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Basogintza eredu
desberdina
jorratu guran
Aldaketa ari da ematen basoen kudeaketan; zuhaitz
autoktonoen aldeko apustua egin dute erakundeek
miren arregi | debagoiena

Debagoiena eremu menditsua da.
Gailur, tontor, mendate, belardi,
abeltzantzarako eta nekazaritzarako eremuek zein basoek, gure
orografiaren zati handi bat osatzen
dute. Azken horrek, basogintzak,
alegia, garrantzia apartekoa du
gurean. Horra datua: eskualdeak
dituen 43.2000 hektareatik 24.000
inguru, %71, zuhaiztiez estalita
dago. Gure lurretan dagoen koniferoen –eta bereziki insignisaren–
presentzia ugariaren jatorria
ulertzeko, 50eko hamarkadaraino
egin behar dugu atzera. Hain zuzen
ere, II. Mundu Gerraren ondoren
eman zen industrializazioarekin
lotu behar da insignisaren landaketa masiboa. Baserritarrek ez
zuten lurra lantzeko astirik eta
lurrei etekin bat ateratzeko formula hau jarraitu zuten. Profesional batzuk ere bazeuden sektorean –zerrategiei lotuta– eta
egurraren kalitatea ona izateaz
aparte, garai hartan etekin ekonomiko handia ateratzen zen. Hala,
Euskal Herriko zuhaitz kopurua
azken 100 urte hauetan %20tik
%54ra igo da. Gaur, EAEn, 390.000
hektarea zuhaitzez estalita daude,
Europako ratiorik altuenetarikoa
hori.
Onura publikoko lurretan ere
basogintzak garrantzia handia du
Debagoienean. Baina, koniferoen
landaketak etorkizunik badu?
Badira urte batzuk egurraren
merkatuan konpetentzia handia
dagoela eta horrek sektorea asko
ahuldu du azken urteotan. Dagoeneko, ez da hain errentagarria
pinuaren sektorea. Baina, arrazoi
hori alde batera, badira beste batzuk
ere, pinuaren gainbeheran eta
bertako zuhaitz espezieen mesedetan. Natur ondarearen eta biodibertsitatearen gaineko legeak,
Europatik datorrenak eta gure
administrazioek bere egin dutenak,
baldintza batzuk derrigor bete
beharra ekarri du. Baina arrazoi
nagusia ez da aipatutako bat bera
ere. Izan ere, azken urteotan jendartean zabaltzen ari diren biodibertsitatearen aldeko joerek, garapen jasangarri eta iraunkor baten
alde lan egiteko nahiak, bertakoa,
gurea dena bultzatzeko gogoeta
eta ahaleginek, eta bertako basoak,
jatorrizko espezieekin berresku-

ratzeak hartu duen garrantziak,
aldaketa bat dakar gure basoen
egitura eta kudeaketara.

Aldundiaren baso mahaia
Erakunde publikoetan oso garbia
da basoen berreskuratzearen aldeko joera; bertako zuhaitz espezieak
landatzearen aldeko apustua, hain
zuzen ere. Gipuzkoan %60tik gora
jabetza pribatuko lurrak dira eta
beraz, gutxi onura publikokoak.
Horietan, baina, pinu gehiago ez
dituela landatuko adierazi du
Gipuzkoako Foru Aldundiak. Bioaniztasunaren aldeko ekintzak
bultzatuko ditu, bertako espezieen
alde eginaz. Baso mahai bat eratuta dago, lur publikoei etorkizu-

nean emango zaien itxura eta
formaren gainean erabakiak hartzeko. Esan bezala, bioaniztasunaren aldeko bidea egingo du
aurrerantzean.

Udalak bioaniztasunaren alde
Bergarako eta Arrasateko udalbatzek, 2012an onartu zituzten
biodibertsitatearen aldeko konpromisoarekin bat, urratsak ematea ahalbidetzen duten adierazpenak. Oñatin, 2011n hartu zuten
biodibertsitatearen aldeko konpromiso hori. Bide horretan hainbat aktuazio aurreikusten dituzte
eta hor kokatzen dira galdutako
basoak berreskuratzearen alde
emango direnak ere. Bergaran,

Besaideko ikuspegi bat, landaketa egin eta 10 urtera. |

Aramaioko ikuspegi bat; zuhaitz hostozabalak, pinudiak eta larreak agertzen dira bertan, .
esaterako, jabego publikoko lurretan bertako espezieak erabiliko
dituzte galdutako basoak berreskuratzeko. "Horiek pagadi edo
harizti izatera pasatuko dira" dio
Iñaki Irizar teknikariak. Hain
zuzen ere, une honetan dihardute
azterketa bat egiten onura publikoko lurretan. Horri esker, urte
bukaerarako izango dute lur publikoen gaineko argazki zehatz bat
eta hortik aurrera, definitu beharko dira lan ildoak. "Gero erabakiko dugu lur sail bakoitzari zein
erabilera eman" dio Irizarrek. Lur
eremu bakoitza zertarako erabiliko den, beraz, datorren urtetik
aurrera egingo den bigarren fase
baten erabakiko da. "Kasu batzue-

josu azpitarte

'Besaide egokitzea'
Zuhaiztiek funtzio ugari betetzen dituen eta
konplexua den ekosistema osatzen dute;
beharrezko dira biodibertsitatearen mesederako eta
ezinbestekoak, gure atmosfera berritzeko. Basoa
Fundazioa, Euskadiko Basogintza Elkarteen
Konfederakundeak sortutako fundazioa da eta
sorreratik basoetako aberastasuna sustatu eta
iraunarazteko eta Euskal Autonomia Erkidegoko
zuhaiztiak babesteko eginkizuna izan du. Asko dira
Fundazioaren eginkizunak; besteak beste,
basoetako kudeaketa jasangarria sustatzea.
Basoa Fundazioaren proiektu fundatzailea
'Besaide egokitzea' izeneko proiektua izan zen. 12

hektareako lur eremuan bertako zuhaitzak landatu
zituzten; pagoa, haritza eta urkia bereziki, baina
baita lizarra ere. 2003an gauzatu zen egitasmo
hori. Besaide berritzeko lan horretan, 12.500
zuhaitz erabili zituzten. Honela dio Josu Azpitartek,
Basoa Fundazioko kideak: "Besaide aukeratu
genuen toki sinbolikoa delako. Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoa elkartzen diren eremua da eta
mendizaleen omenaldi tokia ere bai". 12 hektareako
lur eremuan landaketak egiteaz gain, 2 hektarea
landatu barik utzi zituzten. Belardia utzi zuten hor.
Gerora, egin dituzte garbiketa lanak, itxiturak ipini...
Mantentze lanak, azken finean.

tan ezingo da aldaketa handirik
egin; beste eremu batzuetan bertako zuhaitzak landatuko dira eta
beste batzuk abeltzaintzarako edota nekazaritzarako erabili edo ez
erabaki beharko dugu. Beti ere,
biodibertsitatearen printzipioan
oinarrituta", dio Irizarrek.
Arrasaten ere, adierazpen
horrekin bat, hainbat urrats emateko konpromisoa dute legealdi
honetan. Dagoeneko, baina, badira gauzatu diren eta norabide
hori islatzen duten adibideak ere.
Esaterako, Kurtzetxiki mendian,
ordura arte pinudia zen eremua
artadi eta zelai bilakatu zituzten
2007an. "60 hektareako basoa
zegoen Kurtzetxikin. Horietatik
30 hektarea artadia zen eta beste
30 pinudia. Bada, pinudi hori
bota, eta 30 hektarea horietatik
20 hektareatan artea landatu
genuen; beste 10, larre moduan
utzi", dio Pello Garai Ingurumen
Teknikariak. Hala, Kurtzetxikin,
artadia eta zelaia gelditu dira.
Zelai hori, ganadua edukitzeko
aprobetxatuko da urte batzuen
buruan.
Oñatiren kasua ere oso antzekoa da. Han, gainera, herri lurrak
kudeatzeko printzipio batzuk
onartuta dituzte. Printzipio horiek,
Basogintza herrijorran ekimenaren baitan onartu ziren. Herri
onurako 2000 hektarea mendi
daude Oñatin: heren bat larrea
da, heren bat konifera basoa eta
heren bat hostozabalen basoa.
Hartutako erabakien arabera,
baso ustiaketa edota egurraren
ekoizpena bertan behera geldituko da Oñatin; ez da mendi-bide
gehiago irekiko eta bertako landaretza sustatzeko urratsak emango dira.

Bertakoa bultzatzen
Elgetako Udalak bere jabetzako
24 hektarea ditu landa eremuan.
14 hektarea Egoarbitzako haitza
eta inguruko landak. Dauden
arbola gutxiak landare autoktonoak dira edota Zuhaitz Egunetan
landatutakoak. Sei hektarea Gazteluaitz izeneko tokiko basoan
daude. Bertan gaztainondoak eta
gereziondoak daude insignis pinuekin tartekatuta, orain dela hogeitaka urte Udalak landatutakoak.
6 hektareako Gazteluaitz izeneko
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. | jagoba domingo

Aretxabaletako Iturriondo parkea. |

basoan, duela bizpahiru urte
proiektu bat aurkeztu zen insignis pinuak kendu, basoa garbitu
eta zuhaitz autoktonoak bakarrik
lagatzeko. Kostua handia zela
eta, bertan behera gelditu zen
proiektua.
Aramaioko lur publikoetan
zuhaitz autoktono asko dago:
aiak, urkiak eta haritzak, besteak
beste. "Gainera, zati handi bat
Urkiolako Parke Naturalaren
parte da eta horrek nahitaez aldaketa bat ekarri du" dio Koldo
Ajuria basozainak. "Pinua ere
badago, nola ez: Aramaion industria gutxi dago eta historikoki
pinuari etekin ekonomiko handia
atera izan zaio" gaineratu du.
Hori, baina, aldatzen ari da, izan
ere, landatu diren izeiak ere epe
luzerako landaketak izan dira.
"Hazkuntza azkarreko zuhaitzak,
insignis pinua, esaterako, ezabatzen dihardugu gutxika gutxika.
Nabaria da aldaketa hori herriko
basoetan", gaineratu du.

esanak

"Azterketa egin
ostean erabaki
beharko da zer
egin lur sail
bakoitzarekin"
iñaki irizar | bergarako teknikaria

"Lurraren
aprobetxamendu
zaindua egitea
da beti gure
helburua"
eugenio otsoa | gatzagako alkatea

"Gaur egun ez
da errentagarria
egurrarekin
egin daitekeen
negozioa "
koldo ajuria | basozaina

Antzuolan ere hori da joera.
Santi Etxezarreta nekazaritza
teknikariaren hitzetan, "Udalak
ez du adierazpenik onartu baina
egin ditugu landaketak, besteak
beste iaz". Hain zuzen ere, haritza
landatu zuten Deskarga inguruko
hektarea erdiko lur sail baten. Ez
hori bakarrik: "Gorlako pinuz
betetako lur sail baten ere tartekatu genituen pagoak duela urte
batzuk. Orain gelditu ziren pinu
horiek botatzea da asmoa" dio
Etxezarretak.
Leintz Gatzaga da proportzioan
herri lur gehien dituen herria.
Landa eremuaren %80, herri lurrak
dira. Horien %60 inguru dira
pagoak, haritzak eta gorostiak.
Gainontzekoa dira koniferak;
insignisa gutxi dago Leintz Gatzagan, 500 metrotik gora ez baita
ondo garatzen pinu mota hori.
Ganaduarendako larreak ere badira. Leintz Gatzagan, aurten, lurraren aprobetxamendutik 20.000
euro inguru ateratzea aurreikusten dute. "Aprobetxamendurako
erabiliko dira lurrok, baina aprobetxamendu zaindua egingo da,
betiere natura errespetatuz" dio
Eugenio Otsoa alkateak.

Iturriondo, Aretxabaletan
Aretxabaletan, Iturriondo parkea
da esaten ari garen horren guztiaren adierazle garbia. Udalaren
jabetzakoa den lursail horretan
–11.620 metro koadro ditu– duela
urte batzuk baso espezie ezberdinak landatzen joan ziren zuhaizti horri balioa emanaz. Aretxabaletako Udalak eta Basoa Fundazioak elkarlanean egin zuten lan
hori. Hori bakarrik ez; garbiketa
bat, soberan zeuden zuhaitzak
kendu eta jatorri zientifiko eta
ezagunaren araberako seinalizazio bat ere jarri zuten. Gaur egun,
herritarrek erabiltzen dute, aisialdirako gune moduan.

Asteburuan ere, landaketak
Asteburu honetan ere gora egin
du ibarreko zuhaitz kopuruak.
Arrasaten, 40 intxaurrondo eta
gaztainondo landatu dituzte Antoniñaerrekan, Zuhaitz Egunaren
baitan. Oñatin, berriz, 100 bat
zuhaitz landatu dituzte Enpresagintza Fakultatearen eta hilerriaren arteko zelai zatian.

mirari altube
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Hondakinen galdeketan 419
boto jaso dituzte Eskoriatzan
Boto kopuruaren %97,9ak bosgarren edukiontziaren alde egin du
Antolatzaileek parte-hartze handiagoa espero zuten
txomin madina | eskoriatza

Eskoriatza Garbia plataformakoek
osatutako 1.056 pertsonako zerrendatik 419k, hau da, %39,7ak hartu zuen parte atzo Eskoriatzan
hondakinen bilketa sistemaren
gainean egindako galdeketan.
Botoa eman zutenek atez atekoaren eta bosgarren edukiontziaren
artean aukeratu behar izan zuten,
eta gehiengoak bosgarren edukiontziaren alde egin zuen: 410
boto denera, jasotakoen %97,9.
Bederatzi pertsonak egin zuten
atez atekoaren alde.
"Esan behar dugu parte-hartze
handiagoa espero genuela, baina
horri baino garrantzia handiagoa
ematen diogu etorri den jendeari",
zioen botoen zenbaketa amaitu
ostean Eskoriatza Garbia plataformako kide Josu Ezkurdiak.
Emaitzekin baina, gustura daude:
"Oso pozik gaude, ia guztiak guk
esaten genuenaren alde agertu
dira".

Gorabeherarik ez
Azken hilabeteetan proba pilotu
moduan hondakinen bilketa sistema mistoa erabili duten San
Pedroko eta Intxaurtxuetako auzo-

Bi hautestontzi jarri zituzten atzoko galdeketan botoak jasotzeko. | josetxo aranzabal
tarrek eta Gaztañadui kaleko
27-29 atarietako bizilagunek zuten
atzo botoa emateko aukera. "Bi
sistemak ezagutu dituen jendearen iritzia jaso gura genuen, eta
emaitzek argi uzten dute ez daudela atez atekoaren alde, bosgarren

edukiontziaren alde baizik", adierazi zuen Ezkurdiak.
Eskoriatza Garbiako kidearen
esanetan, eguna aparteko gora
behera gabe igaro zen: "Oso ondo
joan da dena. Ez da arazorik egon:
Ertzaintza zaintzen egon da egun

Etaren desarmatze hasiera

Ibarreko indar abertzaleek positiboki hartu
dute ETAren desarmatzearen hasiera
Nazioarteko Egiaztatzaileen Batzordeak ostiralean egin zuen iragarpena
t.m. | arrasate

ETAk armak erabileraz kanpo
uzteko prozesua hasi zuela iragarri zuten ostiralean Nazioarteko
Egiaztatzaileek. Urrats positiboa,
alderdi abertzaleetako ordezkari
debagoiendarren iritziz.

Pello Urizar, EH BIldu
EH Bilduko Pello Urizarrentzat
iragarpena bi ikuspuntutatik da
positiboa: "Batetik, adierazten du
ETAk bere ekintza armatua bukatuko zuela esan zueneko ildotik
jarraitzen duela eta atzeratuta
doan arren, ezarritako bide-orria
segitzeko prest dagoela. Bestetik,
zailtasunak zailtasun nazioartean
prozesua bultzatzeko konpromisoa
badagoela erakusten du".
"Eragile guztiok konpromisoa
hartu behar dugu urrats honek
ekar ditzakeen gainerako urratsak
babesteko", dio Urizarrek eta
Espainiako Gobernuak "entzun-

gor" egiten duela ere gaineratzen
du: "Horren adibide da Auzitegi
Nazionalak Egiaztatzaileak deklaratzera deitzea. Hori da hain
justu ere euskal gizarteak eskatzen duenaren kontra egitea".
Egiaztatzaileei babesa eman behar
zaiela ere esaten du EH BIlduko
ordezkariak, eta gaia nazioartean
jorratzeko beharra nabarmendu:
"Oso garrantzitsua da nazioarteko babesa".

berauek hurbiltzeko pauso positiboak ematen joateko".
"ETAri eskatuko nioke bide
horretatik jarraitzeko, hau da-eta
espetxe politika hobetzeko bidea"
dio Idoiagak, eta gaineratzen du,
Espainiako eta Frantziako Gobernuek ez dutela ezer ere mugituko:
"ETAk hartutako aldebakartasun
horretatik ikusten dut Madrilen
presio egiteko modua, borondaterik ez dago-eta".

Lourdes Idoiaga, EAJ

PSE-EE eta PP

EAJko Lourdes Idoiagak ere positibotzat eta garrantzitsutzat jotzen
du Egiaztatzaileen iragarpena:
"Txikia izango da erakutsitako
arma kopurua, baina desarme
kualitatibo garrantzitsua dela
uste dut". "ETAren disoluziorako
bide bat da hau", gaineratzen du
ordezkari jeltzaleak, "eta Madrileko Gobernuari presio egiten
zaio presoen gaia aldatu eta

Ibarreko PSE-EE eta PPko ordezkariek ez dute baloraziorik egin
gura izan. PSE-EEren idazkari
nagusi Patxi Lopezek ostiralean
esan zuen ETAren adierazpena
bide onean egindako keinu bat
izan arren, ez dela aski. Euskadiko PPren presidente Arantza
Quirogarentzat, iragarpena "beste engainu bat" da, eta armak
"epeka" uztea kritikatu du.

guztian, baina ez da iskanbilarik
egon. Zentzu horretan, herri osoari eskertu gura diogu egon den
lasaitasuna".
Zenbaketa notario baten presentzian egin zela azpimarratu
zuen Ezkurdiak, eta gauzak gar-

bi egiten saiatu direla gaineratu:
"Egon da jendea NAN barik etorri dena, eta haren bila etxera
joateko eskatu diegu. 29 pertsonak
gainera, ezin izan dute botoa eman,
gure zerrendan ez zeuden-eta".
Behin emaitzak eskuetan,
alkatearekin hitz egin eta osoko
bilkuran datuak aurkezteko asmoa
dutela azaldu zuen Josu Ezkurdiak:
"Zinegotziei eskatu nahi diegu
kontuan hartzeko jendeak benetan zer pentsatzen duen; eta herri
osoan jarri gura duten atez ateko
sistema atzera botatzeko".

Botoak, lehen minututik
10:00etan puntuan zabaldu zituzten Intxaurtxueta 20ko EPAn
jarritako hauteslekuak, eta ateak
irekitzeaz batera hasi ziren gerturatzen boto-emaileak.
Botoa eman zutenen artean
goiztiarrenetakoa izan zen San
Pedro auzoko Lucia: "Bosgarren
edukiontziaren alde egin dut.
Praktikoagoa ikusten dut, etxean
ez zaizkit kubo guztiak sartzen".
Auzo bereko Jose Ramonek ere
bosgarren edukiontziaren alde
eman zuen botoa: "Bilketa egiten
duten kamioiak etxeko sarreran
geratzen dira, eta ezin izaten dut
pasatu. Atez atekoa beste era
batera eginez gero ikusiko nuke,
baina momentuz eragozpenak
besterik ez dizkiot ikusten".
Intxaurtxuetako Luisak, bere
aldetik, ez zuen jakitera eman
gura izan zein izan zen bere botoa,
baina galdeketaren beharra zegoela adierazi zuen: "Ez digute kasurik egiten, eta zerbait gehiago
egin beharko da".

Baloraziorik ez
Eskoriatzako Udal Gobernuarekin
harremanetan jarrita, ez dute
galdeketaren inguruko baloraziorik egin gura izan.

Mikel Irizarren partez, Urko Aristi izango da
aurrerantzaean Tokikomen presidentea
xabi urzelai | aretxabaleta

Toki komunikabideen bateraguneak (Tokikom) zapatuan
egin zuen bigarren Batzar Nagusia Aretxabaletan, eta besteak
beste, presidentez aldatu zuten:
Mikel Irizarrek bete izan duen
lekua beteko du aurrerantzean
Urko Aristi kazetariak.
"Orain arte Irizarren gidaritzapean egindako bidearekin
guztiz ados egonik, norabide

berdinean jarraitzeko konpromisoa hartzen dut, dagoeneko
abiatutako egitasmoak sendotu,
eta beste ekimen berriak abiaraziz" esan zuen Aristik.

Hurrengo urratsak
Batzarrean onartu zuten erakundearen garapen ildoak eta
negozio eredua definitzea, eta
egindako gogoeta epe ertaineko
plan batera ekarriko dute.

Irizar eta Aristi, zapatuan, Aretxabaletan. |

tokikom
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Josu Lizarralde: "Tokiko
garapena sustatzeko
proiektuak abiaraziko ditugu"
EH Bilduk antolatuko hitzaldietako lehena egin dute
Josu Lizarralde eta Jone Etxeberria izan dira hizlariak
amaia txintxurreta | antzuola

Eskualdeko garapena sustatzeko
dituen planen berri eman zuen
Debagoieneko EH Bilduk Antzuolan eguaztenean. Hala, Debagoieneko EH Bilduk antolatutako
hitzaldi sortari eman zioten hasie-

ra. Jone Etxeberria EH Bilduren
ekonomia arduraduna eta Josu
Lizarralde Debagoieneko Garapen
Agentziako lehendakaria izan
ziren hizlariak.
Azaldu zuten bi zutabe nagusi zehaztu dituztela: eraldaketa

Ikus-entzunezko ikasleen
etorkizunaz, Komunikaldian
Eguaztenean egingo dute jardunaldia, Garaian
goiatz arana | arrasate

IX. Komunikaldia egingo dute
eguazten honetan, hilak 26, Arrasateko Garaia Berrikuntza
Gunean. Ikus-entzunezko Komunikazioaren alorreko etorkizuneko lan aukeren gaineko informazioa zabaltzea eta antzeko
ikasketak egin dituzten gazteek
abian jarritako ekintzailetasun
eta lan-esperientziak bertatik
bertara ezagutzea da helburua.

gaineko informazioa zabaltzea,
eta abian jarritako ekintzailetasun
eta lan-esperientziak ezagutzea.

Izen-ematea
Aurreko edizioetan bezala, oraingo jardunaldian ere sarrera doan
izango da, baina aldez aurretik
eman beharko da izena, telefonoz
edo posta elektroniko bidez: 943
71 41 57 edo harrera.huhezi@
mondragon.edu.

Esperientzia pertsonalak

Komunikazioa ardatz

Ikus-entzunezko Komunikazioko
ikasleak eta ikasle ohiak izango
dira protagonistak aurtengo
Komunikaldian. Izan ere, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien
Fakultateko komunikazio departamentuak antolatzen duen jardunaldiaren bederatzigarren
edizioan, Ikus-entzunezko Komunikazioa ikasi dut. Eta orain zer?
gaia jorratuko dute.
Asmoa da adituen eta Ikus
-entzuneko Komunikazioko ikasle ohien esperientzietatik abiatuta, Ikus-entzunezko Komunikazioko ikasle eta parte-hartzaileen
artean etorkizuneko lan aukeren

Komunikazioarekin lotutako gaiak
jorratzen dira Komunikaldia jardunaldian. Aurreko edizioetan
landu diren gaiak izan dira: ideia
-laborategiak, bideo-jokoak eta
hezkuntza, egile eskubideak, telebista Interneten, gure zinema
gaur, etorkizuneko komunikatzaileak, tokiko telebista digitala
euskaraz eta komunikazio korporatiboa.
Aurtengo egitaraua lau zatitan
dago banatuta: harrera, esperientzia profesionalak, MUko ikasle
ohien esperientziak eta mahai
ingurua –egitarau osoa taulan
duzue.

sozialaren plana eta eraldaketa
ekonomiko eta enpresarialekoa.
Horrez gainera, bailarako industriaren mapa eta merkataritza
edo lehenengo sektorea indartzeko planak dituztela zehaztu
zuten.

Egitaraua
09:00 Aurkezpena eta
ongietorria.
09:15 Hitzaldia, Mikel
Orobengoarekin,
ekintzailetasunaren
garrantziaz.
09:30 Amaia Elu (Hirudart
3D diseinu-estudioa eta
Euskal Valley sareko
partaidea) .
10:00 Ruben Mateo
(Beniwood ekoiztetxea).
10:30 Atsedena.
11:00 Oihane Beñaran
(Bolivian, Nazio Batuen
Erakundean komunikazio
teknikaria).

Eraldaketa sozial-ekonomikoa

Merkataritza plana ere bai

Eraldaketa sozialari dagokionez,
azaldu zuten eskualdeko eragileekin aztertzen ari direla kontua.
"Bagarak lidergoa darama kultura parte-hartzailean, auzolanean...
Horren sustapena bultzatuko dugu,
hori izango delako oinarri garapenerako", esan zuen Lizarraldek.
Bestalde, eraldaketa ekonomiko
eta enpresarialeko planari dagokionez, pertsona eta prestakuntza
hartu dituzte kontuan: "Hainbat
programa egingo ditugu ekintzailetasuna, berrikuntza eta sormena bultzatzeko. Eskualdeko hezkuntza zentro guztiekin elkarlanean ari gara".

Merkataritzak ere bere plan berezia izango du. Bertan, tokiko
merkataritza eta komertzio txikiak
defendatzeko hainbat ekimen
egingo dituzte: "Hainbat ekimen
egingo ditugu bailarako herrietan,
baina txapel komun bat izango
dute guztiek: moneta sozialaren
proiektua".

Hiru sektoreak kontuan
Mapa industrialean, zehaztuko
dute eskualdean ze enpresa ditugun eta bakoitzak zenbateko pisua
duen. Bailaran 1. eta 3. sektoreetan zein baliabide ditugun jakiteko azterketa ere egingo da.

Mondragon unibertsitatea

Bestelako proiektuak
Beste eremu bat izango da dibertsifikazioa eta enpresa proiektua.
Hor azterlan batzuk egiten ari
dira torlojugintzan eta sarrailagintzan, sektore horiek oso garrantzitsuak direlako eskualdean,
euren esanetan. Lehenengo sektoreari lotuta, Leintz Gatzitzen
proiektua daukate esku artean
Leintz Gatzagarako.
Hurrengo hitzaldia Oñatin
izango da martxoaren 5ean,
18:30ean. Kutxabank: Banku publikoa eta soziala?

Ordaindu plataformakoek euren
ekintzak indartuko dituzte
Iragarri dute Laboral Kutxara joango direla
eguen honetan, eta hurrengoan, berriz, Eroskira
a. txintxurreta | arrasate

Bileraren ondorena

Ordaindukoek, ohi bezala, mobilizazioa egin zuten eguenean
Arrasateko Biteri plazan. Bertan erabaki zuten aurrerantzean
euren ekintzak gogortu egingo
dituztela. Hala, iragarri zuten
eguen honetan Laboral Kutxara joango direla eta hurrengo
eguenean, berriz, Eroskira.
Euren helburua da ekintza
horiekin presioa egin eta irtenbidea ematea euren arazoei.

Izan ere, orain dela bi aste,
Ordainduko kideak Mondragon
Korporazioko gizarte kontuetako zuzendari Mikel Zabalarekin
eta Arantza Laskurain idazkariarekin elkartu ziren Mondragon Taldeko egoitzan. Bada,
eurek diotenez, jakinarazi zieten
momentuz ez dagoela irtenbiderik euren kontuan. Horri aurre
egiteko erabaki dute euren ekintzak gogortzea.

11:30 Ane Irazabal
(freelance kazetaria Ekialde
Hurbilean).
12:00 Atsedena.
12:15 Hitzaldia, Alaia
Fernandezekin:
Digitalizazioaren eragina
kultura industrietan. Europako
panorama zertan den.
13:00 Mahai-ingurua:
Ikasketak amaitu eta lan
munduan murgiltzearen
artea.
Ordainduko kideek eguenean egindako elkarretaratzea. |

MUk kooperatibistak prestatzeko
aholkua emango du Hego Korean

Bi aldeek hitzarmena sinatu zuten unea. |
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Seulgo Kooperatibistak Prestatzeko Institutuak Mondragon
Unibertsitatea aukeratu du kooperatibismoaren gaineko aholkua
eskaintzeko.
Hego Koreako 400 enpresa
inguruk bultzatu dute ekimena.
Herrialde horretan kooperatibismoaren haziak ereitea da asmoa.
Horretarako, enpresak nahiz langileak kooperatibismoaren alo-

rrean trebatu nahi dira eta baita
ere langabezian dauden gazteek
kooperatibak sortzera bultzatzea.
Lankidetza hori gauzatzeko,
egubakoitzean sinatu zuten Seulen kooperazioaren oinarriak
finkatzen dituen bi erakundeon
arteko lankidetza hitzarmena
Mondragon Unibertsitateko eta
HBM Institutuko ordezkariek.

amaia txintxurreta

Eroskiren eta banketxeen
arteko negoziazioak
"ondo eta azkar" doaz
Komunikabideetan azaldu da
Eroskik berriro finantzatzeko
plana berriz diseinatu behar
izan duela, banketxeek ez zutelako erabat gustuko. Eroskirekin harremanetan jarrita,
baina, adierazi dute banketxeak
2013-2017rako plangintza orokorrarekin ados daudela eta
negoziazioak "ondo eta azkar"
doazela. Uztailerako prozesua
amaituta egongo dela diote.
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Bailarak du Euskadin I+Gko
4. gastu handiena 2012an

milioirekin, Gipuzkoako gastuaren %45,7 egiten du; Debagoienak, 106 milioiko inbertsioarekin, Gipuzkoako %18,6 inbertitzen du; eta Debabarrenak (75
milioi) eta Goierrik (69 milioi),
%13,2 eta %12,1 inbertitzen dute,
hurrenez hurren.
Araban eta Bizkaian, inbertsioa askoz zentralizatuagoa dago:
ia dena hiriburuetan eta haien
eragin-guneetan egiten da.

Hiriburuak dira gehien inbertitu zutenak
Debagoienak 106 milioi inbertitu zituen 2012an
leire kortabarria | arrasate

Debagoieneko eskualdea da,
beste behin, Euskadin Ikerkuntza eta Garapenean gehien inbertitu dutenetako bat. Eustat-ek
e m andako datuen ar ab er a,
2012an, gehien inbertitu zuen
laugarren eskualdea izan zen,
106 milioirekin, eta hiriburu
bati ez zegokien eskualdeen
artean lehenengoa –gastu handiena Bilbo Handiak (514 milioi),
Donostiak (260 milioi) eta Arabako Lautadak (154 milioi) izan
zuten–. Bere Barne Produktu
Gordinarekiko inbertsioa kontuan hartuta, Debagoienak bigarren inbertsio handiena egin
zuen: BPGren %4,60. Inbertsio
handiena Debabarrenak egin
zuen (BPGren %4,88), eta hurrengo zetozen Goierri (%3,20) eta
Donostia (%2,67).

Europak baino gehiago
Eskualde horietatik kanpo, inbertsioa ez zen hain handia izan;

are gehiago, gehien inbertitu
zuten laurek batera Euskadiren
inbertsioaren %75,4 egin zuten;
hau da, hiru hiriburuek eta bakoitzaren eskualdeak, eta Debagoienak.
Dena dela, batez bestekoa
kontuan hartuta, Euskadik Europako Batasunaren batez bestekoa
gainditu zuen. Hala, bere Barne
Produktu Gordinaren %2,12
inbertitu zuen Euskadik I+G-n
2012an, eta 28en Europak, %2,06.
Hala ere, azpimarratu behar da
Gipuzkoak igo zuela hainbeste
Euskadiren batez bestekoa, eta
bakarrik berak gainditzen duela EB-28ren datua: hala, Gipuzkoak bere BPGren %2,71 inbertitu zuen Ikerkuntza eta Garapenean; Bizkaiak, askoz
gutxiago: %1,90. Azkenik, Arabak bere BPGren %1,66 inbertitu zuen I+G-n. Bestalde, Hego
Euskal Herriaren eta Espainiaren batez bestekoa %1,30 izan
zen 2012an.

Enpresan, inbertsio handiena

Gipuzkoan, banatuen
Euskadin 1.373 milioi euro inbertitu ziren I+G ekintzatan, 2011n
baino %0,5 gehiago. Gipuzkoan
%2,1 handitu zen gastua (558,7
milioitik 570,4ra), eta Araban,
%3,3; Bizkaian, berriz, %1,7 gutxiago inbertitu zuten.
Gipuzkoan dago I+G gastua
banatuen, baina, hala ere, gastuaren %90 lau eskualdetan
banatzen da: Donostiak, 260

Sektoreka, enpresan inbertitzen
da gehien; gero, Goi mailako Irakaskuntzan, eta hirugarrenik,
Administrazioan.
Gipuzkoa da enpresa sektoreak I+G-ko inbertsioan pisu
handiena duen herrialdea: inbertsioaren %83,6 da, 477 milioi
euro. Arabak inbertsio guztiaren
%76,7 egiten du enpresan, 133
milioirekin; eta Bizkaian, inbertsioaren %68,6 hartzen dute
enpresek, 431 milioi euro, zehatz
-mehatz.

datua

%4,6 %2,71
bpg-rekiko

Bere Barne Produktu
Gordinaren %4,6 inbertitu
zuen Debagoienak I+G-n,
Gipuzkoako bigarren
handiena.

Aretxabaletan sortutako robota,
Bartzelonako bi ospitaletara
Kiro Robotics enpresaren Kiro Oncology robotak arrakasta du merkatuan
Kimioterapiako dosia oso modu zehatz eta seguruan prestatzen du

bpg-rekiko

Bere BPGren %2,71 inbertitu
zuen Gipuzkoak I+G-n;
Europako Batasunak, %2,06.
Bizkaiak %1,90 inbertitu
zuen, eta Arabak, %1,66.

ko agindutako dosia jasotzea; eta
baita prestatzen dituenarendako
ere, toxizitate handiko produktuak
direlako eta garrantzia duelako
produktu horietatik ahalik eta
urrutien egotea. Robotak bi gauzak konpontzen ditu: dosiak prestatzen ditu, oso zehatzak direla
ziurtatuz, eta operazio kritikoenak guztiz modu automatikoan
egiten ditu".

leire kortabarria | aretxabaleta

Aretxabaletako Kiro Robotics
enpresak sortutako Kiro Oncology
robota Onkologikoan erabiltzen
hasi dira pazienteekin, eta hemendik bizpahiru aste barru Bartzelonako Hospital Clinic-en izango
da. Horrez gain, Vall d'Hebron
ospitalean instalatzea adostuta
daukate, eta Osakidetzarekin
elkarrizketan dabiltza.
Kiro Robotics enpresa Mondragon Korporazioko hiru kooperatibaren (Mondragon Assembly,
Aurrenak eta Loramendi( babesarekin sortu zen, orain dela lau
urte, kooperatiba horien ezagutza
aplikatzeko modu gisa. Bestalde,
Mondragon Health-ek motor lana
egin du, Mondragon Korporazioan
sortzen diren osasunaren arloko
proiektu eta negozio-lerro guztiekin egiten duen bezala.

Negozio-lerroak identifikatu
Mondragon Assembly-ren egoitzan
dute tailerra Kiro Robotics-ekoek,
eta 13 langile dira gaur egun.
Pozik daude orain arte lortutakoarekin eta baikorrak dira etorkizunera begira, Kiro Robotics

6 milioiko inbertsioa

Kiro Oncology martxan jartzen. |

l.k.

-eko Negozio arduradun Naiara
Telleriak dioenez: "Gure betiko
helburua da osasun arlora eta
ospitaleetako farmazietara bideratzea gure produktuak. Bi edo
hiru lerro berri identifikatu ditugu mereziko luketenak martxan
jartzea, eta horiek aurrera eramateko asmoa badaukagu".
Hortaz, baliteke datozen urteotan Aretxabaletako Kiro Robotics
-ek sortutako osasun eta farmazia

-soluzio gehiago merkaturatzea.

Bi arazo konpondu
Urtarrilean aurkeztu zuten Kiro
Oncology. Naiara Telleriak honela azaltzen du robotaren eginbeharra: "Kimioterapiako zain
barneko tratamenduak egiten
laguntzen du. Tratamendu horiek
arriskutsuak izan daitezke gaixoarendako, garrantzitsua dela-

Inbertsioa eta ahalegina oso handiak izan dira. SPRIk lagundu
zuen "Gipuzkoan egiten ospitale
-farmaziako produktu aurrekari
hori", arduradunen esanetan.
Naiara Telleriak zehazten duenez,
"6 milioi euro inbertitu ziren
Kiro Oncology egiten, eta merezi izan zuen, emaitza onak jasotzen gabiltzalako".
Donostiako Onkologikoko
profesionalek parte hartu zuten
robota diseinatzen. Orain dela
urtebete inguru instalatu zuten
makina Onkologikoan, eta balidazio fasean egon da denbora
horretan. Dagoeneko lau hilabete inguru daramatza pazienteendako dosi pertsonalizatuak prestatzen. Onkologikoko Farmazia
arduradun Gerardo Cajaravilleren esanetan, robotak egiten duen
lanak "aparteko konplexutasuna"
du: "Kimioterapiaren zirkuitua
hain konplexua denez, eta pazienteen dosiak banan-banan prestatu behar direnez, erraz egiten
dira akatsak. Robotak arrisku
hori txikitzen du", esan zuen.

Foru Funtsera
5,6 milioi itzuli
beharko dituzte
udalek
l.k/Mireia Bikuña | arrasate

Udalak finantzatzeko 2013ko
Foru Funtsaren itxieraren
berri izateko bildu ziren joan
den astelehenean Gipuzkoako
56 herritako ordezkariak Foru
Aldundiko arduradunekin.
Udalek 5,6 milioi itzuli beharko dituzte azkenean; hau da,
Funtsaren %1,4. "Finantza
Kontseiluan akordiorik lortu
izan ez bagenu, 5,6 milioi
horiek bikoitza izan zitezkeen",
adierazi du Helena Francok,
Ogasun eta Finantza diputatuak.
Akordiorik lortu izan ez
balitz, 11 milioi itzuli beharko zituzten Gipuzkoako udalek. Finantzen Kontseiluko
akordio horren bidez, balantzeen eguneratzeak Gipuzkoari eragindako kaltea %65
zuzentzea lortu zen.
Debagoieneko udalek itzuli beharrekoa da: Arrasatek
ia 168.700 euro; Bergarak ia
112.000; Oñatik ia 85.000; Aretxabaletak 51.500 euro pasa;
Eskoriatzak 31.000 euro pasa;
Antzuolak ia 17.000 euro; eta
Elgetak 8.500 pasa.
Dena den, diru guztiak
otsailean itzuli beharrean,
lau epetan itzultzeko proposamena egin die Aldundiek
udalei.

"Arazo handi barik"
Foru Ogasuneko ordezkariek
esandakoaren arabera, "balantzeen eguneratzea ez da 2013ko UFFFaren likidazio negatiboan eragin duen elementu
bakarra. Estatuarekin izandako desadostasunek ere zerikusia izan dute. Izan ere,
BEZaren doikuntzen alorrean
Estatuak bere gain hartu ditu
zenbait sarrera".
Helena Francoren iritziz,
"udalek ez dute arazo handirik izango itzulketa hori egiteko". Izan ere, "nork bere
aurrekontua egiten duenean
marjina txiki batekin jokatzen
du, eta marjina horren barruan
%1,4" sartzen dela esan du.
Foru Aldundiko arduradunak
Gipuzkoako alkateekin bildu
ziren urrian itxieraren aurreikuspenei buruzko informazioa
emateko.

Helena Franco. |

gfa

debagoiena

gOIENA | 2014-02-24 | astelehena

7

Maite Valle | Katxalin elkarteko kidea

"Informazioa oso baliagarria eta boteretsua da;
minbizia baduzu, ez beldurtu eta galdetu "
Eguenean 18:00etan hitzaldia izango da Irizar jauregian bularreko minbiziaren gainean
Katxalin elkarteko kideak eta Arrate Plazaola Onkologikoko sendagilea izango dira
osatzea. Hau da, Udalarekin hitz
egin nahi dugu gelatxo bat utzi
eta bertan gure bilerak egin ahal
izateko. Guretzat oso garrantzitsua
da herrian halako gune bat izatea,
gure artean hitz egiteko. Emakume asko gaude egoera honetan
edota gaixotasuna pasa dutenak,
eta elkarrekin hitz egin eta esperientziak partekatzea oso garrantzitsua da.

ane etxeberria | bergara

Maite Valle bergararra duela bost
urtetik bularreko minbiziarekin
biziari aurre egiten dabilen emakume bat da. Hura bezala, emakume asko ditugu inguruan gaixotasun hau pairatu dutenak edo
bizi izaten ari direnak. Kontzientziazioa, informazioa eta terapia
apur bat egiteko hitzaldia izango
da eguenean Irizar jauregian,
18:00etan. Katxalin elkarteak
antolatu du solasaldia, eta Maite
Vallerekin izan gara bere esperientziaren berri izateko.

Hitz egitea ona dela esan duzu;
hitzaldiak horren haritik antolatu
dituzue?
Bai, hitz egiteak asko laguntzen
du eta aldi berean informazioa
zabaldu eta jasotzeko bide oso
onak dira hitzaldiak. Kontua da
Bergara bezalako herri handietan
ez dela jende askorik hurbiltzen;
hau da, Bergaran jende askok
gaixotasuna ezkutatu egiten du,
ez dakit lotsagatik den edo zergatik. Herri txikietan, aldiz, desberdina izaten da. Antzuolan,
adibidez, denak ezagunak dira
eta elkarri laguntzeko joera handiagoa dute. Bergaran desberdina da eta hori aldatzea nahi dugu.
Egueneko hitzaldian, gainera,
adituak egongo dira, oso ondo
hitz egiten dute eta zalantza guztiak argitzen asko laguntzen dute.
Beraz, nagusi zein gazte, lotsa
kendu eta nahiz eta ezer ez galdetu, bertan izan eta entzutera
gonbidatzen ditut. Informazioa
izatea ez dago soberan.

Bularreko minbizia duzu.
Bai, hala da; 2009an detektatu
zidaten. Ni momentu hartan nire
ahizparen gaixotasunarekin buru
-belarri murgilduta nengoen,
ahizpari edozertan laguntzen
energia asko erabiltzen nuen eta
ez nintzen konturatu ni ere gaixotasun bera pairatzen ari nintzela. Nire ahizpari 2008an detektatu zioten minbizia. Harena,
baina, nahiko indartsua zen eta
nahiz eta lau urtez borrokan jardun zuen, azkenean, gaixotasuna
atera zen garaile.

Zuk nola igarri zenuen minbizia
zenuela?
Ahizparen gaixotasuna zela eta,
estres handia nuen gainean eta
sentitzen nuen nekea horregatik
zela pentsatzen nuen. Bularrean
ere mina sentitzen hasi nintzen
eta titiak ukitzeari ekin nion.
Bultutxo bat nabaritu nuen eta
medikuarengana joan nintzen.
Hark mamografia bat egitera
bidali ninduen, baina, antza, ez
zen ezer ikusten. Lasaitzeko esan
zidaten, baina nik minarekin
jarraitzen nuen. Azkenean, buelta ugari eman ondoren, kontsulta pribatu batera joan nintzen
eta bertan, hainbat proba egin
ondoren minbizia nuela esan
zidaten. 2009. urtea zen.

Ahizpa gaixo zegoela, beraz.
Bai, hala da, biok bularreko minbiziarekin, biok batera kontsultetara joaten. Nire familiarentzat
oso gogorra izan zen. Gure amak
oso gaizki pasatu zuen.

Zure ahizpak ezin izan zion aurre
egin, baina zu indartsu zaude.
Bai, hala da, nire ahizparen
kasuan, ezin izan zion gaixotasunari aurre egin, baina nik
aurrera jarraitzen dut, borrokan
jarraitzen dut. Alde batetik, nire
ahizparengatik egiten dut, baina
baita nire familiagatik eta niregatik ere. Gaur egun minbizia
izateak ez du esan nahi hil egingo zarenik, gaur egun aurrerapausoak ematen ari dira medikuntzan, botika berri asko irteten
ari dira. Txarrena da hemen ere

Maite Valle bergararrak bere testigantza eskaini digu; hitzaldian ere izango da. |
krisiak asko eragiten duela; izan
ere, botika asko oso garestiak
dira eta gure tratamentuak luzeak
izaten dira.

Zeuk proba esperimental baten
parte hartu zenuen, ezta?
Bai, aurrera begira jarri eta esan
nuen, zergatik ez? Sendagile,
erizain eta proba horretan parte
hartzen zuten lagile guztiek pri-

meran tratatu ninduten. Sendagileengan konfiantza izan behar
da eta nik nire bizitza euren
eskuetan utzi nuen. Proba esperimental horretan botika berriak
probatu genituen eta niri ondo
etorri zait. Hobetu egin nuen eta
nahiz eta oraindik tratamenduan
nagoen, ondo nago, aurrera begira eta bizi izateko gogoz.

ane etxeberria

tian dago eta bertara joatea erraza ez dela ere badakit, gaixo
zaudenean ohetik jaikitzea ere
oso zaila izaten delako. Baina
telefono zenbaki bat ere badute
eta nik bertara deitu nuen. Oraindik ere deitzen dut, eta nire beldur eta zalantza guztiak argitzen
dizkidate. Gure asmoa da, herrian,
Katxalinen itzalean, taldetxo bat

Prebentzioa eta informazioa, bi
puntu oso garrantzitsu.

"Bularreko minbizia
izatea gogorra da,
baina borrokatuz
atera egiten da"
"Hitz egitea,
zalantzak eta
kezkak partekatzea,
garrantzitsua da"

Bai, hala da, prebentzioa oso
garrantzitsua da, mamografiak
egin, bularra ukitu, elikadura
egokia eraman... eta informazioa,
zer esanik ez. Informazioak berebiziko garrantzia du. Minbiziaren
inguruan informatu egin behar
gara, ez diogu beldurrik izan
behar. Detektatzen dizutenean,
momentu oso txarrak pasatzen
dira, baina informazioa batu eta
norengana jo dezakezun jakitea
oso garrantzitsua da.

Zuk nora jo zenuen?
Nik ahizparengatik Katxalin
elkartearen berri banuen. Donos-

"Ahizpa galdu nuen,
baina nik borrokan
jarraitzen dut
2009a ezkero"
"Prebentzioak eta
infomazioak
berebiziko
garrantzia dute"

Nagusiek soilik ez, haurrek ere izaten dute minbizia, eta zuk eurentzako panpinak egiten dituzu,
ezta?
Bai. Tratamendua jasotzen duzunean, ospitalean egon eta hiru
orduz gela batean geldi egon
behar duzunean, zaila da entretenitzea. Nagusiok zerbait egiterik badugu, baina haurren
kasua desberdina da. Esan ume
bati hiru orduan formal-formal
geldi egoteko! Hori zaila izaten
da. Hori dela eta, nire ahizpari
bururatu zitzaion haur horientzako panpinak egin behar zituela. Eta hor ibili ginen trapuzko
panpinak egiten. Ospitalean utzi
genituen umeek jolas egin zezaten. Gaur egun ere horretan
jarraitzen dut, aurrera jarraitu
nahi dut nire ahizparen legatuarekin.

Mezurik zabaldu nahi duzu?
Bai. Zera esan nahi dut: gaixotasun honetatik atera egiten da,
beldurra ematen du, zalantzak
sortzen dira eta oso gogorra da,
baina borrokan jarraitu behar
dugu eta hitz egin nahi duena
jar dadila nirekin kontaktuan,
ahal dudan guztian laguntzeko
prest nago eta.
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zabalik

kale inkesta

ETAk desarmatzea hasi duela-eta, ze iritzi duzu?

resu abasolo
goiena.net/komunitatea/

Erantzukizunean hezi

N

ire ustez, pertsonok guk geuk egindakoaren ondorioak
gure gain hartzen ditugunean bakarrik jokatzen dugu
erantzukizunez. Hori da heldutasunaren seinale eta autonomiaz eta askatasunez erabakiak hartzerakoan erakusten da, baita, bestearen lekuan jartzeko ahalegina egiten denean
eta, batez ere, komunitateko ekintzak norbereenekin sentitzen
den ardura eta gogo berberaz kudeatzen direnean. Beraz, aldagai
guztiak kontuan hartzea, ondorioak aurreikustea eta aurre-baldintza gabe erabakiak hartzea da heldutasunez jokatzea.
Egungo gabeziarik nabarmenenak, ordea, aipatutako erantzukizun falta eta morrontza
dira nire ustean. Hortaz, eragiten al du heziketak bizitzan?
Behin ikusita nora iritsi garen,
harro senti gaitezke jasotako
heziketaren ondorioz egin dugun
kudeaketarekin? Eta erakutsi
dugun etikarekin?
Eskola eta familia bizitzarako trebatzeko tokirik aproposenak dira. Eta eremu horietan ikasi al dugu esparru desberdinetan hartu beharreko erabakiak erantzukizunez hartzen? Gaur
egungo egoera ikusita, badirudi ezetz. Oinarriak ez dira sendoak
izan? Hitz asko eta eredu gutxi? Eskola iraganean errotuta dago
etorkizunera begira jarri ordez? Berehalako plazerak itsutu egin
gaitu? Frustrazioari beldur?
Hala ere, nik sinetsi egiten dut heziketan eta heziketaren
bidez, egon badagoelako, gai gara gaur egungo gaiek sortzen
diguten dilema etikoak eta moralak argitzeko eta erantzuteko
eta gizartea eraldatzeko. Heziketa, hori baita, askatasunez eta
erantzukizunez erabaki egokiak hartzen ikastea. Unean uneko
erronkei erantzuna emateko gai garen neurrian aurrera egiten
dugu guztiok, bai norbanako gisa eta baita kolektibo gisa. Zer
da ba hau, heziketaren ondorio garbia baino?
Baina arduraz jokatzeak zer-nolako ondorioak ekartzen dizkigu? Erosotasuna? Bakardadea ? Barneko bakea? Lasaitasuna?
Zoriontasuna? Segurtasuna?

"Eskola eta familia
bizitzarako
trebatzeko tokirik
aproposenak dira"

usteak uste
monika belastegi | mbelastegi@goiena.com

Euskaldunak balira?

M

arokoren eta Espainiaren arteko mugan aspaldian
gertatzen ari denak ez dauka izenik. Pasa den astean
gertatu da azkenekoz: izen-abizena duten zenbait
lagunek, pobreziatik ihesi, bizia galdu zuten. Itsasoak
eta herrialde aberatsen politika gupidagabeak eraman ditu gazte horien itxaropen eta bizia. Eta gehientsuenok gertakaria
distantziatik ikusten dugu, erosotasunetik. Bigarren mailako
hildakoak dira eta euren delitu bakarra munduko alde ilunean
jaiotzea izan da.
Bada, Saharaz hegoaldeko deitu beharrean euskaldun deituko balira, zer irudituko litzaiguke?

Jesus
markaide
arrasate

Lourdes
Arregi
Oñati

Aitziber
Martos
Errenteria

Iñaki
Irastortza
arrasate

"Suposatzen dot berri
ona dela, eman beharreko
lehenengo pausoa, bai. Ea
horrekin batera
gainontzeko arazoak ere
konpontzen joaten diren".

"Berri ona da, ilusioz
hartu dut. Euskal Herria
bake prozesu batean
ondo bideratuta doa,
baina jende gehiagok
parte-hartzea falta da".

"Aspaldian dabiltza hori
esaten, eta ez dakigu egia
izango den edo ez. Egia
esan, minik egiten ez
duten bitartean... Bada
garaia armak uzteko".

"Zerbait egin beharrean
daudela uste dut, eta
lehenbailehen bada
hobe". Hasi egin dira, eta
jarrai dezatela, baina ez
dakit zela amaituko den".

handik eta hemendik

Inoiz ez da
jakiten non
Leire Narbaiza Arizmendi
http://eibar.org/blogak/leire/
Hego haizeak buruko mina eta
zoro usainak ez ezik,
ezustekoak ere ekar litzake,
ustekabeko lekuetan,
supermerkatuan, adibidez,
iluntzean, lanetik irten berri,
etxera joateko gogoz.
Hala harrapatzen zaitu
sorpresak, toki arruntenean,
nekatuta. Hola agertu da
espero ez zenuen pertsona,
ezustean.
Sasoi labur batean zuretako
aproposena zela pentsatu
zenuena, aspaldi. Gutiziatuak
egin dizu kasu, izena gogoratu
ez badizu ere –gauza horiek
jakin egiten dira–.
Poztu egin zaitu umoretsu
aurkitu zaituelako; nekatuta
egon arren, ez zaudelako
zeharo akituta; eta gaur,
janztean, zeure burua kolore
bizi alaiez apaindu duzulako.
Nolakoa izango zen bizitza
berarekin? Gertagaitza; izan
ere, zuretako baino ez zen
ideala. Bide laburrekoa, usteak
uste, desberdinegiak
zinetelako. Adeitasun hutsa ez
delako kontu iraunkorretarako
oinarri sendoa.

Nola aurkitu ote zaitu?
Zaharregi?
Aldatuegi?
Zuri bera nekatuta eta
eskastuta dagoela iruditu
zaizulako, bere irribarre
eternalak abandonatu ez badu
ere, otu zaizu zuri galdera
hori.
Irriz laga zaitu, barrua
epelduta, zure azken berri
batzuk bazituelako.
Gogobeteta.
Eta hala jarraitu duzu
karrajuen barna otzara
tatarrez zeneroala, ondo jakin
barik esnea ala gailetak hartu
behar dituzun, edo
garbigailuko xaboi nahikorik
baduzun… zu beste sasoi eta
denbora batera
teletransportatu zaituelako,
iraganeko fantasia oparora.

Paper-muturrak
Anjel Lertxundi Esnal
berria.info/blogak/lertxundi/
Ehun urte Julio Cortazar jaio
zela, hogeita hamar hil zela.
Ordutik, ez da sekula
jenderik falta Montparnassen,
haren hilobi aurrean, eta
Cortazar zaleek zigarro piztuak
uzten dituzte, bertan erre
daitezen idazlearen ezpain
artean ahitzen ziren bezala.

Che-ren irudiak ere uzten
dituzte; kronopioen
marrazkiak; txingotan
jolasteko laukiei han-hemengo
plazetan ateratako argazkiak,
Rayuela gogoan.
Uzten dituzte paper-mutur
idatzi batzuk ere. "Maite
haugu, kronopio zaharra, mate
bat hire ondran!".
Iraultzan sinesten baitzuen
mundu hobe bat amets,
imajinatzekoa da irakurleen
paper-mutur askok ordutik
gaur bitartean galdutako gerra
askoren nostalgia jasoko duela.
Kubako iraultzaz,
Errusiaren bilakabideaz,
Berlineko harresiaz… "Zer giro
egiten du kosmopistan?
Autonauta horrek ba al duk
hemengo berririk? Tokitan
zagok amesten huen
sozialismoa! Hemengo
paraderoa! Ez huke sinetsiko
kapitalismoak aspaldi
darabilen txulo-airea!".
Oharrak (Post scriptum):
Berripaperean "Ehun urte
Julio Cortazar hil zela, hogeita
hamar hil zela" atera da nik
hala bidali nuelako.
Bada Cortazar imitatzen ari
nintzela pentsatu duenik,
baina huts egin dut, ez naiz
kronopio bat, nire
errealismoari magia apurrik
balerio ere, ez da
hainbesteraino ematen.
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Debagoieneko
osasun
Zerbitzuak

Akupuntura

dermatologia

Osteopatia

Integu
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

tamayo concepcion
Oñati / Atzeko kalea 6 behea
620 12 48 43 / 943 71 61 82

Bengoa Nerea
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

Etxeberria Ana
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

Albaitariak
Etxeberria Julio
(Debagoieneko albaitari ofiziala)
Bergara / 609 54 16 13

Dentistak
ane lasagabaster
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.
943 79 13 68

Entzumen Zentroak
Instituto Optico – Bioacustica
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

Erreumatologia
Gorosarri Zubizarreta, Xabier doktorea
Trojaola Zulueta, Lurdes doktorea
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

Homeopatia

Etxeberria Ana
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

Podologoak
Erdiko Klinika Podologikoa
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46
Ikerleku Podologia Zentroa
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84
Oinez podologia klinika
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

Psikiatra

Agirre hortz klinika
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

Amaia iriarte (mediku homeopata)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11
943 08 11 00 / 695 78 19 21

Aranburu hortz klinika
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

Kiropraktika Zentroa

Psikologoak

Arrasate hortz klinika
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

Larrañaga andrea
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

Arregi hortz klinika
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

Logopedia

Arkaitz Irazabal psikologo klinikoa
Bergara / 646 06 28 18
arkaitz.irazabal@gmail.com

Bergara hortz klinika
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77
Caviglia Silvana
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54
Gorosabel J. Alberto
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88
Iriarte Ane Maite / Itziar AranDo
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

Psikopedagogia Zentroa
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

BEITIALARRANGOITIA ALZELAI, IONE
Arrasate / Uarkape kalea 14, behea / 657720049

Masajistak

Garmendia Lander
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86

Azpeitia Irune
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

Nuñez Txomin
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

Etxeberria Ana
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

Psikopedagogia Zentroa
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

Optikak

Yoga

Iriarte Idoia
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65
Elgeta / Torrealdea 2 behea ezk. / 943 76 80 06

Begiondo optika
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

Mazmela Bolinaga Enrike
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

Maria Victoria Anitua
Aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

Sainz malkorra Ana
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

Gallastegi Pablo
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

ORTOPEDIA

samadhi yoga
Bergara / Masterreka 13, behea
943 76 11 38 / 639 23 57 53.

Osasun-diagnostikoak
Udalaitz Mediku-Zentroa
(erresonantzia magnetikoa)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

Iragarkia jarri nahi baduzu,
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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Pol-Poleko
beteranoak,
martxan
Atzo, domeka, hasi zuten irteeren denboraldia.
Aurten hamar egingo dituzte. Hilero bat,
urtarrilean, abuztuan eta abenduan izan ezik.

Pol-Pol Mendizale Taldeko beteranoen taldekoak, Bardeara egindako bidaian, irribarretsu. |

mireia bikuña | bergara

Pol-Pol Mendizale Taldeak 75 urte
beteko ditu hiru urte barru. Askotariko mendi irteerak antolatzen
ditu urtero. Adinaren araberakoak. Horien artean, beteranoendako irteerek berebiziko garrantzia dute. Urtarrilean, abuztuan
eta abenduan izan ezik, hilero
egiten duten irteeretan, batez
beste, 40 bat lagunek parte hartzen
dute. Ez da marka makala! "Oso
errotuta dago mendizaletasuna
Bergaran. Urtez urtez, parte-hartzaile kopurua handitzen doa,
eta horrek lanean segitzeko indarra ematen digu", esan digu beteranoen taldeko presidente Bittor
Alberdik.
Lehen irteera atzo, domeka,
egin zuten Elorrio aldera. Urterako egutegia gertu dute dagoeneko (ikus ondoko taula).

Azken hamarkadako argazkiak
Irteeren denboraldia hasi aurretik eta urterako ekintzen aurkezpena egiteko, aurreko asteko
eguenean, azken hamar urteetako irteeretako erretratuen
emanaldia egin zuten; besteak
beste, Sanabriara, Bardeara,
Riglosera (Huesca), Pedrizara
(Madril) eta Midi de Bigorrera
(Frantzia) egindako irteerak
erakutsi zituzten. Baina beteranoen taldeak askoz urte gehiago
darama lanean. "Nik 25 urte baino gehiago daramat, eta taldea

v

2014 mendi
irteerak
Otsailak 23:
Elorrio-Santa Marinazar-Zaldibar.
Martxoak 23:
Berastegi-Ipuliño-Berrobi.
Apirilak 13:
Ramales-Pico del Moro-Ramales.

40
lagunek

Horiek dira, batez beste,
beteranoen mendi
irteeretan parte hartzen
duten mendizaleak.

Ibilbideak errepikatu barik
Batez ere, Gipuzkoa, Bizkaia,
Nafarroa, Araba, Santander eta
Burgos alderako irteerak egiten
dituzte. Horrenbeste urte irteerak
antolatzen, eta ez dute bakarra
errepikatu. Nola da posible hori?
"Bereziki azpimarratu gurako
nuke Javier Beozinek eta Jose
Mari Rubiok egiten duten lana.
Eurek biek aukeratzen dituzte
ibilbideak. GPSarekin ondo kokatu eta neurtu, eta lekurik ederrenak aukeratzen dituzte", esan
digu Alberdik.
Irteera gehienak egun bakarrekoak dira, baina egutegiak
ematen dituen zubiak ere aprobetxatzen dituzte irteera luzeagoak
egiteko. Urtean zenbat kilometro
egiten dituzten galdetuta, Alberdik ez digu zenbaki zehatzik eman,
baina "asko" direla esan digu.
"Egun bakarreko irteerak, batez
beste, bost edo sei ordukoak izaten dira. Gainera, norberak aukeratzen ditu irteerak. Urtea hasi
ahala, segituan eskatzen digute
urteko egutegia, hileroko datak
agendan apuntatzeko", dio presidenteak, barrez.

Mendizaleen kontura

jose mari rubio

datua

sendotu egin dela esango nuke.
Aspalditik mendizale finkoak
gaude, eta urtez urte berriak
animatzen dira", dio Alberdik.
Gazteenak 35 urtekoak dira.

esanak

"Nik 25 urte
daramat
taldean, eta ez
dut ibilbiderik
errepikatu"
Bittor Alberdi | presidentea

Egiten duen eguraldia egiten
duela, egutegia bere horretan
mantentzen da. "Arrisku handia
edo alertarik ez badago, ez dugu
irteera bertan behera uzten. Berdin dio euria, hotza, elurra, edo
eguzkia dagoen".
Pol-Poleko beteranoen irteeren
gastuak mendizaleek ordaintzen
dituzte euren poltsikotik: egun
bakarrekoa bada autobusa eta,
akaso, bazkaria; eta aste bukaerako bada, autobusa, jatorduak,
egonaldia eta bazkaria.

Maiatzak 1, 2, 3 eta 4:
Monfragüe.
Ekainak 1:
Larrau-Iriberri aezkoa-Abodi.
Ekainak 21 eta 22:
Ezkarai.
Uztailak 20:
Iparraldera.
Irailak 5 eta 6:
Pico Cancias-Fiscal.
Urriak 12:
Puerto Estacas-Las Machorras.
Azaroak 16:
Salinillas de
Buradon-Toloño-Briñas.
Frantziako Midi Bigorrera egindako irteeran, eurian egin zien; parte-hartzaileak anorakarekin. |

jose mari rubio
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Bildots erre usainak erakarrita
jende ugari Artzainen III. Egunean
Azoka eta ardi-latxa ezagutzera emateko jokoa egin zuten, besteak beste, zapatu goizean Bergaran
zuriñe v.d.m. | bergara

Debagoieneko Pastoriek Taldeak
antolatuta, Debagoieneko Artzainen III. Eguna egin zuten zapatuan
Bergaran. Jende ugari ibili zen
lehen ordutik eta agian zerikusia

Burduntzian erretako 20 bildots prestatu zituzten. |

imanol soriano

Latxa ez den ardia bilatzen umeak. |

izan zuen erdigunea usain goxoz
jantzi izanak; izan ere, 20 bildots
erre zituzten burduntzian. Karlos
Ibarrondok 07:00etan piztu zuen
sua eta 12:30ean banatu zituen
poliki-poliki erretako 30 egun

imanol soriano

zituzten bildots xamurren pintxoak. "Sasoiko animaliak dira,
eta horregatik egin da jana".

Ekintza bete goiz
Baina ez zen izan ekintza bakarra;
haurrentzako tailerrak egin zituzten; bertako ekoizleen produktuen
–gazta, txakolina, txorizoa...–
postuak ipini zituzten; Debagoieneko Kroxeters taldeak urban
knittin delakoaren bidez bi zuhaitz
apaindu zituen eta ardi-latxak
ere presente egon ziren, gaztetxoen
gozamenerako. Jendearen erantzuna ikusita, laugarren egun
bat antolatuko dute, ziur.

Askotariko postuak ipini zituzten. |

imanol soriano

MARIA LUISA ETA FLORI
BERGARA

alex
bergara

pilar
bergara

Iñigo
bergara

joxe mari
oñati

"Egun polita da antolatu dutena.
Bildotsa jan dugu eta oso goxoa
zegoen. Garrantzitsua da horrelako
azokak-eta egitea, bertako gauzak
ezagutzera emateko ".

"Artzain eguna antolatzea oso
ideia ona iruditzen zait, kaleak
alaitzen dituelako, eta umeak
animaliengana gerturatzeko
aukera ere bada, gainera".

"Postuetatik buelta bat eman dut
lehenengo eta bertako produktuak
aurkitu ditut; gazta ere erosi dut,
gainera. Eta bildotsari dagokionez,
primerakoa".

"Ez nekien ezer zegoenik ere, eta
oso ezusteko ona izan da. Umeak
entretenituta daude ardiak ikusten
eta gero burduntziak erakutsiko
dizkiet!".

"Guk Oñatiko txakolina ekarri
dugu Bergarara. Eta ez pentsa
tokiz kanpo gaudenik; izan ere
gazta zein bildotsarekin bikain
sartzen da txakolina!".

Arrasate

Azken mauken bila lagun
asko Merkemerkauan

Jendea produktuei begira Otalora Lizentziaduna kalean. |

Oñati

MArian gonzalez

100 haritz landatu dituzte
Sekulako giroa izan zen atzo goizean zuhaitzak landatzeko eta halaxe
egin zuten Oñatiko ume eta gurasoek, 80 bat lagunek. Aitzurrak
eskuartean 100 haritz inguru landatu zituzten Enpresagintza
fakultatea eta hilerria artean dagoen aldapatxoan. Eta behin lanak
bukatuta mokadutxoa eskaini zieten guztiei indarrak berreskuratzeko.

Herritarra Herriko Plazako postu batean. |

Mirari Altube

Imanol Soriano

Mirari Altube | arrasate

Eguraldia eta animazioa lagun
–Beriba sanba eskolakoak goizean
eta Arrasateko erraldoi eta kilikien konpartsa arratsaldean–,
jendea barra-barra ibili zen zapatuan, Merkemerkauko postuetan.
Ibai-Arte merkatarien elkarteko
kide diren 35 saltokik eskaini
zituzten denboraldiko produktuak
prezio ezin hobean, eta herritarrek
ez zuten hutsik egin. "Erosleek
badakite kalitateko produktuak
direla eskainitakoak", zioen Sikol
dendako Gema Sanchezek, antolatzaileetako batek.
Postu batzuk ohiko saltokien
aurrean jarri zituzten, Maala,
Olarte eta Erdiko kaleetan, esaterako, eta beste batzuk Biteri
plazan eta Herriko plazan elkartu ziren. Haizeak traba apur bat
egin zien horiei, eta giro freskoa
igartzen zen, baina jendearen
etengabeko joan-etorriek berotu
zuten merkatarien egonaldia.
Dagoeneko Merkemerkauaren
11. aldia izan da, eta krisi sasoirako irtenbide bat dela onartu
dute antolatzaileek. Hala, merkatariak pozik jeneroa saltzeko
modua dutelako, eta bezeroak
ere pozik, produktu onak ezohiko prezioan erosteko aukera
eskaini dietelako beste behin.
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Aretxabaleta

Olinpiar hiria aldarrikatu
du Txapel Txin 'Botila'-k

Txapel Txin, suzia eskuan duela, Herriko Plazara iritsi ostean agurtzen. |

Torrada txapelketako irabazleak podium gainean. |

m.a.

m.a.

Mirari Altube | Aretxabaleta

Olinpiadetako zuzia eskuan tente zuela agertu zen zapatu ilunkaran Txapel Txin, Durana kalean.
Eta herritarrak ikusminez zituen
zain Herriko Plazan. Txapel Txin
'Botilak' olinpiar hiri bihurtu
zuen Aretxabaleta, eta plaza barreneko ikurrinaren lekuan olinpiadetako bandera jaso zuten.
Ondoren sariak banatu zituen.
Txapelik onenaren saria buru
gainean ezkontza tarta zeraman
Susana Da Silvak jaso zuen. Eta
torradarik goxoenen egileek
podium gainera igo behar izan
zuten: lehen saritua, Basabe taberna (Josu Agirianok jaso zuen);
bigarrena, Iker Altuna (azken
urteotako txapelduna) eta hirugarrena, Amaia Altube.
Umeek argazkiak atera gura
izan zituzten gero, Txapel Txinekin: "Olentzero legez sentitu naiz",
zioen horrek. Karnabalen Lagunak taldeko kideek eskainitako
txistorra, torradak eta sagardoa
gura beste janda alde egin zuten
herritarrek.

Elortza eta Azpiazu hizlariak azalpenak emateko gertu. |
Oñati

Txerria, sasoiko jaki
goxoa, berbetagai
lehenengo eta jangai gero
Jendez lepo zegoen aretoan eman zituzten
azalpenak Santosek, Azpiazuk eta Elortzak
Mirari Altube | Oñati

Neska koadrila Txapel Txinekin batera. |

Txapel dotoreena. |

m.a.

m.a.

I. Soriano

Zapatuan, Arantzazun egindako Txerri Jaiak, txerrien gaineko sekretu guztiak utzi zituen
agerian. Horixe ezagutzera
hurreratu ziren Gandiaga Topaguneko aretoa bete egin zuten
lagunak. Jakingura aseta alde
egin zuten guztiek, baita tripa
aseta ere batzuk, txerripoteoaren
ostean.

Txerri-hilketaren gaineko
argazkiak eta kontuak azaldu
zizkien lehenengo, Natxo Santos
argazkilariak; eta ondoren Jose
Antonio Azpiazuk eta Jerardo
Elortzak baserriko txerri jardueraren gaineko gorabeherak.
Bukatzeko, txerriki pintxoak
probatu zituzten, tartean sagardotan egositako txorizoa eta
piperrarekin erretako solomoa.

Zeu irabazle

Goiena Klubeko txartela erakutsi eta aprobetxatu abantailak.
Ikus itzazu goienakluba.com web gunean eskuragai dituzun abantaila guztiak.
Esko Sport

G e
u
z d
t e
i
z r

eureka!
zientzia
museoa

OÑATI
GARAJEA

caravanas

oñate

goiena klubeko abantaila gehiago:
i sailkatu eta eskela guztietan.
Goiena papera: Astelehenetan ere etxean. Deskontuak:. Goienan jartzen duzun iragark
Urteko kuota: 50 €. | 943 25 05 05 | kluba@goiena.com | goienakluba.com

Euskara irabazle, denok irabazle!
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Abian dira asfaltatze lanak
herriko zortzi puntutan
Joan den astean hasi ziren lanak; euririk egiten ez
badu Eroski inguruan arituko dira gaur eta bihar
jokin bereziartua | arrasate

Joan den astean hasi ziren iazko
asfaltatze planari dagozkion obrak.
Herriko zortzi puntu lehenetsi
dira errepidearen egoera kaskarra hobetzeko: Meatzerreka auzoko errepide nagusia eta elkarterako sarrera, Santa Marina kaleko 38 eta 42 zenbakien arteko
biribilgunea, Jose Luis Iñarra
kaleko Emakume Txokotik gorako tartea, Osina Etxagibel kaleko
zubia, Eroski ingurua, Musakolako kiroldegiko sarrera eta ospitaleko aparkalekua. Hilaren 18an
hasi ziren Meatzerrekan eta ordutik Santa Marina auzoan, Jose
Luis Iñarra kalean eta Osinako
zubian aritu dira lanean, besteak
beste. Joan den asteko aurreikuspenak espero baino hobeto
bete ziren, eguraldi nahiko ona
egin zuen-eta. Izan ere, euria
egiten badu asfaltatze-lanak atzeratu egin behar izaten dira.

Udala ekainean hasiko da Markuleteko 18. pabiloia egokitzen. |

Udalak artxibo berria
estreinatuko du aurten
j.b. | arrasate

Kiroldegiko sarrera asfaltatzen, egubakoitz eguerdian. |

jokin bereziartua

Aurrekontua: 115.000 euro
Udalak Excavaciones y Transportes ORSA S.L. enpresari esleitu zion obra, 115.000 euroko
aurrekontuarekin. Udalak aurreikusten duenez, lanok datorren
asterako amaituta egongo dira.
Asfaltatze lanek trafikoan
eragina izango dute. Hala ere,
eragozpenak ekiditeko tresnak
badaude: "Enpresak badauka
betebehar batzuk seinaleztatzeko
eta aurrez antolatzeko. Arazo
konkretu baten aurrean ez bada
nahikoa enpresaren bitartekoekin,
Udalak bere baliabideak jartzen
ditu laguntzeko", adierazi du
Udaleko Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako teknikariburu
Moises Altunak.
Era berean, Altunak sortutako eragozpenengatik barkamenak eskatu ditu aldez aurretik: "Herritarrei barkamena
eskatzen diegu aldez aurretik,

j. bereziartua

Eroski inguruan neurketak egiten; printzipioz, gaur hasiko dira lanean. |

esanak

"Herritarren
informazioa oso
baliagarria da
askotan"
moises altuna | udala

j.b.

eta ahal duten neurrian lagundu
dezatela". Herritarren kolaborazioa, gainera, asfaltatu beharreko tokiak erabakitzeko lagungarria izaten dela dio Altunak:
"Udaltzaingoarekin batera lokalizatzen dira herrian gaizki dauden puntuak. Noski, herritarrek
informazioa ematen digute, eta
eskertzen da. Izan ere, askotan
oso baliagarria izaten da".

Bi lagunendako 42 afari zozketatuko dituzte
Ibai-Arte txartela erabiltzen duten bezeroen artean
Martxoaren 31ra arte erosketak egiteko Ibai-Arte txartela erabiltzen dutenen artean egingo da zozketa. Bezeroek ordainketa egiterakoan jakingo dute sarituak izan diren edo ez, eta zein jatetxe
egokitu zaien. Afariendako epea maiatzaren 31n amaituko da. Sei
jatetxek hartu dute parte ekimenean: Arteaga, Hama4, Hilarion,
Hotel Mondragon, Santa Ana hotela eta Sara merenderoa.

280 metro koadro
Pabiloiak 280 metro koadroko
azalera dauka; dokumentuen
biltegiak 218 metro karratu

izango ditu azaleran eta 7,90
metroko altuera. Artxiboko obren
lehen fase hori amaitu bezain
laster bigarren faseaz hastea da
asmoa, hau da, biltegian apalak
jartzen hastea. Egokitzapen lanok
ekaina hasieran hastea aurreikusten da eta lau hilabeteko
iraupena izango dute.
Azken Tokiko Gobernu
batzarrean onartu ziren egokitzapen obra kontratatzeko pleguak eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren
momentutik interesa duten
enpresek aurkeztu ahalko dituzte euren eskaintzak. Egokitzapen obraren proiektuko aurrekontua da 276.500 eurokoa –BEZ
barne–. Gaur egungo artxiboak
1000 metro lineal inguru dokumentu dauzka eta, gutxi gorabehera, 70 metro lineal hazten
da urtero.

datua

276.500
euroko aurrekontua

Udal artxibo berrirako
Markuleteko 18. pabiloia
egokitzeko lanek 276.500
euroko aurrekontua dute,
BEZ barne.

nire ustez

Eskubide Sozialen Gutuna idazten jarraitzeko
batzarra egingo dute eguaztenean Kulturaten (18:30)
Eguaztenean Eskubide Sozialen Gutuna idazten jarraitzeko batzarra egingo dute. Bilera horretan, batez ere, hiru puntu landuko
dituzte: eskubide sozio-ekonomikoak, eskubide demokratikoak
eta erabakitzeko eskubidea. Hiru aldarrikapen horiek "errealitate" bihurtzeko erabil daitezkeen tresnen inguruan ere jardungo
dute. Kulturateko hirugarren solairuan izango da, 18:30ean.

Egungo espazio falta konpondu
eta dokumentuak gordetzerako
orduan baldintza egokiak bermatzeko, lekuz aldatuko dute
Udal artxiboa. Markuleteko 18.
pabiloian egokituko dute; aurrekontua da 276.500 eurokoa.
Hasteko, 18. pabiloia egokitzeko lanak egingo dira. Orain
pabiloia guztiz hutsik dago eta
artxibo erabilerarako moldatuko da: batetik, igeltserotza lanak
burutuko dira eta zenbait instalazio egingo dira; elektrizitatearena eta argiarena, suteen
aurkakoa eta girotze-instalazioa.
Azken instalazio hori egingo da
dokumentuak baldintza egokietan gordetzeko. Bestetik, espazioa
bera ere moldatuko da artxiboaren beharretara. Orain pabiloian
ez dago inolako espazio banaketarik eta gerora, obra egindakoan, bi espaziotan egongo
da banatuta: artxiboko langileen
zereginetarako gunea eta dokumentuen biltegia bera. Artxibo
berrian gordeko dira dokumentu gehienak; udaletxeko artxiboan gordeko dituzte, berriz,
azken 15 urteetako dokumentuak eta XX. mende aurreko
dokumentazio guztia.

josu
zugasti

"Maite
zaitudalako
jotzen zaitut!"

H

ori entzun du aldameneko logelatik. Eta betiko
zaparrada gero:
"Ez bazina hain
urdanga, ez zintuzket jo beharko; baina zuk nahi izan duzu
horrela gertatzea. Ez ei duzu
gehiago nirekin egon nahi, zure

erabakia dela diozu.... Baina
nor uste duzu naizela?! Nire
bizitzatik joan zaitezkeela uste
duzu?! Bazterrean utz nazakezula, nazkagarria?! Nork nahi
izango zaitu alboan? Begiratu
zure buruari, inutila! Ni naiz
jasan zaitzakeen bakarra! Zu
babesteko behar nauzu eta, ate
hori gurutzatzen baduzu, putatzar halakoa, kale gorrian geratuko zara, hotzak eta beldurrak
niregana ekartzen zaituzten
arte. Baina berandu izango da.
Nondik aterako duzu dirua ni
barik?! Nire lagunek ere bizkarra emango dizute, ze nik badauzkat lagunak, zuk ez bezala! Beraz,

geratu hemen, esker txarrekoa;
eta emadazu jaten, goseak nago
eta. Geratu, nik bakarrik maite
zaitudalako. Geratu eta ez zaitut
askotan joko, merezi duzunean
bakarrik. Eta ekarri janaria,
hostia!".
Badirudi etxeko ugazaba berriro suminduta dabilela.
Batzuetan, euskaldunari gogoa
sartzen zaio ondoko gelara joan,
katalanari eskutik heldu eta biok
etxe madarikatu horretatik alde
egiteko...
Baina azkenean, kikilduta,
zoritxarreko etxean geratzen da,
ugazaba espainiarraren menpe,
menderik mende.
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'Azalerako ipuinak', hitzik
gabe komunikatzeko
0 eta 3 urte arteko umeendako, haien familiendako
eta hezitzaileendako saioak izango dira
imanol gallego | arrasate

Arrasateko Udal Liburutegiak
Azalerako ipuinak izeneko ikastaroa antolatu du datorren hilerako. Hain zuzen ere, etxeko
txikiekin harremanak sendotu
eta giro erlaxatuan haurrarekin
gozatzeko aukera eskainiko du
ikastaroak, besteak beste.
Helburua da giro lasaia sortzea, masajeak eskaintzen duen
hitzik gabeko komunikazioa baliatuta, eta ipuin, poema, hitz-joko,
kantu, jolas eta liburuak erabilita. 0 eta 3 urte arteko umeen-

dako eta haien gurasoendako,
aitajaun-amandreendako eta hezitzaileendako da.

Khea Ziater taldearen lana, Kooltur Ostegunak
ekimenaren baitako otsaileko azken saioa izango da

Saioak martxoan

zuriñe velez de mendizabal

Saroa Bikandik gidatuko ditu
saioak, euskaraz, doan. Martxoaren 12an, 19an eta 26an izango
dira, 10:30ean, Kulturateko Udal
Bibliotekako haurtxotekan.
Izena emateko epea otsailaren
24a arte egongo da zabalik. Ikastaroan parte hartzeko interesa
dutenek Kulturateko Udal Bibliotekan eman behar dute izena.

Eguen honetan, otsailak 27,
Satisfaktion lana ikusteko aukera egongo da Arrasateko Gaztetxean, Kooltur Ostegunak
ekimenaren baitan; Khea Ziater taldearen obra 22:00etan
hasiko da.

'El intérprete' antzerkia
ikusteko sarrerak, agortuta
Udaleko Kultura arduradunak harrituta daude;
emanaldirako sarrera gehienak bi astean saldu ziren
i.g. | arrasate

"Izaten ari den arrakasta ikusita
sarrerak ondo salduko zirela
aurreikusten genuen, baina sarrera gehienak bi astean saltzea
ezuste polita izan da"; horrela
laburbildu du Karmelo Alberdi
kultura programatzaileak El
intérprete antzezlanaren sarrerekin gertatutakoa.
Bada, sarrera kopuruak baino gehiago, jendearen bizkortasunak harritu ditu: "Jendeak

Eguenean 'Satisfaktion'
lana ikusgai gaztetxean

emanaldia gertuago dagoenean
erosten ditu sarrerak".

Antzerki arrakastatsua
Estreinatu zenetik arrakasta izan
du ikuskizunak eta Etxeandiak
esan du pozik dagoela: "Gasteizen
sarrerak ordubetean saldu ziren".
Horrelako oihartzuna izateko El
intérprete-k zein osagai duen galdetuta, bada, hori obra ikustera
joanda jakiten dela dio aktore
bizkaitarrak.

Bi pertsonaia, bi istorio
"Formatu txikiko ikuskizuna
da, eta publikoarekiko gertutasuna bilatzen dugu". Hala eman
du aditzera Satisfaktion obrako
aktoresa bakarra den Maria
Urzelai bergararrak. "Ni bakarrik aritu arren, bi pertsonaia
ikusi ahal izango dira oholtza
gainean: Kriss eta Mini Loff.
Euren artean oso ezberdinak
dira, eta hauek kontatzen duten
istorioagatik hurbiltzen gara
gogobetetasunaren ideiara".
Maria Urzelaik eta Alex
Gerediagak (zuzendariak) Satisfaktion sortu zutenean, aurrena
Mini Loff prostitutaren papera
sortu zuten: "Baina ohartu ginen
agian jendea pertsonaia horre-

'Satisfaktion' antzezlaneko une bat. |
kin ez zela identifikatuta sentituko, eta gertuko bigarren pertsonaia bat sortu genuen modu
horretan. Nigan eta nire bizitzako momentu konkretu batetan oinarritu ginen: amatasunaren inguruko istorio bat
sortu genuen modu horretan".
Eta prostituta bat izan arren
istorioaren protagonistetako
bat, argi utzi gura izan dute ez

goiena

Espaloia "desagertu" egin da
Herritar batek helarazi digun kezka argia da, Jose Luis Iñarra
kaleko espaloia "desagertu" egin da. Jendeak ez ditu ez lurreko
marra horia, ez seinalea, ezta espaloia errespetatzen. Herritarrak
zehaztu duen moduan, herriko pasealeku nagusia ondotik
pasatzen dela kontuan izanda, traba handia da. Honakoa gaineratu du:
"Herritarrok autoa uzteko orduan, kontu handiagoa izan beharko genuke".

dela prostituzioari buruzko lan
bat: "Egia da dokumentatu egin
garela, baina ez da horretan
zentratzen. Osagai askoko istorioa da, abiapuntu jakin bat
izan arren, norabide ugari hartzen ditu, eta publikoarentzako
ezustekoa izaten da". Urzelaik,
bestalde, publikoaren erantzunarekin oso-oso pozik daudela
gaineratu du.

nere 'arrasate press' zaharrak
sergio azkarate | blogak.goiena.net/nerearrasatepresszaharrak/ | twitter.com/arrasatepress

Etxie erostie, ixe eziñezkue: oso karuek, demanda haundixe...
Edozeiñek etxie eukitteko eskubidie daukola
esaten dau giza eskubidien proklamaziñuek, baiñe
1989xen be oso gatxa zan hori. Traba asko euzen.
Inmobiliarixa bakarra euen herrixen eta jentiek
ez euken ohitturarik etxie inmobiliarixa bidez
erosteko; demandie ofertie baiño haundixaue;
etxiek garestittu... Bigarren eskuko bat, adibidez,
zortzi milloi pezeta kostetan zan.
Gaiñera, herrittar gaztiei sei hillebeterako edo
urtebeterako lan-kontratuek egitten eutzien eta
oso gatx eukien etxie erosi edo alkiletie. Lanien
ibilli arren be, batez beste 100.000 pezeta zan
soldatie; hortan, etxie erostiek ekarren bizitza
osuen hipotekie pagetan ibilttie.
Udalak proiektu batzuk euken esku artien: etxe
gehixau egittie, ofertie haundiketako, demandie
txikiketako eta prezieuk bajetako. Eta hiru lekutan
egitteko asmue euken: Roneon, San Frantziskon
eta Altamira gaiñien.

txaloak eta txistuak

khea ziater

Amandre Santa Inesen momia
1946a ezkero parrokian euen Santa Inesen
momia, eta herrittarrei erakutsi eutzien egun
batzuetan.
Aranzadi Zientzia Elkartiek ikerketa batzuk
egin zittuen, eta gorpuek deshidrataziño-prozesu
naturala euki euela ikusi euen. Haren zerralduen
barruen lau umeren burezurrak euzen; haren
seme-alabenak, seguruenez.
Amandre Santa Inesenganako beneraziñue
haundixe zen herrixen; esaten zan insomniue
osaketako ahalmena eukela...
12. zenbakixe 1989-02-24
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Kuadrilla bat mozorrotuta Aratuste-zapatuko kalejiran parte hartzeko gertu. |

bazkaria izango dela, Seminarioko karpan (berogailu eta guzti). Horren arrazoia da herritar
gehiago animatzea mozorrotzera
eta egun osoan izatea jai giroa
herrian. Bazkalordua, baina,
aldatu egin dute eta 14:00etan
beharrean 15:00etan da. 300 lagunendako lekua egongo da karpa
horretan eta txartelak oraindik
salgai dauzkate Depor eta Pol-Pol
tabernetan eta kultura etxean
(16 euro). Bazkalostean, mozorro
desfilea egingo dute Jainekin
txarangak girotuta.
Eta umeek izango dute zerekin gozatu: Pirritx, Porrotx eta
Marimotots pailazo ezagunek
Bizipoza! ikuskizuna eskainiko
dute Udal Pilotalekuan. Bi emanaldi egingo dituzte, 15:30ean
eta 18:00etan. Sarrerak erosteko (6 euro), helbide elektronikoan (www.bergara.net) eta
kultura etxean (19:00-21:00).
Herriko erraldoiak, kilikiak
eta buruhandiak ere hutsik
egin barik izango dira arratsaldeko mozorro desfilean (18:30),
txistulari bandaren eta txarangaren laguntzarekin.
Eguna bukatzeko, erromeria
eskainiko du Trikizio taldeak
San Martin Agirre plazan
(23:00).

Goiena

Aratuste-zapatuko mozorro
bazkaria da aurtengo nobedadea

Aratuste-martitzena

Herritar gehiago mozorrotu eta jai giroa egunez bizi izatea da helburua
Mirari Altube | Bergara

Gaur hasi eta martxoaren 4ra
bitartean Aratuste giroan ibiliko
dira herritarrak. Izan ere, Udaleko Kultura Sailak era guztietako gustuak asetzeko moduko
egitaraua gertatu du.
Gaur, astelehena, Euskal
inauteriak eta hartza hitzaldia
egingo du Jose Antonio Azpiazu
ikerlari oñatiarrak Irizar jauregian (19:00). Eta eguenean, hilak

27, ohitura zaharrak berreskuratze nahiari jarraituta sorgin
-dantza eskainiko dute Xamatz
dantza taldeko kideek, Udal Txistulari Banda lagun dutela (19:00).
Sasoi batean egiten zuten legez,
hartza irtengo da domatzailearekin batera. Eta bien bitartean,
Aratusteetan ohikoak diren txerri-belarriak eta txarrankak
eskainiko dituzte herriko hainbat tabernatan.

Egubakoitza, ostera, Bergarako Udal Musika Bandak eta
Bergarako Orkestra Sinfonikoak
eskainiko duten kontzertuak
girotuko du (22:30). Alfredo
Gonzalez Chirlaque zuzendari
dela Novedadesen azken emanaldia izango da aurtengo gaia;
hala, film ezagunetako doinuekin eta interpretazioekin gozatuko dute Udal Pilotalekuan
elkartutakoek. Oraindik badau-

Bizikletaren mekanika eta ogia
egiten ikasteko eskolak martxoan
Bizikasi elkarteak antolatu ditu eta dagoeneko eman daiteke izena
m.b. | bergara

Martxorako hiru ikastaro antolatu ditu Bizikasik. Martxoaren
17tik 20ra bizikletaren mekanika
ezagutzeko oinarrizko ikastaroa
egongo da eta martxoaren 24tik
27ra, berriz, ikastaro aurreratua
eskainiko dute. Biak ala biak
18:30etik 20:30era izango dira.
Ikastaroaren prezioa 20 euro da
eta gehienez hamar lagunendako
lekua egongo da.
GPSaren eta smartphonearen
erabileraren gaineko ikastaroa
ere egongo da martxoan, 10etik
13ra, hain zuzen ere. 18:30etik
20:30era izango dira eskolak,
Miguel Altuna Institutuan. Prezioari dagokionez, 20 euro da eta
gehienez hamar pertsonarendako
lekua egongo da.

de sarrera batzuk erosteko:
www.bergara.net helbidean eta
kultura etxean (19:00-21:00); eta
kontzertu egunean ere salduko
dituzte, aldez aurretik ez badira agortzen (8 euro).

Herri bazkaria 15:00etan
Aratusteetako egun handia, baina, zapatua izango da, otsailak
1. Aurten, gainera, nobedadea
da afaria beharrean mozorro

nire ustez
asier
elortza

Musika
modan jarri

D
Ogia labean egin berri. |

bizikasi

Ogia egiten ere irakatsiko dute
martxoan. Egun bakarreko ikastaroa izango da, martxoaren 29an,
eta lau ordu iraungo du. Prezioa

15 euro da. Ikastaro horietan
parte hartzeko Bizikasin eman
behar da izena: 943 76 93 94 eta
info@bizikasi.com.

Aratusteak, baina, ez dira zapatuan bukatuko. Martitzenean,
martxoak 4, izango da oraindik
mozorroa jantzi eta jairako tartea. San Martin herri eskolako
neska-mutikoak, esaterako, jai
giroan izango dira –Mariaren
Lagundikoak eta Aranzadi Ikastolakoak, ostera, egubakoitzean
ibiliko dira mozorrotuta–. Eta
arratsalde partean (16:30) musika eskolako gazteen bandak
kalejira egingo du. Mozorro
jaia agurtzeko DJ festa izango
dute herriko ume eta gaztetxoek
San Martin plazan (16:30-19:00),
Amaia Txintxurreta disko jartzaile oñatiarrarekin.

uela 2.500 urte inguru
Platon filosofo greziarrak hau esan zuen:
"Gimnasia gorputzarentzat dena musika arimarentzat
da". Garai haietan zeukaten
musika baliabideak kontuan
izanda, harrigarria da zer argi
sentitzen zuten pertsonaren
garapenerako musikak duen
garrantzia.
Oso barneratuta dugu, ikerketa asko direla medio, kirola
egiteak sekulako onurak dituela gorputzean –arlo psikologikoan
ere bai–. Kirolaz disfrutatzen
dugunok oso ondo dakigu zer
sentitzen den. Modan dago.

Azken urteetan, musikak
gure garapen kognitiboan duen
onurei buruzko ikerketa asko
irten dira. Emaitzek diote gaztetatik instrumenturen bat jotzen
duten gaztetxoek beste arlo gehienetan –matematika, hizkuntzak,
logika…– emaitza hobeak izaten
dituztela.
Musikaren garrantziaz konturatu beharko ginateke eta
modan jarri. Arima liberatzen
du, sentimenduak espresatzeko
balio izateaz gain, muturreraino
intentsifikatzen ditu eta ziur
nago musika irekitzeak gizartearen osasuna hobetuko lukeela. Gainera, musika hizkuntza
unibertsala dela konprobatu
ahal izan dut, hitzez ulertzerik
ez genuen musikari batzuk instrumentuekin berriketan ibili
ginelako lasai asko.
Horregatik, zenbat ikaskuntza hitz egiten dudan galdetzen
didatenean, hiru eta erdi erantzuten dut: ingelesa –erdi–, euskara, gaztelania eta musika.
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Inbasio napoleonikoen gaineko
erakusketaren azken egunak
m.b. | bergara

Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Donostia San Sebastian 2016
Fundazioak eta Bergarako, Irungo eta Tolosako udalek elkarrekin bultzatutako proiektua
ikusgai egongo da martxoaren
2ra arte Aroztegi aretoan: martitzenetik egubakoitzera 18:00etatik 20:30era; zapatuetan 12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik
20:30era; eta domeketan 12:00etatik 14:00etara. Gainera, zapatuetan eta domeketan bisita
gidatuak egiten dituzte.
Bake-ituna, giza-eskubideak
eta kultura oinarri dituen erakusketa da Bergarako Aroztegi

Labegaraietako txiki txoko berria, koloretako zoruarekin. |

aretoan ikusgai dagoena. Panelak eta objektuak ikus daitezke.
Bergarako Udalak ere egin du
ekarpena. Zehazki, XVIII. mendeko teleskopio frantsesa, Chavaneau ikerlariaren argitalpenak
eta Jose Bonaparteri egindako
fideltasun zina.

Azkena, Bergaran
Donostiako San Telmon eta Ontzi
Museoan, Tolosan eta Irunen
egon da ikusgai erakusketa
ibiltaria eta Bergaran bukatuko
du ibilbidea. Hain justu, tropa
frantsesek Gipuzkoa inbaditu
zutenean protagonistak izan
ziren herrietan egon da.

nagore narbaiza

Labegaraietako auzotarrendako
txiki txoko berria, kiroldegian
Spinning gela izandako eremuan egokitu dute haurrendako jolaslekua
Inbasio napoleonikoen gaineko erakusketa. |
mireia bikuña | Bergara

0 eta 5 urte artekoendako

Labegaraietako umeak eta gurasoak zorioneko daude. Euren
eskaera aintzat hartu du Udalak
eta txiki txokoa izango dute Labegaraietako kiroldegian. 42 metro
koadroko gunea egokitu dute
orain arte spinning gela izan den
gunean. Gela egokitu eta koloretako zorua ipini du Udalak. "Gunea
bakarrik egokitu dugu. Hango
erabiltzaileak izango dira jolasak
eramateaz arduratuko direnak",
esan digu Nagore Narbaizak,
Hezkuntza eta Gazteria Saileko
teknikariak.
Txiki txokoak Labegaraietako
tabernaren ordutegi berbera izango du: hain justu ere, astelehenetik egubakoitzera 16:00etatik
aurrera –taberna 23:00 inguruan
ixten dute– eta aste bukaeretan,
goizetan eta arratsaldeetan.

Labegaraietako txiki txokoa Bergarako txikiena izango da, eta
bereziki hango bizilagunendako
gunea izango da. Bereziki, 0 eta
5 urte arteko umeendako gunea
izango da. "Euririk egiten ez duenean, parke ederra dute Labegaraietan, baina neguan ez zuten

datua

3

txiki txoko

Horiek dira Bergaran
dauden txiki txokoak:
Zabalotegin, Martokon eta
Labegaraietan daude.

Herriko hainbat artistak saltokietan
erakutsiko dituzte euren lanak
imanol gallego | bergara

Bergararren sormenak ez dauka
mugarik. Duela urtebete herriko
hainbat artistaren talentu eta
margoekin erdiguneko zenbait
erakusleiho apaindu eta gero,
orain, herriko sortzaileen lanekin
hainbat taberna eta gozotegi
apainduko dituzte.
Kasu horretan, baina, paretak
margotu beharrean, herriko artistek euren obrak eroango dituzte
aukeratutako komertzioetara.

Artea, guztion eskura
"Egiten dugun lana jendeari erakusteko modu bat da", aipatu du
artistetako batek. Beste herri eta
hiriburu batzuetan egiten den

ekimen horren bidez, artearen
demokratizazio bat gertatzen dela
dio artistak berak: "Jendea ez
bada arte galeria eta aretoetara
joaten, guk gerturatuko diogu
gure artea".
Zazpi artistak erakutsiko
dituzte euren lanak. Dixulan
tabernan Jesus Mari Zabaletaren
margoak egongo dira. Nahikarin
Roberto Gabilondok erakutsiko
ditu bere lanak. Hamaika tabernan Manu Montielen argazkiak
egongo dira ikusgai. Pol-Poleko
paretak Juajo Altunaren margoek
beteko dituzte eta Raizabal gozotegian, aldiz, Aintzane Codenen,
June Martinen eta Markel Martinezen lanak egongo dira.

leku aproposik umeekin egoteko.
Aurrerantzean, han elkartuko
dira", dio Narbaizak. Dagoeneko
zabalik dago txiki txokoa.

Hiru txiki txoko
Labegaraietakoarekin, hiru txiki
txoko daude Bergaran. Zabalotegikoa zabaldu zuten lehenengo eta
Martokokoa ostean. Biek ala biek
adinaren arabera bi gela dituzte,
eta jolasekin eta jokoekin hornituta daude. Horietan ere, 0 eta 5 urte
arteko umeak hobesten dituzte,
baina ume horien anai-arreba zaharragoak ere onartzen dituzte.
Herritarrek txiki txokoak
erabiltzen dituztela esan digu
Narbaizak: "Txiki txokoak dauden
guneetako bizilagunez haratago,
Bergarako beste gune batzuetako
umeek eta gurasoek ere erabiltzen
dituzte".

OHARRAK
79koen kintada
Martxoaren 8an egingo dute
kintada. Deportibo tabernan
batuko dira eguerdian poteoa
egiteko eta ondoren bazkaria
Zumelagan izango dute. Joan
nahi dutenek 35 euro sartu
beharko dituzte Bankoako
IBAN:ES 38 01 0039 13 1066
5469 kontu zenbakian martxoaren 4a baino lehen.

San Joxepeko
arastuste-bazkaria
eta txangoa
San Joxepek martxoaren 4rako
Aratuste-bazkaria antolatu du
eta ondoren mozorro dantzaldia
egingo dute. Martxoaren 12an,
aldiz, Donostiara txangoa egingo dute. Bietan izena ematea
beharrezkoa da.

goiena

'Nire sexualitatea sorkutza bat da' filma eskainiko
dute eguaztenean Zabalotegin, zineklubean
Dokumental itxura duen film horrek Bartzelonako post-pornografia azaltzen du. 2012. urtean Lucia Egaña Rojasek Zinegoak
jaialdiko film luze dokumental onenaren saria jaso zuen. Dokumentala zuzendariak egindako zazpi elkarrizketatan oinarritzen
da. Eguaztenean, 20:00etatik aurrera, Zabalotegin, interesgarria
bezain berezia den film horrek ez du inor epel utziko.

Gaurtik aurrera eskuragarri egongo dira Erramu
Zapatuko txosnen ustiapena esleitzeko pleguak
Apirilaren 12an, Erramu-zapatuan, Udalak jarriko dituen txosnen
esplotazioak adjudikatzeko deialdiei dagozkien pleguak eskuragarri egongo dira gaurtik. Bi txosna egongo dira: San Martin
plazan edo Munibe plazan egongo da bat, eta labeldun hanburgesak eskainiko dituzte; bestea, aldiz, Seminarioko patioan
egongo da eta taloak izango dituzte bertan.

Bergarako Ander eta Andres Gabilondo bikotea,
Euskal Herriko Mus Txapelketako finalean
Bergarako Ander eta Andres Gabilondo bikotea Euskal Herriko Mus Txapelketako finalean lehiatuko da martxoaren 8an,
Heletan (Nafarroa Beherea). Haiekin batera lehiatuko dira
beste 127 bikote, eta tartean daude Aramaioko eta Arrasateko
bikote bana. Euskal Herri osoko muslari onenak elkartuko dira
final handian, nor baino nor gehiago.

Erregetxo plazako etxe
tasatuen zozketan parte
hartzeko epea zabalik
Bergarako Erregetxo Plazan
Ortelbar Promociones SLk eta
Lotzen SLk eraiki behar dituzten 13 etxebizitza tasatuak berriro zozketatuko dituzte. Etxebizitza tasatu horien zozketa
Bergarako Udalak egingo du,
eta bertan parte hartzeko izena
emateko azken eguna martxoaren 7a izango da.

Erregetxoko eraikina. |

ortelbar
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Aratz Losada | Kirol kazetaria

"Herriko kirolarien elkargune
bat sortzeko bide onean goaz"
OK Magazineak urtebete egingo du datorren zapatuan
Aratz Losadaren proiektu digitalak zortzi kolaboratzaile ditu egun
oihana elortza | oñati

Urtebete egingo du martxoaren
1ean, Aratz Losadak zuzentzen
duen OK Magazinea aldizkari
digitalak, eta proiektua sendotzen
jarraitzeko asmoa du. Atal berriak
sartuko ditu laster.

Kultura etxeko erakusketa gelan daude eskulturak. |

VII. mendeko haritz zati batekin
egindako eskultura ikusgai

Zorionak.
Mila esker! Gezurra dirudi, oraindik Santa Anako taula gainean
izan nintzeneko eguna (aurkezpen
eguna) oso presente daukat, baina egutegiak ez du gezurrik esaten; 365 egun luze pasa dira.

o.e. | oñati

Zer nolako urtea izan da?
Urte oso bizia izan da. Zorionez,
denborak arrazoia eman didala
iruditzen zait eta gehiago edo
gutxiago, baina egunero ekarri
dugu herriko kirolarekin lotutako albisteren bat sarera.
Nire asmoa herriko kirolarien
elkargune bat sortzea zen, non
beraien lana bertan islatuta geldituko zen eta uste dut bide onetik goazela. Geroz eta jende gehiagok jotzen du nigana, izan dituzten emaitza edo esperientziak
partekatzera eta horrek sekulako
poza ematen dit.

Oñatin kirola egiten dela frogatzen
du aldizkari digital honek?
Agerkari hau egon edo ez Oñatin
kirol asko praktikatzen dela esanda ez dut ezer deskubritzen, baina plataforma honi esker, agian
itzalean edo oihartzun gutxiago
duten kirol eta kirolariek protagonismoa irabazi dute. Eta hori
zen nire helburua, kirolari amateurren lana goraipatzea.

Nolako maila dute hemengo kirolariek?
Kirolariaren maila baloratzeko
faktore asko hartu behar dira
kontutan. Ze dedikazio eskaintzen

Losada zapatuko eskubaloi partidua zuzenean jarraitzen. |

"Erronka da OK
Magazinea herriko
kirol politikan tresna
erabilgarria izatea"

euskalfoto

nuke. Ez zait iruditzen taldekako
kirolean urte oso oparoa izan
denik. Arlo indibidualean ordea,
emaitzak adierazgarriagoak izan
dira bereziki oihartzun gutxi duten
kiroletan (igeriketa, motoziklismoa, mendia…)

Bigorexikoak garen fama ere badugu oñatiarrok. Zuk zer uste duzu?
dion, ze konpetentzia duen, ze
baliabide dituen, ze mailetan
lehiatzen den… Orokorrean, ditugun baliabideak ikusita, maila
nahiko polita dagoela esango nuke,
baina era berean, ezin da ukatu
herriak azken hamarkada hauetan
goi mailako kirolari oso gutxi
atera dituela. Eta hori ere datu
esanguratsua da. Hala ere, mailarekin baino herrian dagoen kirol
kulturarekin geldituko nintzateke.

Bakarka zein taldeka, ondo.
Aurten arlo indibiduala, taldekakoaren gainetik izan dela esango

Egia esan nik ere behin baino
gehiagotan entzun dut adierazpen
hori. Baina txarra al da kirola
egitea? Egia da neurritik kanpo
aritzea ez dela ona ez kirola egiterakoan ez eta pasiboegia izaterakoan. Neurria hartzean dago
sekretua.

Aurrera begira, ze erronka ditu OK
Magazineak?
Atal berriak sartuko ditugu eta
herriak eskatzen digunaren arabera haziko da proiektua. Bigarren
urte honetako erronka, OK Magazinea herriko kirol politikan tresna erabilgarri izatea litzateke.

Imanol Artolak, Oñatiko basozainak, inguruetako mendietan
jasotako egur eta bestelako elementuekin egindako eskulturak
daude ikusgai Egurra eta Natura izeneko erakusketan. Martxoaren 2ra arte, domekara arte,
egongo da ikusgai, egunero,
kultur etxeko erakusketa aretoan 18:00etatik 20:00etara.
Jon Betanzos, Oñatiko Natur
eskolako kidearen arabera,

Durun elkartuko dira
domekan, Aloñan
zuhaitzak landatzeko

Bitxiak nola egin irakatsiko
dute Pake Leku elkartean.
Martxoaren 11n hasiko da
ikastaroa eta 20 ordukoa izango da. Eskolak martitzenetan
emango dituzte, 17:30etik
19:30era bitartean. Interesa
duenak izena eman behar du
aurrez. Erretiratuen elkarteko kideendako prezioa da 12
euro eta ez bazkideendako,
14 euro.

Aloinako Lagunak taldeak
antolatuta, urteroko zuhaitz
landaketa egingo dute Aloñan
datorren domekan. Lizarrak
landatuko dituzte Imanol
Artola eta Jon Ugarte basozainen laguntzarekin. 30 lagun
baino gehiagok eman dute
izena dagoeneko. Fernando
Maiztegiren tailerrean apuntatu behar da joateko interesa izanez gero.

nire ustez

Mugatuak
gara

B

o.e.

Bretainiatik etorri diren 29 gaztek Txatxiku Ikastolako ikasleekin batera
pasako dute astebete Oñatin eta inguruetan. Eguenera bitartean,
Arrikrutz, Donostia, Bilbo eta Arantzazu-Araotz ezagutuko dituzte,
besteak beste, eta gure kulturaren hainbat ezaugarri eta ohituren berri
ere jasoko dute herriko ikasleen eskutik. Martxoaren bukaeran etorriko da
buelta; orduan beste astebete pasako dute ikasle oñatiarrek Bretainian.

ikusteko eta gozatzeko erakusketa da. Bitxikerien artean,
zazpigarren mendeko haritz
zati batekin egindako eskultura bat dago.
Erakusketaz gain, hitzaldiak
ere antolatu dituzte. Bihar, esaterako, itsaspeko kontuak izango dituzte hizpide kultura etxeko areto nagusian 19:00etan
hasiko den hitzaldian. Zapatuan,
bestalde, zuhaitz azoka egingo
dute Foruen plazan.

Bitxiak egiteko
ikastaroa egingo dute
Pake Leku elkartean

alazne
guridi

Bretainiako
ikasleak
eta oñatiarrak,
elkarrekin

oihana elortza

izitzak, nahitaez, mugatuak izatearen esperientzia egitera eramango gaitu. Gaixoaldia dela, porrota, maitatu
ezina… Adierazgarri sakonena,
noski, heriotza izango da..
Errealitate honi buruz gure
kulturatik jasotzen dugun
mezua garbia da: mugak kaltegarriak direla eta, beraz,
isildu, ukatu eta ezabatu beharrekoak. Horretarako bide
ezberdinak erabiltzen ditugula uste dut. Estimulu ugari
piztu eta hauen babesean galderak itzaltzea da bat; razionalizazioa izan daiteke beste

ihesbide bat; mugen kontra
aktiboki borroka egitea ere oso
gurea da…
Zergatik ez, ordea, gai honi
beste ikuspuntu bat jarri. Isildu beharrean, aurrez aurre
begiratu; ukatu beharrean,
onartu; ezabatu beharrean,
muga zeharkatu, ahuldadea
biziz eta honen bitartez pertsona bezala haziz. Modu
berrian egindako borroka izango litzateke. Itsasoko olatu
zakarren aurrean bezala, gainetik pasatu nahi izan ordez,
hobe gure gorputz osoa uretan
murgiltzea, zurrunbiloek askatu eta irtenbidea eskaintzen
zaidan arte. Hau idaztean, Etty
Hillesum datorkit gogora.
1943an Auschwitz–en eraila
izan zen. Beraren idatzietan
giza testigantza berezia aurki
dezakegu (Diario de Etty Hillesum – Ed. Anthropos). Hunkigarriak gertatzen zaizkit benetan, ahuldadearen muinetik
atera zituen ondorioak.

aretxabaleta, eskoriatza
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Eskoriatza

Udalak
ikerketa
bekarako dei
egin du
M.B. | Eskoriatza

Iaz ikastetxean ospatu behar izan zuten Urdelardero; irudian, Jose Aranako neska-mutikoak. |

Eskoriatzako Udalak Eskoriatza Herria III. ikerketa beka
deitu du. Horren helburua da
irudien bidez herriko historia
ikertzen jarraitzea, bi ardatzetan oinarrituz: batetik,
antzinako lanbideak eta industrializazioaren hasiera; eta,
bestetik, Eskoriatzako herriguneko etxeak XX. mendeko
lehen herenean.
Lana egiteko sei hilabetekoa epea izango da, eta egunero, gutxienez, lau ordu
eskaini beharko zaizkio horri;bekaren zenbatekoa, ostera,
3.000 euro da. Eskabideak eta
gainerako dokumentazioa
gaurtik martxoaren 10era arte
aurkeztu ahal izango dira
udaletxeko harreran, 09:00etatik 14:30era.

m.b.

Baserritar janzteko eta
ziria hartzeko ordua da
Urdelarderoren bueltan, eguenean kalejiran irtengo dira Eskoriatzako ikasleak
Mirian Biteri | Eskoriatza

Badator ostera Urdelarlero, eta
horrekin batera, Aratusteak.
Eskoriatzan azken 36 urteotan
egin den moduan, eguenean, hilak
27, Arizmendi Ikastolako Jose
Arana guneko eta Luis Ezeiza
Ikastetxeko ikasleak kalejiran
irtengo dira. Baserritar jantzita
eta ziria eskuetan dutela, 10:30etik kantuan ibiliko dira herriko
kaleetan. Ordubete inguru emango dute zeregin horretan, eta
jarraian, plazarantz abiatuko

dira txistor beroa jateko. Eguraldi txarra egiten badu, ostera,
ikastetxean bertan abestuko dute;
txistor barik ez dira geratuko,
ikastetxeetara eta pilotalekura
eroango diete-eta.

Pailazoak eta txokolatea
Arratsaldean ere badute zer egin
haurrek. Azken urteotako ohiturari jarraituz, antzerkia izango
da kiroldegian: oraingoan, Tomaxen abenturekin primeran pasatuko dute, 17:30ean. Pailazoak

Aretxabaleta-Eskoriatza

Muxugorri izango du ondoan,
neska panpox eta dibertigarria,
baina batzuetan nahiko maripetrala, markesa eta gobernanta.
Abentura dibertigarrian murgilduko dira biak; mendizale bihurtuko dira. Antzezlan alai eta
dibertigarriak, kanta eta jolasez
gain, sorpresa ikusgarriak ere
eskainiko dizkie ume nahiz gurasoei. Pailazoen ikuskizunaren
ondotik, txokolate beroa banatuko dute plazan. 18:00 aldera izango da hori.

Eskakizunak
Beka norbanakoek edo lantaldeek jaso ahal izango dute;
bestalde, ezinbestekoa izango
da Eskoriatzan erroldatuta
egotea eta 18 eta 30 urte bitartean izatea. Horrez gain, beka
hartzaileak gai izan beharko
du lana euskaraz nahiz gazteleraz egiteko.

Aretxabaleta

Hasi dituzte Gernika plazako
jolasgunea konpontzeko lanak
M.B. | Aretxabaleta

M.B.

Odol emaileen autobusa gurean
Odola emateko aukera egon zen eguen goizean Aretxabaletan; baina,
osasun etxean beharrean, Durana kalean jarritako autobus ibiltarian.
Ehun lagunetik gora eman zuten odola. Bestalde, Eskoriatzan ere
autobus ibiltariaren bisita izango dute gaur goizean, plazan.

Joan den astea ezkero lanean
dihardute Aretxabaletako Gernika plazan; langileak dabiltza
kulunken azpian dagoen zoru
elastikoa kentzen eta hura askotariko koloreetako zoru berriagatik aldatzen. Zoruan ez ezik,
kulunken egoeran ere eragina
izan du erabilerak eta baita eguraldiak ere, eta, hortaz, jolasguneak ere konponduko dituzte
datozen egunotan. Bada, 36.172
euroko aurrekontua aurreikusi
du Aretxabaletako Udalak.
Bestalde, Murubide plazako
obrei ere laster helduko diete.
Potoloagoak dira han egin beharreko lanak. Hain justu, Murubide 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. zenbakien

eraikinen atzealdea eta Deba
errekainoko zatia berriz urbanizatuko dute eta Otalora kaleko
13. zenbakian dagoen eraikinaren
urbanizazioa ere aurreikusten
du proiektuak. Batetik, irisgarritasuna hobetu nahi dute lan
horiekin; horren harira, Murubide plazak dituen oztopoak desagertu egingo dira, Otalorako 13.
zenbaki ondoan aldapa eginda.

Jolasgunea eta bankuak
Bestetik, ingurune hori aretxabaletarrendako erakargarriagoa
izan dadin, jolasgunea jarriko
dute, eta baita eserlekuak ere.
Hori guztia egin ahal izateko
195.000 euro inguru beharko direla uste du Udalak.

nire ustez
Nuria
Fernandez de
arroiabe

Atxabalta barik
Aretxabaleta

H

onezkero, konturatuta egongo zare geruago eta gehixago eskribiduten dala gure
berbetan, irizpiderik barik,
sarri. Nik neuk be hola egitten dot, komente, inguru
informaleta.
Zela eskribidu erabagitteko, berbetan letxe, hartzaillia
eta testuingurua hartu biher
die kontuen, eta egoera formalak eta informalak desbardinddu.
Hasteko, forma arautua
(batua) daukogu, egoera formaletarako ezinbestekua.
Dana dala, bertako batua
ebali geike, geure berbak eta
egitturak ebalitta. Adibidez,
"itxi leihoa, piztu argia eta
eseri" idatzi biherrien, hau
ipini geike: "Zerratu bentana,
isiotu argia eta jarri". Hori
euskara batua da.
Bestela, bizkaiera arautua
be hor dau; baiña, egixa esateko, urrintxo geraketan jaku.
Izen be, gure berbetia bizkaieriaren barruen, Gipuzkoako
bizkaieran sartzen da eta,
horren barruen, Gatzagako
berbetan –Gatzagan, Aretxabaletan, Eskoriatzan, Arrasaten, Aramaixon eta Barrundian egitten da–; Bergaratik
hartutzako herrixetan egitten
danari Bergarako berbetia
esaten jako.
Hortan, testuinguru informaletan zela eskribidu geike?
Badihardugu alkartiak ezarrittako irizpidiak hartu geike oiñarri moduen, ez dau
eta besterik ezarritta. Honeik
die inportantienak: 1) berbak
osorik eta banatuta eskribidutia (Aretxabaleta, egin biher
dogu…), 2) ortografia-arauak
errespetetia (mahaixa,
dotsut…), 3) bustidurak idaztia (laiño, oillo, bilddurra,
aitta, gatxa…).
Jakiña, badie askoz gehixago be, baiña toki estua da
honako hau danen barri emuteko.

eSKORIATZA

Tokia dago oraindik
armairua berritzeko
ikastaroan

Mozorro bazkarietarako txartelak eros
daitezke oraindik herri bietan
M.B. | Eskoriatza

Oraindik salgai daude Aratusteetan egingo diren mozorro
bazkarirako txartelak. Aretxabaletan 600 lagunendako tokia
dago Aratuste-domekan, martxoak 2, Ibarra kiroldegian
egingo den bazkarirako; oraindik 80 bat txartel daude saltzeke. Interesatuek Arkupera joan
behar dute astegunetan, Kul-

tura Saileko bulegoetara, 08:00etatik 15:00etara; helduenak 16,5
eurotan daude salgai eta umeenak 13 eurotan. Kuadrillaka
eman behar da izena.
Bestalde, Eskoriatzan bihar
amaitzen da Aratuste-zapatuan,
pilotalekuan, egingo den bazkarirako txartelak erosteko epea.
15 eta 10 eurotan daude salgai
Inkernun eta Goxo Txikin.

Langileak eguenean zorua konpontzen. |

M.B.

Egubakoitza, hilak 28, baino
lehen eman behar da izena
Eskoriatzan Amaia Albesek
arropa pertsonalizatzeko eskainiko duen ikastarorako. Kutxabanken (2095 5038 49 1060024634)
edo Laboral Kutxan (3035 0044
85 0440900025) 25 euro ordaindu behar dira, eta ziurtagiria
kultura etxera eroan. Beharrezkoa da josteko makina.

20 herriak | antzuola, elgeta, aramaio, leintz gatzaga
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elgeta

Barikuan mozorrotuko
dira elgetarrak eta festa
15:00etan hasiko da
Eskolako umeen kalejira, txokolate-jana,
umeendako jolasak eta DJ festa prest dituzte
larraitz zeberio | elgeta

San Martin eskolako liburutegian egindako mahai inguruan 15 bat lagun elkartu ziren. | jokin bereziartua
aramaio

Lomceren ondorioen berri eman zuten
San Martin eskolan, "indarrak batzeko"
Udalak eta eskolak antolatuta, Sortzen elkarteko eta Gasteizko Hezkuntza
Plataformako kide bana etorri ziren berba egitera; 15 bat lagun elkartu ziren
jokin bereziartua | aramaio

Lomce legearen gaineko mahai
ingurua egin zuten joan den
eguenean San Martin eskolan.
Eta, hain zuzen ere, Sortzen
elkarteko eta Gasteizko Hezkuntza Plataformako kide bana izan
ziren eskolako liburutegian,
Lomceren beraren ondorioen
berri emateko.
Duela urtebete hasitako ibilbidearen berri ere eman zuten:
"Legeak berak zer dakarren duen
aztertu dugu. Ondorioen berri
eman dugu eta, aurrera begira
Euskal Herrian sortzen ari diren
mugimendu guztiak kontuan
hartuta, horiekin nola aurrera
egin eztabaidatu dugu", adierazi
zuen Sortzen elkarteko koordinatzaile Eli Zubillagak.

Hezkuntza sistema propioa
Bestalde, orain arte egindako
ekintzen artean iaz Bilbon egindako manifestazioa mugarria
izan zen, Zubillagaren arabera:
"Iaz hasi ginen ekimen ezberdinekin. Besteak beste, manifestazio bat egin genuen Bilbon urria-

ren 12an, eta bertan konpromiso
batzuk hartu genituen. Lomceri
ezetz esateaz gainera, hezkuntza
sistema propioaren alde lan egin
behar dugu".

esanak

"Lomceri ezetz
esateaz gain,
hezkuntza
sistema propioa
behar dugu"
eli zubillaga | sortzen elkartea

"Mobilizaziorako
dei egin gura
dugu, arazoa
norberarena
dela sentiarazi"
blanca martinez de san vicente
gasteizko hezkuntza plataforma

Hipo eta Tomax pailazoek emanaldia eskainiko
dute egubakoitzean, 17:30ean hasita
ane etxeberria | antzuola

Herriko txikiek hitzordua dute
egubakoitz honetan Hipo eta
Tomax pailazoekin. Izan ere,
emanaldia eskainiko dute Torresoroan, 17:30ean.
Azkenaldian emanaldi ugari
egiten dabiltzan pailazoek euren
esperientzia berria kontatuko
dute. Izan ere, Tomax aguazilaren

eta Hipotolomeo garbitzailearen
abenturak izango dira nagusi
emanaldian. "Hipotolomeok bizikletaz zihoala istripua izan du,
Tomaxek semaforoaren (mesaforoa, Hiporentzat) funtzionamendua esplikatu eta gero, medikuaren kontsultara eramango du
senda dezaten; baina Patxi Xiringa sendagilea ez da agertuko.

aratusteak
elgetan
otsailak 28, barikua
15:00 Eskola aurrean, umeen
mozorro kalejira eta dantza
emanaldia.
16:00 Txokolate-jana, guraso
elkartearen eskutik.
16:30 Plazan, umeendako
jolasak, ludotekak eta
gaztelekuak antolatuta.
17:30 Espaloian, DJ festa
Amaia Txintxurretaren
eskutik. 20:00ak arte.
Goizaldean Gaztetxean,
abilidade jokoak.

Herritarrak aktibatzen
Sortzen elkarteko kidearekin
batera Gasteizko Hezkuntza Plataformako ordezkari bat ere izan
zen eguenean San Martin eskolako liburutegian. Haren arabera,
"indarrak batzera" etorri ziren
Aramaiora: "Denon indarrak batuz,
seguruenik, errazago egingo diogu aurre Lomceri. Horretan ari
gara orain, indarrak batzen", zioen
Gasteizko Hezkuntza Plataformako kide Blanca Martinez de San
Vicentek.
Indarrak batzeaz gain, gizartearen aktibazioa ere badute
helburu: "Mobilizaziorako dei
ere egin gura dugu, arazoa norberarena dela sentiarazi. Ardura
ez da erakunde batena, ez da
ikastetxe batena, norberarena
da. Guraso naizen aldetik oso
kezkatuta nago, irakasle bezala
ezin dut lana horrela egin, eta
ikasle izango banintz sekulako
sufrimendua litzateke halako lege
batekin ikastea". Udaleko eta
eskolako ordezkariak eta zenbait
guraso izan ziren hitzaldian, 15
bat lagun guztira.

Antzuola

Hipo eta Tomax pailazoen
emanaldia egubakoitzean

Badator mozorroen festa eta
prest dute egitaraua Elgetan.
Barikuan mozorrotuko dira
elgetarrak, eta eskolako umeak
izango dira lehenak herriko
kaleak kolorez janzten. Izan
ere, mozorroen kalejira eta
dantza emanaldia egingo dituzte. Eguraldi ona bada eskola
atarian eta giro txarra bada,
berriz, frontoian.
Jarraian, txokolate-jana eta
umeendako jolasak egongo dira.
Iaz bezala, Amaia Txintxurretaren DJ jaialdiarekin segituko
du festak. Espaloian izango da,
17:30etik 20:00etara. Gaztetxean
ere ospatuko dituzte Aratusteak;
ordu txikietan abilidade jolasak
egingo dituzte.

Orduan, Tomax mediku bihurtu
eta Hipo osatzen saiatuko da".
Hipo eta Tomaxen emanaldietan ohikoa den moduan, umore, joko, magia, kanta eta jolas
bitartez sortutako ordubeteko
emanaldi dibertigarria izango da
ikusgai. Beraz, herriko txiki zein
ez txiki guztientzako abendura
izango da egubakoitzean.

Erretiratuen afaria: txartelak
Eguaztenean eta eguenean, 16:00etatik 18:00etara, Inauterietako
afarian izena eman ahal izango
da erretiratuen bulegoan. Afaria
4 euroren truke eskainiko dute
eta mozorrotuta joateko deialdia
egin dute elkartetik.

Elgetako neska-mutiko taldea, iaz, mozorrotuta. | l.z.

leintz gatzaga

Bizilagun kopuruak
behera egin du Gatzagan
Iaz 259 lagun zeuden erroldatuta eta aurten,
berriz, 244; horien artean, gizonak dira gehiago
ubane madera | leintz gatzaga

Jaitsi egin da udalerriko bizilagun kopurua urtebetean.
Udalaren erroldaren arabera,
244 lagun bizi dira Leintz Gatzagan eta iaz 259 lagun izan ziren
erroldatuta. Sexuaren arabera
begiratuta, 133 dira gizonak eta
111, berriz, emakumezkoak. Eta
urtebeteko jaitsiera hori gizonezkoetan eta emakumezkoetan
gertatu dela erakusten dute
datuek: iaz 139 bizilagun ziren
gizonak eta 120, berriz, emakumeak. Bi kasuetan, eta hemengo gizartearen joerarekin bat
etorri barik, gizonezkoak dira
gehiago Gatzagan. "Hala izan
da aspaldiko urteetan", Udaletik esandakoaren arabera.
Erroldan urtebetean izan
den jaitsierari dagokionez,
berriz, "gertatu da, batez ere,
batzuk joan egin direlako. Etor-

kinak dira horietako batzuk.
Erroldan, adibidez, lau gutxiago daude aurten. Horien kasuan,
Europatik kanpokoek, legearen
arabera, bi urtetik behin berritu behar dituzte paperak eta
Gatzagaren kasuan, lauk ez
dituzte berritu, eta baja dira
erroldan", azaldu dute Udaletik.
"Eta badira beste batzuk inguruko herrietara joan direnak",
gaineratu dute.

Iazko mende hasierakoak
Osterantzean, urtebetean hil
eta jaio direnen kopurua berbera da: bi umetxo jaio dira eta
bi nagusi joan. Azken horiei
dagokienez, Gatzagako nagusien
artean nagusiena ere gizonezkoa
da: Narciso Beitia, 1910ean jaiotakoa (104 urte beteko ditu
urrian); eta emakumerik nagusiena, berriz, 1918koa da.
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Tertulia

eztabaidak
tertulia tertulia Gaurkotasuneko
tertulia
tertulia
tertulia
Larraitz Zeberiok aurkeztuta
tertulia tertulia tertulia tertulia tertulia
tertulia tertulia tertulia tertulia tertulia
tertulia tertulia tertulia tertulia tertulia
Egubakoitza, 19:00, 22:00 eta 00:20

Harira

harira harira harira harira
harira harira harira harira
harira harira harira harira
Herri ordezkariekin elkarrizketak
Eneko Azkaratek aurkeztuta
Martitzena, 22:00 eta 00:20.
Parte hartzeko:

· Posta elektronikoz: harira@goiena.com
· Twitter: #harira
· Whatsapp: 688 69 00 17 (ahots- edo testu-mezua)
· Telegram: 688 69 00 17 (ahots- edo testu-mezua)
· Erantzungailu automatikoa: 688 69 00 17

Debagoiena zuzenean

Gertuko kontuak,
bertatik bertara zuzenean
debagoiena zuzenean
debagoiena
Txomin Madinak gidatuta eta aurkeztuta
debagoiena zuzenean debagoiena zuzenean
debagoiena zuzenean debagoiena zuzenean
debagoiena zuzenean debagoiena zuzenean
debagoiena zuzenean debagoiena zuzenean
Egunero, 20:00, 21:00, 22:30 eta 23:50

Bertakoa
eta
sasoikoa
Telebistako
programazio
berria

Debagoiendarrok dioguna
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kirola

Aizkolariak eta harri-jasotzaileak proba hasi aurretik. |

Izeta III harria jasotzen. |

z.v.d.m.

zuriñe velez de mendizabal

Olasagasti lanean. |

Irabazle biak, lehiaketaren amaieran atseden hartzen.

josetxo arantzabal

urrezko aizkora

Odol gaztea nagusi Urrezko
Aizkorako finalerdian
Atutxak eta Mugertzak jokatuko dute Urrezko Aizkoraren finala
Olasagastik eta Kañabaresek ezin izan zituzten gazteak menpean hartu
zuriñe v.d.m. | oñati

Bizia eta estua, halakoxea izan
zen atzoko aizkora lehia. Hain
zuzen, Urrezko Aizkora txapelketako finalerako txartela zegoen
jokoan Zubikoako kantxan, Oñatin, eta lan txukuna egin ostean,
Aitzol Atutxa eta Ugaitz Mugertza
gazteak gailendu ziren. Aurrez
aurre izan zituzten Josemari Ola-

sagasti beteranoa eta Julen Kañabares, baina azken hauek ezin
izan zituzten gazteak menperatu.
Hala eta guztiz ere, aizkolariak
bakarrik ez, atzo harri-jasotzaileak
ere ipini zituzten lanean antolatzaileek. Hori horrela, Izeta IIIak
eta Izeta IV.ak (aita-semeak) harri
ezberdinekin egin zuten lan, aiz-

kora mozketa proba bakoitzaren
tartean.

Hasieratik faborito
"Oro har, aizkora-probek ez dute
geurean jarraitzaile asko; horregatik ekarri gura genuen Urrezko
Aizkoraren saio bat Oñatira, eta
hainbat urte saiatzen aritu ostean,
lortu dugu". Hala eman du adi-

tzera Oñatiko Herri Kirol Taldeko Anjel Billarrek. Eta atzo eguraldi ona egin arren, ehundik
gora lagun elkartu ziren Zubikoako harmailetan, finalerdia jarraitzeko.
Aizkolariak sei modalitatetan
aritu ziren. Hasieratik joan zen
aurretik bikote gaztea; esate baterako, mozteko zortzi enbor gera-

tzen zirenean, 21 segundotako
aldea ateratzen zioten Atutxak
eta Mugertzak Olasagasti eta
Kañabaresi. Ez da harritzekoa
harmailetako ikus-entzuleei galdetu ostean, lehenengo unetik
faboritoak izatea.

Leher eginda
Amaieran, bi bikoteen aurpegietan nekea ageri zen, esan bezala
lehia bizi-bizia izan zuten aurretik-eta. Pozik zeuden irabazleak,
eta hilabete barru izango den
finalerako prestatzen hasiko direla aitortu ziguten.
Olasagasti eta Kañabares,
ostera, etsituta sumatu genituen,
baina finalerdia gogorra izan arren,
lan txukuna egin izanagatik pozik
azaldu ziren: "Apustuak prestatzen
ari naiz orain, eta erritmo ezberdina da; aizkoran igarri egiten da
hori", adierazi zuen Olasagastik.
Oñatin elkartutako zaleengatik
galdetuta, jende askorik egon ez
arren, giro polita egon zela gaineratu zuen.

josemari
olasagasti
aizkolaria

anjel
billar
ikuslea

jon
azkarate
ikuslea

patxi
larretxea
ikuslea

luis mari
bengoa
antolatzailea

"Hasieratik proba polita izan da
eta hainbat akats egin ditugu.
Baina bigarren enborra
desberdina zen eta hortxe alde
egin digu beste bikoteak".

"Aizkora-probek ez dute
jarraitzaile asko; gaur 120 lagun
inguru batu gara, pozik gaude.
Oñatira ekarri gura genuen
lehiaketa eta lortu dugu".

"Beti izan dut gustuko herriko
kirol modalitate hau eta
erakustaldi polita eskaini dute
Oñatin ere. Gazteen alde egon
naiz hasieratik".

"Nafarroa aldean ohikoagoa da
aizkolariekiko zaletasuna eta nik
beti jarraitu izan dut. Lehia
bikaina ikusteko aukera izan
dugu finalerdian.

"Polita izan da, amaierara arte
lehia estua egon ostean, gazteek
erakutsi dute sasoiko zeudela.
Ikusleei dagokienez, nahiko ondo
erantzun dute oñatiarrek".
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Aizkolariak eta harri-jasotzaileak proba hasi aurretik. |

Izeta III harria jasotzen. |

z.v.d.m.
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Olasagasti lanean. |

Irabazle biak, lehiaketaren amaieran atseden hartzen.

josetxo arantzabal

herri kirolak

Gazteak nagusitu dira
Urrezko Aizkorako finalerdian
Atutxak eta Mugertzak jokatuko dute Urrezko Aizkoraren finala
Olasagastik eta Kañabaresek ezin izan zituzten gazteak menpean hartu
zuriñe v.d.m. | oñati

Bizia eta estua, halakoxea izan
zen atzoko aizkora lehia. Hain
zuzen, Urrezko Aizkora txapelketako finalerako txartela zegoen
jokoan Zubikoako kantxan, Oñatin, eta lan txukuna egin ostean,
Aitzol Atutxa eta Ugaitz Mugertza
gazteak gailendu ziren. Aurrez
aurre izan zituzten Josemari Ola-

sagasti beteranoa eta Julen Kañabares, baina azken hauek ezin
izan zituzten gazteak menperatu.
Hala eta guztiz ere, aizkolariak
bakarrik ez, atzo harri-jasotzaileak
ere ipini zituzten lanean antolatzaileek. Hori horrela, Izeta IIIak
eta Izeta IV.ak (aita-semeak) harri
ezberdinekin egin zuten lan, aiz-

kora mozketa proba bakoitzaren
tartean.

Hasieratik faborito
"Oro har, aizkora-probek ez dute
geurean jarraitzaile asko; horregatik ekarri gura genuen Urrezko
Aizkoraren saio bat Oñatira, eta
hainbat urte saiatzen aritu ostean,
lortu dugu". Hala eman du adi-

tzera Oñatiko Herri Kirol Taldeko Anjel Billarrek. Eta atzo eguraldi ona egin arren, ehundik
gora lagun elkartu ziren Zubikoako harmailetan, finalerdia jarraitzeko.
Aizkolariak sei modalitatetan
aritu ziren. Hasieratik joan zen
aurretik bikote gaztea; esate baterako, mozteko zortzi enbor gera-

tzen zirenean, 21 segundotako
aldea ateratzen zioten Atutxak
eta Mugertzak Olasagasti eta
Kañabaresi. Ez da harritzekoa
harmailetako ikus-entzuleei galdetu ostean, lehenengo unetik
faboritoak izatea.

Leher eginda
Amaieran, bi bikoteen aurpegietan nekea ageri zen, esan bezala
lehia bizi-bizia izan zuten aurretik-eta. Pozik zeuden irabazleak,
eta hilabete barru izango den
finalerako prestatzen hasiko direla aitortu ziguten.
Olasagasti eta Kañabares,
ostera, etsituta sumatu genituen,
baina finalerdia gogorra izan arren,
lan txukuna egin izanagatik pozik
azaldu ziren: "Apustuak prestatzen
ari naiz orain, eta erritmo ezberdina da; aizkoran igarri egiten da
hori", adierazi zuen Olasagastik.
Oñatin elkartutako zaleengatik
galdetuta, jende askorik egon ez
arren, giro polita egon zela gaineratu zuen.

josemari
olasagasti
aizkolaria

anjel
billar
ikuslea

jon
azkarate
ikuslea

patxi
larretxea
ikuslea

luis mari
bengoa
antolatzailea

"Hasieratik proba polita izan da
eta hainbat akats egin ditugu.
Baina bigarren enborra
desberdina zen eta hortxe alde
egin digu beste bikoteak".

"Aizkora-probek ez dute
jarraitzaile asko; gaur 120 lagun
inguru batu gara, pozik gaude.
Oñatira ekarri gura genuen
lehiaketa eta lortu dugu".

"Beti izan dut gustuko herriko
kirol modalitate hau eta
erakustaldi polita eskaini dute
Oñatin ere. Gazteen alde egon
naiz hasieratik".

"Nafarroa aldean ohikoagoa da
aizkolariekiko zaletasuna eta nik
beti jarraitu izan dut. Lehia
bikaina ikusteko aukera izan
dugu finalerdian.

"Polita izan da, amaierara arte
lehia estua egon ostean, gazteek
erakutsi dute sasoiko zeudela.
Ikusleei dagokienez, nahiko ondo
erantzun dute oñatiarrek".
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26 | atletismoa | Maialen Axpe laugarren izan da Sabadellen, urteko marka pertsonala onduta

ugaitz mugertza | aizkolaria

"Parean egon dira indarrak; bikotearen
lanari esker sartu gara finalean"
Aitzol Atutxarekin batera Urrezko Aizkora txapelketako finalerako txartela eskuratu zuen Ugaitz
Mugertzak atzo Oñatiko Zubikoa
kiroldegian.
Aurretik joan zareten askotan,
gogorra izan da lehia?
Bai, hasieran nahiko estu ibili gara
eta gero 20 segundoko aldeaz
eta amaierako lanean aurrea hartu dugu; proba estua izan da
zalantza barik.
Eta azkenean, finalerako txartela eskuratu duzue.
Hori zen garrantzitsuena, eta lortu dugu. Esango nuke nire aldetik ez dela egunik onena izan, eta
eskerrak Aitzolek lan txukuna egin
duen! Bikoteak funtzionatuz gero,
gauzak irteten dira. Aurrera egiteko biak ondo aritu beharko
ginateke, baina ni ehuneko ehunean egon ez arren finalean sartzea alderdi positiboa da.
Orain entrenatzeko ordua
duzue.
Hilabete geratzen da finalerako.

z.v.d.m.

Aukeran urruti samar dago, baina
hori da ipini duten data eta egun
handirako entrenatzea besterik
ez zaigu geratzen. Ahalik eta
hobeen entrenatuta eta ea finalean beteranoak estutzen ditugun.
Nola ikusi duzu Oñatiko afizioa?
Gustura etortzen naiz Oñatira,
urtero aritzen gara San Migeletan
plazan eta zaletasuna dagoela
esango nuke.

| josetxo arantzabal

3. fasea hastera goaz!

ARETXABALETA

165.000
€-tik
aurrera
(BEZ kanpo)

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

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

Film on baten moduan, Antzuolak
amaierara arte eutsi zion suspentseari
Vasconia aurreratu zen lehenengo zatian, baina antzuolarrek ez zuten amore eman
Estrategia jokaldian etorri zen Antzuolakoen bigarrena, partiduko azken minutuetan
burua lortu badaiteke. Eta helburua garbia da, aurrean, Oinatz,
Zubikarai, Arana edo Aranzabal
erreferentzia garbiak direlako.
Lehenengo kolpea, baina,
kanpotarrek eman zuten. Lehenengo zatiko 25.minutuan Antzuolak area inguruan baloia galdu
zuen, eta birritan pentsatu gabe
Vasconiako jokalariak emandako
zartakoa eskuadratik joan zen
barrura (0-1).

EMAITZA
antzuola

2-1

vasconia

FITXA TEKNIKOA
Antzuola: Jon Iturbe, Asensio, Markel
Lete, Iñaki Agirre, Ander Arana, Ibai
Zabalo, Imanol Aranzabal, Oinatz
Agirre, Julen Aranbarri, Jon Linazisoro,
Josu Zubikarai.
Vasconia: Ibon Los Santos, Iñigo
Sarasua, Mattin Lopetegi, Iñigo
Albisua, David Subijana, Aritz Lucas,
Asier Otegi, Josu Cuesta, David
Miranda, Aitor Urrutia, Andoni
Amonarriz.
Beste: Epaileak orokorrean lan
txukuna egin zuen.

Antzuolak, gora

xabier urzelai | antzuola

Antzuolak gogotik sufritu zuen
zapatuan Vasconia mendean hartzeko. Film on bat izango balitz
moduan, aktoreek azken minutura arte eutsi zioten suspentseari, markagailuak 87. minutuan
1-1ekoa erakusten zuelako. Baina
antzuolarren zorionerako amaiera ona izan zuen zapatukoak.
Epaileak The end-a adierazi
aurretik, partiduko protagonistetako bat azaldu zen, aktore nagusietako bat, Markel Lete. Eskuin
hegaletik, bandako sakea atera,
eta estrategia jokaldian Antzuolako atzelariak baloia buruz sarera

Vasconiako jokalariaren gainean, presio egiten, Friz eta Arana, azken hori bizkarrez. |
bidali zuen (2-1). Luzapenean
kontrarioak ezer gutxi egin zuen,
ordura arte moduan.

Lehen kolpea, kanpotarrek
Vasconia gutxitan gerturatu zen
Jon Iturberen ate ingurura. Donos-

tiarrak behetik jokatzen ahalegindu ziren, konbinazio azkarrak
eginda eraso jokaldiak lotu guran.
Baina, talde gutxi daude kategoria honetan Estala moduko zelai
batean horrela joka dezaketenak
–eta min egin, gainera– eta Vas-

ibai zabalo | jokalaria

"Mailari eusteko puntuak
batzen ditugunean lasaiago
jokatu ahal izango dugu"
Antzuolakoak normalean betetzen ez
duen lekua bete zuen zapatuan, atzeko lerroaren erdian, agintzen. Berdinketaz sufritu egin zuela onartu zigun,
garaipenaren gola etorri zen arte.
Bazirudien gaurko partidua berdinketa batekin amaitu behar zela.
Bai, baina normalean estrategia jokaldietan min handia egiten dugu, lehenago ere langan jo du gure erremate
batek, eta hor ibili gara, azken minutuetan gola lortu dugun arte.
Gola egiten trebeak zarete Estalan,
nahiz eta zuek ere ezusteko mordoa

jaso dituzuen bertan. Atzelariok
azkenera arte, ezin lasai jokatu.
Bai, batez ere atzelari moduan jokatzera ohituta ez nagoelako. Eta egia
da puntu asko galdu ditugula azken
minutuetan kontrarioek gola egin
digutelako. Tentsio handiko minutuak
izaten dira, minutu horietan mamu
asko azaltzen direlako, eta orduan
egiten diren akatsak garesti ordaintzen
direlako. Guk gol asko egiten ditugu,
baina baita jaso ere.
Vasconiak baino gehiago egin duzue
garaipenaren alde.

x.u.

Bai, lehenengo zatian ere gol aukera
garbiak izan ditugu, langara bota dugu
bizpahiru alditan... Uste dut eurek izan
dituzten aukera apurrak gehiago izan
direla gure hutsak, eta goleko jokaldiaz
gain ez digutela min handirik egin.
Lehenengo zatia amaieran sikiera
lortu dugu markagailua parekatzea,
eta bigarrenean etorri da ginda.

imanol soriano

conia ez da talde horietako bat.
Antzuolak inoiz ez du horrela
jokatzeko tentaziorik izan, ondo
ezagutzen duelako etxeko berdegune txikiak zertarako aukera
ematen duen: Zertarako eman
bost pase motz, luze batekin hel-

Ez dugu esango gol horrek Antzuola esnatzeko balio izan zuenik,
ordura arte partidu lehiatua jokatzen zebiltzalako. Baina, balio
izan zuen Juaninaren mutilek
erasorako apostu sendoagoa egiteko. 33.ean Zubikarairen erremate bat gutxigatik joan zen
kanpora, atezainak intentzioz
emandako pase luze bat kontrolatu ostean, eta hiru minutura
Oinatzek estrategia jokaldian
langara errematatu zuen, lehenago Friz-ek baloia buruz orraztu ostean. Abisu askotxo, saririk
ez jasotzeko. Hala, 45. minutuan
egin zuen Imanolek etxekoendako gola (1-1), buruz jasotako pase
batean atzelariei bizkarra hartu,
eta atezaina gaindituta.
Bigarren zatia hotz hasi zuten
bi taldeek: lehia handia erdian,
baina aukera garbi barik. Vasconiarendako ona zen puntua,
eta horri eusten ahalegindu ziren.
Antzuola berotzen joan zen poliki-poliki, 87. minutuko jokaldia
iritsi zen arte. Baina, film honen
amaiera kontatu dizuegu dagoeneko.

Oker ez banabil, gaurko garaipenaz borrokatzeko bidean zaudete [Are34 puntu batu dituzue. Zein da txabaleta aurretik dago 36 puntuhemendik eta denboraldi amaiera- rekin, eta Aloñarekin berdinduta
ra arteko helburua? Izan ere, kate- daude, 34na punturekin]. Kontutan
goriari eusteko helburua ia beteta izanda, gainera, kategoria honetara iritsi berriak zaretela.
dago.
Bai, baina hori da lehenengo egin behar Guretako benetako saria kategoria
duguna, mailari eusteko behar ditugun honetan jokatzen ibiltzea da, Antzuola moduko herri bat
puntuak lehenbailehen
izanda ez delako gutxi
batu. Eta ondoren eto- "Azken minutuak
Ohorezko Erregionalean
rriko da gozatzen has- tentsio
egotea. Horren ostean,
teko ordua, gauza handikoak izan
bai, sari polita izango
ezberdinak egiten aha- dira; zorionez,
litzateke bailarakoen
legindu, tentsioak eta
gola egin dugu"
artean aurrean amaihalakoak baztertu... Eta,
tzea. Egia da guk Berhori egindakoan emaitzek laguntzen bagaituzte, eta aurrean gararekin dugula pike handiena, eta
egon bagintezke, bada, ederto. Baina, euren kontrako partiduak irabazten
uste dot honezkero denboraldi polita baditugu, eta sailkapenean aurretik
geratzen bagara poztu egingo gara.
egiten gabiltzala.
Bailarako talde onena izateak ez Eta, Bergaraz batera, Aloña edo Aredu aparteko saririk, sari fisikorik txabaleta moduko taldeak ere atzean
behintzat, baina hori ere polita iza- uzten baditugu, bada, hori ere polita
ten da. Eta, helburu horrengatik izango litzateke, ba
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saskibaloia

Eskoriatzako neskak tarte oso
txikiaz sailkatu dira igoera faserako
x.u. | arrasate

Zarauzko kapitaina, bergararren artean aurrera egiten. |

Ligako lehenengo zortzi taldeen
artean egotea zen Fernando
Rasoren nesken helburua, eta
egubakoitzeko emaitza txarrak
lagundu ez badie ere lortu dute
helburua, igoera fasean izango
dira.
Egubakoitzean 35-59 galdu
zuten Alde Zaharrekoen kontra,
eta emaitzak partiduan gertatutakoa ondo islatzen duela
onartu arren, entrenatzaile eskoriatzarrak badaki bi talde horien
arteko aldea ez dela horrenbestekoa: "Txarto hasi ginen [2-10],

imanol soriano

futbola

Bergarak atzealdean dauden
taldeekin pasatzen du gaizkien

presio handiegia-edo genuelako
ez genuen ezer egin ondo, eta
desastre hutsa izan zen, ez ginen
partiduan sartu".
Izan ere, atsedenaldian markagailuak 16-31 erakusten zuen:
"Saskiratzeetan ez baduzu bakarra asmatzen, baina sikiera
defentsan ondo ari bazara...",
Baina hori ere ez, ahazteko partidua izan zen.
Hala ere, asteburuko emaitzak aldeko izan zituen Eskoriatzak, eta Lauko Finalean
egoteko talde gaztea badute ere,
igoera fasean lehiatuko dira.

Azkenaurreko postuan dagoen Zarautzek puntu bat batu zuen Agorrosinen
xabier urzelai | bergara

Bergarak kategoriako ordezkari
makal baten aurrean hiru puntu
batzeko aukera galdu zuen zapatuan, Zarautzekoek garbi erakutsi zuelako zergatik diren maila
galtzeko hautagai garbia. Kontua
da, baina, Bergarak ez zuela askoz
ere gehiago egin. Mahoneroek
hainbat jokalari falta dituzte, eta
berdegunean igarri egin zen.
Zapatuko berdinketak, gainera, baieztatzen du Bergarak zela-

ko zailtasunak dituen atzealdean
dauden taldeen kontra. Aurrealdean dabiltzan talde askoren
kontra bertsiorik onena erakutsi
duten moduan, Zarautzek, Getariakok, Lagun Onakek... puntu
mordoa eraman dituzte. Eta,
horiek guztiak dira maila galtzeko hautagai.
Hala, zapatuko partiduan Baltzategik bigarren zatian langara
botatako jaurtiketa izan zen azpimarratzekoena.

Aretxabaletak zazpigarrena
Kanpoan jokatu duten bailarako
beste ordezkariei dagokionez,
Aretxabaletak 0-2 irabazi zuen
Tolosan. Sanchezek eta Josuk
egin zituzten golak. Hala, bolada
ona geroago eta hobea bilakatzen
dabiltza, dagoeneko zazpi partidu
irabazi dituzte-eta jarraian.
Aloña Mendik, ostera, burumakur egin zuen Hernanitik
etxerako bidea, Azkargortaren
mutilek 0-3 galdu zuten-eta.

Eskoriatzarrak eraso jokaldian, saskira barneraketa egiten. |

i.soriano

futbola

Hamarrekin geratu ostean
galdu zuen Mondrak 1-2

Lopez zelaiaren erdian, eta epailea abantailaren legea ezartzen. |

j. arantzabal

x.u. | arrasate

Partidua bideratuta

Hiru puntu batzeko aukera aparta galdu zuen Mondrak atzo,
berdegunean kontrarioak ez zuelako gehiago erakutsi.
Ondo hasi ziren Arrasatekoak,
jokoa dominatzen, eta Mikel Aizpuruk egin zuen 1-0ekoa, atezainaren aurrean bakarrik geratu
ostean jokaldia ondo amaituta.

Anaitasunak aparteko jokorik
erakutsi barik jarraitzen zuen,
baina Mikel Gonzalezi txartel
gorria erakutsi zion epaileak,
protesta egitearren, eta hori abantaila handiegia izan zen kanpotarrendako.
Hamar jokalarirekin egonda
ere, etxekoek lehenengo zatia

0-1ekoaz amaitzea lortu zuten,
eta bigarrenean ere eusteko asmoz
zelairatu ziren. Anaitasunak
baloiaren jabetza hartu zuen,
baina Mondraren arean aparteko
arriskurik sortu barik jarraitzen
zuten. Pase asko lotu bai, baina
areatik urrun. 70. minutuan, baina etxekoek amore eman zuten
defentsa lanean (1-1), eta partidua
amaitzear zela, luzapeneko minutuetan egin zuten Anaitasunakoek
1-2koa.
Zigor handia zuri-moreendako, gehiago ez den taldeak aparteko saria jaso zuelako.

futbola

Aretxabaletak
lau gol
Vasconiari
Vasconiako hainbat talde izan
ditugu asteburuan bailaran, eta
guztiak bueltatu dira esku hutsik.
Hala, erregional mailako igoera
fasean Aretxabaleta UDA B
taldekoek 4 gol egin zizkien
zapatu arratsaldean Ibarran.
Garaipen hori esker hirugarren
daude Aretxabaletakoak, 16 puntu
batuta.

pilota

imanol soriano

Gatzagako torneoan, 123 partidu
imanol soriano

Atzo hasi zuten Dorletako Ama Pilota Txapelketa, eta aurtengoan
Mauri Zubillaga antolatzaileak ez du lan makala izango, guztira 123
partidu dituelako aurreikusita. 21 herritako pilotariak izango dira.
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Maialen Axpe nabarmendu da
Sabadellen, 3.95eko marka eginda
Arrasateko klubeko lau gazte lehiatu dira Gipuzkoako selekzioaz Zaragozan
xabier urzelai | arrasate

Uribarren, Ruiz de Azua, Perez eta Axpe, Sabadellen. |

Espainiako Pista Estaliko Txapelketa jokatu dute asteburuan Sabadellen, eta egutegiko hitzordu
garrantzitsuenetako batean Arrasatek lau ordezkari izan ditu.
Maialen Axpek oso lan txukuna egin zuen, pertikarekin aurtengo marka pertsonal (3.80) onena gainditu 3.95 metroko saltoa
eginda laugarren sailkatu zen-eta.
Malen Ruiz de Azuak arazo gehiago izan zituen, teknikoak batez
ere. 3.60 metroko saltoaz konformatu behar izan zuen; orain hilabete du gazteen Espainiako Txapelketara begira arazo horiek
gainditzeko. Jonathan Perezek,
berriz, pozik amaitu zuen egindako lanaz, eta 8. sailkatu zen (4.80).
Eta azkenik, Iñigo Uribarrenek
balio gabeko hiru salto egin zituen,
korrikaldian neurria hartu ezinka
ibili zen-eta.

jonathan Perez

judoa

Gipuzkoarekin Zaragozan

Gipuzkoa ordezkatuz Zaragozan izan diren atletak. |

Bestalde, Arrasate Atletiko Kanpanzar taldeko lau gazte Zaragozan
izan dira, Gipuzkoako selekzioaz
lehiatzen. Bakarkako probetan
podiumaren bueltan ibili ziren,
eta guztiek egindako lanari esker,
hirugarren izan zen Gipuzkoa.

fernando zufiria

FUTBOLA
OHOREZKO ERREGIONAL MAILA
EMAITZAK
Antzuola-Vasconia		
Tolosa-Aretxabaleta		
Bergara-Zarautz		
Hernani-Aloña Mendi		
SAILKAPENA
TALDEA
1 Anaitasuna
2 Berio
3 Tolosa
4 Aurrera
5 Aretxabaleta
6 Antzuola
7 Aloña Mendi
8 Ostadar
9 Hernani
10 Bergara
11		 Real Union
12 Hondarribia
13 Beti Gazte

2-1
0-2
0-0
3-0

P

J

45

23

43

21

41

22

40

22

36

23

34

23

34

23

30

23

30

22

29

21

29

23

28

22

26

23

14
15
16
17
18

Vasconia
Touring
Getariako Keta
Zarautz
Lagun Onak

26
21
20
19
12

josetxo arantzabal

josetxo arantzabal

Musakolako kantxa judokez beteta
Domeka goizean judoka gaztetxo mordoa batu zen Musakolako
kantxan. Gabiriako, Legazpiko, Zumarragako eta Arrasateko
gaztetxoek hartu zuten esku; "Entrenamendu saio on bat egin eta
goiz ederra pasatzea zen asmoa", adierazi digu Julio arduradunak.

ESKUBALOIA
23
23
22
23
23

Hurrengo jardunaldia
Vasconia-Aurrera
Berio-Antzuola
Beti Gazte-Getariako
Real Union-Lagun Onak
Aretxabaleta-Anaitasuna
Zarautz-Tolosa
Touring-Bergara
Aloña Mendi-Hondarribia
Hernani-Ostadar

erregionala, igoera
Aretxabaleta UDA B-Vasconia		

4-1

erregionala, kopa
Zarautz-Arizmendi		
Bergara-Alle Punta		

1-7
7-4

gazteen ohorezko maila
Elgoibar-Mondra		
Aloña Mendi-Kostkas		
Bergara-Lengokoak		

6-0
2-1
1-2

SASKIBALOIA

lehen nazional maila
Tolosa-Ford Mugarri
32-32
euskadikoa, gizonak
Eskolapios-Soraluce BKE

29-29

lehen nazional maila
Atletico San Sebastian-MU
autonomikoa
Urdaneta-Natra Oñati

gipuzkoako txapelketa
Tolosa-Izarraitz Aloña
28-35

2-41

euskal liga, gazte gizonezkoak
Aretxabaleta-Amorebieta		 Zehaztu barik.

ohorezko kadeteak
Real Sociedad-Aretxabaleta UDA
Zumaiako-Bergara		
Arrasate-Zarautz		

4-3
2-1
0-1

erregional preferentea
Mondra-Urola		

kadeteak, igoera
Aloña Mendi-Kostkas

2-2

ARETO FUTBOLA
euskadiko txapelketa

Gipuzkoako bigarren m.

Eskoriatza

Aretxabaleta-Isu Leihoak

63-43
Zehaztu gabe

Allerru SBT-Soraluce BKE

71-60

Gazteak, errendimendua

Zehaztu gabe

gipuzkoako txapelketa
3-0

48-68

Tecnum-Aloña Mendi
Erroibide-MU A

gazteak, igoera fasea
Beti Ona-Bergara		

68-72

Easo 97-MU A

35-39

senior emakumeak
1-2

Gure kirola
goiena telebista | harmailatik
astelehenero, 19:30, 22:00

debagoiendarrok dioguna

Eskoriatza-Alde Zaharra

35-59
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Iker Egaña | Athleticeko harrobiko taldeen prestatzaile fisikoa

"Futbol profesionala oso bestela bizi dut
Athleticeko zale edo klubeko langile moduan"
Arrasaten bizi den oñatiarrak gazte mailako A taldearen eta Vasconiaren ardura dauka
Athleticera heldu aurretik, Eibarren eta Realean egin zituen prestatzaile fisiko lanak
Mireia Bikuña | arrasate

Iker Egañak (Oñati, 1972) Athleticeko harrobiko taldeekin dihardu lanean. Prestatzaile fisikoa da.
Gasteizen SHEE ikasi ostean,
hainbat ikastetxetan irakasle jardun zuen, Eibarrera salto egin
zuen arte. Ipuruan topo egin zuen
Jagoba Arrasaterekin eta Jon
Antsotegirekin. Horren ostean,
Realean egon zen sei urtez eta
handik Lezamarako bidea hartu
zuen. Harrobiko lanaren garrantziaz, futbola barrutik nola bizi
duen eta euskal taldeen egoeraz
berba egin dugu oñatiarrarekin.

Gazte mailako Athleticen eta Vasconiaren prestatzaile fisikoa zaitugu. Gustura?
Bai. Gasteizen ikasitakoa ogibide
bilakatu dut eta oso gustura nago.
Eibarren eta Realean ere lan bera
egin nuen. Azken sei urteetan
Lezaman nago, lehen Mailako
taldearen etorkizuneko jokalariekin lanean.
Gazte mailako Athletic eta
Basauriko Vasconia dira nire
taldeak. Horko jokalarietako
batzuk Athletic Brako jauzia
egiten dute. Vasconia Athleticekin hitzartuta dagoen taldea da.
Bere elastikoa dauka, baina entrenamenduak Lezaman egiten
dituzte.

Bitxia da hori!?
Bai. Athleticek duen egiturarekin,
gazte mailako jokalarien hurrengo urratsa Bilbao Athletic zen.
Espainiako Bigarren B mailan
jokatzen duen taldea. Aldea nabaria da. Futbolak diru gutxi dauka egun, eta orain arte Bigarren
A mailan lekua izan duten jokalariak, diru faltagatik, Bigarren
B mailara heldu dira. Hori horrela, eskarmentu handiko jokalariak
dira, eta gazte mailatik zuzenean
igotzen diren jokalariendako
aurkari oso gogorrak.
Gazte mailako jokalari batendako urrats handia da Bigarren
B maila. Hori horrela, Vasconiarekin egin genuen hitzarmena.
Realean ere antzeko zerbait egin
zuten EHU taldearekin, Sanserako jauzia errazteko.

Harrobiko zenbat jokalari heltzen
dira goraino?
Oso gutxi. Nik 40 jokalarirekin
egiten dut lan egun. Horietako
lau edo bost helduko dira gorago.
Hortxe egiten da aukeraketa, eta
gogorra izaten da.

Athleticen kasuan, nork egiten du
aukeraketa hori?
Jose Mari Amorrortuk eta Aitor
Larrazabalek dute harrobiko taldeen ardura. Horien gainetik,
Athletic B taldeko entrenatzaile
Cuco Ziganda dago.

Atzerritarrak eta azken fitxaketak izan ezik, gainerako guztiak.
Antoine Griezmann kadete mailan egon zen nirekin. Carlos
Martinez, Imanol Agirretxe, Jon
Antsotegi, David Zurututza, Mikel
Gonzalez… Harrobitik ondo lan
eginda, jokalariek heldutasun
maila itzela lortzen dute.

Beti asmatzen da halako erabakiak
hartzeko orduan?
Ez, eta adibide bat ipiniko dut:
Unai Albisua. Egun, Lehenengo
Mailako jokalaria da eta nirekin
egon zen Vasconian. Aukeraketa
egiteko unean entrenatzaileak
erabaki zuen ez zela aproposa
gorengo talderako.
Teknikoki gabeziak zituen,
baina talderako eta lanerako
balizko jokalaria zela uste genuen
guk. Taktikoki zelaian ondo kokatzen zena, oso azkarra. Vasconian
jarraitu zuen eta Athletic Bra
salto egin zuen Zigandaren eskutik. Partidu guztiak jokatu eta
lehen taldera igotzeko aukera
heldu zitzaion. Orduan, Amorebietak taldea utzi zuen eta Albisuak egoera aprobetxatu zuen.
Minutu gutxi jokatu ditu orain
arte, eta aukera izan du Alavesera joateko, Bigarren Mailara.
Valverdek ezetz esan dio.
Eta Albisua bezala, beste adibide batzuk: Mikel Rico harrobiko taldeetan egon zen eta Granadara joan zen ez zutelako aukeratu. Mikel San Jose Liverpoolen
egon zen utzita bi denboraldiz,
Bilbora itzuli zen arte. Aritz Aduriz, Ander Herrera…

Mikel Gonzalezek Preferentean
jokatu zuen EHUrekin.
Bai. Oso bitxia da Gontxa-ren
kasua. Kadeteetan, urtebetez
utzita jokatu zuen Añorgan. Ez
zuen oso garbi futbol munduan
noraino heldu gura zuen. Handik
Realera itzuli zen, eta EHUrekin
jokatu zuen Preferentean. Azkogainean galdu egin genuen Aloñaren kontra, baina segituan ikusi
genuen Preferenterako baino
askoz gehiagorako balio zuela.
Handik Sanserako jauzia egin
zuen Gonzalo Arkonadarekin,
eta egun inork ez du haren maila zalantzan ipintzen.
Ander Iturrasperekin antzerako zerbait gertatu zen. Kadete
mailan zegoela, futbola utzi zuen
urtebetez. Ez zuen oso garbi eta
lagunekin hasi zen futbolean
Matienan. Urtebetera Athletic
Bra itzuli zen eta orain Lehenengo Mailan dago.

Athleticeko Beñaten kasua ere
bitxia dela esan diguzu.
Athletic Braino heldu zen. Caparrosek ez zuen begi onez ikusten
eta Beñaten ordezkariak lekua
topatu zion Betisen. Denboraldi
-aurrea hasi zenean Beñat non
zegoen galdetu zuen Caparrosek.
Berak taldean gura zuela esan
zigun, baina ordurako Sevillako
taldearekin akordioa lotuta zeukan jokalariak.
Komunikazio falta egon zen,
eta gerora Athleticek hainbat
milioi ordaindu zituen Beñat
Bilbora ekartzeko.

Marcelo Bielsatik Ernesto Valverdera. Aldaketa handia izan da?
Bai. Oso bestelako entrenatzaileak
dira. Bielsaren lan egiteko modua
oso sistematikoa zen. Oso linealak ziren haren entrenamenduak.
Errepikakorrak eta oso astunak.
Bielsaren lehen urtea oso ona
izan zen, baina bigarrenera jokalariak hustuta heldu ziren. Erreta. Nekatuta.
Valverde oso bestelakoa da.
Giro ona dago taldean.

Futbola beste modu batera ikusten
da zale moduan edo talde profesional bateko langile moduan?
Bai. Neronek oso bestela ikusten
dut futbola: Athleticzalea naiz
eta Athleticeko langile. Bi egoerek ez dute zerikusirik. Hedabideek asko idealizatzen dute futbola; batez ere, hedabide espe-

Eibarren prestatzaile fisiko egon
zinen garaian, Jagoba Arrasate eta
Jon Antsotegi taldeko jokalariak
ziren.

Iker Egaña, Athleticeko elastikoarekin. | mireia bikuña

"40 jokalarirekin
dihardut; horietako
lau edo bost helduko
dira gorago "
"Bielsaren lan
egiteko modua oso
sistematikoa zen;
oso lineala"
"Jagoba Arrasate
aurrelari azkarra
zen, belauna apurtu
zuen arte"

zializatuek. Gero, barruan, beste
modu batera bizi izaten dugu.
Dena ez da urre kolorekoa. Futbol klubak enpresak dira eta lau
urtean behin hauteskundeak izaten dituzte. Hauteskundeak nork
irabazten dituen zain egoten gara
langileok gure lanpostuekin zer
gertatuko den jakiteko.
Presidenteak ideia eta metodologia berriekin datoz eta horrek
eragina izan dezake taldeak aurretik duen azpiegituran. Eta horrek
guztiorrek eragin zuzena dauka
harrobiko taldeekin egiten den
lanean. Presidenteak jarraipena
ematen badio, etorkizun luzeago
baten aldeko apustua egin daiteke. Datorren urtean hauteskundeak egongo dira Athleticen, eta
ikusiko dugu zer gertatzen den.
Harrobiko lana egiteko, epe luzerako presidentea aukeratzea
izango litzateke onena.

Egun Realean Lehenengo Mailan
diharduten hainbat jokalari zurekin
ibili dira harrobiko taldean.

Bai, hala da. Hiru urte egon zen
nirekin. Arrasate aurrelari azkarra zen. Gol asko sartu zituen.
Eibarrek jokatu zuen igoera faseetako baten, Nojaren kontrako
lehian, belauna apurtu zuen.
Garbi zuen entrenatzaile izan
gura zuela eta hara bideratu zuen
bere ibilbidea.
Jon Antsotegik Hirugarren
Mailan jokatu zuen Manix Mandiolaren aginduetara eta Bigarren
Mailan Blas Ziarretarekin. Eibarren taldekide eta kuadrillako
lagun ziren. Egun, Realean, entrenatzaile eta jokalari.

Nola ikusten dituzu hiru taldeak
aurtengo denboraldian?
Oso ondo. Athleticek eta Realak
helburu bera dute: Txapeldunen
Liga. Zorionez edo zoritxarrez,
laugarren lekua lortzeko lehian
egongo dira. Maila ona ematen
dihardute.
Eibarren lana txalotzekoa da:
liderra Bigarren Mailan. Gaizka
Garitano nire jokalaria izan zen,
eta lan itzela egiten dihardu. Ez
da erraza izango Eibar lehen
lekuan mantentzea, Bigarren
Mailan 42 partidu jokatzen direlako eta taldeak nekatuta heltzen
direlako liga bukaerara.
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Nola jakin seme-alabak
telebistaren menpe dauden?
z.v.d.m. | arrasate

Ordu asko igarotzen dituzte
neska-mutilek telebista aurrean
eta gurasoek nahiago izango
lukete bestelako aisialdi moduak
bilatuko balituzte. Baina ohiturak aldatzea ez da beti erraza izaten.

Erabilera egokia bultzatuz
Neskatila pozik korrika egiten. | liz tasa

Euren buruarengan konfiantza
izan behar dute seme-alabek

Tere Mora adituaren esanetan,
modu errazean atzeman daiteke seme-alabak telebistaren
menpe ote dauden, aurreneko
sintomak ezagutuz gero: "Ordu
asko igarotzen ditu eserita telebista programak ikusten; gailutik urrunduz gero erraz haserretzen da; ezin ditu bi ordu
igaro telebista ikusi barik".
Hori horrela, telebistaren
erabilera egokia sustatu beha-

rraz egiten du berba Morak.
Ariketa bezala, seme edo alabari telebistarik gabe astebete
igaroz gero zer egingo lukeen
galdetzea proposatzen du: "Nahiz
eta hasieran arraro begiratu
duen, egunero telebista aurrean
esertzeaz gain beste gauza asko
daudela erakutsi behar diegu".
Liburu bat irakurtzea, liburutegira joatea, mahai-jokoetan
aritzea, kirola egitea, lagunekin
irtetea eta beste dira aukeretariko batzuk.
Gurasoek euren seme-alabei
bizitzan telebistaz gainera beste hainbat gauza daudela erakutsi behar diete, eta horretarako haiekin jolastea funtsezkoa
dela dio Morak eta astebetez
telebista ikusi barik egotera
animatzea gomendatzen du.

Gurasoek egiteko horretan nola jokatu azaltzen du Roldan psikopedagogoak
Zuriñe v.d.m. | arrasate

Haurrak heztea ez da beti erraza
izaten, baina, ordua heltzen
denean, konfiantzaz egin beharreko zerbait da. Maria Jose
Roldan psikopedagogo eta hezkuntza bereziko irakasleak honela dio: "Seme-alabak hezteko zure
irizpideetan sinetsi behar duzu.
Ona da ingurukoek diotena aintzat hartzea, baina haurren heziketari dagokionez, gurasoarena
izan behar da azken erabakia".

Horrez gain, haurrak segurtasuna izan behar duela dio, "bere
buruan eta gurasoengan konfiantza izatea". Gurasoek uneoro haurraren zoriontasuna bilatzen
baldin badute, haurrek gurasoak
beraietan harro egotea gura dutela dio Roldanek. "Horregatik, zure
seme-alabari berataz zein harro
sentitzen zaren eta zergatik den
esatea garrantzitsua da".
Etxean komunikazio emozionala eragitea garrantzitsua da

hori lortzeko, familiartekoek sentimenduak parteka ditzaten. "Naturaltasunez hitz politak esanez
maitasunezko eta afektuzko giroa
sortzen da. Gauza positiboak esan
egin behar dira, askotan ez dira
-eta aintzakotzat hartzen".
Gauza onek guraso eta seme
-alaben komunikazioan presente
egon behar dute, autoestimua
indartuko baita. "Ez zuzendu uneoro eta utzi gauzak bere kabuz eta
konfiantzaz egiten ikas dezala".

Haurtxo batek norbait ikusten, usaintzen edo
entzuten ez badu, ez daki existitzen denik ere
Bakarrik egoten direnean ez daudela ongi sentitzen dute haurrek askotan
z.v.d.m. | arrasate

Seme-alabak ulertzen saiatzea
oso ariketa baliagarria izan daiteke haiek hezteko unean, modu
horretan euren bizipenen berri
izateko aukera baitago.
Pediatriako erizain eta Bebés
y más blogeko editore Armando
Bastidak dioenez, haurtxoei buruz
berba eginez gero, guraso askok
ez dute ulertzen sehaskan uzterakoan edo hamar minutuz lo egonda esnatzea eta berriz negarrez
hastea: "Erantzuna nahiko argia
da, baina gutxi batzuek ezagutzen
dute: zure haurrak ikusten, usaintzen eta sentitzen ez bazaitu, ez
daki existitzen zarenik".

Bakardade sentimendua
Bastidak aditzera ematen duenez,
askotan esan izan da arazoa ikusten ez zaituenean hasten dela,
baina zerbait gehiago dagola dio:
"Bere ikus eremutik irtenez gero,

ez zara existitzen berarentzat.
Eta jostailuren batekin entretenituta dagoen bitartean horretaz
ahaztuko da; baina gauzek dibertsio muga dutenez, segituan konturatuko da bakarrik dagoela eta
negarrez hasiko da".
Lo egiteko orduan moisesa
gurasoen ohetik gertu ipintzen
dute askok, argi ahul batekin,
haurrak begiak irekiz gero gurasoak ikusteko. Baina Bastidak

Ohean arazo
barik ikusi eta
usain gaitzake
haurrak eta
beso bat luzatuz
kontaktua izan

bestelako kontuengatik egiten
du apustu: usaina, zarata eta
presentzia. "Moisesa zabalik egon
arren lau paretaren artean bezala sentitzen da eta ziurrenik oso
urruti entzuten gaitu. Ohean,
ostera, arazo barik ikus eta usain
gaitzake, gertu entzungo du gure
ahotsa eta gertu gaudela sentituko du. Eta ez nabaritu arren,
beso bat luza dezake kontaktua
lortzeko eta bakarrik ez dagoela
sentitzeko".
Bakarrik dagoelako kexatzea
ohikoa dela dio Bastidak. "Bakarrik egoteko arriskurik ez dagoela pentsatzen duzu, baina hori
bakarrik gurasook dakigu, beraiek
ez. Eurek bakarrik daudenean
ez daudela ongi sentitzen dute
eta horregatik eskatzen dute norbaitekin egotea. Ikusten, usaintzen, entzuten eta sentitzen ez
bazaitu ez zara existitzen, eta
existitzea nahi eta behar dute".

Testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko: guraso.com

Haurrak telebista ikusten. | jerine

Belarrietako argizaria:
babes naturala tapoi
bilakatzen denean...
Argizaria pertsona guztiek duten zerbait da,
baina batzuei gogortu eta tapoi bilakatzen zaie
z.v.d.m. | arrasate

Helduetan bezala, haurrengan
ere normala da belarrietan
argizaria edukitzea, eta, Carolina Antonacciren ustez, ez da
beharrezkoa kentzea. Baina
zer gertatzen da argizari-tapoi
bilakatzen direnean? Sarritan
ez da jakiten kendu edo ez.

Argizaria, babes naturala
Argizariak funtzio bat betetzen
du; hain zuzen ere, hauts, bakteria eta intsektu txikietatik
barne-belarria babestea. Hoberena kanpoaldea garbitzea da,
adituen esanetan, eta, horretarako, kalteak eragin ditzakeen
tresnarik ez erabiltzea da onena. Argizaria pilatu, lehortu

eta zikinkeria kanpora irteten
da bakarrik.
Pertsona batzuek beste
batzuek baino argizari gehiago
izaten dute, eta tapoia sor daiteke, belarriko mina eraginez,
esaterako. Eta orduan zer egin?
Norberak kentzen saiatzea baino gehiago, Antonaccik medikuren batengana jotzea gomendatzen du, haren jarraibideak
ezagutzeko. "Sarritan, belarria
ur-epelarekin garbitu eta xurgatzea nahikoa izaten da, baina sendagileak esango dizu
zein bide jarraitu".
Edozelan ere, haur askok
ez dutela sekula argizari-tapoirik izaten ekarri du gogora
adituak.
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kultura
'Bazan behin Aramaixon': herriko
ahozko ondarea, kontatzeko idatzita
Liburuxkak Aramaioko hamabost ipuin, kondaira eta pasarte jasotzen ditu
Dibina Arriolabengoak eta Arantza Ozaetak egin dute ahozko ondarea biltzeko lana
Txomin madina | aramaio

Liburuxkako
pasarte batzuk

Duela ia hamabost urte ereindako haziak eman du lehen fruitua.
2000 urtean herriko ahozko literatura jasotzeko beka bat atera
zuen Aramaioko Udalak, eta egubakoitzean aurkeztu zuten Bazan
behin Aramaixon liburuxka, urteetan egin den bilketari esker jasotako hainbat pasarte, ipuin eta
kondairak osatzen dutena.
Dibina Arriolabengoa eta Arantza Ozaetak lortu zuten Udalaren
beka. "Dibinak eta biok elkarrekin
ikasi genuen euskal filologia.
Bagenekien Aramaion ahozko
tradizio aberatsa zegoela, eta hori
bertatik bertara jasotzeko gogoa
geneukan" adierazi zuen egubakoitzeko aurkezpenean Arantza
Ozaetak.

Ure gustetan ez
jakon gizona
(patxike ibabe)
Gizon batek esan auen: "Ni
ez naz ittoko, ittota ez naz
hilko!". Horixe zan berak
auken billurre, ittota
hiltzekue. Eta beti esaten
euskun erreka ingurutik
aparte ibiltten zala, sekule
ez zala uretara inguretu be
egitten. Eta, azkenien,
palanganan itto ei zan.

Unibertsalak eta sakonak
Bi txandatan egin dute bilketa
lana. Horretarako, bere garaian
abadeak emandako zerrenda batetik abiatuta, Aramaioko adineko
50 pertsona ingururekin elkartu
dira. Ozaetaren hitzetan, ez da
erraza ahozko tradizio hori mantendu duen jendea topatzea eta
egindako lana gozamen handikoa
izan dela gaineratzen du: "Etxe
askotara joateko aukera izan
dugu eta kontatu digutenen bidez,
beste mundu baten sartu gara:
beste pentsamendu mota batzuetara, mundua ikusteko eta ulertzeko beste garai batzuetara".
Dibina Arriolabengoarentzat,
harrigarriena Aramaion batu
dituztenen unibertsaltasuna da:
"Hemen jasotako ipuin batzuk
Japonian eta Uruguain ere kontatzen dira; gizakiaren erro-erroan
daude". Sakontasuna ere azpimarratzen du Arriolabengoak: "Hiruzpalau lerrotan, sakontasun handia erakusten dute".
Zentzu horretan, Arantza
Ozaetak ahozkotasunak garai
baten zuen garrantzia ere azpimarratzen du: "Herriaren kultura eta jakintza transmititzeko
modua ziren: mundua ikusteko
era, konponbideak topatzekoa,
gaizkiaren eta ongiaren artean
ezberdintzekoa".
Dena den, jaso dituzte Aramaiokoak bertakoak diren kondairak ere; esaterako, Marixekako Ama Birjinaren miraria kontatzen duena.

Dibina Arriolabengoa eta Arantza Ozaeta liburuxka eskuartean dutela. |

Liburuxkan, aukeraketa bat
Beste asko eta asko ere bildu
dituzten arren, Bazan behin Aramaixon hamabost ipuin, pasarte
eta kondaira agertzen dira, batez
ere 0-4 urte arteko umeentzat
aproposak. Udalaren ardura izan

Imanol soriano

da liburuxka argitaratzea eta
udaletxean zein kultura etxean
dago eskuragarri 10 euroren truke. Manex Agirre izan da zuzentzailea; irudiak Belen Morenok
egin ditu eta edizio lanak Miel
A. Elustondok, Jabier Kaltzakor-

tak eta Txipi Ormaetxeak egin
dituzte. Hauek egindako lana
goraipatu dute Arriolabengoak
eta Ozaetak: "Oso lan fina egin
dute: fideltasun handiz errespetatu dira esateko moduak, ahozkoaren erritmoa"i

Belaunaldi ezberdinak kontu kontari aurkezpenean
Egubakoitzean liburuxka
aurkezteko egindako ekitaldiak
interes handia piztu zuen, eta
horretarako prestatutako
kultura etxeko aretoa goraino
bete zen ume eta helduekin.
Ekitaldi berezia izan zen,
hainbat herritar izan ziren-eta
bildutako ikusleei liburuxkan
jasotakoak kontatu zizkietenak.
Kontalarien artean, adin
aniztasuna izan zen nagusi: San
Martin eskolako bost eta sei
urteko neskatila-mutikoak izan
ziren lehenak, eta horren ostean
etorri ziren gurasoek eta beste
hainbat senidek kontatutakoak.
Denek eman zioten ukitu
pertsonala kontatzen ari
zirenari, eta barre algara bat edo
beste ere eragin zuten. Horren
adibide izan zen Txema

San Martin eskolako umeak liburuxkaren aurkezpenean. |

Abarrategik Papargorri eta
buztenikarie kontatu zuenekoa.
Aurkezpenarekin oso gustura
zeuden bilketa lana egin duten
Arriolabengoa eta Ozaeta:
"Asko gustatu zaigu, hori zen

i.s.

gura genuena: betidanik ahoz
aho zabaldu izan direnak berriz
ere esatea, ipuin eta kondaira
hauek gordetzen duten jakintza
belaunaldiz belaunaldi
igarotzeko".

Sorginak
txarri-koadrilla
itxuran
(maria etxebarria)
Ramonen aittek kontetan
dau Maskañora bidien
urten eutsiela
txarri-koadrilla. Eta
Ramonen aittek-eta:
- Gabon!
Eta txarrixek, barriz,
erantzun eutsiela:
- Gaba gabekuendako,
eguna egunezkuendako!
Hori esan eutsiela, eta
eurak, guztiz sustaute, eta
desagertu egin jakien
aurreko aldien. Eta zirela
sorgiñek moduen. Eta
etxera juen zirela hormie
baiño zurixaguek...
Andramaixa inguruen
agertu jakien.
txutxurrutxu mañe
(luzia arrizabalaga)
Txutxurrutxu mañe
Nun dau aittejaune?
Zeruetan jaune
Zetan zeruetan?
Artue karanketan
Artue zetako?
Olatie eitteko
Olatie zetako?
Abariendako
Abarie zetako?
Mezie emuteko
Mezie zetako?
Aingerutxo bixen erdixen
zeure jueteko.
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Oñatiko abesbatzak lasai egon
daitezke: harrobia osasuntsu dago
'Ikastetxeak kantari' ekimenean parte hartzen duten umeek kontzertua eskaini zuten
Euskaraz gain, beste hainbat hizkuntzatan abestu zuten; baita hebreeraz ere
Txomin madina | oñati

"Nahikoa meritu izan dute horiek
guztiak manejatzen!", zioen ikusle batek Ikastexeak kantari ekimenean parte hartzen duten
neskatila-mutikoek zapatuan
emandako kontzertuaren ostean.
Eta ez zitzaion arrazoirik falta
izan, 100 gazte inguru izan ziren
eta agertokira igo zirenak, Lehen
Hezkuntzako 1. eta 6. maila arteko ikasleak. Frogatuta geratu
zen, gaztelerazko esaerak dioen
moduan, musikak piztiak baretzen
dituela.

Urgain Eskolako abesbatzaren
txanda heldu zen ostean. Miren
Gurutze Plazaolak zuzenduta,
hebreerazko Al Shlosa D'Varim
abestia, Lau teilatu eta Engine
engine doinuak kantatu zituzten;
azken pieza, lau ahotsetara.

Elkar Hezi ikastetxeko abesbatzakoek, bestalde, Texas, El
Tobogan eta Sua amaitzean abestu zituzten. Josu Zubia izan zen
euren zuzendaria, eta magoa ere
badenez, azken abestia truko batekin amaitu zuten.

Abesbatza koloretsua
Hiru ikastetxeetako ikasleek
elkarrekin abestuz bukatu zuten
emanaldia, eta ikastetxearen
arabera kolore ezberdinetako
kamiseta bat zeramatenez, kolorez bete zen agertokia. Beste

hainbat abestitan bezala, kantatzeaz gain gorputza ere astindu
behar izan zuten, eta fin ibili
ziren horretan ere. Ganbara Txikiren hamargarren urteurreneko Hamar abestiarekin amaitu
zuten emanaldia

Hasieran, ikastetxeka
Kontzertuak hainbat zati izan
zituen eta Anabel Henao pianista izan zuten lagun ia uneoro.
Hasteko, umeek ikastetxeka
abestu zuten. Txantxiku Ikastolako kantu tailerrekoak izan ziren
agertokira igotzen lehenak, eta
Josu Zubiaren zuzendaritzapean
Duerme negrito, This Old man eta
Zeru ertzetik abestiak kantatu
zituzten.

Ehun gaztetxo inguru igo ziren zapatuan agertoki gainera. |

imanol soriano

iratxe
mugarza
ikuslea

'kongi'
igartua
ikuslea

Auritz
regueiro
Urgain eskola

Amets bikuña
txantxiku
ikastola

Estefani
curay
Elkar Hezi
ikastetxea

"Nire semea ikustera etorri naiz,
baita laguntzera ere. Asko
gustatu zait kontzertua,
denetarik egon da-eta: abesti
lasaiak, mugituak...".

"Ez nuen espero hain txikiak
izanda horrenbeste egingo
zutenik. Gure semeak lau
ahotsetara abestu behar izan
du, harrituta geratu naiz".

"Oso ondo joan da, ondo abestu
dugu, nahiz eta apur bat urduri
egon naizen. Asko entseatu
dugu, pila bat! Gustatzen zait
kantatzea".

"Asko gozatu dugu, eta oso
ondo ibili gara kontzertuan.
Nahiko entsegu egin behar izan
ditugu eta azkenean gustura
geratu gara".

"Ondo ibili gara kantuan eta ez
naiz urduri jarri. Aretoan
hainbeste jende zegoela ikusita
gainera, abesteko gogo gehiago
izan dut".

'Erpurutxo' ipuinaren bertsio
berrituarekin gozatu zuten umeek
Paraiso Antzerkiak abandonuaren gainean gogoeta egitera bultzatu zituen
Mirari Altube | Bergara

Erpurutxo ipuin klasikoaren bertsio oso pertsonalarekin gozatu
zuten Bergarako familiek atzo
arratsaldean, Paraiso Antzerkia
konpainiak eskainita. Adineko
aita baten eta horren semearen
arteko harremanaren gaineko
gorabeherak jarraitu zituzten
Zabalotegin elkartutako 40 bat
neska-mutikok.

Hausnartzeko ipuina
Ipuin klasikoa da Erpurutxo,
betikoa, ume gehienek ezagutzen

dutena, baina atzo ikusi zuten
antzezlanak ez zuen betiko horren
inolako antzik. Izan ere, bertsio
oso pertsonala aurkeztu zien
Paraiso Antzerkiak, harremanen

Harremanen
gaineko
gogoeta jarraitu
zuten 40 umek

gaineko gogoeta, hain zuzen,
abandonuaren gaineko hausnarketa.
Erpurutxo-ren istorioaren
bitartez adineko aita baten eta
horren semearen arteko harremana zelan aldatzen den guztiz
erakutsi zieten Zabalotegin elkartutakoei Aitor Fernandino eta
Peio Arnaez aktore bikainek.
Hala, neska-mutikoez gain ume
horiei lagun egitera joandako
gurasoek eta helduek ere gustura jarraitu zituzten istorioaren
gorabeherak, atzo.

'Erpurutxo' antzezlaneko pasarte bat, atzo, Zabalotegin. |

Josetxo Arantzabal
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Aranburu, Lasa eta Pagadi, Elgetan estreinatutako 'Potologuak' bakarrizketa saioaren estreinaldian. |

imanol soriano

Kronika

Istorio potoloekin ere barrezka
zuriñe v.d.m. | elgeta

Duela bi urtetako Bodologuak
lanaren jarraipena da Potologuak,
eta estreinaldia egin zuten egubakoitzean, Elgetako Espaloian.
Umorez tindatu zuten gaua Mikel
Pagadi, Egoitz Lasa eta Nagore
Aranburu hirukoteak.Eta Potologuak lanak ere jendea barrez
ipini zuen; asko izan ziren Espa-

loira bertaratutakoak eta umorezko saioari bikain erantzun
zieten ikus-entzuleek.

Gertuko egoerak
Bina bakarrizketa egin zituzten
bakoitzak: Pagadik opariak eta
tabernak izan zituen berbagai;
Lasak ostera, anai txikia izatea
zer den azaldu zuen umore kla-

bean eta bigarren bakarrizketan,
ostera, teknologiak izan zituen
hizpide; Aranburuk guraso izateari eta medikuei buruz egin
zuen berba.
"Potologuak ikusiz gero, hiru
aktoreak euren paperarekin eroso sentitzen direla nabaritzen da
da, beraiek idatzi dute-eta gidoia",
azaldu du Elgetara bertaratutako

fitxa
bakarrizketa
'potologuak': Nagore
Aranburu, Mikel Pagadi, egoitz
lasa
Estiloa: Umorea.
Non: Espaloia Kafe Antzokia.
Eguna: Egubakoitza, otsailak 21.
Iraupena: 60 minutu.

ikusleetariko batek. Euren bizipenetatik abiatutako bakarrizketak sortu dituzte eta bakarrizketa on batek behar duen osagaiak

ditu; horietatik garrantzitsuena,
ikus-entzuleak egoerekin identifikatuta sentitzea. Hala, Aranburuk, esaterako, honako bi galdera planteatu zituen: zergatik joan
behar da odola ateratzera gosaldu barik?, edo zergatik estaltzen
dugu pixa daraman ontzia aluminiozko paperarekin analisiak
egiten ditugunean?
Gainera, Elgetan elkartu zirenek umorista hauei esker badakite Euskal Herriko zazpi plagak
zeintzuk diren: surflariak, batukadak... eta beste bostak ezagutu
gura dituenak, hurrengo emanaldia ikus dezala!

Goiena Klubeko gaztetxoen hilabetea!
Goiena Klubeko etxeko gaztetxoek otsailean irabaz ditzakezuen sariak hauek dira. Hartu parte!

Patinetea
Arrasateko Loramendi Kirolak-ek
emandako kaleko patinetea.

Parte hartzeko:
Telefonoz: 943 25 05 05
E-postaz: kluba@goiena.com
.
WhatsApp: KLUBA [Patinetea edo jokoak] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira
.
zenbakira
07
00
69
688
zenbakia]
ren
[bazkidea
SMS: KLUBA [Patinetea edo jokoak]
Parte hartzeko otsailaren 25a baino lehen. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

fitxategi automatizatu baten sartuko direla.
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Taldearenedo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com
haiek zuzentzeko
Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko,

Euskara irabazle, denok irabazle!
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Folk, pop eta rock doinu goxoek busti
dute Antixena aste bukaeran
MobyDick bakarlariak zaleak bereganatu zituen, gitarrak eta ahots indartsuak lagun
Izaki Gardenak eta Malenkoniak pop eta rock doinuekin zipriztindu zuten zapatu gaua
kantuek girotu zuten gauaren
lehen zatia; tartean izan ziren
Zainak zain azken diskoko lehen
abestia, eta Itzuliko naiz. Kantariak berak aitortutako moduan
inolako azpikeriarik ez duten
abesti gardenak guztiak ere. Dena
den, arrakasta handia izan duten
abestiak, batez ere gaztetxoen
artean, ere ekarri zituzten gogora, Dena eta Sagarroia, esaterako.

Mirari Altube | oÑATI

Euskal pop doinuak gustuko
dutenek aparteko aste bukaera
izan dute Oñatiko Antixena gaztetxean. Egubakoitzean MobyDick
bakarlariaren gitarra doinuak
izan ziren protagonista, eta zapatuan, Jon Basagurenek gidatutako Izaki Gardenak eta Malenkonia laukote oñatiarra.

MobyDick intimoa
MobyDick-ek, Getxoko Eneko
Burzako bakarlariak, eman zion
hasiera pop eta folk doinuek bustitako aste bukaerari. 60 bat lagun
elkartu ziren Antixenan haren
ahots sakona eta gitarra doinuak
jarraitzeko gogoz, eta ez zien
hutsik egin. Urduri ekin ziola
emanaldiari aitortu zuen, arazo
bat tarteko hilabete batzuk zeramatzalako gitarra ukitu barik,
baina hasi orduko berotu zitzaizkion eskuak eta bete-betean sartu zen kontzertuan.
Kantu propioak, Cotard Delusion diskokoak gehienak, eta
abesti ezagunen bertsioak tartekatu zituen, horien artean bi
euskaraz. Bertsio horiek ere bere
egin zituen ahots sakon eta indartsuari esker, eta beste izaera bat
hartu zuten aski ezagunak ziren

Malenkonia, goxo-goxo

Izaki Gardenak taldeko kideak Antixenako oholtza gainean, zapatu gauean. |
kantuek, tartean Su Ta Gar taldearenak. Kontzertu intimoa,
gitarra doinuek eta ahotsak jantzitako ekitaldi biluzia, eskaini
zuen Getxokoak, eta ondo ezagutzen duten zaleek oso gustura
jarraitu zioten abesti batetik bestera egin zuen ibilbideari.

Imanol Soriano

Abesti gardenak
Zapatuko ekitaldia Izaki Gardenak taldeak jarri zuen martxan.
Jon Basaguren nafarrak gidatutako taldeak Amaieratik hasi
diskoa aurkeztu zien Antixenan
elkartutako musikazaleei; ez ziren
asko izan horiek, baina bai Gas-

teizko taldearen doinuak gustura jarraitu zituztenak. Bost beharrean lau taldekide izan ziren
taula gainean, Basagurenen gitarra bakarrik izan zelako, baina
kantuek ez zuten indarrik galdu,
ezta gutxiago ere. Hala, country
ukituak dituzten pop eta folk

Gauaren bigarren zatia herriko
musikariek girotu zuten, Malenkonia laukoteak, hain zuzen.
Lehen kontzertua eskaini zuten
gaztetxeko oholtzan, baita gustura jardun ere. Homo Homini
Lupus bigarren diskoko kantak
aurkeztu zituzten tartean,
Farenheit 451 eta Ipar Arrotza;
baina lehen diskokoak ahaztu
barik.
Poesiatik gertu dauden abesti goxoak batzuk, sakonak besteak
eta ilunak hurrengoak tartekatu
zituzten, beti gizakia protagonista dela. Rober Ferreiroren ahotsak,
batzuetan leun hurrengoan gogorrago, eta gitarra doinuek gidatu
zuten poliki-poliki indarra hartzen
joan zen kontzertua.

Jo eta sua dantzan jardun zuten
gaztetxoek Oihan Vegari jarraituta
Erdiguneko gazte txokoan irrati tailerra egin zuten lehenengo
Ohi baino gaztetxo gutxiago elkartu ziren, baina erritmo bizidunak
m.a. | arrasate

Irratiaren gaineko kontuak

Aparteko gonbidatua izan zuten
Arrasateko erdiguneko gazte
txokoan zapatu iluntzean: Oihan
Vega irrati esatari eta DJ ezaguna. Eta horrek ez zien hutsik
egin gaztetxoei. "Orain eskuak
gora, orain alboetara mugitu…",
halaxe, geratu barik aginduak
emanaz eta dantzariak animatuaz,
girotu zuen egoitza.
Ohi baino gazte gutxiago elkartu zen gazte txokoan, 14 urte
inguruko 35en bat neska-mutil.
Halaxe onartu zuten antolatzaileek
ere: "Iaz 100 bat izango ziren, eta
aurten ez dakigu zer gertatu den,
behar bada Realaren partidua?
Hala ere, elkartutakoak gogotsu
etorri dira eta giro ederra daukagu".

Irrati tailerra egin zuten gazteek
lehenengo, Oihan Vega gonbidatua lagun. Galderak eginez, irratiko sekretuen berri eman zien
bergararrak, eta disko jartzaile
lanetan izandako gorabeherak
ere berbetagai izan zituzten.

Irratiko
sekretuen berri
izan zuten
gaztetxoek
Oihan Vegari
galderak eginda

Gaztetxoek, baina, dantzarako gogoa zuten, eta behin hitz
jarioak bukatuta, makinak piztu,
musika martxan jarri eta gorputza astintzeko ordua iritsi zen.
"Adin honetan ohikoa den legez
neskak dantzan eta mutil gehienak alboan begira", zioen gazte
txokoko begiraleak.
Iluntasuna lagun, keak girotuta, moda-modako abestiak tarteko eta Vega DJak esandako
aginduei jarraituta neska koadrilak gogotsu jardun zuen dantzan: orain erritmo biziekin, gero
elkarri helduta lasai-lasai; orain
eskuak goian, gero burua aurrera…
Eta bien bitartean mutilak,
beste aldean, berriketan eta telefonoari begira.

Neska koadrila, Oihan Vegaren esanei jarraituta, dantzan. |

m.a.

Oihan Vega irrati esatari ezaguna DJ lanetan gazte txokoan. |

m.a.
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gure musika taldeak

Gaupa-Heroes laukotea. |

Gaupa
Heroes

jagoba domingo

"Rock-and-rollaren
birusa hedatzeko
asmoz sortu genuen
Gaupa-Heroes"
Punkaren jarrera, rock-and-rollaren arima eta poparen melodia batzen dituzte
Aggressive Combat, No Hope eta Krisis-eko taldekidez osatuta dago
jagoba domingo | aretxabaleta

Sex Pistols-ek Eddie Cochran-en
Something Else bertsioneatu zuen,
The Clash-ek Vince Taylor-en
Brand New Cadillac, Cock Sparrer
boskoteak Rolling Stones-en We
Love You eta New York Dolls-ek
Bo Diddley-ren Pills. 77ko punkak
rock-and-roll klasikoarekin izan
duen lotura begi bistakoa da.
Bada, gurean ere, No Hope, Krisis eta Aggressive Combat taldeetako kideek bat egin dute
50eko eta 60ko klasikoak biziberritzeko; hori bai, gure protagonisten filtrotik pasatu ostean

kantuek izaera propioa lortzen
dute. Gaupa-Heroes proiektu berri
eta interesgarriaren gainean hitz
egiteko, Mara abeslariarekin eta
Jauer gitarristarekin solasaldia
egin dugu.

Taldekide guztiak punk-rocka edo
street-punka jotzen duten taldeetatik zatozte; nolatan bururatu
zitzaizuen?
Gure kasuan, txikitatik etxean
rock-and-rolla entzun izan dugu.
Gurasoek disko bilduma polita
dute eta gaztetatik Creedence
Clearwater Revival, Rolling Stones edo The Beatles entzun izan

dugu etxean. Gaztetatik gure
buruari ezarritako estilo mugak
apurtu genituen aspaldi, eta gogoko dugun musika joaz dibertitzeko asmoz sortu genuen taldea.
Era batean ere, gure ingurukoak

"Abesti
klasikoen
berrirakurketa
egiten dugu"

hesiak apurtzera animatzen ditugu. Skinhead edo punk izatearren,
ez dago zertan musika mota bat
bakarrik entzun.

Noiz hasi zen Gaupa-Heroes?
Ideiarekin duela hiru bat urte
hasi ginen, Eslovenian tren geltoki batean geundela; baina Gaupa-Heroes joan den urtean jaio
zen. Lehenengo kontzertua Aretxabaletako txosnetan eskaini
genuen; Andramari jaietan. Kontzertua eskaini baino hilabete
batzuk lehenago osatu genuen
laukotea. Bateria jotzera Morris
animatu zen, eta baxu-jotzaile
lanetan Borgas. Borgas konbentzitzea ez zen oso erraza izan;
Krisis taldearekin nahikoa zuela
esaten zuen, baina egubakoitz
arratsaldea heltzen zenean hemen
zegoen gurekin lokalean jotzen.

Zein kantu jotzen dituzue eta nola
aukeratzen dituzue?
Hasieran, 50eko eta 60ko hamarkadako kantuak bakarrik jotzeko
asmoa genuen. Hala ere, denborarekin, ikusmira zabaldu egin
dugu; jotzen dugun kantu berriena, ordea, ZZ Top-en Sharp Dresed Man da, 1983koa. Bestela,
Elvis, Small Faces, The Who,
Chuck Berry eta The Beatles-en
kantuak jotzen ditugu.
Kantuak aukeratzeko orduan,
ez diogu bestelako garrantzirik
ematen, gustuko izatea da baldintza bakarra. Behin aukeratuta, azkartu egiten ditugu eta
kantuaren egitura errespetatuz
gure egiten dugu. Gitarraren
konponketak, adibidez, ez dira
guztiz berdinak izaten. Gure asmoa

ez da kantuen erreplikak sortzea,
ondo pasatzea eta ondo pasaraztea baizik.
Kantuak bilatzerakoan, gainera, hainbat sorpresa aurkitu ditugu bidean. Adibidez, George Thorogood-en If you don't start drinking
eta Top Box-en The Letter kantuak
ezustean aurkitu genituen eta
errepertorioan daude.

Orain, baina, bertsioak egitetik zuen
kantuak konposatzera egin duzue
salto.
Bai, era naturalean sortu zen.
Oraingoz, bi kantu propio ditugu,
Sunday Morning eta I've got
Enough, eta beste bi bidean daude. Horietako bat Esloveniako
tren geltokian idatzitakoa da.

Konposatzeko orduan zein irizpide
dituzue? Orain arte egin duzuenarekin aldea du-eta.
Influentziak bestelakoak izaten
saiatzen gara, bertsioak jotzerakoan
ere bai; kantu horien eskema eta
egitura ikasiz joan gara. Nahita
ezean, trikimailuak ikasten dira;
eta gure beste taldeen antzik baldin badu, alde batera uzten dugu.
Normalean Marak hitzak egiten
ditu eta nik[Jauer] erritmoak
ekartzen ditut lokalera. Gero,
lokalean, Borgasek bere lana egiten du eta zerbait gustuko ez badu,
argi uzten du; gainera, detaileetarako eta azken ukituetarako
erabaki onak hartzen ditu.

Estudioan sartzeko asmorik?
Gure artean adostu beharreko
kontua da oraindik. Gustatuko
litzaiguke, baina bertsioak grabatzea edo gure kantuak grabatzea
erabaki behar dugu!
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1. Etxebizitzak
101. Saldu
Aramaio. Aita Gabirel Jauregi
kalean 80 metro koadroko etxebizitza salgai. Garaje eta ganbararekin. 198.000 euro. Errentan
hartzeko aukera ere bai. 638 21
63 39
Aramaio. Toki argitsua. 105
metro koadrokoa: hiru logela,
egongela, sukaldea eta bi komun.
Sukaldea eta komunak guztiz
ekipatuta ditu. 18 metro koadroko garajea etxe azpian. Erabilgarriak diren 15 metro koadroko
ganbara. Interesa izanez gero
deitu zenbaki hauetara: 652 72
83 60 edo 945 44 53 52
Bergara. 40 metro koadroko
apartamentua salgai Zubieta
kalean. Eguzkitsua. 45.000
euro. Errentan hartzeko aukera
ere bai. Interesatuak deitu telefono honetara: 679 45 57 62
Boi-Taüll (Lleida). Apartamentua salgai. Aukera oso ona.
Etxe berria da eta estreinatzeke
dago. Jantzita. Eskiatzeko pistatatik oso gertu eta Aiguestortes parke naturalean bertan.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 625 70 84 20
Donostia. Hiru logela eta bi
komuneko etxebizitza salgai. 8.
solairua, dena kanpokaldera
begira eta eguzkitsua. 300.000
euro. Garajea aukeran. 630 08
24 17
Oñati. Pisu berria salgai Kurtzebide kalean. 90 metro koadrokoa. Trasteleku eta bi garajerako aukerarekin. Interesatuak
deitu telefono honetara: 651 70
92 57
Oñati. Roke Azkunen 72
metroko etxebizitza salgai. Lau
logela, sukaldea, egongela,
bainugela. Dena kanpoaldera
begira, balkoi batekin. Igogailua. Garajea aukeran. Interesatuak deitu telefono honetara: 656 00 84 92
102. Erosi
Bi pisuren bila Arrasaten.
Eraikin berean dauden bi pisu
erosiko nituzke erdialdean.
Prezio ekonomikoan. Interesatuak deitu telefono honetara:
675 70 24 17
103. Errentan eman
Aretxabaleta. Etxebizitza
ematen da errentan Araba Ibilbidean. Hiru logela, egongela eta
komuna. Jantzita. 650 06 00
57 edo 650 00 86 58
Arrasate. Arrasateko alde
zaharrean, logela bateko etxebizitza ematen da errentan.
Berokuntza eta igogailuarekin.
Guztiz berritua. 500 euro hilean.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 659 83 21 12
Oñati. Kurtzebide 1ean etxebizitza ematen da errentan. Hiru
logela, egongela, sukaldea eta
bi bainugela. 615 73 29 83
104. Errentan hartu
Arrasate. Etxebizitza behar dut
errentan. Hiru logelakoa, gutxienez. Partikular artekoa. Interesatuak deitu telefono honetara:
603 21 91 32
Arrasate. Logela bateko edo bi
logelako etxebizitza hartuko
nuke errentan hilabete baterako,
denbora gehiago luzatzeko
aukerarekin. laguntzen@gmail.
com
Bergara. Bergara erdialdean
etxebizitza hartuko genuke
errentan.Bikotea gara. 550 euro
ordain dezakegu gehienez ere.
Garajea baldin badu, 600 euro
baino gutxiagotan ere hartzeko
prest gaude. 675 70 06 96

Bergara. Logela bakarreko
etxebizitza errentan hartuko
lukeen mutil bergarar gazte bat
naiz. Gehienez ere 300 euro
ordainduko nituzke. Interesatuak
deitu telefono honetara: 606
83 82 15
Bergara. Bi edo hiru logelako
etxebizitza erretan hartu nahi
dut. 631 36 17 62
Debagoiena. Bi edo hiru logelako etxea alokatuko nuke. 500
euro inguru ordaintzeko prest
nago. 669 30 16 89
Oñati. Pisua hartuko nuke
errentan. Bi edo hiru logelakoa.
Deitu zenbaki honetara: 670 54
71 05
105. Etxeak osatu
Arrasate. Arrasate erdialdean,
logela bat ematen da errentan.
693 80 64 18
Arrasate. Uribe auzoan. Bi
pertsona gaude eta hirugarren
baten bila gabiltza. Pisua handia,
berokuntza, bi komunekin eta
etxetresna guztiak. Interesatuak
deitu telefono honetara: 657 72
51 65
Arrasaten logela ematen da
errentan. 200 euroren truke
logela ematen da errentan Arrasaten. 632 29 77 31
Bergara. Logela errentan ematen da sukaldea erabiltzeko
aukerarekin. Deitu otsailaren
23a baino lehen. Interesatuak
deitu telefono honetara: 637 18
07 23
Logela ematen da errentan.
Pertsona bat behar dut etxebizitza osatzeko. Garbia eta txukuna izatea beharrezkoa da.
Espazio komunak erabiltzeko
aukerarekin. 634 81 94 79
Oñati. Bi logela ematen dira
errentan duplex berri bat osatzeko. Plazatik gertu. Wifi konexioarekin. 656 74 29 49

2. Garajeak
202. Erosi
Autokarabana gordetzeko.
tokia erosi edo alokatu egingo
nuke Arrasaten, Aretxabaletan
edo Eskoriatzan. Tel.: 636 64
90 94
203. Errentan eman
Bergara. Bi plazako garaje bat
Bolun eta plaza bakarreko bat
Ibargarain. Itxiak. Interesatuak
deitu telefono honetara: 665 73
98 32

4. Lana
402. Eskaerak
Arrasate. Emakume euskalduna goizetan plantxa eta etxeko
lanak egiteko gertu. Interesatuak
deitu telefono honetara: 699
54 17 27
Arrasate. Esperientziadun
neska orduka edo egunez lanerako gertu: nagusi zein umeak
zaintzen eta garbitasunean.
Dendari ere aritutakoa naiz. 638
25 73 91 edo 943 79 80 05
Arrasate. Neska euskalduna
bulegoak, elkarteak, tabernak
eta abar garbitzeko gertu. 686
27 45 81
Arrasate. Neska euskalduna
gertu goizetan umeak zein nagusiak zaintzeko. 686 80 15 38
Bergara, Arrasate edo Oñati. Erizain laguntzaile ikasketak
dituen mutila nagusiak zaintzeko gertu. San Juande Diosen lan
egindakoa eta esperientzia
handikoa. Interesatuak deitu
telefono honetara: 943 78 62
19 edo 639 66 57 88
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Zure iragarkiak
Iragarkia jartzeko bideak:

943 25 05 05 | sailkatuak@goiena.com | www.goiena.net/sailkatuak
Egueneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
Goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.
Prezio berezia Goiena Klubeko bazkideendako
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).

ZERBITZARIA ETA SUKALDARIA
Eskoriatzako kafetegi-jatetxe baterako
zerbitzaria eta sukaldaria behar ditugu.
Ezinbestekoa esperientzia.
Bidali curriculuma: cafeteriacocina@gmail.com
Bergara. 49 urteko emakume
arduratsua edozein laneratako
prest. 606 24 79 09
Bergara. Bergarako emakumea
garbitasun lanetarako gertu.
Esperientzia eta informeak
dauzkat. 696 27 25 34
Bergara. Adin ertaineko emakumea, informeak dituena,
goizetanumeak eta nagusiak
zaindu zein etxeko lanak egiteko
gertu. 610 34 97 88
Bergara. Haur hezkuntza eta
psikopedagogia ikasketak
dituen neska esperientziadu-

na umeak zaintzeko gertu. Goiz
eta eguerdian edo orduka. 669
64 64 27
Bergara. Haur Hezkuntzako
graduko ikasketak dituen neska
euskalduna umeak zaintzeko
gertu. Esperientziaduna. 615 76
29 25
Debagoiena eta Debabarrena. Emakumea gertu arratsaldetan nagusiak zaindu eta
garbitasun lanak egiteko. 943
75 20 98 edo 620 77 30 09
Debagoiena. Esperientziadun
emakumea nagusiak eta umeak

zaintzen eta garbitasunean lan
egiteko gertu, egunez. Erreferentziak ditut, baita etxeko lanek
egiten ere. 631 06 51 28
Debagoiena. Neska arduratsua
arratsaldetan lan egiteko gertu.
610 84 94 85
Debagoiena. Bertako neska
nagusiak zaintzeko gertu. Baita
gauetan ere. 632 18 79 50
Debagoiena. Emakume arduratsua, esperientzia eta erreferentzia onekin, nagusien zaintza
eta abarretan jarduateko gertu.
Etxean bertan bizi izaten edo
bestela. 633 29 29 12
Debagoiena. Emakume euskalduna lan egiteko gertu. 606
50 25 67
Debagoiena. Emakumea
gertu nagusiak zaintzeko
orduka, baita umeak ere; garbitasun lanak ere egingo
nituzke: atarteak eta abar.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 639 02 00 81
Debagoiena. Emakumea lan
bila. Esperientzia daukat umeak
zaintzen, denetariko garbitasunak egiten, tailerrean, jatetxeaneta abar. 943 79 96 25 edo
647 10 58 72
Debagoiena. Emakumea
lanerako gertu. Eskarmentua
daukat nagusiak eta umeak
zaintzen. 673 78 08 99 edo
698 39 83 62
Debagoiena. Emakumea
lanerako gertu: nagusiak zaintzen, garbitasunak egiten eta
abar. Etxean bertan bizi izaten
edo bestela. Ordutegi malgua
dut. 602 69 31 56
Debagoiena. Emakumea
nagusi edo umeak zaintzen eta
garbitasun lanetan aritzeko
gertu. Orduka, egun erdiz edo
egun osoz, baina etxean bizi
izaten ez. 943 10 96 89 edo
671 18 50 83
Debagoiena. Emakumea
nagusiak eta umeak zaintzeko
gertu. Baita garbitasun lanetan
ere. Etxean bertan bizi izaten edo
bestela. 14 urteko eskarmentua
daukat. Interesatuak deitu telefono honetara: 634 11 31 09
Debagoiena. Emakumea
nagusiak zaintzeko gertu,
14:00etatik aurrera eta baita
gauetan ere. 637 18 07 23
Debagoiena. Emakumea
nagusiak zaintzeko gertu. 672
98 20 91
Debagoiena. Erizain laguntzailea nagusiak, laguntza behar
duten pertsonak edota gaixoak

zaintzeko gertu. Interesatuak
deitu telefono honetara: 602 51
67 28
Debagoiena. Gizonezkoa
gertu gauetan gaixoak ospitalean zaintzeko. 664 02 92 98
Debagoiena. Lan bila nabil.
Prest nago garbiketak egiteko ,
tabernetan jarduteko eta abar.
Tel.: 630 99 11 85
Debagoiena. Lan bila nabil.
Umeak edo nagusiak zainduko
nituzke, orduka edo etxean
bertan bizi izanda. Garbitasun
lanetarako ere gertu nago. 636
41 98 14 edo 631 28 22 03
Debagoiena. Mutil arduratsu
eta langilea nagusiak zaintzeko
gertu. Sukalde laguntzaile eta
baso, baserri eta abarrekin lotutako lanak ere egingo nituzke.
Interesatuak deitu telefono
hauetara: 658 74 94 63 edo
632 26 01 84
Debagoiena. Mutil arduratsua
lan bila dabil. Sukaldeko eta
geriatriako ikasketak ditut.
Sukaldari lanetan, garbitasun
lanetan edo nagusiak zaintzen
lan egingo nuke. Interesatuak
deitu telefono honetara: 633
28 81 24
Debagoiena. Mutila lanerako
gartu. Esperientzia daukat logistika arloan, banaketan eta igeltsaritzan. Gidabaimena eta
autoa dauzkat. Erabateko prestutasuna egutegi zein ordutegi
aldetik. 697 84 88 79 edo 632
70 69 95
Debagoiena. Mutila lanerako
gertu. Pertgsonen zaintzan,
garbiketan, tabernak, gidari,
mekanikari eta abar. Interesatuak
deitu telefono honetara: 636
60 48 51
Debagoiena. Mutila lorazain
jarduteko gertu. Esperientzia
daukat bai makinekin, mantenuan eta orokorrean, lorazaintza
lanetan. 654 12 06 19
Debagoiena. Mutila pertsonak
zaintzen edo sukalde laguntzaile jarduteko gertu. Legezko
paperak eguneratuta dauzkat.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 632 26 01 84
Debagoiena. Mutila prest
edozein lan mota egiteko. Interesatuok deitu telefono zenbaki
honetara: 610 12 49 64
Debagoiena. Nagusiak
zaintzen etxean bertan bizi
izaten lana egingo nuke.
Erreferentzia onak ditut eta
dokumentazioa egunean.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 619 18 81 86

Debagoiena. Nagusiak zaintzen lan egingo nuke, etxean
bertan bizi izaten edo orduka.
Garbitasun lanak ere egingo
nituzke eta baita umeak zaindu
ere. Astelehenetik ostiralera.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 682 31 97 37 edo
603 22 53 66
Debagoiena. Neska arduratsua
eta esperientziaduna umeak
zaintzeko, orduka garbiketak
egiteko, zein nagusiak lagundu
edo paseoan ateratzeko gertu.
695 73 87 95
Debagoiena. Neska espainiarra gertu nagusiak zaindu eta
etxeak garbitzeko. Esperientziaduna. 633 84 65 30
Debagoiena. Neska lanerako
gartu. Esperientzia daukat logistika arloan, denetariko garbitasunak egiten, sukalde laguntzaile zein nagusiak zaintzen. Erabateko prestutasuna egutegi
zein ordutegi aldetik. 632 70 72
89 edo 697 84 88 79
Debagoiena. Neska lanerako
gertu: sukalde laguntzaile, pertsonen zaintzan, garbitasunean
eta abar. Autoa daukat. Eskoriatzan bizi naiz baina Debagoiena
guztian lan egingo nuke. 636 11
23 40
Debagoiena. Neska nagusiak
edo umeak zaintzeko gertu
etxean bertan bizi izaten, egunez
edota orduka. 603 21 91 32
Debagoiena. Orduka lan egingo nuke etxeko lanak egiten
edota nagusiak zaintzen. Esperientziaduna naiz eta erreferentziak zein legezko paperak
dauzkat. 638 93 11 48
Debagoiena. Pertsonak zaintzeko gertu nago, etxean bertan
bizi izaten, egun osoz edo orduka. 602 64 68 17
Debagoiena. Zortzi urteko
esperientzia duen neska gertu
nagusiak zaintzeko, garbitasunean jarduteko edo sukalde
laguntzaile aritzeko. Oeduka zein
etxean bertan bizi izaten. 634
84 41 94
Emakumea lan bila.Garbitasunak egiten, zaintzaile, kamioi
gidari, banaketa lanetan, nagusiak zaintzen eta abar. Autoa eta
gidabaimena dauzkat. Euskal
Herri guztian lan egiteko gertu.
696 32 13 69
Gasteiz. Pertsona nagusiak
zainduko nituzke. Erreferentzia
onak dauzkat. 649 63 23 24
edo 633 52 95 02
Klinika laguntzailea. 20
urteko esperientzia duen klinika
laguntzaileak bere burua eskaintzen du pertsonak zaintzeko, bai
etxeetan bai ospitaleetan, egunez edo gauez. 609 98 02 52
edo 943 79 77 44
Lan ezberdinak. Lan ezberdinetan lagun zaitzaket: iturgin
lanak, margo lanak, garbiketa
lanak, mudantzaketa abar. Aurretik ibilia naiz mota horietako
lanak egiten. 631 29 77 31
Zaintza lanak. Debagoienan
pertsona helduak zainduko
nituzke, etxean edota ospitalean.
Garbiketa lanak ere egin ditzaket.
615 75 98 66

5. Irakaskuntza
501. Jaso
Programazioa. MUko lehen
mailako ikaslea naiz eta programazioan C++ lengoaian eskola
partikularrak emango dizkidan
norbait behar dut. 606 89 32
80 edo 610 33 67 04
502. Eman
Donostia. Psikologia ikasleak
umeei lengoaia, ingeles eta
matematika eskola partikula-

rrak ematen dizkie. Merke.
Antigua auzoan. Interesatuak
deitu telefono honetara: 679
74 00 61

7. Animaliak
701. Saldu
Behorra. Gainean ibiltzeko
behorra salgai. Oso mantsoa.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 695 73 67 61
703. Eman
Txakurra oparitu. Baserri
batean 5 urteko txakurra oparitu
gura dute. Etxeko zaindaria da.
20:00etatik aurrera deitu.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 677 78 37 72
Txakurra oparitu. Setter
Vitoron arrazako txakurra oparitu gura dut, ezin dudalako behar
bezala zaindu. Hiru koloretakoa.
Arra. Urtebete du. Kontaktua,
Javier. Interesatuak deitu telefono honetara: 695 75 52 70

8. Denetarik
802. Erosi
Tableta erosiko nuke. Interesatuak deitu telefono honetara:
656 75 76 98
804. Hartu
Bizikletak. Erabiltzen ez dituzun edo botatzeko dauzkazun
bizikletak jasoko nituzke. Berdin
da zein egoeratan dauden. Bila
joango nintzateke. Inaki. Interesatuak deitu telefono honetara:
699 06 23 95
805. Trukatu
Korrika egiteko zinta gimnasia egiteko beste aparatu bategatik aldatuko nuke. Interesatuak
deitu telefono honetara: 615 79
51 89
806. Galdu
Ahoko zerula. Ahoko zerula
galdu nuen urtarrilaren 23an,
eguenez, ilunkaran. Arrasateko Maalako biribilgune inguruan galdu nuen. Aurkitu
baduzu, eskertuko nuke zenbaki honetara deitzea: Interesatuak deitu telefono honetara: 943 71 46 50
Audifonoa Bergaran. Asteazken arratsaldean, otsailaren
5ean, diru-zorroa galdu nuen
Bergarako San Martin Agirre
eskola aurrean. Bi txartel eta
audifonoa zeuden barruan.
Topatuz gero deitu zenbaki
honetara, mesedez: Interesatuak
deitu telefono honetara: 605 72
50 85
Patinetea Bergaran. Torpedo
markako patinetea desagertu
da. Horia eta gurpil urdinekin.
Interesatuak deitu telefono
honetara: 665 70 64 46
808. Bestelakoak
Sagardotegira. Martxoaren
8an, sagardotegira joateko
asmoz, autobus bat betetzeko
Arrasate edo inguruko beste
talde batzuen bila gabiltza. Gu
8 bat pertsona gara. 943 77
04 86

9. Harremanak
904. Bestelakoak
Informatika-ingelesa. Informatika eta sare-sozialen erabileran lagunduko didan norbait
behar dut. Trukean ingeles eskolak emango nizkioke.Interesatuak deitu telefono honetara:637
52 89 83
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etxeko sukalderaino

Pello Zabala | Frantziskotarra
Aizpururekin, Aristirekin eta Euzkitzerekin bazkalduko luke gustura
Ardozalea da; ardo gazteak gustatzen zaizkio, batez ere

"Mizkina nintzen txikitan, baina jale
ona naiz egun, esker onekoa"
oihana elortza | oñati

Mizkina zen Pello Zabala txikitan
eta kolore gorriko jakiak, esaterako, ez zituen probatu ere egiten;
tomatea jaten Oliten ikasi zuen,
gaztaroan. Egun, baina, edozer
jaten du. Sukalde inguruko galderak ez ezik, bestelakoak ere
lasai erantzun ditu Arantzazutik,
etxetik.

Zein da Pello Zabala? Nolakoa?
Amezketan jaiotako landarea,
Arantzazuko mendira etorria eta
landatua. Han gustura hazi eta
itzala ematen duena.

Ze harreman duzu sukaldearekin?

Arantzazuko Ama Birjina kuttuna izan da gurean. 8 urte inguru
nituela erabaki nuen hona etortzea. Hemen bazuten behatoki
txiki bat. Gandiaga topagunean
ere beste bat jarri zuten eta Euskadi Irratia sortu zutenean proposatu zidaten ze eguraldi egiten
zuen esateko, egunero. Joxerra
Gartziarekin hasi nintzen horretan eta gero konturatu nintzen
irratia ona zela Arantzazuren

gaineko propaganda egiteko. Eta
gaur arte.

Ze meteorologo miresten duzu?
Jose Inazio Usabiagari kasu handia egiten nion.

Frantzisko Aita Santua hiru berbatan deskribatu, mesedez.
Oso ondo prestatuta dago gauza
handiak egiteko, apaltasunetik.

Frantziskotarra ez bazina?
Ez dut beste inon ikusten nire
burua. Uriarteren taldeetako baten
egongo nintzateke.

Zer maite duzu zure bizimoduan?

aukeran...

Seminarioan geundela gosaria
prestatzen nuen sukaldariak jai
zuenean, ordutik hona... gutxi.
Jale ona naiz, ordea, esker onekoa.

Iratxoek hiru desira betetzeko aukera eman dizute...

Zer prestatzen duzu ondo?

Gertu ditugun gaixo eta edadetuak
alai mantentzea, herri hau bakean
bizi izaten utz dezatela eta presoak
eta iheslariak etxeratzea.

Edozein motatako tortilla.

Zure bizitzako anekdotaren bat?

Zertara gonbidatuko zenuke lagun
onena? Non?

Teologia ikasten genuen sasoian,
19, 20, 21 urte genituela, amuarrainak errekan harrapatzen
ikasi nuen. Ikaragarri gustatu
zitzaidan, eta arratsalde batean
36 harrapatu nituen.

Ez zait askotan tokatu hori.

Eta etsairik handiena?
Bere gustuko platera ahalik eta
ondoen prestatuko nioke hari.

Norekin izango zenuke jatordu bat?
Zergatik?
Andoni Aizpuru eta Urko Aristi
albo banatan eta Xabier Euzkitze
parean. Ondo pasatuko genuke.

Zabala, Arantzazun, joan den egubakoitzean. |

o.e.

Frantziskotar bizimodua, egunerokotasuna.

o.e.

Lehen platera: Entsalada.
Bigarrena: Berduren menestra.
Postrea: Irlandesa edo eskozesa.
Edatekoa: Ardoa, eta aukeratzekotan,
gaztea.

Zergatik frantziskotar?

Bizimodu honetan ezinbestekoa
da...
Arnasa.

Damu zara...
Ezertaz.

Zer errepikatuko zenuke?

"Arratsalde batean
36 amuarrain
harrapatu nituen
errekan, eskuekin"
Gehiena.

Zerk beldurtzen zaitu?
Oraingoz, ezerk.

Lanetik etxera iritsi berritan, sofan
eseri eta...
Ez dut ohitura hori. Lehen, kirolak ikusten nituen sofan eserita,
baina futbola jarraitzeari aspaldi utzi nion eta pilota ere alde
batera utzita dut. Gainera, beti

daukat zerbait egiteko eta sofak
denbora kentzen du. Esate baterako, asko gustatzen zait irakurtzea, liburuetarako izugarrizko
pasioa daukat. Paseatzea ere gustukoa dut...

Nora ospa egingo zenuke gustura?
Liebanara joan izan naiz beti,
Potes ondora (Kantabria). Han,
gainera, inork ez nau ezagutzen
eta kanpoan egiten ditudan
paseoak edo irakurraldiak lasai
egiten ditut.

Ze ohitura/esaldi/aholku konpartituko zenuke elkarrizketa honen
irakurleekin?
Ez uzteko eguna azkar pasatzen,
asko balio duela.

patriziaren gutizia
Patrizia Vitelli

Fitxa
Denbora: 90 minutu.
Zailtasuna:

Hirugihar, gazta
eta tipula Quichea

osagaiak
Ore hautsia; etxean
egindakoa bada, hobeto.
Hiru arrautza.
Hirugihar ketua, 150 g.
Esne-gain likidoa,
kozinatzekoa, 200 ml.
Emmental gazta, 150 g.
Tipula handi bat.

G

aurko errezeta honekin, zeuen
ipurdiak jarlekutik altxaraztea lortuko dut, halakoa da,
gozoa eta arrakastatsua emaitza…
quichea da. Nire oheburuko blog
leialaren arabera (JaviRecetas)
Lorraine quicheak hirugiharra
dauka, Vosgienneak gazta eta
Alsacienneak tipula. Nire errezeta proposamena hiru horien arteko nahasketaren emaitza da.
Bestalde, barazki-jaleak baldin
bazarete, porruekin eta ahuntz
gaztarekin egin dezakezue, gozo
-gozoa aterako da hori ere.

Tarta gazia
Quichea tarta gatzia da. Jatorria
sukaldaritza frantsesean dauka.
Izena, berriz, Kuchen berbatik
datorkio, Lorenatik, baina alemaniar jatorria du eta pastela da
haren esanahia.

Hirugihar, gazta eta tipula quichea.

Prestaketa
1. Juliana eran txikitu eta izerdia
botatzen jarriko dugu tipula su
baxu-baxuan, gutxienez, 45
minutuan, kolore polita hartu arte.
2. Molde baxu bat ore hautsiarekin
forratu eta labean sartu behar
da, gorritu arte. 10-15 minutu
180 graduan.
3. Hirugihar ketua tiratan frijitu
eta gazta birrindu egingo dugu.
Ontzi batean hiru arrautzak
irabiatu behar dira,
esne-gainarekin batera, eta
erdi-egositako tipula, frijitutako
hirugiharra eta birrindutako
gazta gehitu. Guztia ondo
nahastu eta ore hautsia duen
moldera bota behar da.
4. Labean 180 graduan 15
minutuan egon behar du,
barrukoa ondo egin eta gogortu
arte. Gertu noiz dagoen jakiteko,
labana sar daiteke, eta hura
garbi ateratzen denean, eginda
dago.
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Jabetza Intelektualaren Legea erreformatu
eta isunak gogortu egin ditu Wert-ek
Urratzeak 300.000 eurorainoko isunekin zigortu ahal izango dituzte
jon berezibar | arrasate

Ministroen Kontseiluaren oniritziarekin bere bidea egiten segitzen du Espainiako Jabetza Intelektualaren Legeak. Kultura
Ministerioaren ardurapean, Jose
Ignacio Wert ministroak "egileen
posizioa sendotzeko" egindako
ahalegina nabarmendu du eta
azaldu du egungo legearen barruko muga zehatz batzuen barnean
eginiko erreforma dela. Hala,
Wert ministroak agindu du are
erreforma zabalagoa lantzen
dihardutela, "testuinguru digitalari erabat egokituko zaiona".
Erreforma horrekin, jada, jabetza
intelektualaren urratzeak 300.000
eurorainoko isunekin zigortuko
dira, hasteko. Horrekin, Espainiako Gobernutik azpimarratu
dute "pirateria-ren aurka" egitea
dela helburua. Gauzak horrela,
joandako otsailaren 14an sartu

zen indarrean erreforma, eta
horrekin batera isun berriak.

Muga zehatz eta sendoak
Ministroen Kontseiluak argi berdea emandako testuak muga
zehatzak ezartzen dizkie edukien
kopia pribatuari, ilustrazioari
eta eduki batzaile direlako horien
funtzionamenduari. Horrekin
lotuta eta alor akademikoan gerta litezkeen arazoen aurrean,
argibideak izateko aipu eta ilustrazio lizentziei buruzko irizpideak
argitzen dira. Royalty moduan
ezagutzen diren eskubideei dagokienez, 50 urtetik 70 urtera areagotzen ditu epeak, Europako
zuzentarauekin bat eginik.

Hainbat berritasun
Berritasunak ere badakartza
testu berriak, eta, horrez gainera, zeresana sortu dutenak. Erre-

forman aintzat hartzen dira
hedabideak eduki sortzaile bezala eta horiei ere, euren albisteak
erabilita, eskubideak urratuz
gero, konpentsazio eskubidea
aintzatesten zaie.

'Sinde legea'-ren itzal luzea
Aurreko legearen ahalmena areagotu egiten du erreforma berriak,
oro har. Hala, Sinde lege bezala
ezagun egindako horren Jabetza
Intelektualaren Batzorde polemikoari eskumen gehiago ematen dizkio eta erabiltzailea zuzenean identifikatzeko ahalmena
eman, hori behar izatekotan.
Bada, Interneteko erabiltzaileen babeserako elkarte eta talde askok zalantzan jarri dute
erreforma berria. "Internet kriminalizatzeko" ahaleginak salatu eta erabiltzaileak babesik
gabe utziko dituela diote.

Facebookek 19 milioi dolar ordainduko dizkio Whatsappi. |

goiena

Whatsapp mezularitza zerbitzua
erosi du Facebookek
jon moñux | arrasate

Marck Zuckerberg estatubatuarraren Facebook enpresak
13.800 milioi euro (19 milioi
dolar) ordainduko ditu erosketagatik. Hala ere, Whatsapp
aplikazioak zerbitzu independente bezala jardungo du aurrerantzean ere. Mezularitza zerbitzuaren asmatzaile Jan Koum
ukrainarra, beraz, Facebooken
kontseilura batuko da denbora
gutxi barru.
Salmentaren operazioa ez
da bete oraindik, eta ordainketa hiru zatitan egingo da ondorengo egunetan. 4.000 milioi
dolar eskudirutan ordainduko
ditu Facebook sare sozialak,
12.000 milioi akziotan eta 3.000

milioi RSU akziotan (Restricted
Stock Unit).

Zerbitzu bera
The New York Times egunkariak
jakinarazi duenez, duela pare
bat urte hasi ziren Facebooken
eta Whatsappen arteko negoziazioak. Whatsappeko arduradunen arabera, helburua haztea
eta hedatzea da, baina zerbitzua
"independente eta autonomo"
mantenduko dela dio Brian
Actonek, mezularitza zerbitzuko sortzaileetako batek.
Bestalde, aplikazioak publizitaterik sartu gabe jarraituko
duela jakinarazi die Whatsappek munduan dituen ia 500
milioi erabiltzaileei.

Samsung Galaxy S5 modelo berriak hartz-marken
identifikazio sentsorea ekarriko duela aurreratu dute
iPhone 5S-aren berritasun nagusia izan zena Samsungek ere bere
goi mailako gaman ekarriko du, filtrazioen arabera. Bartzelonako MWC erakustazokan aurkeztuko ei dute. Botoi nagusiaren
azpian letorke kokatuta sentsore berria eta zortzi hatz-marka
identifikatzeko ahalmena izango luke gailu berriak, atzamar
bakoitzari funtzio berezia esleitzeko aukerarekin.

Wert eta, alboan, Sinde ministro ohia. |

Aplikazio 'maltzurrek' %34ko
hazkundea izan dute Androiden
Sistema eragilerik erasotuena da Googlerena
j.b. | arrasate

Kaspersky Lab-ek urtarrilean
bertan amaitu zuten ikerketa
batek dio %34ko hazkundea izan
dela Androiderako aplikazio maltzurren kopuruan; zifra zehatzetan, 10 milioi aplikaziotik gora.
Itxuraz normalak diruditen aplikazioetan kode maltzurra txertatu eta eskuko telefonoak eta
tabletak software "maltzurrarekin"
kutsatzeko sarbidea lortzen dute
garatzaileek, eta, kasu gehienetan,
erabiltzaileek datu pertsonaletara sartzeko atea zabaldu. Sistema
eragilerik erasotuena da, hain

Soinu bidezko segurtasun enpresa baten jabe
bilakatu da Google, berrikuntza bide bezala

blogspot

zuzen, gaur egun Googleren jabetzakoa den Android, munduko
erabiliena.

Neurriak hartzea, onena
Prebentzio neurrien artean komeni da ezarpenetan zenbait aukera desgaituta izatea hirugarrenek
sistema eragilera sarbiderik izan
ez dezaten. Hala ere, edozein
aplikazio berri instalatzerakoan,
betiere, komenigarria litzateke
baldintzen onarpenean zein aukera ematen diren irakurri eta,
zalantza egiten den kasuetan,
instalazioa etetea.

Nintendo NESen
emuladorea,
iOSentzat prest
j.b. | arrasate

Nintendoren jolas klasikoetan
iPhone eta iPadetan ibili ahal
izateko emuladorea ipini dute
sarean, nabigatzailetik bertatik erabilgarri dagoena.
Gainontzeko euskarrietatik
egiten den moduan, Webn.es
helbidera nabigatzailetik sartuta, ditugun ROMak Dropbox
lainoko biltegira jaso eta lotu
egin behar dira bi kontuak
jolasak erabili ahal izateko.
Jolasa leku birtualetik bertatik abiaraziko da eta Nintendoren jolas klasikoak aurki
daitezke bertan.

Soinu bidezko identifikaziorako segurtasun aplikazioak diseinatzen dituen Slicklogin enpresa israeldarra erosi du Googlek.
Frekuentzia handiko soinuen bidez erabiltzaileak identifikatzeko
sistema garatu du enpresak. Soinu horren bidez hainbat gailu
komunika daitezke, baina erabiltzaileak berak ezer entzuteke.

Bing bilatzailearen osasun eta kirol gehigarria
eskuragarri dago probetarako Windows Phone 8an
Bing bilatzailearen osasun eta kirol gaietarako gehigarriak lehen
urratsak Windows 8 mahaigainerako sistema eragilean eta Windows RT bertsioan egin zituen. Orain, probetarako, Windows
Phone-n ere aurki daiteke, sistema eragilearen zortzigarren
bertsioan, hain zuzen ere.

'Bloom.fm' streaming musika zerbitzuak hileko
harpidetzak jarri ditu eskuragarri
Bloom.fm musika streaming zerbitzari ingelesak libera baten
truke hilabeteko mugarik gabeko harpidetza abiatu du. Horrez
gain, hilabeteko epean iraungitzen diren 20 abesti jaisteko aukera ere ematen du zerbitzu berriak, nobedade bezala, alokairuko
musika zerbitzu bezala.
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tele-begi

goIena telebista
IMANOL
GALLEGO

ASTELEHENA, 24

MARTITZENA, 25

EGUAZTENA, 26

ARRASATE IRRATIA
EGUENA, 27

EGUBAKOITZA, 28

Guda
garaia

E

z, ez naiz Siria edo Afrikan egunero gertatzen
diren triskantzen gainean arituko. Guda hau
gertukoagoa da eta kaotikoa
beharrean, katodikoa da. Prime time telebista kateentzako
txokolatezko tarta gozo bat da
eta audientzia lortzeko lehian
guztiak balio omen du.
Joan den astelehenean
denboraldiko guda garrantzitsuenetako bat ikusi genuen.
Telecincok B&b estreinatu
zuen eta Antena3ek aldi berean
Velvet. Biek egun osoa ezkutuko promozioan egon ostean,
informatibo osteko zatia lotsagarria iruditu zitzaidan. Bi
kate pribatuek audientzia
banatu nahi izan zuten, edo
nirekin edo nire kontra.
Telencincok, Jesus Vazquezen eskutik, premierea
zuzenean eskaini zuen, eta El
Hormigueron aldiz, Velvet telesaileko bi izar izan ziren.
Vasile koitadua, martitzen
goizeko kafea mikatz samarra
egingo zitzaion, ze Antena3ek
astindu ederra eman zion-eta.
Bi milioiko aldea atera eta
eguneko shareari buelta ematea lortu zuen. Aitortzen dut,
nik ere zalantza ugari izan
nituela, eta bi kateek nire begi
niniengan eragindako presioaren ostean, azkenean, Chicoteren Pesadilla en la cocina
ikustea erabaki nuen.

'Harmailatik'

'Auzorik auzo'

'Erakuslehio'

'Berriak'

Moda berbagai

Antzuolaren futbol
partidua eta Urrezko
Aizkoraren finalerdia
izango dira saioko gai
nagusiak. | 19:30

Mireia Bikuñarekin,
Antzuolako Uzarraga
auzoa ezagutuko dugu
Debagoiena Zuzenean
saioan. | 20:00

Aste honetan, Arrasateko Aldedi burdindegia bisitatuko du
Amaia Txintxurreta
kazetariak. | 20:00

Egunak emandako
albiste nagusienen
errepasoa egingo du
Monika Belastegi aurkezleak. | 14:30

Egubakoitzero
moduan, modak bere
tartea izango du Debagoiena Zuzenean programan. | 20:00

12:00 Debagoiena zuzenean

12:00 Ikusi irratia: Ordiziarock

12:00 Erreportajea: Hazitik garbi

12:00 Erreportajea: Slow fashion

12:00 Ur eta lur

13:00 Ikusmira: Gaztelu zahar

12:50 Ikusmira: Segundo Olaeta

12:30 Klaketa

12:30 Atik Zra

12:30 Atik Zra

13:05 Aizank!

13:15 Ikusmira: Segundo Olaeta

13:30 Ikusmira: Gaztelu zahar

13:25 Zorion agurrak

13:30 Debagoiena zuzenean

13:45 Ikusmira: Zeramika tailerra

13:30 Kantari

14:30 Berriak

14:00 Debagoiena zuzenean

14:00 Debagoiena zuzenean

15:00 Tripa-zorri

14:30 Berriak

14:30 Berriak

15:30 Debagoiena zuzenean

15:00 Harmailatik

16:30 Berriak

15:30 Onein: Arroz krematsua

17:00 Kantari

15:55 Zorion agurrak

17:30 Ikusmira: Gaztelu zahar

16:00 Debagoiena zuzenean

txokoa

txokoa

15:00 Harira
16:00 Debagoiena zuzenean
16:30 Berriak
17:00 Kantari

16:30 Berriak

17:30 Klaketa

17:50 Ur eta lur

17:00 Atik Zra

18:30 Berriak

18:00 Tripa-zorri

19:00 Erreportajea

18:30 Berriak

19:30 Harmailatik

19:00 Pedalka

20:00 Debagoiena zuzenean

19:30 Kantari

20:30 Berriak

20:00 Debagoiena zuzenean

18:15 Ikusmira: Zeramika tailerra
18:30 Berriak
19:00 Harira
20:00 Debagoiena zuzenean
20:30 Berriak
21:00 Debagoiena zuzenean

21:00 Debagoiena zuzenean

20:30 Berriak

21:30 Berriak

21:00 Debagoiena zuzenean

22:00 Harmailatik

21:30 Berriak

22:00 Pedalka

22:30 Debagoiena zuzenean

22:00 Harira

22:30 Debagoiena zuzenean

23:00 Berriak

23:00 Berriak

23:00 Berriak

23:30 Gurean gaur

23:30 Gurean gaur

23:30 Gurean gaur

23:50 Debagoiena zuzenean

23:50 Debagoiena zuzenean

23:50 Debagoiena zuzenean

00:20 Harmailatik

00:20 Harira

00:20 Pedalka

21:30 Berriak

txokoa
13:50 Zorion agurrak
14:00 Debagoiena zuzenean
14:30 Berriak
15:00 Pedalka
15:30 Onein: Berenjena beteak
16:00 Debagoiena zuzenean
16:30 Berriak
17:00 Bideo klipak
17:40 Ur eta lur
18:10 Ikusmira: Zeramika tailerra
18:30 Berriak
19:00 Pedalka
19:30 Kantari
20:00 Debagoiena zuzenean
20:30 Berriak
21:00 Debagoiena zuzenean
21:30 Berriak
22:00 Erreportajea: Hazitik garbi
22:30 Debagoiena zuzenean
23:00 Berriak
23:30 Gurean gaur
23:50 Debagoiena zuzenean

13:30 Kantari
14:00 Debagoiena zuzenean
14:30 Berriak
15:00 Ikusmira: Asmo txarrak
15:20 Tripa-zorri
15:50 Zorion agurrak
16:00 Debagoiena zuzenean
16:30 Berriak

'Harira' telebista
saioaren berri bihar
Eneko Azkaraterekin
Goiena telebistak bihar, martitzena, estreinatuko duen
Harira saioaren berri emango digu gaur Eneko Azkarate
kazetariak. Herri ordezkariak
elkarrizketatuko ditu Azkaratek, astero, telebistan, eta
lehenengo gonbidatua Arrasateko alkate Inazio Azkarragaurizar izango da.

Skunfunk kamiseta
zozketatuko dugu
egubakoitzean
Datorren egubakoitzean Skunfunk kamiseta bere poltsatxoarekin zozketatuko dugu.
Hori lortu gura izanez gero,
deitu 943 25 05 05 telefono
zenbakira edo, bestela, idatzi
mezu bat eskaera eginez irratia@goiena.com helbidera.
Hartu parte zozketan eta zorte on!

17:30 Klaketa
18:15 Erreportajea
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
23:50 Debagoiena zuzenean
00:20 Tertulia

Aratusteak, 'Arrasate
Andredetan' eta beste
gai batzuk astean
Aratusteak gainean izanik
horixe izango da astean landuko dugun gai potoloetako
bat, baita hainbat herritako
egitarauen berri eman ere.
Horrekin batera, astean
aurkeztuko duten Arrasate
Andredetan ekimena eta egunotan banatzen hasiko diren
Gida 2014ren berri jasoko dugu
irratian.

tele-albisteak

Arrasateko alkatearekin emango zaio
hasiera 'Harira' -ren denboraldi berriari

Dokumental baten bueltan izango
da aurrerantzean 'Tertulia' saioa

Herritarrek hainbat bide izango dituzte programan parte hartzeko

Larraitz Zeberiok aurkeztuko du eztabaida
saioa eta egubakoitzetan emitituko da

txomin madina | arrasate

t.m. | arrasate

Aste honetan hasita, martitzenero Debagoieneko alkate baten
bisita jasoko du Goiena telebistako Harira saioak.
Inazio Azkarragaurizar izango da saioaren denboraldi berria
estreinatuko duena. Eneko Azkaratek egingo dizkio galderak
platoan, baina gainerako indar
politikoek eta herritarrek ere
izango dute euren iritzia eta galderak egiteko aukera. Horretarako hainbat bide izango dira:
e-posta (harira@goiena.com);
Twitter (#harira); eta baita telefono bidezko deiak zein Whatsapp
eta Telegram bidezko mezuak
ere (688 69 00 17). Astelehena
izango da galderak, kexak edo
iradokizunak bidali ahal izateko
azken eguna.

Tertulia saioari esker, egubakoitzak eztabaidarako, debaterako egunak izango dira aurrerantzean Goiena telebistan.
Larraitz Zeberiok aurkeztuko du saioa, eta berezitasun
batekin dator: saio bakoitzean
gaurkotasuneko gaiak lantzen
dituen euskarazko erreportaje
bat emango dute, eta horren
ingurukoa izango da tertulia.

Larraitz Zeberio. |

goiena

Tuterako ikastola
Eneko Azkarate, Harira saioaren aurkezlea. | goiena

Hasieran, astean behin
Lehenengo programak astean
behin izango dira, eta Arrasateko
alkatearen ostean, Bergarakoaren

txanda izango da. Martitzenetan
22:00etan eta 00:20ean emitituko
da Harira, eta hurrengo egunean,
15:00etan eta 19:00etan.

Lehenengo saioan Badira bagara izango da eskainiko den
dokumentala, Tuterako Argia
ikastolari buruzkoa. Gaiari
buruz berba egiteko, dokumentaralen egileetako batez gain,
ikastola gertutik ezagutzen duten
bi debagoiendar ere egongo

dira: Pili Igartua, Argia ikastolako guraso eta lehendakari
izandako bergararra; eta Sara
Nuñez, Argia ikastolan lanean
ibilitako irakasle arrasatearra.
19:00etan, 22:00etan eta 00:20ean
emitituko da Tertulia.
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zorion agurrak

Arrasate
Naiara Oroiz Muñez
Martxoaren 2an, 7 urte.
Zorionak, Naiara! Zu zara
gure etxeko artista! Oso
ondo pasatu zure
urtebetetze egunean!
Musu potolo bat etxeko
guztien eta, bereziki,
Nerearen partetik.

Antzuola
Goiatz Atxa Irizar
Otsailaren 23an, 3 urte.
Zorionak, potxola, danon
partetik, batez ere,
Marenen partetik! Muxu
potolo bat.

Arrasate
Alaitz Gamito Bengoa
Otsailaren 28an, 12
urte. Zorionak, prin! 12
urte hauek zoragarriak
izan dira! Etxekoen
partetik, jarraitu horrela!

Oñati
Eritz Cerqueira
Otsailaren 27an, 3 urte.
Zorionak, maitea. Ondo
pasatu zure urtebetetze
eguna. Zure gurasoen
eta Nahiaren partetik.
Muxu asko.

Arrasate
Eder Luengo eta Luken Ugarteburu
Ederrek otsailaren 23an, 7 urte eta Lukenek martxoaren
2an, 13 urte. Zorionak eta muxu handi-handi bat etxeko
guztien partetik, bereziki Aisha eta Kairena.

Bergara
Aitor Irizar Galarraga
Otsailaren 21ean, urtebete. Zorionak, txapeldun!
Urtebete! Besarkada eta patxo handi-handiak etxeko
danon eta, bereziki, Julenen partetik. Asko maite
zaitugu!

Arrasate
Maider Villar Iriarte
Otsailaren 20an, 8 urte.
Zorionak, Maider! Ondo
pasatu zure egunean.
Muxu handi bat etxeko
guztien partetik.

Bergara
Laiatz Agirre Igarza
Otsailaren 26an, 3 urte.
Zorionak, txapeldun!
Patxo handi-handi bat
eta zorionak beti...
etxeko danon partetik.

Bergara
Igor Larrañaga Agirre
Otsailaren 25ean, 4 urte.
Zorionak, rubio! Patxo
potolo bat etxekoen eta,
bereziki, Eleneren
partetik.

Arrasate
Unax eta June Urzelai Olabe, eta amama Jovita Elortza
Unaxek eta Junek otsailaren 16an egin zuten urtebete,
eta amama Jovitak –birramona– otsailaren 15ean 90
urte! Zorionak hiruroi!!!

Arrasate
Maider Irazola Mungia
Otsailaren 20an, 8 urte.
Zorionak, Maider maitia!
Neskatila ederra zara! Oso
ondo pasatu zure egunean,
ondo ospatu lagunekin eta
familiarekin eta muxu
pila-pila bat etxekoen
partetik.

Aretxabaleta
Irune Orueta
Dominguez
Otsailaren 19an, 3 urte.
Zorionak, printzesa,
familia guztiaren
partetik! Oso ondo
pasatu zure urtebetzean.
Muxu handi bat!

Arrasate
Danel Zabala
Muruamendiaraz
Otsailaren25ean,5urte.
Zorionak,handikote!Bost
urtetxojadanik.Ondo-ondo
ospatuetagordebizkotxozati
batguretzat.Patxo
handi-handibatetxekodenen
partetik.

Aretxabaleta
Aner Zugasti
Otsailaren 25ean, 8 urte.
Zorionak, txapeldun! Jada
zortzi urte! Azkenean
heldu da zure eguna.
Ondo-ondo pasatu zure
eguna. Mila-mila patxo
Enekoren, aitaren eta
amaren partetik.

Bergara
Aitor de Benito Obeso
Otsailaren 24an, 20
urte. Zorionak,
Debenight! Egun on-ona
pasatu daizula! Patxo
handi-handi bat
Eibarretik!

Bergara
Ane Alberdi Sanz
Otsailaren 23an, 5 urte.
Zorionak, Ane!
Ondo-ondo pasatu zure
urtebetetze eguenean.
Muxu handi bat familia
guztiaren partetik.

Aretxabaleta
Ainhoa Zubillaga
Garcia
Otsailaren 22an, 6 urte.
Zorionak, polit hori! Eta
laztan handi-handi bat
amamaren, aitaitaren
eta izeba Itxaroren
partetik.

Antzuola
Ekhi Cabo Mundiñano
Otsailaren 22an, 4 urte.
Zorionak, txapeldun! Lau
urte egin ditu jada gure
mutiko handiak! Muxu
handi bat aitatxoren,
amatxoren eta Inarren
partetik.

Aramaio
Izaro Ezpeleta
Etxeberria
Otsailaren 22an, 4 urte.
Zorionak, printzesa!
Muxu potolo-potolo bat
etxeko danon partetik!

Oñati
June Barrena Bikuña
Otsailaren 21ean, 5 urte.
Zorionak, printzesa!
Marrubizko besarkada
erraldoia Markelen,
Leireren eta Eiderren
partetik. Pa!

Bergara
Nora Perez Zabaleta
Otsailaren 19an,
urtebete. Zorionak eta
urte askotarako, politx
hori, familia guztiaren
eta bereziki Eleneren,
Eriken, Jurgiren eta
Aneren partetik!

Bergara
Haizea Sánchez
Roman
Otsailaren 19an, 3 urte.
Zorionak, printseza!
Muxu erraldoi bat etxeko
danon partetik, bereziki
tata Noemi. Ondo-ondo
pasatu zure egunian!

Aretxabaleta
Jabier Gaztañaga
Otsailaren 18an, 42
urte. Lehenguneko
pastak oso gozuak azen
baina gaztai hori ardau
botila batekin probauko
guke. Zorionak bezeroen
partetik eta jarraittu beti
bezain alai.

Arrasate
Ikerne Garcia
Otsailaren 15ean, 18
urte. Zorionak zure
familiaren partetik.
Muxu handi bat!

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.

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

Ordezkaritzak
Etor zaitez Goienaren ordezkaritzaren batera.

Hortik aurrera jasotakoak
hurrengo astean
argitaratuko ditugu.
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jaiotakoak

Oihane Gorosarri Zuazubiskar

Maite Megia Carballo

Nahia Rodriguez Lazkano

Aroa Blazquez Dominguez

Yeray Hernandez Franco

Eskoriatza 3,010 Kilo. Otsailaren 17a.
Gurasoak: Maider eta Haritz. Argazkian,
Oihane jaioberria gurasoekin batera.

Arrasate Kilo. Otsailaren 13a. Gurasoak:
Mabel Linda eta Efrain. Argazkian, Maite jaioberria aitarekin.

Bergara 3,200 Kilo. Otsailaren 20a. Gurasoak: Itxasne eta Javi. Argazkian, Nahia
aitarekin eta ahizpatxoarekin batera.

Aretxabaleta 3,110 Kilo. Otsailaren 19a.
Gurasoak: Mari eta Victor. Argazkian,
Aroa amaren besoetan.

4,200 Kilo. Otsailaren 21a. Gurasoak:
Kerly eta Jose Angel. Argazkian, Yeray
amaren besoetan.

Guraso berriei EROSKI hipermerkatuaren partetik,

zorionak!
Eroskik zuen lehen beharretarako,

OPARIA*

egingo dizue Goiena Klubeko bazkide zaretenoi.

Lier Toston Lopez de Bergara

Aitor Atxa Ugarte

Amets Etxegarai Azkarate-Askasua

3,410 Kilo. Otsailaren 15a. Gurasoak:
Maria eta Raul. Argazkian, Lier jaioberria gurasoekin.

Angiozar (Bergara). 2,700 Kilo. Otsailaren 14a. Gurasoak: Lierni eta Aitor.
Argazkian, Aitor jaioberria sehaskan.

Sara-Bergara 3,500 Kilo. Otsailaren
15a. Gurasoak: Maitane eta Patrick.
Argazkian, Amets goxo goxo

Arrasateko hipermerkatua

Musakola 11 ARRASATE
Tel.: 943 71 10 30
* Debagoieneko ospitalean jaiotzen direnentzat
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Hotz handia egiten
duenerako jolasa
Nork ez du Tetris jolasa ezagutzen?
Oso praktikoa ez dirudien arren,
zale amorratuek dagoeneko izotzezko piezak egin ditzakete.

www.quelovendan.com

Ahobero

"Niretzako, LGTBk
esan nahi du lepra,
gonorrea, bakteriak
eta tuberkulosia "
Yahya jammeh | gambiako presidentea

Eguraldia
Max. 14º

Kezkagarria da oso Afrikako
agintariek erakusten duten homofobia: Ugandan bizi osorako kartzela zigorra ezarri gura diete
homosexualei, eta Gambiako
presidenteak, alboko esaldiaz
gain, esan du animaliak balira
bezala jazarriko dituela.

Bihar hodeiak ugariak izango
dira, baina ateri eutsiko dio
egun osoan.

www.elpais.es

euskalmet.net

Min.

3º
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Hamarrekoa

biharamuna

Txomin Arana Valentziara, lasterketa batera bidean harrapatu dugu Ereñoko moto gidaria; sei urterekin
Espainiako Txapelketan korritzen zuen eta aurten lehen aldiz hartu du parte Dakarrean

| txomin madina

"Garrantzia amaitzeak zeukan, postuan ez nuen pentsatu"
1. Hilabete pasa da Dakarra amai-

6. Zure herriaren babesa, Ereño-

tu zenetik. Nahikoa atseden hartuta Hegoamerikatik bueltan?

rena, ez da nolanahikoa izan...

Sekulakoa izan da. Joan aurretik
bazkari bat egin genuen, niri
laguntzeko diru apur bat biltzeko
ere bai. Bueltan, aireportuan izan
nituen zain, eta herrian egin zidaten harrera ere polita izan zen.

Bai. Oso nekatuta etorri nintzen,
asko kostatu zitzaidan errekuperatzea. Eskuan ere min hartuta
egon naiz, eta oraindik ere guztiz
ondo ez dagoen arren, prest nago
berriz lehiatzeko.

7. Dakarra pasata, non dituzu

2. Lasterketan zenbat aldiz iku-

jarrita begiak orain?

Espainiako eta Europako Moto-kros
txapelketetan egongo naiz. Une
honetan Valentziara noa, lehenengo lasterketara: ezin izan dut oso
ondo prestatu baina ikusiko dugu;
amaituz gero, pozik. Espainiakoan
sekulako maila dago, ea lehenengo hamabosten, ahal bada hamarren artean egoterik dudan.

si zenuen zeure burua arriskuan?

Birritan. Lehenengo, bederatzigarren etapan, gasolinaren bonbak funtzionatzeari utzi zionean.
Bigarrena, azken aurreko etapan:
kolpea izan nuen eta pentsatu
nuen ezin izango nuela motorra
konpondu.

3.

Sailkapenean, 56.a. Badu
garrantzirik?

8. Noiz igo zinen lehen aldiz bi

Niretzako garrantzia amaitzeak
zeukan... Ez nuen pentsatu ere
egin zenbagarren postuan amaitu ahalko nuen; postuan pentsatu ere ez nuen egin.

gurpilen gainera?

Bost edo sei urterekin. Erretegi
baten zirkuitu bat zegoen, eta
han hasi nintzen quad txiki batekin. Ordutik aurrera, beti motor
gainean.

4.

Zer izan da zailagoa: lasterketa amaitzea edo lasterketan
parte hartu ahal izatea?

9. Motorrak ematen du egunero

Niretzat, lasterketa amaitzea,
baina klubeko kideentzat eta
lagundu didaten guztientzat,
irteera puntuan egotea. Horretan
sekulako esfortzua egin dute, nik
egin dudana baino handiagoa.

Ez, bizitzeko, nik aparte lan egiten dut lantegi baten. Hemendik
bizi, lau edo bost biziko dira, oso
onak.

5.

Berriz parte hartzeko gogoarekin geratu zara?
Bai; okerrago pasatu izan banu,
akaso ez, baina esperientzia ona
izan dut, baita zortea ere.

jateko?

makila magikoa baneuka...

"Moto-kroseko zirkuitu eder
bat egingo nuke Euskal
Herrian, denok disfrutatu eta
entrenatzeko toki bat izateko"

agm

10.

Zuek ibiltzen zareten moduan
ibiltzeko, ero puntu bat derrigorrezkoa da?
Ez dakit nik... Apur bat bai, baina gehiegi ere ez da ona: nahiko
garrantzitsua da burua bere
lekuan mantentzea.

AInhoa
Larrañaga

Iraunkeria

E

uskaraz –tasun eta -eriek
amaierek, zentzu oso
desberdina ematen diote berbei. Harrotasun
-harrokeria; handitasun-handikeria; berdintasun-berdinkeria;
iraunkortasun-iraunkeria.
Erabakiak hartzea beti da
zaila, zeresanik ez, gure bizitzan
ardatz diren arloetan hartu
beharra egokitzen zaigunean,
lanez aldatzea, bizilekuz aldatzea,
bikote harremana haustea …
Ez dira erabaki errazak. Horrelakotan, arazoari ihes egiteko
tentazioa izaten dugu eta ez-ikusiarena egiten dugu, erosoagoa delako, epe motzean behintzat. Erakunde edo enpresetan
ere gertatzen da, hainbat erabaki gogor hartzea ekiditen dugu
–aldaketa esanguratsuak egiteaausardia eskatzen dutelako eta
erabaki horiek ez hartzeko izaten dugun aitzakia izaten da,
hobe dela gauzak daudenetan
lagatzea, bake edo armonia faltsuaren izenean. Gauza bera
bizitza pertsonalean ere, iraun
arazten ditugu egoerak; erosoak
direlako, babesten gaituztelako
eta erabakia hartu ostean zer
gertatuko den ez jakiteak, ziurtasun eza sortzen duelako.
Erabaki zailak, aldaketa
sakonak dakartzate askotan.
Baina, erabaki horiek ez hartzea
ere erabakitzea da. Erabakitzeak
eraldatzen gaituen neurri
berean, eraldatzen gaitu ez
erabakitzeak ere. Eta, arazoaren aterabidea atzeratzen besterik ez gabiltza.

