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nagusi, eaJk 
gora, pp eta 
psoek porrot... 
eta podemos

(1) EH bildu aurkeztu da bNg, puyalon 
de Cuchas, Andecha Astur, unidad 
del pueblo eta Alternativa 
Nacionalista Canariarekin batera.    

(2) EAjk bat egin du Ciu, Coalicion 
Canaria eta Compromiso por 
galiciarekin.  

(3) Ezker Anitza-iuk eta iratzarri-Ekik 
koalizioa eratu dute. 



2014-05-26  |  ASTELEHENA  |  gOIENA2 europako hauteskundeak 2014    

debagoieneko emaitzak

ArrAsAtE bErgArA OñAtI ArEtxAbAlEtA EskOrIAtzA ANtzuOlA ArAmAIO ElgEtA lEINtz gAtzAgA dEbAgOIENA

2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009

2.663 2.668 2.002 2.028 1.981 1.378 1.027 959 416 483 449 450 331 310 225 228 56 62 9.150 8.566
%36,34 %36,48 %38,88 %42,57 %47,71 %39,35 %39,86 %45,93 %32,93 %39,69 %52,39 %52,77 %56,58 %59,39 %48,49 %51,82 %63,63 %59,61 %40,49 %47,51

1.864 1.686 1.679 1.482 1.456 1.441 718 516 350 319 226 216 171 168 161 160 23 37 6.648 6.025
%25,44 %23,05 %32,61 %31,1 %35,06 %41,15 %27,87 %24,71 %27,71 %26,21 %26,37 %25,68 %29,23 %32,18 %39,69 %36,36 %26,13 %35,58 %29,42 %28,91

1.011 1.976 465 829 192 380 240 403 179 303 75 126 18 25 14 27 0 2 2.194 4.071
%13,80 %27,02 %9,03 %17,4 %4,62 %10,85 %9,31 %19,30 %14,17 %24,9 %8,75 %14,98 %3,07 %4,79 %3,01 %6,14 0 %1,92 %9,71 %19,53

469 – 229 – 127 – 176 – 84 – 27 – 12 – 21 – 1 – 1.146 –
%6,40 – %4,44 – %3,05 – %6,83 – %6,65 – %3,15 – %2,05 – %4,52 – %1,13 – %5,07 –

319 – 243 – 87 – 138 – 73 – 33 – 9 – 10 – 1 – 917 –
%4,35 – %4,72 – %2,05 – %5,35 – %5,83 – %3,85 – %1,53 – %2,15 – %1,13 – %4,05 –

391 626 171 252 132 194 79 114 46 65 19 28 5 10 8 14 0 3 851 1.306
%5,33 %8,56 %3,32 %5,29 %3,17 %5,54 %3,06 %5,46 %3,64 %5,34 %2,20 %3,33 %0,85 %1,92 %1,70 %3,18 0 %2,88 %3,76 %6,26

145 23 62 7 37 4 45 4 35 3 1 2 3 0 4 1 0 0 316 80
%1,97 %0,31 %1,20 %0,15 %0,89 %0,11 %1,74 %0,19 %2,79 %0,25 %0,11 %0,24 %0,51 %0 %0,86 %0,23 0 %0 %1,39 %0,16

10.220 10.858 6.401 7.071 4.710 5.272 2.795 3.242 1.926 2.058 811 890 604 699 401 418 104 104 28.582 30.611
%58,08 %59,69 %55,27 %59,69 %53,09 %60,01 %51,75 %60,77 %60,40 %62,84 %48,53 %51,42 %50,80 %57,25 %46,04 %48,66 %54,17 %50 %55,16 %60,07

17.873 18.192 11.856 11.846 9.266 8.784 5.483 5.335 3.231 3.275 1.729 1.731 1.239 1.221 923 859 209 208 51.809 51.451

(1) 2009an EH Bildu koalizioa ez zen aurkeztu; hortaz, 2009ko datua kalkulatu dugu Iniziatiba Internazionalistaren (ezker abertzaleak botoa haiei ematea eskatu zuen), Aralarren eta EAren botoekin (batera aurkeztu ziren). EH Bildu koalizioa osatzen duen beste alderdiak, Alternatibak, eskatu zuen botoa Izquierda Anticapitalista-Revolta Globalentzat.     
(2) 2009an Ezker Batua eta Berdeak batera aurkeztu ziren; oraingoan, Ezker Anitza-IUk eta Iratzarri-Ekik osatu dute koalizioa.    (3) 2014an sortu da Podemos alderdia.     

abstentzioa

(1)

(2)

(3)

errolda

ubANE mAdErA  |  dEbAgoiENA

Askok uste baino txikiagoa izan 
bada ere, beste urte batez absten-
tzioa izan da debagoiendarren 
gehiengoak egin duen aukerake-
ta Europako parlamenturako 
hauteskundeotan. Botoa emateko 
eskubidea zuten 51.809 herrita-
rretatik 22.594k eman du botoa. 
Ehunekotan begiratuta, %55,16a 
izan da abstentzioa. Orain dela 
bost urteko hauteskundeekin 
alderatuta, oraingoan debagoien-
darren ia erdia joan da botoa 
ematera. Beraz, asteetan entzu-
narazi dizkiguten inkesten emai-
tzek esaten zutenaren kontrara 

bost puntutan jaitsi da abstentzioa 
Debagoienean. Leintz Gatzaga 
izan da salbuespena; lau puntutan 
handitu egin da-eta abstentzioa.

Ezkertiarra eta abertzalea
Botoen "koloreari" begiratuz gero, 
berriz, ezkerrerako aukeraketa 
egin du beste behin Debagoienak 
Europarako. 

Eskualdearen osotasunari 
begiratuta, EH Bilduk (Herriek 
erabaki) eskuratu ditu boto gehien, 
bigarren alderdiarekiko (EAJk 
defendatzen duen koalizioarena). 
Hona hemen datuak zenbakitan: 
EH Bilduk, 9.150 boto eskuratu 

ditu eta EAJk, berriz, 6.648. Aurre-
ko hauteskundeekiko bi alderdiek 
izan dute gorakada; hori bai, bien 
artean EAJk izan du gorakadarik 
handiena: 623 boto gehiago.  

Debagoieneko hiru herri han-
dienei begiratuta, azpimarratze-
koa da Oñatiren kasua, han EH 
Bildu nagusitu zaiolako alderdi 
jeltzaleari. 

Arrasaten, berriz, EH Bildu 
gailendu arren, apurtxo bat jaitsi 
egin da emaitzetan, eta jeltzaleek, 
berriz, gora egin dute. 

Azkenik, Bergaran, bai EH 
Bilduk eta baita EAJk ere, biek 
ala biek egin dute gora, baina 

ezkertiarrek bederatzi puntutan  
hobetu dituzte emaitzak, eta jel-
tzaleek bi puntutan.

Podemos-en indarra 
Edozein modutan, bada alderdi 
bat oso-oso indartsu sartu dela 
gure eskualdean: Pablo Iglesias 
(Complutenseko irakaslea) buru 
duen Podemos alderdia. Deba-
goienean PPren, Equoren eta 
UPDren aurretik geratu da Pode-
mos, botoen %4,05arekin (917 
boto). Beste datu deigarri bat: 
Arrasaten, adibidez, 319 boto 
eskuratu ditu, Ezker Anitza, UPD 
eta Equoren aurretik. Kontuan 
hartu behar da, gainera, estrei-
naldia duela.

PSOEren galera
Alderdi berri horrek batu dituen 
botoen gehiengoa Estatuan bipar-
tidismoaren buruetako bat izan 
den PSOEri irabazi dizkiola ira-
kur daiteke datuei begiratuta. 
Izan ere, Debagoienean 1.877 boto 
galdu ditu alderdi sozialistak. 

hego euskal herrian bezala, 
gurean ere eh bildu nagusi

Eserlekua eskuratu du Europako parlamentuan alderdi ezkertiar abertzaleak 

Podemos alderdiak ezustekoa eman du, eta indartsu sartu da baita debagoienean ere

EH bilduk 584 boto 
gehiago hartu ditu, 
eta jeltzaleek, 623 
gehiago

Podemos alderdiak 
917 boto eskuratu 
ditu gure 
eskualdean 

Informazio gehiago: 
eskaneatu QR kode hau 
poltsikokoarekin.
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poLItIkarIen  BaLoraZIoak

ARABA

errolda 254.164

abstentzioa %56,46

Botoak

psoe 20.759 %19,53

pp 18.235 %17,16

eaJ(1) 16.978 %15,97

eh Bildu (2) 16.115 %15,16

ezker anitza (3) 9.433 %8,87

upd 6.713 %6,31

eQuo 4.822 %4,53

BIZKAIA

errolda 951.555

abstentzioa %54,24

Botoak

eaJ(1) 131.915 %31,72

psoe 82.563 %19,85

pp 56.355 %13,55

eh Bildu (2) 41.820 %10,05

ezker anitza (3) 27.918 %6,71

upd 23.685 %5,69

eQuo 13.097 %3,14

GIPUZKOA

errolda 579.879

abstentzioa %57,00

Botoak

psoe 73.664 %31,24

eaJ(1) 57.912 %24,56

eh Bildu (2) 32.021 %13,57

pp 18.665 %7,91

ezker anitza (3) 15.009 %6,36

upd 11.747 %4,98

eQuo 7.000 %2,96

NAFARROA

errolda 498.698

abstentzioa %53,69

Botoak

pp 53.051 %25,07

psoe 42.557 %20,11

eh Bildu (2) 30.777 %14,54

eaJ(1) 20.224 %9,51

ezker anitza (3) 19.902 %9,36

upd 9.745 %4,58

eQuo 5.375 %2,52

ESPAINIA    |  eserlekuak (54)     PP: 16  |  PSOE: 14  |  IU: 6  |  Podemos: 5  |  UPyD: 4 |  CIU-EAJ: 3 |  ERC: 2 |  Ciudadanos: 2 |  EH Bildu-BNG: 1  |  Equo: 1 

FRANTZIA* |  eserlekuak (74)    FN: 24  |  UMP: 20  |  PS: 13  |  UDI Modem: 8  |  EE-LV: 6  |  Front de Gauche: 5 

(1) EAJk bat egin du CIU, Coalicion Canaria eta Compromiso por Galiciarekin.    (2) EH Bildu aurkeztu da BNG, Puyalon de Cuchas, Andecha Astur, Unidad del Pueblo eta Alternativa Nacionalista Canariarekin batera.   
(3) Ezker Anitza-IUk eta Iratzarri-Ekik koalizioa eratu dute. 

*Maiatzaren 26ko 01:00eko datuak dira.

Herritar bat bozkatzen, Eskoriatzan.  |   joSETxo ArANTzAbAL

Aramaioko mahaia, San Martin eskolan.  |   joSETxo ArANTzAbAL

Botoen zenbaketa, Arrasateko Uarkapen.  |   joSETxo ArANTzAbAL

hauteskunde egun lasaia 
eta normaltasuna nagusi
jOkIN bEREZIARTuA  |  dEbAgoiENA

Europako Parlamenturako hau-
teskunde egunean normaltasuna 
eta lasaitasuna izan ziren nagu-
si atzo. Parte hartze txikiaren 
datuak ikustea besterik ez dago 
hauteskundeok debagoiendarren 
artean ere jarraipen handirik ez 
dutela konturatzeko –nahiz eta 
gurean apur bat igo den parte 
hartze hori 2009. urteko hautes-
kundeekiko–, eta hori igarri zen 
bailarako bederatzi herrietako 
hauteskunde mahaietan. 

Mugimendu gutxi egon zen 
egun osoan zehar –09:00etatik 
20:00etara egon ziren zabalik hau-
teskunde mahaiak–; jende gehie-
nak eguerdian edo arratsaldeko 
azken orduan bozkatu zuen. Hala-
ko egunetan ohikoak diren han-
ka-sartzeek eragindako egoera 

bereziak bizi izan ziren atzokoan 
ere, baina ezer nabarmentzekorik 
ez. Besteak beste, nortasun agiria 
ahaztu zuen herritarren bat egon 
zen eta zein mahaitan bozkatu 
behar zuen ez zekiten herritarrak 
ere izan ziren batzuk. Halakoak, 
baina, "oso ohikoak" izaten dira 
hauteskunde egunetan, Arrasa-
teko mahai baten presidente iza-
tea tokatu zitzaion herritar baten 
arabera. 

Arazoak hautetsontzi batekin
Arrasateko Uarkape pilotalekuan 
egon ginen bozkatzeko mahaiak 
itxi ostean; hautetsontzi bat 
zabaltzeko arazoak izan zituzten 
eta, azkenean, apurtzea erabaki 
zuten. Atzoko hauteskundeetako 
beste berezitasun bat izan zen 
ohikoak baino hauteskunde mahai 

gutxiago egon zirela. Arrasaten, 
esaterako, orain arte arrasatea-
rrek 32 mahai izan dituzte boz-
katzeko; bada, atzo, 20 mahai 
jarri zituzten. 

Beraz, atzo mahaian egotea 
tokatu zitzaien herritarrek 2009-
ko hauteskundeetan baino lan 
lan handiagoa egin behar izan 
zuten.  

51.809 debagoiendar deituta 
Atzo, Debagoienean 51.809 herri-
tarrek izan zuten botoa emateko 
eskubidea. Era berean, Europar 
Batasuneko 28 herrialdetako 400 
milioi pertsona inguru zeuden 
deituta hauteskundeotan botoa 
ematera, 751 parlamentari auke-
ratzeko. Horietatik Frantziak, 74 
parlamentari aukeratu ditu, eta 
Espainiak, berriz, 54. 

Eguerdian edo azken orduan bozkatu zuten debagoiendar gehienek

"Gure balorazioa oso positiboa da. Beste behin erakutsi dugu 
gure eskualdea ezkertiarra eta abertzalea dela herri guztietan 
lehen indarra garelako. Era berean, EH Bildu sendotutako hau-
tagaitza dela garbi geratu da. Parte-hartzea btxikia izan da, 
herritarrek oso urruti ikusten dutelako Europa".

I B a I  r e d o n d o  |  E H  B I L D U

"Oso pozik gaude, Euskal Herrian eta Espainian lortutako emai-
tzekin. Parlamentari bakarra genuen eta aurrerantzean lau 
izango ditugu. PSOE eta PPren bipartidismoak jaitsiera nabar-
mena izan du eta arazo larria dutela esango nuke. Erakutsi dugu 
hauteskundez hauteskunde boto gehiago lortzen gabiltzala".

G o r k a  m a n e I r o  |  U P y D

"Emaitza oso txarrak izan dira, zintzoak izan behar gara. PPk 
baino boto gehiago jasotzea zen gure helburua, eta ez dugu lortu. 
Bipartidismoa ez da amaitu, baina alderdi sortu berriek sorpre-
sa eman dute, Podemos-ek bereziki. Hausnarketa egitea dagoki-
gu orain, zertan huts egiten ari garen jakiten saiatzeko".  

pa c o  G a r t Z I a  |  P S O E

"Oso pozik gaude, Debagoienean, esaterako, hirukoiztu egin 
ditugulako 2009ko emaitzak. Bereziki egin dugu gora Arrasaten, 
Bergaran, Eskoriatzan eta Aretxabaletan. Eta, Euskadin, 42.000 
boto baino gehiago irabazi ditugu. Argi geratu da bosgarren 
indararrendako tokia badagoela: ezker eraldatzailearena".

J u a n  L u I s  m e r I n o  |  E z k E R  A N I t z A

"Oraingoz, Bergarako datuetan oinarrituz, parte hartzea igo egin 
da, gehienek uste zutenaren kontra; espero genuen epeltasunaren 
aurrean, bergararrek interesa erakutsi dute eta EAJk 200 boto 
gehiago lortu ditu. Oso baikor gara, Izaskun Bilbao Europan 
izango denaren itxaropen handiz".

a I n t Z a n e  o I a r B I d e  |  E A J

"Emaitzak lasaitasunez hartu behar dira. Oraindik ez dugu gure 
helburua bete; Gobernuari alternatiba erreal bat sortzea, hain 
justu. Bihar sei milioi langabetu egongo dira oraindik. Bihartik 
aurrera Europa hegoaldeko alderdi batzuekin hasiko gara lanean, 
Alemaniako kolonia bat izatea ez dugula nahi aldarrikatzeko". 

pa B L o  I G L e s I as  |  P O D E M O S

"Alemaniarekin batera, Espainia izan da Europako estatu baka-
rra gobernuan dagoen alderdiak hauteskundeak irabazten ditue-
na. Hori oso modu positiboan baloratu behar da. Gainera, abs-
tentzioa ez da izan askok iragarritako bestekoa. Gure buruari 
jarritako helburua bete egin dugu".

m a r I a  d o L o r e s  d e  c o s p e d a L  |  P P

mIREIA bIkuñA  |  ArrASATE

Europako Parlamenturako jaso 
diren emaitzak Hego Euskal 
Herrian batzen baditugu, EH 
Bildu izan da nagusi 220.073 boto-
rekin. Bigarren indarra EAJ da 
213.553rekin. Hirugarren indarra 
–2009arekiko 127.434 boto gutxia-
gorekin– PSOE da. 

Euskal Autonomia Erkidegoan, 
ostera, EAJk irabazi du 208.151 
botorekin. EH Bildu da bigarren 
indarra (177.087 boto) eta PSOE 
hirugarrena (104.515 boto). 

Araban, EH Bildu 
Hego Euskal Herriko datuak 
lurraldeka aztertuta, azpimarra-
garriena da EH Bilduk Araban 

lortutako emaitza: lehen indarra 
da 20.759 botorekin. 2009an sozia-
listak izan ziren bozkatuenak, 
eta atzoko emaitzen ostean lau-
garren daude zerrendan, PPren 
atzetik. 

Bizkaian, jeltzaleak dira nagu-
si, 2009an bezala. Hori bai, 1.626 
boto galdu dituzte. EH Bildu da 
hango bigarren alderdi bozka-
tuena.Gipuzkoan, ezker abertza-
leak jaso du babes handiena eta 
EAJk bigarren lekua eskuratu 
du PSOEren aurretik.

Azkenik, Nafarroan popula-
rrak izan dira bozkatuenak 53.709 
botorekin. Gertu dauka, halere, 
EH Bildu bigarren lekuan (42.986 
boto).

eh Bildu nagusi hego euskal herrian 
eta eaJ euskal autonomia erkidegoan
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PArtE hArtzEkO: 

SMS: KLUBA [sariaren izena] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira 

telefonoz: 943 25 05 05 
E-postaz: kluba@goiena.com 

WhatsApp: KLUBA [sariaren izena] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Taldearen fitxategi automatizatu baten sartuko direla. 

Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Euskara irabazle, denok irabazle!

Joko sorta
Nairobitarra eta kirolaz Badakit 
jokoek osatutako 2 joko sorta.
Parte hartzeko sariaren izena: 
Jokoak

Sarrerak
Arrikrutz kobak bisitatzeko,  
6 sarrera zozketatuko ditugu.
Parte hartzeko sariaren izena: 
Arrikrutz

Otarra
Bidezko merkataritzako produktuez 
osaturiko otarra.
Parte hartzeko sariaren izena: 
Otarra

Goiena Klubeko maiatzeko zozketak
goiena klubeko bazkideok irabaz ditzakezuen sariak hauek dira. hartu parte!

Nintendo 2 DS + 
Pokemon jokoa
Etxeko gaztetxoarentzat Nintendo 2 DS 
+ Pokemon jokoa. 
Parte hartzeko sariaren izena: 
Nintendo 2DS

Arrasateko hipermerkatua
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m.b.  |  arrasate

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
tutoretzapeko adingabeen 
zenbait harrera egoitza daude 
Debagoienean eta egoitza 
horietan dauden hainbat gaz-
tek Izeba proiektuan parte 
hartzea eskatu dute, bertako 
familia batekin harremana  
hasi eta euren aisialdia kon-
partitzeko. Hori dela eta, per-
tsona edo familia boluntarioak 
behar dira egoera zaurgarrian 
dauden adingabe horien osa-
ba-izeba gisa jokatzeko.

Izeba proiektua 2009an 
abiarazi zuen Baketik-ek eta 
70 familia eta adin-txikikok 
hartu dute parte orain arte 
eta esperientzia horren emai-
tza gaur egun oso positiboa 
da. Bada, boluntarioak behar 
dituzte orain eta horretarako 
informazio kanpaina hasi dute 
Debagoienean. Hala, proiek-
tuaren gaineko xehetasunak 
emateko bilera deitu dute 
biharko, hilak 27, Arrasateko 
Kulturaten –Jokin Zaitegi 
gelan–, 19:00etan. 

Informazio gehiagorako 
943 25 10 05 zenbakira deitu 
edo www.izeba.org webgune-
ra ere jo daiteke.

berbaldia 
hilaren 27an 
arrasaten izeba 
proiektuaz

ImANOl gAllEgO  |  aramaio

Ekainaren 8a gainean dugu eta 
Aramaion egubakoitz arratsal-
dean egin zituzten egun horri 
begira hainbat "beroketa ariketa". 
Gogoa piztu eta herria girotzeko, 
festa antolatu zuten Herriko Pla-
zan. Saiheskia, musika, bertsoak... 
herriko talde gehienek hartu 
zuten parte bertan, eta nola ez, 
herritarrek ez zuten hutsik 
egin.

Zazpiak bueltan iritsi ziren 
lehen aramaioarrak plazara fes-
tarekin bat egiteko asmoz, eta 
giza katearen inguruko ekimen 
honekin bat egitera. Trikiti doi-
nuen artean, saiheski pintxoa eta 
edatekoa erosi ostean, bertsolariak 
lehenbizi, Maria eta Manex biko-
tea ondoren, eta amaitzeko Sustrai 
taldeak, ongi baino hobeto girotu 
zuten arratsaldea. 

Aramaioarrek Nafarroan dute 
euren kilometroa; "Irurtzunera 
joan behar izate horrek jendea 
animatu duela uste dut", esan 
zuen Manex Agirrek. Duela pare 
bat aste hasi ziren autobus txar-
telak saltzen eta hiru autobus 
bete eta gero, laugarrena betetze-

ra doaz. Ez da erronka erraza 
izango, baina Gure Esku Dago 
dinamikako kideak itxaropentsu 
daude, "herri txiki batean 200 
pertsona lortu izana ez da ahun-
tzaren gauerdiko eztula". 

Kanpanzarrera autobusez 
Aretxabaleta, Eskoriatza eta 
Gatzagak Sara jatetxetik Kan-

panzar gainerako kilometroa 
egingo dute ekainaren 8an, eta 
hara joateko autobus zerbitzua 
egongo da. "Garestiegia izan ez 
dadin, komeni autobus txanda 
guztiak betetzea", diote antola-
tzaileek. Barikura arte eman 
daiteke izena: Aretxabaletan, 
Arkupen; eta Eskoriatzan, kul-
tura etxean eta liburutegian. Egun 

horretako autobusa hiru  edo lau 
euro kostako da. Bueltan, jato-
rrizko herrira edo Bergarara 
joateko aukera egongo da eta 
Bergarara joanez gero, norbera 
bere kabuz bueltatu beharko da 
etxera. Autoan joan nahi dutenek 
Saran utzi beharko dute autoa, 
eta bertara Epeletik soilik iritsi 
ahalko dira. 

aramaion janari eta musikarekin egin 
zuten giza katerako "beroketa ariketa"

Jatekoa eta edatekoa erosi ostean, herritarrek musikariak eta bertsolariak entzun zituzten.  |   imanol gallego

aretxabaleta, eskoriatza eta gatzagatik ekainak 8ko giza katera joateko autobus zerbitzua egongo da
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Foru Aldundiak emandako datuen 
arabera, Gipuzkoak %11 murriz-
tu ditu zabortegira bidalitako 
hondakinak, aurtengo lehen lau 
hilabeteetan, eta Debagoiena dago 
"hobekuntzarik handiena" izan-

dako mankomunitateen artean. 
Datu horiekin, Zubietako erraus-
tegi proiektuari nork heldu nahi 
dion galdetu du Iñaki Errazkinek, 
Ingurumen diputatuak. 

"Aurtengo lehen lau hilabe-
teetako datuak agerian uzten ari 

dira birziklapenaren aldeko Gipuz-
koaren apustuak oso emaitza 
onak dakartzala", Errazkin dipu-
tatuaren hitzetan. Hobekuntza 
"nabarmena" da, bere esanetan: 
"2013ko lehen lauhilekoan 64.761 
tona bidali ziren zabortegietara 
eta 2014an, 57.556. Jaitsiera, beraz, 
%11,13 da".

Kaleratutako datuen arabera, 
mankomunitateka, Sasietak, 
Debagoienak eta Tolosaldeak izan 
dute hobekuntzarik handiena. 
Eta aurreikuspena da aurten 
zabortegietara 170.000 tona bidal-
tzea; "duela zazpi urte baino %38,5 
gutxiago". 

Organikoaren igoera 
Organikoaren igoera "ikusgarria" 
dela ere badio, aurtengo lehen 
lauhilekoan "bikoiztu" egin dela-
ko bilketa, iazko epe berarekin 
alderatuta: "Aurten, urtarriletik 
apirilera bitartean, 7.058 tona 
materia organiko bildu dira gai-
ka Gipuzkoan eta iazko epe berean, 
3.541 tona. Hau da, lurraldeak 
bikoiztu egin du kopurua". 

"Norabide egokian" 
Errazkinek esan duenez, "oso 
datu onak" dira eta norabide 

"egokian" goazela erakusten dute: 
"Gero eta gehiago birziklatzen 
dugu eta gero eta hondakin gutxia-
go bidaltzen dugu zabortegietara. 
Datuek garbi diote Gipuzkoan 
gauzak ondo egiten ari garela eta 
gerturatzen ari garela 2016rako 
ezarritako helburuetara”.

Bere esanetan, 2014ko lehen 
lau hilabeteetako datuek agerian 
uzten dute Zubietako erraustegia 
erabat "gaindimentsionatuta" 
zegoela: "260.000 tonarako erraus-
tegia zen, eta aurtengo aurrei-
kuspena zabortegietara 170.000 
tona bidaltzea da. Hau da: 90.000 
tona hondakin ekarri beharko 
genituzke kanpotik, edo bestela, 
tarifa izugarri garestitu". Horri 
gehitu dio, 2016rako aurreikus-
penak betez gero, "gaindimen-
tsionamendua %86koa" litzate-
keela".

Errazkinek gogorarazi du, 
baita ere, Foru Aldundiak badue-
la plangintza bat, gaur egungo 
hiru zabortegiak ixtea ahalbide-
tuko duena, eta bide horretan 
ere urratsak ematen ari direla.

Bukatzeko, herritarrak zorion-
du nahi izan ditu, eurak direlako 
"aldaketa honen protagonista 
nagusiak".

bailaratik %27,2 hondakin 
gutxiago zabortegira
Urteko lehen lauhilekoan eman da beherakada 
hori Gipuzkoako aldundiak esan duenaren arabera

I.g.  |  arrasate

Eskola Bizia Herri Bizia eki-
mena aurkeztu zuten egubakoi-
tzean Leintz Gatzagan. Izen 
bereko dokumentala ikusi zuten 
eta mahai ingurua egin.

Eskola propioa 
Leintz Gatzagan duten eskola, 
Eskoriatzako eskolaren menpe 
dagoen gela da izatez eta ez du 
jangelarik, adibidez. Hala, 
herrian 12 urtera arteko 24 ume 
inguru dauden arren, bost baka-
rrik gelditzen dira bertako 
eskolan. Ondorioz, eskola ixte-
ko arriskua etengabea dela 
diote gurasoek. "Horrekin ete-
teko bertako eskola sortu nahi 
dugu. Udala, gurasoak eta ira-
kasleak inplikatu dira proiek-
tuan eta herrian aurkeztu dugu 
plana gaur", zehaztu zuen Ina-
xio Gabilondo gurasoak. 

Hein batean, umeak herrian 
bertan eskolara joan daitezen, 
zerbitzu egokiak jartzea da 

proiektuaren helburua. "Espa-
zioak dagoeneko begiratu ditu-
gu Udalarekin batera eta nola 
egokitu daitezkeen ere aritu 
gara pentsatzen. Azken batean, 
guk nahia duguna da herrira 
bizitza ekartzea. Izan ere, hemen 
eskola dugun arren, haur gehie-
nek herritik kanpora egiten 
dute ia egun guztia. Filosofia 
aldatzea da", zihoen Gabilondok. 
Bestalde, zehaztu nahi izan zuen 
baita poliki-poliki garatu beha-
rreko proiektua dela: "Ezinezkoa 
izango da hasieratik 12 urtera 
arteko umeendako eskola izatea 
herrian, progresiboa izan behar-
ko da". Horrenbestez, eguba-
koitzekoa egin beharreko lehen 
urratsa izan zen.

Angiozarreko Eskola Txi-
kikoen azalpenak entzuteko 
aukera ere izan zuten aurkez-
penean. Bertan izan zen Nago-
re Iñurrategi hango gurasoa 
eta Gipuzkoako Eskola Txikien 
presidentea.

Leintz gatzagan eskola 
izan dadin, lehen urratsa
eskola Bizia herri Bizia ekimena aurkeztu dute

IrAtI gOItIA  |  arrasate

Debagoieneko haurren loditasuna 
aztertzen ibili da azken hilabe-
teetan aditu talde bat ( udaletako 
kirol teknikariek, Arrasateko 
ospitaleko medikuek eta hainbat 
adituk osatzen dute). Bailarako 
4.000 ume aztertu dituzte. Bada, 
bihar emango dituzte jakitera 
datuok. Amaia Diaz de Monaste-
rioguren dietista eta nutrizionis-
ta da lantaldeko kide bat.
zein izan da azterketa honen hel-
burua?
Debagoieneko ume eta gazteen 
gizentasun tasa ikusi nahi izan 
dugu. Lehen faseko azterketa 
bukatu dugu eta emaitzak mar-
titzenean emango dituzte ezagu-
tzera. Ondoren, aktibitate batzuk 
jarriko dira martxan. Azken 
batean, gizentasun tasa zein den 
jakin nahi genuen neurri egokie-
nak hartu ahal izateko.
Eguaztena Nutrizioaren Nazioar-
teko Eguna da. Hori ere haurrei 
zuzendua aurten.
Bai, leloa da Osasuntsu jatea 
dibertigarria da, ez haurren gizen-
tasunari. Gogoan izan behar dugu 
gauza bat dela jatea eta beste bat 
elikatzea. Jatea da urdaila bete-
tzea eta elikatzea kontuan izatea 
pertsona bakoitzaren adina, lana, 
sexua... Hein batean, beharren 
arabera janaririk egokienak auke-
ratzea. Aurten umeak hartu dira 
ardatz. Zergatik? Bada, alertak 
daudelako. Gero eta ume gizen;-

gehiago ditugu. Horrek arazo 
asko ekar ditzake haurren etor-
kizunean: diabetea, arazo kar-
diobaskularrak, mugikortasun 
arazoak, autoestimu baxua, ara-
zo psikologikoak... Umeak gure 
ispilu izaten dira. Beraz, gurasook 

hartu behar ditugu neurriak 
etxean. Pentsatzen dugu osasun-
garri jatea aspergarria dela, hori 
aldatu beharra dugu. Eta hain 
zuzen, horretan gabiltza ikaste-
xeekin elkarlanean, adibidez. 
Publizitatearen jomuga ere umeak 
izan ohi dira, ahulak direlako. 
Koipe eta azukredun produktuak 
beraiengana bideratzen dira.
zu zeu ere haurren elikaduran mur-
gilduta zabiltza azken urteotan. 
Hala da, esaterako, Mugitzen 
izeneko proiektua aurkeztu dut 
Oñatiko Udalean. Kataluniatik 
datorren mugimendua da. Ume 
eta gurasoez talde terapiak egiten 
dira. Lantzen da autoestimua, 
zure gorputza maitatzea eta ohi-
tura aldaketa sustatzen da. Izan 
ere, umeak ez daude gizen jana-
riarengatik soilik, beste zerbaiten 
falta izan ohi dute, adibidez, 
antsietatea. Metodologia honen 
bitartez oso emaitza onak lortu 
dituzte Katalunian. Orain, erda-
raz dagoen materiala euskaratu 
nahian nabil.
Mundumiran izango zara...
Nutrizioaren Nazioarteko Eguna 
dela-eta, Oñatiko Ludotekara 
Valentin Fuster kardiologoaren 
joko bat eramango dut, adibidez. 
Ikastetxetan ere egingo ditugu 
jarduerak. Mundumiran hitzaldia 
eskainiko dut zapatuan [12:00etan 
Kulturaten] eta tailerrak ere 
egingo ditugu [17:00etan hasita 
Biteri plazan]. 

Diaz de Monasterioguren.  |   i.  Bastarrika

Nagore Iñurrategi barikuko batzarrean azalpenak ematen.  |   imanol soriano

Zabortegietara bidalitako hondakin tonen bilakaera.  |   GipUzkoako aldUndia

amaia diaz de Monasterioguren | Dietista eta nutrizionista

"bailarako gizentasun tasa ezagutu 
behar dugu neurri egokiak hartzeko"

Bailarako umeen gizentasuna aztertu dute; bihar emango dituzte emaitzak

nutrizioaren nazioarteko eguna da etzi; aurten, umeei zuzenduta dago

"gero eta ume gizen 
gehiago ditugu eta 
horrek arazo asko 
dakartza"

I.g.  |  arrasate

TAU Fundazioak eta Aran-
tzazuko Adiskideak elkarteak 
Afrika ikusarazi eta gertura-
tzeko helburuarekin, Afrika 
oinarri izango duten jardu-
naldiak antolatu dituzte. Hala, 
ikus-entzunezkoen, komuni-
kazioaren eta argazkien bidez, 
Afrikako topaleku bihurtuko 
da Arantzazu egun batez. Bes-
teak beste, Subira laburme-
traia edo Emakumeak begira 
argazki erakusketa ikusteko 
aukera egongo da. Hainbat 
hitzaldi ere eskainiko dira. 

Ekainaren 7an, zapatua, 
egingo dira jardunaldiak Gan-
diaga Topagunean. Doakoak 
dira, baina aurretiaz izena 
eman beharra dago tau_ss@
taufundazioa.org helbidera 
idatzita edo 943 28 99 56 zen-
bakira deituta.

arantzazu 
afrikaren 
topaleku, 
ekainaren 7an
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Eroski Taldeak, joan den eki-
taldian, 41,4 milioi irabazi 
zituen, aurrekoan baino 6,5 
aldiz gehiago. Irabazi opera-
tiboa da hori, hau da, Eros-
kiren ohiko komertzio-jardue-
ratik garbi irabazi duena. 

Eroskik 2014ko urtarrila-
ren 31n itxi zituen aurreko 
ekitaldiko kontuak, eta, emai-
tzek erakusten dutenez, bere 
ohiko merkataritza jarduera 
"indartu" egin da, Taldearen 
esanetan.

Barruko prozesuak era-
ginkortu egin ditu eta, horri 
esker, Ebitda "zertxobait" 
hobetu du, 269 milioiko emai-
tzarekin. Hain zuzen, 161,8 
milioi euro gutxiago gastatu 
zuen bere ohiko jardueran. 
Aurreko ekitaldian baino hiru 
aldiz gehiago aurreztu zuen 
kapitulu horretan.

Fakturazioari kalte egiten 
jarraitu dio ekonomia krisiak 
eta kontsumoa ahul egoteak, 
eta %4,39 jaitsi da aurreko 
ekitalditik, 6.698 milioi lortuz. 
Urtearen bigarren erdian, 
salmentak ia %4 hobetu ziren, 
enpresak martxan jarritako 
ekintza planei esker, Eroski 
Taldeak informatu duenez. 

Kontsumitzaileek, aurreztu
Emaitza onei esker, Eroski 
Taldeak bere galerak murriz-
tea lortu zuen: 19 milioi gutxia-
go galdu zituen 2013an. Beraz, 
102 milioi euroko saldo nega-
tiboarekin itxi zituen kontuak, 
aurreko ekitaldian baino %15,7 
gutxiago. "Emaitza hobeak 
dira, finantza-gastuak 14 milioi 
handiagoak izan arren eta 
prezioak doitu ondoren", esan 
du Taldeak. Prezioak doitzea-
ri esker, kontsumitzaileek 79 
milioi euro aurreztu zituela 
ere gaineratu du Taldeak.

eroski Taldeak 
41,4 milioiko 
irabaziekin itxi 
du ekitaldia

l.k.  |  aretxabaleta

Mondragoneko ekintzaileenda-
ko Saioka ekitaldia egingo da 
laugarren aldiz, ekainaren 5etik 
12ra bitartean, Otalora jaure-
gian, Mondragonen BACek 
antolatuta. Mondragonen ekin-
tzailetzan "salto kualitatiboa" 
egiteko estrategiekin bat egiten 
du Saiokak. Kooperatibetan 
ekintzaileak detektatzea eta 
promozionatzea da helburua.

Esperientziadun bazkideak 
Gutxienez bost urteko lan-espe-
rientzia eta ekintzailetzaren eta 
interkooperazioaren alde dauden 

bazkideei dago zuzenduta Saioka, 
eta horiek doan parte hartu ahal 
izango dute. Horiei honakoa 
eskaini nahi die Saiokak: euren 
profila, motibazioa eta logika 
ezagutu; ekintzaile-iniziatiba 
aurrera eroateko behar diren 
trebeziak hartu; enpresa berri 
baten eskaintza diseinatu eta 
negozio-eredua optimizatu; enpre-
sa berri batek dituen erronkak 
identifikatu; eta beste batzuk.

Interesa dutenek informazio 
gehiago eska dezakete 943 77 20 
64 telefonora deituta edo moro-
bengoa@iseamcc.net helbidera 
mezua bidalita. 

ekintzaileendako saioak 
egingo ditu Mondragonek

l.k.  |  arrasate

Industria-jarduera murriztu egin 
zen Euskadi osoan eta baita Deba-
goienean ere 2012an; hala ere, 
beste eskualde guztiek baino lan-
postu gutxiago galdu zituen Deba-

goienak (%1,5ko galera). Hala, 
2011n, 15.500 langile zituen, eta 
2012an, 15.260. Eustat erakundeak 
emandako datuak dira.

Eustat-en arabera, Euskadiko 
20 eskualdeetatik 17k bilakaera 
negatiboa izan zuten erauzketa-
ren eta manufakturaren indus-
triako enpleguari dagokionez. 
Enkarterrik (+%5,6), Goierrik 
(+%1,6) eta Aiaraldeak (+%0,2) 
bakarrik izan zuten bilakaera 
positiboa 2011ko datuen aldean. 

%6 gutxiago saldu 
Euskadiko erauzketaren eta manu-
fakturaren industriak %6 gutxia-
go saldu zuen 2012an, 2011ko 
datuen aldean. Lurraldeka, Bizkaia 

izan da bilakaera txarrena izan 
duena (%7,7); jarraian, Arabak 
(%7), eta, azkenik, Gipuzkoak 
(%2,8). Debagoienaren kasuan, 
salmentak %1,2 murriztu ziren; 
Gipuzkoako murrizketarik txi-
kiena, baina Goierriren bilakae-
ra positibotik urruti. Gipuzkoan, 
Bidasoa Beherean jaitsi dira sal-
mentak gehien (%11,9). 

Araban, eskualde batek soilik 
izan du hazkunde-tasa positiboa; 
Aiaraldeak, hain zuzen (%0,2). 
Bestalde, Gorbeialdeko eta Araba-
ko Mendialdeko salmenten behe-
rakadak nabarmenak izan dira, 
%16,7 eta %16,3 jaitsi baitira, hurre-
nez hurren. Arabako Lautadako 
salmentak lurralde historikoaren 
%64 dira, eta eskualde horretan 
%8,5 jaitsi dira salmentak. Bizkaian, 
%7,7 jaitsi dira salmentak, eta 
bakarrik Enkarterrik izan du haz-
kunde-tasa positiboa.

industriako lanpostuen %1,5 galdu 
zuen debagoienak urte betean

datua

Hiru eskualdetan bakarrik 
areagotu zen erauzketa eta 
manufakturako enplegua.

3
eskualde

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Fagor Taldeak enpleguaren aldeko 
alegazioak ipini dizkio Fagor Etxe-
tresnen likidazio planari. Hain 
zuzen, Debagoienean ahalik eta 
enplegu iraunkor gehien sor dadin 
nahi du Fagorrek. Alegazioez gain, 
Fagor Taldeak irizpide hori era-
biliko du inbertitzaileekin markak 
erabiltzeko eskubidea negoziatze-
ko orduan. Horixe azpimarratu 
diote Goienari Fagorreko itu-
rriek.

Fagor Taldeak bi alegazio 
aurkeztu dizkio Fagor Etxetres-
nen eta Edesaren likidazio pla-
nari. Debagoienean gutxieneko 
lanpostu kopuru batzuk eskatu-
ko ditu Fagor Taldeak: Eskoria-

tzako lantegian, gutxienez 50 
lanpostu sortzeko eskatuko du; 
Garagartzan, egosketa arloan, 
gutxienez 200; eta Geyserren, 
gutxienez 100. Lanpostu gehiago 
sortuko balira, Fagor Taldea ger-

tu egongo litzateke Fagor eta 
Aspes marken gainean eskatuko 
dituen royaltyak txikitzeko; eta 
lanpostu horien bikoitza sortuko 
balitz, royaltyei uko egiteko ger-
tu azaldu da.

Puntuazio berbera
Bestalde, bazkideak kontratatzea-
ri balio handiagoa emateko ere 
eskatu du. Oraingo likidazio pla-
nak puntuazio bat ematen dio 
soldatapeko langile gehien kon-
tratatuko lituzkeen enpresari, 
eta puntuazio txikiagoa, bazkide 
gehien kontratatuko lituzkeena-
ri. Fagorreko iturriek esan dute-
nez, "ez da bidezko" ikusten sol-
datapeko langileek kooperatiba 
sortu eta hari eutsi dioten baz-
kideek baino puntuazio handia-
goa izatea, eta puntuazioa ber-
dintzeko eskatu du Taldeak.

Oraingo asterako espero da 
alegazioen gaineko Malagon epai-
learen autoa.

enplegu iraunkorra sortzeko eskatuko 
du Fagor Taldeak negoziatzeko orduan

lanpostuen gaineko bi alegazio ipini dizkio etxetresnen likidazio planari

Marken jabe izateak bere irizpideak defenditzeko indarra ematen dio

Fagor Etxetresnen irudia.  |   goiena

datua

Hiru lantegitan, gutxienez 
350 lanpostu sor daitezen 
eskatzen du Fagor Taldeak.

350
lanpostu

EsanaK

"Debagoienean 
enplegu 
iraunkorra  
nahi dugu" 

Fa g o r  Ta l d e a
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Debagoiena tabako-kerik gabe 
delako programa aurkeztu berri 
dute Osasun Publiko eta Mende-
kotasun Zuzendaritzak, Arrasa-
teko Udalak eta Debagoieneko 
Erakunde Sanitario Integratuak 
(ESI/OSI). Debagoieneko eta 
Debabarreneko Osasun Publiko-
ko Koordinakundeak parte har-
tu du. Erakunde –ezezagun samar, 
gehienondako– horretako ardu-
raduna da Jon Lamariano.
Zer egiten du eskualdeko Osasun 
Publikoko koordinakundeak?
Gipuzkoako Osasun Publikoa 
1990ean hasi zen eskualdeka anto-
latzen, eta lau eskualdetan bana-
tzen da orain. Gipuzkoako Osasun 
Publikoko Zuzendaritzaordearen 
mende gaude gu. Orokorrean, 
jendearen osasunean eragina izan 
dezaketen jarduerak zaindu, pre-
benitu, babestu eta sustatzen 
ditugu. Babesaren eta preben-
tzioaren aldetik, batik bat ingu-
rumen-osasunean eta elikadura
-osasunean egiten dugu lan.

Azken urteotan, eguneroko 
bizitzan ohitura osasuntsuek duten 
alde onen berri ematen gabiltza, 
ohitura horiek bultzatzen.
Zergatik egin duzue Euskadi taba-
ko-kerik gabe programa?
Osasunerako Mundu Erakundea-
ren estrategia baten oinarrituta 
dago. Osasun Publikoko Zuzen-
daritza, Osakidetzarekin batera, 
tabakoa uzten laguntzeko eskain-
tza egiten dabil. Programaren 
helburuen artean, hauek daude: 
tabakoaren ohitura uzten lagun-
tzea, tabakismoa prebenitzea eta 
erretzaileari laguntzea; eta, Osa-
kidetzaren aldetik, kasu honetan 
Debagoieneko osasun zentroetan, 
Lehen Arretan dauden tratamen-
du-programen eskaintza hobetzea 
eta haietan sartzen laguntzea. 
Erretzeari utzi nahi dionak bere 
osasun zentrora deitu besterik 
ez du eta profesionalak gertuko 
eta doako programa baten berri 
emango dio.
Nola eroango da programa hori 
praktikara, eta zertan datza?
Gure iritziz, herria da lanerako 
egokiena; hortaz, hasieran, babe-
sa eman zuten herri guztietako 
teknikari eta arduradun guztiekin 
harremanetan ipini ginen.

Bigarren aliatua Osakidetza 
da, jakina. Lehenengo unetik 
Debagoieneko ESIren babes osoa 
jaso genuen. Tabakismoaren gai-
neko pertsona erreferenteak 
izendatu dira eta eskualdeko 
Lehen Arretako zentro guztietan 
tabakoa uzten laguntzeko eskain-
tza aberats eta oso antzekoa eza-
rri da.

Tabakoa uzteko, bakarka edo 
taldeka, bost saio egiten dira, 
lehenengo laurak, astero, eta azke-
na, erretzeari utzi eta hilabetera. 
Dena dela, Osakidetzaren helbu-
rua ez da kanpainara mugatzea, 
etengabeko lana egitea baizik.

Osasun Publikoaren aldetik, 
norbanakoarendako eta gizartea-
rendako, tabakorik gabeko bizi-
moduaren abantailak zabaltzen 
dihardugu, eta tabakoa uzteko 
Osakidetzak duen eskaintza eza-
gutarazten.
Ematen du dena esanda dagoela 
tabakismoaren gainean. Oraindik 
ere kontzientziazio beharra dago 
gizartean?
Orain urte asko moda kontua 
zena gero ohitura bihurtu zen, 
eta azkenean, osasunean eragina 
zuela ikusterakoan, kezkatu egin 
ginen. Gaur egun, adikzioa kon-
tsideratzen da.

Ezaguna da tabakismoak hain-
bat minbizi motarekin duen lotu-
ra; baina garrantzitsua da ere 
jakinaraztea, modu isilago baten, 
patologia askorekin zerikusia 
duela eta bizi-itxaropena murriz-
ten duela.

Adikzioak berak eta gizartean 
eta lantokietan (legez) erretzea 
gero eta okerrago ikusia dagoenez, 
erretzaile batzuek harreman- 
arazoak eta arazo psikologikoak 
izaten dituzte.

Bestalde, erretzen ez duten 
gure ingurukoei egiten zaien kal-
teaz hitz egin behar da. Seme-ala-
ben aurrean erretzen dugunean, 
etxean edo autoan –oso ohikoa 
dena–, haien osasunari zela era-
giten diogun pentsatu behar dugu. 
Ez bakarrik osasunari kalte zuze-
nez, baizik eta transmititzen diegun 
ereduaz. Ohitura osasuntsuak 
transmititu behar ditugu, eta beti, 
beti, ohitura txarrengandik alden-
du. Ezinezkoa? Ez. Zaila? Bai. 
Beharrezkoa? Beti.
Osasunari kalte egiteaz gain, bes-
telako kalterik badago?
Bai. Zenbait giza-sektoretan, erre-
tzeko ohiturak kalte ekonomikoak 
egiten ditu. Arazo ekonomiko 
horiek osasun-arazoak eragiten 
dituzte, izan ere, lehentasunak 
erabiltzen dira tabakoa erosteko 
orduan, beste gastu garrantzi-
tsuago baten aurretik, hala nola 
elikadura edo bizi-ohitura onak 
izatea.
Ze iruditzen zaizu gaur egungo 
tabakoaren aurkako legea? Helbu-
ruak betetzen dabil?

Ikerketek diotenez, tabakoa 
erregulatzeko arautegia egiteak 
beste edozein kanpaina edo ekin-
tzak baino eragin handiagoa du 
tabakoa uzten dutenen portzen-
tajeetan. Bestela esanda, legea 
argitaratze hutsak tabakoa jen-
de gehiagok uztea eragiten du, 
ez bakarrik legea aplikatzen 
delako, baizik eta horren ingu-
ruan zabaltzen den informazioa-
rengatik ere.

Legearen helburua tabako 
gutxiago kontsumitzea baldin 
bada, helburuaren zati bat dagoe-
neko betetzen da. Beste gauza 
bat da ea legea betetzearekin bat 
helburu horiek hobetzen diren, 
batez ere tabako-kerik gabeko 
leku publiko gehiago egoteari 
dagokionez.
legea ez da beti betetzen; taberna 
batzuetan, ordu batetik aurrera, 
erre egiten da; frontoietan…

Argitaratu zenean, leku itxietan 
eta ostalaritzan ia guztiz bete zen 
legea. Harrigarria izan zen, egia 
esan. Orain ikusi dugunez, hasie-
ran hainbeste betetzearen zerga-
tia zigorraren beldurra zen, eta 
ez hainbeste tabakorik gabeko 
lekua hobea zen sinismena.

Zoritxarrez, gero eta sarriago 
ikusten da ostalaritzan, adibidez, 
establezimenduen jabeek erretzen 
uzten dutela. Jabeak diot, haien 
ardura delako erretzea debekatzea 
eta erretzailea salatzea. Erretzen 
uzten duten tabernen gaineko 
kexa asko jaso ditu Osakidetzak 
azken urtean.

Hala ere, bezero bati aurre 
egiteak dituen zailtasunez gain, 
nire iritziz, jabeek ez dute senti-
tzen administrazioak askorik 
babesten dituenik, ez dutelako 
kontrol garbi eta zehatzik ikusten. 
Bada ekintzari eusteko garaia, 
eta ez derrigorrez kontrol edo 
zigor ekintza; egoera ebaluatzen 
has gaitezke, ostalaritzaren ara-
zoak zeintzuk diren jakin, kon-
tzientziazio-lana egin, konpromi-
soak bilatu eta, azkenean, kontrol
-neurriak ezarri. Sinistuta nago 
herriz herri ekinda denondako 
emaitza onak lor ditzakegula.
Ze beste osasun programa aurrei-
kusten dituzue?
Tabakoaren gaineko programa 
martxan eta ikusgai edukitzeak 
lan handia eskatuko du. Gizar-
tearen alor askotara eroango 
dugu, batez ere hezkuntza eta lan 
arloetara, eta, seguru asko, ikus-
puntu desberdinekin.

Hezkuntzarekin lanean jarrai-
tuko dugu Kerik gabeko ikasgelak 
proiektuan. DBHko lehen zikloko 
ikasleengan tabakismoa prebe-
nitu nahi dugu horrekin.

Jarduera fisikoari dagokionez, 
Jauste-tailerrak izenekoak ditugu. 
Nagusiendako eta haien zaintzai-
leendako dira. Lehenengoa Oña-
tin, irailean egiteko asmoa dau-
kagu.

Bestalde, herrietan Bide Osa-
suntsuak programa martxan jarri 
eta dinamizatuko dugu. Oinez 
ibiltzea da sarrien egiten den 
ariketa fisikoa eta ariketa era-
gingarriena, eta hori egiteko 
herrietako bideak dira egokienak; 
harreman sozialerako lekuak ere 
badira.

Horrez gain, Eskola bideak 
programa martxan jarriko da; 
garrantzitsua da, ez bakarrik 
ariketa fisiko aldetik, baizik eta 
umeen autonomia indartzeko, 
haien arteko eta herriarekiko 
harremana, taldeko helburuak… 
eta hori dena oso garrantzitsua 
da umeen heziketan.

Jon Lamariano, Arrasaten.  |   leire kortabarria

Jon Lamariano | Debagoieneko eta Debabarreneko Osasun Publikoko koordinatzailea

"erretzeko ohiturak kalte ekonomikoak ere 
egiten ditu, eta horiek, osasun-kalteak"

'euskadi tabako-kerik gabe' programa Debagoienean aurkezten dihardu osasun sailak

Jon lamarianoren esanetan, oraindik ez dago dena eginda tabakismoa errotik kentzeko

"tabakoa erostea 
lehenesten da  
elikadura-gastuen 
aurretik"

"legea erabat bete 
zen hasieran, baina 
zigorraren beldurra 
zegoelako"

"Herriz herri ekinda, 
denondako emaitza 
onak lor ditzakegu 
legeari dagokionez"

"Erretzaileek arazo 
psikologikoak eta 
harreman-arazoak 
izan ditzakete"
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KOMUNIKAZIO tAlDeA

LAGUNTZAILEAK

k a l e  i n k e s ta

OIHANA
LOITI 
aRetXaBaleta

"Askatasun handiegia 
dago. Bakoitzak nahi 
duena esan dezake; aldi 
berean, oso kontrolatuta 
gaude, mezu guztiak 
irakurri egiten baitira".

XABI
GARTzIA 
OÑatI

"Erabilera erregulatu egin 
behar da; jendea ez dago 
prestatuta adierazpen 
askatasunerako. Gainera, 
oso merkea da eraso 
egitea anonimatutik".

MAITe 
BLANcO
aRetXaBaleta

"Ez dago adierazpen 
askatasun handirik. 
Badira gizarte honetan 
sare sozialetan edozer 
esaten dutenak, baina 
ezin dira kartzelaratu".

MARI JOse
DOMINGO 
aRRasate

"PPk sare sozialen gaia 
erabiltzen du sorgin ehiza 
egiteko eta bere alde ez 
daudenei beldurra 
sartzeko. Ez da behar 
erregulazio neurririk".

Sare sozialetan esaten dena arautu beharra dago?

E
gun hauetan izan diren hainbat gertakariren ostean, 
honoko galdera hau egiten du gizarteak: sare sozial 
batean edozer esateko/idazteko eskubidea al daukagu? 
Egunkarietan, irratietan, telebistako politika programe-

tako eztabaidetan puri-purian dagoen gaia da; izan ere, Barne 
Ministerioak kode penalean aldaketa txiki batzuk egin nahi 
ditu, Twitter, Facebook, Youtube eta mota horretako sare sozia-
letan erabilera desegokiak ekar dezakeen hedapen handi eta 
mingarriengatik. 

Sare sozialak, beraz, armak direla esan daiteke? Twitterrez 
hitz egin da gehien gai horren 
inguruan. 

Baina argi dagoena zera da, 
Twitter erabiltzaile bakoitza 
nahi duena bihurtzen dela. 

Hau da, kontu aspergarriak 
jarraitzen badituzu, Twitter 
aspergarria izango da. 

Komunikazio bideak eta 
pertsona informatuak jarraitzen 
badituzu, Twitter informazio puntu bat izango da. 

Zure lagunei jarraitzen badiezu, beraien abenturak jarrai-
tzeko baliagarri izango zaizu Twitter. 

Edota zure marka pertsonala hedatzeko erreminta izan 
daiteke, edota uste dugunari buruz iritzia emateko tresna, 
edota asko liluratzen zaituen pertsona baten alboan zaudela 
sentiarazteko bidea, edota aktibismoa egiteko, edota zure era-
biltzaileekin harremanetan egoteko, eta abar. 

Twitter, azkenean, guk ematen diogun erabileraren arabe-
rakoa izango da, eta ez dauka zertan negatiboa izan. 

Zenbat eta erabilera handiagoa eman, orduan eta oihartzun 
handiagoa izango du. 

Iritzia ematea libre dela argi dago, gizarte demokratiko 
batean bizi garelako, baina albokoa errespetatzea ere beharrez-
koa da. 

Baina horrek Twitterren, egunkarietan, telebistetan eta 
eguneroko bizitzan izan behar du horrela. 

AItOr bIAIN
goiena.net/komunitatea/

Stop Twitter?

"Iritzia ematea 
libre da, baina 
baita albokoa 
errespetatzea ere"

z a b a l i k

L
eioako unibertsitateko liburutegiko teilatua konpontzen 
zebilela, langile bat hil da astean teilatutik erorita. 
Beste kasu batzuetan bezala, azpikontrata baterako 
lan egiten zuen, eta obra horren kasuan, gainera, lan 

bera egiteko, hiru azpikontratu egin ei ziren. Bada, nola 
egiten da kontratu batekin hiru enpresak etekina ateratzeko? 
Askotan, langileen baldintzak murrizten. Eta horrelakoak 
erakunde publikoak esleitutako lanetan gertatzea are larria-
goa da. Agintariek eredugarri izan beharko lukete, eta, zer 
esanik ez, beharginen, pertsonen segurtasuna jokoan 
denean. 

mONIkA bElAstEgI | mbelastegi@goiena.com

Lan baldintzen murrizketa

u st e a k  u st e

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

Azulan 
Astolarekin: gazta 
eta bizimodu bat
Iban Arantzabal
arantzabal.com/

Horrelaxe dakar bisitatzen 
dudan bakoitzean gehiago 
gustatzen zaidan ahotsak.
com-ek: Aixolaerrekako Ibutx 
baserrian jaiotakoa. Gazterik 
Beizu baserrira joan zen 
familia guztia bizi izatera. 
Ezkongabea, bizi guztian 
artzain ibilitakoa. Hasieran 
Beizun bertan ibili zen, eta 
Azula hustu zenean, bertara 
joan zen; anaia Beizun geratu 
zen. Oso kontalari ona. 
Bergarako eta Elgetako ahozko 
ondarea jasotzeko proiektuetan 
hartu du parte. 

Gu astean egon gara 
Beizun. 

40 minutura-edo dago 
Elgetatik. 

Pasiada ederra. 
Taldetxo bat joan ginen eta 

guretzako gura beste denbora 
zuela esanda hartu gintuen 
Enrikek, jator asko. 

Konturatu ginen bai 
Beizuko erlojuak eta gureak 
orratz antzerakoak dituztela, 
baina ezberdin ikusten dugula 
segunduen joana. 

Beizura sartzeko hezia 
pasatzeaz bat konturatzen da 
bat horrelakoekin. 

Argirik ere ez du apenas 
erabiltzen. [...] 

Goizago jaiki eta ardiak 
jaitsi, gaztak egin, iluntzean 
berriz jaitsi… eta horrela 
hainbat urtean. 

Bost sei hilabetetan lan 
askorekin (bildotsak-eta…) eta 
gainontzekuetan larre bila. 

Pentsa, Enrikek 7 urte 
zituela jarri zituen ardiak 
aitak eta berak 13 urterekin 
utzi zuen eskola.

Beizura heldu ginen-eta… 
Esan zidan Enrikek ikusteaz 
bat: "Joño, Etxebarri. Aspaldi 
ez haiz egon hemen, e?". 

Eta ni, ezagutu izanaz ere 
harrituta. "17 urte izango 
dittuk egon ez haizela". Eta ni 
are harrituago! Urte horiexek 
dira gaztaia zelan egiten zuen 
esanaz erreportaje bat egin 
geniola Goibekokale 
aldizkarirako. Aldizkaria 
bekosugainean zuen oraindik. 
Demasa.

Orain, urri-azaro 
inguran-edo etorriko ei da 
herrira. "Urtiek erabaki juek 
ez nik" dio. 

Moldatuko dela, noski, 
baina falta ere sumatuko duela 
begibistakoa da. 

Albistea atera da Goienan: 
Elgetako azken artzaina.

Pare bat gazta erosita jaitsi 
gara Azulatik. 

15 euroan kiloa "merke, 
plazara fan eta hotzak goiz 
osua pasau biharrik be ez 
daukat zuek erostera etorri 
ezkerio-eta…". Ez da ez 
garestia. 6 litro esne behar dira 
gazta bat egiteko eta atzetik 
dagoen artisau lan hori 
guztia… merke eta on! ummm.

Sestaoko 
alkatearen kanta
gorka bereziartua
argia.com/blogak/boligrafo-gorria/

Ez dakit zertarako nekatzen 
garen iritzi, analisi eta 
interpretazio berriak idazten 
Sestaoko alkatearen adierazpen 
arrazisten harira, kasu 
honentzat beren beregi sortua 
dirudien La Pollaren La 
solución final eskura edukita. 

"Alkate eta burges ona 
zarenez, zure egitekoa eta 
misioa da eskaparate on bat 
egitea tratuan aritzeko. Eta 
sobran daude eskaleak, gure 
hiriari fama txarra ematen 
baitiote eta jende diruduna ez 
da gastatzera etorriko. Bota 
itzazue kanpora! Kanpora! 
Barrura! Kanpora! Zapaldu 
dezakezun kaka bezala...".
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harmailatik harmailatik
harmailatik harmailatik
harmailatik harmailatik
harmailatik harmailatik
harmailatik harmailatik
harmailatik harmailatik
harmailatik harmailatik

Debagoieneko kirola
Xabi Urzelaik aurkeztuta

astelehena, 19:30, 22:00 eta 00:20

Harmailatik

Bertakoa 
eta
sasoikoa
Telebistako 
programazio 
berria
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h e r r i a k

MIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Arrisku egoeran dauden gazte eta 
adingabeendako gizarte-hezkuntza 
mailako laguntza eman du Are-
txabaletako Udalak azken lau 
urteotan, eta iazko abuztuan buka-
tu. Zerbitzu horren gaineko haus-
narketa egin ondoren oraindik 
beharrezkotzat jo dute eta jarrai-
pena izan dezan zerbitzuaren 
lehiaketa deia egin du Udalak. 

Nerabe eta gazteen errealita-
te sozialaren gaineko ikerketa 
egin zuen Udalak 2008an, eta 
ondorioztatu beharrezkoa zela 
ingurune irekiko programa Are-
txabaletan. Hala, 2009ko irailean 
Kabia elkarteari eman zion horren 
ardura, eta abian jarri bi hezi-
tzaileren laguntzarekin. 11 eta 
18 urte arteko nerabeen topale-
kuak antzeman zituzten lehenen-
go eta gero jarraipena egin horiei: 
"Arreta berezia jarri zuten arazo 
zehatz batzuk detektatzeko eta 
horien jarraipena egin. Arazo 
horien artean kontuan hartu 
zituzten eskolan egokitu ezina, 
eskola porrota eta eskola goizegi 
uztea, gizarteratzeko jarrera dese-
gokiak izatea…", dio Myriam 
Beltran de Heredia Udaleko Pre-
bentzio teknikariak.

Antzemandako kasuak bana-
ka eta taldeka landu zituzten 
gero, baita herri mailan ere: 
"Banakako kasuetan –sarritan 
gaztakatsuak diren kasuak–, adin-
gabe bakoitzarekin harreman 
pertsonalak landu ziren. Talde-
kakoetan, ostera, gazteen arteko 
barne eta kanpo harremanetako 
dinamiketan aldaketak sustatu 
genituen", jakinarazi du. Eta era 
berean, herri mailako dinamikak 

ere landu zituzten: "Izan ere, egi-
tasmoaren helburua ez da gazteak 
talde honetan geratzea, herri 
mailako jarduera normalizatue-
tara bideratzea baizik".

Nerabeekin bakarrik ez gura-
soekin ere egiten da lan, batez 
ere arazo potoloak badaude erdian, 
eta ikastetxeetako arduradunekin 
ere elkartu izan dira sarritan.

Astean zeharreko ekintzak 
Iralabarri plazako egoitzan dute 
topalekua gazte horiek. Astelehe-
netik egubakoitzera bitartean 
elkartzen dira hezitzaileak lagun. 
Talde ezberdinetan banatzen dira, 
eta sarritan eurek aukeratzen 

dute zeinetan egon gura duten.
Elkartzeko eguna du izendatuta 
talde bakoitzak eta egubakoitze-
tan guztiak elkarrekin izan ohi 
dira. Eta zertarako elkartu?: "Gaz-

teek eurek aukeratzen dute zer 
egin baina batez ere elkarren 
arteko harremanak sustatu gura 
izaten da, hortaz, mahai-jokoetan 
jarduten dute, gitarra jo… Kan-

poan ere egoten dira: grafitiak 
egin…". Eta hori guztia arauak 
errespetatuta, noski, "batzuei 
kosta egiten zaie-eta".

Ikasturtean zehar bakarrik 
ez, uztailean ere elkartzen dira, 
eta orduan beste era bateko ekin-
tzak egin: "Iazko uztailean, esa-
terako, Llanesera joan ziren egun
-pasa, Gamarrara ere bai; eta 
ikasturte bukaerako festa ere egin 
zuten Arrasate, Bergara, Eibar 
eta Debako taldeekin batera. Deban 
elkartu ziren orduan". 

Jarraipenaren garrantzia 
Prebentzio teknikariak zera gai-
neratu du: "Oraindik badagoen 
beharrik? Bai. Talde bat geratu 
da zintzilik, hasitako lana buka-
tu barik, eta guraso bat ere etorri 
zaigu kezkatuta ez dakielako zer 
egin semearekin, Arrasatera bida-
li…" Gainera, pausorik zailenak 
emanda daudela uste du: "Proiek-
tua errotuta dagoela esan daiteke 
eta oinarri sendoekin. Eta hori 
eteteak ez diola mesederik egin 
proiektuari uste dut, gazte horiek 
bakarrik utzi ditugulako. Horre-
gatik lehenbailehen jarri gura 
dugu berriro martxan".

Galduta eta arrisku egoeran 
dauden gaztetxoei lagundu nahian

Gazte horiei laguntzeko ingurune irekiko zerbitzua eman du Udalak azken lau urteotan

Iralabarri plazan dute topalekua gaztetxo horiek, bi hezitzaile lagun dituztela

Hainbat gazte Aretxabaletako Herriko Plazan elkartuta.  |  GoIena

Zerbitzuaren lehiaketa deia
Arrisku egoeran dauden gazte eta adingabekoentzat gizarte 
heziketa zerbitzua ingurune irekian emateko lehiaketa deia egin 
du Udalak. Lizitazio oinarrien aurrekontua da 44.700 euro. 
Kontratua urtebeterako izango da, beste urtebetez luzatzeko 
aukerarekin. Eskaintzak Aretxabaletako udaletxera bideratu behar 
dira; horretarako azken eguna da ekainaren 4a, eguaztena 
(13:00). Argibideak webgunean: www.aretxabaleta.com.

AretxAbAletA

esAnAk

"Helburua da 
gazteak herriko 
jardueratara 
bideratzea" 

m. Beltran de heredia   |   prebentzio teknikaria
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bergara

ImANOl gAllEgO  |  bergara

300 lagunetik gora elkartu ziren 
zapatuan Bergarako Seminario-
ko karpan Auzoko egitasmoak 
lehen aldiz antolatu zuen jaian. 
Hizkuntza, ohitura eta jatorri 
ezberdinetako herritarrek eus-
karaz bizitzeko nahia, eta bide 
horretan pausoak emateko boron-
datea erakutsi zuten. 

Ongietorri ekitaldiarekin eman 
zioten hasiera jaiari. Bertan, Eus-
kaltzaleen Topaguneko zuzenda-
ri Jasone Mendizabalek "euskara 
guztion arteko komunikazio eta 
kohesio hizkuntza izanik, anizta-
sunak aberastu" egiten gaituela 
azpimarratu zuen. UEMAko lehen-
dakari eta Bergarako Udaleko 
zinegotzi Maren Belastegiren esa-
netan: "Auzoko bezalako egitasmo 
batek aniztasun hori ezagutarazi 
eta jatorri ezberdinetako herrita-
rrak harremanetan jartzea erraz-
ten du". Ekitaldiari amaiera ema-
teko, norberaren ama hizkuntzan 
hitz egin zuten egitasmoko zenbait 
kidek. 

aniztasunaren jaia 
Euskaraz dakitenek eta hizkun-
tzara gerturatzen ari direnek 
elkarrekin jolasean jardun zuten 
ondoren. Auzokoren baitan 

herrietan egiten dituzten dina-
mikak erakutsi zituzten, jendea 
animatu zedin. Haurrek ere 
euren txokoa izan zuten mun-
duko jolas eta eskulan ezber-
dinekin. 

Leku askotako janaria
Arrakasta gehien jatorri ezber-
dinetako janari dastatzeak izan 
zuen. Pakistan eta Senegaleko 

arroza, Marokoko gozokiak, 
Saharako tea eta cus-cusa, Kolon-
biako edota Nepalgo platerak 
probatzeko aukera izan zen.

Sabela bete eta gero, danbor 
soinu, dantza eta euskarazko 
mezuekin, Batu taldearen musi-
ka afrikarrak itxi zuen aurten-
go festa. Antolatzaileek azaldu 
zuten zapatukoa ez dela ekime-
naren azken festa izango.

bertakoen eta etorkinen arteko espazio komunak sortzeko eguna izan zen zapatua

leku askotako janaria dastatzeko aukeraz gain, jaiak bizikidetza zaporea izan zuen

Aniztasunean euskaraz bizitzeko 
aldarrikapena egin zuten Bergaran

Batu taldearen erritmoak girotu zuen festa.  |   imanol gallegoToki askotako janariak arrakasta handia izan zuen.  |   imanol gallego

Ongietorri ekitaldian koloretako gizarte bat aldarrikatu zuten.  |   imanol soriano

mIrEIA bIkuñA  |  aretxabaleta

Etxeko dantzariekin batera, Oña-
tiko, Arrasateko, Soraluzeko, 
Antzuolako eta aspaldiko partez, 
Eskoriatzakoak egon ziren atzo, 
Aretxabaletako Haurren Egunean. 
Guztira, 230 bat neska-mutiko.  

arratsaldean, alardea 
Egun osoko festa egin zuten, ino-
lako arazo barik. Txorizo boka-
tarekin hamarretakoa egin ostean, 
talde bakoitzak bere erakustaldia 
egin zuen Aretxabaletako kalee-
tan. Bazkaldu ostean, dantzari 

guztiak Herriko Plazan elkartu 
ziren azken alardea egiteko. 
Bakarkako saioak egin ostean, 
guztiek elkarrekin dantzatu zituz-
ten azken piezan. Antolatzaileak 
oso pozik zeuden egunak eman-
dakoarekin.

230 neska-mutikok dantzekin 
girotu zuten Aretxabaleta

Haur dantzari egunean parte hartu zuten taldeetako bina ordezkaria, Aretxabaletako plazan.  |   jagoba domingo

aretxabaLeta
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debagoiena

urgain eskola Herri kirolak , globoflexia... denetik 
antolatu zuten Oñatiko gurasoek Urgain Egunean. Ikasle 
ohiek gainera, kontzertua eskaini zuten institutu parean.

elkar hezi ikastetxea Oñatin irakurketa 
sustatzeko Gaur ez da liburuaren eguna performance-a 
egin zuten barikuan Kalebarrian DBH 1.mailako ikasleek.

imanol sorianoimanol soriano

arizmendi ikastola Aretxabaletako Basabeazpi eta Eskoriatzako Almen zentroek 
Udaberri jaia ospatu zuen zapatuan. Ibilaldia, amamek prestatutako taloa, aitaitek egindako 
saiheskia, 300 lagunendako bazkaria, Argitxok ekarritako txokolatea... Zer ez zuten izan!

mariaren lagundia ikastola Bergararrek oso pozik amaitu zuten zapatu iluntzean 
ikastolaren jaia. Tailerrak, puzgarriak, zezen mekanikoa, bazkaria –430 ikasle, guraso eta 
irakasle batu ziren–, argazki erakusketa... Primerako eguna pasatu zuten. 

imanol sorianoimanol soriano

Bailarako zenbait 
ikastetxek festa 
egin dute aste 
bukaeran
M.B./I.g.  |  arrasate

Ikasturte bukaera gainean dugu-
la-eta, Oñati, Bergara, Aretxaba-
leta eta Eskoriatzako ikastetxee-
tako batzuk ospakizuna izan dute 

asteburuan. Oñatiko Elkar Hezi-
ko DBHko ikasleek aldiz, irakur-
keta eta hausnarketa sustatzeko, 
Kalebarrian performace deigarria 
egin zuten barikuan.
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Euskara irabazle, denok irabazle!

MUNDUMIRA  |  goiena Klubeko bazkideendako 

Mundumirako sari sorta
goiena Klubeko kidea bazara, irabaz ezazu sari hauetariko bat. Animatu eta parte hartu!

PARtE hARtzEKO: 

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.com 

WhatsApp: KLUBA [Mundumira] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

SMS: KLUBA [Mundumira] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira.  Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa. 

Epea: maiatzaren 27ra arte. Irabazleen berri maiatzaren 30eko GOIENA paperean emango dugu.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen 

helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

• 8 Mundumira kamiseta
• Euskal herria Aldizkarira, 

urte osoko 5 harpidetza
• Euskal herria Aldizkariaren 

produktuekin, 5 pack.

Erretiratuendako bazkaria zapatuan Musakolako 
kiroldegian, SUDC elkarteak antolatuta
Urtero moduan, SUDC elkarteak erretiratuendako bazkaria anto-
latu du zapaturako. Elkarteko presidente Juan Luis Arkauzek 
aurreratu duenez, egitaraua urterokoa izango da: 12:00etan meza 
egongo da San Juan Bataiatzailearen parrokian eta gero Musa-
kolako kiroldegian egingo dute bazkaria. Bazkalostean omenaldia 
egingo diete emakumezko zein gizonezko edadetuenei eta azkenik 
dantzaldia egingo dute. Iaz 800 lagun baino gehiago batu ziren.

Ferixalekuko beheko igogailua itxita egongo da gaur 
hasi eta egubakoitzera arte, konponketa lanengatik
Gaur hasi eta egubakoitzera arte, lanean ibiliko dira Ferixale-
kuko igogailu publikoetan. Konponketa lan horiek direla-eta, 
beheko igogailua –lehena– ez da martxan egongo. Hau da, zerbi-
tzua eten egingo da eta herritarrek ezingo dute erabili; Udalak 
jakinarazi duenez, Gabonetan jasan zituen kalteak behin-betiko 
konponduko dira bost egun horietan. Konponketa lanak ondo 
badoaz zapatuan, hilak 31, irekiko dute igogailua. 

jON bEREzIbAR / j.b.  |  arrasate

Elkartearen hurrengo urratsak 
zeintzuk izango diren zehazten 
ari Ekin Emakumeak. Bazkidee-
kin elkartu, jasarri eta gogoeta 
egiten dihardute, hurrengo lau 
urteetarako. Bi saiotan egingo 
dute hori; joan den eguaztenean 
egin zuten lehena, Kulturaten, 
eta etzi egingo dute bigarrena. 

Elkarteko kide Leire Aperri-
bairen arabera, orain arteko 
hainbat jarduerekin jarraituko 
dute eta horien artean aipatu 
zituen, besteak beste, kultura 
ekintzak, harrera proiektua eta 
Auzoko egitasmoa. Baina aurre-
ra begira jartzeko gogoetarako 
beharra ikusten zela aitortu du: "Hausnarketa egin gura dugu, 

jakiteko egiten ari garen ekintzak 
gure helburuetarako noraino 
diren diren eraginkorrak". 

Berdintasuna eta euskara 
1980ko hamarkadatik dihardu 
lanean Ekinek AED barruan, 
baina elkarte moduan 1995 urtean 
eratu zen. Ardatzak beti bi izan 
ditu: berdintasuna eta euskal-
duntasuna. Makina bat ekintza 
eta lan egin dituzte, eta egun 
emakume etorkinei harrera zer-

bitzurako eta auzoetarako bere-
ziki prestatutako lan ildoak dituz-
te, nabarmenenen artean. Orain 
lan ildo berriak gehitu gura dituz-
te: "Gazteen artean ikusi dugu 
berdintasunean lan asko dagoe-
la egiteko. Horrek pista batzuk 
eman dizkigu gazteen artean ere 
sentsibilizazio kanpaina bat ego-
teko. Horrez gain, proiektu batzuk 
daude aspaldi kajoian utzi geni-
tuenak eta oso interesgarriak 
direnak, egun lekua izango zute-
nak", dio Aperribaik. 

Hausnarketa prozesuko lehen saioa, Kulturaten.  |   jon berezibar

Gogoeta prozesuan dago Ekin, 
lan ildo berriak zehazten joateko
elkartearen izaera eguneratu eta plan estrategiko berria martxan jarri nahi dute

mondraberri

Ekainaren 8ko giza katea berotzeko, Gure Esku Dagoko kideek horma-irudi 
ikusgarria egin zuten Alai zinema zenaren atarian, Iturriotz kalean. Pelikula 
baten giza kate koloretsua margotu zuten, lau lagunen artean. 

Horma-irudia 
Alai zinema 
zenaren atarian

H
auteskundeen bihara-
muna batzuentzat, 
domekaren ondoko 
astelehena besteentzat. 

Hauteskunde aurrekoak dira 
idazten ari naizen hitzak eta 
igarpen errazenak egitera jota, 
seguru berriz ere abstentzioak 
nabarmen irabazi duela.

Asko izango dira atzean 
dauden arrazoiak, interes, moti-
bazio edo sinesmen falta agian. 
Baita haserrea, ezinegona edo 
nora eza ere. Dagoeneko, orrio-
tan jasota egongo dira hainbat 
balorazio, emaitza eta datu. 
Izango da horietan zer aztertu, 
zein ondorio atera. Eta egin 
dezagun balorazioa, har die-
zaiogun momentuari neurria, 
bototan neurtuta baldin bada 

ere. Baina politikan, politikoe-
tan, edo politika profesionalean 
ez sinetsita ere, gure egunero-
ko bizitzak erabat politikoa 
izaten jarraitzen du. Bihara-
muneko astelehen honetan ere 
bai. Atzo dena hasi edo amaitu 
ez zen bezala, gaur ere jarraitu 
egingo duelako egunerokoak. 
Eta ez naiz soilik bozkatzeaz 
ari, duen garrantzia kendu gabe, 
bizitza bozka eman edo ez ema-
tetik harago doalako.

Egunerokoari ere hartu 
behar genioke neurria, inork 
konponduko dituen zain egon-
go gabe, erronka eta arazoek 
hortxe jarraitzen dutelako. 
Gaurkoa ez da biharamun berri 
bat izango, ziurrenik gaur ez 
da ezer berririk hasiko, baina 
egunero ere hasten delako…  
jar dezagun biharamunean ere 
begia. 

Biharamunean 
begia jarriz

OIhAN 
zUbIzARREtA

n i r e  u s t e z

"gure egunerokoak 
erabat politikoa 
izaten segitzen du"

esanak

"gogoeta da 
gure ekintzak 
eraginkorrak 
diren jakiteko"
l e i r e  a p e r r i b a i   |   e k i n  e m a k u m e a k
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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

Anekdota politte kontau euen Letona pelotari 
mondrauetarrak, Interpueblos txapelketan pasau 
zana: "Zubillagak zerbaitt euki auen ta ezin jokatu. 
Ni lar seguru be ez nitzuan sentiduten eta Loitik 
eta esan justien ba Etxaniz bergaarra be eurengo 
auiela. Eruen juen Etxaniz eta ni etxien trankill. 
Bañe Garitaonaindia bixkaittarra jauan partiduen, 
ta harek ezautu Etxaniz, ta ha etzala Mundraukue 
ta ezin auela jokatu. Orduen deittu justien etxera 
ta Morrasek hartu kotxien ta eruen nindduan 
etxafleruen pare ta jokatu ta irebazi".

Interdistritos batzutan, barriz, txarrau ibilli 
zan: "Jarri nindduen manoimano Bordagarairen 
kontra. Tanto bakar bat be ezin ein ta partidue 
aurrera oiela, esaten nutzan, 'hi, itxidek pa, besteik 
ezpada bat eitten'. Ezta bat bera be; 22-0 itxi 
nindduan. Gero berak urten juan kanpeoi". 

Ondoko argazkixen, Letona eta Joxean Tolosa.

gerraneko jauretxie
Mondraue zaharra inguraketan euen harresixen 
bertan euen Gerraneko jauretxie; San Frantzisko 
eleixien aurrien eta Olarte kalien hasieran.

Donostian jaixo zan Juan Karlos Gerra 
heraldistie (1860-1941), eta Mondrauen bizi izen 
zan. Euskaltzale haundixe izen zan, eta Euskal 
Herriko armarrixek, genealogixek eta leiñu zaharrak 
inbestigau zittuen. Gaiñera, euskerazko kantu 
zaharren kolekziño inportante bat atara euen.

1941eko oktubrien 2xen hil zan, Mondrauen. 
Gerraneko etxie, barriz, 70eko hamarkadan bota 
euen; etxiek eta banku bat egin zittuen han.

Maximo Letona: "Sasoi baten aixkoran dotore eitten naixuan"

23. zenbakia  1989-05-19

MIrArI AltubE  |  arrasate

Guraso askoren kezka den nera-
been marihuana kontsumoaren 
gainean jardun zuen eguenean 
AGIPAD elkarteko psikologoa 
den Pakita Mateos adituak.
kalamu kontsumoaren datuek zer 
diote? Noiz hasten dira eta zein 
portzentajek kontsumitzen du?
Batez beste, 13 eta 14 urte artean 
hasten dira. Deustuko Unibertsi-
tatea 1981a ezkero dabil drogen 
kontsumoa ikertzen, eta 2012ko 
datuek diote 12 eta 20 urte bitar-
teko gazteen artean %35,3k noiz-
bait probatu dutela; %29,2k azken 
urtean kontsumitu dutela; eta 
%19,10ek azken hilabetean. 2002an 
izan genuen igoera garrantzitsua 
eta ordutik hona jaisten doa apur 
bat kontsumoaren eboluzioa.
gurasoak kontziente dira marihua-
na euren seme-alaba nerabeen 
inguruan dagoela?
Denetik dago. Egun nerabeak 
hezten dabilen belaunaldiak ondo 
ezagutzen du kalamua; ez hori 
bakarrik, kontsumitzaileak ere 
izan daitezke, baina kontziente 
diren… Batzuek nahiago dute 
pentsatzea eurenaren inguruan 
ez dagoela halako substantziarik. 
Beste guraso batzuek, ostera, ondo 
ezagutzen dute errealitatea.
Eta marihuanaren kontsumoak 
dakartzan arriskuen berri badute?
Nerabeek ez dute arriskurik ikus-
ten; tabakoa arriskutsuagoa dela 
uste dute. Hor lan handia dago 
egiteko, mendekotasuna eragin 

dezakeela jakinarazi, adibidez, 
kosta egiten zaielako ulertzea. 
Familiek ere badute akats hori. 
Guraso batzuek arazo handi bat 
bezala bizi dute, baina xehetasu-
netan sartu barik, errealitatetik 
urrun; eta beste batzuek, ostera, 
garrantzia kentzen diote: "Pro-
duktu naturala da, guztiok egin 
dugu noizbait…". Nerabeen kon-
tsumoa eta helduena, baina, oso 
kontu diferenteak dira.
Nerabe batek zein arrisku ditu?
Edozein substantziaren aurrean 
dute arrisku handiagoa. Izan ere, 
garapen fisikoa oraindik bukatu 
barik dago, eta demostratuta dago 
garuna, nerbio sistema… erabat 
garatu barik daudenean kaltega-
rriagoa dela. Gainera, zenbat eta 
gazteagoa izan, arriskurik gabe 
kontsumitzeko orduan eta ahalmen 

txikiagoa dute; esan dezagun pen-
tsatu gabeko kontsumoak direla, 
zentzu txikiagoarekin egindakoak… 
Zenbat eta lehenago hasi, orduan 
eta lehenago engantxatuko dira.
seme-alabei pentsarazteko eurekin 
hitz egitea aholkatzen da, baina 
zelan hitz egin nerabe batekin?
Kontu handiarekin. Egia da kon-
tu batzuen gainean ez dutela ber-
barik egin gura izaten, gehienetan 
txapa jausiko zaiela dakitenean… 
Baina berba egin egin behar da, 
batez ere kezkatzen duten gaien 
gainean. Eta drogak oso gertuan 
dituzten kontua dira, ez garran-
tzitsuena, ezta bakarra ere, baina 
bai hor duten kontua. Eta lagu-
nekin ateratzen denean sor dai-
tezkeen egoeren gainean ez bada 
berba egiten ez da konektatuko 
nerabe horrekin. Horretarako, 
baina, gurasook ere trebetasun 
batzuk garatu behar ditugu, sarri-
tan ez ditugunak.
seme-alabek kontsumitzen dutela 
jakinda, zer egin?
Hainbat jarraibide daude; garran-
tzitsuena da ez estutzea gehiegi, 
ez hartzea bat-bateko erabakirik. 
Ez ikusiarena ez da egin behar, 
baina ezta kontu ikaragarrian 
bihurtu ere; neurrian hartu dena. 
Gomendatzen dugu egoera beha-
tzea, nerabearekin harremana 
duten beste heldu batzuei lagun-
tza eskatzea, eta zergatik kontsu-
mitzen duen aztertzea, ez delako 
berdina probatzearren egitea edo 
arazoetatik urruntzearren. Hortaz, 
lehenengo nerabe horrengana 
hurbildu behar da eta gero horren 
kontsumora, ez alderantziz.

Pakita Mateos.  |   larraitz zeberio

Pakita Mateos | Psikologoa

"Nerabeen marihuana 
kontsumoa eta helduena 
oso kontu diferenteak dira"
aGiPaD elkarteko Pakita Mateos psikologoa 
gurasoekin izan da marihuanaren gainean jarduten

M.A.  |  arrasate

Musakola auzoko erretiratuen 
etxean dagoen taberna erabiltze-
ko eta ustiatzeko lehiaketa deia 
egitea erabaki du Arrasateko 
Udalak. Joan den eguaztenean 
egindako Tokiko Gobernu Batza-
rrean hartu zuen erabakia, eta 
baldintza pleguak onartu. 

Lehiaketa deialdia Gipuzkoa-
ko Aldizkari Ofizialean argitara-
tu ostean hamabost egun natu-
raleko epea izango dute intere-
satuek eskaintzak aurkezteko. 
Izen-emate orria bakarrik aur-
keztu beharko da, Biztanleen 
Arreta Zerbitzuan. Argibide gehia-
go gura duenak Udaleko Gizarte 

Zerbitzuetara jo dezala, edo tele-
fonoz deitu (943 25 20 07).

Urtebete, gero luzatzeko 
Urtebeterako kontratua egingo 
du Udalak, behin betiko adjudi-
kazio egunetik hasita, eta urte-
betez luzatzeko aukera izango 
da –gehienez ere lau urte arte; 
hau da, 2018a arte–, bi aldeak 
ados egonez gero. Zerbitzuaren 
ardura jasotzen duenak 1.200 
euroko behin betiko bermea eza-
rri beharko du. 

Erretiratuen etxea Gipuzkoa 
etorbidean dago eta Musakola 
auzo inguruko erretiratu askoren 
topaleku da.

Musakolako erretiratu 
etxeko taberna ustiatzeko 
dei egin du Udalak
Urtebeteko kontratua izango da, luzatzeko 
aukerarekin, betiere bi aldeak ados badaude

Independentziaren bidean zen-
bat gara? galderari eta horren 
inguruko beste hainbati eran-
tzuteko asmoarekin elkartuko 
dira Floren Aoiz, Anjel Rekal-
de eta Txente Redondo eguaz-
tenean, hilak 28, Kulturateko 
areto nagusian (19:00). Zuzta-
rrak Errotuz elkarteak anto-
latutako mahai-ingurua da.

Independentziaren 
gaineko mahai-ingurua 
dago eguaztenean

Ekainaren 7an, zapatua, izan-
go da Besaide Mendizale 
Elkarteko beteranoen irteera. 
Nafarroa aldera egingo dute 
oraingoan. Izena emateko edo 
argibide gehiagorako, Besai-
deren bulegora jo gaur, bihar 
edo etzi 19:00etatik 20:00etara 
(943 77 30 66); azken eguna 
ekainaren 2a da.

Besaideko beteranoak 
Nafarroara joango dira 
ekainaren 7an

M.A.  |  arrasate

Victor Küppers (Eindhoven, 
1970) irakasle, hezitzaile eta 
hizlariak Vivir la vida con sen-
tido liburua aurkeztuko du 
eguenean, maiatzak 29, Kultu-
rateko areto nagusian (19:00).

Pasioa eta gogoa 
"Pasioz eta gogotsu" bizi iza-
teko jarreren gaineko liburua 
aurkeztera dator Bartzelonan 
bizi den idazle eta hezitzaile 
ezaguna. Hauxe dio hark: 
"Bizitza zoragarria dela uste 
dut. Nire bi berbarik gustu-
koenak dira pasioa eta gogoa, 
eta benetan uste dut zentzua 
duen bizitza bakarra dela 
zentzudun bizitza".

Jarrera eta gaitasun pertso-
nalen kudeaketan eta trebetasun 
komertzialen garapenean jar-
duten duen adituak ikusleen 
galderak ere erantzungo ditu 
eguenean, Kulturaten. 

'Vivir la vida con sentido' liburua 
aurkeztuko du Victor Küppersek

Victor Küppers.  |   eMociones



2014-05-26  |  astelehena  |  gOIENA16 bergara

I.g.  |  bergara

Herriko Musika Eskolak antola-
tzen duen ekitaldia Bergarako 
udal pilotalekuan egingo da, eta 
19:00etan hasiko da. 

Udaberriko kontzertu hone-
tarako sarrerak salgai daude 
dagoeneko Bergarako Musika 
Eskolako idazkaritzan. Emanal-
dira joan nahi duten helduek lau 
euro ordaindu beharko dituzte, 
eta haurrek, berriz, bi. 

Kontzertua amaitu ondoren, 
afaria eta dantzak egongo dira 
pilotalekuan. Emanaldi osteko 
jai honetara joan nahi dutenek 
ere, idazkaritza erosi beharko 

dituzte sarrerak. Hauek baina, 
garestiagoak izango dira. Hau-
rrentzako sarrera sei euro kos-
tako da. Helduek, aldiz, hamasei 
euro ordaindu beharko dituzte, 
kasu honetan baina, afarirako 
sarrera ordaintzen dutenek, kon-
tzertua barne izango dute.  

Helduentzako hitzaldia
Emanaldia baino egun bat lehe-
nago, maiatzaren 28an, eguazte-
na, arratsaldeko 19:00etan Ber-
garako Musika eskolan, instru-
mentu edo kantuan ikasteko gogoa 
duten helduei bideratuta, hitzal-
dia eskainiko dute.

Musika eskolaren udaberri 
kontzertua eguen honetan

I.g.  |  bergara

Bergarako Sustar elkarteak 
antolatuta, kalamuaren ingu-
ruan jardungo dute Orain 
elkarteko kideak egubakoitz 
honetan. 

Kalamuaren arriskuei 
buruzko hitzaldia izango da, 
eta erretzaileak direnei zuzen-
duta egongo da saioa. Subs-
tantziari buruzko informazio 
zabala emateaz gain, kontsu-
moaren arrisku eta kalteei buruz 
ere mintzatuko dira hizlariak. 
Horrez gain, saioan, kalamua-
ren kalteak nola murriztu ere 
azalduko dute. 

Non eta noiz 
Ikus-entzunezko proiekzio baten 
laguntza izango duen kalamua-
ren inguruko hitzaldia eguba-
koitzean izango da 19:00etatik 
20:30etara Zabalotegi aretoan.

Kalamuaren kontsumoari 
buruzko saioa Zabalotegin

Kalamu sail bat.  |   goiena

I.g.  |  bergara

Herriko pilota entrenatzaile eza-
gunak botako du Pentekoste jaiei 
hasiera emango dion txupina. 
"Niretzako baino, herriko pilo-
tari egindako errekonozimendu 
bezala hartu dut proposamena", 
dio Reyes Azkoitiak.

Sorpresaz hartu du Azkoitiak 
Udalak egindako proposamena: 
"Isileko lan bat egitearen aldekoa 

naiz", esan du pilota entrenatzai-
leak. Ez da une gozoak bizitzen 
ari Azkoitia, izan ere pilota tal-
deko Luis Mari Gutierrezek iktus 
bat jasan berri du.  "Akaso beste 
une batean, ilusio handiagoa 
egingo lidake gonbita, dena den, 
zerbait positiboa bezala hartzen 
dut, eta nirekin pilotaren alde 
lan egin duten guztien izenean 
botako dut txupina".

Udaletxeko balkoian baina, 
Azkoitia ez da bakarrik egongo, 
bere lobak berarekin eroateko 
ideia dauka-eta. Bertatik bota 
ohi diren globo erraldoiak pilo-
tari gazteek botako dituzte-eta.

Narbaiza izango da Bitorianatxo
Aurten ere Blanca Narbaiza izan-
go da Bitorianatxo. Egubakoitzean 
Bergarako udaletxeko balkoian 
ikusiko dugu Narbaiza, baserri-
tar jantzita, jaietako zapiarekin 
eta Seminariotik jaitsi eta gero, 
jendeari festak ondo baino hobe-
to pasatzeko eskatzen.

Reyes Azkoitiak jaurtiko du aurten 
Mendekoste jaietako txupina 

Reyes Azkoitiak botako du Pentekosteetako txupina.  |   imanol gallego

ImANOl gAllEgO  |  bergara

Aitor Marauri, (Bergara, 1985) 
diseinatzailea da ogibidez. Egiten 
diharduen mila proiektuen artean 
beti ateratzen du bere herriko 
jaietako kartela egiteko denbora, 
nahiz eta Mendekosteetako lehia-
ketara ozta-ozta iritsi zen.
Ahaztu egin zitzaizun lehiaketako 
data?
Egia esan, proiektu ugari kudea-
tzen ditut aldi berean, eta Pen-
tekosteetako kartelaren data 
agendan eduki arren ahaztu egin 
zitzaidan. Zorionez, Axier Arbu-
lu lagunak gogorarazi zidan epea 
astelehenean amaitzen zela eta 
asteburuan egin nuen.
Zure ogibideak honetan lagundu 
egingo dizu.
Diseinatzaile izateak asko lagun-
tzen du, arlo teknikoa hobeto 
menderatzen duzulako, baina 
nire ustez bakoitzaren irudime-
na teknika baino garrantzitsua-

goa da. Teknika hasieratik bukae-
rara menderatu arren ez baduzu 
gai edo ideia on bat garatzen, ez 
du ezertarako balio.
Bergarako kartel lehiaketetara ez 
ezik kanpokoetara ere aurkeztu 
zara?
Bai, baina gainontzeko herrietan 
ez dut zorte bera izan.
Zein da zure ametsetako kartel 
lehiaketa?
San Ferminetakoa, ideia on bat 
dudanean aurkeztuko naiz.
lehiaketa bakoitzera kartel asko 
aurkezten duen horietako zara?
Gustatuko litzaidake, baina boze-

to asko egin eta gero, ideia baka-
rra garatu, eta hori aurkezten 
dut. Ez dakit zergatik, baina 
gehienetan kartela lantzen hasten 
naizenean burura etortzen zaidan 
lehen ideia da azkenean kartel 
bihurtzen dudana.
Teknika jakin bat erabiltzen duzu?
Ez. Aratusteetakoa adibidez, 
argazki bat zen, eta hau berriz, 
ordenagailuz egindakoa. Ideiak 
eskatzen dit zein teknika erabili. 
Pentekosteetako kartelean adi-
bidez, bogan dagoen 'flat desing' 
edo diseinu laua erabili dut. 
Nola burutatu zitzaizun erraldoien 
kartela?
Youtubetik, bertan erraldoiak 
ikusteaz gain herrian oso entzuna 
de abestia ageri zen eta hori eus-
karatuz sortu dut izenburua.
Egitaraua ikusita ezin da kartel 
aproposagoa izan.
Konturatu naiz, aurten, herriko 
erraldoiez gain, kanpokoak ere 

izango ditugula. Kasualitatea 
izan da, nik ez nekien ezer.
Erraldoi eta buruhandien atzetik 
joaten zara?
Gogoan daukat gaztetan, euren 

atzetik korrika ibiltzen nintzela, 
orain aldiz, txosnetan denbora 
gehiago ematen dut.
Kartel lehiaketa irabaztea diru edo 
ohore kontu bat da?
Zure lana herriko txoko askotan 
ikustea pozgarria da oso. Etxekoek, 
lagunek... jende askok ikusiko du 
nire lana, eta hori ez da diruz 
ordaintzen.
gainontzeko lanak ikusi zenituen?
Noski, bergara.net webgunean 
ikusi nituen, eta nire gustukoena 
ere aukeratu nuen.

Aitor Marauri diseinatzailea kartel irabazlearekin.  |   a.m.

aitor Marauri | Mendekoste jaietako kartel irabazlearen egilea

"Kartelean teknika baino, 
ideia garrantzitsuagoa da"
aurtengo mendekoste jaietako kartel lehiaketa irabazi baino lehen, 
aitor maraurik 2013. urteko aratuste festetako kartel irabazlea ere egin zuen 

"gehienetan lehen 
ideia izaten da 
kartel bihurtzen 
dudana"

"gaztetan erraldoi 
eta buruhandien 
atzetik egiten nuen 
korrika"

O H A R R A K

Bergarako equok 
Batzarra egiNgo du 
egueNeaN
Europako hauteskundeak pasa 
eta gero, Equo alderdiak, dome-
kako hauteskundeak ez ezik, 
gertuagoko gaiak jorratzeko 
batzarra deitu du. Bilera eguen 
arratsaldean (19:30) kultura 
etxean egingo dute, eta eko-
nomia eta herrigintzaz jar-
dungo dute. Batzar irekia 
izango da, eta jendearen ekar-
penak oso estimatuak izango 
dira. Antolatzaileek aurrera-
tu moduan, batzarrean lau 
gai jorratuko dituzte: Hautes-
kunde europarraren gorabehe-
rak, kooperatiba energetikoak, 
Fiare bazelako banku etikoen 
jarduerak eta oparitu zuhaitz 
bat egitasmoa.
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Maider Galartza ipuin kontalariak 
bi saio egingo ditu aste honetan: 
bata, nagusiendako; eta bestea, 
umeendako. 

Emakume basatia izenburua-
rekin egingo du helduendako 
saioa Maider Galartza kontalariak 
eguaztenean, hilak 27, 19:00etan, 
osoko bilkuren aretoan. Doan 
izango da, eta kontakizunean, 
gizarteko hainbat esparrutan 
aurkitzen dituen oztopoei aurre 
egiten dien emakumearen istorioa 
kontatuko du Galarzak. 

Umeendako saioa 
Egubakoitzean, hilaren 30ean, 
bestalde, umeendako ipuin kon-
taketa saioa egingo du Maider 
Galartzak Udal Liburutegian. 

Ipuinak mara mara izeneko 
emanaldia egingo du eta bi saio 
eskainiko ditu: 18:00etan, 3 eta 5 
urte arteko umeendako; eta 

18:30ean, 5 urtetik gorako neska
-mutikoendako. Bada, Udal Libu-
rutegiko saio horiek ere doan 
izango dira. 

Maider Galartza.  |  goiena

Abodi.  |  goiena

'Emakume basatia' helduendako 
ipuin kontaketa saioa hilaren 27an
Maider galartzak egingo du, osoko bilkuren aretoan, 19:00etan, debalde

B
adatozkigu Pentekosteak 
ekintza ugari eta progra-
mazio oparoarekin. Herri-
ko kaleak jendez gainez-

ka giro apartarekin. Haur, nera-
be, heldu zein nagusiak jai giroan 
murgilduz. Musika, txapliguak, 
kale animazioa, barrakak…  

Ekainaren 6an, arratsaldeko 
zortzietan herriko plaza jendez 
lepo hain ezaguna den gure Bito-
rianatxoren zain. Kuadrilla askok 
kolore ezberdinetako kamiseta 
edo blusa jantzita. Jarduneko 
zapi urdinak lepoan jarrita, iru-
dia eta euskararen aldeko esaldia 
agerian duela. Aurtengo lema 
aintzat hartuta, gau eta egun 

euskara lagun, herriko jaiak eus-
karaz gozatzera gonbidatzen zai-
tuztet. Goazen herriko kaleak 
euskaraz betetzera, euskal giroa 
bultzatzera. Ez al dago euskal 
musika alaia dantzarako? Harre-
man eta lagun berriak zergatik 
ez euskaraz? Probatu al duzu 
euskaraz ligatzen?

Gaur egungo globalizazioak 
zailtasun eta oztopo batzuk jarri 
arren, norberaren esku ere asko 
dago. Euskaldunok euskaraz 
gozatuz, euskaraz ez dakitenak 
ere guregana erakarriko ditugu. 
Euskaraz bizitzeko autua egiteko, 
ezinbestekoa da euskararekin 
gozatu eta bizipen positiboak 
izatea. Horretarako jaiek aukera 
paregabea eskaintzen digute, 
aprobetxatu dezagun!

Txapliguen 
hotsa!

SAIOA 
gArItANO

n i r e  u s t e z

"goazen herriko 
kaleak euskaraz 
betetzera"

Urrian iritsiko da 
'Peter Pan' Euskaldunara

jON mOñux  |  bergara

Urriaren 25ean eskainiko dute 
euskara hutsean egindako antzer-
kia, 19:30ean. Izugarrizko arra-
kasta izan du Euskal Herriko 
txoko desberdinetan Bergarako 
Musika Eskolako lantaldeak 
antolatu eta antzeztutako Peter 
Pan musikalak. Hori dela eta, 
Bilboko Euskaldunara joateko 
aukera aurkeztu zaie bergararrei 
udazkenean. 

Hainbat emanaldi egin ditu 
Pikupe produkzioak aurrera 
eraman duen musikalak. Ber-
garan egin zuten estreinaldia 
orain dela urte bat baino gehia-
go. Bertan, hiru saio eskaini 

zituzten, eta harrezkero, beste 
zazpi emanaldi egin dituzte. 
Elgetako Espaloian, Elorrion, 
Donostiako Kursaalen, Iruñeko 
Baluarten eta Gasteizeko Bue-
sa Arenan ikusi ahal izan da 
Peter Pan musikala.

Istorioa haur eta gazteei 
zuzendua dagoela badirudi ere, 
antzerkiak adin guztietako eus-
kaldunak erakarri ditu. Istorioak, 
antzezpenek, abestiek eta deko-
razioak, hasiera-hasieratik harra-
patzen dute ikuslea. 

Peter Pan antzerki honek, 120 
artistatik gora ditu, eta ia denak 
bergararrak dira. 75 haurrek, 10 
helduk eta 25 musikarik osatu-

tako orkestrak, magiaz eta musi-
kaz beteko dituzte Euskalduna 
Jauregiko txokoak, zapatu gau 
batean familiarekin gozatzeko 
saio ezin hobean.

Euskaldunarako sarrerak 
Bilboko Euskalduna Jauregian 
egingo den Peter-Pan musika-
laren emanaldiak hamabost 
euroko kostua izango du. Eus-
kaldunako leihatiletan, Piku-
peko bulegoan, eta www.eus-
kalduna.com, www.ticket.kutxa-
bank.es eta www.pikupe.com 
webguneetan daude eskuraga-
rri urriaren 25eko emanaldira-
ko txartelak.

hego euskal herriko hiru hiriburutan antzeztu ostean 
bilbon du hurrengo hitzordua ikuskizunak

Peter Pan eta Hook kapitaina.  |   goiena

j.m.  |  bergara

Aurreko urtean bezala, aurten 
ere kultura kalera ateratzeko 
egitasmoa jarriko du martxan 
Bergarako Udalak eta herriko 
kultur eragileek osatutako lan-
taldeak. Hori dela eta, 2014ko 
Kultura kalera eguna antola-
tzeko, bihar arratsaldean bile-
ra irekia egiteko deialdia zabal-
du Bergarako Udaleko kultura 
zerbitzuak. 

Arratsaldeko zazpietan hasi-
ko dute bilera udaletxeko ple-
no aretoan. Irekia denez, Uda-
leko ordezkariez eta kultur 
eragileetako kideez gain, Kul-
tura kalera egunean interesa 
duen edozein herritarrek par-
te hartu ahalko du batzar hone-

tan. Eguna zehaztua ez dagoen 
arren, aurten ere, irailean 
irtengo da kultura kalera. 

Egunaren helburuak 
Kultura kalera egunak, herriko 
kultura eta ondarea uztartu 
nahi ditu. Hori dela eta, herri-
ko kultur eragileek euren abi-
leziak erakusteko aukera ezin 
hobea izango da aurtengo Kul-
tura kalera eguna ere. 

Pasa den urtean, irailak 
21ean, Kultura kalean egitas-
moaren barruan, Bergarako 
kulturgintzako hainbat artistek, 
dantza ikustaldiak, musika 
emanaldiak, tailerrak edota 
arte erakusketak egin zituzten 
herriko erdigunean zehar.

Kultura kalera eguna antolatzeko 
bilera irekia egingo dute bihar 

j.A.  |  bergara

Pol-Pol Mendi Taldeko betera-
noak Pirinio aldera joango dira 
datorren ekainaren 1ean. Abo-
di mendilerroan pasako dute 
eguna eta 6 ordu inguruko ibil-
bidea antolatu dute. 

Goizeko 6etan irtengo da 
autobusa frontoitik eta joan 
nahi duenak eskuragai ditu 

txartelak elkartearen bulegoan 
20 euroren truke. 

Abodi inguruak 
Nafarroako pirinioetan kokatzen 
da Abodi eta Orhi da tontor 
nagusia. Irati eta Salazar hara-
nak banantzen ditu eta iraupen
-eskia praktikatzera jende asko 
hurbiltzen da bertara. 

Abodira joango dira Pol-Pol Mendi 
Taldeko beteranoak ekainaren 1ean
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Ingurumen izaera duten proiek-
tuak babesteko udalaren diru 
laguntza hiru taldek jasoko dute 
aurten: Txirrinkak, AMETek eta 
Aranzadi zientzia elkarteak.

Aurten egiteko 
Txirrinka taldeak, bizikletaren 
erabileraren aldeko hainbat sen-
tsibilizazio eta kontzientziazio 
kanpaina egiteko egitasmoa aur-
keztu zuen diru laguntza eskaria 
egin zuenean; Espeleologia tal-
deak, Urzulo 2014 izeneko proiek-
tua gauzatzeko eta Arantzadi 
zientzia elkarteak, berriz, Txo-
ribox izeneko egitasmorako,hau 
da, Gipuzkoan, ingurumen hezi-
keta habia-kutxekin lantzeko 

egitasmoa. Diru laguntzen oina-
rrietako bat zen eskaera egiten 
zuen taldeak Oñatin izan behar 
zuela egoitza eta lan jarduna. 
Aranzadi zientzia elkarteak ez 
du baldintza hori betetzen, baina 
proiektuak Oñatirako ere inte-
resa izan dezakeela ondorioztatu 
du udaleko Ingurumen batzor-
deak. 

Gehienezko muga bat ere 
finkatuta zegoen: 6.000 euro gehie-
nera. Hala, eta aurtengo deial-
dirako 15.000 euroko diru parti-
da zegoela kontutan hartuta, 
Txirrinkari, 6.000 euro emango 
dizkio, espeleologia taldeari ia 
5.800 eta Arantzadi Zientzia elkar-
teari ia 2.500 euro. Proiektuak 
aurten egin beharko dituzte.

Ingurumen izaerako hiru proiektu 
babestuko ditu aurten Udalak

Aloña Mendiko espeleologia taldearen irteera bat.  |   amet

goiena

Lanean kafe bat hartzeko tartetxo bat hartu, kafe makinara joan eta 
bi tximeleta erraldoiekin egin zuen topo Oñatiko gazte batek. Biak 
ziren berdinak, eta biak handiak. Eta biak kafezaleak, antza. Harridura 
sortu zuten gaztearengan, eta hartutako kafearen ontzia euren 
ondoan jarri eta argazkia atera zien. 

Tximeleta erraldoi kafezaleak

O.E.  |  oñati

Azken bost urtetan errenta 
aitorpena euskaraz egin duten 
oñatiarren portzentajea %8tik 
%21,5era pasa da. Datu horixe 
jaso du, beste batzuen artean, 
errenta aitorpena egiteko uda-
lak banatu dituen informazio 
orrietan. Joan den urtean, bos-
tetik batek egin zuen euskaraz 
errenta aitorpena Oñatin. 

Izan ere, Udalerri Euskal-
dunen Mankomunitateak mar-
txan jarri duen kanpainarekin 
bat egin du Oñatiko udalak eta 
errenta aitorpena euskaraz egi-
teko aukerak eta baliabideak 
badaudela adierazteko eskuo-
rriak banatu ditu Udalak, herri-
tarrei horretarako gonbidapena 
eginez. Ekainaren 25a da azken 
eguna egiteko. 

Igo egin da errenta aitorpena euskaraz 
egiten duten oñatiarren kopurua

B
ata besteari begira 
daude, disimuluz. 
Bestearen  egonezi-
na aztertuz, besteak 

praketan eta aurpegian 
dituen zimurrei begiratuz, 
zer lanetan aritu ote den, 
zer esperientzia ote duen 
asmatu ezinik. Disimuluz 
elkar arakatzen.

Bi alde batean daude ese-
rita eta hirugarrena aurreko 
aulki-ilaran. Gela oso txikia 
da. 

Gazteenak 45 urte ditu, 
azken bi urtetako langabeziak 
ez dizkio esku zartatuak 
leundu. Orain izerditan ditu. 
Bikoteari lana aurkitu due-
la esan nahiko lioke elka-
rrizketatik etxeratzean; ea 
gaurkoan.

Zapata marroiak dituenak 
somnifero kaxa izaten du 
logelako gau-mahaian, pila-
tutako fakturen gainean. 
Normalean ez du jakiten 
noiz egin negar, alabak ohe-
ratu aurretik edo ondoren. 
Lana lortuz gero konpondu-
ko liratekeen gauzen zerren-
da darabil buruan. Ea gaur-
koan.

Aurrez aurre eserita 
dutena aspaldi hasi zen hotza 
sentitzen, beso hezurtsu bat 
balitza bezala gerria estutzen 
dion hotza. Bere burua izoz-
kailuan sartu eta oharra utzi 
nahiko luke atean, guztia 
konpontzen denean handik 
atera eta desizozteko eskatuz. 
Lan honek gauzak hobetuko 
lituzke ordea, oreka pixka 
bat emango lioke oraindik 
guztiz erori ez denari. Ea 
gaurkoan.

Zabaldu da azkenean 
bulegoko atea. Hirurek begi-
ratu diote bertatik irten 
denari. Jarri duten aurpegia 
ikusita, lan baldintzak kas-
kartu, soldata jaitsi eta lanor-
duak igota ere hirurek ere 
edozeri baietz esango lioke-
tela iruditu zaio...

Gero langile baten herio-
tzaren osteko galdera eto-
rriko da: Zergatik ez ote zuen 
arnesa jantzi?

Ea 
gaurkoan...

n i r e  u s t e z

AINhOA  
NEgEruElA

Datorren asteburuan dira 
Errekaldeko jaiak eta antola-
tu dituzten ekitaldien artean, 
bosgarren goitibehera lehia-
keta egingo dute. Zapatu arra-
tsaldean izango da, Larrain 
Gain elkartetik Santa Marina 
arte. Izena internet bidez eman 
behar da eguaztena aurretik 
helbide honetan: www.foto-
motor.es. 

Goitibehera lehiaketan 
izena emateko epea 
bukatzear nago

I.g. / O.E.  |  oñati

Oñatiko Naturzaleak elkarteak 
naturaren balioa jasotzen duten 
informazio panelak jarri ditu 
herriko hiru gunetan. Olapoton, 
San Martinen eta Santa Lutzian 

jarri ditu, hor bizi diren anima-
li eta landareen berri emanez. 

Altxorra 
Guztira sei panel jarri dituzte 
hiru parke horietan. "Olapototik 

kanpo, baina zelai inguruan, ere 
jarri dugu bat, baserriaren gai-
neko informazioarekin", zehaztu 
du elkarteko kide den Iker Novoak. 
Eta gaineratu du: "Herriko erdi-
gunetik gertu dauden tokiak dira. 

Olapotokoa, gainera, oso natura-
la da, harizti handia dago. Santa 
Lutzia eta San Martineko par-
keetan, aldiz, harizti motzak 
daude, zaharrak dira, baina oso 
baliotsuak haiek ere". 

Informazioarekin batera, Iña-
ki Zarrak egindako marrazkiak 
daude jarritako paneletan. "Bakoi-
tzean, gune horretan bizi ohi 
diren animalia eta landareen 
marrazkiak dira. Adibidez, ami-
lotxak, katagorriak edo azeriak", 
dio Novoak. "Gura duguna da 
herritarrak ikustea eta jakitea 
ze animalia eta landare ditugun 
herriko erdigunetik gertu dauden 
guneetan ere, altxorra da hori
-eta", gaineratu du. 

Ur-zozoa 
Oñatiko Naturzaleak elkartea 
joan den urtean sortu zuten. 12 
lagun inguruk osatzen dute 
egun taldea. "Oñatik balio han-
dia du naturarekiko eta agian 
horixe falta zen, taldetxo bat 
gure natura aztertzeko eta duen 
balioa  zabaltzeko. Orain arte, 
batetik, errekan zentratu gara. 
Errekaren eta duen fauna eta 
floraren egoera zein den azter-
tu dugu. Horren barruan, ur-
zozoari jarraipena egin diogu. 
Tamaina ertaina eta paper zuria 
du, eta korrontea dagoen ur 
garbitan ibiltzen dira. Oñatin 
zenbat dauden eta non bizi diren 
aztertu dugu, adibidez", azaldu 
du Iker Novoak. Herriko lan-
daretzaren inguruko inbentarioa 
ere egiten dihardutela gaine-
ratu du.Naturzaleak elkarteak San Martin parkean jarri dituen informazio paneletako bat.  |   o.e.

Herriko naturaren balioa 
jasotzeko lanean ari dira 

Joan den urtean sortu zen naturzaleak elkarteak dihardu lan horretan 

sei informazio panelak jarri dituzte herriko hiru gunetan
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MIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Loramendi literatura lehiaketako 
25. edizioak baditu saridunak; 
eguenean elkartu ziren udaletxe 
zaharrean guztiak. Loramendiko 
kideen esanetan jasotako lan gehie-
nak ipuinak eta bertsoak izan 
dira, eta "orokorrean oso maila 
ona" izan da, sariren bat edo bes-
te eman barik utzi arren. 

Saria jaso dutenak 
Zortzi eta hamasei urte bitarteko 
gazteei zuzendutako lehiaketako 
sarituek pozik jaso zituzten oroi-
garria eta bonoa. Hona sarituak: 
Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mai-
lakoen artean: ipuinetan, Uxue 
Agirre eta Ibai Sanz; bertsotan, 
Peio Uribetxebarria eta Maddi 

Iñurrategi; eta deskribapenetan, 
Iker Iturbe eta Haizea Iturbe. 

LHko 5. eta 6. mailakoen artean: 
ipuinetan, Peru Ramos eta Unax 
Igartua; bertsotan, Malen Basabe 
eta Aimar Amaral; eta iritzi arti-
kuluetan, Uxue Uribetxebarria 
eta Amaia Uribetxebarria.

DBHko 1. eta 2. mailakoen 
artean: bertsotan, Ohiana Arana 
eta Haizea Arana; komikietan, 
Enara Seiler eta June Gastañaga; 
eta argazkizkietan, Kimetz Zaba-
la eta Eneko Mateos. Eta 3. eta 
4. mailakoen artean, sentimen-
duzko gutunetan, Ane Arrieta, 
eta Maialen Arrizabalaga eta 
Maialen Garai; bertsotan, Alba 
Egurza; eta argazkizkietan, Itziar 
Unanue eta Ainitze Biteri.

23 gaztetxok jaso dituzte Loramendi 
literatura lehiaketako sariak

Joan den eguenean saria jaso zuten neska-mutikoak antolatzaileekin.  |   M.a.

U
daberriarekin batera 
eguraldi ona etorri 
da. Horren ondorioz, 
udako oporretarako 

planak egiten hasi gara. Bai-
na ez da erraza oporrak anto-
latzea. Arazoak irteten zaiz-
kigu edonondik: Nora joan, 
zenbat egunetarako, bikote-
kidearen egutegiarekin nola 
moldatu…  eta umeak baldin 
badauzkagu konplikazio gehia-
go, haientzat leku aproposa 
topatu, beren gustuko ekintzak 
bilatu… Zenbat arazo eta zen-
bat gauza pentsatu egin behar 
ditugun...

Halako solasaldiek gogo-
rarazi didate beste mundutik 
etorria naizela. Mundu hartan, 
nire familiak ez zeukan arazo 
hori; nik ez nuen bizi, behin-
tzat. Etxea, eskola, kalea edo 
parkeren bat ziren gure lekuak 
urte osoan. Urtearen garaia-
ren arabera lagunekin edo 
senideekin egoten ginen. Pozik 
bizi nintzen mundu hartan. 
Besteak beste, oporren arazoak 
ezagutu barik. 

Orain badakit, nire mun-
dua, gehienak bezala, ez dago 
lehenengo munduko zerrendan 
sartuta. Euskal Herria, berriz, 
zerrenda horren barruan dago; 
hau da, gu geu lehenengo 
munduan bizi gara. Edozein 
modutan ere, ez daukagu nahi-
koa, dirudienez. Garai honetan, 
oporretara begira bizitza kon-
plikatu egiten zaigu. 

Baina begira, esango 
dizuet zein den nire mundua-
ren sekretua: ez daukagu 
oporrik! Pentsatu, zein pozik 
izango ginateke oporren ara-
zorik gabe, lan eta lan. Hemen-
d i k  k a n p o  b i z i  d i r e n 
moduan.

Oporren 
arazoak

n i r e  u s t e z

PAlOMA
MArtINEz

Felis beltran de heredia

Euskaldun ospetsuak, munduko tokirik ikusgarrienak, egunkarietako 
albisteak eta udalekutako kontuak izan zituzten bertsoetako gai joan 
den eguenean Eskoriatzako kiroldegian elkartu ziren Arizmendiko 
Almen guneko eta Luis Ezeizako neska-mutikoek. 10 eta 12 urte 
arteko ikasleek dotore jardun zuten bertsotan gurasoen aurrean.

Gazteak kontu kontari bertsotan 

M.b.  |  eskoriatza

Orain arte Eskoriatzako Joseba 
Iñurrategi pilotalekua zabalik 
egon da astegunetan 16:00etatik 
22:00etara eta asteburuetan egun 
osoan; baina azkenaldian apur-
keta asko izan dira, eta, egoera 
aztertuta, Udaleko Kultura 
batzordeak asteburuko ordute-
gia aldatzea erabaki du: aurre-
rantzean, eskariaren arabera 

bakarrik zabalduko da. Besteak 
beste, kristalak eta leihoak 
apurtzearekin batera, iturri bat 
bere lekutik atera dute eta zaka-
rrontziak eserleku edo futbolean 
aritzeko ate bezala erabiliak 
izan dira.

Esandako erabakia pilotale-
kuaren erabilerari buruzko 
parte-hartze saioetan hartu dela 
adierazi du iturri berak.

Aste bukaeretan eskariaren arabera 
bakarrik zabalduko da Udal Pilotalekua

Gazteek erabakiko dituzte Udaeroko 
ekintzak, 'Gazte Konkis' izan ezik
MIrIAN bItErI  |  eskoriatza

Berrikuntzekin dator aurtengo 
Udaero programa. Orain arte 
ekintzak aurretik zetozen zehaz-
tuta eta egitaraua itxita zegoen; 
aurten, baina, hori aldatzea era-
baki dute, eta Aretxabaletako eta 
Eskoriatzako gaztelekuetako nes-
ka-mutilek hezitzaileekin batera 
adostuko dituzte uztailaren 7tik 
11ra bitartean Gazte Udalekuak 
izeneko ekimenaren bueltan egin-
go diren ekintzak. 

Guztia zehazte aldera, ekai-
naren 23rako batzarra deitu dute 
Torrebaso parkean, 11:00etan. 
Udaeron izena emateaz gain, pro-
posamenak egin ahal izango 
dituzte gazteek; eta horiekin, 
eguneroko ekintzen egitaraua 
gertatuko dute.

'Gazte Konkis' Leixargaraten 
Hori, lehenengo asteari dagokio-
nez. Bigarrenean, uztailaren 14tik 
17ra doana, Gazte Konkis aben-
tura irteera errepikatzea eraba-
ki dute, azken bi urteotan horrek 
izandako arrakasta ikusita. Aur-
ten, Leixargarate aldera joango 
dira eta lau egun pasako dituzte 

han. Oraingoan ere telebista pro-
grama ezaguneko formatuan 
egingo dute: taldekako abentura 
lehiaketa izango da; gazteak lau 
taldetan banatuko dituzte eta 

nork bere kapitaina (hezitzailea) 
eta kanpamendua izango ditu. 
Irteera horretarako plazak muga-
tuak dira: hain zuzen, 40 lagu-
nendako tokia dago.   

Ekimen baterako zein beste-
rako izena eman behar da ekai-
naren 23a baino lehen. Gazte 
Udalekuak atalak 30 euro balio 
du; Gazte Konkis-ek, 20 euro. 

ekainaren 23an torrebaso parkean batzarra egingo dute bi herrietako gazteekin, 11:00etan

Aretxabaletako eta Eskoriatzako gaztelekuetako hezitzaileak programaren aurkezpenean.  |   Mirian biteri

AretxAbALetA-eSKoriAtzA

AretxAbALetA eSKoriAtzA

O H A r r A K

bAtzArrA udAL bideen 
ordenAntzAren hArirA
Udal bideak arautzen dituen 
ordenantzak eragiten dien 
herritarrek batzarra egingo 
dute sortu diren kezkak mahai 
gaineratzeko. Hilaren 29an, 
eguena, izango da, 20:30ean, 
Apotzagako auzo-etxean.

izenemAteA zAbALiK 
dAntzA modernoetAn
Egubakoitzean, hilak 30, amai-
tuko da dantza modernoen 
ikastaroan izena emateko epea. 
Interesatuek kiroletxe@esko-
riatza.net postan edo 943 71 53 
28 telefono zenbakian eman 
behar dute izena. Kiroldegiko 
bazkideek 25 euro ordainduko 
dituzte eta gainerakoek, 29 
euro.
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ubANE mAdErA  |  leintz gatzaga

Leintz Gatzagako udalbatzak 
martxoaren 21eko osoko bilkuran 
erabaki zuen bertako udal lan-
gile Mari Jose Ganboa izendatzea 
idazkari, Edurne Iturberen lekua 
betetzeko; bada, oraingo astean 
berretsi egin du eskoriatzarraren 
izendapena Gipuzkoako Aldizka-
ri Ofizialak.

Hori bai, horrekin batera, 
gogorarazi du izendapena eragi-
nik gabe geldituko dela idazka-
ritza lanpostu hori bitarteko 
funtzionario baten bidez edo arau-
diak lehenesten dituen eraren 
baten bidez betetzen denean. 

Bestalde, eta nahiz eta orain 
arte Leintz Gatzagak Eskoria-
tzarekin osatutako udal elkartea 

orain Elgetarekin osatu, Mari 
Jose Ganboak ez ditu Elgetako 
idazkari eginkizunak beteko.  
Izan ere, Gipuzkoako Aldizkariak 
azaltzen duenez, Elgetako Udalak 
idazkari propioa izendatu du, 
kasu horretan ere, harik eta bitar-
teko funtzionario baten bidez edo 
araudiak lehenesten dituen era-
ren baten bidez betetzen denera 
arte, hain zuzen.

Hauteskundeetako zerrendak 
Leintz Gatzagako idazkari berria-
ri dagokionez, nahiz eta GAOk 
asteon berretsi kargua, Ganboa 
hasita dago zeregin berriei aurre 
egiten, joan den martxoaren 25a 
ezkero. 

Idazkari berriaren izendapenaren 
gaineko erabakia, berretsita
Mari Jose ganboari esleitu dizkiote elgeta-leintz 
gatzaga udal elkarteko idazkari eginkizunak

leintz gatzaga

antzuola

mAIdEr ArrEgI  |  antzuola

Maila oneko "lan politak" eta 
"originalak" aurkeztu direla 
aurten azpimarratu du epai-
mahaiak. Nabarmentzekoa da 
txikien mailan izandako parte
-hartzea: "Inoiz baino parte-har-
tze handiagoa izan da lehen 
mailan, pozgarria benetan". 
Helduen mailan, epaimahaiak 
asko disfrutatu duela azaldu 
du. "Buruhausteak izan arren,  

maila altuko argazkiak jaso 
ditugu; politak, desberdinak 
eta originalak". 

Lehen saria Oier Peñagari-
kanok jaso du Herriaren ehiza 
argazkiarekin. Bigarrena, Ser-
gio Morenok, VdG lanarekin. 
Aipamen berezia Iker Aizkorbek 
jaso du, Lehen ordutan argaz-
kiarekin. Saritutako argazki 
guztiak Antzuola.com webgu-
nean daude ikusgai.

Oier Peñagarikanoren 'Herriaren ehiza' 
erretratuak irabazi du argazki lehiaketa 

Herriaren ehiza, 2014ko argazki lehiaketako irabazlea.  |   oier Peñagarikano

lArrAItz zEbErIO  |  elgeta

Bideberri mankomunitateak 
antolatuta, umeen adimen emo-
zionalaren gaineko prestakun-
tza saioak egingo dituzte egu-
notan Elgetan. Berez, 11 eta 12 
urteko ikasleei zuzendutako 
programa da. Eskola orduetan 
ordubeteko lau saio egingo dituz-
te ikasgela bakoitzeko. Saio 
horietan adimen emozionala 
landuko dute; besteak beste, 
enpatia, autoestimua, bulkaden 
kontrola, emozioen identifikazioa 
eta kudeaketa... Programak bi 
saio ere aurreikusten ditu ira-
kasleekin: lehenengoa programa 
azaltzeko eta bigarrena adimen 
emozionalari buruzko presta-
kuntza jasotzeko; talde dinami-
kak, egunerokotasunean gerta 
daitezkeen egoerak... 

Hirugarren zutabea gura-
soena da. Programak ordu eta 
erdiko saioa proposatzen du. 
Bertan, autoestimua, komuni-
kazioa, gatazken konponketa... 
landuko dira. Saio hori bihar, 
martitzena, egingo dute, 17:00e-
tan. Nahiz eta programa 11 eta 
12 urte bitarteko umeei zuzen-
duta egon, gurasoendako pres-
takuntza saioak ez du adin 
mugarik. 

ingeleseko eskolak
Guraso elkarteak, bestetik, zaba-
lik du 2014-2015 ikasturtera begi-
ra ingeleseko eskoletan izena 
emateko epea. Interesatuek umea-
ren izen-abizenak eta maila adie-
razi behar dituzte ekainaren 13a 
baino lehen. Oharra eskolako 
postontzia utzi behar da.

Bihar, umeen adimen 
emozionalari buruzko 
hitzaldia gurasoendako 
Datorren ikasturteko ingeleseko eskoletarako 
izen-ematea zabalik dago ekainaren 13ra arte

elgeta

Erretzeak eragiten dituen arriskuez ohartarazteko 
Elgetan izango da, barikuan, tabakoaren karpa
Maiatzaren 26tik 31ra Kerik Gabeko Astea izango da. Osasun eta 
udal arloetako eragileek aurten Debagoiena tabako-kerik gabe 
izeneko programa landu dute elkarlanean. Helburua da tabakis-
moa saihestea eta horrekiko mendekotasuna gainditzea. Anto-
latzaileen esanetan, ekimen soziosanitarioak beharrezkoak dira. 
Hala, barikuan, hilak 30, tabakoaren karpa izango dugu herriko 
plazan, 18:00etatik 21:00etara. Gizarteko sektore guztiak infor-
matu nahi dituzte, ez erretzeak dituen abantailak eta zaletasuna 
uzteko dauden baliabideak aditzera emateko. 

aramaio

Mari Karmen Garrido irakaslea eta Maite Del Rey gurasoa eskolako patioko horma-irudiaren ondoan.  |  Jokin bereziartua

jOkIN bErEzIArtuA  |  araMaio

Ikasleen artean balio hezitzaileak 
sustatu eta irakurzaletasuna bul-
tzatzeko, Ir a Kurrin Kurrin eki-
mena gauzatu zuen San Martin 
eskolak maiatzaren 9an, irakur-
keta dialogikoan oinarrituta. 
Liburu bat denon artean aukera-
tu, etxean irakurri –ikasleek zein 
gurasoek, aldi berean– eta gero 
denon artean komentatu zuten; 
Patxi Zubizarreta idazlearen Xia 
Tenzinen bidaia miresgarria izan 
zen aukeratutako liburua.

San Martin eskolak elkarbi-
zitzaren eta eskolako komunita-
tea osatzen duten guztien parte
-hartzearen aldeko apustua egin 
du eta horren barruan kokatzen 
da egitasmoa. Ideia, eskolako 
batzorde iraunkorrean sortu zen 
–irakasleak, gurasoak eta Udale-
ko ordezkariek osatzen dute– eta 
izena ikasleek eurek aukeratu 
zuten. Lehen Hezkuntzako 4. 
mailako ikasleek, euren gurasoek 
eta irakasle talde batek hartu 
zuen parte. Afari txinatarra, sola-
saldia eta jaia egin zuten egun 
horretan.

guztiek primeran pasa zuten
31 lagunek egin zuten bat ekime-
narekin, horietatik 17 ikasle. 
Balorazio "ezin hobea" egin dute 
parte hartzaileek eurek: "Balo-

razioa egiteko orriak pasa ditugu 
eta guztiak izan dira positiboak. 
Primeran pasa zutela esan digu-
te", adierazi du Mari Karmen 
Garrido irakasleak. Protagonistak 
ere, oso pozik: "Ume batzuk esan 
ziguten uste zutela solasaldia 
izango zela aspergarriena. Baina 
ez, saioa bera aparta izan zela 
esan ziguten. Gainera, batzuk 
hurrengo urtean eskolan egongo 
ez direnez etortzeko aukerarik 
izango zuten galdetu ziguten eta 
gehienek hurrengorako hainbat 
proposamen egin zituzten", dio 
Maite Del Rey gurasoak. 

Izan ere, hurrengo ikasturtean 
halako beste bi edo hiru saio 
egingo dituzte: "Berria da gure-
tako, Ir a Kurrin Kurrin aitzin-
daria izan da. Baina izan duen 
harrera ona ikusita, hurrengo 
ikasturtean bi edo hiru gehiago 
egiteko asmoa dugu. Irailean 
hasiko gara batzorde iraunkorrean 
lanean". Ideia berriei zabalik 
daude, baina formatua mantendu 
egingo dute: afaria, irakurketa 
dialogikoan oinarritutako sola-
saldia eta amaierako festa. 

Eskolako elkarbizitza eta parte-hartzea, 
irakurzaletasunaren bueltan garatzen
balorazio "ezin hobea" egin dute 'ir a kurrin kurrin' ekimenean parte hartu 
zuten ikasle, irakasle eta gurasoek; datorren urtean errepikatu egingo dute

esanak

"Harrera ona 
ikusita, gehiago 
egingo ditugu 
hurrengo 
ikasturtean"

mari karmen garrido   |   i r a k as l e a

"Solasaldia 
aspergarriena 
izango zela uste 
zuten; aparta 
izan zen"

maite del rey   |   g u r asoa
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K i r o l a
saskibaloia

jAgObA dOmINgO  |  arrasate

Bihotzekoak emateko moduko 
partiduak izan dira EBArako 
Lauko Finalekoak. Iturripek 
aspaldian izandako itxura one-
narekin eman zien ongietorria 
zapatuan Arrasatekoei, eta EBA 
mailara txartela lortzeko tal-
deari azken bultzadak eman 
zizkion bai durangokoen aurka 
baita azpeitiarren aurka ere. 

Bi norgehiagokak azken 
segundoetan erabaki ziren; zein 
baino zein estuago, baina zor-
teak, ondo egindako lanak eta 
zaleen kemenak etxekoen alde 

egin zuen. Finalerdietan, 42 
segundoren faltan Kintanaren 
hiruko saskiratzeak eman bazien 
garaipena etxekoei, atzo Gorka 
Arexolaleibak egin zituen killer 
lanak. Finala amaitzeko 59 
segundoren faltan, Oroz azpei-
tiarraren hirukoak markagailua 
52-54ean jarri zuen eta Iturripe 
isildu zuen. Hurrengo jokaldian 
baina, Arexolaleiba ez zen uzkur-
tu eta 44 segundoren faltan, 
Orozen aurpegian hirukoa sar-
tu zuen. Hurrengo jokaldietan 
defentsan gogor ekinez EBA 
mailako talde bihurtu dira zuri
-moreak.

Hasiera nahasi eta gogorra 
Zapatuko finalerdia estu eta 
larri irabazi bazuten, atzokoa 
ez zen gutxiagorako izan. Gai-
nera, Mikel Arexolaleibak belau-
nean min hartu zuen durango-
koen aurka eta atzo joko anto-
latzaile bakarra izan zuen 
Larreategik. Hori gutxi balitz, 

Ceciaga ez zegoen fisikoki ehu-
neko ehunean; hala ere, momen-
tu erabakigarrietan taldearen 
erantzukizuna bere gain hartu 
zuen eta puntu garrantzitsuak 
lortu zituen. 

Bi taldeak urduri kantxara-
tu ziren eta erasoan huts egite 
nahikotxo egin zituzten. Hala 
ere, minutuak aurrera egin 
ahala eskumuturrak berotu 
zituzten eta euren jokoa egiten 
hasi ziren. Lehen laurdena 
aurretik amaitu zuten etxekoek 
(20-18), baina bigarrena beste-
lakoa izan zen. 

Azpeitiarren saskiratze goiz-
tiar batek markagailua hogeira 
berdindu zuen, baina hurrengo 
bost minutuetan ez zuten sas-
kiratzerik lortu ez Arrasatekoek 
ezta Azpeitikoek ere. Erasoan 
hutsegite asko egin zituzten 
biek; zapatuan erraz sartzen 
ziren jaurtiketek finalean ez 
zuten uztaitik sartu nahi. Laur-
den parekatua izan zen, eta 

azken segundoan Gorka Are-
xolaleibaren hirukoak aurretik 
jarri zituen etxekoak (29-28). 

Aldagelatik bueltan Azpei-
tikoak indarberrituta kantxa-
ratu ziren eta 0-6ko partziala-
rekin aurretik jarri ziren. 
Hirugarren laurden horretan, 
epaileak ere protagonismoa 
izan zuen etxekoen aurka har-
tutako erabaki zalantzagarri 
batzuk medio. Hala ere, etxekoek 
burua hotz mantentzea lortu 
zuten eta azken minutuetara 
bizirik heldu ziren.

Pozak eragindako malkoak 
Iturripeko harmailak bero zeu-
den azken minutuetan, zaleen 
animoek nekatuta zeuden joka-

lariei indarra eman zien, eta 
amaierarako, hiru minuturen 
faltan, dena zegoen erabakitze-
ko (50-50). Ordurako, Ceciagak 
eta Arexolaleibak erasoan aurre-
ra pauso bat emanda zuten; 
baloiak erretzen zuen minutue-
tan erabakiak norbaitek hartu 
behar zituen eta bikoteak har-
tu zuen ardura emaitza ezin 
hobearekin (56-54). 

Azpeitiarren azken erasoa 
bikain defendatu ostean, pozak 
eta emozioak gainezka egin 
zuten eta txalo zaparrada opa-
ritu zieten zaleek jokalariei eta 
jokalariek zaleei. Batek baino 
gehiagok gainera malkoei ezin 
izan zien eutsi. Datorren urtean, 
gehiago.

Kintanaren eta 
arexolaleibaren 
hirukoei esker, 
EBa mailara

Merezitako saria lortu dute larreategiren mutilek 

Iturripe goraino bete dute zaleek asteburuan

Zapatuan omenaldia egin zioten Alebin mailako taldeari.  |   paco alvarezMikel Atxa finalerdian erasoan.  |   IManol sorIano

Ceciaga defentsa lanetan.  |   josetxo arantzabal

Gorka kintana 
jokalarIa

jaGoba Gamarra 
jokalarI ohIa

josu larreateGi 
entrenatzaIlea

Gorka arexolaleiba 
jokalarIa

jon basurko 
presIdentea

Paul isasa 
jokalarIa

"Klubaren garaipena izan da, 
hamabi jokalariena eta animatzera 
etorri diren guztiena; gogorra izan 
da, baina helburua lortu dugu".

"Jokatzen nuenean baino gehiago 
sufritu dut gaur! Sekulako giroa 
egon da harmailetan, aspaldiko 
oroitzapenak ekarri dizkit".

mikel arexolaleiba 
jokalarIa

"Aulkitik partidua ikustea oso 
gogorra izan da. Hala ere, helburua 
lortu dugu, ezin da gehiago eskatu, 
izugarrizko poza da".

jose mari balzateGi 
gazteen entrenatzaIlea

"Harrobiko jokalariak dira denak 
eta duela urte batzuk euren 
entrenatzaile izatea ere tokatu 
zait, benetan pozgarria da".

iker barbero 
jokalarIa

"Azpeitikoen azken jaurtiketa sartu 
egin behar zela pentsatu dut; ondo 
defendatutako jokaldia izan da, 
baina edozer gerta zitekeen".

alex astiGarraGa 
azpeItIako entrenatzaIlea

"Partidu oso estua izan da. 
Azkenengo erasoan saiatu gara 
baina ezin. Zoriontzea besterik ez 
zaigu geratzen, urte ona egin dute".

"Guztion garaipena izan da. Talde 
honetatik pasatu diren guztiona, 
gaur hemen ez daudenena ere: 
Arantzabal, Igoa, Anasagasti...".

"Urte osoa eman dugu hau 
lortzeko lanean. Entrenamenduetan 
gogor egin dugu lan eta merezitako 
saria izan da".

"Duela urte batzuk lortu genuen 
EBAra igotzea, baina diru 
kontuengatik ezin izan genuen jokatu. 
Datorren urtera begira lanean gaude".

"Lau urteko ibilbidearen saria da 
hau. Klubak gugatik egin zuen 
apustu eta gaurkoa, amaiera 
paregabea da; izugarrizko poza!".

Taldekideak EBA mailarako txartela ospatzen.  |   josetxo arantzabal

jAgObA dOmINgO
kazetarIa  |  

'jdomingo@goiena.com'

Aldez aurretik, 
zorionak!

ikusPuntua

H itz hauek Lauko 
finala jokatu 
aurretik idatzita 

daude; izan ere, EBAra 
txartela lortzeak –edo ez 
lortzeak– ezin du Ointxe!-k 
azken urteotan egin duen 
lanaren isla izan.

Sekulako denboraldia 
da aurten egin dutena, 
baina bidaia luzea izan da. 
Urte askotan saskibaloia 
eta Ointxe! gertutik bizi 
ostean, bost urtetik hona 
izan duen bilakaera 
sekulakoa izan dela uste 
dut. Benetan pozgarria da 
etxeko jokalariz osaturiko 
taldea kantxan ikustea; 
harrobikoak eta urteetan 
zehar elastiko zuri-morea 
defendatu dutenak. 
Gazteak baina ideia 
garbiekin eta lan gogorra 
egindakoak; horri ilusioa 
batuz eta momentu 
zailetan Kintana iceman-a 
ondoan izanda…

Bestetik, saski eskolan 
egiten ari diren lana ikusita 
urte askorako oinarri 
sendoa du Ointxe!-k. 

Hori bai, datorren 
urtean taldea EBAn 
ikustea, ikaragarria izango 
da.

emaitza

56-54
Mondragon unIbertsItatea

azpeItI-azkoItI
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hiruko saskiratzeak eman bazien 
garaipena etxekoei, atzo Gorka 
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baina, Arexolaleiba ez zen uzkur-
tu eta 44 segundoren faltan, 
Orozen aurpegian hirukoa sar-
tu zuen. Hurrengo jokaldietan 
defentsan gogor ekinez EBA 
mailako talde bihurtu dira zuri
-moreak.

Hasiera nahasi eta gogorra 
Zapatuko finalerdia estu eta 
larri irabazi bazuten, atzokoa 
ez zen gutxiagorako izan. Gai-
nera, Mikel Arexolaleibak belau-
nean min hartu zuen durango-
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ere, minutuak aurrera egin 
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aurretik amaitu zuten etxekoek 
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Azpeitiarren saskiratze goiz-
tiar batek markagailua hogeira 
berdindu zuen, baina hurrengo 
bost minutuetan ez zuten sas-
kiratzerik lortu ez Arrasatekoek 
ezta Azpeitikoek ere. Erasoan 
hutsegite asko egin zituzten 
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ziren jaurtiketek finalean ez 
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azken segundoan Gorka Are-
xolaleibaren hirukoak aurretik 
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Aldagelatik bueltan Azpei-
tikoak indarberrituta kantxa-
ratu ziren eta 0-6ko partziala-
rekin aurretik jarri ziren. 
Hirugarren laurden horretan, 
epaileak ere protagonismoa 
izan zuen etxekoen aurka har-
tutako erabaki zalantzagarri 
batzuk medio. Hala ere, etxekoek 
burua hotz mantentzea lortu 
zuten eta azken minutuetara 
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Pozak eragindako malkoak 
Iturripeko harmailak bero zeu-
den azken minutuetan, zaleen 
animoek nekatuta zeuden joka-
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Azpeitiarren azken erasoa 
bikain defendatu ostean, pozak 
eta emozioak gainezka egin 
zuten eta txalo zaparrada opa-
ritu zieten zaleek jokalariei eta 
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gehiagok gainera malkoei ezin 
izan zien eutsi. Datorren urtean, 
gehiago.
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da, baina helburua lortu dugu".
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jokalarIa
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lortu dugu, ezin da gehiago eskatu, 
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eta duela urte batzuk euren 
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"Duela urte batzuk lortu genuen 
EBAra igotzea, baina diru 
kontuengatik ezin izan genuen jokatu. 
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"Lau urteko ibilbidearen saria da 
hau. Klubak gugatik egin zuen 
apustu eta gaurkoa, amaiera 
paregabea da; izugarrizko poza!".

Taldekideak EBA mailarako txartela ospatzen.  |   josetxo arantzabal
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finala jokatu 
aurretik idatzita 
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txartela lortzeak –edo ez 
lortzeak– ezin du Ointxe!-k 
azken urteotan egin duen 
lanaren isla izan.

Sekulako denboraldia 
da aurten egin dutena, 
baina bidaia luzea izan da. 
Urte askotan saskibaloia 
eta Ointxe! gertutik bizi 
ostean, bost urtetik hona 
izan duen bilakaera 
sekulakoa izan dela uste 
dut. Benetan pozgarria da 
etxeko jokalariz osaturiko 
taldea kantxan ikustea; 
harrobikoak eta urteetan 
zehar elastiko zuri-morea 
defendatu dutenak. 
Gazteak baina ideia 
garbiekin eta lan gogorra 
egindakoak; horri ilusioa 
batuz eta momentu 
zailetan Kintana iceman-a 
ondoan izanda…

Bestetik, saski eskolan 
egiten ari diren lana ikusita 
urte askorako oinarri 
sendoa du Ointxe!-k. 

Hori bai, datorren 
urtean taldea EBAn 
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da.
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ImANOl bElOkI  |  oñati

Motor hotsa entzuteko aukera 
izan zen zapatuan Oñatiko Moto-
kroseko Cross-County modalita-
teko txapelketan. Moto Club Ziki 
Team taldeak antolatutako las-
terketa sei kategoriatan banatu 
zuten eta sailkapen orokorrean 
Borja Nieto izan zen lehena; Mar-
cos Beraza, bigarrena; eta Julen 
Huarte, hirugarrena.

Urte asko pasa badira ere 
motokros lasterketa bat Oñatin 
izan zenetik, sekulako ikuskizu-
naz gozatzeko aukera izan zen  
zapatuan. Izan ere, 80. hamarka-
datik ez da horrelako lasterketa-
rik egon Oñatin. Jendeak afizio 
handia duela erakutsi zuen, bete 
egin ziren-eta lasterketako tramu 
guztiak.

Balentria handia dutela era-
kutsi zuten lasterketan parte 
hartu zuten 80 inguru motor-gi-
dariek. Erresistentzia handia 
behar izan zuten bi ordu luzez 
zirkuituari biraka aritzeko eta 
hori nabarmena izan zen txapel-
ketaren azken minutuetan. Gai-
nera indarra ez ezik, teknika 
handia behar dela ere erakutsi 
zuten.

Bi tramu izan ziren zaleen 
gustukoenak. Lehena, enbor eta 
edukiontzien gainetik pasa beha-
rrekoa izan zen, eta bigarrena, 
malda arriskutsu eta zailena zena. 

Enbor eta edukiontzien gainetik 
pasatzerakoan erorketa ugari 
izan ziren. Batetik, lasterketa 
hasieran euri tanta batzuk jausi 
zirelako, eta bestetik, atzeko gur-
pilak enborrean trabatzen zire-
lako. Horrelakoak gertatzen zire-
nean antolakuntzakoak bertan 
ziren motorrei tiraka, beste motor
-gidariei trabarik ez egiteko eta 
ilarak ez sortzeko. 

Bigarren tramu gustukoenak, 
berriz, malda benetan gogorra 
zeukan. Tarte horretan, bi nora-
bide zituzten motor-gidariek. 
Ausartenek paretan gora igo zuten, 
bide motzena zelako; gainerakoek, 
aldiz, ibilbidea aldatu eta bide 
luzeagoa hartu behar izan zuten. 
Bide horretan antolakuntzakoez 
gain, ikusleek ere laguntza han-
dia eman zieten pilotuei, motorrak 
maldan behera ez erortzeko tira-
ka laguntzen. 

Ezer larririk ez
Erorketa batzuk izan ziren ibil-
bide guztian barrena, baina ez 
zen ezer larririk gertatu. Hori 
bai, hainbat motor zati gelditu 
ziren zirkuituan zehar eta asko, 
eskuleku okertuekin bueltatu 
ziren etxera. 

Lokatza airean, salto ikusga-
rriak, erorketak alde batetik, 
matxurak bestetik, baina emaitza 
bikaina izan zen denek disfruta-

tu baitzuten txapelketaz, bai 
pilotu eta bai ikusleek ere.

Bertakoak ere pozik
Gorka Egaña txapelketako parte 
hartzaile eta antolakuntza lane-
tan ibili denak honakoa esan du: 
"Emaitza bikaina izan da, espero 
genituen parte hartzaileak etorri 
dira eta giro bikaina izan dugu. 
Gainera oñatiar asko izan da 
lasterketan. Nahiz eta ni klabi-
kulagatik lesionatu naizen, Gor-
ka Guridi oñatiarra seigarren 
postuan gelditu da".

Cross-Country 
txapelketa bikain

Borja nieto balmasedarra izan zen garaile oñatiko 
Cross-Contry modalitateko motokros lasterketan

lokatza alde guztietatik, erorketak momenturo eta 
salto ikusgarriekin gozatzeko aukera izan zen

Oñatiko Cross-Country txapelketako pilotuak lasterketa hasi bezain pronto.  |   imanol soriano

Pilotuetako bat maldan behera jeisten.  |   imanol soriano

Motor-gidaria saltoa egiten aurreko gurpila airean duela.  |   imanol soriano

motokrosa

BorJa NIEto
pilotua

"Oso pozik nago 
garaipenarekin, bigarren joan 
naiz ia lasterketa guztian, 
baina Marcosek akats bat 
egin du tramu baten eta hor 
gogor hasi naiz lehen postua 
lortuz. Antolakuntzakoei ere 
zorionak, oso ongi egon da ".

marcos BEraZa
pilotua

"Juniorretan korritzen dut 
normalean eta gaur 
seniorrekin ongi aritu naiz. 
Aldapa gogorrenean galdu dut 
lasterketa, denbora pixka bat 
egon naiz-eta geldi bertan. 
Baina oso polita eta 
dibertigarria izan da".

JulEN huartE 
pilotua

"Zirkuitua oso polita izan da, 
bi parte zituena, bat teknikoa, 
pixka bat gehiago nekatzen 
zuena, eta bestea azkarragoa 
zena, polita ere bai. Klabea 
aldapa gogorrena izan da, 
asko geratu baikara 
momenturen batean".
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mIrEIA bIkuñA  |  aretxabaleta

Arizmendiko jokalariek bukatu 
dute denboraldia, baina igoera 
lortzeko bidean Mutrikurekin 
duen lehiak astebete bat gehia-
goko emozioa izango du. Azken 
jardunaldian atseden hartuko 
dute Aritz Elortzaren neskek, eta 
Mutrikuk Intxaurdiren zelaian 
jokatuko du. Arizmendiren igoe-
ra mutrikuarren esku dago: azke-
neko jardunaldian punturen bat 
lortzen badute, eurena izango da 
igoerako txartela. "Itxaron egin 

beharko dugu. Igoera lortu edo 
ez, denboraldi bikaina egin dugu-
la esango nuke. Oso harro nago. 
Urte hasierako helburuak ziren 
disfrutatzea eta igoerarengatik 
lehian ibiltzea. Biak ala biak 
lortu ditugu", esan zigun entre-
natzaileak Zumaiakoren kontra-
ko partidua bukatu ostean. 

Denboraldiko zati onena 
Izan ere, azken jardunaldira arte, 
igoerarako hautagai izateko, ira-
bazi beharra zeukaten zapatuan. 
Lehia gogorra zuten Zumaiakoren 
kontra. Hiru puntuak behar zituz-
ten biek ala biek, igoerako pos-
tuetan jarraitzeko. 

Garrantzia horrekin jakitun, 
Arizmendiko neskek bikain joka-
tu zuten lehen zatia. "Duda barik, 
denboraldiko zatirik onena joka-

tu dugu. Lerro guztietan", esan 
zigun entrenatzaileak.

Lehen zati hartan sartu zuen 
gola Arizmendik. 18. minutuan 
aprobetxatu zuten etxekoek, ate-

zainaren aldaratzea, baloia sarean 
sartzeko. Atsedenaren aurretik, 
Arizmendiren gol bat balio barik 
utzi zuen epaileak. Bigarren 
zatian, bi gol izan ziren balio 
bakoak. Biak, etxekoen golak.

Markagailuan abantaila har-
tuta, bigarrenean lasaiago joka-
tu zuten Elortzaren neskek. 
Zumaiakorendako hiru puntuak 
ere ezinbestekoak ziren, eta mar-
kagailua kontra zutela, aurrera 
egin zuten golaren bila. Baina, 
etxekoen lerro guztiak oso sendo 
egon ziren bigarren zatian.

m.b.  |  arrasate

Denboraldi oso ona egin du aur-
ten sortu den Mondrate areto 
futbol taldeak. Bikaintasunerako 
azken lehia egubakoitzean joka-
tu zuen Tolosaren kontra. Lehia 
bakarrera, Iturripen, irabazleak 
Bigarren Mailarako igoera lor-
tuko zuen. Bada, denboraldia 
lehen tokian bukatu ostean, Mon-
dratek galdu egin zuen lehia 
erabakigarria (2-3) eta ez zuen 
igoera lortu. "Gogorra izan da. 
Ligako talde onena izan gara, 
baina partidu erabakigarrian 
laugarrenaren kontra galdu dugu. 
Orain oporrak hartuko ditugu, 
denboraldi berrian pentsatzen 
hasi aurretk", esan zigun Txan-
pi enprenatzaileak.

Nahi eta ezin 
Iturripeko harmailak lepo bete 
ziren partidu erabakigarria ikus-

teko. Mondratek lehiari neurria 
hartu orduko, lehen gola egin 
zuten tolosarrek, laugarren minu-
tuan. Mondratek berdintzeko 
hainbat aukera izan zituen, bes-
teak beste, baloia zutabera bota 
zuen. Baina, ordu erdia bete ordu-
ko, bigarrena egin zuen Tolosak. 
Atsedenean 0-2 galtzen zuen Mon-
dratek.

Bigarren zatia hasi orduko, 
zazpigarren minutuan, gola sar-
tu zuten arrasatearrek. Baina, 
segituan zabaldu zuen markagai-
lua Tolosak, hirugarren golarekin: 
1-3. 

Arrasatearrek bigarren gola 
ere sartu dute, baina, berdinketa 
lortzeko azken ahaleginak ez zien 
emaitzarik eman.

Igoera barik, baina denboral-
di oso ona egin ostean, oporretan 
daude orain Mondrateko mutilak. 
hurrengo denboraldiaren zain.

azken lehia galduta, igoera 
barik geratu da Mondrate

azkena irabazita, Mutrikuren
zain geratzen da arizmendi
aritz elortzaren neskek sufrituz gailendu zuten Zumaiako taldea

Arizmendiko jokalaria, Zumaiakoren jokalariez inguratuta, baloia kontrolatu guran, Ibarra futbol zelaian.  |   imanol soriano

Mondrateko jokalaria jaurtiketa egiten, Iturripen.  |   imanol soriano

Lehenengo Erregionaleko 
Gipuzkoako kopatik kanpo 
geratu dira Arizmendiko muti-
lak. Aste bukaeran, Martute-
neren zelaian jokatu zuten 
finalerdia, eta 2-1 galdu ostean, 
ezin izango dute finala jokatu. 
Finalerdia partidu bakarrera 
jokatu zuten. Gipuzkoako 
Kopako finala Martutenek eta 
Oiartzunek jokatuko dute. 

arizmendiko mutilak 
kopako finaletik kanpo 
geratu ziren

futbola

areto futbola

eMaItZa

1-0
ariZmendi

Zumaiako

sAIlkApenA

1. arizmendi 23 12

2. Mutriku 22 11

3. Zumaiako 19 11

4. Touring 19 11

5. intxaurdi 18 11

6. Urola 7 11

7. allerru 5 11

esaNak

"Igoera lortu 
edo ez, 
denboraldi 
bikaina egin 
dugula esango 
nuke. Oso, harro 
nago"

a r i T Z  E l o r T Z a   |   e n t r e n at z a i l e a

m.b.  |  arrasate

Bukatu da Ohorezko Erregio-
nal Mailako liga txapelketa, 
eta gureko talde onena Are-
txabaleta izan da. Aste bukae-
ran, Zarautzen irabazi zuen 
(2-3) eta 64 punturekin buka-
tu du denboraldia, hirugarren 
lekuan.  Denboraldia indartsu 
bukatu dute aretxabaletarrek. 
Liga hasiera eskasa egin 
ostean, 13 partidu jarraian 
irabazita indarra hartu eta 
bigarren lekuarengatik borro-
kan ibili dira bukaerara 
arte.

Askoz gehiago sufritu due-
na Bergara izan da. Gorabehe-
ra asko izan ditu denboraldian, 
baina azken jardunaldira 
etxeko lanak eginda heldu 
ziren Arrateren jokalariak, 
eta eskerrak horri: zapatuan 
galdu egin zuten-eta Agorro-
sinen (0-1).

antzuola eta aloña 
Ezusteko ona eman duena 
Antzuola izan da. Talde berria 
Ohorezko Erregionalean, bai-
na ondo baino hobeto molda-
tu dena: 45 puntu eta zortzi-
garren sailkapenean. Talde 
gehienak estu hartu ditu 
urtean zehar, nahiz eta zapa-
tuan galdu egin zuen Tolosa-
ren kontra, 2-1. 

Azkenik, Aloñak, etxean 
galduta bukatu zuen denbo-
raldia (0-1, Beti Gazteren kon-
tra). Azkargortaren taldeak 
denboraldi txukuna egin zuen, 
baina maila ziurtatu ostean, 
indar apur bat galdu du liga-
ko azken txanpan, eta 55 pun-
turekin bukatu du.

aretxabaleta, 
ohorezko 
Erregionaleko 
talde onena 

Iker Olalde baloiarekin.  |   j.a.

futbola

futbola
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pilota

imanol soriano

Eskoriatza Kirol Elkarteko hainbat taldeei harrera eta omenaldia egin 
zieten aste bukaeran, denboraldian zehar lortutako emaitzengatik. Hain 
justu ere, haurren mailako nesken saskibaloi taldeari, eta areto futboleko 
kadete eta gazte mailako taldeei: Arizmendi-Eskoriatza eta Eskoriatza 
taldeak. Hirurek egin dute lan bikaina Gipuzkoa eta Araba mailan 
jokatutako txapelketetan. Udaletxean udal ordezkarien zorion berbak jaso  
zituzten jokalari guztiek.

Denboraldiko 
talde onenei 
harrera egin 
zieten

mIrEIA bIkuñA  |  arrasate

Herri Arteko Pilota Txapelketak 
aurrera segitzen du, eta gure 
ordezkarien bidea asko zaildu da 
aste bukaerako emaitzen ostean: 
Arrasatek eta Bergarak 2-1 galdu 
zuten, Astigarraga eta Azkoitia-
ren kontrako kanporaketaren 
joaneko partiduak. Arrasatearrek 
gazte eta senior mailako partiduak 
irabazteko esperantza dute txa-
pelketan aurrera egiteko. Berga-
rarrek ordea, aukera guztiak 
galdu dituzte, kadete eta gazte 
mailetako partiduak irabazteko 
aukera gutxi dituztelako, eta joa-
nekoan  lau eta sei tanto bakarrik 
egiteko gai izan zirelako.  

arrasate-astigarraga 
Arrasatearrek galdu egin zituzten  
kadete eta gazte mailetako par-
tiduak: 9-22 eta 17-22, hurrenez 
hurren. Kadeteen partidua pare-
katua egon zen bederatzigarren 
tantoraino. Handik aurrera, 22.
era zuzenean joan zen Astigarra-
gako bikotea. Azpimarragarria 
da, Astigarragako aurrelariaren 
lana .  Tanto  ederrak eg in 
zituen. 

Gazte mailakoa parekatuagoa 
izan zen, eta arrasatearrek ira-
bazteko aukerak izan zituzten. 
Etxekoek infantil mailako joka-
lari batekin jokatu behar izan 
zuten –Egiak ez zuen jokatu–, eta 

horrek desorekatu zuen apur bat 
arrasatearren bikotea.

Garaipen bakarra, senior 
mailan lortu zuten. Bolinagak 
eta Zuazuak 22-16 irabazi zuten. 
Partiduak hiru zati nabarmen 
izan zituen: etxekoak 11-1 aurre-
ratu ziren; azkoitiarrak 14-13 
hurbildu ziren; eta arrasatearrek 
22-16 irabazi zuten. Azpimarra-
garria da Ibai Bolinagak jokatu-
tako partidua.

Kanporaketako itzulerako 
partiduak Astigarragan jokatu 
dituzte, eta aurrera egiteko auke-
ra bakarra, gazte eta senior mai-
lako partiduak irabazi eta tanto 
gehiago egitea da.

Bergara-azkoitia 
Bergarako pilotariak egubakoi-
tzean jokatu zuten Herri Arte-
koaren bigarren kanporaketa, 
Azkoitiaren kontra neurtu zituz-
ten indarrak.

Kadete eta gazte mailetako 
partiduak aise galdu zituzten: 
4-22 kadetetan eta 6-22 gaztetan. 
"Maila horietan irabazteko auke-
rarik ez daukagu. Ezta itzulera-
ko partiduak ere. Gainera, tanto 
askoko aldea atera digute eta ia 
ezinezkoa da emaitzei buelta 
ematea", esan digu Reyes Azkoi-
tiak.

Lehen bi partiduak alde nabar-
menarekin galdu ostean, hiruga-

rrena, senior mailakoa irabazte-
ko gai izan ziren. 22-5 mendera-
tu zuten Azkoitiako bikotea. 

Itzulerako partiduak aste 
bukaeran jokatuko dituzte.

Bergarak eta arrasatek 2-1 galdu 
zuten Herri arteko txapelketan
azkoitia eta astigarragaren kontra galdu zuten, hurrenez hurren

Arrasate-Astigarra kanporaketako pilotarietako bat, jokoan.  |   imanol soriano Azkoitiako pilotaria, bergararren kontrako lehian.  |   imanol soriano

Pilotaria, ezinean.  |   imanol soriano

saskiBaloia

lukene igartua

Kilian Jornet eta Stevie Kremer izan ziren azkarrenak, atzo 
jokatutako Zegama-Aizkorri mendi maratoian. Katalanak 
gainera, 2005. urtetik Stev Jobbek ipinitako errekorra ondu 
zuen: 3 ordu eta 48 minutuko denbora egin zuen Jornetek. 
Aldiz, Kremerrek 4 ordu eta 46 minutu.

Jornet eta kremer azkarrenak

mendi lasterketa



gOIENA  |  2014-05-26  |  astelehena 27kirola

julEN ApErrIbAI  |  oñati

Hogei urte luzez Oñatiko Aloña 
Mendi saskibaloi taldean ibili 
eta gero, erretiroa hartu dute 
Iñigo Zabaletak (Oñati, 1982) eta 
Iban Lizarraldek (Oñati, 1982). 
Momentu berezi asko bizi izan 
dituzte urte hauetan; zilarrezko 
LEB ligara igotzeko jokatutako 
igoera fasea, adibidez. Euren 
afizioa izan da saskibaloia eta 
oraindik ere hala izaten segitzen 
duela onartu digute. Euren ibil-
bideari errepasoa egin eta oroi-
tzapenak eta asmoak azaldu 
dituzte ondorengo lerrootan. 
Entrenamendu eta partidurik gabe-
ko egunerokotasunera ohitu zare-
te?
Iñigo Zabaleta: Egia esan, ez 
dira egun asko pasa denboraldia 
amaitu zenetik eta ez dut pentsa-
tzeko denbora luzerik izan. Pen-
tsatzen dut aurreraxeago hasiko 
naizela saskibaloia faltan igartzen 
eta gauzak beste modu batera 
ikusten. 
Iban Lizarralde: Oraingoz, nor-
maltasun osoz daramat. Irail 
aldean denboraldi berria hasten 
denean, agian, apur bat arraroa 
egingo zait, baina momentuan 
ez dut gehiegizko aldaketarik 
igarri. Erabakia aspalditik nuen 
hartuta.
Zaila izan da taldea uzteko eraba-
kia hartzea?
I.Z.: Bai, beti da zaila horrenbes-
te urteren ondoren horrelako 
erabaki bat hartzea. Izan ere, 
saskibaloia nire bizitzaren parte 
bihurtu da eta buruari buelta 
asko eman ondoren hartu dut 

erabakia. Hogei urte asko dira, 
azken finean. 
I.L.: Aurten utzi egingo nuela 
erabakita nuen, nahiz eta den-
boraldiaren amaiera hurbildu 
ahala arraro sentitu naizen. Alde 
batetik, fisikoki eta mentalki 
nekatuta iritsi naiz, eta, bestetik, 
arraroa izan da azken denboral-
dia izango zela jakitea. 
Zer moduzko agurra izan zenuten 
azken partiduan?
I.Z.: Taldekideek etxeko azken 
partiduan egin ziguten agurra 
Ibani eta bioi. Ez genuen espero 
eta oso polita izan zen haiek guz-
tiak gutaz oroitu izana. Zuzen-
daritzakoek ere omenaldi txiki 
bat egin ziguten partiduaren 
amaieran. 
I.L.: Aurrez Iñigori esan nion ez 
nuela pentsatzen inolako ezer 
berezirik egingo zigutenik, azken 
finean talde honetatik jende pila 
bat pasa baita. Azken aurreko 
partidua berezia izan zen, Iñigok 

esan duen moduan. Jokalari guz-
tiak gure izena zuten elastiko 
batekin irten ziren, eta partidua 
bukatu ostean egin ziguten ome-
naldia berezia izan zen. 
Hogei urteotako oroitzapen guztiak 
batzea zaila izango da, ezta?
I.Z.: Oroitzapen asko ditut buruan. 
Eteoko kantxan egin nituen lehen 
entrenamenduak. Gero, poliki-
poliki, maila guztiak pasatzen 
joan nintzen lehen taldera iritsi 
arte. Makina bat entrenamendu, 
partidu, bidaia, afari... datorkit 
burura. 
I.L.: Talde honek asko eman dit. 
Jende asko ezagutu dut, eta bai-
ta lagun handiak egin ere. Hori 
da garrantzitsuena. 
Zein izan dira zuentzat urte haue-
tan momentu onena eta txarre-
na?
I.Z.: Kirol arloan garai zailena 
EBA mailan jokatu genuen lehen 
urtea izan zela esango nuke, 
errenkadan partidu asko galdu 
baikenituen. Edozelan ere, une 
gogorrena, dudarik gabe, nire 
taldekide eta lagun oso ona den 
Asier de la Iglesiak bere gaixo-
tasunaren berri eman zigunekoa 
izan zen. Kolpe gogorra izan zen. 
Ordizian jokatu genuen Lauko 
Finala aipatuko nuke momentu 
on moduan. Herriko zale asko 
bertaratu ziren gu animatzera. 
Oso asteburu polita eta berezia 
izan zen.
I.L.: Mailaz igotzen joan gara eta 
daukadan oroitzapen onena EBA 
ligara igo ginenean Oñatiko pla-
zan egin genuen jaia da. Udale-
txera igo ginen, eta ederra izan 

zen herritar guztiekin ospatzea. 
Momentu txarrena aipatzerakoan 
bat egiten dut Iñigorekin. Asierren 
gaixotasunak talde guztia utzi 
zuen ukituta. Hala ere, Asier 
bera animoz dagoela ikustea poz-
garria da. Kirolean, urte gogo-
rrena EBAtik jaitsi ginen urtea 
izan zen. 
Zilarrezko lEb mailarako igoera-
fasea jokatu zenuten... Nola heldu 
zineten maila horretara?
I.Z.: EBAko bigarren urterako 
talde sendo bat osatu genuen, 
fitxaketa batzuk tarteko. Aldage-
lako giroa ere paregabea izan zen 
eta, partiduak irabazten joan 
ahala, konfiantza handia hartu 
genuen. 
I.L.: Alde batetik, jokalarien 
maila oso altua zen. Euskal Herri-
ko hainbat lekutako jokalariak 
genituen. Bestetik, gure artean 
oso giro ona zegoen. Gogor entre-
natzen ginen, baina taldea oso 
bat eginda zegoen. 

urte hauetan, gehiagotan egon zara 
taldea uztekotan?
I.Z.: Azken urteetan denboraldia-
ren amaiera iristerako nahiko 
nekatuta bukatzen nuen. Uda 
pasa ondoren, ordea, berriz sar-
tzen zitzaidan jokatzeko gogoa. 
I.L.: Joan den urtean pentsatu 
nuen ez jarraitzea, baina talde-
kideengan pentsatzen jarrita 
beste urtebetez segitzea erabaki 
nuen. Mailaz jaitsi ginen, baina 
maila baxuago batean disfrutatu 
egin nahi genuen. Hainbeste urtez 
taldean egonda, ez da erraza erre-
tiroa hartzea.
Hasi zinetenetik hona zertan alda-
tu da Aloña Mendi taldea?
I.Z.: Ez dut aldaketa handirik 
sumatu. Jende berria sartu da 
taldean, beste batzuek utzi egin 
duten bitartean, baina taldeak 
aurrera segitzen du. Taldean izan 
naizen denbora honetan giro 
paregabea izan dugu, eta hori da 
goraipatu nahiko nukeena. 
I.L.: 16 urte inguru nituela hasi 
nintzen. Hasieran ilusio handia 
genuen eta hobby hutsa zen. Mai-
laz igotzen joan ginen heinean, 
konpromiso handiagoa eskatzen 
zuen taldean segitzeak. Hala ere, 
guk beti mantendu dugu entre-
namenduetara joateko ohitura, 
eta, orain, ohitura hori apur bat 
galduta ikusten dut. Gazteenen-
gan bai sumatu dudala konpro-
miso txikiagoa dutela orain. 
Gabeziaren bat egotekotan, hor 
ikusten dut nik. 
gazteek zuei erreleboa hartzeko 
gai ikusten dituzue?
I.Z.: Bai, gure taldekideek maila 
ona dute eta junior eta kadete 
mailetan ere jokalari interesga-
rriak daude. 
I.L.: Gazteetan bada etorkizuna 
ikusten diodan talde bat. Saski-
baloia gustatzen zaiela igartzen 
da eta kalitatea ere badute. Nik, 
adibidez, gazte mailan beti nituen 
zailtasunak ezkerra erabiltzeko 
orduan. Talde honetako kideei 
bi eskuekin aritzeko erraztasuna 
dutela ikusten zaie. Taldean 
jarraitzeko konpromisoa man-
tentzen badute, Oñatin saskiba-
loiak etorkizuna baduela esateko 
moduan gaude. 
Zein asmo dituzue orain? Hau da, 
saskibaloiaren munduan modu 
batera edo bestera jarraitu nahi 
duzue?
I.Z.:  Oraindik ez dakit zehazki 
zer egingo dudan. Oraingoz, sas-
kibaloiko 2. mailako entrenatzai-
le titulua ateratzen hasi naiz. Era 
batera edo bestera klubari lagun-
du nahi nioke, guk hainbeste 
denboraz bertan jokatzeko beste 
jende baten lana baitago atzean. 
Asko daukat eskertzeko, bai urte 
hauetan nire taldekide eta entre-
natzaile izan direnei, eta baita 
zuzendaritzan lanean jardun 
dutenei. Hala ere, etxekoei ere 
asko zor diet, saskibaloiak era-
gindako penak, haserreak eta 
poztasunak hurbilen bizi dituz-
tenak izan baitira. 
I.L.: Argi dut saskibaloia albo 
batera ez dudala utziko. Ez dakit 
nola lagunduko diodan taldeari, 
baina ez dago dudarik hor egon-
go naizela laguntzeko. Ni gaztea 
nintzenean taldeko jendearen 
laguntza genuen eta guk ere nola-
bait taldeari laguntzen jarraitzea 
garrantzitsua delakoan nago. 

"beti da zaila 20 
urtez egon zaren 
taldea uzteko 
erabakia hartzea"

"Asier de la 
Iglesiaren 
gaixotasuna kolpe 
gogorra izan zen"

"gazteen 
konpromiso falta 
orain handiagoa 
dela iruditzen zait"

"Saskibaloia ez dut 
alboratuko; ez dakit 
nola, baina taldeari 
lagunduko diot"

iñigo Zabaleta eta iban lizarralde | Saskibaloi jokalariak

"Gu hainbeste urtez taldean egoteko 
beste jende baten lana dago atzean" 

aloña Mendi saskibaloi taldea uztea erabaki dute biek, 20 urte luzez bertan aritu ondoren

Momentu on eta txar asko bizi izan dituzte urte hauetan, baita maila igoera eta jaitsierak ere

Iban Lizarralde, ezkerrean, eta Iñigo Zabaleta, eskuinean, EBAko liga titulua ospatzen Jose Luis Campo saskibaloi saileko presidentearekin.  |   goiena
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h e z i k e ta

testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

mIrEN ArrEgI  |  arrasate

Giza talde guztietan ematen den 
fenomenoa da lidergoa; helduen 
taldetan, haurren taldetan, talde 
txiki zein handietan. Hori horre-
la izanik ere, haurtzaroan da 
ikusgarriagoa lidergoa. 

Positiboa eta negatiboa
Lidergo mota desberdinak daude; 
batetik dago lidergo eraikitzailea 
edo positiboa eta bestetik dago-
suntsitzailea, lidergo negatiboa 
litzatekeena: "Lidergo kasu gehie-
nek, bi mutur horien arteko itsa-
so zabalean nabigatzen dute" dio 
Itziar Bartolome psikologoak. 

Baina nor da liderra? "Proze-
su naturalean, beste haurrek 
bihurtzen dute liderra lider" dio 
Bartolomek. Lidergoa kudeatzea, 
baina, ez da erraza. "Kasu askotan 
botere mozkorraldi horrek eragi-
ten ditu harrokeria, jarrera domi-
natzailea eta besteekiko mespre-
txua..." 

Gurasoek, zer egin?
Bartolomeren esanetan, bidea ez 
da lidergoa ezabatzea edo ekiditea, 
baizik eta lidergoa onartu eta 
modu osasuntsuan kudeatzen 
laguntzea. Bestetik, transmititu 
behar da guztiok ditugula dohai-
nak, ez bakarrik liderrak. Eta 

hori bakarrik ez, aukera ona da 
haurrei transmititzeko talde 
barruan ez dugula zertan guztiok 
gauza bera egin behar: "Positiboa 
da izaera propioa azaleratzen 
ikastea. Desberdina izatea ez da 
mespretxurako arrazoia!" dio Bar-
tolomek.

itziar Bartolome: "Lidergoa gehiegizko 
boterea da; zaila da hori ondo kudeatzea"
lidergoa onartu eta modu osasuntsuan kudeatzen jakitea da erronka

Ume taldea neskatila baztertzen.  |  giom

m.A.  |  arrasate

"Bumeran batek bezala, gure 
emozio eta portaerak zuzenean 
proiektatzen dira gure txikien 
garunean. Seguru asko, guk 
bidali diegun hori etorriko da 
eurengandik bueltan" dio Sara 
Tarres haur psikologoak. "Alai-
tasuna proiektatzen badugu,i-
kusiko ditugu pozik, bizitasunez 
beterik. Aldiz, frustrazioa, hase-
rrea, amorrua helarazten badiz-
kiegu, ume umore txarrekoak, 
inkonformistak eta iharduki-
tzaileak ikusiko ditugu" gaine-
ratu du. Jarrera ezkor horiek, 
garapen fase jakin baten ezau-
garri izan daitezke, baina kasu 
batzuetan irakaskuntza emo-
zional eta jokabidezko baten 
parte bilakatzen dira.  

Zergatik?
Gurasoek askotan egiten diz-
kiote honelako galderak euren 
buruari: "Zergatik dago beti 
umore txarrez?", "Zergatik ez 
da geldi egoten" "Zergatik oihu-
katzen du?" "Zergatik...?" Oso 
kontziente izan behar gara bume-
ran efektuaz.

Autoebaluazioaren garrantzia 
"Autoebaluazioa da ezinbeste-
koa" dio Tarresek. Egiten dugu-
naren kontzientzia izatea, gure 
portaerak aztertu eta horiek 
ezkorrak badira zuzentzen saia-
tzea garrantzitsua da. Gure 
jokatzeko moduan aldaketa 
txiki batek aldaketa miragarriak 
eragin baititzake umearen joka-
tzeko moduan. 

Gurasoen emozio eta 
portaerek bumeran efektua 
dute seme-alabengan
Poza, haserrea, nekea... gurasoak helarazten 
duen hori jaso eta proiektatuko du umeak 

 

testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

e
txebizitzen %90ak energia 
alferrik galtzen du. Eraikun-
tzen eraginkortasun energe-

tikoa berandu iritsi da, higiezinen 
burbuila baino beranduago eta 
horrek energia xahutzea ekarri 
du. Horrek esan nahi du azke-
naldian eraiki diren etxebizitza 
ia guztiak eraginkortasun ener-
getikoa kontuan hartu gabe erai-
ki direla, eta 2007tik 2010era milioi 
bat etxe egin dira urtero, Espai-
niako Estatistikako Institutu 
Nazionalaren arabera.

Isolamendu gabekoak 
1980a baino lehen egindako erai-
kinak isolamendu gabekoak dira, 
orduko arautegiak ez zuen horre-
tara behartzen-eta. 2006ko irai-
laren 29an Eraikuntza Kode Tek-
nikoa (EKT) jarri zen indarrean, 
hots, energia aurrezteko araute-

gia. Beraz, data hori baino lehe-
nago eraikitako etxebizitzek ez 
dute araua betetzen, ez dira ener-
getikoki eraginkorrak: erraz 
galtzen dute beroa hormetatik, 
leihoetatik eta zimenduetatik. 
Berotzeko behar dugun energia 
kanpora botatzen ari gara. Erra-
diadoreak kanpoan jartzearen 
parekoa da; etxebizitza horiek 
energia xahutzaileak dira. 

Hala ere , erremediorik egon 
badago. Eraikuntza bat apaindu, 
zaharberritu edo birgaitu behar 
dugunean, energiari ere errepa-
ratu beharko diogu; konfort era-
ginkorrera iristeko tenperatura 
egokia mantendu behar dugu 
energia gutxi gastatuz, eraikun-
tzei tapaki on bat ipiniz. Adibidez, 
teilatuetan eta fatxadetan 10 cm.
ko isolamendua jar daiteke eta 
leiho eta pertsiana hobeak. Gai-
nera, galdarak berritu beharko 
lirateke, eraginkorragoak jarriz; 
kondentsaziozko galdarek energia 
aurrezten dute, sortzen duten 

kondentsazio ura aprobetxatzen 
dutelako eraginkorrago berotze-
ko. Erreforma horiekin energia-
ren fakturan hileko %50 aurrez-
tea lortuko dugu, eta egunean 
berogailua ordu pare batez jarriz 
gero, etxea bero mantenduko da 
egun osoan, negu gogorrean.

Eraikitako etxebizitzen %90ak 
porrot egiten du eraginkortasun 
energetikoari dagokionez. Certi-
caliak –ziurtagiri energetikoak 
egiten dituzten 2.000 teknikariren 
sareak-–, egindako ikerketa baten 
arabera, egun derrigorrezkoa da 
etxebizitzak saltzeko edo aloka-
tzeko ziurtagiri energetikoa.Txos-
tenean, 6.000 etxebizitzen ziurta-
giriak ikertu dira: A kalifikazio 
energetikoa, onena, ez du etxebi-
zitza batek ere betetzen. %10ak 
lortzen du B, C edo D ziurtagiria, 
betiere nahikoarekin gaindituta. 
Gainerako letrekin –E, F edo G– 
identifikatzen dira etxebizitzen 
%90; ez eraginkorrak dira eta ez 
dituzte gainditzen minimoak.

etxebizitzen eraginkortasun energetikorik
ezak, energiaren xahutzea areagotzen du

Energia ziurtagiriak neurtzeko erabiltzen diren ikurrak.  |  arizmendi

j a k i n g a i

Isaac galarraga
eraikuntza Proiektuak zikloko irakaslea

Birgaitze energetikoa, aurrezki segurua 
Etxebizitza baten birgaitze energetikoa 14.000 eurokoa da 80 
metroko pisu baten. Energia interbentzio baten neurri pasiboak 
paretak eta teilatuak isolamenduz estaltzea eta itzala emateko 
elementuak jartzea dira. Neurri aktiboak, berriz, galdara 
berriztagarriagoak jartzea eta etxetresna berriak sartzea. Birgaitze 
oso batek energia kontsumoa %80 aurrez dezake, eta inbertsio hori 
hamar urtean berreskuratu daiteke.Bestalde, kontsumoa murrizten 
lagundu ez ezik, zarata kutsadura ere murrizten du, barneko 
airearen kalitatea eta etxeko biztanleen bizi-kalitatea hobetuz.
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"Merezi izan du. Oso egun polita 
izan da. Gure helburua disfruta-
tzea zen eta bete da. Gainera herria 
ere alaitu egin dugu. Zenbait 
harritu egin da zenbat trikitilari 
batu garen ikusita". Eneritz Urru-
tiaren hitzak dira, zapatuan, Deba-
goieneko X. Trikitixa Egunaren 
amaieran. Arrasaten ospatu zuten, 
eta Urrutiak, Arrasateko Trikiti-
xa Eskolako kideak esan bezala 
primeran atera zen guztia.   

Anfitrioiekin batera, Bergara, 
Antzuola, Aretxabaleta, Eskoria-
tza, Elgeta, Aramaio eta Soralu-
zeko taldeek hartu zuten parte; 
baita Uztaritze, Ezpeleta, Dona-
paleu, Garazi, Baigorri eta Bidar-
tetik etorritako 20 bat laguneko 
taldeak ere. Guztira 250 bat lagu-
nek alaitu zituzten Arrasateko 
kaleak euren trikitien eta pande-
roen doinuekin. 

Egun osoko jaia 
Goizetik ekin zioten jaiari. Auzoak 
alaitu ostean, kalejira erraldoia 
egin zuten eta gero, erakustaldia 
Herriko Plazan. Trikitixa eskola 
bakoitzak zapaturako propio pres-
tatutako doinuak eskaini zituzten, 
lepo betetako Arrasateko plazako 
oholtzan. Goizean artisauak ere 
egon ziren plazan, euren txala-
parta, pandero, atabal... eta bes-
telako tresnak erakusten. 

Bazkaltzeko 350 bat lagun batu 
ziren Uarkapen eta arratsaldean, 
erromeria izan zuten. Zozketa ere 
egin zuten. Hemen zenbaki sari-
tuak: 2.302, 116, 1.751, 335, 2.748, 
1.256. 

250 trikiti eta pandero jole batu ziren zapatuan arrasaten, X. edizioan  

Datorren urtekoa aretxabaletako trikitixa eskolak antolatuko du 

Dotore hasi du bigarren itzulia 
Debagoieneko trikitixa Egunak

Arrasateko Trikitixa Eskolako kideak Aldapeko abestia jotzen.  |   imanol soriano

Datorren urtean 
Aretxabaletan

Debagoieneko Trikitixa Eguneko 
lekukoa dagoeneko bailarako herri 
guztietatik igaro da, 2005ean 
Arrasaten egindako lehen jaian 
abiatu zenetik. Hala, aurten berria 
egin dute: trikitia eta panderoa 
irudikatzen ditu, orain artekoak 
bezala, baina berriak txertatzen 
zaizkion bederatzi atal edo zati 
ditu, trikitixa eskola bakoitzeko 
bat, dagokion herriaren 
izenarekin. Bada, herri bakoitzari 
bere zatia eman zioten zapatuan, 
jaia antolatzea egokitzen 
zaionean euskarri nagusiari 

txertatuko dion promesarekin. 
Arrasatek estreinatu zuen 
zapatuan lekuko berria, eta jarri 
zion bere zatia, eta Aretxabaletari 

pasa zion datorren urteko trititixa 
eguna hango eskolak antolatuko 
duelako. Herri guztietatik 
igarotzean osatuko da lekukoa.

Eskoletako ordezkariak bakoitzari dagokion lekuko zatia hartzen.  |   m.b.

goiuri 
larrañaga 
a r a m a i o

"Duela lau urte hasi nintzen 
trikitiarekin, kalean ikusi eta asko 
gustatu zitzaidalako. Oso 
dibertigarria da, eta gainera ez da 
oso zaila. Aramaioarrak ez ezik, 
ingurukoak ere animatuko nituzke 
trikitia ikastera".

x abina Er gu y, laida Har an Eta 
naHia sasco 
l a p u r d i  e ta  b e h e  n a fa r r oa

"Musika Eskolak proposatuta 
etorri gara. Jaia anitz gustatu 
zaigu, biziki ederra izan da. Espero 
genuen jende asko egotea, baina 
hainbeste ikusteak harritu egin 
gaitu. Arrazoi ezberdinak tarteko 
hasi ginen trikiarekin. Maite dugu 
trikitia; karrikan jotzen da eta hori 
oso polita da".

aroa Elortza Eta garazi 
p lazaola 
b e r g a r a

"Gaurkoa gure laugarren edo 
bosgarren Trikitixa eguna da, eta 
beti pasatu izan dugu oso ondo. 
Beste herri batzuetako 
trikitilariekin elkartzen gara, elkar 
ezagutzeko aukera ematen digu jai 
honek, eta oso ondo pasatzen 
dugu. Emanalditxoa egin dugu 
plazan, orain bazkaria dugu 
pilotalekuan eta gero erromeria, 
dantza egiteko".
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Amaia antzokiari bertso usaina 
zerion. Ateak zabaltzeko ordu 
bete falta zela iritsi ziren lehen 
zaleak antzokiaren atarira. Dome-
kakoa ez zen edozein final, tartean 
Maider Arregi oñatiarra zegoen
-eta. 400 bat pertsona gerturatu 
ziren Amaia antzokira, baina 
dudarik gabe, pankarta eta guz-
ti, oñatiarrak ziren nagusi. 

Maider Arregik iaz leku berean 
kantatu zuen eta arantzatxoa 
iltzatuta geratu zitzaiola onartu 
zuen agurrean. Maialen Lujanbiok 
proposatutako gaiak gozo eta fin 
kantatu zituen oñatiarrak. "Ez 
naiz guztiz gustura geratu", azal-
du zuen Arregik saioa amaitu 
eta gero, baina zorionez epaileek 
beste iritzi bat izan zuten. 

Epaimahaiak ez zuen lan erra-
za izan saio orekatua izan baitzen, 
baina Arregik akatsik gabeko 
saio erregular bati esker, txape-
la eskuratzea lortu zuen.

Aitzindariaren eskuetatik 
Txapel preziatua izateaz gain, 
aurtengoak kutsu berezia izan 
zuen. Patxi Goikolea bertso esko-

len aitzindariaren eskuetatik jaso 
baitzuen Arregik txapela. Une 
hunkigarria izan zen, eta arrasa-
tearrak ere txalo ugari jaso zituen. 
Bukaeran, Arregik bere bertso
-eskolakoei eskaini zien agurra. 

Lehiaketa eraldatuta 
Aurtengo finala historikoa izan 
da, aro berri baten hasiera mar-

katu du-eta. Urtetan, Bertso Esko-
len Eguna eta Eskolarteko Txa-
pelketa, bakoitza bere aldetik 
ospatu eta gero, aurten, egun 
berean ospatu dira. 

Hilabete luzetako gogoeten 
ondoren Eskolarteko txapelketa-
ri astinaldi bat ematea erabaki 
zen eta, parte hartzaileekin ados-
tuta, proposamen eraldatua aur-

keztu da aurten. 14 urtetik behe-
rakoen lehiari uko egin zaio eta 
horren partez saio didaktikoak 
antolatu dira kanporaketetan.

14 urtetik 18 urtera bitartekoek 
txapelketa jokatzen jarraitzen 
dute. Bertso kopurua handitu da 
eta kanporaketen formatua modu 
informalago batean garatuko da 
aurrerantzean.

Maider arregi oñatiarrak eskuratu zuen atzo 
Gipuzkoako bertso-eskoletako txapela arrasaten

Bat-bateko finalera sailkatutako zortzi bertsolariek Maialen Lujanbio izan zuten gai-jartzaile lanetan

Amaia antzokira 400 bat pertsona gerturatu ziren, tartean, Gipuzkoako bertso-eskoletako ikasle ugari

Maider Arregi azken agurra abesten.  |   julen iriondo

"Sorpresaz 
hartu dut 
txapela, abestu 
ostean ere ez 
nuen espero"
Hirugarrenean 
lortu du Maider 
Arregik(Oñati, 
1996) Gipuz-
koako bertso
-eskoletako 
txapeldun izatea.
Irabaztea espero zenuen?
Sorpresa galanta izan da. 
Saioaren aurretik ez nuen 
halakorik espero eta abestu 
ostean ere ez.
Nolako maila egon da txa-
pelketan?
Altua esango nuke, egia da 
bertsolari batzuek lapsusa 
izan dutela eta akaso horre-
gatik lortu dut txapela.
Ia etxean abestu duzu.
Familia erdi Arrasatekoa dau-
kat eta bertan izan dira. Oña-
titik ere familiakoak eta lagu-
nak  etorri dira, pankarta eta 
guzti.
Urduri egon zara?
Ez. Oso lasai egon naiz.
Etorkizuna bertsolaritzan 
ikusten duzu?
Ez dakit, oso maila altuko 
bertsolariak daude-eta. 

mAider Arregi 
bertsolaria

iMAnOL GALLEGO
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Kooltur bezalako ekintzak zain-
tzea guztiz beharrezkoa da eta 
Ruper Ordorika oñatiarrak egu-
bakoitzean esan zuenari kasu 
egin beharko diogu eta maite 
dugun hori zaintzen jarraitu. 

Laugarren denboraldiari 
amaiera emateko, Ordorika bere 
Mugalariekin igo zen Amaia 
Antzokiko oholtzara. Oñatiarrak 
Monterronen jo behar zuen biga-
rren aldia izan behar zen eguba-
koitzekoa, baina oraingoan ere 
ezinezko gertatu zen; hirugarre-
nera itxaron beharko. Hala ere, 
Amaia antzokiko akustika pare-
gabeak laukotearen ñabardura 

guztiez gozatzeko aukera ezinho-
bea eman zien 550 ikusleei. 

Denboraldi amaierako kon-
tzertuak gainera, luxuzko aurkez-
pena izan zuen; Iker Barandiara-
nek "aurkezpenik behar ez duten" 
Ruper Ordorika eta Mugalariei 
ongi etorria egin zien, ikusleei 
eguenero gaztetxera joateko deial-
dia zabalduz. Segidan, Ordorika 
eta bere taldeak, espazio-ontzia 
zirudien agertokian, artista oña-
tiarraren ibilbidea errepasatzeari 
ekin zioten.

Iruñatik Gasteizera 
Azukre Koxkorrak diskoarekin 
hasi zen Ordorikaren bidaia; 

Donostia aldetik Iruñeara Laboa-
ren Gure bazterrak eta Balerdi 
balerdiren Non duzu zauria? 
kantuekin eta ostean Gasteizera 

Hertzainaken Sigarrillos amari-
yosekin. Jazzmaster gitarra eskue-
tan, trobalariaren rolean sartu zen 
Ordorika, atzean zituen musikariek 
ematen zioten konfiantzaren jaki-
tun. Izan ere, Asier Oleaga bate-
riajoleak, Lutxo Neira baxujoleak 
eta Arkaitz Miner multi-instru-
mentistak –gitarra elektrikoa, 
mandolina eta biolina– sekulako 
lana egin zuten Ordorika babesten 
eta kantuei bizitza ematen.

Ordu eta erdiz, bere diskogra-
fian barrena bidaia egin zuen 
Ordorikak, besteak beste Haizea 
Garizumakoa, Martin Larralde 
edo Hiriak kantuak interpretatuz. 
Tartean, orain arte gutxitan jotze-
ra ausartu den kantuak ere eskai-
ni zuen; esaterako, aspaldi aurki-
tu zituen Zuberoak 1 eta Zuberoak 
2 bildumetakoak. Ofizioa ondo 
ikasitakoa da oñatiarra eta ager-
tokian bakarrik jo zituen kan-
tuetan ere, gitarra akustikoa eta 

ahotsa lagun zituela, Amaia antzo-
kia aise betetzen zuen. Kontzer-
tuak azkena jo behar zuenean, 
Zaindu maite duzun hori kantua-
rekin, ikusleak txaloka jarri 
zituen, eta ostean, bis bezala Sarri 
Sarri kantuarekin poltsikoan 
sartu zuen Arrasateko antzokia. 
Azken minutuetan, musikariek 
moderazioa alde batera utzi eta 
trebezia agertzeko tartea ere izan 
zuten. Minutu batzuez Mugalariek 
rock kontzertu bihurtu zuten 
egubakoitzekoa eta espazio-ontzia 
aireratzera zoala zirudienean, 
kontzertua amaitu zen.

Kalitatea kantitatea baino
Koolturren laugarrenarekin ere 
pozik amaitu dute antolatzaileek. 
Ordorikarekin amaitzea luxu bat 
izan dela gaineratu dute; hala ere 
urtean zehar kalitate handiko kon-
tzertuak egin dituzte, Capsula edo 
Tokio Sex Destruction adibidez.

Zaindu dezagun maite dugun hori
KroniKa

Arkaitz Miner eta Ruper Ordorika Amaia antzokian.  |   imanol soriano

musika

ruper ordorika & the 
mugalaris

estiloa: Pop-rock.

Non: amaia antzokia.

eguna: Egubakoitza, maiatzak 23.

iraupena: Ordu eta erdi.

fItxa

m.b.  |  bergara

Ana Juarez, Juan Mari Lopez 
de Bergara, Xeli Mendizabal, 
Tano Rivas, Marivi Barreno, 
Gurutze Mujika, Amaia Aran-
zabal, Markel Madinabeitia, 
Agurtzane Telleria, Pili Muñoz, 
Bea Arregi, Belen Jimenez, 
Julen Ribas eta Roman Gonza-
lez. Horiek izan ziren zapatuan 
Biteri plazan euren lanak era-
kutsi zituzten Arrasate Margo 

Taldeko artistak. Herritarrekin 
partekatu nahi izan zuten urtean 
barrena egindako lana, eta hala 
suertatuz gero, baita saldu ere; 
izan ere, saltzen jarri zituzten 
euren margoak.   

Estilo askotako margolanak 
ikusteko aukera egon zen, bode-
goiak, paisaiak, figuratiboa... 
Hitzorduak ikusmina sortu zuen 
eta arrasatear asko hurbildu 
zen Biterira.

arrasate margo taldearen lana kalean ikusi 
eta erosi ahal izan dute arrasatearrek

Biteri plaza erakusketa areto bihurtuta.  |   imanol soriano

ImANOl gAllEgO  |  oñati

Ospe eta bisitari ugari izan dituen 
inkunablea ez ezik, beste mota 
bateko liburuei ere tokia egin 
diote Arantzazun. Hain zuzen, 
santutegiko fraide frantziskotarra 
izandako Xabier Egaña eskulto-

rearen Liburua, bigarren irakur-
keta erakusketa ikusgai egon da 
Gandiaga topaketa eta batzarre-
tarako zentroan. 

Egañak liburuez ostatuko era-
kusketa bat ekarri du gurera. 
Aleak suntsitu, itxuraldatu eta 

beste elementuekin nahastu ditu, 
kultura, eta ondorioz, gizakiaren 
ondarearen desagerpenaren aztar-
nak islatuz. "Erakusketan ez dut 
liburuen edo kulturaren aurka 
egin nahi izan, alderantziz; kul-
turaren eta balioen transmisio 
tresna diren horiek moldatu eta 
eraldatu ditut, errealitate berriak 
eraikitzeko", azaldu du Areetako 
artistak. Aurkitutako elementuez 
sortutako bigarren irakurketa 
honetan, Egañak bizitza berri bat 
eman die liburuei, "Gauza bat 
desegin dut, berri bat egiteko".

arantzazu toki berezia
Frantziskotarra zela, Egañak 
Xavier Alvarez de Eulaterekin 
lan egin zuen, eta hark animatu 
zuen artista izatera. Urte batzuk 
geroago, 1979an, Arantzazuko 
Ama Birjinaren kamarineko hor-
mak margotu zituen eta hortik 
dator santutegiarekin duen harre-
man berezia.

Egun Forondako Antezanako 
elizako hormen dekorazioan ari 
da lanean. Horma horietan berriz 
ere azalduko dira Bilboko itsa-
sadarreko hiriko paisaia zaharrak, 
ebanjelioko mezuak eta giza tal-
de handiak.

Xabier egañak liburuei 
egindako bigarren irakurketa
'liburua, bigarren irakurketa' erakusketaren muina 
liburu eta kulturaren suntsiketa eta pizkundea dira

Xabier Egaña bere lanak azaltzen.  |   imanol gallego



32 2014-05-26  |  astelehena  |  gOIENApublizitatea

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).

ARgIA Aldizkaria
www.argia.com 
%25eko deskontua harpidetzan. (Bazkide 

berrientzat soilik).

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.

gAES Entzumen zentroa
Otalora 18 | Arrasate 
Zurradero 10 | Bergara
%10eko deskontua (ez metagarria beste 

eskaintza batzuekin)

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.

G
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z
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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.
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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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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.

MANSO Optika 
Irizar pasealekua 2  | Bergara  
Produktu guztietan, %15eko deskontua 

(beste eskaintza batzuekin, eskaintza ez 
metagarria).

LASTAI 
Koltxoiak eta umeentzako artikuluak
Arkatza 1, 49 Pab  | gasteiz  
%5eko deskontu gehigarria helduentzako 

atseden arloan.
%5eko deskontua haur kotxe eta automobileko 

segurtasun – aulkietan.
%5eko deskontua sehaska, haur-kotxe eta 

automobileko segurtasun-aulkietarako 
denboraldiko ehun-gaietan.

%10eko deskontua denboraldiko hau-arropan. 
(Beherapenetan eta eskaintza berezietan 
izan ezik).

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

promozio batzuk izan ezik).

R
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: 2
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/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.
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jAgObA dOmINgO  |  arrasate

Flamenko musikak pentsatu bai-
no jarraitzaile gehiago ditu iba-
rrean, eta horren erakusle da El 
Bille. Duela urtebete inguru kale-
ratu zuen lehenengo diskoa, Rela-
tos de mi vida, eta astebetean 1.500 
kopia saldu zituen. Hori gutxi 
balitz, Los Chunguitos taldeak 
babesean hartu zuen arrasatearra, 
eta, eurekin hainbat kontzertu 
egiteaz gain, estatu osoan eman 
ditu kontzertuak bakarlari, biko-
te edo hirukote bezala. 
Nolatan sartu zinen flamenkoaren 
munduan?
Txikitatik etxean musika era 
berezian bizi izan dut. Nire aita 
punka zen, Pabellon Negro taldean 
bateria jotzen zuen, baina gita-
rrista ere bazen. Behin, punka 
izan behar nuela esan nion, eta 

ezezko borobilaz erantzun zidan! 
Nire aitona-amonek, ordea, fla-
menkoa entzuten zuten eta txiki-
tatik musika hori bizi izan dut, 
oroimena dudanetik abesten egon 
naiz. Duela urte batzuk Extrema-
duran eman nuen denbora bat 
eta bertan ikasi nuen gitarra 
jotzen; bakarrik ikasi nuen.
Orduan sortu zenuen lehenengo 
proiektua?
Bai; Extremaduratik bueltan, 
Igor Letonarekin eta Eber Sanche-
zekin egin nuen lehenengo taldea. 
Flamenkoaz gain, baina, musika 
latindarra eta swinga ere jotzen 
genituen eta nik flamenkorantz 
jauzi egin nahi nuen. Orduan, 
lagun bati esker, Los Chungui-
tosekin jotzeko aukera izan nuen 
Tartufon, eta lehenengo momen-
tutik babesean hartu ninduten, 
nire telonero izan zirela esan 
daiteke. Kontzertu hura hiruko-
te bezala egin genuen, baina Los 
Chunguitosekin egindako hurren-
goak bakarrik egin nituen. Tar-
tufon egindakoaz gain, Trebiñun, 
Santanderren, Zaragozan, Iruñean 
eta Mirandan egon naiz eurekin. 
Mirandakoa gogoan dut eszena-
ra bakarrik igo nintzenean oso 
handi ikusi nuelako, oso beste-
lakoa da bakarrik edo beste nor-
baitekin jotzea.
Oroitzapen bereziak izango dituzu.
Bai, oso polita izan zen. Oso per-
tsona atseginak dira, ikasi nuen 
lezio garrantzitsuena kontzertu 
aurretik lasai egotea izan da.
Horren ostean, Jabi gitarristarekin 
hasi zinen.
Esan bezala, Olegariorekin eta 
Eberrekin, flamenkoaz gain bes-
te estilo batzuk jotzen genituen, 
eta ostean flamenkoari heltzeko 
Jabi eskoriatzarrarekin elkartu 
nintzen eta diskoari forma ema-
ten hasi ginen. Kantuak eta hitzak 
nik egin ditudan arren, Jabik 
konponketak egin ditu.
Relatos de mi vida da zure lehe-
nengo diskoa.
Bai; Shot! estudioan grabatu nuen. 
Sei kantuko diskoa da, eta, izen-
buruak dioen moduan, nolabait 
nire bizitza kontatzen dut bertan. 
Diskoa egun bakarrean grabatu 
genuen, eta, Jabiren gitarrez gain, 
Felek ere gitarra elektrikoarekin 
konponketa batzuk grabatu zituen. 
Diskoa atera eta astebetera kopia 
barik geratu ginen, atera genituen 
1.500 aleak saldu genituen! Hala 
ere, arazo batzuengatik, orain 
kopiarik gabe gaude eta zaila da 
beste edizio bat kaleratzea.

Dagoeneko, baina, hurrengoari 
begira zaude, ezta?
Bai, hamasei bat kantu konpo-
satu ditut udatik hona eta horiei 
forma ematen gabiltza orain. 
Kantu berriek beste indar eta 
freskotasun bat dutela uste dut, 

Bille berri bat datorrela esango 
nuke. Oraingoan, nire istorioez 
gain, kalean entzun ditudan kon-
tuak ere badaude; azken finean, 
istorio bilduma bat da. Nik egiten 
dudan flamenkoak pop musikatik 
ere badu, melodiarekin eta kon-
pasarekin gehiago jolasten dugu 
orain. Konpasa edo erritmoa dira 
garrantzitsuena flamenkoan, hori 
eta sentimendua.
Hala ere, bikote formatu hori alda-
tzeko lanetan zabiltzate.
Momentu honetan, niretzat eta 
Jabirentzat ere erreferente handi 
bat da El Bicho, eta bikotea talde 
bilakatzeko lanean gabiltza. Ideia 

hori dugu buruan eta lan handia 
den arren, gogo eta ilusio handiz 
ari gara. Hasteko kantuak amai-
tu behar ditugu eta ostean hasiko 
gara taldea osatzeko lanetan; 
familia handitu nahi dugu.
Orduan, flamenkoak baditu jarrai-
tzaileak gurean?
Baietz esango nuke. Relatos de mi 
vida aurkeztu nuenean, Tartufo 
goraino bete zen. Horrez gain, 
zortea izan dudala uste dut; Arra-
saten edo inguruotan jo dudan 
bakoitzean, jende nahikotxo hur-
bildu da kontzertura. Edozelan 
ere, zortea izateko gauzak ondo 
egin behar dira.

los Chunguitos eta ecos del rociorekin jo du 
arrasatearrak eta ia Camelarekin

 'relatos de mi vida' diskoa egun bakarrean 
grabatu zuen eta bigarrena prestatzen dabil

"Bille' ezberdin bat izango da 
hurrengo diskokoa, freskoagoa"

Egoitz Villena, El Bille.  |   jagoba domingo

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

ZERTZELADA

relatos de mi vida

estiloa: Flamenkoa.
egilea: El Ville (Arrasate, 2013).
argitaletxea: Autoekoizpena.
iraupena: 17:42 minutu.

Rocka eta popa gure 
egunerokoan estilo ohikoak 
badira ere, etxe askotan 

bestelako doinuak ere entzun izan 
ohi dira; flamenkoa eta rantxerak, 
adibidez. El Bille arrasatearrak 
flamenkoaren aldeko apustua egin 
du. Nik soilik hiru kantu eskuratu 
ahal izan ditut. ‘Caballo malo’ 
piezak  hitzetan Camarón ekarri dit 
gogora eta musikalki Los 
Chunguitos-en tankera du, nahiz 
eta gitarra nahiko rockeroa duen. 
‘Cartitas de Cadiz’ 
maitemin-istorioak gitarra 
flamenkoagoa du, nahiz eta 
abesterakoan popera hurbildu. Eta, 
‘Laura’-ri eskainitako kantuan 
erritmo biziagoarekin Kiko Veneno 
irudikatu dut, pieza honek 
pop-etik eta musika latinotik ere 
edan du.

Eragin zabalagoak 
dituen flamenkoa

IkEr bArANdIArAN

el Bille

"Astebetean 
1.500 kopia 
saldu genituen, 
ikaragarria da"
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1. etxebizitzak

101. Saldu
zumarraga. Etxebizitza salgai. 
Oso eguzkitsua. Bi logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. Dena 
kapora begira. Interesatuak 
deitu telefono honetara: 638 
33 03 01 

 
103. errentan eman

arrasate. Hiru logelako etxe-
bizitza ematen da errentan 
Erguin kalean, ikasleentzako, 
ikasturte bukaera arte. Guztiz 
jantzita. 450 euro hilean. Inte-
resatuak deitu telefono honeta-
ra: 606 86 71 97 

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. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 679 84 62 48 

 
104. errentan hartu

arrasate edo aretxabaleta. 
Errentan, 2-3 logelako etxebizi-
tza bila gabiltzan bikote bat gara. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 674 13 91 59 

arrasate. Etxebizitza behar dut 
errentan, merke. Hiru logelakoa 
gutxienez. Interesatuak deitu 
telefono honetara: 648 46 90 
51 

arrasate. Etxebizitza behar dut 
errentan. Bi logelakoa gutxienez. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 638 25 73 91 edo 
943 79 80 05 

arrasate. Etxebizitza behar 
d u t  e r re n ta n .  I n te resa t u a k 
deitu telefono honetara: 629 
80 77 73 

arrasate. Pertsona batendako 
moduko etxebizitza behar dut 
errentan, merke. Arduratsua naiz 
eta lana daukat. Blanca. Intere-
satuak deitu telefono honetara: 
608 07 69 45 

arrasaten edo aretxabale-
tan. Altzari gabeko etxebizitza 
hartuko genuke errentan. Inte-
resatuak deitu telefono honeta-
ra: 652 76 21 51 

arrasaten. Neska arduratsua 
naiz eta alokairuko etxebizitza 
bila nabil Arrasaten. 675 00 93 
22 

baserri bila debagoienean. 
Kaixo! Soraluzeko hiru gazte gara 
eta Debagoienean errentan 
dagoen baserri bila gabiltza. 
Baldintzen inguruan hitz egiteko 
prest gaude. Mila esker; plazerra 
izango da! : 645 71 50 50 

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. 666 20 
06 03 

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

 

4. lana

401. eSkaintzak

arrasate. Etxeko lanak egiteko 
emakume bat behar da. Astean 
behin, 4 orduz. Interesatuak 
deitu telefono honetara:: 622 
50 84 68 

bergara. Umeekin eta etxeko 
lanetan laguntzeko pertsona 
euskalduna behar dugu. Intere-
satuak deitu telefono honetara: 
636 10 44 31 

 
402. eSkaerak

arrasate edo bergara. Nagu-
si eta umeak zaintzeko edo 
garbitasunak egiteko gertu nago: 
taberna, atari, bulego zein etxee-
tan. Interesatuak deitu telefono 
honetara: 625 86 99 51 

arrasate. Emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko, etxean 
bertan bizi izaten. Sonia Gomez. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 632 84 02 30 

a r ra sa t e .  N a g u s i a k  z a i n -
tzen, garbiketan edo sukal-
dari lanetan arituko nintzate-
ke .  M a r ta  C e c i l i a  O c a m p o . 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 671 15 96 97 

bergara edo arrasaten. 
N e s k a  e u s k a l d u n a  h a u r r a k 
z a i n t z e k o  p r e s t  l a r u n b a t , 
igande eta jaiegunetan. Inte-
r e s a t u a k  d e i t u  t e l e f o n o 
honetara: 688 61 11 01 

bergara, arrasate edo oña-
ti. Erizain laguntzaile ikasketak 
dituen mutila nagusiak zaintze-
ko gertu. San Juan de Diosen lan 
egindakoa eta esperientzia 
handikoa. Interesatuak deitu 
telefono honetara: 943 78 62 
19 edo 639 66 57 88 

bergara. Adin ertaineko ema-
kumea, informeak dituena, 
goizetan umeak eta nagusiak 
zaindu zein etxeko lanak egiteko 
gertu. Interesatuak deitu tele-
fono honetara: 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 . 
Zazpi urteko eskarmentua dut. 
626 86 35 92 

bergara. Nagusiak zaintzeko 
ikasketak dituen emakume batek 
zaintzaile lanak egingo lituzke, 
baita etxeko lanak ere. Orduka 
edo etxean bertan bizi izaten. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 943 08 14 33 

bergara. Pertsona arduratsua, 
informe onekin, garbitasun 
lanetarako gertu. Interesatuak 
deitu telefono honetara: 696 
27 25 34 

d e b a g o i e n a .  E m a k u m ea 
lanerako prest. Pertsona helduak 
zaindu, etxeko lanak egin eta 
abar. Interesatuak deitu telefo-
no honetara: 658 31 06 20 

debagoiena. Bertako neska, 
eskarmentuduna, gertu nagu-
siak zaintzeko. Interesatuak 
deitu telefono honetara: 637 18 
07 23 

debagoiena. Egun erdiz lan 
e g i n g o  n u k e ,  8 : 0 0 e t a t i k 
13:00era. Sukaldean ondo 
moldatzen naiz. Gidabaimena 
eta lege agiriak dauzkat. Intere-
satuak deitu telefono honetara: 
697 66 89 20 

debagoiena. Emakume eus-
kalduna prest lanerako. Klinika 
laguntzaile titulua daukat. 
Etxean bertan bizi izaten, egunez 
edo orduka ere bai. Autoa daukat. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 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. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 602 51 67 28 

debagoiena. Esperientzia 
handiko sukaldaria lanerako 
gertu: karta, menuek, pintxo eta 

ogitartekoak egiten aritutakoa. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 666 83 21 95 

debagoiena. Esperientziadun 
mutilak lan egingo luke pertsona 
nagusiak zaintzen, sukaldari 
laguntzaile lanetan edo beste-
lako lanetan. Dokumentuak 
egunean ditut. Interesatuak 
deitu telefono honetara: 632 
26 01 84 edo 658 74 94 63 

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

debagoiena. Etxean bertan 
bizi izaten edo bestela lan egin-
go nuke. Gerokultora ikasketak 
ditut, Alzeimerren espezializa-
tua. Interesatuak deitu telefono 
honetara: 697 41 13 86 

debagoiena. Etxeko lanak 
egin eta abarretan lan egingo 
nuke. Etxean bertan bizi izan-
da, edo bestela. Interesatuak 
deitu telefono honetara: 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. Interesatuak deitu 
telefono honetara: 632 54 
45 25 

debagoiena. Mutil arduratsua, 
jarrera eta prestutasun handikoa, 
zapatu, domeka eta jaiegunetan 
lan egiteko gertu. Nagusiak 
zaindu, tabernatan, hoteletan 
zein diskotekatan lan egin deza-
ket. Informe onak dituta eta 
berehala hasiko nintzateke. 
Interesatuak deitu telefono 
hauetara: 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. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 603 14 59 17 

debagoiena. Mutil langile eta 
arduratsua lanerako gertu. 
Eskarmentua dut garbitasunean 
eta nagusiak zaintzen. Sukalde 
laguntzaile ere jardun naiteke. 
Lege papereak eguneratuta 
dauzkat. Interesatuak deitu 
telefono hauetara: 632 26 01 
84 edo 658 74 94 63 

debagoiena. Mutila lanerako 
gertu: zerbitzari, sukalde lagun-
tzaile, igeltsaritza peoi eta abar. 
Lan beharrean nago. Interesa-
tuak deitu telefono honetara: 
625 66 36 14 

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

debagoiena. Nagusiak zaindu 
eta garbitasun lanak egiten lan 
egingo nuke. Sandra Milena. 
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 a k  d e i t u 
telefono 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 a k  d e i t u 
telefono honetara: 639 02 
00 81 

d e b a g o i e n a .  N a g u s i a k 
zaintzen, garbitasunean, eta 
s u k a l d e a n  l a g u n t z e n  z e i n 
h a r r i ko a  e g i te n  l a n  e g i n g o 
n u k e .  E s p e r i e n t z i a d u n a . 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 634 99 05 00 

debagoiena. Neska arduratsua 
eta esperientziaduna umeak 
zaintzeko, orduka garbiketak 
egiteko, zein nagusiak lagundu 
edo paseoan ateratzeko gertu. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 695 73 87 95 

debagoiena. Neska arduratsua 
gertu hainbat lan egiteko: umeak 
edo adinekoak zaindu, garbiketa 
lanak eta abar. Interesatuak 
deitu telefono honetara: 622 13 
16 64 

debagoiena. Neska arduratsua 
gertu nagusi eta umeak zaintze-
ko eta garbitasun lanetan jardu-
teko. Interesatuak deitu telefono 
honetara: 602 04 16 67 

debagoiena. Neska arduratsua 
lanerako gertu: ume edo nagu-
siak zaindu eta garbitasun lanak 
egingo nituzke. Etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. Intere-
satuak deitu telefono honetara: 
663 40 92 67 

debagoiena. Neska ardura-
tsua nagusiak zaindu edota 
g a r b i k e t a k  e g i t e k o  g e r t u . 
Orduka edo egun osoz. Inte-
r e s a t u a k  d e i t u  t e l e f o n o 
honetara: 629 80 77 73 

debagoiena. Neska boliviarrak 
asteburuetan lan egingo luke: 
nagusi edo umeak zaintzen zein 
orduka garbiketak egiten. Eskar-
mentua dut. Cintia. Interesatuak 
deitu telefono honetara: 618 14 
71 34 

debagoiena. Neska euskaldu-
na, esperientzia eta informedu-
na, gertu umeak zaintzeko, 
elkarte, bulego eta abarrak gar-
bitzeko, edo gauak ospitalean 
egiteko. Autoa daukat. Interesa-
tuak deitu telefono 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 
garbiketak lanak egiten eta 
umeak zaintzen. Interesatuak 
deitu telefono honetara: 676 73 
38 62 

debagoiena. Neska lanerako 
gertu: denetariko garbiketak, 
ume eta nagusiak zaindu etxean, 
ospitalean edota egoitzan, 
gidari, banatzaile eta abar. Inte-
resatuak deitu telefono honeta-
ra: 696 32 13 69 

debagoiena. Neska lanerako 
gertu: umeak edo nagusiak 
zaindu, garbitasuna eta abar. 
Etxean bertan bizi izaten ere bai. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 673 78 08 99 

debagoiena. Neska lanerako 
gertu: zerbitzari, sukalde lagun-
tzaile, nagusiak garbitzen edo 
garbiketak orduka egiten. Inte-
resatuak deitu telefono honeta-
ra: 602 17 83 21 

debagoiena. Neska prest 
gauetan lan egiteko, ospitaletan 

edo etxeetan. Geriatria lagun-
tzaile tituluduna. Autoarekin. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 600 00 51 60 

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 nintzateke. Interesa-
tuak deitu telefono honetara: 
636 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. Interesatuak 
deitu telefono honetara: 663 
40 92 66 

haurrak zaindu. 23 urteko 
neska euskalduna haurrak zain-
tzeko prest. Haur Hezkuntzako 
hezitzaile tituluduna eta espe-
rientzia handiarekin. Saioa. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 638 71 50 66 edo 
943 79 88 58 

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. Interesa-
tuak deitu telefono honetara: 
696 30 04 28  

5. irakaSkuntza

501. JaSo
arrasate. DBHko laugarren 
mailako matematika eskolak 
emango dizkidan norbait behar 
dut. Interesatuak deitu telefono 
honetara: 669 87 24 54 

Frantseseko eskolak ber-
garan. Frantseseko eskolak 
hartu nahiko nituzke, lehenbai-
lehen. Interesatuak deitu tele-
fono honetara: 690 79 68 75 

 

7. animaliak

703. eman
katakumea. Apiril hasieran 
jaiotako katakume zuria ematen 
da opari. Gorra da eta etxerako 
egokia izan daiteke. Argazkia 
bidal ditzaket gura izenez gero. 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: 663 65 76 06 

katakumeak  ematen dira 
opari. Interesatuak deitu telefo-
no honetara: 666 40 65 58 

txakurkumeak. Txakurkumeak 
ematen dira opari Urbiako fon-
dan. Interesatuak deitu telefono 
honetara: 943 78 13 16 

 

8. denetarik

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 . 
Interesatuak deitu telefono 
honetara: Interesatuak deitu 
telefono honetara: 699 06 
23 95 

 
806. Galdu

P a t i n e t e  o ñ a t i n .  A s t e 
Santuko aurreko astean ahaz-
tu genuen patinetea Onatiko 
k i r o l d e g i k o  a p a r k a l e k u a n . 
Oxelo etxekoa da, beltza eta 
urdina. Aurkitu baduzu , deitu 
ze n ba k i  h a u e ta ra .  Es ke r r i k 
a s k o .  I n t e r e s a t u a k  d e i t u 
telefono honetara: 943 71 82 
74 edo 685 75 31 29 

 
808. beStelakoak

lekuko bila. Arrasateko Deba 
kalean aparkatuta geneukan 
autokarabanan lau gurpilak 
zulatu dizkigute. Norbaitek zer-
bait ikusi badu deitu mesedez 
telefono hauetara: 652 75 95 
44 edo 652 75 95 43 

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

BERGARA
Sukalde 

laguntzailea behar 
da asteburuetarako.

Esperientziaduna.
Tel.: 943 76 58 20
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Prestaketa
0. Oilaskoa su ertain-handian 

egin, eta gorde.

1. Tipulina zatitu eta arin frijitu 
oilaskoa frijitzeko erabilitako 
zartagin berean, su 
baxu-ertainean, ordu laurdenez.

3. Tipulina eginda dagoenean, 
mahaspasen eskukada gehitu, 
eta baita birrindutako almendrak 
ere. Hainbat minutuan eragin 
guztiari.

4. Zatitutako oilaskoa gehitu, koko 
esnea, eta baita curry hauts 
koilarakada ere. Hori guztia 
nahastu egin behar da, eta utzi 
behar da saltsa urritzen su 
eztitan, 10 edo 15 bat 
minutuan.

5. Bien bitartean, oilaskoari 
lagunduko dion arroza egin, eta 
gero guztia batera atera, 
argazkian moduan. Nik 
azenarioa gehitu nion, aldez 
aurretik salteatutakoa. 

Fitxa
 Denbora: 55 minutu.

 Zailtasuna: 

osagaiak

 hezur bako 8 oilasko izter.

 tipulin bat.

 Koko-esnea, lata bat.

 Mahaspasak, eskukada 

bat.

 almendrak, eskukada bat.

 Curry hautsa, koilarakada 

bat.

 Basmati arroza, 

katilukada bat.

 azenarioak.

 Olioa.

 Gatza.

oilaskoa 
curryarekin

e
spezien gure armairua zabal-
tzea besterik ez dago kontu-
ratzeko geroago eta bitxiagoak 

direla jakiak gozatzeko erabiltzen 
ditugun ongarriak. Kurkuma, 
zilantroa, sesamo olioa, platano 
hostoak, laranja-lore ura… Curr-
ya bera nahiko prosaikoa da; 
mostaza kolore intentsua duen 
hautsez betetako potea, perrexi-
laren, pipermin beltzaren, erra-
muaren eta kanelaren ondoan 
jartzen duguna.   

gurean, nahasketa 
Etimologikoki, currya (kari, tamil 
hizkuntzan) arrozari laguntzen 
dion saltsa da, baina mendebalean, 
deshidratatutako espezia desber-
dinen eta ugariren arteko nahas-
keta moduan ulertzen da. 

Azpimarratu beharra dago 
munduan sukaldari beste curry 

mota daudela, bakoitzak nahieran 
gehitu edo kentzen ditu-eta nahia-
go dituen espeziak. Europan, 
gehienetan, erabiltzen ditugu 
merkataritza-gune handiek edo 
saltoki espezializatuek saltzen 
dizkiguten curryak, hauts eran. 
Eta, gehienetan, honako gozaga-
rriak izaten dituzte: iltzea, kar-
damomoa, kurkuma, kuminoa, 
jengibrea, pipermina, intxaur 

muskatua, zilantroa, anisa, aza-
fraia edo kanela.

Edozelan ere, urtetan gure 
etxean egin izan den oilaskoa 
supermerkatuko curryarekin oso 
gozoa dago. Arroz basmatiarekin 
ateraz gero, ederra da, baita pan 
naan-en kantitate izugarriekin 
edo roti batean batuta ateraz gero 
ere.  Benetan gomendatzen 
dizuet. 

Oilaskoa eta arroza, plater berean.  |   the COOKrOCKer

Patrizia Vitelli

pat r i z i a r e n  g u t i z i a

lEIrE kOrtAbArrIA  |  esKOriatza

Goiena telebistako ikusle gazte-
txoenek bereziki Kantari saiotik 
ezagutzen dute Aitor Agiriano 
eskoriatzarra, baina beste lan 
asko egin izan ditu antzezpen 
munduan. 
Zelakoa da Aitor Agiriano?
Pertsona alaia, perfekzionista, 
saltseroa, burugogorra, eta, gezu-
rra badirudi ere, lotsatia.
Ze harreman duzu sukaldearekin?
Oso ona. Sukaldean aritzeak erla-
xatu egiten nau. Musika jarri, 
ardo kopatxo bat aldamenean, 
eta fuera buruhausteak! Jateko 
orduan ahoa itxiko ez banu, ez 
nuke sekula jaten amaituko! 
Zein da zure espezialitatea?
Arroza barazkiekin.
Zertara gonbidatuko zenuke lagu-
nik onena, eta non?
Piknik batera. Lagunaren arabe-
ra zerbait prestatu eta kostalde-
ko txoko dotore batera eramango 
nuke. Lasaitasunean gure kontuez 
hitz egin, txorakeriak egin eta 
disfrutatzera!
Eta etsairik handiena?
Urik ere ez nioke emango. Parean 
jarri eta nik jandakoarekin nola 
disfrutatzen dudan ikusten duen 
bitartean, gosea pasa dezala.
Zeinekin jesarriko zinateke mahaia-
ren inguruan, eta zergatik?

Kultura ministro Jose Ignacio 
Wert-ekin. Egindakoak ez dauka 
izenik, eta horren inguruan hitz 
egingo nuke.
Zergatik aktore?
Zu ez zaren beste pertsona batzuen 
izaeran sartu eta jolasteko auke-
ra ematen dizulako.
Ze aktore duzu gogokoen, edo zein 
miresten duzu?
Egiten duten lana ikusita, Meryl 
Streep eta Johnny Depp.

Aktore ez bazina…?
Haurrekin lotutako edozein lan-
bide. Bizia ematen didate.
kaletik ezagutzen zaituzte? Eta 
hala bada, nola bizi duzu hori?
Bai, ezagutzen naute. Hasieran, 
arraro samarra da ezagutzen ez 
zaituen edonork kalean gelditu 
eta zerbait esatea, autografoa edo 
argazkia eskatzea… baina ohitu 
egiten zara. Eskertu beharreko 
gauza bat da jendea zuregana 
gerturatu eta egin duzun lanaga-
tik zoriontzea. Esan beharra dago 
parrandaren baten tragoren bat 
dohainik ere atera zaidala. [Barre] 
Familiak eta ingurukoek okerra-
go daramate. 
Zer maite duzu bereziki bizimodu 
horretatik?
Gustuko lana egiten dudala, eta 
aktuazio bat amaitzean publikoa-
ren eta norberaren artean sortzen 
den adrenalina hori ez dago 
ordaintzerik. 
Iratxoek hiru desio betetzeko auke-
ra ematen dizute. Zer eskatzen 
diezu?
Osasuna, zoriontasuna eta adis-
kidetasuna.
Anekdota bat…
Antzezlan batean ari nintzela 
beste aktore baten hanka artetik 
pasa behar nuen azkar aurrera. 
Honek prakak eusteko soka bat 

zuen gerriko gisa, eta, luzea zenez, 
belaunetaraino iristen zitzaion. 
Banindoan ni hanka artetik pasa-
tzera... eta momentu hartan, ez 
aurrera ez atzera ez nintzen ba 
sokarekin trabatuta hanka artean 
gelditu! Bi aldiz pentsatu gabe 
indar guztiarekin aurrera egin 
eta ia lepoa moztu nuen ber-
tan! 

Damu zara…
Oso gauza gutxiz.
Ze errepikatuko zenuke?
Orain arte egindako guztia.
Zerk beldurtzen zaitu?
Bakardadeak.
lanetik etxera ailegatu berri, sofan 
eseri eta…
Zortekoa ni! Ez dut aukera hori 
izaten. Etxera iristean, anaia han-
kaz gora egoten da bertan eta ez 
du inork mugitzea lortzen! 
Nora ospa egingo zenuke gustura?
New Yorkera. 
Aholku bat…
Ez utzi inoiz amets egiteari, ames-
tea errealitate bihurtu den ame-
tsa da, eta amets egin badezake-
zu, lor dezakezu!

Aitor Agirianoren hainbat aurpegi.  |   aitOr aGirianO

aitor agiriano | Aktorea eta telebistako aurkezlea
Goiena telebistako 'Kantari' saioko aurkezleetako bat da 

"Gezurra badirudi ere, lotsatia naiz", onartzen du agirianok

"sukaldean aritzeak erlaxatu egiten 
nau: fuera buruhausteak!"

"Publikoarekiko 
sortzen den 
adrenalina hori ez 
dago ordaintzerik"

e t x e ko  s u k a l d e r a i n o

lehen platera: Entsalada epela. 

bigarrena: Txipiroiak plantxan tipula 
potxatuarekin eta piper berdeekin. 

Postrea: Gazta-tarta. 

edatekoa: Ardoa. 

aukeran...

hOtel GastrOnOMiCO Casa rOsalia
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jON bErEzIbAr  |  arrasate

Mezularitza aplikazio ezagunena 
–arrazoi horrengatik ziurrenik– 
erasotuena ere bada. Panda Secu-
rity enpresak Whatsapp bitartez 
zabaltzen dabiltzan  iruzur nagu-
sien zerrenda egin du. 

Mezuen konfirmazioa 
"Whatsapp bidez idazten ari natzai-
zu, esaidazu ea mezuak iristen 
zaizkizun" dioen antzerako mezua 
barra-barra zabaldu da. 25565 
zenbakitik igortzen da eta ordain-
peko SMS Premium zerbitzu 
batera harpidetzen du hartzailea 

erantzunez gero, eta zuzenean 
kobratzen hasi. 

Segurtasun akatsa 
Androiderako bertsioan egonda-
ko hutsune batek agerian utzi 
zuen sistemak mugikorraren SD 
txartelean gordetzen zituela elka-
rrizketak. Txartel hori sarbide 
errazekoa da sarkinentzat. Koka-
pena partekatzerakoan ere sar-
tzeko erraza den zulo bat zabaltzen 
da sisteman, dakienarentzat era-
biltzailearen datuak bistan utzi-
ta. Facebookek erosi izanak ere 
zalantza asko sortu ditu erabil-

tzaileen eta adituen artean, batez 
ere sare sozialak pribatutasun 
neurriekin duen lausotasuna 
haintzat hartzen bada. Esamesa 
ugari zabaldu dira, eta, oraingoz, 
aplikazioak aldaketa agerikorik 
ez du izan, baina susmatienak  
atezuan daude eta ez dira fio. 
Horrekin lotuta,  itxuraz Zucker-
bergek berak Facebooken izenean 
bidalitako mezua ere zabaldu da 
azkenaldian Whatsappen. Ohar 
batekin, kontaktu guztiekin par-
tekatzeko eskatuaz, kontua berriz 
ere aktibatzeko eskatzen zen. 
Irruzurra zen, noski

iruzurren jomugan segitzen 
du Whatsapp aplikazioak
Panda security enpresak zerrenda osatu du, mehatxu nagusienak aipatuta

Iruzur mezuetako bat.  |   libercultura

j.b.  |  arrasate

Pribatutasun ezaugarriak 
aldatu ditu, beste behin ere, 
sare sozialak. Oraingoan, bai-
na, pribatutasuna handitzeko. 
Orain arte, lagun izan zein 
ez, mundu osoarekin parte-
katzen ziren egoera esaldiak. 
Aurrerantzean, ordea, defek-
tuz, eta aurkakorik zehaztu 
ezean, lagun moduan marka-
tutakoekin soilik partekatuko 
da erabiltzailearen egoera.  
Eguneraketa hori automatikoa 
da eta zuzenean aplikatuko 
da profil guztietan. 

Hori ez da Facebookek 
azkenaldian egin duen alda-
keta bakarra. Orain dela gutxi 
aplikazioetara modu anoni-
moan konektatzeko moduan 
ere ahalbidetu du, erabiltzai-
leari kontrolerako neurri 
berriak emanda.

Facebookek 
jada ez du 
defektuz egoera 
erakutsiko

j.b.  |  arrasate

Oro har, mugikorren merkatua 
bitan bana daitekeela erakusten 
dute datuek. Samsungek eta 
Applek mugikorren merkatutik 
eratorritako irabazien %106 
bereganatzen dituzte. Canaccord 
Genuity finantza-zerbitzuen 
konpainiak atera ditu datuok. 
Ehuneko ehuna gainditu iza-
naren arrazoia da zenbait kon-
painiak hiruhilabetez hiruhi-
labete merkatuaren eta irabazien 
galerak izaten dihardutela eta 
horrek gainontzekoek kuota 
proportzionala handitzea ekar-
tzen du. Kuota galera horien 
onuradun zuzen eta nagusiak 
Apple eta Samsung dira, mer-
katuaren zatirik handiena kon-
trolatzen dutelako eta lehiaki-
deen galera eurek irabazi dute-
l a k o  m o d u  i a  g u z t i z 
proportzionalean, eta horrek 

merkatu hazkunde oso handia 
ekarri die bi konpainiei. Bie-
tatik, Appleren kasua da nabar-
menena; izan ere, Applek iaz 
baino telefono gutxiago saldu 
baditu ere, irabazietan gora 
egin du. Appleren irabazi-mar-
jina operatiboa %37koa da, 
2014ko lehen hiruhilabeteari 
dagokiona, eta Samsungekin 
konparatuta aldea handia da, 
%22koa baitu hark. 

Asiarrak laster jokora 
Gaur egun, hortaz, bien artean 
banatzen dituzte merkatuaren 
irabaziak, baina baliteke egoe-
ra aurki aldatzea. Asiako ager-
tokiak ekarriko ditu aldaketak, 
hango konpainietan hazkundea 
ikaragarria izaten dabil-eta. 
Merkatu globalean Ameriketa-
ko Estatu Batuek geroago eta 
pisu txikiagoa dute.

Samsung eta apple, 
mugikor merkatuaren 
%106ren jabe 

Appleren eta Samsungen telefonoen modelo bana.  |   Phonearena

j.b.  |  arrasate

Saturatua, interesik gabeko mezuz 
betea eta erabilera txarraren 
erruz zokoratua; posta elektro-
nikoa komunikazio digitalaren 
kanal deserosoena dabil bihurtzen. 
Askok aurreratu dute sistemaren 
hileta eta ikerketek erakusten 
dute belaunaldi gazteenek erabi-
li ere ez dutela erabiltzen ia. 
Facebookeko estrategia zuzenda-
ri Sheryl Sandbergek emandako 
datua da Ameriketako Estatu 
Batuetako gazteen %11k soilik 
erabiltzen dutela posta elektro-
nikoa eta gehiengoak sistema 
zaharkitua dela irizten diola. 

Lan esparruan segitzen du 
gotor posta elektronikoaren era-
bilerak, baina eremu hori gero 
eta posizio ahulagoan uzten dute 
eraginkortasunaren zein bereha-
lakotasunaren beharrek eta belau-
naldi berriko aplikazioen aukerek. 

Enpresetan zerbitzu berriek geroa-
go eta toki handiagoa dute, lai-
noarekin konektatu eta proiektuak 
kudeatzeko ematen dituzten auke-
rak ematen dituztelako.

Gero eta gutxiago 
ComScore-k emandako datuei 
begiratuta, joera garbia igartzen 
da, azken urtean 30 urtetik behe-
rako gazteek webguneko posta 

elektroniko zerbitzua %31 gutxia-
go erabili baitute, komunikazio 
ia osoa mezularitza aplikazioeta-
ra eramanda. Mugikorreko posta 
erabili dutenen arteko beheraka-
da ez da hain nabaria izan. 

Spamak gainez 
Posta elektronikoak baditu beste 
zenbait kaltegile, sarrera-ontziak 
nahi ez diren mezuekin betetzen 
dituztenak: marketin digitala eta 
spam-ak. Zerbitzuek azken horre-
tarako tresnak asko findu badi-
tuzte ere, zabor-mezuen oldeak 
ikaragarria jarraitzen du izaten. 
Marketin mezuei dagokienez, eta 
bereziki deskontu eta eskaintzen 
webguneak bidaltzen dituzten 
mezuek ere, sarrera erabilera 
astuntzen dute eta horietarako 
ere iragazki bereziak hasi dira 
sartzen. Sandbergerk urte gutxi 
ikusten dizkio aurretik posta 
elektroniko tradizionalari, eta, 
datuak ikusita, gazteenek dagoe-
neko ezarri diote, ezinbestean, 
heriotza-epaia. Mezularitza apli-
kazioek hartu dute haren lekua, 
eta, orain, berrikuntza eta zabal-
kunderako esparrua enpresen 
eta lantaldeen antolaketaren ere-
muari dagokio, ematen duenez.

Posta elektronikoaren kudeaketa, iPad baten.  |   google

Gazteenen %11k soilik erabiltzen dute posta 
elektronikoa, zaharkitua irizten diotelako
aditu askok aurreratu dute posta elektroniko tradizionalaren desagerpena
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Z
enbat aldiz ikusi ditu-
gu horrelako jokabi-
deak? Pulpitutik zin-
tzoa izateko eskatzen 

duen apaiz pederasta, multak 
poltsikoan gordetzen dituen 
polizia, bere zutabetik guztia 
kritikatzen duen kazetari 
ahoberoa...

Erraza da oso besteen 
jokabideak kritikatzea nor-
berarenak aztertu aurretik, 
baina horrek ere bere mugak 
ditu.

Esteban irakasleak bere 
bizitza erdi komunikabideetan 
saldu eta gero, ez du bere 
alabak gauza bera egiterik 
nahi. Hori bai ona! Andreita 
gaixoak oilaskoa jateaz gain 
zerbait egin beharko du bere 
bizitzarekin, eta amak eman 
dion eredua ikusi eta gero, 
ziur 18. urtebetetzea Interviú
-n titibistan ospatuko duela.

Horrela ez bada, duen ama 
txoni-txoribuarekin laster 
Hermano Mayor-en ikusiko 
ditugu biak. Baina kasu horre-
tan ere, amak etekina aterako 
dio horri eta Hermano Mayor
-en gertatutakoak Salvame-n 
kontatzeaz gain, Ana Rosa eta 
Mari Tererekin partekatuko 
ditu. Orain horren bogan 
dagoen birziklatzea omen da 
hori. Estebanen bizitza mokor-
do handi bat izan arren, eder-
to berrerabiltzen du bai berak 
eta baita Mediasetek ere.

ImANOl
gAllEgO

Nik bai, 
zuk ez!

t e l e - b e g i as t e a  g o i e n a n

ARRASATE IRRATIA

Asteburuan ospatuko da Arra-
saten Mundumira eta bertara 
dotore-dotore joateko kami-
seta zozketatuko dugu eguba-
koitzeko zozketan, besteak 
beste. Zozketan parte hartze-
ko deitu 943 25 05 05 telefono-
ra edo bestela idatzi irratia@
goiena.com helbidera. Anima-
tu eta parte hartu, entzule!

Mundumirako kamiseta 
zozketatuko dugu 
egubakoitzean

Arrasateko Udalak enplegua 
sustatzeko dituen asmo eta 
ekimenen berri jaso ahal izan-
go duzue etzi, eguaztena, 
Arrasate Irratiko Igo autobu-
sera! irratsaioan 11:00etan. 
Herriko alkate Inazio Azka-
rraga-Urizar igoko da, hain 
zuzen, 107.7ko uhinetara. 
Beraz, ez galdu saioa.

enplegua sustatzeko 
ekimenak hizpide, 
herriko alkatearekin

Asteburu honetan ospatuko 
da Arrasaten munduko kul-
turen festa: Mundumira. 
Dagoeneko guztia gertu dago 
eta jaialdian parte hartuko 
duten elkarte eta musikarie-
kin hitz egiteko aukera izan-
go dugu astean Arrasate Irra-
tiko uhinetan. Egitarauaren 
berri ere emango dizuegu Igo 
autobusera! irratsaioan.

asteburuan ospatuko 
den Mundumira jaialdia 
berbagai izango dugu

ASTELEHENA, 26 MARTITZENA, 27 EGUAZTENA, 28 EGUENA, 29 EGUBAKOITZA, 30

12:00 Debagoiena zuzenean 

13:00 Ikusmira 

13:15 Ikusmira 

13:30 Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 Moda desfilea 

15:45 Ikusmira 

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 

17:10 Aniztasunean bizi 

17:45 Ikusi irratia 

18:25 Zorion Agurrak 

18:30 Berriak 

19:00 7 Akorde 

19:30 Kantari 

20:00 Debagoiena zuzenean 

20:30 Berriak 

21:00 Debagoiena zuzenean 

21:30 Berriak 

22:00 Harira 

23:00 Berriak 

23:30 Gurean gaur 

00:00 Debagoiena zuzenean 

00:30 Harira

12:00 Atik Zra 

12:35 Onein 

13:10 Harmailatik 

13:40 Ikusmira 

13:55 Zorion Agurrak 

14:00 Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 Harira 

16:00 Debagoiena zuzenean 

16:30 Berriak 

17:00 Kantari 

17:30 Pausoan 

18:10 Ikusmira 

18:30 Berriak 

19:00 Harira 

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 Ikusmira 

12:15 Aniztasunean bizi 

12:50 Atik Zra 

13:45 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 Atik Zra 

18:05 Ikusmira 

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 Harira 

13:25 Zorion Agurrak 

13:30 Kantari 

14:00 Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 Amaia DJ 

15:30 Onein 

16:00 Debagoiena zuzenean 

16:30 Berriak 

17:00 Aniztasunean bizi 

17:45 Ur eta lur 

18:15 Ikusmira 

18:25 Zorion Agurrak 

18:30 Berriak 

19:00 Tertulia 

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

goIEnA TElEbISTA

'Harmailatik'
arrasateko MUren 
partidu garrantzitsua-
ren laburpena ikusi 
ahal izango duzue, 
besteak beste. | 19:30

Lete auzoa
eskoriatzako lete 
auzoa ezagutzeko 
aukera izango dugu 
Mireia Bikuña kazeta-
riaren eskutik. | 20:00

Gurutze Mujika
aretxabaletako arean-
tzako Gurutze Mujika 
margolariak bere zale-
tasunari buruz hitz 
egingo digu. | 20:00

'amaia DJ'
Gaztetxoek Whatsapp 
eta sare sozialen bitar-
tez eskatutako bideo-
klipak eskainiko dizki-
zuegu saioan. | 19:30

'tertulia'
larraitz Zeberiok aur-
keztutako solasaldia. 
Ikus-entzunezko bat 
ere erakutsiko dizuegu 
saioan. | 19:00

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

AmAIA txINtxurrEtA  |  arrasate

Eguaztenean 22:00etan eskainiko 
dizuegu MUko Ikus-Entzunezko 
Komunikazioko ikasleek ekoiz-
tutako 7 Akorde telebista saioaren 
beste atal bat.

Oraingoan, musika irlandarra 
landuko da saioan. Baina horrez 
gain, folk eta country estiloei 
buruz ere hitz egingo da. Izan 
ere, platoan izango da Fiachras 
taldea gonbidatu bezala eta bi 
estilo horiek uztartzen dituzte 
beraien abestietan.

Fiachras taldeko bi kide elka-
rrizketatuko ditu, hain zuzen, 
Janire Zubizarreta aurkezleak. 
Eta saioa borobiltzeko, taldekide 
guztiak izango dira platoan akus-
tiko bat eskaintzen.

Fiachras taldea ezagutzeaz 
gain, The Potes taldeko kideak 

ere ezagutuko ditugu aste hone-
tako 7 Akorde saioan eta eurei 
egindako erreportajea ikusi ahal 
izango duzue.

Aste honetako saioaren egileak 
MUko ikasle hauek dira: Jone 
Albeniz, Laida Beristain eta Amaia 
Garate.

Musika irlandarra izango da protagonista 
eguazteneko '7 akorde' telebista saioan
Fiachras eta the Potes taldeak gertuagotik ezagutzeko aukera izango dugu

Fiachras taldeko kideak platoan, akustikoa eskaintzen.  |   GoIena

A.t. |  arrasate

Egin berri diren Europako hau-
teskundeen balorazioa egiteko 
aukera izango du Martin Gari-
tano Gipuzkoako ahaldun nagu-
siak bihar, martitzena, Goiena 
telebistako Harira saioan.

Hauteskundeez gain, baina, 
bestelako gaiak ere jorratuko 
ditu Garitanok Eneko Azkara-
teren gidaritzapean egindako 
saioan.

Gai horien artean hauek 
daude, besteak beste: Gipuzkoa 
eta Debagoieneko enpresa ehu-
naren egoerari buruz hitz egin-
go dute, krisia ere izango dute 
berbeta gai, enplegua, azpiegi-
turak, turismoa, hiri hondaki-
nak... Kontu horiei eta gehia-
gori buruz jardungo da ahaldun 
nagusia Goiena telebistan.

Hartu parte
Garitanori galderaren bat egin 
nahi izanez gero idatzi harira@
goiena.com helbidera, Twitterren 
erabili #harira traola edo bida-
li Whatsapp mezua zenbaki 
honetara: 688 69 00 17.

Martin Garitano ahaldun nagusia 
izango da martitzenean 'Harira'-n
Gaurkotasunari pultsua hartuko diote eneko 
azkaratek aurkeztutako saioan, bihar 22:00etan

Martin garitano.  |   GoIena
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Bergara
Aratz Sotil Barrio
Maiatzaren 30ean, 5 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Ondo ondo 
pasatu zure urtebetze 
egunian! Muxu handi bat 
familia guztiaren eta 
bereziki, Sararen eta 
Unairen partetik!

eSkOriatZa
Maider Hernandez 
Baños
Maiatzaren 30ean, 11 
urte. Zorionak, printzesa! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetzean, familiaren 
partetik. ea zenbat opari 
hartzen duzun. asko 
maite zaitugu.

Bergara
Aratz Domenech 
Iñarra
Maiatzaren 30ean, 7 urte. 
Zorionak, pitxin. txokolatea 
eta pastela jango ditugu. 
Muxu potolo bat familiaren 
eta, bereziki, gorkaren 
partetik. "Zorionak zuri...".

Bergara
Manex Arana Garitano
Maiatzaren 29an, 3 urte. 
Zorinak, txapeldun! 
etxeko danen eta, batez 
be, Peioren partetik.

arraSate
Maren Goñi Jauregi
Maiatzaren 29an, 
urtebete. Zorionak eta 
muxu handi bat 
familiakoen partetik.

aretxaBaleta
Ainhize Ibabe Sillero
Maiatzaren 27an, 10 
urte. Zorionak! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetzean. Patxo 
potolo-potolo bana 
denon partetik.

aretxaBaleta
Xabier Garcia Crespo
Maiatzaren 27an, 4 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetzean. Muxu 
handi bat familia 
guztiaren partetik!

arraSate
Mirari Plazaola 
Torrontegi
Maiatzaren 27an, 10 
urte. Zorionak, neskatila! 
Ondo pasatu eguna zure 
laguntxoekin. Familiako 
den-denon partetik.

arraSate
Ainhize eta Malen Bautista Vega
Maiatzaren 26an, 5 urte. Zorionak, printzesak! egun 
zoragarria pasatu lagunekin eta familiarekin. Marru- 
bizko muxu goxo-goxoak familia guztiaren, lagunen eta 
danon partetik... Zorionak!

Oñati
Artiom Erostarbe 
Igartua
Maiatzaren 26an, 7 urte. 
aupa, artiom! Zorionak 
eta patxo handi bat 
familia osoaren partetik. 
Oso ondo pasatu zure 
egunian.

arraSate
Eider Villamor
Maiatzaren 26an, 4 urte.  
Oso ondo pasatu zure 
egunean. Familiakoen 
partetik eta, bereziki, "tia 
Oihana"-ren partetik, 
ospakizunean presente 
egotea nahi, baina ezin 
duelako. Maite zaitugu!

arraSate
Unai eta Xabier Garcia Moron
Zorionak, bikote! Unaiek maiatzaren 23an, 7 urte eta 
xabierrek maiatzaren 26an, 4 urte. Ondo-ondo pasatu 
zuen urtebetetze egunetan. Segi horren alai! Muxu 
handi bana etxekoen partetik!

Bergara
Ekain Akizu Bilbao
Maiatzaren 25ean, 
urtebete. Zorionak eta 
muxu handi bat etxekoen 
eta, batez ere, arreba 
laidaren partetik.

Bergara
Markel Bilbatua Albizu
Maiatzaren 25ean, 10 
urte. Zorionak, guapo! 
Disfrutatu zure 
urtebetetze egunean. 
Musuz betetako zaku 
handi bat zuretzat, 
etxekoen partetik.

Bergara
Ander Oregi Alberdi
Maiatzaren 25ean, 7 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean eta patxo 
handi-handi bat 
etxekoen partetik.

antZUOla
Ekain Irizar Fernandez
Maiatzaren 25ean, 4 
urte. Zorionak, mutiko 
handi! Ondo pasatu zure 
urtebetetzian eta muxu 
handi bat etxekuen 
partetik.

antZUOla
Naia Aranguren 
Gastañares
Maiatzaren 24an, 9 urte. 
Zorionak, maitia! Datorren 
astean Jaunartzea! Denok 
disfrutatuko degu zurekin. 
Muxu pottolo bat 
naroaren, aitaren eta 
amaren partetik.

Bergara
Maialen Jauregi 
Elorza
Maiatzaren 25ean, 4 
urte. Zorionak, Maialen! 
iritsi da eguna! 
Ondo-ondo pasatu 
etxeko eta laguntxoekin 
batera, eta urte asko- 
tarako. Pa, pa eta pa.

arraSate
Julen Gutierrez
Maiatzaren 24an, 13 urte. 
Zorionak, Julen! 13 urte 
bete berri eta Dandy bat 
zara jada! Oso ondo pasatu 
zure egunean eta opari 
asko jaso. etxekoen eta, 
bereziki, eiderren partetik, 
urte askoratako, guapo!

Bergara
Markel eta Garazi Gonzalez Martinez
Maiatzaren 24an, 3 urte. Zorionak, Markel eta garazi! 
Zuen eguna familia giroan ondo pasatu eta patxo handi 
bat denon partetik.

aretxaBaleta
Lander Duarte 
Arenaza
Maiatzaren 23an, 3 urte. 
Zorionak eta patxo 
handi-handi bat etxeko 
guztion partetik.

aretxaBaleta
Inge Berridi Errasti
Maiatzaren 23an, 3 urte. 
Zorionak, potxoli! Ondo 
pasatu eta txokolatezko 
muxu handi bat etxeko 
danon partetik.

DeBagOiena
Begoña Altuna Altuna
Maiatzaren 23an, 5 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako! Ondo pasatu 
zure eguna eta patxo 
potolo asko etxekuen 
partetik.

Bergara
Alain Davila Iza
Maiatzaren 23an, 3 urte. 
Zorionak, alain! Muxu 
handi bat zure familia 
guztiaren partetik eta 
izugarri gozatu ezazu 
zure urtebetetze eguna!

aretxaBaleta
Aimar Basabe Arkauz
Maiatzaren 21ean, 6 urte. Urte askotarako, txapeldun! 
atzien gelditxu die Basabeazpiko jolasak! Oin 
almenera! Ze gozamena!

Oñati
Izar Salazar Igarzabal
Maiatzaren 21ean, 6 
urte. Zorionak, izar! Sei 
muxu handi etxeko 
danon eta, bereziki, 
iratiren partetik! Oso 
ondo pasatu zure urte- 
betetze eguna etxeko- 
ekin eta laguntxoekin!

arraSate
Maite Berezibar Urizar
Maiatzaren 20an, 29 
urte. Zorionak, Maite, 
gurasoen eta nebaren 
partetik. Muxu handi 
bat!

arraSate
Alaitz Etxebarria 
Maortua
Maiatzaren 20an, 8 
urte. Zorionak zure 
urtebetetzean. Patxo 
handi bat etxekoen 
partetik.

arraSate
Unax Gartzia 
Dorronsoro
Maiatzaren 20an, 5 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Dagoeneko eskutxo bat 
bete dezu. Muxu potolo 
bat etxeko guztion eta, 
batez ere, Shaneren eta 
araitzen partetik.

Oñati
Paula eta Jon Zelaia
Zorionak, bikote! Jonek maiatzaren 20an, 4 urte eta 
Paulak maiatzaren 29an, 6 urte! Ondo pasatu zuen 
urtebetze egunean! Muxu potolo bat, bereziki Sararen 
partetik!

Oñati
Nerea Zelaia Arrese
Maiatzaren 20an, 14 
urte. Zorionak, nerea!

antZUOla
Maialen Aranguren 
Quintana
Maiatzak 22an, 7 urte.
Zorionak, Maialen! Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna eta patxo asko 
familixa danaren eta, 
batez be, iratiren 
partetik.

Bergara
Anartz Azula Errexil
Maiatzaren 19an, 5 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Patxo pottolo bat 
amatxoren eta aitatxoren 
partetik. Ondo pasatu 
zure egunean lagunekin! 
eta aupa athletic!

aretxaBaleta
Maialen eta Ibai Lazkano
Maiatzaren 19an, 10 urte. Zorionak, bikote! Oso ondo 
pasatu zuen urtebetetze eguna. Muxu handi bat etxeko 
guztien partetik.

z o r i o n  ag u r r a k

Urte askotarako!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak. 
Hiru bide dituzu goienaren bidez zoriontzeko:

Internet  
Sar zaitez Goiena.net atarian eta Zorion agurra bidali botoia sakatu; 
bete eskatutako datuak, eta bertan argitaratuko da zorion agurra,
baita gOiena paperean ere.
Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.com helbidera, eta idatzi: 
izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.
Ordezkaritzak
etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera.

Egubakoitzeko 11:00ak arte 
jasotako zorion agurrak 
bakarrik iragarriko ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean argitaratuko 
ditugu.
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j a i ota koa 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!:
20 metro.

d e n b o r a- pasa

sudokua

Delirium tremens-en gaineko 
liburuan oso berezia den 

erraldoi arraza baten gainen 
berba egiten da; kasualita-

tez, erraldoi horien batez 
besteko altuera da euren 
altuera erdia baino hamar 
metro handiagoa. Bi bider 

pentsatu barik, zenbat metro 
garai dira? 

ezetz igarri!hizki salda

Filipinak
epiueFpow
japoniaie
kogeihsou
leuowukiz

xoieciueu

hawaipaon
utoeuhere
diseFidji

F i l i p i n a k
e p i u e F p o w
j a p o n i a i e
k o g e i h s o u
l e u o w u k i z

x o i e c i u e u

h a w a i p a o n
u t o e u h e r e
d i s e F i d j i

topa itzazu Ozeano Bareako bost uharte

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

tlitroaren
milako

lotarako
jantzia

ohoin,
ebasle

lorea

ahal
litzateke

soka

t

tutik!

kanpo

t

tsarrera

röntgen

t

ezin aipa
daitezke

jipoitua

* eskoriatza-
ko elizatea

euri
aldi

abar

bizkaiko
ibaia

dorrearen
gailurra

bizkaiko
udalerria

hondarra

erabat
bete

t

baratzea

egoskin
mota

t

     M  k  h 

    p i j a M a 

     l a p u r 

  t  l i t e k e 

 M a k i l a t u a 

  b o l i b a r  

 e u r i t e  u t 

  a d a r  a t e 

 o k a  o r t u a

2

9 3 8

5 1 3 7 6

8 3

4 6 5 2

6 2 4

2 3 4

8 9 4 7 6

6 8 5 3 2

 3 4 2 5 8 6 1 9 7

 9 7 6 1 2 4 3 5 8

 8 5 1 3 9 7 2 6 4

 2 1 8 9 4 3 6 7 5

 7 3 4 6 5 8 9 2 1

 6 9 5 2 7 1 4 8 3

 1 2 3 7 6 5 8 4 9

 5 8 9 4 3 2 7 1 6

 4 6 7 8 1 9 5 3 2
enit iglesias bello 

arrasate 3,240  Kilo. maiatzaren 21a. 
Gurasoak: Cristina eta Gorka. argazkian,  
enit jaioberria gurasoekin.

unax Moreno zulueta 

Oñati 3,940  Kilo. maiatzaren 20a. 
Gurasoak: Izaskun eta Xabier. argazkian,  
unax jaioberria amarekin.

uxue beitia Maisterrena 

Oñati 4,070 kilo. maiatzaren 21a.
Gurasoak: nagore eta Xabier. argazkian, 
argazkian uxue jaioberria sehaskan.

itoitz Herrera etxebarriarteun 

eskoriatza 3,500  Kilo. maiatzaren 21a. 
Gurasoak: larraitz eta Iñaki. argazkian,  
Itoitz txikia sehaskan.

iker elgero Gambra 

Bergara 3,290  Kilo. maiatzaren 21a. 
Gurasoak: Jessica eta aitor. argazkian,  
Iker txikia lasai-lasai.

alazne arrieta Vaz 

arrasate 4,080  Kilo. maiatzaren 20a. 
Gurasoak: silvia eta Iosu. argazkian,  
alazne jaioberria gustura lo.

Marixe arrese Sampedro 

arrasate 3,200  Kilo. maiatzaren 19a. 
Gurasoak: lur eta eneko. argazkian,  
marixe txikia sehaskan lo.

Jaio da!
eman jaiotzen berri Goiena 
paperean eta interneten. 

Deitu 943 25 05 05 telefonora 
edo zatoz GOieNaren 
ordezkaritza batera.
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a s t e l e h e n e k o a

Zaparrada batzuk botako ditu 
goizean. Arratsalderako arter-
tzera egingo du.
euskalmet.net

Max. 16º

Min. 8º

E g u r a l d i a

Bere alderdikidea den Miguel 
Arias Cañeteren defentsan esan 
zituen politikari kanariarrak 
honako hitzok. PSOEren hipo-
kresia salatzeko erabili ei zuen, 
bere esanetan, 1986an Alfonso 
Guerra sozialistak botatako esal-
dia da-eta.

"ezkutuko ekonomia 
emakume batzuen 
modukoa da: eurekin 
bizi behar da ezin direlako 
ezabatu"

Canarias RadioM a n u e l  f e r n a n d e z   |   d i p u tat u  k a n a r i a r r a

a h o b E r o

eskaileretan behera, 
irribarre batekin
SlideRider du izena txirrista toles-
garri honek: etxean jolastu gura 
duten umeentzat eta nagiak diren 
gurasoentzat aproposa.
www.nopuedocreer.com

a i ,  E n E !

unai Basurko  Portugaleteko semea, kontaezinak dira itsasoan eman dituen orduak: 'Pakea Bizkaia' 
belaontzian, esaterako, Ipar Lurmuturrera, Groenlandiara, Ternuara eta Antartikara heldu da   |  txomin madina

"Bizirik dagoen izakia da itsasontzia, sentitu beharrekoa"

h a m a r r E koa

1. Kirolaria, abenturazalea, mari-
nela... Zein da zure zakua?
Nabigatzailea naizela esango nuke: 
nabigazioak kirola, abentura eta 
pertsona hartzen ditu bere 
barruan. 

2. Eta nork du horren errua?
Gurasoek: hiruzpalau urte nituela, 
Getarian ontzitxo bat erosi, eta 
itsasoa eta belan nabigatzea gure 
entretenimendu bihurtu ziren. 

3. antartikarako espedizioak urte 
erdi iraun zuen. nolakoa da halako 
abentura bati ekin aurreko eguna?
Tamaina horretako espedizio bat 
prestatzeak ia urtebeteko lana 
dakar. Bezperan, dena eginda izan 
behar duzu: arnasa hartu, eta asko 
lan egin ostean nabigatzea beste-
rik geratzen ez dela konturatzeko 
eguna da; Euskadin azken gauaz 
gozatu eta lasai itsasoratzekoa.

4. Eta zer da lurreratzean egiten 
duzun lehen gauza?
Gauza xumeak: bizi naizen lekuan 
buelta bat eman, lagunekin eta 
familiarekin egon, garagardo pare 
bat hartu, txuletoi bat jan... Eta 
igeri egin eta bizikletan ibili; itsa-
soan faltan botatzen ditut.

5. Zenbat du Gran Hermano-tik 
horrelako espedizio batek?
Telebistan kontatzen digutenari 
buelta ematen diogu: pertsonen-
gan sinesten dugu, eta bakoitza-
ren onena ateratzen saiatu; urte 
erdi hau elkarbizitzaren adibide 
izan da. Egun, tripulaziokook, 25 
lagun izaten segitzen dugu.

6. itsas zabalean, egunak azka-
rrago ala motelago igarotzen dira?
Egunak oso luzeak dira, baina 
horrek ez du esan gura asperga-
rriak direnik: eguneko 24 ordue-
tan dago zeregina.

7. Zein da Pakea Bizkaia belaon-
tziko zure txoko gustukoena?
Ontzi denetan, lema dagoen gunea: 
hor sentitzen duzu gehien itsason-
tzia. Bizirik dagoen izakia da itsa-
sontzia, ezagutu eta sentitu beha-
rrekoa; lema dagoen tokitik nabari 
dira gehien sentipen horiek.

8. itsaroarekin lotutako hezkun-
tza proiektuekin zabiltza egun. Zein 
da itsasoak irakatsi dizun lezio 
baliagarriena?
Itsasoa eskola bat da: umiltasuna, 
lana, erantzukizuna irakasten dizu. 
Enpatizatzen ikasten duzu, erres-
petatzen, zaintzen, maitatzen... Ez 
du mugarik. Itsasoan ibiltzeak 
dagokigun lekuan jartzen gaitu: 
ez gara ezertxo ere.

9. ohikoa da gure kostaldean 
kutsadura ikustea. aldatzen da hori 
ozeano erdian?
Zoritxarrez, egoera kostaldean 
bezain txarra da. Ozeano Barearen, 
esaterako, plastikozko kontinente 
bat dago: arrainek mikroplastikoa 
jaten dute, eta guk arrainak. 

10. Hiru hilabeteko alaba ala 
belaontzia, zein da gobernatzeko 
errazagoa?
Antzerakoak dira: gauez esnatu 
behar zara, adi egon... Lanbideak 
laguntzen dit aita izaten.

makila magikoa baneuka...

"Eskatuko nuke, Jose mujicak 
esan bezala, denok gizateria 
moduan pentsatzea; arazo 
asko konponduko lirateke" 

AGm

H
ezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura 
sailburu Cristina 
Uriartek eta Hizkun-

tza Politikarako sailburuorde 
Patxi Baztarrikak apirilaren 
7an aurkeztu zuten euskara-
ren V. Mapa Soziolinguistikoa. 
2011koak izan dira kontuan 
hartutako datuak. Bost urtean 
behin egiten dute azterketa. 

Gazteen %70ek ongi daki-
te euskaraz EAEn; oro har 
etxeko erabilera jaitsi egin 
da. Bi gauza adierazten ditu 
horrek: "Alde batetik, euska-
ra gaitasunean hiru hamar-
kadotan gertatu den hazkun-
de jarraituak ez du etxeko eta 
kaleko harremanetan erabi-
leran hazkunderik ekarri 
(nahiz eta euskaraz jarduteko 
gai diren herritarrak askozaz 
gehiago izan) eta, bestetik, 
gaurko euskaldunek ez dute-
la atzokoek adina erabiltzen 
euskara etxean eta kalean".                                                         
"Garrantzitsua da" herritarren 
eta gizartearen arlo batean 
edo bestean "eredugarri dire-
nen atxikimendua, gogoa eta 
hizkuntza kontzientzia lortzea, 
hain zuzen ere, euskaraz daki-
tenak euskara erabiltzera 
bultzatzeko, helburua baita 
euskaldunek euskara erabil-
tzea".

Euskara jalgi hadi kanpo-
ra, jalgi hadi plazara, jalgi 
hadi dantzara.

Euskara habil mundu 
guzira!

Euskara...

b i h a r a m u n a

ixidor 
solupE
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