bergara), Fagor Arrasa-
te (Arrasate), Fagor Automation 
(Arrasate), Soraluce S. Coop. 
(Bergara), Num CNC Highland 
Applications, SA (Oñati), Oer-
likon Balzers (Antzuola), Sis-
teco SL (Elgeta), Sitalu 2001 SL 
(Bergara), Talleres Filber SL 
(Bergara) eta Tecnología y Sis-
temas para EDM (Tecnosystem) 
(Bergara).

Debagoieneko hainbat enpresa, 
bihartik aurrera biurtekoan

Danobaten postua, 2012ko Biurtekoan.  |   goiena

l.K.  |  arrasate

Gipuzkoako enpresen iritziz, 
merkatuen atzeraldia bukatu da, 
Adegik eguaztenean jakinarazi 
zuenaren arabera. Ekonomiaren 
gainean Gipuzkoako enpresabu-
ruei egiten dien urteroko inkes-
taren berri eman zuen egun 
horretan, eta hura da ondorioe-
tako bat.

Adegiren inkestaren arabera, 
Gipuzkoako lau enpresatik hiruk 
uste du merkatua dagoeneko ez 
dagoela atzeraldian, eta, hama-
rretik zortziren arabera, ez da 
atzeraldian izango datozen hila-
beteotan.

Salmentak gero eta gehiago 
hazten dabiltza; barruko merka-
tua bere onera etorri da eta atze-
rrikoa hobetu egin da. Hala, batez 
besteko fakturazioa %4,3 handi-
tu da joan den hiruhilekotik 
oraingora. Bost enpresatik lauk 
fakturazio emaitzei eutsi edo 
haiek hobetu dituzte; bakarrik 
bostetik batek fakturatu du lehen 
baino gutxiago. Etxeko merkatuak 
nabarmen egin du hobera, inkes-
taren arabera: ia enpresen %80k 
lortu dute aurreko salmentei 
eustea edo haiek hobetzea.

Eskari-zorroak dinamismo 
handiagoa izan du, eta %4,8 egin 
du gora aurreko hiruhilekokoa-
rekin alderatuta. Enpresen %35ek 
esan dute eskari gehiago izan 
dituztela. Ekoizpen gaitasuna ez 
da hainbeste hobetu, eta %78,5- 
ekoa izan da.

Enpresen %80en iritziz, dau-
katen langile kopurua egokia edo 
eskasa da. Enpresen %16k baino 
gehiagok datozen hilabeteotan 
lantaldea handitzea espero du.

Finantzazioaren gainean, zir-
kulatzailerako kreditua lortzeko 
mugak dituztela esan dute enpre-
sek, baina inbertsioaren kasuan, 
kredituak gora egin du.

espainiako ekonomiaz kezka 
Espainiaren ekonomiaren ahulezia 
da Gipuzkoako enpresaburuen 
kezka handiena oraindik ere; gero, 
laneko kostuak eta soldata-igoerak. 
Kezka horiek indarra galdu dute 
urtarrilaz geroztik.

Ekonomiaren gaineko datuak 
ere eman zituen Adegik: Gipuz-
koaren BPG handitu egin da lehen 
hiruhilekoan, %0,1 besterik ez 
bada ere, hiruhileko arteko hiru-
garren tasa positiboa jarraian.

Merkatuen atzeraldia bukatu 
dela diote enpresa gehienek
adegik egindako galdeketaren arabera, 
enpresaburuek konfiantza handiagoa dute

Goienak baieztatu ahal izan 
duenez, Sergio Treviño izen-
datu du Cevitalek Fagor Etxe-
tresnek Frantzian zituen 
lantegiak zuzentzeko. Orain 
gutxira arte, Treviño bera 
izan da Fagor Etxetresnetako 
zuzendari orokorra. Kargu 
horretarako kontratatu du, 
apirilean, Frantziako lantegi 
horiek erosi zituen Cevital 
enpresak, eta halaxe agertzen 
da Treviñok Linkedin sare 
sozialean duen profilean ere. 
2011ko irailetik Fagor Brandt
-eko presidente izan da.

sergio treviño, 
Cevitalen Frantziako 
lantegien zuzendari

Lansarean.org lan‐ataria aur-
keztu du Bai Euskarari Ziur-
tagiria Elkarteak. Enpresa 
eta profesional euskaldunak 
ezagutzeko aukera errazteko 
sortu dute ataria. Alde batetik, 
enpresek euren lan-eskaintzen 
berri zabaldu ahal izango dute. 
Bestetik, lan bila ari diren 
pertsonek enpresen lan‐es-
kaintzen berri izan eta horie-
tan izena eman ahal izango 
dute. Antolatzaileen asmoa 
da tresna horren bidez Bai 
Euskarari eta Enpresarean 
proiektuak indartzea.

euskal profesionalak 
batzeko lan-ataria 
aurkeztu dute

lEIrE KOrtAbArrIA  |  arrasate

Emaitza onak lortu dituzte ingu-
ruko bi kooperatibek, Fagor 
Automationek eta Fagor Arra-
satek. Bata indartsu dabil 
nazioartean, eta besteak indus-
tria-talde handien eskaerak jaso 
ditu eta, horrekin, aurtengo 
zituen aurreikuspenei buelta 
eman die.

Fagor Automation taldeak 
Txinan, Alemanian eta Ameri-
ketako Estatu Batuetan ireki 
ditu egoitzak. Nazioarteko heda-
pena 2013an finkatu zuen era-
kundeak, filial komertzialak eta 
kanpoko zerbitzua indartuta, 
negozioaren hainbat arlotan 
lider izaten jarraituta eta pro-
grama berritzaileetan gehiago 
parte hartuta. 

Gero eta herrialde gehiagotan 
–hamahirutan, hain zuzen ere– 
egotea lortu du Fagor Automa-
tionek; azkena Txina izan da, 
bertan egindako aplikazio-zen-
troaren bidez. Horrez gain, Ale-
maniako eta AEBetako ordezka-
ritzetan langile tekniko gehiago 
daude. Denetara, 623 langile ditu 
gaur egun Fagor Automationek; 
horietako 233 nazioarteko lantal-
dekoak dira.

94 teknologo lanean 
Produktuari dagokionez, Fagor 
taldearen zuzendaritzak eskae-
ra sofistikatuago bati erantzun 
nahi dio. Fagor 8060 kontrola 
industrializatzearekin bat, kata-
logoko eskaintza zabaltzen hasi-
ko dira oraingo hilabetean ber-
tan; Fagor Automationek esan 
duenez, horrek aurrerakuntzak 

ekarriko ditu mekanizazio zen-
troetan eta zazpi ardatzeko tor-
nuetan. Gainera, eskaintza abe-
rastu egingo da mekanizatuen 
arloko zerbitzuekin: bost ardatz, 
abiadura handia eta makina 
konbinatuak. Neurketa arloan 
ere berrikuntzak izango dira.

Fagor Automationek esanda-
koaren arabera, merkatuko azken 

joerak jarraitzeko eta taldeen 
zerbitzuak indartzeko, urteko 
irabazien %8 eta %10 bitartean 
Berrikuntza eta Garapenera bide-
ratzen dute eta 94 teknologok 
egiten dute lan Gipuzkoako egoi-
tzetan. Berrikuntzaren aldeko 
apustua egin dute; hori dela eta, 
gaur egun dozena bat proiektutan 
dihardute lanean, besteak beste, 
Etortek, Etorgai eta Saiotek.

europako ekoizle handi bat 
Berri onak eta itxaropentsuak 
eman zizkien Fagor Arrasateko 
bazkideei kooperatibako presiden-
teak, Jose Mari Baltzategik, orain 
aste batzuk Arrasaten egin zuten 
ohiko batzar orokorrean. Izan ere, 
talde industrial handien eskaera 
garrantzitsuak jaso ditu Fagor 
Arrasatek azkenaldian; tartean, 
General Motors, Electrolux, Mahin-
dra, Haier eta beste enpresa batzue-
nak. Horren denaren berri eman 
zuen Baltzategik.

Honela esan zien bazkideei 
Baltzategik: "Sektoreko beste 
enpresa batzuendako bezala, 2013- 
aren bukaera eta 2014aren hasie-
ra ez ziren gura adina onak izan, 
baina azken bi hilabeteotan izan-
dako eskaera garrantzitsuei esker, 
gaur egun Europako makina- 
erreminta ekoizle garrantzitsue-
netariko bat da gure enpresa".

Zenbait talde industrial handik, 
hazteko eta nazioarteratzeko euren 
estrategien barruan, Fagor Arra-
sate aukeratu dute eskaerak egi-
teko. Horrela egin dute AEBetan 
General Motorsek eta Electroluxek; 
Indian, Mahindrak; Txinan eta 

Mexikon, Haierrek; Ingalaterran, 
Jaguar Land Rover etxearen hor-
nitzaile garrantzitsuek; eta Hego 
Ameriketan eta Europa erdialdean, 
munduko altzairu ekoizle handie-
netariko batek.

Proiektu horietan, Fagor Arra-
sateko lehen mailako teknologiak 
eta makina motak egin beharko 
ditu, tartean hainbat transfer 
motako prentsa (ohikoak eta 
FlexCell motakoak), altzairua eta 
aluminioa prozesatzeko servo 
blanking delako lerroak, txapa 
prozesatzeko lerroak, sendotasun 
handiko mozte-lerroak, e.a.

Fagor automation eta Fagor 
arrasate, arrakastatsu azkenaldian
bata oso ondo dabil nazioartean; besteak eskaera garrantzitsuak lortu ditu

Fagor Automation, atzerriko azoka baten.  |   fagor autoMation

datuak

Zuzenean, hamahiru 
herrialdetan dago Fagor 
Automation; tartean, 
Txinan, AEBetan eta 
Alemanian.

13
herrialdetan

Zazpi herrialde edo 
zonaldetik eskaerak jaso 
ditu Fagor Arrasatek: AEB, 
India, Txina, Mexiko, Hego 
Amerika, Ingalaterra…

7
leKu
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gipuzkoako
Foru Aldundia

Arrasateko
udala

bergarako
udala

Aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

Oñatiko
udala

Antzuolako
udala

Aramaioko
udala

Elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala
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lEIrE KOrtAbArrIA  |  arrasate

Orain gutxi egin dute Araba, Biz-
kaia eta Gipuzkoako Ume Alaia 
elkarteek batera antolatutako lehe-
nengo ekitaldia: Implicados/as en 
la adopción. Reflexiones personales 
y profesionales jardunaldia, Gas-
teizko Biltzar eta Erakusketa Jau-
regian. Gipuzkoako Ume Alaia 
elkarteak 234 familia ditu bazkide, 
horietatik 20 eta 25 artean Deba-
goienekoak; Bizkaiko elkarteak 
300 bat ditu, eta Arabakoak, iaz 
sortuak, 30 bat.
Norendako da ume Alaia eta ze 
zerbitzu ematen ditu?
Adoptatzeko interesa duten per-
tsonendako elkartea da. Batez 
ere, gure bazkide dira umeak 
adoptatu dituzten familiak, bai-
na oraindik adoptatu ez duten 
banaka batzuk ere baditugu. 
Horrez gain, gure bazkide dira 
ere seme-alaba adoptatuak diren 
helduak.

Etengabeko formazio progra-
ma eskaintzen dugu; hilero anto-
latzen dugu ekintzaren bat, eta 
adopzioan edo hezkuntzan adi-
turen bat dator hitzaldia edo 
jardunaldiak egitera. 

Egokitasun agiria baduten 
baina adoptatzeko zain daude-
nendako tailerrak ere ematen 
ditugu; baita dagoeneko seme
-alaba etxean duten gurasoen-
dako tailerrak ere. Horietan, 
eguneroko arrakastak eta zail-
tasunak konparti ditzakete. 5-6 
urtetik aurrerako umeek gaita-
sunak indartzeko tailerrak ere 
baditugu; nerabeendako bi tai-
ler, eta seme-alaba nerabeak 
dituzten gurasoendako beste 
bat. Bakarkako aholkularitza 
psikologiko zerbitzua eta hez-
kuntza-aholkularitza programa 
ere badauzkagu.
Zenbat familia daude adoptatzeko 
zain?
Gipuzkoan, 200 eta 300 artean.
Ze tramite egin behar dituzte?
Gipuzkoako Foru Aldundiak du 
adingabekoen babes eskumena, 
eta adopzioa adingabekoen babes 
neurri bat da; beraz, lehenengo, 
Aldundiak ematen duen formazioa 
jaso behar dute. Adopzioa zer 
den informatzen dituzte, eskaera
-dokumentuak ematen dizkiete 
eta egokitasun balorazioa egiten 
diete; adoptatzeko pasaporte bat 
modukoa da hori.

Gero, atzerrian adoptatu 
behar badute, beste herrialde 
horren eskaerak bete behar 
dituzte: kasu batzuetan, 30 urte-
tik gorakoa izatea; edo ezkon-
dutako bikotea izatea.
Ze laguntasun jasotzen dute fami-
liek prozesuan zehar?

Adoptatzea zer den hobeto jaki-
teko aukera dute; adoptatu aurre-
tik zein adoptatu eta gerorako 
laguntasun zerbitzuak daude; eta 
adoptatu eta gerorako zerbitzuak 
bai Foru Aldundiak bai Ume 
Alaiak ematen dituzte.
badago hemen bertan adoptatze-
ko aukerarik?
Nazioarteko adopzioa ikusten da 
gehien, baina orain, bertarako 
eta atzerrirako adopzio eskaerak 
oso parekatuta daude. Nazioar-
terako gutxi dira orain, azken 
urteotan asko gutxitu delako 
kopurua, baina, herrialde asko-
tara doazenez, oraindik ume 
gehiago adoptatzen dira nazioar-
tetik hemen bertakoak baino. 
Gainera, gurean, zorionez, ume 
gutxiri egiten zaio uko eta horre-
gatik gutxi daude adoptatzeko 
moduan.
Ze herrialdetan egiten dira adopzio 
eskaera gehien?
Gaur egun Gipuzkoan dauden 
ume adoptatu gehienak Kolonbia, 
Txina, Errusia, Etiopia, Erruma-
nia, Ukrainia eta Bulgariakoak 
dira. Oraingo eskaera gehienak 
Errusiara eta Kolonbiara doaz. 
Eskaera bakarra dute Afrikako 
zenbait herrialdek, Latinoame-
rikako batzuek (Mexiko, Hondu-
ras…) eta Asiako batzuek (India, 
Filipinak…).
Zergatik herrialde horiek eta ez 
beste batzuk?
Familiek, lehenengo, honi begi-
ratzen diote: espedientea agudo 
samar ebatziko duen herrialdea 
izatea eta, gainera, ume txikiak 
ematea adoptatzeko. Baina, bene-
tan adoptatu nahi badute, ideia 
eta asmo horiek aldatzen joan 
behar dute. Azkenean, euren egoe-
ra herrialdeak eskatzen duenare-
kin bat datorren begiratu behar 
dute; bestetik, ume txiki osasun-
tsuak gero eta gutxiago dira; eta 
herrialde askok behar bereziak 
dituzten umeak adoptatzeko ger-
tu dauden familiei bakarrik ema-
ten diete adoptatzeko aukera: ume 
nagusitxoagoak –5, 6 edo 7 urte-
koak–, anai-arreba multzoak edo 
osasun arazoren bat edo desgai-
tasunen bat duten umeak. Ume 
hori hartzeko, prestakuntza han-
diagoa jaso eta benetan gertu egon 
behar du familiak.
Zenbat irauten du eta zenbat kos-
tatzen da adoptatzea?
Diru aldetik, askotariko egoerak 
daude. Herrialde batzuetan, adop-
zioa doan tramitatzen da, hemen 
bezala: Brasilgo estatu batzuetan, 
Mexikon… Kasu horretan, herrial-
dera joatea eta han egotea izango 
lirateke gastuak. Egonaldia ere, 
herrialde batzuetan, aste bete 

edo 10 egunekoa izaten da; beste 
batzuetan, lau hilabetekoa, eta 
tarteko asko. 

ECAI batek parte hartzen badu, 
zertxobait garestiagoa da proze-
sua, baina herrialdearen arabe-
rakoa ere bada: batzuek adopta-
tzearren tarifa batzuk dituzte, 
5.000 euroetatik 30.000 euroetara, 
kasuan kasu.
urteak ere har ditzake adopzio pro-
zesuak…
Gauza askoren araberakoa da 
hori; tartean, umearen profila. 
Herrialde batek zabalik baditu 
aukera guztiak, ume txikietara-
ko luzeago itxoin behar da, eskae-
ra gehiago dituztelako, eta ume 
gutxi eta eskatzaile asko badau-
de, luzatu egiten da: lau, bost, sei 
urte edo gehiago izan daitezke. 
Hala, 2004tik 2006ra Txinan adop-
tatzeko eskaera egin zuten fami-
liendako, une hartan urte eta 
erdi edo bi urteko itxoinaldia 
zegoen, baina gerora zazpi urte 
ere izan zitezkeen, eta, kasu 

batzuetan, oraindik hori baino 
luzeago jo dezake.

Psikologikoki gogorra da, 
itxoiteko gertu egon behar dela-
ko; beste kasu batzuetan, Erru-
sian, adibidez, familiak hara doaz 
eta ez dute eurek uste zuten umea 
aurkitzen, hau da, 2 urteko ume 
osasuntsua, baizik eta kalte edo 
gutxitasun handia duen 2 urtekoa, 
eta batzuk ez daude horretarako 
gertatuta; orduan, umerik gabe 
datoz, baina sufrimendu horrekin, 
hurrengo ze ume asignatuko 
dieten ezin jakinda eta zalantza 
horrekin; edo denbora luzeago 
behar izanda umea onartzeko, 
eta horrek epeak luzatzen ditu.
Prozesu batzuk zapuztu egiten dira, 
familiek ez dute adoptatzen…
Bai; adibidez, prozesua oso beran-
du hasi bazuten, edo beste ume 
bat baldin badaukate eta bien 
arteko adin aldea handiegia egin 
baldin bada; badaude ere bitarte 
horretan haurdun geratzen dire-
nak, gaixotu egiten direnak, edo 
hasieran adin bat zutenak –43, 
45 urte…– eta zazpi urteren buruan 
ez dutenak bere burua ume bat 
zaintzeko gai ikusten. Egoera 
askok eragin dezakete familia 
batek azkenean adoptatzeari uko 
egitea.
Nola eragiten du herrialdeen arte-
ko giroak, gorabehera politi-
koek…?
Eragiten du. Batzuetan, eskaera 
gehiagori bidea ixten diete edo 
baldintzak aldatzen dituzte. 
Herrialdean zeuden espedienteak 
ebazten joaten dira, baina poli-
kiago; batzuetan, bidea itxi eta 
gero berriz irekitzen da; batzuek 
aldi baterako ixten dute, pilatu-
tako espedienteei erantzuteko, 
edo hango jendearen eskaera 
handitu egin delako; batzuetan, 
han ez delako ondo ikusten atze-
rritarrak euren umeak eroatera 
joan daitezen, eta kritika sozial 
bat sortzen delako…
umea etxean dago. beste etapa 
bat hasten da…
Umea hobeto edo okerrago ego-
kitzea umearen esperientziaren, 
gurasoak zein trebeak diren, zein 
malguak diren… horren denaren 
araberakoa da. Ume guztiek ez 
diete aldaketei berdin erantzuten, 
baina konturatu behar gara ume 
batendako izugarrizko aldaketa 
dela berak ezagutzen duen ingu-
runetik ezagutzen ez duen beste 
batera aldatzea; batzuetan, arra-
za-ezaugarri, klima, usain, zapo-
re… desberdinekin. Gurasook, 
umeak ahalik eta azkarren inte-
gra daitezen, nahi gabe, prozesua 
zailtzen duen presioa egiten dugu 
batzuetan. 

Rosa Barrio, lantokian.  |   uMe alaia

rosa barrio | gipuzkoako ume Alaia elkarteko gizarte langilea

"benetan adoptatu nahi duten familiek 
hasierako ideiak aldatu behar izaten dituzte" 

ume alaiako kideak dioenez, adinaren eta epeen gaineko usteak sarri ez dira betetzen

debagoienean 20 eta 25 familia artean dira ume alaia elkarteko bazkide

"txikitu egin da 
nazioartean 
adoptatzeko 
eskaera kopurua"

"Hemen, zorionez, 
ume gutxiri egiten 
zaio uko eta gutxi 
daude adoptatzeko"

"Adoptatzeko bi 
urte itxoitea espero 
zuten batzuek zazpi 
ere badaroate zain"

B
ata, oihuka eta garrasika bere onetik aterata. Bestea, 
barrez eta negar malkotan aldi berean, zotinari ezin 
eutsiz. Hirugarrena, txiza praketan bera zeriola. Hirurak 
lepotik helduta leku publiko batean. Alkohol maila, gure 

gizartean onartzen den horietakoa. 
Ez ziren Justin Bieber ikustera joandako hiru neska nerabe 

babalore melenga. Hiru gizonkote heldu eta mardul ziren joan 
zen domekan Eibarko Ipuruan euren futbol taldea lehen aldiz 
lehen mailara igo zela ospatzen, sentimenduek gainezka eginda.

Errelatoa egiazkoa da, eta txundituta nauka. Ez baitago munduan, 
nik ez dut ezagutzen behintzat, 
horrelako emozio koletiborik sor-
tzeko gai den beste ezer. Izan dira 
gertakari gogoangarriak politikan, 
erlijioan, kulturan, bestelako kiro-
letan, gizartean emozioak sorre-
razteko beste, baina horietako bat 
ere ez zaio orpora iristen futbo-
lari. ETAren su-eten iraunkorra-
ren iragarpena, norbere alderdia 
hauteskundeetan gailentzea, Tou-
rra, Bruce Springsteenen kontzertua… Gertakizun garrantzitsuak, 
masiboak, pertsonen sensibilitatea uki dezaketenak, emozioa sor 
dezaketenak, baina bat ere ez da konparagarria futbolak sorrerazten 
duela erakutsi diguten hori bezalakoa.

Oro har (orokortasunak orokortasun) gizonkote heldu mar-
dulek ez dituzte euren emozioak modu nabarmenean erakusten 
jende aurrean, ez gure gizartean behintzat. 

Bi galdera sortzen zaizkit orduan: zer dauka futbolak gainez-
kako sentimenduak eragiteko gai dena pertsonengan, eta zer 
dela eta gizon horiek ez daukate pudorerik sentimenduak nabar-
men adierazteko futbola tartean, eta ostera ez bizitzako beste 
alderdi askotan? 

Galdera horietarako erantzunik topatu ez izanak gutxiengoan 
jartzen nau, badakit. Baina ikasi dut: ezin da gehiengoaren aurka 
egin, baina hala ere minorian bizitza asko dago. Eta emozio uga-
ri sortzerik eta adierazterik. Nahiz eta praketan txiza egin ez. 

ElENA lAKA
goiena.net/komunitatea/

Hiru morroi lepotik helduta

"gehiengoaren 
aurka ezin da egin, 
baina minorian 
bizitza asko dago"

z a b a l i k

L
anbidek oraindik ez du behar adinako kalitatezko zerbitzua 
ematen. Ez diot nik, Aburtok berak baizik. Hori esan zue-
nean, akaso gogoan zuen orain kontatuko dizuedan Lanbi-
deren berezitasun bat. Enplegu publiko deialdietan, Lan-

bideren diru-sarreren bermeko errenta (RGI ezaguna) kobratzen 
duten hautagaiek dituzte aukera guztiak; RGIak eta subsidioak 
kobratzen ez dutenek –diru-sarrera bat ere ez dutenek– ia alperrik 
dute saiatzea ere. Pentsa dezakegu bidegabea dela, baina esango 
digute baduela bere logika (ekonomikoa): RGIak Lanbidek ematen 
dituenez, hortik kentzen duen bakoitzeko, zerbait aurreztuko du. 
"Ekonomia da, inozo hori!" (Carville). Jakina.

lEIrE KOrtAbArrIA | lkortabarria@goiena.com

Lan(gabe)bide

u s t e a k  u s t e

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

Berbaginak
Erramun turutarena
http://ene.turutarena.net/

Lana ote da hitzendako gure 
kontakizunak eraikitzea? 

Mingainaren latigopean 
dagiten esklabuak al dira 
oraindik? Edo buzo urdina 
janzten dute hitz proletoriook 
esnatu berri eztarria garbitzen 
dugunean? [...] Hiztegiko 
zenbat hitz daude langabezian? 
Axularren idatzietan diraute 
edo gainditu al dute 
gramatikaren etika 
protestantea? Ba ote da, 
deshazkundea aldarri, 
bizimodua orangutanen 
hizkuntzari eman dion berba 
kooperatiba arnarkistarik? [...]

Beraien aisialdian jostatzen 
diren aditzak, adibidez, ez 
nork, ez nori, ez nor kontutan 
hartu gabe. Aditz eta izenak 
onartuak ez diren adjektibo eta 
adberbio orgiak. Galdera 
ikurra daramaten erantzun 
hitzak. Hizkuntza-aberriaren 
gainetik elkar eragiten dieten 
hitz-kolax eleanitzak. Menpeko 
perspausen menpeko perpaus 
berba-kate amaigabeak.

Poesia. 
Poesia baino ez zaigu 

gelditzen eguneroko lanaren 
kontakizun merketik ihes 
egiteko.

Malkoak eta 
izarrak
mikel Irizar
http://blogak.goiena.net/piperrautsa/

Rabindranath Tagore indiar 
idazle ospetsuaren erranairua: 
"Negar egiten baduzu eguzkia 
sartzen delako, zure malkoek ez 
dizute utziko izarrak ikusten". 

Gertatzen da, gurean behin 
eta berriro. Egunotan gertatu 
diren bi adibide.

Bat: Ordiziako tren geltokia. 
Euskaldunek euskaraz egin eta 
Renfeko zaindariak 
gaztelaniara behartu nahi. 
Euskaldunak tinko eta 
zaindariek ertzaintzari deitu. 
Etorri eta hauek ere 
euskaldunak gaztelaniara 
behartu nahi. Euskaldunak 
tinko eta guztien portaera 
salatu. Azkenean bai Renfek eta 
bai Ertzaintzak barkamena 
eskatu dute. Eta hala ere 
euskaldun askok negar egin du, 
Espainiaren boterea handia 
delako. Eta malkoek ez diete 
utzi ikusten euskaldunek 
irabazi dutela, botere 
estrukturalari aurre egin 
dakiokeela indar morala eta 
jarrera duina erakutsi ezkero. 
Egoera asko aldatu behar dira 
euskara normalizatzeko, eta 
euskaltzaleon aktibazioa 

giltzarri izango da bide 
horretan.

Bi: Telebistan Coca-Colaren 
iragarkia eta bertan aktore 
Gorka Sanchez. Bat batean 
argitaratzen da presoen 
eskubideen alde aritzen dela eta 
konpainiak iragarkia erretiratu 
egiten du. Are gehiago, 
biktimei barkamena eskatu. 
Eta erreakzioa hasten da. 
Gorkak bere bertsioa ematen 
du, bikain, eta sare sozialak 
berotzen hasi, gero eta beroago. 
Biharamunean Coca-Colak dio 
iragarkia berez zegoela 
iraungita, manipulatuak sentitu 
direla eta Gorkarekin 'ia 
desenkusatu ere' egin direla. 
Eta hala ere negarra, aldeko 
bateko biktimek Espainian 
duten boterea beste behin ere 
agerian geratu delako. Eta 
zenbaiti malkoek ez diote 
ikusten utzi hemen ere hanka 
sartu zuenak atzera egin duela 
eta 'ia desenkusatzera' behartua 
izan dela. Hau da, erasoari 
aurre egiteko adina indar izan 
dela. Eta hurrengoan ere izan 
daitekeela, kontzientzia 
elikatzen badugu.

Negar egin zalea naiz, baina 
emozioak eraginda. Erasoen 
aurrean negarra baino nahiago 
dut erresistentzia morala. 
Eraginkorragoa da eta, gainera, 
ikusi egin daitezke lortutako 
garaipenak.

k a l e  i n k e sta

Flora
rodriguez 
bergara

"Zaila da erantzutea. 
Egia da lanpostuak 
sortuko dituela, baina 
kalte ekologikoak ere 
eragingo ditu; osasuna 
zaindu beharrekoa da".

iñaki
ibarbe 
bergara

"Eraiki zutenean kontra 
nengoen, eta orain ere ez 
dut begi onez ikusten. 
Gainera, egungo arriskua 
are larriagoa da, zentrala 
zaharkituta baitago".

julia
cid 
bergara

"Krisian gaude, eta 
horrelako aukera bati ezin 
diogu ezetzik esan. 
Zentralak inguruan 
lanpostuak sortu behar 
baditu, ireki dezatela".

aMaia
uriarte 
bergara

"Gaizki iruditzen zait. 
Batetik, eragin eremuan 
gauden biztanleontzat 
arriskutsua delako, eta, 
bestetik, ingurumena ere 
kaltetuko duelako".

Zer irudituko litzaizuke Garoña berriro irekitzea?
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gipuzkoako
Foru Aldundia

Arrasateko
udala

bergarako
udala

Aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

Oñatiko
udala

Antzuolako
udala

Aramaioko
udala

Elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

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

argitaratzailea goiena komunikazio 
Taldea kooperatiba Elkartea
E05 basabe poligonoa, 
20550 ArETXAbALETA
lehendakaria Aitor izagirre 
zuzendari nagusia iban Arantzabal

zuzendaria  Eneko Azkarate  
erredaktore burua ubane madera
sailetako arduradunakXabi urtzelai 
(kirola), iñaki iturbe (diseinua), mireia 
Larrañaga (publizitatea)  

asteburuko edizio arduraduna 
Leire kortabarria
Maketazioa iñaki iturbe, kepa martelo
argazkilaria imanol Soriano
Publizitatea mireia Larrañaga, 
Amaia mundiñano, ziortza martin, 
imanol Elortza  
testuen zuzenketa Sergio Azkarate
harpidetza eta banaketa marta Leturia 
administrazioa Agurtzane gaintzarain, 
Ane berezibar, iratxe bengoa

egoitza nagusia - goiena PaPera
ArrAsAte 20500: 
Otalora Lizentziaduna 31  |  132 posta-kutxa  
Tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00
berriak@goiena.com

orDezkaritza
AretxAbAletA 20550: 
E05 basabe poligonoa
Tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 09

Publizitatea Aretxabaleta 20550 
E05 basabe poligonoa  |  Tel.: 943 25 05 05 
Faxa: 943 25 05 09  |  publi@goiena.com

harpidetza Aretxabaleta 20550 
E05 basabe poligonoa  |  Tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.com

lege gordailua:  SS-0088/04
issn: 2173-707X
tirada: 5.000 ale
Difusioa: 4.383 ale

KOMUNIKAZIO tAlDeA

LAguNTzAiLEAk

lEIrE KOrtAbArrIA  |  arrasate

Orain gutxi egin dute Araba, Biz-
kaia eta Gipuzkoako Ume Alaia 
elkarteek batera antolatutako lehe-
nengo ekitaldia: Implicados/as en 
la adopción. Reflexiones personales 
y profesionales jardunaldia, Gas-
teizko Biltzar eta Erakusketa Jau-
regian. Gipuzkoako Ume Alaia 
elkarteak 234 familia ditu bazkide, 
horietatik 20 eta 25 artean Deba-
goienekoak; Bizkaiko elkarteak 
300 bat ditu, eta Arabakoak, iaz 
sortuak, 30 bat.
Norendako da ume Alaia eta ze 
zerbitzu ematen ditu?
Adoptatzeko interesa duten per-
tsonendako elkartea da. Batez 
ere, gure bazkide dira umeak 
adoptatu dituzten familiak, bai-
na oraindik adoptatu ez duten 
banaka batzuk ere baditugu. 
Horrez gain, gure bazkide dira 
ere seme-alaba adoptatuak diren 
helduak.

Etengabeko formazio progra-
ma eskaintzen dugu; hilero anto-
latzen dugu ekintzaren bat, eta 
adopzioan edo hezkuntzan adi-
turen bat dator hitzaldia edo 
jardunaldiak egitera. 

Egokitasun agiria baduten 
baina adoptatzeko zain daude-
nendako tailerrak ere ematen 
ditugu; baita dagoeneko seme
-alaba etxean duten gurasoen-
dako tailerrak ere. Horietan, 
eguneroko arrakastak eta zail-
tasunak konparti ditzakete. 5-6 
urtetik aurrerako umeek gaita-
sunak indartzeko tailerrak ere 
baditugu; nerabeendako bi tai-
ler, eta seme-alaba nerabeak 
dituzten gurasoendako beste 
bat. Bakarkako aholkularitza 
psikologiko zerbitzua eta hez-
kuntza-aholkularitza programa 
ere badauzkagu.
Zenbat familia daude adoptatzeko 
zain?
Gipuzkoan, 200 eta 300 artean.
Ze tramite egin behar dituzte?
Gipuzkoako Foru Aldundiak du 
adingabekoen babes eskumena, 
eta adopzioa adingabekoen babes 
neurri bat da; beraz, lehenengo, 
Aldundiak ematen duen formazioa 
jaso behar dute. Adopzioa zer 
den informatzen dituzte, eskaera
-dokumentuak ematen dizkiete 
eta egokitasun balorazioa egiten 
diete; adoptatzeko pasaporte bat 
modukoa da hori.

Gero, atzerrian adoptatu 
behar badute, beste herrialde 
horren eskaerak bete behar 
dituzte: kasu batzuetan, 30 urte-
tik gorakoa izatea; edo ezkon-
dutako bikotea izatea.
Ze laguntasun jasotzen dute fami-
liek prozesuan zehar?

Adoptatzea zer den hobeto jaki-
teko aukera dute; adoptatu aurre-
tik zein adoptatu eta gerorako 
laguntasun zerbitzuak daude; eta 
adoptatu eta gerorako zerbitzuak 
bai Foru Aldundiak bai Ume 
Alaiak ematen dituzte.
badago hemen bertan adoptatze-
ko aukerarik?
Nazioarteko adopzioa ikusten da 
gehien, baina orain, bertarako 
eta atzerrirako adopzio eskaerak 
oso parekatuta daude. Nazioar-
terako gutxi dira orain, azken 
urteotan asko gutxitu delako 
kopurua, baina, herrialde asko-
tara doazenez, oraindik ume 
gehiago adoptatzen dira nazioar-
tetik hemen bertakoak baino. 
Gainera, gurean, zorionez, ume 
gutxiri egiten zaio uko eta horre-
gatik gutxi daude adoptatzeko 
moduan.
Ze herrialdetan egiten dira adopzio 
eskaera gehien?
Gaur egun Gipuzkoan dauden 
ume adoptatu gehienak Kolonbia, 
Txina, Errusia, Etiopia, Erruma-
nia, Ukrainia eta Bulgariakoak 
dira. Oraingo eskaera gehienak 
Errusiara eta Kolonbiara doaz. 
Eskaera bakarra dute Afrikako 
zenbait herrialdek, Latinoame-
rikako batzuek (Mexiko, Hondu-
ras…) eta Asiako batzuek (India, 
Filipinak…).
Zergatik herrialde horiek eta ez 
beste batzuk?
Familiek, lehenengo, honi begi-
ratzen diote: espedientea agudo 
samar ebatziko duen herrialdea 
izatea eta, gainera, ume txikiak 
ematea adoptatzeko. Baina, bene-
tan adoptatu nahi badute, ideia 
eta asmo horiek aldatzen joan 
behar dute. Azkenean, euren egoe-
ra herrialdeak eskatzen duenare-
kin bat datorren begiratu behar 
dute; bestetik, ume txiki osasun-
tsuak gero eta gutxiago dira; eta 
herrialde askok behar bereziak 
dituzten umeak adoptatzeko ger-
tu dauden familiei bakarrik ema-
ten diete adoptatzeko aukera: ume 
nagusitxoagoak –5, 6 edo 7 urte-
koak–, anai-arreba multzoak edo 
osasun arazoren bat edo desgai-
tasunen bat duten umeak. Ume 
hori hartzeko, prestakuntza han-
diagoa jaso eta benetan gertu egon 
behar du familiak.
Zenbat irauten du eta zenbat kos-
tatzen da adoptatzea?
Diru aldetik, askotariko egoerak 
daude. Herrialde batzuetan, adop-
zioa doan tramitatzen da, hemen 
bezala: Brasilgo estatu batzuetan, 
Mexikon… Kasu horretan, herrial-
dera joatea eta han egotea izango 
lirateke gastuak. Egonaldia ere, 
herrialde batzuetan, aste bete 

edo 10 egunekoa izaten da; beste 
batzuetan, lau hilabetekoa, eta 
tarteko asko. 

ECAI batek parte hartzen badu, 
zertxobait garestiagoa da proze-
sua, baina herrialdearen arabe-
rakoa ere bada: batzuek adopta-
tzearren tarifa batzuk dituzte, 
5.000 euroetatik 30.000 euroetara, 
kasuan kasu.
urteak ere har ditzake adopzio pro-
zesuak…
Gauza askoren araberakoa da 
hori; tartean, umearen profila. 
Herrialde batek zabalik baditu 
aukera guztiak, ume txikietara-
ko luzeago itxoin behar da, eskae-
ra gehiago dituztelako, eta ume 
gutxi eta eskatzaile asko badau-
de, luzatu egiten da: lau, bost, sei 
urte edo gehiago izan daitezke. 
Hala, 2004tik 2006ra Txinan adop-
tatzeko eskaera egin zuten fami-
liendako, une hartan urte eta 
erdi edo bi urteko itxoinaldia 
zegoen, baina gerora zazpi urte 
ere izan zitezkeen, eta, kasu 

batzuetan, oraindik hori baino 
luzeago jo dezake.

Psikologikoki gogorra da, 
itxoiteko gertu egon behar dela-
ko; beste kasu batzuetan, Erru-
sian, adibidez, familiak hara doaz 
eta ez dute eurek uste zuten umea 
aurkitzen, hau da, 2 urteko ume 
osasuntsua, baizik eta kalte edo 
gutxitasun handia duen 2 urtekoa, 
eta batzuk ez daude horretarako 
gertatuta; orduan, umerik gabe 
datoz, baina sufrimendu horrekin, 
hurrengo ze ume asignatuko 
dieten ezin jakinda eta zalantza 
horrekin; edo denbora luzeago 
behar izanda umea onartzeko, 
eta horrek epeak luzatzen ditu.
Prozesu batzuk zapuztu egiten dira, 
familiek ez dute adoptatzen…
Bai; adibidez, prozesua oso beran-
du hasi bazuten, edo beste ume 
bat baldin badaukate eta bien 
arteko adin aldea handiegia egin 
baldin bada; badaude ere bitarte 
horretan haurdun geratzen dire-
nak, gaixotu egiten direnak, edo 
hasieran adin bat zutenak –43, 
45 urte…– eta zazpi urteren buruan 
ez dutenak bere burua ume bat 
zaintzeko gai ikusten. Egoera 
askok eragin dezakete familia 
batek azkenean adoptatzeari uko 
egitea.
Nola eragiten du herrialdeen arte-
ko giroak, gorabehera politi-
koek…?
Eragiten du. Batzuetan, eskaera 
gehiagori bidea ixten diete edo 
baldintzak aldatzen dituzte. 
Herrialdean zeuden espedienteak 
ebazten joaten dira, baina poli-
kiago; batzuetan, bidea itxi eta 
gero berriz irekitzen da; batzuek 
aldi baterako ixten dute, pilatu-
tako espedienteei erantzuteko, 
edo hango jendearen eskaera 
handitu egin delako; batzuetan, 
han ez delako ondo ikusten atze-
rritarrak euren umeak eroatera 
joan daitezen, eta kritika sozial 
bat sortzen delako…
umea etxean dago. beste etapa 
bat hasten da…
Umea hobeto edo okerrago ego-
kitzea umearen esperientziaren, 
gurasoak zein trebeak diren, zein 
malguak diren… horren denaren 
araberakoa da. Ume guztiek ez 
diete aldaketei berdin erantzuten, 
baina konturatu behar gara ume 
batendako izugarrizko aldaketa 
dela berak ezagutzen duen ingu-
runetik ezagutzen ez duen beste 
batera aldatzea; batzuetan, arra-
za-ezaugarri, klima, usain, zapo-
re… desberdinekin. Gurasook, 
umeak ahalik eta azkarren inte-
gra daitezen, nahi gabe, prozesua 
zailtzen duen presioa egiten dugu 
batzuetan. 

Rosa Barrio, lantokian.  |   uMe alaia

rosa barrio | gipuzkoako ume Alaia elkarteko gizarte langilea

"benetan adoptatu nahi duten familiek 
hasierako ideiak aldatu behar izaten dituzte" 

ume alaiako kideak dioenez, adinaren eta epeen gaineko usteak sarri ez dira betetzen

debagoienean 20 eta 25 familia artean dira ume alaia elkarteko bazkide

"txikitu egin da 
nazioartean 
adoptatzeko 
eskaera kopurua"

"Hemen, zorionez, 
ume gutxiri egiten 
zaio uko eta gutxi 
daude adoptatzeko"

"Adoptatzeko bi 
urte itxoitea espero 
zuten batzuek zazpi 
ere badaroate zain"

B
ata, oihuka eta garrasika bere onetik aterata. Bestea, 
barrez eta negar malkotan aldi berean, zotinari ezin 
eutsiz. Hirugarrena, txiza praketan bera zeriola. Hirurak 
lepotik helduta leku publiko batean. Alkohol maila, gure 

gizartean onartzen den horietakoa. 
Ez ziren Justin Bieber ikustera joandako hiru neska nerabe 

babalore melenga. Hiru gizonkote heldu eta mardul ziren joan 
zen domekan Eibarko Ipuruan euren futbol taldea lehen aldiz 
lehen mailara igo zela ospatzen, sentimenduek gainezka eginda.

Errelatoa egiazkoa da, eta txundituta nauka. Ez baitago munduan, 
nik ez dut ezagutzen behintzat, 
horrelako emozio koletiborik sor-
tzeko gai den beste ezer. Izan dira 
gertakari gogoangarriak politikan, 
erlijioan, kulturan, bestelako kiro-
letan, gizartean emozioak sorre-
razteko beste, baina horietako bat 
ere ez zaio orpora iristen futbo-
lari. ETAren su-eten iraunkorra-
ren iragarpena, norbere alderdia 
hauteskundeetan gailentzea, Tou-
rra, Bruce Springsteenen kontzertua… Gertakizun garrantzitsuak, 
masiboak, pertsonen sensibilitatea uki dezaketenak, emozioa sor 
dezaketenak, baina bat ere ez da konparagarria futbolak sorrerazten 
duela erakutsi diguten hori bezalakoa.

Oro har (orokortasunak orokortasun) gizonkote heldu mar-
dulek ez dituzte euren emozioak modu nabarmenean erakusten 
jende aurrean, ez gure gizartean behintzat. 

Bi galdera sortzen zaizkit orduan: zer dauka futbolak gainez-
kako sentimenduak eragiteko gai dena pertsonengan, eta zer 
dela eta gizon horiek ez daukate pudorerik sentimenduak nabar-
men adierazteko futbola tartean, eta ostera ez bizitzako beste 
alderdi askotan? 

Galdera horietarako erantzunik topatu ez izanak gutxiengoan 
jartzen nau, badakit. Baina ikasi dut: ezin da gehiengoaren aurka 
egin, baina hala ere minorian bizitza asko dago. Eta emozio uga-
ri sortzerik eta adierazterik. Nahiz eta praketan txiza egin ez. 

ElENA lAKA
goiena.net/komunitatea/

Hiru morroi lepotik helduta

"gehiengoaren 
aurka ezin da egin, 
baina minorian 
bizitza asko dago"

z a b a l i k

L
anbidek oraindik ez du behar adinako kalitatezko zerbitzua 
ematen. Ez diot nik, Aburtok berak baizik. Hori esan zue-
nean, akaso gogoan zuen orain kontatuko dizuedan Lanbi-
deren berezitasun bat. Enplegu publiko deialdietan, Lan-

bideren diru-sarreren bermeko errenta (RGI ezaguna) kobratzen 
duten hautagaiek dituzte aukera guztiak; RGIak eta subsidioak 
kobratzen ez dutenek –diru-sarrera bat ere ez dutenek– ia alperrik 
dute saiatzea ere. Pentsa dezakegu bidegabea dela, baina esango 
digute baduela bere logika (ekonomikoa): RGIak Lanbidek ematen 
dituenez, hortik kentzen duen bakoitzeko, zerbait aurreztuko du. 
"Ekonomia da, inozo hori!" (Carville). Jakina.

lEIrE KOrtAbArrIA | lkortabarria@goiena.com

Lan(gabe)bide

u st e a k  u st e

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

Berbaginak
Erramun turutarena
http://ene.turutarena.net/

Lana ote da hitzendako gure 
kontakizunak eraikitzea? 

Mingainaren latigopean 
dagiten esklabuak al dira 
oraindik? Edo buzo urdina 
janzten dute hitz proletoriook 
esnatu berri eztarria garbitzen 
dugunean? [...] Hiztegiko 
zenbat hitz daude langabezian? 
Axularren idatzietan diraute 
edo gainditu al dute 
gramatikaren etika 
protestantea? Ba ote da, 
deshazkundea aldarri, 
bizimodua orangutanen 
hizkuntzari eman dion berba 
kooperatiba arnarkistarik? [...]

Beraien aisialdian jostatzen 
diren aditzak, adibidez, ez 
nork, ez nori, ez nor kontutan 
hartu gabe. Aditz eta izenak 
onartuak ez diren adjektibo eta 
adberbio orgiak. Galdera 
ikurra daramaten erantzun 
hitzak. Hizkuntza-aberriaren 
gainetik elkar eragiten dieten 
hitz-kolax eleanitzak. Menpeko 
perspausen menpeko perpaus 
berba-kate amaigabeak.

Poesia. 
Poesia baino ez zaigu 

gelditzen eguneroko lanaren 
kontakizun merketik ihes 
egiteko.

Malkoak eta 
izarrak
mikel Irizar
http://blogak.goiena.net/piperrautsa/

Rabindranath Tagore indiar 
idazle ospetsuaren erranairua: 
"Negar egiten baduzu eguzkia 
sartzen delako, zure malkoek ez 
dizute utziko izarrak ikusten". 

Gertatzen da, gurean behin 
eta berriro. Egunotan gertatu 
diren bi adibide.

Bat: Ordiziako tren geltokia. 
Euskaldunek euskaraz egin eta 
Renfeko zaindariak 
gaztelaniara behartu nahi. 
Euskaldunak tinko eta 
zaindariek ertzaintzari deitu. 
Etorri eta hauek ere 
euskaldunak gaztelaniara 
behartu nahi. Euskaldunak 
tinko eta guztien portaera 
salatu. Azkenean bai Renfek eta 
bai Ertzaintzak barkamena 
eskatu dute. Eta hala ere 
euskaldun askok negar egin du, 
Espainiaren boterea handia 
delako. Eta malkoek ez diete 
utzi ikusten euskaldunek 
irabazi dutela, botere 
estrukturalari aurre egin 
dakiokeela indar morala eta 
jarrera duina erakutsi ezkero. 
Egoera asko aldatu behar dira 
euskara normalizatzeko, eta 
euskaltzaleon aktibazioa 

giltzarri izango da bide 
horretan.

Bi: Telebistan Coca-Colaren 
iragarkia eta bertan aktore 
Gorka Sanchez. Bat batean 
argitaratzen da presoen 
eskubideen alde aritzen dela eta 
konpainiak iragarkia erretiratu 
egiten du. Are gehiago, 
biktimei barkamena eskatu. 
Eta erreakzioa hasten da. 
Gorkak bere bertsioa ematen 
du, bikain, eta sare sozialak 
berotzen hasi, gero eta beroago. 
Biharamunean Coca-Colak dio 
iragarkia berez zegoela 
iraungita, manipulatuak sentitu 
direla eta Gorkarekin 'ia 
desenkusatu ere' egin direla. 
Eta hala ere negarra, aldeko 
bateko biktimek Espainian 
duten boterea beste behin ere 
agerian geratu delako. Eta 
zenbaiti malkoek ez diote 
ikusten utzi hemen ere hanka 
sartu zuenak atzera egin duela 
eta 'ia desenkusatzera' behartua 
izan dela. Hau da, erasoari 
aurre egiteko adina indar izan 
dela. Eta hurrengoan ere izan 
daitekeela, kontzientzia 
elikatzen badugu.

Negar egin zalea naiz, baina 
emozioak eraginda. Erasoen 
aurrean negarra baino nahiago 
dut erresistentzia morala. 
Eraginkorragoa da eta, gainera, 
ikusi egin daitezke lortutako 
garaipenak.

k a l e  i n k e s ta

Flora
rodriguez 
bergara

"Zaila da erantzutea. 
Egia da lanpostuak 
sortuko dituela, baina 
kalte ekologikoak ere 
eragingo ditu; osasuna 
zaindu beharrekoa da".

iñaki
ibarbe 
bergara

"Eraiki zutenean kontra 
nengoen, eta orain ere ez 
dut begi onez ikusten. 
Gainera, egungo arriskua 
are larriagoa da, zentrala 
zaharkituta baitago".

julia
cid 
bergara

"Krisian gaude, eta 
horrelako aukera bati ezin 
diogu ezetzik esan. 
Zentralak inguruan 
lanpostuak sortu behar 
baditu, ireki dezatela".

aMaia
uriarte 
bergara

"Gaizki iruditzen zait. 
Batetik, eragin eremuan 
gauden biztanleontzat 
arriskutsua delako, eta, 
bestetik, ingurumena ere 
kaltetuko duelako".

Zer irudituko litzaizuke Garoña berriro irekitzea?
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h e r r i a k

mIrArI AltubE  |  arrasate

Nafarroa etorbidean dagoen 
Emaus Fundazioaren dendak 
agur esango du. Eta Bidekurtze-
ta kalean zabalduko duten Eko-
centerrak ongi-etorri. Ekainaren 
11n izango da hori, eta egunotan 
dabiltza azken lanak bukatu 
nahian. Gipuzkoako hirugarren 

denda izango da, Donostiakoaren 
eta Irungoaren atzetik. 

Begoña Cabaleiro Emaus Fun-
dazioko komunikazio arduradu-
naren esanetan Gipuzkoako 
eskualde guztietan izan gurako 
luke Emausek berrerabilpenean 
oinarritutako halako denda bat. 
Eta Arrasatek, gainera, balio 
erantsia du haren esanetan: "Deba-
goienean gure filosofiatik gertuan 
dagoen kooperatiben kultura 
dago, ekonomia solidarioan oina-
rritutako kultura, eta erantzuki-
zunez lan egiten dakite".

2.900 metro koadroko lokala
Biderkurtzetako Ekocenterrak 
2.900 metro koadro ditu bi solai-
rutan banatuta. Beheko partea 
itxita egongo da eta biltegi lanak 
egingo ditu: jasotako materiala 
gorde; sailkatu; kudeatu; eta behar 
den tokira bideratu. Sindesper-
dicio produktuak josteko tailerra 
ere bertan egongo da. Goiko par-
tea, ostera, denda izango da. 

Nafarroa etorbideko denda 
txiki geratzen hasita dago, izan 
ere material asko jasotzen dute 
eta gero saldu. Batetik, daude 
janztekoak, tartean, arropak, 
oinetakoak, poltsak eta osagarriak. 
Eta bestetik liburuak, jostailuak, 
sukaldeko tresnak eta altzariak. 

Ekocenterrean, gainera, etxetres-
na elektrikoak eta tresna elek-
tronikoak ere jasoko dituzte. 

Egun sei lagunek egiten dute 
lan: biltegian bik; dendan beste 
bik; eta Sindesperdicio markare-
kin lanean beste bik, tartean 
dendako arduradun den Jone 
Barquerok. Ekocenterrean sei 
horiek jarraituko dute, eta behar 
izanez gero gehiago hartu. Hori 
jakinik, hamabi lagunek ikastaroa 
egin zuten iazko udazkenean.

gizarteratu eta berrerabili
Emaus Fundazioaren helburuak 
bi dira: batetik, gizarteratzeko 

arazoak dituztenei lanerako auke-
rak erraztea, gizarteratze eta 
laneratze programak garatuta; 
eta bestetik, produktuen berre-
rabilpena sustatzea. Hain zuzen, 
Oihana Agirre Emauseko enpre-
sa solidarioaren arduradunak 
gogorarazi gura du etxeko edozein 
tresna bota aurretik Emausera 
bideratzeko: "Telefonoz deitu eta 
etxera joango gara bila. Gero 
geuk baloratzen dugu produktua 
eta sailkatu: ondo dagoena dendan 
saltzeko jarri eta besteak birzi-
klatzera bideratu". Iazko datuen 
arabera 677 lagunen deiak jaso 
zituzten Arrasateko dendan.

Badator Ekocenterra
ekainaren 11n zabalduko du emausek eta gipuzkoako hirugarrena da 

bidekurtzetako dendak 2.900 metro koadro ditu bi solairutan banatuta

Oraindik Nafarroa etorbidean dagoen Emaus Fundazioaren denda.  |   M.a.

arrasate

Ekocenterraren aurrealdea Bidekurtzeta kalean.  |   irati goitia

"Ekocenterra 
zabaldutakoan 
jakingo dugu 
langile gehiago 
behar dugun"
nafarroa etor-
bideko denda-
ko arduraduna 
da eta eko-
centerraren 
a r d u r a  e r e 
berak izango du.
Erronka handia  duzue 
eskuartean…
bai, eta egunotan oso lanpe-
tuta gabiltza. hasiera batean 
oraingo dendako materiala 
eroango dugu bakarrik eta 
poliki-poliki joango gara han-
ditzen.
langile berririk hartzeko 
asmorik baduzue?
orain sei gaude eta horiek 
joango gara, baina seguru asko 
gehiago beharko ditugu, lanean 
hasitakoan jakingo dugu. 
2009an ere hiru bakarrik hasi 
ginen eta ikusi orain. 
Eta Sindesperdicio tailerra-
rekin jarraituko duzue?
bai horixe. Publizitatea ira-
gartzeko banderekin egiten 
ditugu sindesperdicio mar-
kako osagarriak: poltsak, diru
-zorroak, karpetak… bandera 
horiek oihalaren eta plastikoa-
ren arteko nahastea dute eta 
ezin dira birziklatu, hortaz, 
beste erabilera bat ematen 
diegu guk.
Zabaldu zenutenetik beze-
ro aldaketarik egon den 
igarri duzue?
bai. hasieran etorkinak ziren 
gehiago, baina orain bertako 
kontsumitzaileak daude, bai-
ta kontsumo arduratsuan 
sinisten dutenak ere. eta 
bitxien eta antzinako altzarien 
bila datorrenik ere badago.
Krisi ekonomikoaren eragi-
na igarri duzue?
bai; batez ere jasotzen ditugun 
produktuen kalitatea jaitsi egin 
dela igarri dugu. Jendeak ez 
ditu lehen bezain erraz bota-
tzen, gehiago erabilita dakar-
tza, eta ondorioz egoera eska-
sagoan daude. 
Ekocenterra zabaldutakoan 
nora eroan produktuak?
gurago dugu telefonoz deitu 
eta geu joatea bila. hona zen-
bakia: 902 45 58 55. Kendu 
gura diren produktuak garbi-
gunera eraman behar badira 
bakarrik kobratzen dugu.

jone barquero 
dendaKo arduraduna

goiena

"Produktuen 
kalitateak behera 
egin du krisiagatik"

Kronologia
2008a Joskintza tailerra 
antolatu eta lehenengo 
lanak egiten hasi ziren.

2009ko urria Denda 
zabaldu zuten Nafarroa 
etorbidean hiru 
langilerekin.

2010a Lokalez aldatu eta 
aurrealdetik egin zioten 
sarrera dendari. 

2011 Altzariak, liburuak… 
jarri zituzten salgai arropa 
dendaren alboko lokalean.

2014ko ekainak 11 
Ekocenterraren 
inauguratze ekitaldia. 
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Kiko Veneno eta haren taldekideek ikuskizun aparta eskaini zuten zapatu gauean Biteri plazan.  |   a.a.Mery May arrasatearra zapatuan, Biteri plazan.  |   a.a.

Krepeak egiten zituzten postua beteta zegoen zapatu iluntzean.  |   a.a.

Eusko Labeleko pintxoak prestatzen.  |   a.a.

Betagarri taldearen kontzertua, egubakoitzean.  |   MoniKa Montero Jaialdira hurbildutako familia horrek ederto gozatu zuen zapatuko ekitaldietan.  |   a.a. 

Arrasateko The Potes taldea, atzo, Herriko plazako agertokian.  |   J. arantzabal

Haur eta helduak Ibai Arteren umeen gunean, zapatuan.  |   e.filarMendi

Mutikoa kutxen dorrean jolasean, zapatuan.  |   eKaitz filarMendi

I.g. / A.A.  |  arrasate

Eguraldi txarraren eragina izan 
du aste bukaera osoan, Arrasaten 
egin duten Mundumira, Mundu-
ko kulturen jaiaren bederatziga-
rren aldiak, batez ere zapatu 
iluntzera arte. Momentu horre-
tatik aurrera, atertu egin zuen 
eta jaialdiak bizitasuna hartu 
zuen. 

Ekitaldi gehienekin aurrera 
egin bazuten ere –Zero Zaborrek 
antolatutako zapatuko bizikleta 
martxa bertan behera gelditu 
zen–, goibeldu egin ziren ekintza 
batzuk edo ez zuten beste aldi 
batzuetan besteko jenderik batu. 
Hala ere, antolatzaileak, Deba-
goieneko Mankomunitatea, Sua 
Argitaletxea eta GinMusica, gus-
tura dira aurtengo emaitzarekin 
eta eskertu gura izan dute jaial-
dian parte hartu duten erakunde, 
herritar eta elkarteak. 

txikiak ere haundien mailan 
Askotariko musika emanaldiekin 
gozatzeko aukera eman du jaial-

diak; horien artean, izen handiak 
zeuden, Kiko Veneno eta Beta-
garri, besteak beste. Aurreikus-
penak bete zituzten horiek eta 
Biteri plaza bete zuten biek ala 
biek, bertaratutako adin askota-
riko zaleak dantzan jarriz. Bazi-
ren, baina, horren famatuak ez 
direnak baina handien maila 
erakutsi zutenak eta ikusle asko 
hurbilarazi zituztenak, horien 
artean herriko The Potes eta 
Mery May taldeenak.

jakiekin munduan bidaiatuz 
Seber Altube plazan izan dira 
askotariko gastronomia postuak, 
bertakoak eta kanpokoak. Goie-
rriko taloak eta Eusko Label oilas-
ko pintxoek arrakasta izan zuten, 
baina baita kanpokoek ere: kebab, 
pizza, krepeak, Argentinako parri-
llak, patatak eta mojitoak eta 
munduko beste jaki batzuek. Herri-
ko plazan ere izan zen zer dasta-
tu, Atisha elkartearen postuan 
eta txokolate egilearen tailerrean. 

Izan ere, Lleidako artisau batek 
aintzina egiten zen moduan txo-
kolatea egin eta egiten erakutsi 
zuen; herritarrek ere izan zuten 
txokolatea egiteko aukera.

GKEk ere euren postuak ipi-
ni zituzten eta, taldeen esanetan,  
euripean ere elkartasuna eraku-
tsi zuten jaialdira etorritakoek.

hitzaldiak eta tailerrak 
Askotarikoak izan dira Kultura-
ten egin diren hitzaldiak eta 

mahai-inguruak. Egubakoitzekoek 
izan zuten jende kopuru aldetik  
arrakasta handiena. Antolatzai-
leen esanetan, batez beste hama-
bost lagun inguru batu dira ber-
baldietan; ontzat eman dute 
kopuru hori, formatu txikiko 
hitzaldiak zirelako. 

Aldiz, Debagoieneko Zero 
Zabor taldearen dokumental ema-
naldiek ez zuten espero beste 
jende erakarri, seguru asko, nola-
bait esatearren, karparen ilun-
tasunak jendea beldurtuta.

artisauak, gustura
Arrasateko Eskuartean elkarteko 
artisauak gustura ziren salmen-
tekin; eguraldiak lagundu ez arren, 
asko saldu zutela esan ziguten 
artisau batzuek, eta tailerrek ere 
erantzun ona izan zuten.  

Bederatzigarren Mundumirarekin 
toki askotako bisitariak gurean

askotariko adin eta zaletasunetarako aukera izan da aste bukaeran arrasaten

eguraldiaren baldintzapean bada ere, antolatzaileek balorazio positiboa egin dute

mundumira jaialdiko 
informazio gehiago: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.

elvira barcelo 
artisaua

"Araiatik etorri gara. Ilerako 
orratzak saltzen ditugu. Guk geuk 
diseinatzen ditugu eta baita egin 
ere, Katalunian, zehazki. Jendeak 
asko baloratzen du hori".

julen Miguel 
arrasate

"Herriko plazako postu batetatik 
Nafarroako kanpinetako liburuxkak 
hartu ditut. Udan bertara joateko 
asmoa dugu eta ondo dago hemen   
horrelako informazioa izatea".

Monse eta txaro 
saltzaileaK

"Janari mexikarra eskaintzen 
dugu: takoak eta natxoak. Jendeak 
gustuko dituela esango genuke. 
Hirugarrengoz etorri gara 
Mundumirara eta pozik gaude".

Martxel eta ana 
arrasate

"Postuak ikusten gabiltza, ea ze 
gauza berri aurkitzen dugun... 
Egun pasa etorri gara. Esaerak 
esaten duen bezala: eguraldi 
txarrari, aurpegi ona".

jon Murgiondo 
saltzailea

"Hiru motatako gazta ekarri dugu: 
behiena, ardiena eta ahuntzena. 
Euria ari du, baina animatuta doa 
azoka eta pozik gaude. Lehen aldiz 
etorri gara Mundumirara".

Amaia antzokian egin zuten Herritmo ikuskizuneko une bat.  |   Josetxo arantzabal

Bubulum Gobernuz Kanpoko Erakundearen postua, Herriko plazan.  |   e.f.

Intermon Oxfam GKEren tonbolan zortea probatzen.  |   a.a.

datua

Horrenbeste dira AMS, Zazpi 
Udaberri eta TEPEZ 
Debagoieneko GKEek zapatuan 
banatu zituzten Eusko 
Labeleko oilasko pintxoak.

450
Pintxo

Biteri plazan eta Herriko 
plazan izan dira agertoki 
nagusiak. Erdiguneko kaleetan 
ere izan dira musikaz 
gozatzeko aukerak ere. 

12
MusiKa eManaldi

Amaia Antzokia bete egin zen 
atzo, domeka, Kukai dantza 
taldeak, Oreka Tx eta Kalakan 
taldeek egindako Herritmo 
ikuskizunaz gozateko.

789
iKusle
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Kiko Veneno eta haren taldekideek ikuskizun aparta eskaini zuten zapatu gauean Biteri plazan.  |   a.a.Mery May arrasatearra zapatuan, Biteri plazan.  |   a.a.
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Haur eta helduak Ibai Arteren umeen gunean, zapatuan.  |   e.filarMendi
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I.g. / A.A.  |  arrasate
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behiena, ardiena eta ahuntzena. 
Euria ari du, baina animatuta doa 
azoka eta pozik gaude. Lehen aldiz 
etorri gara Mundumirara".
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eKaitz filarMendi

Emakumeendako bizikleta tailerra egin zuten zapatuan 
Oñatiko gaztelekuan. Zulatzeak izan ziren gaia eta hala, zein 
zulatze mota dauden eta horiek nola konpondu erakutsi zuten. 
Hamar emakumek hartu zuten parte Leire Altubek gidatutako 
saioan.

Bizikletak konpontzeko tailerra

eKaitz filarMendi

Zapatuan, SUDCek eta Udalak antolatuta, Arrasateko erretiratuen 
elkarte guztiak batu ziren bazkaritarako Musakola kiroldegian. Ohi 
moduan, bazkariko emakume eta gizonezko zaharrenak omendu 
zituzten: aurten, 94 urteko Francisca Ugartek eta 96 urteko 
Sebastian Artolak jaso dute oroigarria udal ordezkarien eskutik. 

Ia 800 laguneko bazkaria

Miren arregi

Bertako komertzioak eta merkataritza biziberritzeko helburua duen 
Bergara Bizi egitasmoaren baitan Udaberri Eguna egin zuten 
zapatuan Bergarako Bolua auzoan. Eguraldiak lagundu ez bazuen ere, 
inoiz baino biziago egon zen auzoa: erakusketak, dastaketak, zumba 
eta aretoko dantzak... Herritarrek ongi erantzun zuten, gainera. 

Bolua, inoiz baino biziago

Mundumiran egindako erakustaldiarekin bukatu zen topaketa.  |   Josetxo arantzabal

I. Euskal Herriko Kontakt 
Topaketak aurreikuspen 
guztiak gainditu ditu

mIrEN ArrEgI  |  arrasate

Aretxabaletako Jaiki elkarteak 
eta EHKIEk (Euskal Herriko 
Kontakt Inprobisazio Elkartea)  
antolatuta I. Euskal Herriko 
Kontakt Inprobisazio Topaketa 
egin dute asteburuan Aretxa-
baletan. 40 lagunetik gora batu 
dira Aretxabaletako topaketan 
eta yoga eta inprobisazio saioak, 
dantza saioak eta gehiago egin 
dituzte. Euskal Herriko Kontakt 
Inprobisazio Elkartea aurkez-
teko ere baliatu dute topake-
ta. 

Izan ere, elkarte sortu berria 
da EHKIE: "Oraintxe sortu dugu, 
hau da lehenengo topaketa eta 
oso pozik gaude. Ez genuen espe-
ro horrenbeste jende etorriko 
zenik. Etorri dira Frantziatik, 
Bartzelonatik, Valentziatik, 
Madrildik eta noski, Euskal Herri-
ko jendea ere bai", dio EHKIE 
elkarteko Naiara Berezibarrek. 

kontaktua da oinarria 
Sorkuntzarekin lotura handia du 
Kontakt dantzak. "Jolas bat da, 
sortzea, elkarrizketa bat norbe-
raren buruarekin, dantzakidea-
rekin eta espazioarekin. Komu-
nikazioa oso garrantzitsua da", 
dio Jaiki elkarteko lehendakari 
Maier Etxebarriak. 

Mundumira ere bai
Asteburuari bukaera borobila 
emateko, topaketan parte hartu 
dutenek Arrasateko Mundumiran 
egin zuten atzo erakustaldia. 
Kontakt erakustaldiak herritar 
asko erakarri zituen. 

40 lagunetik gora izan dira aretxabaletan

Mundumiran ere egin dute erakustaldia

Beroketak egiten, saioa hasi aurretik.  |   eKaitz filarMendi

Aretxabaletako kiroldegian, kontakt saioan.  |   eKaitz filarMendi

aretxabaleta

bergara

arrasate

oñati
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Ikasleen aholkuak Udalari, 
bioaniztasunaren gainean 
konpromisoak har ditzan
arizmendiko, herri eskolako eta institutuko ikasleek 
hainbat proposamen aurkeztu zituzten osoko bilkuran
jOKIN bErEZIArtuA  |  arrasate

Ikasturtea amaitzera doanean 
ohitura denez, Arrasateko ikas-
tetxe guztietako ikasleek ingu-
rumenari lotutako proposamenak 
aurkeztu zituzten udalbatzaren 
aurrean. Egueneko osoko bilku-
ra berezian bioaniztasuna izan 
zuten hizpide, Arrasate hobe bat 
lortzen saiatzeko. Eskola Agenda 
21eko 11. proiektua izan da aur-
tengoa; helburua da ingurumena 
zaintzeko, natura errespetatzeko 
eta ohitura sanoak hartzeko pro-
posamenak helaraztea. 

Iaz ere bioaniztasuna landu 
zuten eta aurten gai horretan 
sakontzea erabaki dute. Eginda-
ko askotariko lanen berri eman 
zuten eta gero, ondorioak, pro-
posamenak eta konpromisoak 
batu zituzten. Zerrenda luzea da 
oso: Deba eta Aramaio ibaiak 
elkartzen diren lekuan "baldintza 
onak" daudela bizidunak egoteko, 
landare inbaditzaile batzuk dau-
dela, ibaiaren bi ertzetan ez dela 
errespetatzen bost metroko babes
-gunea... Orokorrean, hobera egin 
du egoerak: "Azken urteetan 
ekosistema horietako bioanizta-
sunak hobera egin du". Horiek 
eta beste hainbat proposamen 
egin zituzten.

alkatearen konpromisoak 
Inazio Azkarragaurizar alkateak 
"denon arteko elkarlana" nabar-
mendu zuen: "Iaz esaten nizuen 
bezala, hasi gara apurka ohiturak 
aldatzen, baina denbora galdu 
barik jarraitu behar dugu lanean, 
bioaniztasuna mantentzeko bai 

Mundu mailan, baita Arrasaten 
ere. Horretarako argi dago denon 
artean soluzioak bilatu eta mar-
txan jarri behar ditugula".  

Proposamen guztiak Udaleko 
departamenduetara eramateko 
konpromisoa hartu zuen alkateak, 
teknikariek zein politikariek 
azter ditzaten: "Hurrengo jarrai-
pen bileran elkarrekin aztertuko 
ditugu hona ekarri dituzuen ekar-
pen guztiak". Azkenik, ikasleen 
lana goraipatu zuen: "Zuek ondo 
ari zarete bide horretan eta horre-
la jarraitzeko animatzen zaituz-
tet. Segi horrela!". 

Inazio Azkarragaurizar alkatea adi, ikasle baten interbentzioari.  |   Mattin larrea

Mondrak liburua eta CDa kaleratuko du, klubaren 
100 urteetako argazkiak eta bitxikeriak erakusteko

Aukea kirol erakundea deuseztatzeko hasierako 
onarpena aztergai izango dute bihar, osoko bilkuran

Mondrak liburua eta CDa aurkeztuko du ekainaren 12an uda-
letxeko osoko bilkuren aretoan. Klubak iaz bete zituen 100 urte 
eta ordurako bildutako argazkiak aprobetxatuko dituzte argi-
talpen horretarako. Aurreratu dutenez, "hainbat bitxikeria" 
jasotzen ditu liburuak. Hilaren 12an aurkeztu ostean, ekainaren 
14ko Ardo eta Gazta Egunean jarriko dute salgai liburua; libu-
rua inprentan dago orain eta Mondrakoen asmoa da 700 kopia 
ateratzea. 

Ekaineko ohiko osoko bilkura egingo dute bihar udaletxeko 
osoko bilkuren aretoan (18:00). Gai zerrendaren barruan dago, 
besteak beste, Aukea kirol erakunde autonomoa deuseztatzeko 
eta kirol zerbitzuak Udalak berak zuzenean kudeatzeko akor-
dioaren hasierako onarpena. Hainbat mozio ere izango dira. 

Arrasate Rugby Taldearen eskutik, Garagardo Jaia 
egingo da Herriko Plazan eguenetik zapatura
Aurten ere ez du hutsik egingo Arrasate Rugby Taldearen Gara-
gardo Jaiak. 1998an egin zen lehenengoz, eta beraz, hamaseigarren 
"festa handia" izango da aurtengoa. Herriko plazako karpan Ale-
maniako askotariko garagardoak zein jakiak dastatzeko aukera 
egongo da; eguenean herri kirolak eta pintxo-pote berezia egongo 
dira. Garagardo Azokarekin batera, zazpinako errugbi txapelketa 
jokatuko da Mojategin. Ezin da ahaztu azoka hori izaten dela 
Arrasate Rugby Taldeko aurrekontuaren oinarri nagusia. 

A
tsegin dut nire aspaldi-
ko bidelagun den Ber-
lingo furgoneta hartu 
eta Euskal Herriko 

bideetatik gidatzea. Ez naiz 
bideen segurtasun eta kalitate 
mailan sartuko, ez baita atse-
gite honen arrazoi, baina pozten 
naiz bai azken hilabete hauetan 
buruan neukan mapa horretan 
gure herri eta txokoak argiago 
kokatu zein gehitu izanaz. 

Gustuko dut ere, egun berri 
bakoitza aurrekoaren horren 
ezberdina izatea eta noan leku-
ra noala aurreikusi ez dudan 
leku zein jendearekin topo egi-
tea. Euriak deskantsurik ema-

ten ez dien egunen lagun ez 
naiz oso, eta zortez ez da aur-
tengoa negu busti edo gordine-
netakoa izan. Gainera, tartean, 
Euskal Herritik kanpo harra-
patu nau eguraldi txarrak. 
Aitzitik, udaberri hasieran izan 
ditugu egun eguzkitsu gutxi 
batzuk ere. 

Besteak beste, mendian 
gorako jatetxe edo tabernetako 
kanpoko mahaietan jatekoa 
eskatu eta paisaia fresko eta 
garbian deskantsu hartzeko 
izan ditudan aukerak ez nituz-
ke beste ezergatik aldatuko. 
Itsasoaz gozatzeko aukera ere 
zenbaitetan hor! Gustura asko 
egin ditugu aurtengoan kostal-
derako ihesalditxoak.

Lana tarteko, edota aisial-
diko planei eutsi guran, kilo-
metro zenbatzaileak gora eta 
gora jarraitzen du. Lerro hauek 
idazten ari naizen une honetan 
bertan azken puntua jarri eta 
irteteko ordua dela konturatu 
naiz, nora eta Lea Artibaira.

Euskal Herriko 
txokoak

NErEA 
mAKAZAgA

n i r e  u s t e z

SErgIO AZKArAtE | blogak.goiena.net/nerearrasatepresszaharrak/ | twitter.com/arrasatepress

n e r e  'a r r as at e  p r e s s '  z a h a r r a k

Mondraueko kooperatibek hogeita hamar urte 
pasatxo eukien, eta hareik fundau zittuen batzuei 
aillegau jakuen jubiletako ordue. Alfonso 
Gorroñogoitiai, bestiek beste.

Kooperatibek Mondrauei ze emun eutzien 
destakau euen: "Gauza ugari eskaini diote: 
6.000-7.000 lanpostu; ezagutzen ez ziren 
teknologiak, lantegiak, kredituetxe baten egoitza 
nagusia, inguruan sortu diren ikastetxeak, Eskola 
Politeknikoa...".

Kooperatiben euren arrakastie nundik etorren 
be argi euken: "Euskal Herrian auzolanean aritzeko 
izan den ohitura eta industri tradizioa edukitzea. 
Gure herriak bi oinarri horiek zituen. Guk hasieratik 
enpresa-arrazoizkotasunaz zuzendu genituen 
kooperatibak".

On Jose Maria Arizmendiarrietaren 
pentsakeriek kooperatibetan ondiokan 
presentziarik be ete euken pregunteute...: 

"Hasieran pentsatzen zen gauza ugari gaur egun 
beste era batean pentsatzen da, baina 
kooperatiben funtsa ez da aldatu: hezkuntza, 
elkartasuna eta lanaren nagusitasuna ditugu 
kooperatiben oinarriak eta hauek aldaezinak dira".

Sasoi bateko toribio Agirre kalie
Eskumako argazkixen agerketan dan kale-artie 
asko aldatu da. Olarte kalie da, baiñe sasoi baten 
Toribio Agirre izena euken.

Bertan agerketan dien edifizio gehixenak ez 
euzen 1989reko. San Frantzisko eleixie, barriz, bai. 
Eskumako edifiziue Gerraneko jauretxie da, eta ha 
bota eta etxiek egin zittuen. Miradorie daukon 
ezkerreko etxie bota ostien, kalie zabaldu eta etxe 
barrixek egin zittuen. Eta barreneko merkatu 
zaharraren lekuen Seber Altube plazie egin euen.

Alfonso Gorroñogoitia: "Kooperatiben funtsa ez da aldatu"

24. zenbakia  1989-05-26
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Herriko ikastetxeetako gazteek osoko bilkuren aretoan azaldu zituzten landutako proposamenak.  |   iManol gallego

ImANOl gAllEgO  |  bergara

Gazteak gogotsu iritsi ziren oso-
ko bilkuren aretora. Aurrez ikas-
gelan landutako elikadura jasan-
garriari buruz jasotako ideia eta 
proposamenak publiko egiteko 
eguna zen. Beste aldean, entzule 
lanetan, Maren Belastegi eta 

Arianne Kareaga zinegotziak, eta 
haiek ere ilusio handiarekin har-
tu zituzten proposamenak. 

gertukoaren alde 
Sasoiko produktuak eta gertuko 
ekoizleak izan ziren goizeko pro-
tagonistak, eta horiek herrian 

saltzeko proposamenak ere entzun 
ziren aretoan. 

Horrekin batera, Udalarenak 
diren lursailetan baratzeak egi-
teko proiektuak ere babes handia 
izan zuen. Laburbilduz, herriko 
gazteek, elikadura zaintzeaz gain, 
lurra ere zaindu nahi dute.

Gertuko ekoizleen aldeko 
apustua egin dute herriko gazteek
baratze publikoak egiteko aukera ere proposatu diete udal ordezkariei

Jon Mata 
ipiNTzA iNSTiTuTuA

"Nire ustez, azokako 
dendek poltsa 
berrerabilgarriak 
erabili beharko 
lituzkete. Herriko 
ekoizleei produktuak 
saltzeko erraztasunak 
eman behar zaizkie".

Mireia sagreDo 
SAN mArTiN ESkOLA

"Produktu 
ekologikoak sustatzea 
oso garrantzitsua dela 
uste dut. Horrez gain, 
Udalak lursail 
publikoetan baratzeak 
egiteko proiektua 
garatu beharko luke".

iñaki alDazabal 
ArANzAdi ikASTOLA

"Garaiko produktuak 
eta kontsumo taldeak 
bultzatu beharko 
lirateke. Horrek, jende 
gaztea landa mundura 
gerturatzeaz gain, 
lanpostuak sortuko 
lituzke".

Joane iribeCaMPos 
mAriArEN LAguNdiA ikASTOLA 

"Dendetan gertuko 
produktuak saltzeko 
erraztasunak emango 
nituzke. Alergia edo 
osasun arazoak 
dituztenentzako 
produktuak ere 
salduko nituzke".

T
xikiak handia mendera 
lezake, ezustekoa eman 
adorea mahai gainera 
ateraz, dena ez dela uste 

bezalakoa erakutsiz. Gauzak ez 
baitira zuri edo beltz, itsasoak 
dituen misterio ezkutuak ur 
gardenak ezkutatzen dituela 
pentsa. 

Talde txiki baten ilusio, 
indar eta lanak harresi guztiak 
botatzeko adina indar du; aur-
kakoaren ideia isilarazteko 
sortuak, etorkizun eza dute 
balore hauekin. Helmuga beti 
izango da urrun, bidea egiten 
hasi ezean. Ez baita dena sines-
tarazten diguten bezalakoa, ez 
dute zertan beti berdinek ira-
bazi, gure esku dago erabaki 
horiek hartzea.

Eibarren ilusio, kemena eta 
lana mugarik gabe zabaltzen 
ari dira, talde txiki batek umil-
tasunez gailurrera iristeko bidea 
erakutsi digu. Gogoz borrokatuz, 
sorpresa eman eta herri oso bat 
imajina gabeko poztasunera 
eramateko gai izan dira. Zorio-
nak eman Eibar futbol taldeari 
eta, bereziki, Arregi defentsa 
bergararrari.

Baina ez da soilik futbol 
kontua izan behar. Garai zail 
hauetan, arrazoi gehiago ditu-
gu horrelako talde txikien 
ondoan jartzeko eta denon 
artean mundu hobe baten alde 
borrokatzeko. Kopurua ez bai-
ta garrantzitsua, lortu nahi 
dena baizik. 

Beste talde txiki batek hasi 
zuen erronkak ekainaren 8an 
herri oso bat elkartzea lortuko 
du. Izan leike, dena izan leike.

Ametsak 
egia

jOSu  
ElOrtZA

n i r e  u s t e z

"Kopurua ez da 
garrantzitsua, lortu 
nahi dena baizik"

m.b.  |  bergara

Herri Mugimenduak prest du 
Pazkoetako egitaraua eta Xaxau 
birusa ere hasi da dagoeneko 
herriko kaleak zipriztintzen. 
Txosnagunea izango da, urtero 
bezala, jaietako gune nagusieta-
ko bat, eta askotariko ekitaldiak 
egongo dira bertan. Hiru txosna, 
lasai jateko mahaiak eta aulkiak 
eta agertokidun karpak osatuko 
dute gunea. Udalak San Martin 
plazan jarriko duen txosna ere 
haiei egokitu zaie.

Zazpi eragilek jardun dute 
Herri Mugimenduaren baitan 
guztia antolatzen: "Apustu handia 
egin dugu aurtengo eskaintzan, 
eta egitarau euskaldunaren bila 
joan gara", adierazi dute. Horre-
kin batera, "txandetarako jende 
asko inplikatu" dela azpimarratu 
eta eskertu nahi izan dute. Bes-
talde, azken urteetan bezala, 
edalontzi berrerabilgarriak era-
biltzeko dei egin dute.

Azpimarratzekoa da, era 
berean, ekainaren 8an, Pazkoeta-

ko domekan egongo den giza 
katearen bueltan San Martin pla-
zan eta Bideberrin egongo diren 
ekintzak Herri Mugimenduak 
antolatu dituela Udalaren eta Gure 
Esku Dagorekin elkarlanean. 

Eskaintza oparo eta 
euskalduna txosnagunean
bideberriz gain, san Martin plazako txosna ere 
kudeatuko du herri Mugimenduak Pazkoetan

Fermin Valencia.  |   goiena

TxOSNETAKO EGITARAUA

egubakoitza

15:00 ikasleen bazkaria.

20:30 elektrotxarangarekin 
txosna irekiera ekitaldia.

23:00 Kontzertua bideberrin: 
glaukoma, Kashbad eta adams 
Party.

zapatua

14:30 bazkaria fermin valencia 
kantautorearekin.

18:00 rock maratoia irizar 
jauregiko lorategian.

21:00 la Jodedera taldearen 
kontzertua.

23:15 rock kontzertua; Mc onak 
eta arkada social.

doMeka

gure esku dago eguna.

astelehena

20:00 Kontzertua bideberrin: 
laket.

23:15 Kontzertua bideberrin: 2 
bala eta talon Prieto eta 
Kuajaloteak.

Martitzena

18:00 bertso saioa: amaia agirre, 
alaia Martin. oihana bartra, 
Miren amuritza eta beñat 
ugartetxea.

20:00 rock kontzertua: 
bidelapurrak.

22:00 film laburren lehiaketa. 

iManol gallego

Beatriz Agirrek eta Jesus Arregik Udal Artxiboari egindako 
dokumentu dohaintza banatan, xx. mende hasierako agiri ugari ageri 
dira; tartean, Valleko kondearen kontu liburu bat. Dohaintza horrek 
artxiboko bilduma osatzeaz gain, orain arte pribatuak ziren 
dokumentuak ikertzaileen esku jartzen ditu.

Bi dohaintza Udal Artxiborako

mAIAlEN tOrrES  |  bergara

Lortutako arrakastarekin oso 
pozik eta balorazio positiboa 
eginez eman diote amaiera  
Egubakoitzak Kartzelan zikloa-
ri. Aurten, gainera, bi musika 
estilo berri sartu dituzte pro-
graman: elektronikoa eta kla-
sikoa. Antolakuntza taldean 
aritu den Aitor Narbaizak onar-
tu du hasiera batean ohiko 
ikusleak uxatzeko beldurra 
zutela, baina guztiz kontrakoa 
lortu dute. "Gaztetxera norma-
lean etortzen ez den jende asko 
erakartzeaz gain, ohiko ikusleen 
artean ere harrera ona izan 
dute musika estilo berriek", 
esan du Narbaizak. 

Maiatzaren 2an hasita, guz-
tira, zortzi kontzertu izan dira 
kartzela zaharrean. Bi emanal-
di egin dituzte egubakoitzero, 
eta, besteak beste, El Txef A, 
Lou Topet, Petti, Isuo Sasiia 
eta herriko orkestrako hari 
taldeak girotu dituzte gaztetxe-
ko gauak. Maiatzaren 23an izan 
zen bosgarren edizio honetako 
azken kontzertua, eta, antola-
tzaileen esanetan, aretoa bete-
tzea lortu zuten. Izan ere, gero 
eta arrakasta handiagoa du 

egitasmo horrek, eta bailaratik 
kanpo ere badu oihartzuna. 

irrati bidezko emisioa
Txapa Irratiak kontzertuen 
zuzeneko emisioak eman ditu 
egubakoitzero, eta, horri esker, 
kartzela zaharrera gerturatu 
ezin izan dutenei ere bertako 
giroaz gozatzeko aukera eskai-
ni zaie. Gainera, Narbaizaren 
esanetan, entzuleek bakarrik 
ez, taldeek ere "asko eskertzen 
dute" kontzertuen grabazioak 
egitea, eta zenbaitek beren dis-
koak osatzeko erabili dituzte.

aurrerantzean, zer? 
Datorren urteko plangintzari 
buruz galdetuta, egitasmoaren 
formatuari eusteko intentzioa 
azaldu dute antolatzaileek, bai-
na berrikuntzari ateak itxi gabe. 
"Aurtengo berrikuntzen arra-
kasta ikusita, agian beste musi-
ka estilo batzuk txertatuko 
ditugu, betiere erritmo lasaia 
mantenduz", adierazi du Nar-
baizak. Seigarren edizioaren 
antolaketarako gogotsu daude-
la ere esan du; edizio hori iritsi 
bitartean, baina, kartzela zaha-
rra ez da geldirik egongo.

Kartzela zaharreko 
erritmo lasaien arrakasta
aurtengo edizioan, erritmo elektroniko eta 
klasikoek jende berria erakarri dute gaztetxera

Bergarako Orkestrako hari taldearen emanaldia.  |   bergaraKo gaztetxea

Gertuko proposamenez beteta 
dator ekaineko kultura gida
ekainean, kirolak eta herriko kirol taldeek protagonismo berezia izango dute

ImANOl gAllEgO  |  bergara

Labetik atera berri du ekaineko 
kultura agenda Udalak, eta egu-
raldiak asko laguntzen duen 
hilabete honetan ez da etxean 
gora begira egoteko aitzakiarekin 
egongo. Hala, Pentekoste jaiek 
ez ezik, Azoka Bergaratzen pro-
zesuak emango dio hasiera hila-
beteari. Ekaina bukatu arte, 
baina, kirol hitzorduak, hitzaldiak, 
antzerki emanaldiak... adin eta 
zaletasun guztietara egokitzen 
den gida izango da ekainekoa. 

Oihulari Klown herriko taldeak 
Desorientadas antzezlana taula-
ratuko du hilaren 20an. Betiko 
moduan, musikak ere bere toki-
txoa izango du, eta, Udal Banda-
ren ohiko emanaldiaz gain, hila-
ren 9an Pazkoetako kontzertua 
eskainiko du. Gaztetxoek, aldiz, 
DJ jaialdia izango dute 21ean. 

Bergaratzen prozesu parte
-hartzaileak ere bilerekin jarrai-
tuko du, baina Oxirondo azoka 
hasi da ekintza berriak hartzen. 
Hileko lehen eguaztenean, adibi-
dez, baserritarren azoka egingo 
da bertan lehen aldiz. 

Kanfekonpon, Behi Suharra-
ren Eguna, fardel berrerabilga-
rrien inguruko hitzaldia... adin, 
gustu eta interes guztientzako 
hitzorduak batzen ditu ekaineko 
kultura gidak. 

kirola nagusi 
Hilabete honetako gidak kultura 
eta kirola etsaiak diren mitoa 
ere birrintzen du. Horregatik, 
kirolak tarte berezia izango du 
datozen 30 egunotan. 14an Moto
-kros entrenamendu eta txapel-
keta izango da Angiozarrerako 
bideko zirkuituan. Hurrengo 
egunean, 78. San Antonio txirrin-
dulari sariaren txanda izango da 
eta 20an, aldiz, gimnasia errit-
mikako neskek erakustaldia 

egingo dute Labegaraietan. Sas-
kibaloizaleek hitzordu bikoitza 
izango dute 21ean eta 22an. 

Bada, ekaineko kirol protago-
nista pilota izango da. 6an Uda-
berri saria jokatuko da Udal Pilo-
talekuan. Horren ondoren, 13an, 
20an, 22an, 27an eta 28an eskola 
txapelketaren txanda izango da; 

bertakoa den arren, askorentzat 
ezezaguna den pilotara gertura-
tzeko hilabetea izango da.

jaien hilabetea 
Dudarik gabe, ekaineko jairik 
ezagunenak dira Pentekosteak, 
baina, Bitorianatxorekin batera 
ospatzen dituzten jaiegunez gain, 
herriko auzoek ere euren festa 
egunak ospatuko dituzte hilabe-
te honetan. 

Elosua auzoan Otabak ospa-
tuko dituzte 22an. Bi egun geroa-
go, San Juan auzoan, bertako 
zaindariaren egunean, jaia izan-
go da. 29an eta 30ean, aldiz, San 
Pedro eta San Martzial jaien 
txanda iritsiko da. 

Herritarren gusturako, hila-
betea jaiekin amaituko da; egun 
hori iritsi arte, baina, gidako 
proposamen erakargarriek bete-
ko dituzte gainontzeko egunak.

Gaztetxoen pilota partidu ugari egongo dira hilabetean zehar.  |   goiena

Ekainean adin eta 
gustu guztiek euren 
tokia izango dute 

Kirola, pilota 
bereziki, izango da 
gidako protagonista

m.b.  |  bergara

Atez atekoaren kontrako eta 5. 
edukiontziaren aldeko Bergara 
Garbia plataformak Gobernu Tal-
dearen "isiltasuna" salatu du, 
eguaztenean bidalitako oharrean. 
Azaldu dutenez, aurreko astean, 
astelehenean, idatzia aurkeztu 
zuten udaletxean: "Azken urteetan 
atez ateko batze sistemaren gaine-
ko informazioa zein datu ekono-
mikoak eskatu ditugu publikoki 
zenbait aldiz, baina ez digute eran-
tzun. Hala, aurreko astelehenean 
idatzia aurkeztu genuen, baina 
oraindik ez dute erantzun". 

Idatzi horretan, besteak bes-
te, atez ateko bilketa sistemak 
duen kostuaz galdetzen diote 
Gobernu Taldeari –egin den inber-
tsioa zein suposatzen duen gastu 
korrontea–; hondakinak batzeko 
kamioiek suposatu duten inber-
tsioaz eta gastuaz; edukiontzien 
bitartez eta orain atez ateko sis-
temarekin zenbat hondakin batzen 
den ere jakin nahi dute; baita zer 
egiten da sailkatuta jasotzen den 
zaborrarekin ere; eta beste gal-
dera hau ere luzatzen diote: "Zer-
gatik ez duzue inongo sentsibili-
zazio kanpainarik egin? Ez ahal 

duzue uste, herritarrak kontzien-
tziatzea dela?".  

"kontuak publikoak dira" 
Gobernu Taldetik azaldu dutenez, 
plataformak udaletxean aurkez-
tutako idatzia, edukia dela eta, 
Mankomunitatera bideratua izan 
da, eta horren berri ematen duen 
jakinarazpena ere bideratu zaio 
Bergara Garbiari datozen astee-
tan erakunde horren erantzuna 
jasoko duela adierazita. 

Bestalde, ez dute ulertzen 
plataformak hondakin bilketaren 
inguruko daturik eza argudiatzea: 

"Udal honen jarduna eta kontuak 
guztiz publikoak eta gardenak 
dira", diote. Eta gehitu dute: 
"Hondakin bilketari dagozkion 
kostuak eta sistema berria mar-
txan jartzeko egindako inber-
tsioak publikoak dira eta 2013 
eta 2014 urteetako aurrekontu 
proposamenetan eta gastu jus-
tifikazioetan aurki daitezke, 
besteak beste, www.bergara.net 
webgunean argitaratuta".

Era berean ez dute ulertzen, 
herritarren artean sentsibiliza-
zio ahaleginik ez egin izana 
egoztea:  "Udalak eta Mankomu-
nitateak ekimen ugari burutu 
ditugu hondakinak bereizita 
botatzearen garrantzia ezagutze-
ra emateko, barneratzeko eta 
bereizita botatzen irakasteko". 
Adibide moduan formazio saioak, 
euskarriak, herriko ikastetxe 
guztiekin Eskolako Agenda 21en 

burututako lanketak edota mer-
katari zein industriako ordez-
kariekin banan-banan egindako 
saioak aipatu dituzte. "Salatu 
nahi dugu Bergara Garbia egiten 
ari den desinformazio lana, herri-
tarrak hondakinak poltsetan 
bereizita lurrean uztera gonbi-
datuta eta, ondorioz, horiek guz-
tiak errefusa bezala bideratuak 
izatera behartuta", diote Udal 
gobernutik.

tratamendua, aldundiak 
Hondakinek batu ostean jasotzen 
duten tratamenduari dagokionez, 
horretaz Gipuzkoako Foru Aldun-
dia arduratzen dela azpimarra-
tu dute Gobernu Taldetik eta 
hori ere "informazio publikoa" 
dela, gehitu dute Udal gobernu-
tik: "Besteak beste, www.ghk.
info orrialdean edonork kontsul-
ta dezake", esan dute.

Bergara Garbiak "isiltasuna" egotzi dio 
Gobernu Taldeari, eta horrek, gezurtatu
gobernu taldeak plataforma egiten ari den "desinformazio lana" salatu du
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Herriko ikastetxeetako gazteek osoko bilkuren aretoan azaldu zituzten landutako proposamenak.  |   iManol gallego

ImANOl gAllEgO  |  bergara

Gazteak gogotsu iritsi ziren oso-
ko bilkuren aretora. Aurrez ikas-
gelan landutako elikadura jasan-
garriari buruz jasotako ideia eta 
proposamenak publiko egiteko 
eguna zen. Beste aldean, entzule 
lanetan, Maren Belastegi eta 

Arianne Kareaga zinegotziak, eta 
haiek ere ilusio handiarekin har-
tu zituzten proposamenak. 

gertukoaren alde 
Sasoiko produktuak eta gertuko 
ekoizleak izan ziren goizeko pro-
tagonistak, eta horiek herrian 

saltzeko proposamenak ere entzun 
ziren aretoan. 

Horrekin batera, Udalarenak 
diren lursailetan baratzeak egi-
teko proiektuak ere babes handia 
izan zuen. Laburbilduz, herriko 
gazteek, elikadura zaintzeaz gain, 
lurra ere zaindu nahi dute.

Gertuko ekoizleen aldeko 
apustua egin dute herriko gazteek
baratze publikoak egiteko aukera ere proposatu diete udal ordezkariei

Jon Mata 
ipiNTzA iNSTiTuTuA

"Nire ustez, azokako 
dendek poltsa 
berrerabilgarriak 
erabili beharko 
lituzkete. Herriko 
ekoizleei produktuak 
saltzeko erraztasunak 
eman behar zaizkie".

Mireia sagreDo 
SAN mArTiN ESkOLA

"Produktu 
ekologikoak sustatzea 
oso garrantzitsua dela 
uste dut. Horrez gain, 
Udalak lursail 
publikoetan baratzeak 
egiteko proiektua 
garatu beharko luke".

iñaki alDazabal 
ArANzAdi ikASTOLA

"Garaiko produktuak 
eta kontsumo taldeak 
bultzatu beharko 
lirateke. Horrek, jende 
gaztea landa mundura 
gerturatzeaz gain, 
lanpostuak sortuko 
lituzke".

Joane iribeCaMPos 
mAriArEN LAguNdiA ikASTOLA 

"Dendetan gertuko 
produktuak saltzeko 
erraztasunak emango 
nituzke. Alergia edo 
osasun arazoak 
dituztenentzako 
produktuak ere 
salduko nituzke".

T
xikiak handia mendera 
lezake, ezustekoa eman 
adorea mahai gainera 
ateraz, dena ez dela uste 

bezalakoa erakutsiz. Gauzak ez 
baitira zuri edo beltz, itsasoak 
dituen misterio ezkutuak ur 
gardenak ezkutatzen dituela 
pentsa. 

Talde txiki baten ilusio, 
indar eta lanak harresi guztiak 
botatzeko adina indar du; aur-
kakoaren ideia isilarazteko 
sortuak, etorkizun eza dute 
balore hauekin. Helmuga beti 
izango da urrun, bidea egiten 
hasi ezean. Ez baita dena sines-
tarazten diguten bezalakoa, ez 
dute zertan beti berdinek ira-
bazi, gure esku dago erabaki 
horiek hartzea.

Eibarren ilusio, kemena eta 
lana mugarik gabe zabaltzen 
ari dira, talde txiki batek umil-
tasunez gailurrera iristeko bidea 
erakutsi digu. Gogoz borrokatuz, 
sorpresa eman eta herri oso bat 
imajina gabeko poztasunera 
eramateko gai izan dira. Zorio-
nak eman Eibar futbol taldeari 
eta, bereziki, Arregi defentsa 
bergararrari.

Baina ez da soilik futbol 
kontua izan behar. Garai zail 
hauetan, arrazoi gehiago ditu-
gu horrelako talde txikien 
ondoan jartzeko eta denon 
artean mundu hobe baten alde 
borrokatzeko. Kopurua ez bai-
ta garrantzitsua, lortu nahi 
dena baizik. 

Beste talde txiki batek hasi 
zuen erronkak ekainaren 8an 
herri oso bat elkartzea lortuko 
du. Izan leike, dena izan leike.

Ametsak 
egia

jOSu  
ElOrtZA

n i r e  u st e z

"Kopurua ez da 
garrantzitsua, lortu 
nahi dena baizik"

m.b.  |  bergara

Herri Mugimenduak prest du 
Pazkoetako egitaraua eta Xaxau 
birusa ere hasi da dagoeneko 
herriko kaleak zipriztintzen. 
Txosnagunea izango da, urtero 
bezala, jaietako gune nagusieta-
ko bat, eta askotariko ekitaldiak 
egongo dira bertan. Hiru txosna, 
lasai jateko mahaiak eta aulkiak 
eta agertokidun karpak osatuko 
dute gunea. Udalak San Martin 
plazan jarriko duen txosna ere 
haiei egokitu zaie.

Zazpi eragilek jardun dute 
Herri Mugimenduaren baitan 
guztia antolatzen: "Apustu handia 
egin dugu aurtengo eskaintzan, 
eta egitarau euskaldunaren bila 
joan gara", adierazi dute. Horre-
kin batera, "txandetarako jende 
asko inplikatu" dela azpimarratu 
eta eskertu nahi izan dute. Bes-
talde, azken urteetan bezala, 
edalontzi berrerabilgarriak era-
biltzeko dei egin dute.

Azpimarratzekoa da, era 
berean, ekainaren 8an, Pazkoeta-

ko domekan egongo den giza 
katearen bueltan San Martin pla-
zan eta Bideberrin egongo diren 
ekintzak Herri Mugimenduak 
antolatu dituela Udalaren eta Gure 
Esku Dagorekin elkarlanean. 

Eskaintza oparo eta 
euskalduna txosnagunean
bideberriz gain, san Martin plazako txosna ere 
kudeatuko du herri Mugimenduak Pazkoetan

Fermin Valencia.  |   goiena

TxOSNETAKO EGITARAUA

egubakoitza

15:00 ikasleen bazkaria.

20:30 elektrotxarangarekin 
txosna irekiera ekitaldia.

23:00 Kontzertua bideberrin: 
glaukoma, Kashbad eta adams 
Party.

zapatua

14:30 bazkaria fermin valencia 
kantautorearekin.

18:00 rock maratoia irizar 
jauregiko lorategian.

21:00 la Jodedera taldearen 
kontzertua.

23:15 rock kontzertua; Mc onak 
eta arkada social.

doMeka

gure esku dago eguna.

astelehena

20:00 Kontzertua bideberrin: 
laket.

23:15 Kontzertua bideberrin: 2 
bala eta talon Prieto eta 
Kuajaloteak.

Martitzena

18:00 bertso saioa: amaia agirre, 
alaia Martin. oihana bartra, 
Miren amuritza eta beñat 
ugartetxea.

20:00 rock kontzertua: 
bidelapurrak.

22:00 film laburren lehiaketa. 

iManol gallego

Beatriz Agirrek eta Jesus Arregik Udal Artxiboari egindako 
dokumentu dohaintza banatan, xx. mende hasierako agiri ugari ageri 
dira; tartean, Valleko kondearen kontu liburu bat. Dohaintza horrek 
artxiboko bilduma osatzeaz gain, orain arte pribatuak ziren 
dokumentuak ikertzaileen esku jartzen ditu.

Bi dohaintza Udal Artxiborako

mAIAlEN tOrrES  |  bergara

Lortutako arrakastarekin oso 
pozik eta balorazio positiboa 
eginez eman diote amaiera  
Egubakoitzak Kartzelan zikloa-
ri. Aurten, gainera, bi musika 
estilo berri sartu dituzte pro-
graman: elektronikoa eta kla-
sikoa. Antolakuntza taldean 
aritu den Aitor Narbaizak onar-
tu du hasiera batean ohiko 
ikusleak uxatzeko beldurra 
zutela, baina guztiz kontrakoa 
lortu dute. "Gaztetxera norma-
lean etortzen ez den jende asko 
erakartzeaz gain, ohiko ikusleen 
artean ere harrera ona izan 
dute musika estilo berriek", 
esan du Narbaizak. 

Maiatzaren 2an hasita, guz-
tira, zortzi kontzertu izan dira 
kartzela zaharrean. Bi emanal-
di egin dituzte egubakoitzero, 
eta, besteak beste, El Txef A, 
Lou Topet, Petti, Isuo Sasiia 
eta herriko orkestrako hari 
taldeak girotu dituzte gaztetxe-
ko gauak. Maiatzaren 23an izan 
zen bosgarren edizio honetako 
azken kontzertua, eta, antola-
tzaileen esanetan, aretoa bete-
tzea lortu zuten. Izan ere, gero 
eta arrakasta handiagoa du 

egitasmo horrek, eta bailaratik 
kanpo ere badu oihartzuna. 

irrati bidezko emisioa
Txapa Irratiak kontzertuen 
zuzeneko emisioak eman ditu 
egubakoitzero, eta, horri esker, 
kartzela zaharrera gerturatu 
ezin izan dutenei ere bertako 
giroaz gozatzeko aukera eskai-
ni zaie. Gainera, Narbaizaren 
esanetan, entzuleek bakarrik 
ez, taldeek ere "asko eskertzen 
dute" kontzertuen grabazioak 
egitea, eta zenbaitek beren dis-
koak osatzeko erabili dituzte.

aurrerantzean, zer? 
Datorren urteko plangintzari 
buruz galdetuta, egitasmoaren 
formatuari eusteko intentzioa 
azaldu dute antolatzaileek, bai-
na berrikuntzari ateak itxi gabe. 
"Aurtengo berrikuntzen arra-
kasta ikusita, agian beste musi-
ka estilo batzuk txertatuko 
ditugu, betiere erritmo lasaia 
mantenduz", adierazi du Nar-
baizak. Seigarren edizioaren 
antolaketarako gogotsu daude-
la ere esan du; edizio hori iritsi 
bitartean, baina, kartzela zaha-
rra ez da geldirik egongo.

Kartzela zaharreko 
erritmo lasaien arrakasta
aurtengo edizioan, erritmo elektroniko eta 
klasikoek jende berria erakarri dute gaztetxera

Bergarako Orkestrako hari taldearen emanaldia.  |   bergaraKo gaztetxea

Gertuko proposamenez beteta 
dator ekaineko kultura gida
ekainean, kirolak eta herriko kirol taldeek protagonismo berezia izango dute

ImANOl gAllEgO  |  bergara

Labetik atera berri du ekaineko 
kultura agenda Udalak, eta egu-
raldiak asko laguntzen duen 
hilabete honetan ez da etxean 
gora begira egoteko aitzakiarekin 
egongo. Hala, Pentekoste jaiek 
ez ezik, Azoka Bergaratzen pro-
zesuak emango dio hasiera hila-
beteari. Ekaina bukatu arte, 
baina, kirol hitzorduak, hitzaldiak, 
antzerki emanaldiak... adin eta 
zaletasun guztietara egokitzen 
den gida izango da ekainekoa. 

Oihulari Klown herriko taldeak 
Desorientadas antzezlana taula-
ratuko du hilaren 20an. Betiko 
moduan, musikak ere bere toki-
txoa izango du, eta, Udal Banda-
ren ohiko emanaldiaz gain, hila-
ren 9an Pazkoetako kontzertua 
eskainiko du. Gaztetxoek, aldiz, 
DJ jaialdia izango dute 21ean. 

Bergaratzen prozesu parte
-hartzaileak ere bilerekin jarrai-
tuko du, baina Oxirondo azoka 
hasi da ekintza berriak hartzen. 
Hileko lehen eguaztenean, adibi-
dez, baserritarren azoka egingo 
da bertan lehen aldiz. 

Kanfekonpon, Behi Suharra-
ren Eguna, fardel berrerabilga-
rrien inguruko hitzaldia... adin, 
gustu eta interes guztientzako 
hitzorduak batzen ditu ekaineko 
kultura gidak. 

kirola nagusi 
Hilabete honetako gidak kultura 
eta kirola etsaiak diren mitoa 
ere birrintzen du. Horregatik, 
kirolak tarte berezia izango du 
datozen 30 egunotan. 14an Moto
-kros entrenamendu eta txapel-
keta izango da Angiozarrerako 
bideko zirkuituan. Hurrengo 
egunean, 78. San Antonio txirrin-
dulari sariaren txanda izango da 
eta 20an, aldiz, gimnasia errit-
mikako neskek erakustaldia 

egingo dute Labegaraietan. Sas-
kibaloizaleek hitzordu bikoitza 
izango dute 21ean eta 22an. 

Bada, ekaineko kirol protago-
nista pilota izango da. 6an Uda-
berri saria jokatuko da Udal Pilo-
talekuan. Horren ondoren, 13an, 
20an, 22an, 27an eta 28an eskola 
txapelketaren txanda izango da; 

bertakoa den arren, askorentzat 
ezezaguna den pilotara gertura-
tzeko hilabetea izango da.

jaien hilabetea 
Dudarik gabe, ekaineko jairik 
ezagunenak dira Pentekosteak, 
baina, Bitorianatxorekin batera 
ospatzen dituzten jaiegunez gain, 
herriko auzoek ere euren festa 
egunak ospatuko dituzte hilabe-
te honetan. 

Elosua auzoan Otabak ospa-
tuko dituzte 22an. Bi egun geroa-
go, San Juan auzoan, bertako 
zaindariaren egunean, jaia izan-
go da. 29an eta 30ean, aldiz, San 
Pedro eta San Martzial jaien 
txanda iritsiko da. 

Herritarren gusturako, hila-
betea jaiekin amaituko da; egun 
hori iritsi arte, baina, gidako 
proposamen erakargarriek bete-
ko dituzte gainontzeko egunak.

Gaztetxoen pilota partidu ugari egongo dira hilabetean zehar.  |   goiena

Ekainean adin eta 
gustu guztiek euren 
tokia izango dute 

Kirola, pilota 
bereziki, izango da 
gidako protagonista

m.b.  |  bergara

Atez atekoaren kontrako eta 5. 
edukiontziaren aldeko Bergara 
Garbia plataformak Gobernu Tal-
dearen "isiltasuna" salatu du, 
eguaztenean bidalitako oharrean. 
Azaldu dutenez, aurreko astean, 
astelehenean, idatzia aurkeztu 
zuten udaletxean: "Azken urteetan 
atez ateko batze sistemaren gaine-
ko informazioa zein datu ekono-
mikoak eskatu ditugu publikoki 
zenbait aldiz, baina ez digute eran-
tzun. Hala, aurreko astelehenean 
idatzia aurkeztu genuen, baina 
oraindik ez dute erantzun". 

Idatzi horretan, besteak bes-
te, atez ateko bilketa sistemak 
duen kostuaz galdetzen diote 
Gobernu Taldeari –egin den inber-
tsioa zein suposatzen duen gastu 
korrontea–; hondakinak batzeko 
kamioiek suposatu duten inber-
tsioaz eta gastuaz; edukiontzien 
bitartez eta orain atez ateko sis-
temarekin zenbat hondakin batzen 
den ere jakin nahi dute; baita zer 
egiten da sailkatuta jasotzen den 
zaborrarekin ere; eta beste gal-
dera hau ere luzatzen diote: "Zer-
gatik ez duzue inongo sentsibili-
zazio kanpainarik egin? Ez ahal 

duzue uste, herritarrak kontzien-
tziatzea dela?".  

"kontuak publikoak dira" 
Gobernu Taldetik azaldu dutenez, 
plataformak udaletxean aurkez-
tutako idatzia, edukia dela eta, 
Mankomunitatera bideratua izan 
da, eta horren berri ematen duen 
jakinarazpena ere bideratu zaio 
Bergara Garbiari datozen astee-
tan erakunde horren erantzuna 
jasoko duela adierazita. 

Bestalde, ez dute ulertzen 
plataformak hondakin bilketaren 
inguruko daturik eza argudiatzea: 

"Udal honen jarduna eta kontuak 
guztiz publikoak eta gardenak 
dira", diote. Eta gehitu dute: 
"Hondakin bilketari dagozkion 
kostuak eta sistema berria mar-
txan jartzeko egindako inber-
tsioak publikoak dira eta 2013 
eta 2014 urteetako aurrekontu 
proposamenetan eta gastu jus-
tifikazioetan aurki daitezke, 
besteak beste, www.bergara.net 
webgunean argitaratuta".

Era berean ez dute ulertzen, 
herritarren artean sentsibiliza-
zio ahaleginik ez egin izana 
egoztea:  "Udalak eta Mankomu-
nitateak ekimen ugari burutu 
ditugu hondakinak bereizita 
botatzearen garrantzia ezagutze-
ra emateko, barneratzeko eta 
bereizita botatzen irakasteko". 
Adibide moduan formazio saioak, 
euskarriak, herriko ikastetxe 
guztiekin Eskolako Agenda 21en 

burututako lanketak edota mer-
katari zein industriako ordez-
kariekin banan-banan egindako 
saioak aipatu dituzte. "Salatu 
nahi dugu Bergara Garbia egiten 
ari den desinformazio lana, herri-
tarrak hondakinak poltsetan 
bereizita lurrean uztera gonbi-
datuta eta, ondorioz, horiek guz-
tiak errefusa bezala bideratuak 
izatera behartuta", diote Udal 
gobernutik.

tratamendua, aldundiak 
Hondakinek batu ostean jasotzen 
duten tratamenduari dagokionez, 
horretaz Gipuzkoako Foru Aldun-
dia arduratzen dela azpimarra-
tu dute Gobernu Taldetik eta 
hori ere "informazio publikoa" 
dela, gehitu dute Udal gobernu-
tik: "Besteak beste, www.ghk.
info orrialdean edonork kontsul-
ta dezake", esan dute.

Bergara Garbiak "isiltasuna" egotzi dio 
Gobernu Taldeari, eta horrek, gezurtatu
gobernu taldeak plataforma egiten ari den "desinformazio lana" salatu du
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Araba Euskaraz jaiaren alde-
ko ardo dastatzea egin zuten 
joan den eguenean Pago Uso 
elkartean, Txantxiku ikasto-
lak antolatuta. 

Arabako Villabuena herri-
ko Candido Besa upategiko 
Esti Besa enologoak gidatu 
zuten ardo dastatzea. Ondoren, 
bertsotan egin zuten Orlando 
Arrietunandia, Urko Egaña 
eta Egoitz Aizpuru bertsola-
riek. 25 lagun elkartu ziren 
bertsoz girotutako ardo das-
tatzean.

 
autobusak 
Aurtengo Araba Euskaraz 
jaia Lapuebla de Labarcan 
egingo da, ekainaren 15ean, 
Mugan bizi, bizi lelopean. 
Hara joateko autobusak anto-
latuko ditu Txantxiku ikas-
tolak eta joan gura duenak 
bulegoetan eman beharko du 
izena.

Bertsoak eta 
ardoa, Araba 
Euskaraz 
jaiaren alde

O.E. / j.I.  |  oñati

Uraren gaia jorratu zutenean utzi 
zuten jeltzaleek osoko bilkura. Berez, 
urtarrilean onartutako uraren tari-
fazio berriaren behin  behineko 
onespena bertan behera uztea zen 
osko bilkuran eztabaidatu behar 
zutena. Aho batez onartu zuten 
alderdi biek. Puntu horretan, bai-
na, alkateak kritikatu zuen 2008 
urtean EAJren Gobernuak uraren 
kudeaketa Gipuzkoako Urak enpre-
saren esku utzi izana, Udalak esku-
menak galduz. Orduko erabaki hori 
"txarra" izan zela uste dutela esan 
zuen Biainek, eta inbertsioak egi-
teko enpresak hartu zuen konpro-
misoa ez dela bete. Hori ez dela 
horrela erantzun zion Lourdes 
Idoiaga jeltzaleen bozeramaileak 
eta eztabaida sutsu baten ondoren 
eta Bilduko zenbait zinegotziren 
portaerarekin ere kexu, osokoa 
utzi zuen oposizioak. 

san Martin 
Mikel Biain alkateak datuekin 
erakutsi gura izan zien zinegotzi 
jeltzaleei inbertsio horien falta. 

Lourdes Idoiagak defendatu zuen 
Gipuzkoako Urek egin dituztela 
agindutako inbertsioak, eta depo-
situ, presa eta saneamendu lanak 
aipatu zituen.

Puntu horretan utzi zuten are-
toa jeltzaleek, osoko bilkura hasi 
eta ordubete pasatxora. Irteeran, 
Idoiagak, minduta, nahiago izan 
zuen gertatuaren gainean hedabi-

deei adierazpenik ez egitea. Gerta-
tua oso gogortzat jo zuen, eta Gober-
nu taldea gezurretan ibili zela 
salatu.

Jeltzaleek osoko bilkura utzi 
izana "arduragabekeria" dela 
adierazi zuen alkateak bilkuraren 
amaieran: "Kritika politikoak 
zilegizkoak dira, are gehiago 
datuekin erakusten direnean".

Uraren gaia gai zerrendan zeu-
den 23tik laugarrena zen. Bigarren 
puntuak jasotzen zuen San Martin 
auzoko plan partzialaren aldake-
taren hasiera batean onartzea. Hor 
ere eztabaida izan zuten Bilduko 
eta Euzko Alderdi Jeltzaleko zine-
gotziek. Alkateak leporatu zien 
jeltzaleei berdin ez jokatzea publi-
koan eta pribatuan, etxebizitzen 
prezioei buruz: "Publikoari begira 
esan duzue 100 etxebizitzak prezio 
mugatua izan behar dutela, baina 
barruan izan ditugun elkarrizke-
tetan prezio librekoak izan behar 
direla esan duzue". Hori ez dela 
egia erantzun zion Idoiagak,; "beti 
berdina esan" dutela adierazi zuen. 
Horri lotuta, proiektu hori ez dela 
legezkoa berretsi zuen beste behin 
EAJk eta alegazioa aurkeztuko 
diotela, "epe barruan". 

gure esku dago 
Gai zerrendako beste puntuetako 
bat, Gure Esku Dago ekimenarekin 
bat egiten duen mozioa zen, alder-
di biek onartuta. Osoko bilkuran 
zeuden Oñatiko talde horretako 
bost kide eta eurek irakurri zuten 
mozioa. Idoiagak barkamena eska-
tu zien aretoa utzi aurretik, baina 
bat egiten dutela adierazi. Mikel 
Biainek, bestalde, dei egin zien 
herritar guztiei ekainaren 8ko eki-
menarekin bat egiteko.

Bildu eta EAJren elkar 
ulertze eza agerian, berriz
alderdi jeltzaleak osoko bilkura utzi zuen eguenean, 
gobernuko taldearekin eztabaida izan ostean 

Zinegotzi jeltzaleak osoko bilkuren aretoa uzten.  |   o.e.

Ardoa dastatzen.  |   J.l.

O
ñatiarrok ondorengo hitz 
aspertua ezaguna dugu. 
Nongoa zara? Oñatikoa. 
Onatikoa!!! Oñatin urte 

osoan zaudete jaietan!!
Eta ez da gezurra! Maiatzean 

hasi eta Errosaixo jaixak pasa 
bitartean, ia astebukaero, auzo, 
kale edo herriko talde batek anto-
latutako jaia izaten dugu. Azkenak, 
Errekaldekoak.

Adin guztietako jendea dago 
jai batzordetan sartua. Urte asko-

tako esperientzia dutenak, hasi 
berriak direnak... Guztiek badute 
helburu amankomun bat: jai batzuk 
antolatzeak dakarren lanaren 
ondoren, ondo pasatu eta herritar 
eta ingurukoak jaietan parte har-
tu dezaten gonbidapena luzatzea. 
Hor dago koxka!!!  Jai batzuk anto-
latzeak kostu ikaragarria dauka. 
Diru iturriak badira baina ez da 
nahikoa hartzen diren konpromi-
so guztiei aurre egiteko. Gainera, 
badaude faktore batzuk inoren 

esku ez eta berebiziko eragina 
dutenak, eguraldia esaterako. 
Puntu honetan da garratzitsu nor-
banakoaren parte-hartzea. Joan 
gaitetzen jaia antolatu den lekura, 
kontsumitu dezagun bertan… Jai 
batzordekoek eskertuko digute 
eta datorren urtean ere jaiak anto-
latuko direla ziurtatuko dugu. 
Ondorengoak Araotzeko Trinida-
de jaiak ote? Olarakoak ere ez dira 
urruti; egitarau honez gero ikus-
gai sare sozialetan.

n i r e  u s t e z

Zatoz
jaietara

mIKEl 
ArANburu Bihar, martitzena, hasten dira 

San Migel jaietako umeen 
danborradako entseguak. Aur-
ten ere Errekalden egingo 
dituzte, Urgain ikastetxearen 
sotoan. Entseguak 19:00etatik 
19:45era izango dira ondoren-
go egun hauetan: ekainak 3, 
5, 10 eta 12. Antolakuntza 
batzordeko kideak ere izango 
dira entseguetan. 

Bihar hasten dira 
umeen danborradako 
entseguak

Acesmaren esker 
onak udalari
Tentsio handiko osoko 
bilkuraren amaieran, kontrako 
egoera sortu zen. Izan ere, 
Acesma elkarteko kideak 
osoko bilkuren aretora joan 
ziren alkateari eta udalari 
eskerrak emateko euragatik 
egin duten lanagatik eta 
emandako laguntzagatik. 
Plaka bat eta likore botila bat 
oparitu zioten alkateari eta 
dantza ere egin zuten bi kidek. 
Biainek eskerrak eman zien 
kide guztiei, "herrira ondo 
egokitzeagatik eta egiten 
duzuen lan sozialagatik". Acesmako bi kide dantzan osoko bilkuren aretoan.  |   o.e.

Ohorezko euskaltzain izenda-
tu dute Paulo Agirrebaltzate-
gi frantziskotarra (Araotz, 
Oñati, 1942), beste hamaika 
lagunekin batera. Erromako 
Antonianum-ean Teologian 
doktorea da. Aldiro izendatzen 
ditu ohorezko euskaltzainak 
Euskaltzaindiak, "euskarari 
egindako mesede bikainenga-
tik". Dagoeneko 39 ohorezko 
euskaltzain dira gaur egun. 

Ohorezko euskaltzain 
izendatu dute Paulo 
Agirrebaltzategi
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O
rokorrean uste dena 
ba ino  askoz  e re 
garrantzitsuagoak 
diren hauteskunde 

batzuk pasa berri ditugu, eta 
aurreikusten zen bezala, par-
te-hartzea oso baxua izan da. 
Debagoienan konkretuki boz-
katzeko eskubidea genuenon 
%43,6ak soilik bozkatu dugu. 
Garbi dago gizarteak gero eta 
urrunago ikusten duela poli-
tika, eta honek, hausnarketa 
sakon bat merezi du.

Baina herritarron parte
-hartze eza edo eskasia ez da 
soilik politikan nabaritzen, 
egunerokotasunean baizik. 
Norberaren denbora librea 
gero eta garestiagoa daukagu, 
eta herritar asko eta asko, 
ez daude prest hain preziatua 
den denbora hori gizarte 
osoaren mesedetarako izan 
daitekeen zerbaitetan inber-
titzeko.

Debagoienan erreferente 
izan gara urteetan gizartearen 
parte-hartze aktiboan; horren 
adibide garbiena, baina ez 
bakarra, kooperatibak dira. 
Zer pasatzen ari da orain? 
Hain berekoi bihurtu gara ez 
dugula gure buruaz haratago 
ikusi ere egiten? Ez al gara 
konturatzen itsasontzi bat 
bere portura ondo iritsi dadin 
denok norantza berean arrau-
nean egin beharra dugula? 

Gaur egungo gizarte eredu 
honek alde onak baditu nos-
ki, baina baita ere ahuleziak, 
gero eta nabarmenagoak dire-
nak gainera, eta eredu hau 
hobetu nahi badugu denok 
jarri beharko dugu gure alde-
tik zerbait.

Edo agian hobe da lozo-
rroan gelditzea?

Gizartearen 
parte-hartzea

"Denok jarri 
beharko dugu 
gure aldetik 
zerbait"

n i r e  u s t e z

mAIDEr 
OtAmENDI

Etzi, eguaztena, Aretxabale-
tako Ilargi plazako edukion-
tziak garbitu eta estaltzeko 
lanak egiten hasiko da Udala.
Obra horiek iraun bitartean, 
lurpeko edukiontziak itxita 
egongo direnez, horietan hon-
dakinak botatzen zituzten 
herritarrendako kaleko gai-
kako edukiontziak jarriko 
direla iragarri du Udalak.

Ilargi plazako lurpeko 
edukiontziak estaltzen 
hasiko dira etzi

mIrIAN bItErI |  esKoriatza

Ekintzaz beteta dator hasi berri 
dugun hilabetea. Etzi, eguaztena, 
bertan ortu ekologikoa lantzeko 
ikastaro praktikoa eskainiko du 
Oihana Aranburuzabala eskoria-
tzarrak. Horretan parte hartu 
gura duenak ez du aurretik izena 
eman behar, 18:30ean gasolinde-
gian agertzearekin nahiko. Han-
dik Aranburuzabalaren ortura 
joango dira.

Hurrengo egunean, hilak 5, 
antzerkia dago. Huts Teatroa kon-
painiak Publikoari gorroto antzez-
lana eskainiko du unibertsitateko 
kaperan, 18:00etan. Debalde da 
horretarako sarrera.

aktorea eta ikusle bi 
Aktore bat (Ander Lipus), bi ikus-
le (Miren Tirapu eta Iñaki Zia-
rrusta) eta agertoki bat. Besterik 
ez du ikusiko ikus-entzuleak. 
Antzezleen esatenetan, besterik 
ez duelako behar antzerkiak; hor-
tik aurrera hasten den jokoan, 
dena da posible. Teatroari buruz-
ko hausnarketa jostalari baten 

moduan hasten da obra hori, 
publikoarekiko keinuz eta umorez; 
pixkanaka, ordea, arimaren 
barrunbe ilunenak joango dira 
agertzen: krudelkeria, bortxa, 
botere-harremanak... giza izatea-
ren amildegi ertzera iristeraino.

Xabier Mendiguren Elizegik 
idatzi eta Manex Fuchsek zuzen-
dutako lana da Publikoari gorro-
to.  Lan hori idazteko, Mendi-

gurenek Antonin Artaud-ren 
eragina aipatu du. "Antzerkia 
eta bere doblea". Aktorea eta 
taula zuzendaria, pertsona eta 
pertsonaia, ni eta nire mamua. 
Baina antzerki hau ez da "meta-
teatroa". Izatekotan, ekintza 
teatral bat da, oholtza gainean 
gizon eta emazte erretzen ditue-
na, krudela zer den ikus eta 
entzun dezagun.

berbaldia zaharren egoitzan
Asteko ekintzak ez dira horrekin 
amaituko. Egubakoitzean, zahar-
tzarora heltzeko osasuntsu elika-
tzearen garrantziari buruzko 
berbaldia eskainiko du Amaia 
Diaz de Monasterioguren oñatia-
rrak, 10:30ean, zaharren egoitzan. 
Zapatuan, berriz, urteroko hitzor-
dua dute eskoriatzarrek: XVIII. 
Ferixie.

Ander Lipus aktorea, iaz Oñatin eskainitako emanaldian.  |   goiena

'Publikoari gorroto' lana 
dago eguenean, Huhezin

askotariko ekintzak daude aurreikusita ekaina osoan; tartean, antzezlana

eguaztenean ortu ekologikoak lantzeko ikastaroa eskainiko dute debalde

m.b.  |  aretxabaleta

Aretxabaletan martxan da ostera 
'Ostegun Bidaiariak'. Eguenean 
egin zuten lehen emanaldia Hai-
zea tabernan. Josu Velasco are-
txabaletarrak Uganda eta Ruan-
dan zehar, bizikletan, lau astez 
egindako ibilaldia azaldu zuen 
askotariko diaporamen bidez. 

Ugandatik abiatuta Ruandako 
hiriburu Kigaliraino bizikletan 
egin zuen ibilbidea Velascok; 
hango paisaiekin baina bereziki 
bertakoekin eta hango kulturekin 
txundituta geratu zela jakinara-
zi zien Haizean batutakoei. Horre-
kin lotuta, diaporama emanaldia 
amaitu ostean, bi herrialdeetako 
musika jarri zuen.

Eguenean, bigarren emanaldia 
ikusteko aukera izango da Orly 
tabernan, 21:30ean. Maialen Zaba-
leta arratsatearrak Sri Lankatik 
egindako bidaia azalduko du.

Uganda eta Ruandatik ibili 
dira Haizea tabernan
'ostegun bidaiariak' zabaldu du Josu velascok

Velascok eskainitako emanaldian 40 bat lagun elkartu ziren.  |  gorKa zubizarreta

eskoriatza

aretxabaleta

Ferixien ere 
axtrokiak

Urtero moduan, ekaineko 
lehen zapatuan Ferixie 
egingo dute Eskoriatzan; 
eta aurten, lehen aldiz, 
axtrokiak ikusteko eta 
eskuratzeko aukera izango 
da bertan. Moneta lokalari 
bultzada eman nahian, 
Axtroki merkatarien 
elkarteak kanpaina berezia 
egingo du egun horretan. 
Hain justu, azokan jarriko 
duten postu batean, 50 
euroren truke 55 axtroki 
itzuliko dizkiete hara 
hurbiltzen direnei. 

Elkarteko kide Eider 
Kortazarrek jakinarazi du 
ekimen horren asmoa dela 
moneta lokala herritar 
guztiei eskaini ahal izatea, 
eta ez bakarrik Udaletik 
diru laguntzak jasotzen 
dituztenei. 

Leiho eta balkoietako loreen 
lehiaketan parte har dezake-
te eskoriatzarrek. Beharrezkoa 
ez bada ere, ekainaren 13ra 
arte eman ahal izango da ize-
na edo leiho eta balkoiak 
gustukoena proposatu . 
Jarraian, epaimahaiak bal-
koiak baloratu eta aukerake-
ta egingo du.

Leiho eta balkoietako 
lore gustukoenak 
proposa daitezke

aretxabaleta

Ekainaren 12rako, Olazar 
erretiratuen elkarteak gerta-
tutako askarian izena eman 
daiteke martitzenean eta egue-
nean, 11:00etatik 12:30era, 
elkartearen bulegoan. Izena 
ematearekin batera, bost euro-
ko fiantza jarri behar da. 
Askaria 17:30ean hasiko da 
Gernika plazan.

Erretiratuendako 
askarian izena eman 
daiteke eguenera arte

m.b.  |  esKoriatza

Aurrera dihardu Eskoriatzako 
Sanpedrotarako esaldi lehiaketa. 
Proposamenak aurkezteko epea 
dagoeneko itxita dago; jasotako 
77 esaldietatik lehenengo auke-
raketa bat egin du Udaleko Kul-
tura batzordeko kideekin osatu-
tako epamahaiak, eta 14 onenak 
erakusgai jarri dituzte egunotan 

Facebook sare sozialean, herri-
tarren botoa jaso dezaten.

Irabazlea aukeratzerakoan, 
herritarren iritziak heren bat 
balioko du, eta epaimahaiaren 
iritziak, ostera, bi heren. Uda-
letik jakinarazi dute ekainaren 
12an iragarriko dela irabazlearen 
izena, www.eskoriatza.net web-
gunean.

Aurtengo Sanpedrotarako esaldiak bozka 
daitezke egunotan, sare sozialen bidez

O h a r r a k

sinadura bilketa
Aretxabaletako 5. edukion-
tziaren aldeko plataformak 
sinadurak batuko ditu herri 
kontsulta egin dezatela eska-
tzeko. Horretarako, zapatuan, 
ekainak 7, mahaia jarriko 
dute Durana kalean.

hitzaldia
Aretxabaletako Basotxo erre-
tiratuen elkarteak berbaldia 
antolatu du biharko. Rafael 
Kortabarria oñatiarrak zahar-
tzaroko arazo garrantzitsuei 
zelan egin aurre azalduko die 
Basotxon, 17:30ean, elkartzen 
direnei. Hain justu, itsu gera-
tu zenetik errealitate eta bizi-
modu berrira zelan egokitu 
behar izan den azalduko du 
Kortabarriak.
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ubANE mADErA  |  leintz gatzaga

Onura publikoko mendietako 
egurretik datorren auzo-egu-
rraren aprobetxamendurako 
zozketarako izen-ematea gaur 
(ekainak 2) zabalduko dela jaki-
narazi du Gatzagako Udalak. 
Ekainaren 27ra arte eman ahal-
ko da izena, udal bulegoetan 
(943 71 47 46). 

baldintzak eta ezaugarriak
Egur hori eskatzeko gutxienez 
urtebetez herrian erroldatuta 
egon beharra dago, eta derri-
gorrez herrian bertan erabil-
tzeko izango da eskuratzen den 
egurra.

Foru Aldundiko basozainek 
erabakitzen dute urtero basoko 
zein gunetako egurra bidera-
tuko duten herritarrendako; 
basoaren ezaugarrien arabera 
egiten dute hori. 

Eta gero, sortak edo loteak 
egiten dituzte egurrarekin, ize-
na eman duen herritar kopu-
ruaren arabera egin ere. 

Era berean, guztia prest 
dagoenean finkatuko du Udalak 
sorten zozketa noiz egingo duten, 
eta garaiz jakinaraziko dute.  

norberak etxera eraman
Zozketa egin ostean, eta eska-
tzaileari dagokion sorta zein 
den jakinarazita, eskatzaile 
bakoitzak arduratu beharko du 
egurra txikitu, jaso eta basotik 
norberaren etxera eramateaz.   

hamarretik behera 
Udalak jakinarazitakoaren ara-
bera, azken urteotan sei-zazpi 
gatzagarrek egin dute sorta 
eskaera. Eta oraingoz, eskatzai-
le guztiek eskuratu dute eska-
tutako egurra.   

Auzo-egurra eskuratzeko 
izen-ematea zabalik
udalerrian erroldatuta dauden guztiek dute 
zozketan izena emateko eskubidea

leintz gatzaga

elgeta

Herri Eskolako neska-mutikoak eskolako ortu berrian landaketak egiten.  |  l.z.

lArrAItZ ZEbErIO  |  elgeta

Udalak, Elgeta Zero Zabor taldeak 
eta Ekoguneak Aste Berdea anto-
latu dute. Gaurtik zapatura bitar-
tean hitzaldiak, haurrendako 
jolasak eta erakusketak antolatu 
dituzte. Sentsibilizazioa da hel-
buru nagusia, eta herritarrak 
informatzea.

Gaur, astelehena, loreak eros-
teko postu berezia egongo da 
plazako azokan. Udalak lehiake-
ta antolatu du, eta, aditzera eman 
duenez, epaimahaiak uztaileko 
lehenengo astean baloratuko ditu 
leihoetako eta balkoietako loreak. 
Ez da beharrezkoa aurrez izena 
ematea, eta saria Ferixa Nagusi-
ko jaietan banatuko dute: 100 
euro eta lore sorta.

ortu publikoak elgetan
Bihar, martitzena, 19:00etan, Eko-
guneak Baratze Parke Sarea 

proiektua aurkeztuko du Elgetan, 
eta Udalak azalduko du zertan 
datzan herrirako aurreikusten 
duen ortu publikoen egitasmoa. 
Saio horretan izango dira Ale-
giako Baratze Parkeko baratze-
kide Garikoitz Zubillaga eta Kutxa 
Ekoguneko Landa Garapeneko 
teknikari Amalia Virto. 

hitzaldiak
Konposta eta hondakinen kudea-
keta izango dira Aste Berdeko bi 
hitzaldien nondik norakoak. 
Eguaztenean, Elgetan etxez etxe 
konpostagailuak aztertzen aritu 
den Vermican enpresako Joseba 
Sanchez izango da hizlaria. Pro-
zesuan sor daitezkeen arazoak 
nola ekidin eta konpostarekin 
zein erabilera egin azalduko 
du.

Egueneko hitzaldia, berriz, 
Gipuzkoa Zero Zabor taldeko 

Mikel Ikatzategik egingo du, azal-
tzeko nola hondakinak ez duen 
zertan zabor izan.

jolasak eta erakusketa
Bariku arratsalderako eta zapa-
tu goizerako ekintza ludikoagoak 
antolatu dituzte. Barikuan, ekai-
nak 6, umeendako jolasak eta 
konpostaren gaineko erakusketa 
izango dira herriko plazan, 
18:30ean. Iluntzerako, berriz, 
ekainaren 22ko herri kontsulta-
ren aldeko ekimena antolatu 
dute.

Zapatuan, ekainak 7, konpos-
ta aterako dute Domingo Iturbe 
kaleko auzo-konpost gunetik, 
11:00etan. Gaur egun, elgetarren 
%35ek egiten dute konposta euren 
hondakin organikoarekin. Han-
dituz doa, beraz, herrian bertan 
kudeatzen den hondakin kopu-
rua. 

Elgetako ortu publikoen 
aurkezpena, martitzenean
aste berdea da honakoa; hondakinak, herri 
kontsulta, konposta... izango dira ardatz nagusiak

ASTE BERDEA
ELGETA 

ekainak 2, 
astelehena

09:00 Plazan, loreak salgai.

ekainak 3, 
Martitzena

19:00 udaletxean, elgetako 
ortu publikoen proiektuaren 
aurkezpena.

ekainak 4, 
eguaztena

19:00 udaletxean, hitzaldia. 
Konposta, arazoak nola 
ekidin. Joseba sanchez.

ekainak 5, eguena

19:00 udaletxean, hitzaldia. 
Mikel ikatzategi, gipuzkoa 
zero zabor.

ekainak 6, barikua

18:30 Plazan, konpostaren 
gaineko erakusketa eta 
jolasak umeendako.

19:30 Plazan, herri 
kontsultaren aldeko 
ekimena.

ekainak 7, zapatua

11:00 domingo iturbe kaleko 
auzo-konpost gunean 
konposta aterako dute.

Jabier etxaniz

Fiare banka etikoaren 
aurkezpenean, Olaranen 33 lagun 
batu ziren. Antolatzaileak 
balorazio positiboa egin zuten 
aurkezpenak interesa piztu 
zuen-eta. Egun, Fiarek 53 bazkide 
ditu bailaran eta horietatik hiru 
dira antzuolarrak. 2014an, hamar 
bazkide berri egitea dute asmo.

Fiare 
proiektua
gertutik 
ezagutuz

antzuola

jOKIN bErEZIArtuA  |  araMaio

Bidez Bide proiektuak Ara-
maioko ondare naturala osatzen 
duten baso, erreka, zelai eta 
mendi interesgarrienak lotuko 
dituen ibilbide sarea sortzea 
du helburu. Lehenengo urratsa 
Aramaioko lurretan dauden 
interes bereziko txoko ekolo-
giko garrantzitsuenak identi-
fikatu eta sailkatzea izan zen 
eta orain ibilbide sarea disei-
natu, egokitu eta ezagutzera 
ematen ari dira. 

Natura 2000 sarearen baitan 
dauden eremuak, aparteko zuhai-
tzak, osasun egoera onean dau-
den baso eta errekastoak, men-
dizerrak eta bestelako natura-
gune interesgarriak lotzea du 
helburu ekimenak, bertako zein 

kanpokoei begira. Izan ere, lan-
da turismo jasangarria bultzatzea 
ere bada ekimenaren asmoa.  

auzolana izango du oinarri
Proiektu horretarako Udalak 
auzolana bultzatzeko asmoa du, 
izan ere, lan egiteko modu 
horrek bizirik dirau oraindik 
Aramaion. Horrela berresku-
ratu ahal izan dira zenbait 
ermita, herri-bide eta iturri: 
"Herriaren kultura eta natura 
ondarea errespetatzea lortzen 
da, gure arbasoek egindako lan 
bikainari eutsiz". Apiril amaie-
ran egin zituzten lehen lanak; 
besteak beste, Tellerixa ibilbi-
deak seinaleztatu zuten Ibarra 
kiroldegitik hasita. Laster bes-
te ekintza batzuk egingo dira. 

Bidez Bide proiektua, 
ondare naturalaren berri 
emateko beste urrats bat
baso, erreka eta mendi interesgarrienak lotuko 
dituen ibilbidea egingo gura dute, auzolanean 

Tellerixa ibilbidearen hasierako seinalea, kiroldegi ondoan.  |  JoKin bereziartua

araMaio
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Euskara irabazle, denok irabazle!

Nintendo 2DS
Alazne Inza Araiztegi (Oñati)

Herritmo ikuskizunerako sarrerak

Axun Otxoa ugalde (Arrasate)

Arrikrutz kobetarako sarrerak

Angel mari Zabaleta iturbe (bergara)

jose mari Iñarra Kortabarria (Arrasate)

Iñaki Idigoras Igartua (Oñati)

'Nairobitarra' eta 'Kirolaz badakit' jokuak

unai bergaretxe leibar (Arrasate)

mikel Eguren laskurain (bergara)

Harreman dendako otarra

unai Iñarra lasa (bergara)

'San Ferminetan, lesakan' liburua:

Asier bergaretxe leibar (Arrasate)

Eluska Irazu Hernandez (Eskoriatza)

xabier mugartza Aiastui (Oñati)

loli Zeziaga bengoa (Arrasate)

maria lazkano balanzategi (Arrasate)

juani Agirre beitia (Oñati)

Arrate Agirre Agirreurreta (Arrasate)

joseba Ezpeleta Irizar (Arrasate)

Zorionak denoi!
Hauek dira goiena Klubeko maiatzeko zozketetako irabazleak

SArIAK jASOtZEKO: 

Arrikrutzeko sarrerak. Zuetako bakoitzak, GOIENA KLUBeko txartela erakutsita, BINA sarrera izango dituzue ARRIKRUTZ-eko txarteldegian. 

Sarrerek 3 hilabeteko epe muga izango dute. ARRIKRUTZ KOBAK. Araotz Auzoa, OÑATI. 943 08 20 00. Ordutegia: Asteartetik Igandera 10:00 - 17:00

Harreman dendako otarra. Harreman Dendak Arrasateko Eroski Hipermerkatuan dagoen dendan jaso behar da.

beste sariak. Saria jasotzeko zatoz GOIENAren egoitzara. 

Saria jasotzeko, BAZKIDEAREN TXARTELA erakutsi edota BAZKIDE ZENBAKIA jakitera eman beharko da.

GOIENA. Otalora Lizentziaduna, Arrasate. 943 25 05 05

Ordutegia:  Astelehenetik eguenera: 09:00 - 18:00. Egubakoitzetan: 08:00 - 14:00.
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k i r o l a
kirol erakustalDia oñatin

A.t.  |  oñati

Desafio oso parekatuaren ostean, 
Arkaitz Lizarraldek eta Alex 
Azkargortak irabazi dute proba 
1.981,4 gramo belar moztuta. Biga-
rren postuan gelditu dira Gorka 
Urrutia eta Andoni Urrutia 1.855,6 
gramo belar moztuta eta Ander 
Zugastik eta Valentin Dolatxek 
1.848,8 gramo belar moztea lortu 
dute Asentzioko desafioan.

Lehenengo, trontzan hamabost 
talo moztu dute hiru taldeek, bost 
minutu pasatxoan. 1,95 metro 
bueltako enborra moztu behar 
izan dute, pago egurra.

Ondoren, segan egin behar 
izan dute; bikote bakoitzak hiru 
belar sail zituen mozteko. Proba 
guztia egiteko 45 minutu zituzten 
baina 43 minutu eta 13 segundoan 
gelditu dute. Izan ere, Gorka 
Urrutia eta Andoni Urrutiak osa-
tutako bikoteak euren zelai sail 

guztia denbora horretan moztea 
lortu dute. Ander Zugasti eta 
Valentin Dolatxek ere oso maila 
ona erakutsi dute. "Normalean 
auzotarren arteko lehian maila 
kaskarra ikusten da, baina Asen-
tzioko kasuan maila bikaina 
erakutsi dute. Trontzan harritu-
ta gelditu naiz eta segan ere oso 
ondo ikasita etorri dira", adiera-
zi du speaker lanetan ibili den 
Asteasuko Joxe Angel Sarasolak. 
Arkaitz Lizarralde irabazleak, 
bestetik, hauxe adierazi du: "Gerri-
ko minarekin ibili gara amaiera 
aldera baina guztiok ibili gara 
nahiko parekatuta eta lan txu-
kuna egin dugu denok". Parte
-hartzaileei animoak ematen 
herritar ugari izan dira eta anto-
latzaile taldeko Miel Biain ere 
pozik zegoen "Oñatirako berria" 
izan den desafioak jende ugari 
erakarri duelako.

arkaitz lizarraldek eta alex azkargortak irabazi 
dute Asentzion jokatutako desafio ikusgarria

trontzan eta segan egin dute hiru bikotek, 43 minutu eta 13 segundoko proban

auzoko apustuetan normalean ikusten ez den maila bikaina erakutsi dute partaideek

Ander Zugasti segan, sail bat mozten hasi berritan.  |   e.f.

Desafioko eta erakustaldiko parte-hartzaileak, sari banaketan.  |   a.t. Andoni Urrutia segan, desafioaren azken momentuetan.  |   e.f. Moztutako belarra pisatzen.  |   e.f.

AmAIA txINtxurrEtA  |  oñati

Oñatin ikusmin handia sortu 
duen erakustaldia izan da Igor 
Urteagarena. Asentzioko jaietan 
egiteko erronka hau zeukan gaz-
teak: zortzi tonako kamioia 25 
metro mugitu behar zuen gorpu-
tzarekin tiraka.

Auzotar eta herritarren artean 
denetariko zurrumurruak entzu-
ten ziren erakustaldia hasi aurre-
tik: "Oñatin sekula ez da horre-
lako konturik egon; zortzi tona-
ko kamioia gorputzarekin 
mugitzea harrigarria da", azaldu 
zuen kamioiaren proba hasi aurre-
tik Asentzio Amilleta auzotarrak. 
"Baina kamioiak motor elektrikoa 
du", gaineratu zuen Antton Elor-
tza oñatiarrak, brometan. "Lor-
tuko ote du?", "Gai izango ote da 
horrenbeste pisatzen duen kamioia 
tiraka mugitzeko?", galdera horiek 
entzuten ziren Asentziora joan 
ziren herritarren artean.

Ermitaren ondoan dagoen 
bidea jendez lepo bete zen kamioia-
ren erakustaldia ikusteko. Aurre-
tik euria egin zuen eta lurra zona 
batzuetan bustita zegoen gainera; 
beraz, aurreikuspenak ez ziren 
oso onak. Hala ere, Urteaga ondo 
entrenatuta zegoen eta bere erron-
ka ondo baino hobeto betetzea 
lortu zuen: hasierako ateraldian 
inpultsoa hartu eta 25 metroak 
mugitu zituen. Probak iraun zuen 
bitartean, herritarren txaloak eta 
animoak entzun ziren, eta ostean, 
asko izan ziren Urteaga zoriondu 
zutenak, egindako lana aitortze-
ko. Koadrilakoek ere zoriondu 
zuten, nahiz eta, barrez, honakoa 
adierazi: "Datozen hogei urteetan 
proba hori egiteko gai izan dela 
entzun beharko dugu".

igor urteagak lortu du zortzi tonako 
kamioia gorputzarekin mugitzea

helburua 25 metro mugitzea zen eta uste baino errazago lortu du

herritar ugariren arreta piztu du probak; jende ugari izan da ikusten

Herritar ugari elkartu ziren kamioiaren proba ikusteko. Zintaren atzetik jarraitu behar izan zuten erakustaldia.  |   a.t.

"Lurra bustita 
zegoelako, alde 
batera eta 
bestera mugitu 
behar izan naiz"
Pozik eta gustura, halaxe 
zegoen urteaga erakustaldia 
bukatu ostean.
Zorionak! lortu duzu.
bai; gainera, nik pentsatu 
baino hobeto lortu dut mugi-
tzea. Pozik nago.
Kanpotik ematen zuen oso 
erraz ari zinela mugitzen 
horrenbeste pisatzen duen 
kamioia.
ateraldia nahiko erraz egin 
dut, egia esan. gero gehiago 
kosta zait, zona batean lurra 
bustita zegoelako, eta horre-
gatik, alde batera eta bestera 
mugitu behar izan naiz lur sikua 
aurkitu nahian.
Asko entrenatu zara?
azken bospasei hilabeteetan 
entrenatu naiz. hala ere, 
kamioiarekin oso gutxi entre-
natu naiz.
baina zeuk bazenekien 
kamioia mugitzeko gai izan-
go zinela, ezta?
noski baietz! bestela ez nukeen 
egin izango. Mugituko nuela 
behintzat banekien, akaso ez 
25 metroko ibilbide hori guz-
tia, baina seguru nengoen 
mugitzea lortuko nuela.
Zer sentitu duzu horrenbes-
te jende animatzen ikus-
tean?
gustura sentitu naiz. Poz izu-
garria eman dit eta polita izan 
da. gainera, jendearendako 
egiten dira gauza hauek.
Kamioiaren helburua bete-
ta, beste probaren bat badu-
zu buruan?
ez, momentu honetan ez. gero 
akaso irtengo da zerbait baina 
oraingoz, ez. hurrengo jaietan 
halakorik izango den? auska-
lo! afari baten irten zen kontua 
eta orain ez dakit zer irten 
daitekeen aurrerantzean.

igor urteaga 
eraKustailea

a.t.

"Hurrengo jaietan 
halakorik izango 
den? Auskalo!"

50 kiloko harriaren hamalau jasoaldi
Manex Urrutia 14 urteko oñatiarra da. Asentzioko jaien barruan 
erakustaldia egin du eta minutu batean 50 kiloko harria hamar aldiz 
jasotzea zen bere helburua. Azkenean, denbora horretan hamalau 
jasoaldi egitea lortu du eta pozik dago egindako lanarekin: "Gustura 
nago lortu dudanarekin. Nire asmoa hamar jasoaldi egitea zen baina 
hamalau egitea lortu dut eta oso pozik nago. Hala ere, gehiago egin 
ahal izan banu, hobeto izango litzateke".

Baserrian entrenatu zen eta jende ugari izan zen Urrutiaren 
erakustaldiaz disfrutatzen. Ikus-entzuleen txaloek asko animatu 
zutela esan du gaztetxoak. Datorren urteko auzoko jaietan horrelako 
erakustaldiren bat egiteko asmoa ere azaldu du baina hurrengoan 
"jasoaldi gehiago" egitea izango da bere helburua. Manex Urrutia, 14 urteko umea, 50 kiloko harria jasotzen.  |   a.t.

Igor Urteaga kamioiaren lehen metroak mugitzen, eta eskuman, herritarrak erakustaldia gertutik jarraitzen.  |   a.t.

alex txikon 
leMoa

"Herri kirol zale amorratua 
naiz eta espediziotik bueltan 
Oñatiko apustua ikustera 
etorri naiz. Ikusi da lanak 
txukun egin dituztela 
parte-hartzaileek bai trontzan 
eta baita segan ere. Apustu 
oso polita izan da".

asentzio aMilleta 
oñati

"Maila parekatua erakutsi 
dute parte-hartzaile guztiek 
eta oso ondo ibili dira. Agian 
segan onena Ander Zugasti 
izan da niretzat, baina guztiek 
oso txukun moztu dute 
belarra. Eguraldiak ere 
lagundu du".

karlos guridi
oñati

"Jende asko etorri da eta 
animatuta dago giroa. 
Faboritorik ez dut baina 
horrelakoak ikustea gustatu 
egiten zait, neu ere belarra 
mozten ibilitakoa naiz-eta, 
apustuetan ez baina bestela 
bai. Polita izan da".

Alex Azkargorta, irabazi duen bikoteko kideetako bat, segan.  |   eKaitz filarMendi
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A.t.  |  oñati

Desafio oso parekatuaren ostean, 
Arkaitz Lizarraldek eta Alex 
Azkargortak irabazi dute proba 
1.981,4 gramo belar moztuta. Biga-
rren postuan gelditu dira Gorka 
Urrutia eta Andoni Urrutia 1.855,6 
gramo belar moztuta eta Ander 
Zugastik eta Valentin Dolatxek 
1.848,8 gramo belar moztea lortu 
dute Asentzioko desafioan.

Lehenengo, trontzan hamabost 
talo moztu dute hiru taldeek, bost 
minutu pasatxoan. 1,95 metro 
bueltako enborra moztu behar 
izan dute, pago egurra.

Ondoren, segan egin behar 
izan dute; bikote bakoitzak hiru 
belar sail zituen mozteko. Proba 
guztia egiteko 45 minutu zituzten 
baina 43 minutu eta 13 segundoan 
gelditu dute. Izan ere, Gorka 
Urrutia eta Andoni Urrutiak osa-
tutako bikoteak euren zelai sail 

guztia denbora horretan moztea 
lortu dute. Ander Zugasti eta 
Valentin Dolatxek ere oso maila 
ona erakutsi dute. "Normalean 
auzotarren arteko lehian maila 
kaskarra ikusten da, baina Asen-
tzioko kasuan maila bikaina 
erakutsi dute. Trontzan harritu-
ta gelditu naiz eta segan ere oso 
ondo ikasita etorri dira", adiera-
zi du speaker lanetan ibili den 
Asteasuko Joxe Angel Sarasolak. 
Arkaitz Lizarralde irabazleak, 
bestetik, hauxe adierazi du: "Gerri-
ko minarekin ibili gara amaiera 
aldera baina guztiok ibili gara 
nahiko parekatuta eta lan txu-
kuna egin dugu denok". Parte
-hartzaileei animoak ematen 
herritar ugari izan dira eta anto-
latzaile taldeko Miel Biain ere 
pozik zegoen "Oñatirako berria" 
izan den desafioak jende ugari 
erakarri duelako.

arkaitz lizarraldek eta alex azkargortak irabazi 
dute Asentzion jokatutako desafio ikusgarria

trontzan eta segan egin dute hiru bikotek, 43 minutu eta 13 segundoko proban

auzoko apustuetan normalean ikusten ez den maila bikaina erakutsi dute partaideek

Ander Zugasti segan, sail bat mozten hasi berritan.  |   e.f.

Desafioko eta erakustaldiko parte-hartzaileak, sari banaketan.  |   a.t. Andoni Urrutia segan, desafioaren azken momentuetan.  |   e.f. Moztutako belarra pisatzen.  |   e.f.

AmAIA txINtxurrEtA  |  oñati

Oñatin ikusmin handia sortu 
duen erakustaldia izan da Igor 
Urteagarena. Asentzioko jaietan 
egiteko erronka hau zeukan gaz-
teak: zortzi tonako kamioia 25 
metro mugitu behar zuen gorpu-
tzarekin tiraka.

Auzotar eta herritarren artean 
denetariko zurrumurruak entzu-
ten ziren erakustaldia hasi aurre-
tik: "Oñatin sekula ez da horre-
lako konturik egon; zortzi tona-
ko kamioia gorputzarekin 
mugitzea harrigarria da", azaldu 
zuen kamioiaren proba hasi aurre-
tik Asentzio Amilleta auzotarrak. 
"Baina kamioiak motor elektrikoa 
du", gaineratu zuen Antton Elor-
tza oñatiarrak, brometan. "Lor-
tuko ote du?", "Gai izango ote da 
horrenbeste pisatzen duen kamioia 
tiraka mugitzeko?", galdera horiek 
entzuten ziren Asentziora joan 
ziren herritarren artean.

Ermitaren ondoan dagoen 
bidea jendez lepo bete zen kamioia-
ren erakustaldia ikusteko. Aurre-
tik euria egin zuen eta lurra zona 
batzuetan bustita zegoen gainera; 
beraz, aurreikuspenak ez ziren 
oso onak. Hala ere, Urteaga ondo 
entrenatuta zegoen eta bere erron-
ka ondo baino hobeto betetzea 
lortu zuen: hasierako ateraldian 
inpultsoa hartu eta 25 metroak 
mugitu zituen. Probak iraun zuen 
bitartean, herritarren txaloak eta 
animoak entzun ziren, eta ostean, 
asko izan ziren Urteaga zoriondu 
zutenak, egindako lana aitortze-
ko. Koadrilakoek ere zoriondu 
zuten, nahiz eta, barrez, honakoa 
adierazi: "Datozen hogei urteetan 
proba hori egiteko gai izan dela 
entzun beharko dugu".

igor urteagak lortu du zortzi tonako 
kamioia gorputzarekin mugitzea

helburua 25 metro mugitzea zen eta uste baino errazago lortu du

herritar ugariren arreta piztu du probak; jende ugari izan da ikusten

Herritar ugari elkartu ziren kamioiaren proba ikusteko. Zintaren atzetik jarraitu behar izan zuten erakustaldia.  |   a.t.

"Lurra bustita 
zegoelako, alde 
batera eta 
bestera mugitu 
behar izan naiz"
Pozik eta gustura, halaxe 
zegoen urteaga erakustaldia 
bukatu ostean.
Zorionak! lortu duzu.
bai; gainera, nik pentsatu 
baino hobeto lortu dut mugi-
tzea. Pozik nago.
Kanpotik ematen zuen oso 
erraz ari zinela mugitzen 
horrenbeste pisatzen duen 
kamioia.
ateraldia nahiko erraz egin 
dut, egia esan. gero gehiago 
kosta zait, zona batean lurra 
bustita zegoelako, eta horre-
gatik, alde batera eta bestera 
mugitu behar izan naiz lur sikua 
aurkitu nahian.
Asko entrenatu zara?
azken bospasei hilabeteetan 
entrenatu naiz. hala ere, 
kamioiarekin oso gutxi entre-
natu naiz.
baina zeuk bazenekien 
kamioia mugitzeko gai izan-
go zinela, ezta?
noski baietz! bestela ez nukeen 
egin izango. Mugituko nuela 
behintzat banekien, akaso ez 
25 metroko ibilbide hori guz-
tia, baina seguru nengoen 
mugitzea lortuko nuela.
Zer sentitu duzu horrenbes-
te jende animatzen ikus-
tean?
gustura sentitu naiz. Poz izu-
garria eman dit eta polita izan 
da. gainera, jendearendako 
egiten dira gauza hauek.
Kamioiaren helburua bete-
ta, beste probaren bat badu-
zu buruan?
ez, momentu honetan ez. gero 
akaso irtengo da zerbait baina 
oraingoz, ez. hurrengo jaietan 
halakorik izango den? auska-
lo! afari baten irten zen kontua 
eta orain ez dakit zer irten 
daitekeen aurrerantzean.

igor urteaga 
eraKustailea

a.t.

"Hurrengo jaietan 
halakorik izango 
den? Auskalo!"

50 kiloko harriaren hamalau jasoaldi
Manex Urrutia 14 urteko oñatiarra da. Asentzioko jaien barruan 
erakustaldia egin du eta minutu batean 50 kiloko harria hamar aldiz 
jasotzea zen bere helburua. Azkenean, denbora horretan hamalau 
jasoaldi egitea lortu du eta pozik dago egindako lanarekin: "Gustura 
nago lortu dudanarekin. Nire asmoa hamar jasoaldi egitea zen baina 
hamalau egitea lortu dut eta oso pozik nago. Hala ere, gehiago egin 
ahal izan banu, hobeto izango litzateke".

Baserrian entrenatu zen eta jende ugari izan zen Urrutiaren 
erakustaldiaz disfrutatzen. Ikus-entzuleen txaloek asko animatu 
zutela esan du gaztetxoak. Datorren urteko auzoko jaietan horrelako 
erakustaldiren bat egiteko asmoa ere azaldu du baina hurrengoan 
"jasoaldi gehiago" egitea izango da bere helburua. Manex Urrutia, 14 urteko umea, 50 kiloko harria jasotzen.  |   a.t.

Igor Urteaga kamioiaren lehen metroak mugitzen, eta eskuman, herritarrak erakustaldia gertutik jarraitzen.  |   a.t.

alex txikon 
leMoa

"Herri kirol zale amorratua 
naiz eta espediziotik bueltan 
Oñatiko apustua ikustera 
etorri naiz. Ikusi da lanak 
txukun egin dituztela 
parte-hartzaileek bai trontzan 
eta baita segan ere. Apustu 
oso polita izan da".

asentzio aMilleta 
oñati

"Maila parekatua erakutsi 
dute parte-hartzaile guztiek 
eta oso ondo ibili dira. Agian 
segan onena Ander Zugasti 
izan da niretzat, baina guztiek 
oso txukun moztu dute 
belarra. Eguraldiak ere 
lagundu du".

karlos guridi
oñati

"Jende asko etorri da eta 
animatuta dago giroa. 
Faboritorik ez dut baina 
horrelakoak ikustea gustatu 
egiten zait, neu ere belarra 
mozten ibilitakoa naiz-eta, 
apustuetan ez baina bestela 
bai. Polita izan da".

Alex Azkargorta, irabazi duen bikoteko kideetako bat, segan.  |   eKaitz filarMendi
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AmAIA txINtxurrEtA  |  oñati

Euria dela-eta hasieran Errekal-
deko goitibehera txapelketako 
ibilbidea nahiko arriskutsu egon 
arren, gero ateri eutsi dio eta 
lurra sikatuaz joan denez, ez da 
hain labainkor egon bidea.

Entrenamendua eta gero, bi 
txanda egin dituzte eta Julen Agi-
rreburualde legazpiarra izan da 
azkarrena (lehenengo txandan 
01:00.561ko denbora egin du eta 
bigarrenean 00:58.591). Bigarren 
postuan iritsi da Aritza Castresa-
na, eta hirugarrenean, Bergarako 
16 urteko Jokin Gutierrez, pneu-
matika kategorian. Ondoren iritsi 
dira, besteak beste, Andoni Toston 
eta Gorka Urrutia eskoriatzarrak 
(bosgarren eta seigarren postuan, 
hurrenez hurren, sailkapen oro-
korrean). Eta Oñatiko Iker Mugar-
tzak eta Koldo Txintxurretak ere 
lasterketa ona egin dute (zortziga-
rren eta hamargarren postua lor-
tuta, hurrenez hurren, sailkapen 
orokorrean).

Nesketan, hamalau urteko 
Maddi Gutierrez bergararra izan 
da lehena (lehenengo txandan 
01:24.989ko denbora egin du eta 
bigarrenean 01:23.951). Sailkapen 
orokorreko bigarren neska Irati 
Samaniego izan da, eta hiruga-
rrena, Naia Lasagabaster, biak 
oñatiarrak.

kategoriaka, irabazleak 
Guztira sei kategoriatan lehiatu 
dira Errekalden: pneumatikan, 
Julen Agirreburualde izan da 
azkarrena; gravity bike kategorian, 
Andoni Toston; arinetan, Oier 
Mendizabal; drift trike kategorian, 
Jose Manuel Gartzia; arinetan, 
Naia Lasagabaster; eta erroda-
mentuetan Iker Aransolo izan da 
azkarrena.

lasterketa jendetsua 
Aurten 43 parte-hartzaile izan 
dira, ia bikoiztu egin da joan zen 
urteko lehiakide kopurua, eta 
antolatzaileak oso pozik daude 
lasterketak izan duen harrerare-
kin: "Eguraldiak nahikoa erres-
petatu gaitu eta dena oso ondo 
irten da. Kolpe pare bat egon dira 
eta hiru mutil anbulantzian arta-
tu behar izan dituzte, baina ez 
da ezer larria izan; bigarren txan-
dan izan da hori, ibilbideko azke-
neko kurban. Parte-hartzaileen 
kopurua ere izugarri igo da eta 
pozik gaude", adierazi du Alvaro 
Vazquez antolatzaileak.

Lehiakideek ere disfrutatu 
dutela nabaritu da eta ikusle 
ugari izan dira ibilbide guztian 
zehar parte-hartzaileei animoak 
ematen, urtero moduan. 

Julen agirreburualdek irabazi 
du goitibehera lasterketa

legazpiarrak errekalden lortu du bere aurtengo lehenengo postua

43 parte-hatzaile izan dira eta antolatzaileek positiboki baloratu dute

Abiada handia hartu dute goitibeherek ibilbideko azken malda luzea jaistean.  |   eKaitz filarMendi

Hiru lagun ibilbideko azkeneko kurbatik irteten.  |   e.f. Parte-hartzaile bat ibilbidearen azken metroetan.  |   e.f. Goitibeheran ziztu bizian behera.  |   e.f.

goitibeherak

legazpiko Julen agirreburualde izan 
da azkarrena errekalden egin den 
goitibehera lasterketan eta pozik 
zegoen lortutakoarekin eta ikusten 
egon zen jendetzak emandako ani-
moekin.
Irabazi egin duzu. Pozik zaude 
garaipenarekin?
bai. aurten lehenengo postua lortzen 
dudan lehenengo aldia da eta oso 
pozik nago.
Espero zenuen irabaztea?
bai eta ez. hasiera batean, hona etorri aurretik, espe-
ro nuen, baina gero, nire goitibeherarendako oso onak 
ez ziren bideko zuloak ikusita, azkenengo txandara 
arte itxaron behar izan dut irabazteko. 
Zelako goitibeherarekin hartu duzu parte?
europear kategoriakoa bezala ezagutzen den batekin. 
europako txapelketetan ibiltzen diren moduko goiti-

behera delako eta nahiko sofistika-
tua da itxuraz ere, hemengo norma-
lekin alderatzen badugu. oso landua 
da, arina pisuz, aerodinamika oso 
zaindua duena eta gidatzeko ere oso 
delikatua da nire goitibehera.
Nola ikusi duzu orokorrean txa-
pelketa?
ondo. Pena izan da bukaera aldera 
gertatu den istripu hori. azkenean 
guztiok gara lagunak eta pena ema-
ten du. baina gustura nago, izan ere, 
uste baino kolpe gutxiago egon dira 
eta azkenean oso lasterketa polita 
izan da guztiondako.
Publikoari dagokionez, nolako 
giroa ikusi duzu Oñatiko Errekal-
de auzoan?

oso ona. oñatin, batez ere, hemen behean dagoen 
kurban, urtero izaten da jendetza eta polita izaten da. 
goian ere egoten da jendea, kurbetara iristerakoan, 
adibidez, ibilbidea jendez beteta dagoela ikusten duzu 
eta pozteko modukoa da. Jendez beteta egoten da 
errekalde eta zaletasuna badagoela ikusten da. gus-
tura hartzen dut parte oñatiko proban.

leire Kortabarria

"Batez ere ibilbide bukaerako kurban 
jendetza ikustea oso polita izaten da"

julen agirreburualde | irabazlea
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proMesak

lEIrE KOrtAbArrIA  |  bergara

Uste baino gehiago kosta izan 
zitzaion Beñat Rezustari zapa-
tuko partidua irabaztea, baina 
azkenean helburua bete eta Pro-
mesen mailako buruz buruko 
finalerdia irabazi zion Iker Tain-
tari (20-22). Horrenbestez, begi-
rada finalean dauka orain ber-
gararrak, eta noizko zehaztuko 
duten zain dago. Partidu horre-
tan Asegarceko Ibai Zabala 
berriztarrari irabazten ahale-
ginduko da.

tainta, pilotari osoa 
Bergaratik ez zuen esperotako 
babesa izan Iruñeko Labrit fron-
toian; bai, ordea, apustuzaleen 
aldetik, Rezusta faborito gisa 
irten baitzen. 

Mikel Gallastegi bergararra 
ibili zen botilero, eta, bere esa-
netan, batez ere, partiduaren 
erdialdea egin zitzaion zail Rezus-
tari: "Bukaera aldean hiru tanto 
aurrean ipini zen Iker Tainta, 
eta bukaeran 20-17 ere irabazten 
joan zitzaion, baina Beñatek sakea 
hartu zuen eta zuzenean joan zen 
22 tantoetara", kontatzen du.

Tainta ezagutzen zuten: "Bage-
nekien bera aurrelaria dela eta 
postura guztiak menderatzen 
dituela: eskumarekin airez, ezke-
rrarekin ere ondo eta, botera, 
pilotari abiadura ematen dio. 
Beñatek eta biok bagenekien 
partidu erraza ez zela izango, 
pilotari osoa da-eta Tainta".

Rezustak Gallastegiri esan 
zionez, bere burua "hasieran ondo" 
ikusi zuen, eta, bukaerara begi-
ra, bere esanetan, "garrantzitsue-

na kontzentrazioa ez galtzea zen". 
Horrela, azkenean partiduari 
buelta ematea lortu zuen.

"gogorra izango da" 
Oraindik ez dakite finala non eta 
noiz izango den; badakite bi aste 
barru izango dela, eta Ibai Zaba-
la izango dela aurrez aurre. Hone-
la deskribatzen du Mikel Gallas-
tegik: "Atzelaria da ere; atzo[za-
patua] Beñatek eta gero jokatu 
zuen, Victorren kontra, eta nik 

oso ondo ikusi nuen, serio-serio, 
ideiak argi eta zer egin behar 
zuen jakinda. Hortaz, beste par-
tidu gogor bat izango da". Beraz, 
bere burua prestatzen hasia da 
Rezusta; Gallastegik dioenez, 
astean barrena Jokin Etxanizekin 
entrenamendu saioren bat egin-
go du. Eta, partidu zaila izango 
den arren, Rezusta "animoz joan-
go da; beretako bigarren final bat 
da, baina ez dira egunero jokatzen, 
eta dena ematera joango da".

Buruz buruko finalean Ibai Zabalari 
irabazteko gogotsu joango da rezusta
Kostata irabazi zion zapatuan Taintari semifinala Labrit pilotalekuan

Ibai Zabala.  |   MiKel gallastegi Beñat Rezusta.  |   MiKel gallastegi

l.K.  |  bergara

Bihar, martitzena, jokatuko dira 
Bergara Hiria txapelketako biga-
rren finalerdiak. Promesetan, 
Espinalek eta Sarasak jokatuko 
dute Arteagaren eta Erasunen 
aurka, eta seniorretan, Santxo 
eta Urrusolak Altunaren eta 
Irustaren aurka egingo dute. 

Profesionaletan laster debu-
tatuko dute Altunak eta Urru-

solak. Altunak 24an, San Juan 
egunean debutatuko du Eiba-
rren; Urrusolaren debut egu-
na noiz izango den zalantzan 
dago oraindik. Reyes Azkoitiak 
zale guztiak animatu nahi ditu 
biharko partidura, kontuan 
izanda orain direla "2 euro 
bakarrik ordainduta pilotari 
hauek ikusteko azkenetariko 
aukerak". 

Promesa eta senior mailetako 
bigarren finalerdiak, martitzenean
espinal eta sarasak jokatuko dute promesetan; 
eta altunak eta urrusolak senior kategorian

iManol soriano

iManol soriano

eMaitza

20-22
iKer tainta

beñat rezusta

"Ez zen partidu 
erraza izan, 
baina espero 
genuen 
halakorik"
Mikel gallas-
tegi angiozar-
tarra izan zen 
beñat rezus-
taren botilero 
labriten.
Nola ikusi duzu partidua?
Partiduan oso sartuta hasi zen 
beñat, eta, nahiko modu erra-
zean, 9-0 irabazten ipini zen, 
eta taintari kosta egin zitzaion 
partiduan sartzea. Partidu 
erdialdean, beñatek pixka bat 
behera egin zuen eta taintak, 
saketik, buelta eman zion 
partiduari. bukaera aldean 
tainta hiru tanto aurretik ipi-
ni zen, baina beñatek sakea 
hartu zuen eta zuzenean joan 
zen 22ra. beraz, kostata, bai-
na azkenean irabazi zuen.
Ez zen uste adinako erraza 
izan.
hasieran ematen zuen parti-
dua erraz joango zela beña-
tentzako, baina, bai zera! dena 
dela, espero genuen halakorik. 
eskuz eskukoan, bata bestea-
ren kontra da eta nahikoa da 
batek gutxiago jokatzea bes-
teak abantaila hartzeko.
giro aldetik, nola ikusi 
zenuen partidua?
ondo. labriten, zapatu arra-
tsalde baten, normalean giroa 
beti egoten da. bergaratik ez 
zen jende askorik mugitu, bai-
na finalerako autobusen bat 
edo antolatuko dugu.

Mikel gallastegi 
beñaten botileroa

bergara hiria herri artekoa

Txapelketako jokalariak.  |   iñigo zaitegi

l.K.  |  arrasate

Arrasateko eta Bergarako taldeak 
Herri Arteko txapelketatik kan-
po gelditu dira. Izan ere, aste 
bukaeran, itzulerako partiduetan 
ez dute lortu etxeko emaitza txa-
rrei buelta ematea. Bi taldeek 
hiru partiduetatik bana bakarrik 
irabazi dute eta, azkenean, biek 
2-4 galdu dute.

Arrasatearrek Astigarragan 
jokatu zuten; kadeteek 22-1 gal-
du zuten; jubeniletan, 14-22 
irabazi zuten Egiak eta Garatek; 
eta helduetan, 22-8 galdu zuten. 
Alberto Garate arduradunaren 
esanetan, "aukera txikiak zeu-
den".

Bergararrek Azkoitian jokatu 
zuten eta emaitza ez zen usteka-
bea izan. Kadeteek 1-22 galdu 
zuten; jubenilek, 5-22; eta helduek 
22-18 irabazi zuten, baina ez zen 
nahikoa izan.

arrasate eta 
bergara, 
txapelketatik 
kanporatuta

goiena 
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Mendi bizikleta

loraMendi

Hiru astez lanetan aritu ondoren, zabalik da Intersport Loramendiren 
denda berria. Egin dituzten lanokin, irisgarritasunean irabazi du 
dendak, izan ere, koskak kendu dituzte eta igogailua ere ipini dute.  
Ez hori bakarrik, izan ere, aprobetxatu dute dendari beste itxura bat 
emateko ere. Dendako arduradunek esan dute inbertsio handia egin 
dutela, betiere bezeroari kalitatezko zerbitzua eskaini ahal izateko. 

irisgarritasun arazoak gaindituz 
kirol denda

eKaitz filarMendi

Arizmendik antolatuta, igeriketa txapelketa egin zuten zapatuan 
Arrasateko Musakola kiroldegian. Igeriketa sustatzeko asmoz egiten 
duten zortzigarren lagunarteko txapelketa izan zen zapatukoa. 
Bergarako, Oñatiko, Arrasateko, Eskoriatzako eta Aretxabaletako 120 
umek hartu zuten parte. 25 metro egin zuen bakoitzak igerian eta 
domina banarekin joan ziren guztiak etxera. 

helburua, igeriketa sustatzea 
igeriketa

m.A.  |  arrasate

Girondeko Tourra korritzen dihar-
du Bergarako Mikel Aristik Eus-
kadi Taldearekin. Eguenean, 
Girondeko atariko proba irabazi 
zuen txirrindulari taldeak, Aris-
ti tartean zela. 21 kilometroko 
erlojupeko azkarrean Gerrika-
goitiaren mutilek lan ederra egin 
zuten, eta 52 kilometro ordutik 
gorako abiaduran egin zuten 
erlojuaren kontrakoa. Mikel Aris-
tik "dena eman" zuen haren tal-
dekideen mesedetan, Euskadi 
Fundazioaren arabera. 

Lan txukuna egiten dihardu 
Euskadi Taldeak Girondeko Tou-
rrean, hain zuzen ere, atzoko 
etapa bukatuta taldeko Jon Abe-
rasturi bosgarren postuan da 
sailkapen nagusian; bederatziga-
rrenean dago Ibai Salas.  

Mikel aristi "dena ematen" 
ari da girondeko tourrean
euskadi taldeko Jon aberasturi eta ibai salas, 
bosgarrren eta bederatzigarren postuetan

Mikel Aristi.  |   Josu urrestarazu

mIrEN ArrEgI  |  arrasate

Mendi bizikleta martxa egin zuten 
zapatuan Arrasaten, Mundumi-
rako egitarauaren barruan. 61 
lagunek hartu zuten parte, "zifra 
polita", antolatzaileen esanetan. 
Izan ere, zapatu goizeko egural-
diak ez zuen mendi bizikleta 
martxa baten parte hartzera ani-
matzen: "Halakoetan klabea da 
eguraldia. Pena da, izan ere, aur-
ten inoiz baino talde handiagoa 
aritu gara martxa antolatzen. 
Baliabide gehiago ere izan ditu-
gu eta eguraldiak ez du lagundu", 
gaineratu dute.  

lokatzak zaildutako ibilbidea 
Hiru ibilbide desberdin proposa-
tu zituzten antolatzaileek: ibilbi-
de motza, ertaina eta luzea, eta 
parte-hartzaile gehienek egin 
zuten ertainaren eta luzearen 
alde. Ibilbideak oso baldintzatu-

ta zeuden egubakoitzean botata-
ko euri zaparraden eraginez; izan 
ere, "lokatz asko zegoen eta horrek 
asko zaildu zuen ibilbidea". Hori, 
baina, batzuendako traba izan 
bazen, beste batzuendako goza-
menerako bidea izan zen. Hain 

zuzen ere, asko disfrutatu zuten 
lokatzetan ibiltzera ohituta dau-
denek. 

Martxa bukatuta, pozik ziren 
parte-hartzaile zein antolatzaileak. 
Biek ala biek nabarmendu zuten 
zirkuituaren edertasuna.

lokatzak baldintzatu zuen, onerako 
eta txarrerako, zapatuko btt martxa
eguraldia lagun ez izanda ere, 61 pertsonak hartu zuten parte martxan

Izenemate orria betetzen.  |   eKaitz filarMendi

Berriketan, martxa hasi aurretik.  |   eKaitz filarMendiTxirrindulariak, Musakolatik irteten.  |   eKaitz filarMendi

txirrindularitza

gure kirola

goiena telebista | harMailatik
astelehenero, 19:30, 22:00

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a
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julEN APErrIbAI  |  oñati

Aspalditik erakutsi du motorre-
kiko interesa Gorka Guridik 
(Oñati, 1992), etxekoek zaletasun 
hori oso gustukoa ez zuten arren. 
Lanean hasi zenean, motor bat 
erostea erabaki zuen eta pixka-
naka lasterketen munduan sartzen 
hasi zen. Egun, cross country eta 
enduro modalitateetan aritzen 
da oñatiar gaztea. Bere herrian 
bertan izan zuen azken proba, 
Oñatiko cross country txapelketa, 
hain zuzen ere. Kirol horren gai-
nean harekin hitz egin ahal izan 
du GOIENAk. 
gustura gelditu zinen asteburuan 
Oñatin lortutako emaitzarekin?
Aurten txapelketa gutxitan aritu 
naizela kontuan hartuta, gustura 
nago. Joan den urtean, aukera 
nuen lasterketa guztietan hartzen 
nuen parte. Aurten, berriz, ikas-
ten ibili naiz, eta, diru gutxiago 
nuenez, ez naiz hainbeste lehia-
tu. Orain dela bi aste egin nuen 
lasterketa bat eta hau bigarrena 
zen. Entrenatu ere gutxi entre-
natu naiz; beraz, pozik nago. 
Zure herrian horrelako txapelketa 
batean aritzeko aukera izatea garran-
tzitsua da zuretzat?
Niretzat bai. Oñatin, gainera, 
kirol honekiko afizio handia dago. 
Lehen, trabesiak egiten genituen, 
baina orain, horretarako ez dugu 
baimenik. Herriko zaleendako 
zerbait egin beharra dagoela uste 
dut eta proba honek horretan 
laguntzen duelakoan nago. 
Narrarte Off road taldeko partaide 
zara. Zein dira taldean aritzearen 
abantailak?
Azkenean, inguruko jendearen 
babesa duzu taldean zaudenean. 
Oso tristea litzateke motorraren 
mundu hau inguratzen duen guz-
tia bakarrik egin beharko bagenu. 
Leku desberdinetara joatea ere 
zailago izango genuke. Gainera, 
gure artean giro ona izanda, beti 
ibiltzen gara gusturago. 
udalari edo erakunde publikoei 
eskaerak egitea errazagoa izango 
da taldean, ezta?
Bai. Azkenaldian egin izan diren 
eskaera guztiak Narrarte Off 
Road taldearen izenean egin dira. 
Jende asko gaude taldean, eta 
horrek lagundu egiten du. 
txapelketak nola prestatzen ditu-
zu? Asko entrenatzen zara?
Bizikletan ibili ohi naiz. Mendi-
ra joaten naiz eta tarteka baita 
korrika egitera ere. Hala ere, 
entrenatzeko modu onena laster-
ketaz lasterketa ibiltzea da. Bes-
tela, mendira joan eta bertan 

zirkuitutxoak egin eta denborak 
neurtzen ere ibiltzen gara. 
Eta Oñatin bada entrenamendu 
horietarako leku egokirik?
Euskal Herrian badira zirkuituak 
eta antzekoak hainbat lekutan. 
Oñatin ez dugu halakorik, basoan 
entrenatzen gara normalean. 
motorra egoera onean mantentzeak 
kostu ekonomiko handia dakar. Diru 
laguntzarik edo halakorik jasotzen 
duzu?
Behar dudan material guztia nik 
ordaintzen dut. Joan den urtean 
tailerrean bagenituen deskontu txi-
ki batzuk, baina gainontzekoa gure 
poltsikoetatik ateratzen da. Ez dut 
diru laguntza edo babes ekonomi-
korik. Bila ere ez naiz ibili. Aurten 
proba gutxitan parte hartuko nuela 
banekien. Datorren urtean gehiago 
lehiatzeko asmoa dut, eta ea orduan 
laguntzarik lor dezakedan.

Cross country-az gain, enduroan 
ere aritzen zara. Zein da bi moda-
litateen arteko desberdintasun 
nagusia?
Cross country-an bi orduz aritzen 
gara zirkuitu baten bueltan. Endu-
roan, berriz, bost minutuko kronoak 
dira eta gero mendira joaten gara. 
Bertan, ordubete inguruko bueltak 
egin behar izaten ditugu gailur 
batzuk igoz lau alditan. 
Eta bi horien artean zein duzu zuk 
gogokoen?
Enduroa nahiago dut. Luzeagoa 
eta gogorragoa da. Bestalde, des-
kantsatzeko ere aukera handiagoa 
ematen du. Ordubete inguruko 
zirkuitua 45 minutuan egiten 
baduzu, adibidez, 15 minutu ditu-
zu gero deskantsatzeko. Cross 
country-an, berriz, ez da hain 
erraza izaten erlaxatzea, nekeza-
goa izan ohi da.

Kirol hau arriskutsutzat duzu?
Apur bat bai. Beti jasotzen ditu-
gu kolpeak. Kirol honekin bat 
doan zerbait da, baina, bestela, 
ez nuke esango aparteko arris-
kurik duenik. 
gorputzeko zein ataletan sufritzen 
duzu gehien?
Besoetan eta gerrian gehien, bai-
na baita hanketan ere. Hala ere, 
gorputz guztia lantzen da moto-
rrean eta bolak igota bukatzen 
dut hanketan, besoetan...
Euskal Herri mailan bada jarraikor-
tasun bat izateko adina txapelketa 
eta zirkuitu?
Bai. Gipuzkoan lasterketa gutxi 
egoten dira, baina Bizkaian iza-
ten da nahikoa aukera. Enduroa-
ren eta cross country-aren artean 
15 bat lasterketa izaten dira eta, 
horretaz gain, enduro indoor 
delakoak ere egiten dira zirkui-
tu itxietan. 
junior kategorian Euskal Herriko 
cross country txapelketa irabazi 
zenuen iaz eta endurokoan bigarren 
egin zenuen. Nola gogoratzen duzu 
txapelketa eta momentu hura?
Egia esan, ez ninduen sorpresaz 
harrapatu, lasterketa gehienak 
irabaztetik nentorren eta. Endu-

roan suerte txarra izan nuen, 
motorra apurtu nuen eta nahi 
baino atzerago gelditu nintzen. 
Bestela, emaitza oso pozgarria 
izan zen. 
Datorren urtean elite mailan ariko 
zara. Alderik igarriko duzu?
Dudarik gabe; maila horretan 
oso motor-gidari onak daude eta 
haiengandik ikasi nahi dut. Kate-
goria bat beherago aritzeko auke-
ra ere banuen, B mailan, baina 
ahalik eta maila altuenean lehia-
tu nahi dut nik. 
Zein txapelketatan aritzeko asmoa 
duzu aurrerantzean eta zein hel-
bururekin?
Aurten lasai amaituko dut den-
boraldia. Lasterketa solte batzue-
tan hartuko dut parte, baina 
datorren urteari begira nago, 
gehienbat. Errumanian egingo 
den zortzi eguneko proba batera 
joateko asmoa dut. Mundu mai-
lan oso proba garrantzitsua da 
eta ederra litzaidake bertan iza-
tea. Horretaz aparte, Euskal 
Herriko txapelketa prestatu eta-
podiumerako borrokan egon nahi 
nuke. Hala ere, helburu nagusia 
maila handiagoko motor-gida-
riengandik ikastea da.

gorka guridi | motor-gidaria

" Datorren urtean ahalik eta maila 
altuenean lehiatzen saiatuko naiz " 

Gorka Guridi, Torreauzo auzoan motorrarekin.  |   goiena

"Kolpe asko 
jasotzen ditugu, 
kirol honekin bat 
doan zerbait da"

"Ederra da Oñatin 
cross countrya 
bezalako txapelketa 
bat antolatzea"

lehiatutako azken txapelketan, oñatiko 'cross country'-an, seigarren postua lortu zuen

aurten txapelketa gutxitan aritu den arren, datorren denboraldirako gogoz da oñatiarra
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testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

e
likaduraz hitz egiten dugunean 
oso garrantzitsua iruditzen 
zaigu jaten duguna bertakoa 

eta naturala izatea, natura eta 
osasuna zaintzeaz gain bitarte-
kariak murrizten ditugulako eta 
gure inguruko nekazariak eta 
abeltzainak zaindu. 

Nire ustez, eraikuntzaz min-
tzatzean ere kontzientzia bera 
eduki beharko genuke, eraikun-
tza jasangarria bultzatuz eta 
praktikatuz. Alde batetik, hain 
premia handia duen gure lurra 
babesteko eta, bestalde, gure osa-
suna eta bizi erosotasuna zain-
tzeko. Baina hori ez genuke egin 
behar soilik banakako gisa, bai-
zik eta modu kolektiboan ere bai. 
Uste dut material naturalak eta 
eraikitze modu berriztagarriak 
eta eraginkorrak erabiltzeko 
legeak eskatu beharko genituz-
keela, eta horretarako ekimenak 
bultzatu.

Eraikuntzan erabiltzen diren 
materialak kostu handikoak dira, 
besteak beste, ekoizteko gastatzen 
duten energiarengatik. Argi dago 
horrela jarraitzea eta horren 
aurrean ezer ez egitea ez dela 
jasangarria. Inguruan denetarik 
daukagu: lurra, lastoa, harria, 
egurra… eta gure arbasoek horiek 
erabili dituzte milaka urtean. 
Adibide dira dauzkagun baserri 
asko, ehunka urtez eta gaur arte 
zutunik iraun dutenak. Gure 
arbasoek inguruan zeukatena 
erabiltzen zuten etxea eta gaine-
rako eraikinak egiteko. Bada 
garaia gure sustraietara buelta-
tzeko eta aurrekoek utzitako 
jakinduria berreskuratzeko gaur 
egungo egoerara moldatuz.

Argi dago hiriak hor daudela 
eta aurrerantzean ere egongo 

direla, eta hori bezain argi dago 
hirietan jasangarritasuna lortzea 
erronka handia dela. Azken urteo-
tan eraikitzea luxuzko produktu 
bihurtu da, eta, zalantza barik, 
sasoi berrietara moldatzen has-
teko garaia heldu da. Herri eta 
hiri osasuntsuagoak, garbiagoak, 
erosoagoak eta energetikoki era-
ginkorrak lortzeko. Txipa aldatu 
behar dugu. 

zeren zain gaude 
Eraikitzeko eta eraikita dagoena 
birmoldatzeko material naturalak 
eta bertakoak erabiltzea erraza 
da. Ohitura galduta geunden, 
baina hori da dena. Bertako mate-
rialen osagaiak ezin hobeak dira 
erosotasuna lortzeko: kondentsa-
zioa ekiditen dute, etxearen bero-
tasuna mantentzen dute, ez dute 
isurpen kimikorik eragiten, ez 
dute hondakinik sortzen, man-
tentze erraza daukate, inguruko 
ekonomia bultzatzen dute eta 
bizitza osorako dira. Zeren zain 
gaude?

Material naturalak eta bertakoak

Lurrarekin horma estaltzen.  |  eCovaMos.CoM

j a k i n g a i

maider Alzelai
eraikuntza proiektuetako ikaslea

Reinecke artisau-maisuarekin saioa
Lurra hainbat modutan erabiltzen da eraikuntzan: egosita adreilu 
moduan, egosi gabe adobe forman... Garbia da, iraunkorra, 
erresistentzia handikoa, hondakinik gabea eta naturala. 
Arizmendiko Lanbide Heziketako eraikuntzako proiektuen 
heziketa-zikloak ikastaro praktikoa antolatu du teknika horietako 
batzuk ikaste aldera. Ekainaren 6an eta 7an izango da, Almenen, 
Joachim Reinecke irakasle artisauaren eskutik. Argibideak 
https://docs.google.com/forms/d/1iC-KxB1YzgLtShNfNXsurIRQN
Jtzsb6t_KsxHKxVYlc/viewform helbide elektronikoan.

Sasoi berrietara 
moldatzen hasteko 
garaia heldu da

testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

lArrAItZ ZEbErIO  |  arrasate

Aia herritik gertu dagoen Artaun-
soro aterpetxean egingo dute 
topaketa ekainaren 28an eta 29an. 
Egungo hezkuntza ereduarekiko 
kezka izan da abiapuntua. "Zei-
nena da hezkuntza? Umeena, 
hezitzaileena, gurasoena, gizar-
tearen…", galdetzen du lantalde-
ko Maialen Kortadik. "Kezkatzen 
gaituen kontu bat da, eta uste 
dugu kezka hori badagoela gizar-
tean. Zenbait desadostasun ditu-
gu egungo hezkuntza eredu ofi-
zialarekin, eta uste dugu haus-
narketa sakona eskatzen duela 
gaiak". 

Hala, hezkuntza proiektu des-
berdinen topaleku bihurtu gura 
dute Hezkuntzari Ziriki topake-
ta, tartean Bizi Toki proiektua, 
Tximeleta proiektua... Elkarren 
berri izan, ideiak trukatu, artxi-
bo bat osatzen hasi eta sare modu-
ko bat eraikitzea da asmoa.

"Hezkuntza denon ardura da, 
eta identifikatuta dauzkagu hutsu-
ne batzuk. Ezin dugu arduraga-
bekariaz jokatu ", dio Kortadik. 

"Aspaldiko hezkuntza sistema 
batekin dihardugu. Gizartea alda-
tzen doan heinean hezkuntza 
ereduak ere egokitzen joan behar-
ko luke".

hausnarketa helburu 
Umeen emozioez eta sentimenduez, 
erritmoak errespetatzeaz, eta 
haurren esentziaz mintzo da Kor-
tadi. "Hezkuntza proiektu des-

berdinak elkartuko ditugu Artaun-
soron; batzuk hezkuntza ofizia-
letik gertuago, eta beste batzuk 
aldenduago. Hausnarketa sakona 
beharrezkoa dela uste dugu", dio. 
Interesa duten guztiei dago zaba-
lik topaketa. Argibideetarako jo 
Hikhasi.com atarira edo artaun-
soro@gmail.com helbide elektro-
nikora.

egungo hezkuntza eredua hausnartzeko 
topaketa antolatu dute ekainerako errezilen
hezkuntza zirika topaketan hezkuntza proiektu ezberdinak elkartuko dituzte

Neskatila eskolako ariketa egiten.  |  Phil roeder

l.Z.  |  arrasate

Osakidetzan doan har daiteke 
barizelaren kontrako txertoa 
behin hamar urte beteta. Horre-
la dago jasota txertoen egutegian. 
Orain arte ez bezala, ordea, 
asko zaildu da txertoa lehen 
haurtzaroan hartzeko aukera. 
Espainiako Osasun Ministerioak 
txertoen egutegi bat osatu du, 
eta mugak jarri ditu txertoa 
erosi —70 euro inguru— eta 
sendagile pribatu baten oniri-
tziarekin hamar urte bete aurre-
tik hartzeko. "Gehiegizko" era-
bilera ematen ari zitzaiola 
argudiatuta merkatutik kanpo 
utzi ditu gisa horretako txertoak, 
Varivax izenekoak.

eztabaida legebiltzarrean 
Egoera eztabaidagai izan dute 
Eusko Legebiltzarrean. Talde 
sozialistak ekimena bultzatu 

zuen txertoen aholku batzor-
deari txertoa aurreratzeko 
eskaera kontuan hartzeko eska-
tuz. Blanca Rolcal legebiltzar-
kideak argudiatu zuen gaixoen 
%90 txertoa hartu aurretik pai-
ratzen duela gaixotasuna.

egutegia berrikusi 
Soilik sozialistek babestu zuten 
ekimena. Gainerako taldeek 
osasun irizpideak lehenesteko, 
gaztaroan sor daitezkeen ondo-
rioak kontuan hartzeko eta 
legezko egutegitik kanpo txer-
tatzeak ekar ditzakeen ondorio 
kaltegarriak aztertzeko eskatu 
zuten. Hala, aurrera atera den 
proposamena da: txertoen ahol-
ku batzordeko ordezkariei bil-
tzen hasteko eskaera egitea, 
txertoen egutegia eguneratzea 
premiazkoa den aztertzeko.

barizelaren kontrako 
txertoa eztabaidagai 
eusko legebiltzarrean
txertoen egutegia eguneratzea premiazkoa den 
aztertzeko eskatu diote aholku batzordeari
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mIrEN ArrEgI  |  araMaio

Bakarrizketaren formatua ere 
bikain defendatzen dutela eraku-
tsi dute Doke antzerki taldekoek 
Aramaion egindako Galderak 
antzezlanaren estreinaldian. Arra-
sateko antzerki taldeak 10. urteu-
rrena ospatzen diharduen honetan 
estreinatu du bosgarren lana. 
Josemari Velez de Mendizabalek 
idatzi eta Itziar Rekaldek zuzen-
dutako lanak eguneroko galdera 
transzendental zein absurdoak 
ditu oinarrian. 

giro ederrean 
Giro goxoa sortu zen atzo Ara-
maioko kultur etxean Doke tal-
dearen Galderak antzezlanaren 
estreinaldian. Ikusleak harrera 
beroa egin zion umorez eta para-
doxaz beterik datorren antzezlan 
berriari. Bakarrizketa eran, jaio-
tzen garenetik heriotzera arte 
gure buruari egiten dizkiogun 
galderak eta ingurukoek guri edo 
guk eurei egiten dizkiegunak dira 
antzezlanaren abiapuntua.  

egoera ohikoak irudikatuz
Eszenatokian soil-soilik aulki bat 
lagun zutela egin zuten antzezleek 
euren zatia. Indartsu hasi zuten 
obra: guztiak batera dantzan, 
ikusleari une gozagarria eskainiz. 
Bakarkako antzezpenekin egin 
zuten aurrera, kasu batzuetan 
narratzailearen figura lagun zute-
la eta beste batzuetan bigarren 
antzezle bat ere lagun zutela. 
"Bakarrizketa konpartitu gisa 
aurkezten dira zatiak eta asko 
gustatu zait emaitza eta zuzenda-
riak emandako trataera", dio Velez 
de Mendizabalek. Horietan irudi-
katu zituzten jaiotza, haurtzaroa, 
maiteminaren garaia, garai trans-
zendentala, bidaiari bati El Cai-
rora egindako bidaian gertatzen 
zaizkionak eta heriotza, besteak 
beste.

emanaldi berriak
Umorez landutako lana da Gal-
derak. Eta horrela erantzun zuen 
atzo ikuslegoak ere. Antzezle ama-
teurrak izanagatik ere, profesio-
nalen gisa aritu ziren taldeko 
kideak eta hori txalotu egin zuen 
ikusleak. Hala, helburua beteta 
itzuli ziren Dokekoak etxera. "Jen-
dea etorri da eta gu ere oso pozik 
gaude egindako lanarekin. Orain 
zorroztu behar dugu dena; bi hila-
bete ditugu aurretik hurrengo 
aktuaziorako eta landu behar 
ditugu gauza batzuk", dio Jose-
mari Velez de Mendizabalek.

Estreinaldia eginda, Arrasaten 
eta Aretxabaletan hitzartuta dituz-
te emanaldiak. "Gasteiz eta Ara-
bako beste herri batzuetara ere 
joan gurako" luketela erantsi du 
Velez de Mendizabalek. 

'galderak' antzezlana estreinatu du doke antzerki taldeak, aramaion

bakarrizketa eran dator bosgarren lana; bikain aritu ziren antzezleak

Galderak antzezlaneko hasierako une bat.  |   eKaitz filarMendi Velez de Mendizabal antzezten.  |   eKaitz filarMendi

Josemari velez de Mendizabalen 
testuetan oinarritzen da doke tal-
dearen azken lana. hori bakarrik ez, 
velez de Mendizabal taldeko aktore 
ere bada.  
Ikuslea pozik gelditu da. Zuek, 
zela?
nik uste dut, erabateko poza ezinez-
koa bada ere, helburua bete dugula. 
gaurkoa estreinaldia izan da, eta 
oraindik gauza asko hobetu edo alda-
tu ditzakegu.
Aramaion egin duzue lehenengoa, arrazoiren bat 
tarteko?
Batetik, uste dugulako Aramaiok behar duela 
eta bestetik, oso ondo portatzen delako gurekin. 
Arrazoi horiengatik egin gura genion horrela-
ko eskaintza bat.
Zuk idatzi duzu testua. Konta egidazu zer den 
antzezlanarekin lortu gura duzuena.

Nahiko hausnarketa pertsona-
la da. Galderak dira, gure 
buruari bizitzan zehar egiten 
dizkiogun galderak. Itziar 
Rekalde zuzendariari pasatu 
nizkion hiru testu zati. Nire 
harridurarako, aukeratu zuen 
antzerkiarekin zerikusi txi-
kiena zuen obra.
bakarrizketa formatuan dator. 
Zerbait berria zuendako, ezta?
bakarrizketarena formato berria 
da guretzat eta modu horretan 
publikoarekiko sortzen den hurbil-
tasuna oso handia da. horrek bi 

gauza ekarri ditzake: batetik, hegan egiteko plata-
forma bat eta bestetik, plataforma horretatik zuze-
nean amildegira erortzeko arriskua ere bai. baka-
rrizketarena arrisku bat da, baina hartu behar genuen 
arrisku bat, izan ere, dagoeneko hamar urte dira eta 
demostratu behar genuen gai ginela horrelako 
testu bat eta horrelako dramaturgia bat behar 
bezala antzezteko. 

Miren arregi

"Demostratu behar genuen horrelako 
dramaturgia bat aurkezteko gai ginela"

joseMari velez de Mendizabal | idazlea

antzezle bikainak direla 
erakutsi dute Doke taldekoek
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A. ArANburuZAbAlA  |  oñati

Goizaldeko ordu biak ziren Def 
Con Dos oholtzara igo orduko; 
plaza zalez beteta zegoen. Orain 
bi urte izan ziren azkenekoz 
madrildarrak Oñatin; gaztelekuan 
izan ziren orduan, eta Errekalde 
auzoko jaietan, berriz, egubakoi-
tzean. Lehenengo akordeekin 
erakutsi zuen boskoteak dena 
ematera igo zela eta, 90 minutuan, 
bizkar gainean duten 25 urteko 
ibilbidearen laburpen indartsua 
egin zuen lehenengo kantutik 
saltoka eta kantuan zegoen publi-
koaren aurrean. 

Zale beterano eta berriagoen 
gosea ase nahian, taldearen kan-
tu kutunenak edo ikurrak oina-
rri hartuta, besteak beste, Tercer 
Asalto, Ultramemia, Armas pa'l 
pueblo eta Alzheimer diskoeta-
koekin osatu zuten emanaldiaren 
bizkar-hezurra. Horiez gainera, 
izan ziren iaz kaleratutako España 
es idiota laneko lau kantu ere. 

Publikoari begiratuta, asma-
tu zuten aukeraketan, antza; 
taldearen intentsitateak hasiera-
tik harrapatu zituen, euriaren 
mehatxuari kasu egin barik tal-
dearekin zeudela erakutsiz.

Motorrak berotzeko, etxekoak 
Errokaldeko Bagauda taldearen 
stoner eta rock-and-roll zuzeneko 
indartsuak zabaldu zuen kontzer-
tua, hasierako trabak segituan 
gaindituta; izan ere, jotzen hasi 
orduko gitarra-jolearen anpliak 
pot egin zuen. Publikoa hotz samar 
izan zen arren, kontzertu boro-
bila egin zuten etxekoek.

Screamer & Sinners-ekoen 
kontrabaxu eta gitarrek hartu 
zuten lekukoa. Desmond Tales 
laneko kantuekin eta Johnny 
Cash, Ramones eta The Troggs-en 
bertsioekin berotu zuten giroa. 

Gustura jardun zuen boskoteak 
eta baita zaleek ere, izan ziren, 
horien artean, diskoa erosita 
etxeratu zirenak-eta. 

Kortatu taldearen bertsioekin 
jarraitu zuen kontzertuak, Donos-
tiako Kolpaturekin. Oñatin bizi 
den Evaristori (Gatillazo) ere 
egin zioten keinua, haren kantu 
batekin osatuz errepertorioa.

musika, hitzen indarrak aginduta
KroniKa

muSikA

DeF Con Dos, bagauDa, 

sCreaMers & sinners, kolPatu 

non: Oñatiko Errekalde auzoan.

eguna: maiatzak 30.

iraupena: zazpi ordu.

Fitxa

Def Con Dos taldeak aurreikuspen guztiak bete zituen Oñatiko Errekalde auzoko jaietan.  |   Josetxo arantzabal

A.A.  |  araMaio

Eguraldi txarrari aurpegi ona, 
horrela dio esaera zaharrak, eta 
kasu egin zioten Aramaioko gaz-
teek. Aurreko edizioekin aldera-
tuz jende gutxiago batu bazen 
ere, giro onean ospatu zuten gaz-
te asanbladakoek antolatutako 
urteroko jaia. 

40 lagun inguru elkartu ziren 
Andra Mari ermitan, bertan pres-
tatutako entsalada eta paella 
jateko. Bazkalostean, jolas eroti-
koak egin zituzten: Passporn, 

hitzen jolasa, bikotekako jakien 
jolasa gero, eta posturen lehia-
keta izan zen hirugarren proba. 
"Giro polita sortu zen, betiko 
moduan, batzuk jolasean eta bes-
te batzuk horiei barrez begira", 
kontatu du asanbladako kide 
Jone Arriolabengoak.

Musika, jaialdiaren ardatz 
Urtero moduan, kontzertuak izan 
ziren egitarauaren ardatz. Kraussk 
taldearen heavy doinuek ekin 
zuten zapatukoa. Zuzeneko indar-

tsua egin zuten eta itxura batetan, 
eszenatokia txiki geratu zitzaion 
abeslariari, tabernaren barra 
gainera igota ere egin zuen-eta 
kantuan. Eskean Kristo taldearen 
rock-and-rollak hartu zuen leku-
koa eta folk doinuak nagusitu 
ziren ondoren ermitan, Bide-la-
purrak eta Bertso tabern taldeen 
eskutik. Oñatiko Ez! taldekoak 
ere jotzekoak baziren ere, ez zuten 
bertaratzerik izan. Goizaldeko 
ordu biak pasa amaitu zuten 
asanbladakoek ermitako jaia.

bazkaria, jolas erotikoak eta kontzertuak 
izan ziren eguzkierripa rock jaialdian  

Asanbladakoek ermitan prestatutako jakiak bazkaltzen.  |   eKaitz filarMendi

Kraussk taldearen kontzertuaren une batetan, abeslaria dena ematen.  |   e. f. Andra Mari ermitan izan zen, urtero moduan, Eguzkierripa Rock jaialdia.  |   e. f.

"Publikoa asko 
dibertsifikatu 
da; polita da 
sortu den 
nahasketa hori"
strawberry da  abeslarieta-
ko bat, harekin izan gara.
gustura Oñatin?
oso ondo; lekua asko gus-
tatu zitzaigun eta baita 
beste taldeak ere. egia esan, 
euskal  herr ia bihotzean 
daramagu, beti hartu gai-
tuzue oso ondo, baita inon 
kasurik egiten ez ziguten 
garaietan ere.
25 urte eta gero, ze egoe-
ratan dago taldea?
osasuntsu, ez dugu azal-
penik, krisia hor dago baina 
gu aurrera goaz. hurrengo 
diskoa prestatzen ari gara. 
betiko formazioaz gainera, 
areto txikiagoetarako beste 
bat sortu dugu; beraz, auke-
ra bat beharrean, bi eskain-
tzen ditugu orain. 
Proiektu pertsonalagoak 
ere badituzu bidean.
bai, hala da. hirugarren ele-
berr ia  bukatu berr i  dut ; 
nahiko frikia da. otsailean
-edo argitaratzeko asmoa 
dugu. bi film luzerako gidoiak 
ere idatzita ditut eta horiek 
aurrera ateratzeko ahalegi-
netan nabil. lortuz gero, 
horietako bat zuzentzeko 
asmoa dut. 

cesar strawberry 
def Con dos
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Ikasturtean zehar ikasitakoa era-
kutsi eta eskolako eguna senide 
eta lagunekin ospatzeko asmoa-
rekin egin zuten zapatuan 26. 
Udaberri jaia Bergarako Musika 
Eskolakoek.

Eskolako trikitilariek zabaldu 
zuten egitaraua erdiguneko kalee-
tan zehar kalejira eginda, pilo-
talekuan amaituz. Askotariko 
ikasle eta irakasleen emanaldiek 
hartu zuten lekukoa gero, eta 
eguna amaitzeko elkarrekin afal-
du zuten pilotalekuan bertan 160 
lagunek giro onean. Afalostean, 
dantzan eta jolasean ibili ziren.  

350 musikari oholtzan 
Irene Hernandok eta Aitor Gari-
tanok jardun zuten kontzertuan, 
aurkezle lanetan; eta 500 ikusle-
ren aurrean, oholtzara igo ziren 
350 musikarien saioak aurkeztu 
zituzten banan-banan. 

Hiru eta bost urte bitarteko 
biolin-joleak izan ziren jotzen 
lehenengoak. Akordeoilariek 
jarraitu zuten gero, Aitor Gari-
tanoren ahotsari doinuak jarriaz, 
Haendelen Serze operaren arian. 
Hasiberrien abesbatzak, bost eta 
sei urte bitarteko 60 ikaslek, Ber-
nan eta Begigorri ipuin musika-
tuaren zati bat kantatu zuen 
segidan, txistulariei pasatuz gero 
lekukoa. Askotariko soka eta 

haize tresna batzen dituen orkes-
tra sinfonikoa izan zen oholtzan 
hurrengoa eta Andres Isasiren 
Escenas rústicas obra eskaini 
zuten. Aurten sortutako Big Band 
boskoteak hartu zuen txanda gero 
eta Metallicaren Nothing Else 
Matters entzuteko aukera izan 
zen segidan, soka seikotearen 
eskutik. Horien ostean, tronpeta 
eta txalaparta doinuekin ezkon-
du zituzten trikiti doinuak Egi 
bat Xiberuko dantza kantua eskai-
niz adi-adi eta gustura zegoen 
publikoari. Taldekako saioak 
amaitzeko, haurren abesbatzaren 
eta gazte bandaren saioak egin 
zituzten. 

Horiek guztiak eginda, bukae-
ra borobila eman zioten, aurrez 
taularen gainean izan ziren musi-
kari eta abeslari guztiek elkarre-
kin kantatuz Lurra kantua eta 
eskolaren martxa.

omenaldia regino valleri 
Izan zen omenaldietarako tartea 
ere. 30 urtean musika eskolako 
zuzendaritza batzordean jardun 
duen Regino Valleri egindako 
lana eskertu gura izan zioten, 
kargua utzi berri duela-eta. 

A.A.  |  esKoriatza

Ibarraundi museoa musika are-
to bihurtu zuten egubakoitzean 
Beheko Errota musika eskolakoek. 
Taularen gainean ziren 20 lagu-
nek osatutako abesbatza, musika 
tailerreko ikasleak aktore lanetan, 
Irati Unanue narratzaile paperean 
eta Mentxu Pierruges irakaslea 
pianoan; horiek guztiak, Cristina 
Cubillo irakasleak zuzenduta. 
120 ikusle batu ziren, horien 
artean, protagonisten senideak 
eta lagunak.

eskola lana herritarrendako 
"Aspadi nuen horrelako ekitaldi 
bat egiteko gogoa. Musika taile-
rrekoek apenas izaten dute esko-
lan ikasitakoa jendaurrean era-
kusteko aukerarik. Aktore lanak 
egitea proposatu nien eta ikara-
garria izan da hasieratik eraku-
tsi duten prestutasuna eta ilusioa", 
kontatu du Cubillo irakasleak. 

Apirilean hasi zen txikienekin 
lanean; ordurako bazebilen 11-12 
urteko umeek osatutako abesba-

tzakoekin. Gustura da Cubillo 
emaitzarekin, eta ez du alboratzen 
datozen hilabeteetan beste ema-
naldiren bat egitea. "Oso gustura 
ikusi nituen ikasleak Ibarraundin, 
bakoitza bere paperean guztiz 
sartuta, eta gustura sumatu 

nituen, era berean, ikusleak. 
Garrantzitsua da eskolako ekin-
tzak herritarrei zabaltzea. Ikas-
turtea amaitu aurretik, askota-
riko musika entzunaldiak eta 
kontzertua egingo dugu", gaine-
ratu du Cubillok.

Beheko Errotako ikasleak antzezlanean buru-belarri.  |   Josetxo arantzabal

Josu elberdinen 'Jostailugilea' kantuz 
kontatu zuten beheko errotako ikasleek
eskolan ikasitakoa herritarrekin partekatzea zuen ipuin musikatuak helburu

A.A.  |  oñati

Arantzazuko editorialak argi-
taratutako liburu eta diskoak 
erosteko aukera izan zen atzo, 
domeka, Santutegiko klaustroan. 
Ekimenaren bultzatzaileek 
aurreikusi moduan, azoka jen-
detsua izan ez zen arren, izan 
ziren aukera aprobetxatu eta 
ale batzuk erosi zituztenak. 

Askotariko liburuak batu 
zituzten bertan, ohi baino mer-
keago: frantziskotarren gaine-
ko bilduma,  mendeurrenerako 

egindakoak eta Arantzazuko 
frantziskotarrek idatzitakoak 
(Gandiaga eta Zabala, horien 
artean).  

ekaineko domeka guztietan 
Santutegiak, Arantzazuko 
Adiskideak elkarteak eta Aran-
tzazu Gaur Fundazioak anto-
latutako ekimena da. Ekaine-
ko domeka guztietan egingo 
dute, goizeko 11:00etatik 12:00- 
etara eta 13:00etatik 14:00eta-
ra bitartean. 

arantzazuko editorialeko liburuak 
domekero santutegian salgai 

Liburu azokara hurbildutakoak, bertako aleak aztertzen.  |   J. a.

Regino Valleri urteetan eskolan egindako lana eskertu zioten.  |   v. M. Ikasle, irakasle, senide eta lagunek elkarrekin afaldu zuten pilotalekuan.  |   v. M.

udaberri jaia, bergarako musika 
harrobiaren erakusleiho aparta
regino valle omendu zuten eskolakoen erakustaldi arrakastatsuan

Taldekako saioen ostean, musikari guztiek elkarrekin kantu bi egin zituzten emanaldia borobiltzeko .  |   valen Moñux
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Euskara irabazle, denok irabazle!

AlZu, S.l Ehiza eta arrantza
Arantzazuko Ama, 2 | Oñati  
Arropetan %10eko beherapena.

Esko Sport
ESKO SPOrt Kirol denda
Intxaurtxueta 5 | Eskoriatza  
Arropa eta zapatiletan %10eko deskontua.

ArrIKrutZ Kobak
Araotz Auzoa  | Oñati  
Sarreran %10eko deskontua (topea bost 

pertsona).

caravanas oñate

CArAVANAS OñAtE 
galdaragintza. bizikletak
Otadui Zuhaiztia, 25  | Oñati  
50€-ko erosketa egiteagatik, %10eko 

deskontua stockean dauzkaten oinetako 
eta ehun-gaietan. (ez du balio beste 
promoziotarako).

EStACION SErVICIO ArrASAtE 
gasolindegia 
San Andres 7 | Arrasate  
% 2ko gasolindegian erregaia erosita.
% 2ko dendako produktuetan.

e u r e k a !
z i e n t z i a
m u s e o a

EurEKA ZIENtZIA muSEOA Aisia
mikeletegi 43-45 | Donostia
Sarrera bat erosita eta kupoia+ Goiena Klubeko 

txartela erakutsita, sarrera bat doan.
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guZtIZ EDEr Estetika zentroa
Kalebarria 29 | Oñati  
%5eko deskontua argizari epelarekin eta 

beroarekin egindako depilazioetan 
(bekainak eta ezpain gainekoa izan ezik).

 %10eko deskontua gorputz osoan 
txokolatearekin egindako estalduran eta 
masajean.

gAHIr Fisioterapia / Osteopatia
Aranburuzabala 6 behea | Eskoriatza  
%50eko deskontua lehenengo kontsultan.

R
P
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: 3

2
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NINIKA loradenda
ramon maria lili, 8 | bergara  
%10eko deskontua artikulu guztietan.

txurI urDIN Itzotz jauregia
Anoeta Ibilbidea 24 | Donostia  
% 20eko deskontua zapatu eta domekatan (ez 

bada zubia edo oporraldia).
% 10eko deskontua zubi eta oporraldietan.

AlDAPE jatetxea
Iturriotz kalea 41 Arrasate 
tel.: 943 79 63 69  
Astelehenetik ostiralera eguneko menuan 

(bazkaria) kafea doan (Goiena Klubeko 
txartelaren titular bakoitzeko).

Astebukaeretako menuan (bazkaria edo afaria) 
kafea doan (Goiena Klubeko txartelaren 
titular bakoitzeko).

OñAtI gArAjEA 
Autoen garaje. Konponketak 
goribar Auzoa 9 | Oñati  
Oñati %5eko beherapena egiten diren 

konponketetan.

SArA mErENDEruA jatetxea
meatzerreka auzoa 19, 
Kanpazar bidean, 3km-tara – Arrasate
tel.: 943 77 15 86  
Astelehenetik igandera, eguneko menuarekin, 

kafea doan (Goiena Klubeko txartelaren 
titular bakoitzeko).

Astebukaerako afarietan, eguneko menuarekin, 
kafea doan (Goiena Klubeko txartelaren 
titular bakoitzeko).

NArEN 
Fisioterapia eta osteopatia zentroa
belorrieta 5 behea | Aretxabaleta  
%15eko zerbitzu guztietan (Errehabilitazioan 

izan ezik).
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gAES Entzumen zentroa
Otalora 18 | Arrasate 
Zurradero 10 | bergara
%10eko deskontua (ez metagarria beste 

eskaintza batzuekin)

R
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multIÓPtICAS Optika
juan Carlos guerra, 1 behea | Arrasate 
Ibargarai, 16 | bergara  
%15eko deskontua (deskontua ez da 

aplikagarria promozioetan ezta segurtasun 
betaurrekoetan)..

 R.P.S. 149/10 L.L.G

mAgDAlENA gasolindegia 
Santxolopetegi auzoa  | Oñati  
% 2ko deskontua gasolindegian erregaia erosita.

KuttuNA Estetika
Aranburuzabala 19, behea | Eskoriatza  
%5eko deskontua zerbitzu guztietan (beste 

promozio batzuk izan ezik).

R
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S
: 2

8
5

/1
3

lIlurA EDErtZE INStItutuA 
Estetika zentroa
bidekurutzeta 7 | bergara  
%15a laser depilazioan: hanka osoa + 

izterrondoa (besapekoak opari).
 %20eko deskontua elikagai intolerantzia 

proban.
 %10eko deskontua mikropigmentazioan: 

begiak, ezpainak edo bekainak.
    %10eko deskontua fototerapia bidezko 

aknearentzako tratamenduan. 
Bazkidearentzat eta lagunarentzat

RPS: 299/13

gOIENA KlubEKO AbANtAIlA gEHIAgO: 

goiena papera: Astelehenetan ere etxean.

Deskontuak:. Goienan jartzen duzun iragarki sailkatu eta eskela guztietan.

Urteko kuota: 50 €.  |  943 25 05 05  

kluba@goiena.com  |  goienakluba.com

Zeu irabazle
goiena Klubeko txartela erakutsi eta aprobetxatu abantailak.

tAbErNA-bErrI jatetxea*

Durana kalea 26, Aretxabaleta
tel.: 943 79 20 67  
Taberna-Berri jatetxeko otorduetan bazkide-

txartela erakutsiz gero;
Astelehenetik igandera, eguneko menuan, 

bazkarian kafea doan.
Astebukaeretan, eguneko menuan, afarian 

kafea doan.

azpeitxi
jatetxea

AZPEItxI jatetxea*

Aranerreka kalea 13, bergara
tel.: 943 76 55 00  
Azpeitxi jatetxeko otorduetan bazkide-txartela 

erakutsiz gero; Eguneko menuan, 
bazkarian kafea doan. Asteburuetako 
menuan, bazkarian eta afarian kafea doan.

ZAbAlA jatetxea*

labegaraieta 14, bergara
tel.: 943 76 42 57  
Zabala jatetxeko otorduetan bazkide-txartela 

erakutsiz gero; Astelehenetik larunbatera, 
eguneko menuan, bazkarian kafea doan

ZABALA 
Jatetxea

* Eskaintza honek, GOIENA KLUBEKO txartelaren titular bakoitzeko, kafe bat hartzen du barne.

bErrIA

INStItutO OPtIKOA
bidekurutzeta 10 | bergara  
%15eko deskontua eguzkitako betaurrekoetan 

eta aparatu audifonoetan..

R
P

S
: 1
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/1

3
 

bErrIA

mArKIEgI jANtZI DENDA 
Olarte kalea 2 | Arrasate  
Produktu guztietan %10eko deskontua.

bErrIA

IONE mOñux Fisioterapia zentroa
 burdinate plaza 2 | bergara  
Lehenengo sesioa, sesio erdi..

RPS: 301/14
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jAgObA DOmINgO  |  oñati

Oñatiko Potx eta Motx pailazoek 
Naturan barrena diskoa kalera-
tu berri dute. Izen bereko ikus-
kizuneko kantuak batzen ditu 
lanak; eta herrian bertan, lagunez 
inguratuta egin dute kolorez eta 
umorez betetako diskoa.
Noiz jaio ziren Potx eta motx?
Kasualitatez jaio ziren. Eskolan 
geundela, Euskararen Egune-
rako bi pailazo behar ziren eta 
ia behartuta Amaia Igartuak 
eta biok [Josu Zubia] baiezkoa 
eman genuen. Hasieran Potx 
eta Motx ginen arren, familia 
handituz joan da; tartean, Itziar 
Arkauzek bizitza ematen dion 
Miope dugu gure artean. 
Nola animatu zineten grabatze-
ra?
Naturan barrena ikuskizune-
rako sortu genituen kantuak 
daude diskoan. Gure lehenengo 
ikuskizuna dela esan genezake; 
aurretik proba moduan ere bes-
te show batekin ibili garen arren. 
Ikuskizunean apaingarri ziren 
kantuekin zerbait egitea pen-
tsatu genuen, eta disko forma-
tua aukera egokiena zela era-
baki genuen. Kantu gehienak 
Naturan barrena ikuskizunean 
agertzen diren pertsonaien 
ingurukoak dira: Ambrosio 
marrazoa, Setan bazozaina, 
Zerraldo ehiztaria...
Non grabatu zenuten lana?
Wildboar estudioan grabatu 
genuen, apirilean, Iñaki Cer-
queira teknikariarekin. Kontua 
da instrumentu guztiak midi 
formatuan, euskarri digitalean, 
grabatuta daudela. Estudioan 
soinu horiek txukundu eta aho-
tsak sartu genituen. Egia esan, 
midi formatuan grabatzea espe-
rientzia eta erronka berria izan 
da; aukera asko eskaintzen ditu, 
baina ez da batere erraza.
laguntzai leak izan dituzue, 
ezta?
Bai, kolaborazio nahikotxo izan 
ditugu. Batetik, abesbatzako 
haurrek hartu zuten parte; ez 
dute kantu guztietan abesten, 
baina diskoan protagonismoa 
badute. Bestetik, Oñatiko zein 
Aramaioko hainbat bertsolari-
ren laguntza izan dugu; tartean, 
Xabi Igoa aramaioarra eta Mai-
der Arregi eta Andoni Goitia 
oñatiarrak. Izan ere, diskoaren 
helburuetako bat neska-muti-
koak bertsogintzara hurbiltzea 
da. Kantu askoren musika kon-
posatzeko orduan, bertsolariek 

aukeratutako doinuari molda-
keta pare bat egin genizkion; 
beste batzuk, ordea, guztiz alda-
tu genituen.
gozoki-dendetan dago salgai.
Gure diskoa saltzeko leku apro-
posak direla uste dugu; azken 

finean, haurrentzako musika 
da. Kiku eta Mizke gozoki-den-
detan dago salgai eta potxeta-
motx@gmail.com helbidera 
idaztea da diskoa erosteko bes-
te aukera bat. Horrez gain, gure 
ikuskizunetan ere egongo dira. 

Aste honetan zehar, gainera, 
Facebook bidez disko bat zoz-
ketatuko dugu. 
Erreferenterik baduzue?
Zalantza barik, Pirritx eta Porrotx 
erreferente handia dira, euren-
gandik asko dugu ikasteko. Gai-

nera, eurekin kontaktuan egon 
gara eta asko lagundu digute, 
hainbat aholku eman dizkigute. 
Poxpolo ta Konpainia eta Argen-
tinako beste pailazo batzuk ere, 
esketxetan baino gehiago arlo 
musikalean, erreferente dira.

'naturan barrena' ikuskizuneko kantuak batzen dituen diskoa kaleratu dute pailazoek

 oñatiko abesbatzako haurren eta herriko zein aramaioko bertsolarien laguntza izan dute

"Potx eta Motx' kantuaren 
bideoklipa kaleratuko dugu laster"

Potx eta Motx, diskoaren aurkezpenean.  |   Maialen torres

g u r e  m u s i k a  ta l d e a k Potx 
eta 

Motx
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1. etxebizitzak

103. errentan eMan
antzuola.  Antigua auzoan 
etxebizitza ematen da errentan. 
bi logelakoa. 649 07 97 56 

C osta b al l en a ( Cad i z) .  
uztailerako eta irailerako etxe-
bizitza errentan ematen da. bi 
logela, terraza eta garajea. Hon-
dartzatik gertu. igerilekua. deitu 
telefono zenbaki honetara: 679 
84 62 48 

zarautz.  uda garairako, ekaina, 
uztaila, abuztua eta iraila, etxe-
bizitza errentan ematen da. Hiru 
logela, terraza eta bi komun ditu, 
bat gurpildun aulkian daudenen-
tzat egokitua. Hondartzatik 10 
minutura. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 649 
50 64 49 

 
104. errentan hartu

arrasate edo aretxabaleta.  
Arrasaten zein Aretxabaletan 
errentan 2-3 logelako etxebizitza 
bila gabiltzan bikote bat gara. 
674 13 91 59 

arrasate.  Etxebizitza behar 
dut errentan, merke. Hiru loge-
lakoa gutxienez. 648 46 90 
51 

arrasate.  Etxebizitza behar 
dut errentan. bi logelakoa gutxie-
nez. 638 25 73 91  edo 943 79 
80 05 

arrasate.  Etxebizitza behar 
dut errentan. 629 80 77 73 

arrasate.  pertsona batendako 
moduko etxebizitza behar dut 
errentan, merke. Arduratsua naiz 
eta lana daukat. blanca. 608 07 
69 45 

arrasaten edo aretxabale-
tan. . Altzari gabeko etxebizitza 
hartuko genuke errentan. 652 
76 21 51 

bergara.  bergarako mutil ba 
etxebizitza txiki edo atiko bila. 
666 46 69 69 

 
105. etxeak osatu

arrasate.  Logela ematen da 
errentan. Hilean 200 euro, 
gastuak barne. 697 66 89 20 

arrasate.  Neska batendako 
logela bat behar dut, etxebizitza 
konpartituan, merke. interesa-
tuok, deitu zenbaki honetara: 
666 20 06 03 

arrasate.  udalpe kalean loge-
la ematen da errentan. Erretzai-
lea ez bada, hobe. deitu telefono 
honetara: 664 13 67 44 

bergara.  Logela bat errentan 
hartuko nuke. 672 68 57 77 

logela arrasaten.  Logela bat 
daukagu errentan emateko 
uribe auzoko duplex batean. 
Hilean 200 euro, gastu guztiak 
barne: garbiketa, telefonoa, 
internet, berokuntza eta abar. 
interesatuok deitu 679 84 49 
20  edo 677 44 82 85 telefono 
zenbakietara. 

oñati.  Etxebizitza osatzeko 
pertsona bat behar dugun bi 
langile gara.  interesaturik ego-
nez gero deitu mesedez 18:00e-
tatik aurrera zenbaki honetara: 
653 74 87 51 

3. lokalak

303. errentan eMan
 

4. lana

401. eskaintzak

bergara.  umeekin eta etxeko 
lanetan laguntzeko pertsona 
euskalduna behar dugu. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 636 10 44 31 

 
402. eskaerak

a r r a s a t e  e d o  b e r g a r a .  
Nagusi eta umeak zaintzeko 
e d o  g a r b i t a s u n a k  e g i t e k o 
g e r t u  n a g o :  ta b e r n a ,  a ta r i , 
bulego zein etxeetan. intere-
satuok deitu telefono hone-
tara: 625 86 99 51 

arrasate.  Emakume euskal-
duna plantxa eta etxeko lanak 
egiteko gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 699 54 17 27 

arrasate.  Emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko, etxean 
b e r t a n  b i z i  i z a t e n .  S o n i a 
g o m ez .  i n te resa t u o k  d e i t u 
telefono honetara: 632 84 
02 30 

arrasate.  Nagusiak zaintzen, 
garbiketan edo sukaldari lanetan 
arituko nintzateke. marta Cecilia 
Ocampo. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 671 
15 96 97 

bergara, arrasate edo oña-
ti.  Erizain laguntzaile ikasketak 
dituen mutila nagusiak zaintzeko 
gertu. San juande diosen lan 
egindakoa eta esperientzia han-
dikoa. deitu 943 78 62 19  edo 
639 66 57 88  telefono zenba-
kietara.

b e r g a r a .   A d i n  e r t a i n e k o 
emakumea, informeak ditue-
na, goizetan umeak eta nagu-
siak zaindu zein etxeko lanak 
egiteko gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 610 34 97 88 

bergara.  Nagusia eta umeak 
z a i n t ze n  e d o  e t xe ko  l a n a k 
e g i te n  a r i t u ko  n i n t z a te ke . 
z a z p i  u r te ko  e s k a r m e n t u a 
dut. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 626 
86 35 92 

bergara.  Nagusiak zaintze-
ko ikasketak dituen emakume 
batek zaintzaile lanak  egingo 
lituzke, baita etxeko lanak ere. 
Orduka edo etxean bertan bizi  
i z a te n .  i n te re s a t u o k  d e i t u 
telefono honetara: 943 08 
14 33 

bergara.  pertsona arduratsua, 
informe onekin, garbitasun lane-
tarako gertu. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 696 
27 25 34 

D e b a g o i e n a ,  h a u r r a k .  
magisteritzako ikasle euskal-
duna eta esperientziaduna, 
haurrak zaintzeko prest. dis-
ponibilitate handiarekin eta 
a u t o a r e k i n .  i n t e r e s a t u o k 
deitu telefono honetara: 696 
30 04 28 

Debagoiena.  Emakumea 
lanerako prest.  pertsona helduak 
zaindu, etxeko lanak egin eta 
abar. 658 31 06 20 

Debagoiena.  Egun erdiz lan 
e g i n g o  n u k e ,  8 : 0 0 e t a t i k 
13 : 0 0 e ra .  S u ka l d ea n  o n d o 
moldatzen naiz. gidabaimena 
eta lege agiriak dauzkat. 697 
66 89 20 

Debagoiena.  Emakume eus-
kalduna prest lanerako. klinika 
laguntzaile titulua daukat. 
Etxean bertan bizi izaten, egu-
nez edo orduka ere bai. Autoa 
daukat. 688 82 69 68 

D e b a g o i e n a .   E r i z a i n t z a 
laguntzaile ikasketak dituen 
n e s k a  g e r t u  n a g u s i a k  e d o 
u m e a k  z a i n t z e k o  e t x e a n , 
ospitalean zein baserrietan. 

interesatuok deitu telefono 
honetara: 602 51 67 28 

Debagoiena.  Esperientzia 
handiko sukaldaria lanerako 
gertu: karta, menuek, pintxo 
eta ogitartekoak egiten ari-
tutakoa. interesatuok deitu 
telefono honetara: 666 83 
21 95 

Debagoiena.  Esperietziadun 
emakumea prest pertsonen 
zaintzan lan egiteko. Arreta 
pertsonala. prestakuntza sozio
-sanitario zabala daukat eta 
erabateko disponibilitatea. deitu 
telefono zenbaki honetara: 659 
17 81 01 

Debagoiena.  Etxean bertan 
b i z i  i z a te n  e d o  b es te l a  l a n 
e g i n g o  n u k e .  g e r o k u l t o r a 
ikasketak ditut, Alzeimerren 
espezializatua.  interesatuok 
deitu telefono honetara: 697 
41 13 86 

Debagoiena.  Etxeko lanak 
egin eta abarretan lan egingo 
nuke. Etxean bertan bizi izan-
da, edo bestela. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 637 33 14 67 

Debagoiena.  Etxeko lanak 
e g i t e n ,  n a g u s i  e d o  u m e a k 
z a i n t z e n ,  g a r b i k e t a n  e t a 
a b a r r e a n  l a n  e g i n g o  n u k e . 
b a i t a  a s t e b u r u e t a n  e r e . 
Etxean bertan bizi izanda, edo 
bestela. interesatuok deitu 
telefono zenbak i  honetara: 
632 54 45 25 

Debagoiena.  mutil ardura-
tsua, jarrera eta prestutasun 
handikoa, zapatu, domeka eta 
jaiegunetan lan egiteko gertu. 
Nagusiak zaindu, tabernatan, 
hoteletan zein diskotekatan 
l a n  e g i n  d e z a k e t .  i n f o r m e 
o n a k  d i t u t a  e t a  b e r e h a l a 
hasiko nintzateke. interesa-

tuok deitu telefono honetara: 
674 93 33 24  edo 603 29 
12 07 

Debagoiena.  mutil esperien-
tziaduna nagusiak zaintzeko 
gertu. Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. baserrietan ere bai. 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra: 603 14 59 17 

Debagoiena.  mutil langile eta 
arduratsua lanerako gertu. 
Eskarmentua dut garbitasunean 
eta nagusiak zaintzen. Sukalde 
laguntzaile eta garbiketan ere 
jardun naiteke. Lege papereak 
eguneratuta dauzkat. interesa-
tuok deitu 632 26 01 84  edo 
658 74 94 63  telefono zenba-
kietara.

Debagoiena.  Nagusiak gaue-
tan zaindu eta bazkari-afariak 
prestatzen lan egingo nuke. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 722 45 33 59 

D e b a g o i e n a .   N a g u s i a k 
zaindu eta garbitasun lanak 
egiten lan egingo nuke. San-
d r a  m i l e n a .  i n t e r e s a t u o k 
deitu telefono honetara: 634 
90 87 63 

D e b a g o i e n a .   N a g u s i a k 
z a i n d u k o  n i t u z k e ,  e g u n e z 
e d o t a  g a u  s o l t e a k  e g i t e n 
etxean zein  ospitalean. gai-
nera, etxe, atari eta abarrak 
garbitzen ere arituko  nintza-
t e k e .  i n t e r e s a t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki  honetara: 
632 98 17 79 

D e b a g o i e n a .   N a g u s i a k 
z a i n d u k o  n i t u z k e ,  e g u n e z 
e d o t a  g a u  s o l t e a k  e g i t e n 
etxean zein ospitalean. gai-
nera, etxe, atari eta abarrak 
garbitzen ere arituko nintza-
t e k e .  i n t e r e s a t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki  honetara: 
639 02 00 81 

Debagoiena.  Nagusiak zain-
tzen, garbitasunean, eta sukal-
dean laguntzen zein harrikoa 
egiten lan egingo nuke. Esperien-
tziaduna. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 634 
99 05 00 

Debagoiena.  Neska ardu-
ratsua eta esperientziaduna 
u m e a k  z a i n t z e k o ,  o r d u k a 
garbiketak egiteko, zein nagu-
s i a k  l a g u n d u  e d o  p a s e o a n 
ateratzeko gertu. deitu tele-
fono zenbaki honetara: 695 
73 87 95 

Debagoiena.  Neska ardu-
r a t s u a  g e r t u  h a i n b a t  l a n 
egiteko: umeak edo adinekoak 
zaindu, garbiketa lanak eta 
abar. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara:  622 
13 16 64 

Debagoiena.  Neska ardu-
r a t s u a  g e r t u  n a g u s i  e t a 
umeak zaintzeko eta garbita-
sun lanetan jarduteko. 602 
04 16 67 

Debagoiena.  Neska ardura-
tsua nagusiak zaindu edota 
garbiketak egiteko gertu. Ordu-
ka edo egun osoz. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra: 629 80 77 73 

Debagoiena.  Neska boli-
v i a r r a k  a s t e b u r u e t a n  l a n 
e g i n g o  l u k e :  n a g u s i  e d o 
umeak zaintzen zein orduka 
garbiketak egiten. Eskarmen-
tua dut. Cintia. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 618 14 71 34 

Debagoiena.  Neska eus-
k a l d u n a ,  e s p e r i e n t z i a  e t a 
i n fo r m e d u n a ,  g e r t u  u m ea k 
zaintzeko, elkarte, bulego eta 
abarrak garbitzeko, edo gauak 
o s p i t a l e a n  e g i t e k o .  A u t o a 
d a u ka t .  i n te resa t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki  honetara: 
671 35 22 60 

Debagoiena.  Neska gertu 
umeak edo nagusiak zaintzeko 
eta garbiketa lanak egiteko.  
Esperientzia daukat, 15 urte egon 
naiz etxe batean bizi izaten  gar-
biketak lanak egiten eta umeak 
zaintzen. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 676 
73 38 62 

Debagoiena.  Neska lane-
rako gertu: denetariko garbi-
k e t a k ,  u m e  e t a  n a g u s i a k 
z a i n d u  e t xe a n ,  o s p i ta l e a n 
edota egoitzan, gidari, bana-
tzaile eta abar. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 696 32 13 69 

Debagoiena.  Neska lanerako 
gertu: umeak edo nagusiak zain-
du, garbitasuna eta abar. Etxean 
bertan bizi izaten ere bai. intere-
satuok deitu telefono honetara: 
673 78 08 99 

Debagoiena.  Neska lane-
rako gertu: zerbitzari, sukalde 
laguntzaile, nagusiak garbi-
tzen edo garbiketak orduka 
e g i te n .  i n te res a t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki  honetara: 
602 17 83 21 

D e b a g o i e n a .   S u k a l d e 
laguntzaile moduan, garbita-
sunean edo zaintza lanetan 
arituko nintz ateke.  6 36  11 
23 40 

D e b a g o i e n a .   S u k a l d e 
laguntzaile, zerbitzari, nagu-
siak zaintzen edo garbiketan 
lan egingo nuke. interesatuok 
deitu telefono honetara: 663 
40 92 66 

haurrak zaindu.  23 urteko 
n e s k a  e u s k a l d u n a  h a u r r a k 
zaintzeko prest. Haur Hezkun-
tzako hezitzaile tituluduna 
eta esperientzia handiarekin. 
Saioa. interesatuok deitu tele-
fono honetara: 638 71 50 66  
edo 943 79 88 58 

txukundu eta konpondu. 
bertako mutil langile, ardura-
t s u  e t a  e s p e r i e n t z i a d u n a 
prest etxeko lanak eta garbi-
keta orokorrak egiteko. 606 
74 42 37 

u d a n  h a u r r a k  z a i n d u .  
udan haurrak zaintzeko prest 
nago. Neska esperientziadu-
na eta arduratsua. 696 30 
04 28 

 

5. irakaskuntza

501. Jaso

arrasate.  dbHko laugarren 
mailako matematika eskolak 
e m a n g o  d i z k i d a n  n o r b a i t 
behar dut. 669 87 24 54 

trikitia.  uztailean, berga-
ran, trikitia jotzen erakutsi-
k o  d i d a n  n o r b a i t  b e h a r k o 
n u k e .  i n t e r e s a t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki  honetara: 
690 77 66 03 

 

7. aniMaliak

703. eMan

katakumea.  Apiril hasieran 
jaiotako katakume zuria ema-
t e n  d a  o p a r i .  g o r r a  d a  e t a 
etxerako egokia izan daiteke. 
Argazkia bidal ditzaket gura 
i z e n e z  g e r o .  i n t e r e s a t u o k 
deitu telefono honetara: 663 
65 76 06 

katakumeak  ematen dira 
o p a r i .  i n t e r e s a t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki  honetara: 
666 40 65 58 

txakurkumeak.  Txakurku-
m e a k  e m a t e n  d i r a  o p a r i 
urbiako fondan. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 943 78 13 16 

 

8. Denetarik

802. erosi

lijagailua eta martinetea.  
b i g a r r e n  e s k u k o  z i n t a z k o 
l i j a g a i l u a  e t a  m a r t i n e t e a 
(mailu piloia) erostea intere-
s a t z e n  z a i t .  i n t e r e s a t u o k 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 635 00 69 26 

ordenagailua.  mahaigai-
n e ko  o rd e n a g a i l u a  e ro s i ko 
n u k e .  i n t e r e s a t u o k  d e i t u 
telefono honetara:  6 56  75 
76 98 

 
804. hartu

b i z i k l e t a k .   b o t a t z e k o 
d a g o e n  e d o  e r a b i l t z e n  e z 
duzun bizikleta baduzu, nik 
jasoko nuke. Berdin da zein 
e g o e r a t a n  d a g o e n .  i n a k i . 
interesatuok deitu telefono 
ze n ba k i  h o n e ta ra :  6 9 9  0 6 
23 95 

 
806. galDu

P a t i n e t e  o ñ a t i n .   A s t e 
S a n t u k o  a u r r e k o  a s t e a n 
a h a z t u  g e n u e n  p a t i n e t e a 
Onatiko kiroldegiko aparka-
l e k u a n .  O xe l o  e t xe k o a  d a , 
b e l t z a  e t a  u r d i n a .  A u r k i t u 
baduzu , deitu zenbaki haue-
ta ra .  Es ke r r i k  a s ko .  i n te re -
sa t u o k  d e i t u  te l efo n o  ze n -
baki honetara: 943 71 82 74  
edo 685 75 31 29 

 
808. bestelakoak

l e k u ko  b i l a .   A r r a s a te ko 
d e b a  k a l e a n  a p a r k a t u t a 
geneukan autokarabanan lau 
g u r p i l a k   z u l a t u  d i z k i g u te . 
Norbaitek zerbait ikusi badu 
d e i t u  m e s e d e z  t e l e f o n o  
hauetara: 652 75 95 44  edo 
652 75 95 43

eskOriatza
Naira taberna 

ematen da errentan. 
645 70 36 63

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

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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mIrArI AltubE  |  esKoriatza

Eskoriatzarra da Karmele Agi-
rregabiria (Eskoriatza, 1964), lan 
kontuengatik Aretxabaletan ego-
ten da batez ere, eta Bergarako 
Ubera auzoan bizi da. Urte mor-
doa daramatza euskaraz irakas-
ten Leintz Udal euskaltegian 
(Eskoriatza eta Aretxabaleta), eta 
bertako zuzendaria ere bada.
Zein da Karmele Agirregabiria, 
zelakoa da?
Langilea da eta lagunen laguna. 
Eta kontuak ahazten ez dituena, 
gainera.
Zelako harreman daukazu sukal-
dearekin?
Beti gustatu izan zaizkit sukalde 
kontuak. Egia da astean zehar 
senarrak jarduten duela sukal-
dean, baina oso gustuko dut.
Zein da zure espezialitatea?
Arroza, puntua oso ondo hartzen 
diot.
Zertara gonbidatuko zenuke lagu-
nik onena?
Aste bukaera pasa spa batera.
Eta etsairik handiena?
Hori ere spa batera, berriketan 
egiteko harekin.
Zeinekin gustatuko litzaizuke 
mahaiaren bueltan eseri?
Bernardo Atxagarekin.
Zergatik euskara irakasle?
Bizitzak honetara ekarri nau… 

Irakasle-ikasketak egin eta nera-
beekin egin nuen urtebete. Baina 
konturatu nintzen ez zela hori 
nire mundua. Gero euskaltegie-
tako lan poltsarako deialdira 
aurkeztu nintzen eta geroztik 
hemen nabil. Helduen mundua 
gustatu egin zitzaidan eta euska-
ra orduantxe deskubritu nuen.
Euskaraz erakustea, poztasuna da 
edo frustrazioa?
Poztasuna, euskaraz ez dakienari 

erakutsi eta gero kalean euskaraz 
entzutea poztasun handia da. 
Zer gurago euskaraz hala moduz 
egiten duen euskaldun berria edo 
tarteka bakarrik egiten duen eus-
kaldun zaharra?
Euskaldun berria. Denbora guz-
tian euskaraz jardungo duten 
euskaldun zaharrak behar dituz-
te berriek hobeto moldatzeko.
Zerk ematen dizu belarriko mina? 
Gaztetxoek dioten: eske, yaque, 
porque, si, tipo… Belarriko eta 
bihotzeko mina ematen didate.
Irakasle lanean ez duzu gustuko…
Azterketak. Ikasle askok dutelako 
gaitasuna baina azterketa garaian 
blokeatu egiten direlako.
Non gusturago ikasleen aurrean 
edo komunikabideen aurrean?
Ikasleen aurrean.
Eskoriatzako euskara edo berga-
rakoa?
Eskoriatzakoa, zalantza barik.
Eta bergarako Pazkoak edo Esko-
riatzako San Pedro jaiak?
Sanpedroak, nahiz eta Pazkoetan 
denbora gehiago egin.
Iratxoek hiru desio betetzeko auke-
ra eman dizute.
Autodeterminaziorako eskubidea; 
Euskal Herrian bizi garen guztiok 
euskararen menpe izatea; eta 
independentzia.
Zure bizitzako anekdota bat.

Ikasle bat ezkondu egin zen ikas-
turte bukaeran eta hurrengoaren 
hasieran oso gizen ikusi nuenez 
zoriondu egin nuen haurdun zegoe-
lakoan. Zelan zoriondu gainera! 
Gainerako ikasleen aurrean oihu-
ka iragarri, muxuak eman… Eta 
ezetz, ez zegoela haurdun erantzun 
zidan. Ia hilabete pasatu nuen bar-
kamen eske…

Euskara irakasle lanbidean zer da 
ezinbestekoa?
Euskara maitatzea eta hori trans-
mititzen jakitea.
Damu zara…
Zientzia zehatzak ikasi ez izanaz.
Zer errepikatuko zenuke?
Euskaltegian egindako ibilbidea.
Zerk beldurtzen zaitu?
Nire alaben sufrimenduak.
lanetik etxera iritsi berri, sofan 
eseri eta…
Azken deskubrimendua puntua 
izan da. Eta bestela irakurri.
Nora ospa egingo zenuke gustura?
Nafarroara.
Ze esaldi konpartituko zenuke? 
Amak asko esaten duen esaera: 
Zopatsu eta saldatsu, ezin da!

Internet bidez euskaraz ikasteko fitxa baten aurrean Agirregabiria.  |   M.a.

karmele agirregabiria | Euskaltegiko irakaslea
eskoriatzarra da, aretxabaletan egiten du lan eta bergaran bizi da 

ia 30 urte daramatza euskaraz irakasten, gehienak leintz udal euskaltegian

"gustuko ditut sukalde kontuak eta 
arrozari ondo hartzen diot puntua" 

"Euskara maitatzea 
eta transmititzen 
jakitea 
ezinbestekoak dira"

e t x e kO  s u k a l d e r a i n O

lehen platera: porru patatak, amak 
egindakoak. 
bigarrena: ziza nahaskia. 
Postrea: Etxeko arroz esnea. 
edatekoa: Ardo beltza, Errioxakoa. 

aukeran...

wiKiPedia

Prestaketa
1. Zartagin baten, xerratan 

txikitutako tipulinak egiten 
ditugu, su eztitan; baita 
perretxikoak ere, lau zatitan 
txikituta. 20 bat minutuan izan 
behar dugu egiten. Noizean 
behin eragin egin behar diogu 
nahasketari, bereziki, tipulinak 
erre ez daitezen.

2. Perretxikoen garnizioa egiteko 
bost minutu falta direnean, 
plantxa berotzen jarriko dugu, 
eta arraina bertan egingo dugu, 
olio apur batekin eta labur-labur, 
buelta eta buelta emanez. 
Norberak gustukoen duen 
kolorea hartu arte egin behar da 
hori; niri, adibidez, ez zait oso 
errea gustatzen.

3. Platera aterako dugu 
perretxikoak azpian eta arraina 
gainean duela. Eta gero 
perretxikoak gehitu egingo 
ditugu, gainetik. Bukatzeko, 
gatz-ezkatak bota eta 
rukula-hostoekin apaindu. 

Fitxa
 Denbora: 00 minutu.

 Zailtasuna: 

osagaiak

 Marrazoa, xerra bat; 

ordezka dezakezue 

gustukoen duzuen arrain 

xerra batengatik.

 shiitake perretxikoak, 100 

gramo.

 3 tipulin.

 rukula-hosto batzuk 

dekoraziorako (aukeran).

 olioa eta gatza (ezkatak 

badira, hobe).

Marrazoa shiitake 
Perretxikoekin

g
aur, perretxikoak dituen 
arrain-plater bat aurkeztuko 
dizuet. Gutxitan jartzen ditut 

arraina duten errezetak, norma-
lean arraina labean egiten duda-
lako, olio txorrota batekin, pana-
dera-patatekin eta berakatzekin. 
Tradizionala naiz-eta…

tipulin eta perretxikoekin 
Marrazo honek edo itsasoko txaha-
lak Mako marrazo izena ere har-
tzen du. Oso-oso arrain gozoa da. 
Ezpata-arraina gogorarazten dit, 
pentsa...    

Plantxan egitea erabaki nuen, 
perretxiko garnizio batekin lagun-
duta, bien arteko nahasketa ondo 
asko geratuko delakoan. Hala, 
garniziorako tipulin eta perretxi-
ko nahasketa egitea aukeratu dut. 
Shiitake perretxikoekin egindako 
garnizioa, zehazki. 

Tipulinak, berriz, barazki 
asiatikoak dira, Wikipediaren 
arabera. Nahiz eta neu konben-
tzituta egon frantsesak zirela.
Tipularen eta berakatzaren zapo-
re nahasketa dute. Hala, ondo 
geratzen dira bai okelendako zein 
arrainendako lagungarri moduan 
erabiltzeko. Bestalde, arraina 
gozatzeko gatz-ezkatak primeran 
geratzen dira.

Bukatu aurretik, slow-food 
edo gertuko elikagaiak kontsu-
mitzeko garrantziaren gaineko 
pare bat berba: mugimendu horren 
filosofia da 100 kilometro baino 
gertuagoko produktuak erabiltzea, 
ekologikoak eta transgenikoak 
ez direnak; Euskal Herrian ditu-
gun lehengai primerakoak apro-
betxatu beharko genituzke, eta 
horrekin prestatu janariak. 

Marrazoa platerean, perretxikoekin eta rukula hostoekin.  |   'the CooK roCKer'

Patrizia Vitelli

pat r i z i a r e n  g u t i z i a
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j.A.  |  arrasate

Gidaririk gabeko autoak fabri-
katuko ditu Google-k, hala adie-
razi du Serguéi Brin  enpresa-
ren sortzaileetako batek Kali-
fornian egin den Rec/Code 
konferentzian. 

Brin-en azalpenen arabera, 
autoak ez du bolanterik, peda-
lik eta martxarik izango. Bi 
pertsonentzako egokituta egon-
go da eta 40 kilometro ordutik 
ez da pasako. 

Ibilgailuaren posizioa zehaz-
teko eta inguruan objekturik 
edo pertsonarik dagoen haute-
mateko hainbat sentsore ditu. 

legea autora egokitu
Estatu Batuetako enpresa erral-
doiak autoaren prototipo baten 

irudiak ere zabaldu ditu. Flo-
rida eta Kalifornia bezalako 
estatuetan erabilgarri egongo 
lirateke autoak, beti ere barruan 
norbait egonda. Legea aldatu 
dute hori ahalbidetzeko.  

gidaririk behar ez duen 
autoaren prototipo bat 
aurkeztu du google-k
bolanterik eta pedalik ez du izango eta ez da 
40 kilometro orduko abiaduratik pasako

Autoaren prototipo bat.  |   gizModo

j.A.  |  arrasate

Gaur egun dituen 331.000 lan-
gileetatik 11.000 eta 16.000 bitar-
tean lanik gabe geratzea espero 
da. Zenbaki hori pasa den aza-
roan enpresako zuzendaritzak 
baieztatutako 34.000 kaleratzeei 
gehitu behar zaio. Horrek esan 
nahi du urtebete eskasean per-
tsonalaren zazpiren bat murriz-
tu dela urtebete eskasean. 

Meg Whitman, HP-ko zuzen-
dariak merkatuko analisten 
aurrean adierazi zuen "kalera-
tze hauek enpresak munduan 
zehar dituen ordezkaritza guz-
tien negozioetan  eragina izan-
go duela". Whitman-ek gaine-

ratu zuen erabaki hauen atzean 
"ez dagoela HPren hazkuntza-
rekiko konfidantza faltarik" eta 
"enpresaren funtzionamendua 
hobetzeko hartutako neurriak" 
direla. 

2012ko planaren barruan
Kaleratze hauek guztiak enpre-
sa estatubatuarrak 2012ko maia-
tzean onartutako planaren 
baitan kokatzen dira. Plan 
horrek negoziazio-prozesuak 
erraztea, berrikuntza azkartzea, 
kostuak murriztea eta emaitza 
hobeak lortzea helburu zuela 
esan zuen orduan enpresako 
zuzendaritzak. 

hP teknologia enpresak 150.000 
langile inguru kaleratuko ditu 

j.A.  |  arrasate

Microsoft lanean dabil Windows 
9 sistema eragilea lehenbailehen 
prest izateko. Espektatiba han-
diak egin dituzte erabiltzaile 
askok, batez ere Windows 8-ak 
kexa ugari eragin dituela iku-
sita. Izan ere, kritika gogorrak 
jaso ditu Microsoft-en azken 
sistema eragileak 2012an mer-
katuratu zenetik. 

Hainbeste esperotako pro-
duktuekin askotan gertatzen 
den bezala, kasu honetan ere 
zurrumurru ugari zabaldu dira. 
Informazio horren arabera,  
Windows 9-a eta Windows Pho-
ne 9-a datorren urteko bigarren 
edo hirugarren hiruhilekorako 

merkatuan egongo dira, soft-
warearen mugikorrerako ber-
tsioarekin batera. 

etxerako teknologia
Badirudi sistema eragile berria-
rekin Internet eta teknologia 
berriak etxeko leku desberdi-
netan sartu nahiko dituela 
Microsoft-ek. Konpetentzia zuze-
na den Google hasia da jada 
zerbitzu berritzaile horretan 
lanean eta Microsoft-i aurrea  
hartu diola dirudi. 

Horretaz gain, atzotik aurre-
ra erabiltzaileen eskura dago 
aplikazioak jaitsi eta erosteko 
Windows Store-aren bertsio 
berritua. 

ikusmin handia piztu du hurrengo 
urtean iritsiko den Windows 9-ak

amazon-ek liburuen 
industrian duen kontrola 
kezka eragiten hasi da
Liburu elektronikoen eta fisikoen merkatuan gero eta 
gehiago ari da nagusitzen enpresa estatubatuarra
julEN APErrIbAI  |  arrasate

Liburu digitalen kontsumoak 
gora egin du nabarmen azken 
urteotan. Interneteko komertzioaz 
arduratzen den Amazon enpresa 
da horren eragile nagusienetako 
bat. Izan ere, gailu hauen mer-
katuaren ehuneko 60 eta 80 artean 
enpresa honek kontrolatzen due-
la kaleratu zuen 2013an liburuen 
inguruan lan egiten duen BISG 
institutuak. 

Sarean e-booken katalogo bat 
eskaintzeko ideia otu zitzaiona 
Jeff Bezos enpresaria izan zen. 
Berak komertzializatu zituen 
liburu elektronikoak eta baita 
obra literarioak ere. Horrek, bai-
na, hainbat argitaletxerekin ara-
zoak eragin dizkie. 

Oihartzuna izan duen gataz-
ketako baten berri eman zuen 
New York Times egunkari eza-
gunak pasa den maiatzaren 23an. 
Informazio horren arabera, 
Hachette argitaletxe ezagunak 
Amazonek liburuen banaketa 
egiterako orduan jarritako trabak 
salatu ditu. Bi enpresak akordio 
batera iristeko negoziazioetan 
egongo lirateke momentu honetan. 
Argitaletxeak, hala ere, gogor 
kritikatu du Amazonek bere inte-
resak soilik defendatzeko nahia, 
eta baita horretarako erabiltzen 
dituen moduak ere, obren pre-
zioetan igoerak edo Amazon-en 
web bilatzailean argitaletxe hor-
tako liburuen desagerpena, bes-
teak beste. 

Hachette-ko zuzendariorde 
Sophie Cottrell-ek beraien auto-
reen "lanen balioa defendatuko 

dutela" adierazi zuen eta baita 
"zabaldu eta komertzializatzeko 
eskubidea" ere.  

erabiltzaileak kaltetuenak
Interes desberdinen arteko lis-
karretan sarri gertatzen den 

bezala, hemen ere erabiltzaileak 
dira kaltetuenak. Liburu elek-
tronikoaren irakurleek hainbat 
obra literario desagertu edo Ama-
zonekin erlazio hobeagoa duten 
argitaletxeen eskuetan egotera 
pasa direla ikusi dute. 

Irakurtzeko modua ere aldatu dute liburu elektronikoek.  |   fliCKr

j.A.  |  arrasate

Apple-k inoiz egindako erosketa 
garestiena izango da honakoa. 
Aurreko asteko eguaztenean baiez-
tatu zuen Apple-k Beats auriku-
lar konpainiaren erosketa. 

Beats aurikularrengatik eza-
guna den arren, orain gutxi mar-
txan jarri zuen MOG izeneko 
ordainketa bidezko musika zer-
bitzua. Hilabetean kantitate jakin 
bat ordainduta nahi adina abes-
ti entzuteko aukera ematen du 
aplikazio honek. Spotify enpresa 

suediarra da ezagunena sarean 
musika entzuteko zerbitzuetan. 
Negozio horretan bere lekua egi-
ten hasi nahi du Apple-k eroske-
ta honekin. 

New York Times egunkari 
ezagunari egindako adierazpene-
tan Tim Cook Apple-ko zuzenda-
riak streaming bidezko musika 
plataformaren atzean dagoen lana 
goraipatu zuen. "Benetan talde 
ona da. Hondartza batean hondar 
ale perfektu bat aurkitzea bezala 
da", esan zuen. Gainera, "musika 

guztion bizitzetan parte garran-
tzitsua dela" esan zuen eta "Apple
-n bihotzean ere leku berezi bat 
baduela". 

beats, marka independente
Jabetzaz aldatuta ere, marka 
independente bezala mantenduko 
da Beats eta aurikularrak Beats 
by Dre. markaren izenpean mer-
katuratuko ditu. Sortzaileak, 
baina, Apple-n zuzendaritza-ba-
tzordearen parte izatera pasako 
dira aurrerantzean.

Aurikularren negozioan  arra-
kasta handia du Beats-ek. Auri-
kularren merkatuaren %27 kon-
trolatzen du, %57 "premium" 
delako aurikularretan, hau da, 
100 eurotik gorakoetan. Hori dela 
eta irabazi handiak izan ditu 
azkenaldian. 2013an, esaterako, 
1.000 milioi euro bildu zituen. 

beats erosi du apple-k 
2.200 milioi dolarrean
spotify musika plataformari konpetentzia egin 
nahi dio modu honetan enpresa estatubatuarrak
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OIHAN
VEgA

Podemos? Noski 
baietz!

t e l e - b e g i

E
uropako hauteskun-
deen bixamonarekin 
aritu gara aste osoan 
zehar telebista kate 

guztietan.. 
Bakoitzak bere irakurketa 

propioa eginez, noski, denak 
txapeldun! PSOE izan ezik. Argi 
dago begiratzen duzun tokitik 
begiratuta ere, zartatekorik 
handieta eurak hartu duela. 

Baina hautsak harrotu 
dituen alderdirik entzunena 
‘Podemos’ izan da, alegia, ‘ahal 
dugu’.

Eskuineko telebista kateko 
albistegi eta tertuliakideak urdu-
ritu egin dira nonbait, egundo-
koak esan baitituzte Pablo Igle-
siasen alderdiaren kontra, eta 
normalean, eskuina urduritzen 
denean, zerbait ondo egin den 
seinale izaten da. Espainiako 4. 
indar politikoa izatea ez dut uste 
kasualitate hutsa denik.

Ez dut Podemos alderdiaren 
aldeko apologia egin nahi, ezta 
gutxiagorik ere! Baina nire uste 
apalean, telebistako tertuliaki-
de horiei guztiei esango nieke: 
utz dezagun bada, Pablo Iglesias 
bakean, ea  zer egiteko gai den. 
Ez dela politiko perfektoa izan-
go? Noski ezetz! Berak ere mila 
akats izango dituela? Noski 
baietz! Baina ez dut uste orain 
arte gure poltsikoetatik mutur 
aurrean lapurtu diguten lotsa-
gabe horiek baino askoz ere 
okerragoa izango denik.

Beraz, Podemos? Ahal izan-
go dugu!.

as t e a  g O i e n a n

ARRASATE IRRATIA

Jon Andueza idazlearen San 
Ferminetan, Lesakan liburua 
zozketatuko da Arrasate Irra-
tian beste aste batez, aurreko 
zozketak izan zuen arrakasta 
ikusita. Zozketan parte har-
tzeko deitu 954 25 05 05 tele-
fonora edo bestela idatzi irra-
tia@goiena.com helbidera. 
Hartu parte eta zorte on!

'san Ferminetan, 
lesakan' liburuaren 
zozketa, irratian

Asteburuan ospatu da Arra-
saten Mundumira kulturen 
festa eta egubakoitzetik dome-
kara bitartean jaialdiak eman 
duenari buruz hitz egingo du 
Arrasateko Udaleko Kultura 
zinegotzia den Kepa Urteagak. 
Arrasate Irratiko Igo autobu-
sera! irratsaioan izango da 
hori gaur 11:00etan.

Mundumira jaiari 
buruzkoak jasoko dira 
gaur, astelehena

Gazte bulegoko kontuak izan-
go dira bihar, martitzena, 
Arrasate Irratiko Igo autobu-
sera! irratsaioan, 11:00etan. 
Bertan hitz egingo da Ilatar-
gi Astronomia Taldearen 
eskutik martxan jarri nahi 
duten ikastaroari buruz. Astro-
nomia ikastaroa izango da; 
eguzkia eta gaueko zerua 
aztertu eta behatzeko.

astronomia ikastaroari 
buruzko azalpenak, 
bihar, martitzena

ASTELEHENA, 2 mArTiTzENA, 3 EguAzTENA, 4 EguENA, 5 EgubAkOiTzA, 6

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 ikusmira 

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Tertulia 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kantari 

17:30 Tripa-zorri 

18:00 ur eta lur 

18:25 zorion Agurrak 

18:30 berriak 

19:00 Amaia dj 

19:30 Harmailatik 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 Harmailatik 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 Harmailatik

12:00 Harmailatik 

12:30 Tripa-zorri 

13:00 7 Akorde 

13:25 Amaia dj 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Harmailatik 

15:30 Onein 

15:55 zorion Agurrak 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

16:55 ikusmira 

17:25 zegama Aizkorri 

18:00 pausoan 

18:25 zorion Agurrak 

18:30 berriak 

19:00 kantari 

19:30 7 Akorde 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 7 Akorde 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 7 Akorde

12:00 Atik zra 

12:55 Onein 

13:25 Harmailatik 

13:55 zorion Agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Tertulia 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kantari 

17:30 zegama Aizkorri 

18:10 ikusmira 

18:30 berriak 

19:00 Amaia dj 

19:30 pausoan 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 Tertulia 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 Tertulia

12:00 Tertulia 

13:00 zegama Aizkorri 

13:30 ur eta lur 

13:55 zorion Agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 7 Akorde 

15:30 Onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ur eta lur 

17:30 Tertulia 

18:30 berriak 

19:00 7 Akorde 

19:30 Amaia dj 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 Amaia dj

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 Amaia dj

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 pausoan 

13:00 ikusmira 

13:30 zorion Agurrak 

13:35 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Amaia dj 

15:30 Onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 zegama Aizkorri 

17:45 ur eta lur 

18:15 ikusmira 

18:25 zorion Agurrak 

18:30 berriak 

19:00 Amaia dj 

19:30 jaiak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 jaiak 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak

23:30 gurean gaur

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 jaiak

GOIENA TELEBISTA

'berriak'
asteburuan eta egu-
nean zehar albiste izan 
direnak jasoko ditu 
Monika belastegi aur-
kezleak saioan. | 14:30

auzorik auzo
Mireia bikuña kazeta-
ria debagoieneko bes-
te auzo bat erakutsiko 
du Debagoiena zuze-
nean saioan. | 20:00

sare sozialak
Mondragon unibertsi-
tateko irakaslea den 
amaia Pavonek sare 
sozialen errepasoa 
egingo du. | 20:00

'amaia DJ'
gazteek eskatutako 
bideoklipekin eginda-
ko musika saioa izan-
go da ikusgai eguene-
ro bezala. | 19:30

sukaldaritza
Julen iriondo kazetaria 
sukaldean sartuko da 
beste behin plater 
gozoren bat prestatze-
ko asmoz. | 20:00

t e l e -a l b i s t e a k

AmAIA txINtxurrEtA  |  arrasate

Ekainaren 8an Gure Esku Dagok 
antolatutako giza kateari begira, 
Tertulia saio berezia egingo du 
eguaztenean, hilaren 4an, Goiena 
telebistak. Erabakitze eskubidea 
izango dute berbeta gai gonbida-
tuek. Honako gaiak izango dituz-
te aztergai: Eusko legebiltzarrak 
onartu berri duen autodetermi-
nazio eskubidearen gaineko 
mozioa; Katalunia edota Eskozia 
bezalako kasuak; nazioarteko eta 
bertako legediari lotutakoak; 
autodeterminazio eskubidea inda-
rrean jartzeko arazoak; herri 
galdeketa.

gonbidatuak
Lau gonbidatu izango dira Larraitz 
Zeberiok gidatuko duen saioan. 
Anjel Oiarbide, Nazioen Mundu-

ko kidea eta giza katearen bul-
tzagileetako bat dena; Xabier 
Zubizarreta Txiron, Arrasateko 
alkate izandakoa; Iñaki Zarraoa, 

Getxoko alkate izandakoa, eta 
Zelai Nikolas, legelaria.

Saioa etzi, eguaztena, 22:00e-
tan eta 00:30ean eskainiko da.

erabakitzeko eskubidearen gaineko 
'tertulia' berezia emitituko da eguaztenean 
gure esku dagok antolatutako giza kateari begira egindako saioa izango da

Urbian egindako giza katea, Gure Esku Dagok antolatuta.  |   goiena

AmAIA txINtxurrEtA |  arrasate

Mundumira jaialdian izandako 
hainbat ekitaldi jaso ditu Goie-
na telebistak eta horiek eskai-
niko ditu datozen egunotan.

Kiko Veneno, Betagarri edo-
ta Mary May artistaren kon-
tzertuak ikusi ahal izango dira; 
Biteri plazan zapatuan izanda-
ko umeen gunean jasotakoak 
ere bai; herriari bira emateko 
egin zen bizikleta martxa; Jose-
ba Irazokiren umeentzako tai-
ler didaktikoa; edota globoflexia 
tailerra.

gaurko saioan, Mundumira
Gaur, astelehena, Debagioena 
zuzenean saioan ikusi ahal izan-
go da Mundumirak emandakoa 
20:00etan, 21:00etan 22:30etan 
eta 00:00etan.

egubakoitzean, saio berezia
Egubakoitzean, berriz, oso-oso-
rik Mundumira jaialdiari eskai-
nitako saio berezia eskainiko 
da Goiena telebistan ordu haue-
tan: 19:30ean, 22:00etan eta 
00:30ean. Ez galdu.

asteburuan ospatu den Mundumira 
jaialdiari buruzko saioak, egunotan
gaur, astelehena, 'debagoiena zuzenean'-en; 
egubakoitzean, berriz, jaien saio berezian

Mundumirako irudi bat.  |   goiena
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ArrASATE
alazne Murgiondo eta Julen aranburuzabala
zorionak bikote! Alaznek ekainaren 5ean eta julenek 
ekainaren 8an, 2 urte. Ondo pasatu urtebetetze eguna 
eta muxu potolo bat etxeko guztion eta, bereziki, 
markelen eta Naiaren partetik.

ArrASATE
alaitz bergaretxe 
aldazabal
Ekainaren 6an, 8 urte. 
zorionak eta patxo handi 
bat familia guztiaren 
partetik!

ArrASATE
iraitz etxagibel 
ruidiaz
Ekainaren 3an, 10 urte. 
zorionak eta muxu handi 
bat denon partetik.

ESkOriATzA
enara eta olatz urrutia lasagabaster
Enarak ekainaren 2an, 7 urte eta Olatzek ekainaren 4an, 
3 urte. zorionak, printzesak! Heldu da! Ondo-ondo 
pasatu zuen urtebetetze egunean! patxo asko danon 
partetik, bereziki aitatxo eta amatxo.

bErgArA
naroa ugarte leturia
Ekainaren 2an, 9 urte. 
zorionak, Naro! Ondo 
pasatu zure eguna, gure 
printzesa! garazi, Libe, 
Ximun, Hur, ion, Noa, 
aitatxo, amatxo eta 
familixa danaren 
partetik, patxo!

ArrASATE
aner souto barquero
Ekainaren 2an, 8 urte. zorionak, txapeldun! Egun 
zoragarria pasatu zure lagunekin. patxo potolo bat 
marenen, Leireren eta unairen partetik. mua!

ANTzuOLA
Maddi eta iker larrea
 ikerrek ekainaren 2an, 37 urte eta maddik ekainaren 
3an, urtebete. zorionak! Ondo pasatu zuen urtebetetze 
egunian eta muxu handi bat etxekuen partetik.

OñATi
lide aramendi Diaz
Ekainaren 2an, 4 urte. 
zorionak, sorgintxo! 
jada lau urtetzar! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna eta patxo 
handi-handi bat 
etxekoen eta, batez ere, 
gure poxpoloren partetik.

ArETXAbALETA
naiara gutierrez olave
maiatzaren 31n, 4 urte. 
zorionak eta patxo handi 
bat etxeko danon 
partetik.

OñATi
aner aranzadi umerez
maiatzaren 29an, 6 
urte. zorionak, 
txapeldun! Ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta patxo handi bat 
etxekoen eta, bereziki, 
Aioraren partetik. maite 
zaitugu!

ArrASATE
haizea errasti Canales
maiatzaren 29an, 2 
urte. zorionak, kukete! 
musu handi bat 
Arrasateko familiako 
guztien partetik eta 
larunbatean, txokolatada 
goxo-goxua! patxoak!

bErgArA
izaro Puga saez
maiatzaren 28an, 8 
urte. zorionak, potxola! 
muxu pila familia 
guztiaren baina, bereziki, 
Aitzolen partetik. 
primeran pasatu zure 
eguna.

ArETXAbALETA
ekain urteaga larrea
maiatzaren 28an, 
urtebete. zorionak, 
Ekain! Ondo-ondo 
pasatu eguna eta patxo 
handi bat danon 
partetik!

ESkOriATzA
xabi orobengoa 
nevado
maiatzaren 25ean, 
urtebete. zorionak, txiki, 
etxeko guztien partetik. 
batez ere, anaia Aner eta 
lehengusina malenen 
partetik. maite zaitugu.

ESkOriATzA
zuhaitz legorburu 
ezeiza
 maiatzakren21ean, 5 urte.
Aurten amama zurekin be 
berandu ibili da baina 
zorionak, txapeldun! muxu 
pila amama garbiñeren, 
Ekaitzen eta ilargiren 
partetik! mua!

ESkOriATzA
olatz uribe arcentales
Apirilaren 29an,5 urte.
zorionak eta patxo hadia 
bat. Aitatxo eta amatxo.

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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j a i O ta kO a k

Arrasateko hipermerkatua

Eroskik zuen lehen beharretarako, 
OPARIA* 

egingo dizue Goiena Klubeko bazkide zaretenoi.

* Debagoieneko ospitalean jaiotzen direnentzat

Musakola 11 ARRASATE
Tel.: 943 71 10 30

Guraso berriei EROSKI hipermerkatuaren partetik,  

zorionak!

SOLUZIOAK

BILA-BILA 7

bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean.

HITZ GEZIDUNAK

luMa

ezetz igarri!:
amona itsdua zen eta

 braile zebilen irakurtzen.

d e n b O r a- pas a

SUDOKUA

amona bat liburu bat 
irakurtzen zebilen, hain justu 

bere logelan.
bat-batean argia itzaltzen 
du eta pertsiana guztiak 

jaisten ditu. ezertxo ere ez 
da ikusten; hala ere, ohera 
sartzen da eta normaltsun 

osoz irakurtzen jarraitzen du. 
nola daiteke?

EZETZ IGARRI!HIZKI SALDA

E T x E K I E R A

R S E T I M U E S

R T U y E A O A D
U K R A N I E R A
S E R A I U A K O
I x I B O G I L E
E B O S N I E R A
R I E R A I T O E
A S E R B I E R A

topa itzazu bost hizkuntz eslaviarrak

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t* Aramaioko
elizatea

Arabako

Autore

Egoskin
mota

Zuhaixka
mota

Automata

t

tIratzea,
garoa

Bromoa

t

t

Iodoa

Barre

t

tPresio
unitate

Bokala

t

tBokala

Biziaren
erdian

Lapurdin,
akain

Mortero

Liga

Sindikatu
abertzale

Atomo
kargadun

Antzezlana

Trebeta-
sunak

Dokumentu,
idazki

Aurkaria

Edo

t

Bokala

t
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7 8 9 2

2 8 3

2 5

3 6

8 3 4 5 2

7 4 6 2 1

4 3

2 5 7 4 8

3 6 7

 3 7 5 6 8 9 2 1 4

 6 9 4 5 1 2 8 7 3

 1 2 8 4 7 3 6 9 5

 5 1 2 3 6 8 7 4 9

 9 8 3 7 4 1 5 6 2

 7 4 6 9 2 5 1 3 8

 8 6 7 2 9 4 3 5 1

 2 5 9 1 3 7 4 8 6

 4 3 1 8 5 6 9 2 7

ETxEKIERA

RSETIMUES

RTUyEAOAD
UKRANIERA
SERAIUAKO
IxIBOGILE
EBOSNIERA
RIERAITOE
ASERBIERA

adur Markez gil 

bergara 3,550  Kilo. Maiatzaren 24a. gurasoak: 
rosa eta Jesus. argazkian,  adur txikia amaren 
besoetan.

erik Pescador etxebarria 

bergara 3,800  Kilo. Maiatzaren 24a. gurasoak: 
ainara eta ioseba. argazkian,  erik jaioberria ama-
rekin.

Danel saiz hidalgo 

arrasate 3,840  Kilo. Maiatzaren 28a. gurasoak: 
enara eta daniel. argazkian,  danel txikia aitaren 
besoetan.

aritz leturia zurutuza 

bergara 3,550  Kilo. Maiatzaren 26a. gurasoak: 
lorea eta Julen. argazkian,  aritz jaioberria ane 
eta Maren lehengusinekin.

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.
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Otorrinolaringologia kontsulta berria 
ARRASATEN (Udalaitz Mediku Zentroan)
Juanjo Navarro eta Mikel Landa doktoreak

Azterketa diagnostikoa teknologia aurreratuarekin eta ENTZUMEN, SUDUR, EZTARRI 
eta  LEPOko gaixotasunen tratamendu mediku-kirurgiko integrala:
	 •	Gortasuna,	zorabioak	(bertigoak)	eta	akufenoak
	 •	Arnasteko	zailtasunak.	Errinoplastia	estetikoa
	 •	Zurrungen	eta	loaren	apnearen	tratamendua.
	 •	Ahotsaren	patologia	eta	otorrinolaringologia	pediatrikoa

HEMEN GAUDE:

Udalaitz Mediku Zentroa
 Euskal Herria Plaza 3 ARRASATE – 943 79 44 22

Urbieta Mediku Zentroa 
Urbieta kalea 58 DONOSTIA – 943 47 01 44

Astelehenean hodeiak eta urdin-
guneak tartekatuko dira. Ten-
peraturak gora egingo du.
euskalmet.net

Max. 20º

Min. 10º

e g u r a l d i a

Brasilen jokatuko den  Futboleko 
Munduko Kopako antolakuntzako 
kideak esan du egunotako protes-
tak aurretik egin behar zirela, 
eta orain, bisitariei ongietorria 
emateko ordua dela. Lapurtu zute-
nekin egin beharrekoaren ingu-
ruan, txintik ere ez du esan. 

"lapurtu 
beharrekoa 
lapurtu da 
dagoeneko"

www.elpais.comJ o a n a  h av e l a n g e   |   A N T O L AT z A i L E A

a h O b e r O

ekipaiarekin partez, 
ekipaian bidaiatzeko  
Helmuga urrun ez badago, maleta 
eroaterakoan ez nekatzeko apro-
posa da asmakizun hau. Erabil-
tzeko, gidabaimena beharko da?
www.dfic.cn

a i ,  e n e !

eli Pinedo  bera bera eskubaloi taldearekin denboraldi aparta izan duen amurriotarrak ibilbide 
arrakastatsua du; londresko olinpiar Jokoetan, esaterako, brontzezko domina lortu zuen | txoMin Madina

"tituluak beti ospatu behar dira, bestela ez dira-eta tituluak" 

h a m a r r e kO a

1. bigarren urtez liga, Kopa eta 
Superkopa irabazi dituzue eta aur-
ten, Euskadiko Kopa ere bai. bere-
koiak ere bazarete apur bat...
Apur bat bai... Denboraldi hasieran 
helburu batzuk jarri genituen, eta 
horiek lortzeko, zortea izan dugu 
eta lan handia ere egin dugu, ondo 
egindako lana. Ez da erraza. 

2. Irabazten badakizue, baita 
ospatzen ere.
Tituluak beti ospatu behar dira, 
bestela ez dira-eta tituluak. Errug-
bian esaten den moduan, hiruga-
rren denbora aprobetxatu egin 
behar da, taldea egiten ere lagun-
tzen du. Parrandarako prest gau-
de beti, giro oso ona daukagu.

3. Espainiako selekzioarekin hiru 
domina dituzu. Zer da domina bat 
irabaztearen onena?
Umeendako ezagunak garela; 
izan ere, garrantzitsua da ema-
kumeen kirolean, gure kasuan 
eskubaloian, erreferenteak izatea, 
lor daitekeela erakustea. 

4. Dominak Inoiz Euskal Herriko 
selekzioarekin lortzeko itxaropenik?
Bai, euskalduna izateaz oso harro 
nago eta lorpenak, Euskadirekin, 
Espainiarekin baino askoz bere-
ziagoak dira. Baina momentuz 
gauzak dauden moduan daude. 

5. Zenbat negar dago hainbeste 
lorpenen atzean?
Asko, baina poztasunak pisu han-
diagoa du: urtetan kirol profesio-
nalean ibilita, gauzak lortzen ditu-
zula ikusten duzu. Harro nago.

6. Espainiako selekzioko jokala-
riak gerlariak moduan zarete eza-
gunak. Ados goitizenarekin?
Bai: baloi eta egoera guztiak borro-
katzen ditugu. Kantxetatik kanpo 
ere banaiz gerlaria: zerbait lortu, 
ikasi edo jakin gura badut, mugitzen 
naiz; jarraitzen ditut ametsak.

7. Dituzun tituluekin, gizona  eta 
futbol jokalaria bazina...
Gauzak oso ezberdinak izango 
lirateke. Aurrerapausoak eman 
diren arren, ezberdintasunak han-
diak dira: soldatetan, hedabideen 
jarraipenean, gizartean bertan... 

8. Zure ahizpa bikia ere, Patri, 
eskubaloi jokalaria izandakoa da. 
Pike asko egon dira etxean?
Ez; gurasoek txintxo-txintxo gra-
batzen gintuzten, bioi animatuz. 
Profesioanalak gara, eta partidua 
hastean ahaztu egiten duzu beste 
taldean ahizpa duzula.

9. jaio Araban, bizi Donostian 
eta futbolean, Athleticzalea. Hori 
da hori nahasketa!
Bizkaiarekin mugan egonda, Amu-
rrioko biztanle gehienak Athleti-
cekoak dira. Lehengusu batek 
gainera, Bilbao Athleticen jokatu 
zuen. Baina horrek ez du esan 
nahi Realaren kontra nagoenik!

10. Pedagogia ikasi duzu, baina 
hedabideak ere gustuko ei dituzu.
Egunero nabil sare sozialetan, eta 
irratia eta telebista ere gustuko 
ditut. Prest nago ikasteko eta edo-
zein arlotan lan egiteko, baina 
ikusiko dugu...

Makila Magikoa baneuka...

"Emakumezko eta gizonezko 
kirolariak maila berean jarriko 
nituzke; lorpen berdinek 
errekonozimendu bera izateko"

agM

M
aiatzeko hautes-
kundeen ondorio-
zerrenda luzeak 
astindu zakarra 

ekarri dio Europari, izan ere, 
Batasuneko eremu zabal-za-
baletan krisi latzetik irten 
ezin eternoaz gogait eginda 
dagoen jendeak erantzun egin 
baitu protesta-botoa emanez 
batzuetan, botoaz paso eginez  
bestetzuetan.

Ezra Pound amerikar idaz-
le faxistak zioen gobernatzea 
arazoak sortzea dela, gero 
haiei irtenbidea aurkitzen 
jendea entretenitzeko. Zeozer 
bazekien Poundek. Europak, 
baina, orain arazo ekonomi-
koaz gainera politikoa ere 
badu indar xenofobo eta antieu-
roparrak galanki indartu  
zaizkiolako.

Makiavelo bera ere ipotx 
errukarri bihurtu zuen Mit-
terrand Frantziako presiden-
te sozialista maltzurrarenak 
dira beste hitz hauek: “fran-
tsesek ogiaren prezioa igo 
delako egiten dute huelga aste-
lehenean; gutxi irabazten 
dutelako, manifestazioa astear-
tean; askatasun faltagatik, 
protesta asteazkenean… eta 
igandean eskuinari ematen 
diote botoa”.

Mitterrandek ere bazekien, 
bai, zeozertxo, eskuin mutu-
rreko botoaren sustatzaile ere 
izan zen-eta bere garaian, bere 
buruaren presidentetarako 
hautagaitzaren mesedetan.

Ondorioez

b i h a r a m u n a

mArKOS 
bAlENtZIAgA


