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2014ARRASATEKOBASERRIKO

PRODUKTUENAZOKA
09:00-14:00 Seber Altube Plaza

HILEKO 3. ZAPATUAN
Antolatzailea: Laguntzailea:

uztailak 19
irailak 20
urriak 18

azaroak 15

julEN IrIONdO  |  arrasate

2009an iritsi zen Emaus Arrasa-
tera, eta ordutik hona emandakoak 
bata bestearen izenari are estua-
go lotzeko norabidean egindako 
urratsak izan dira. Bigarren esku-
ko arropa denda izan zen aurre-
na; gune berria egokitu eta lehen-
goez gain altzari eta bestelakoak 
saltzen hastea gero; eta Nafarroa 
etorbidea utzi –hasieratik gaur 
arte han izan da Emaus– eta 
Musakolara lekualdatzea orain 
–Udalak utzi dio tokia, prezio 
sinbolikoarekin, 25 urterako–, 
leku aldaketa soila baino gehia-
go izan denarekin. Azalera han-
diagoa, aukera berriak, berrera-

bilpenaren alde eta gizarte baz-
terkeriaren kontra diharduen 
fundazioarentzat.

"Ekocenterrak [aurrez Donos-
tian eta Irunen dituzte], guretza-
ko, lan espazioak izateaz gain, 
bigarren eskuko produktuen sal-
menta puntu izateaz gain, beste 
zerbait ere badira, kontzeptu bat 
dira", dio Gizarteratzerako ardu-
radun Nerea Kortajarenak Arra-
sateko gune berrian oraindik 
hutsik ikus daitekeen espazio 
zabal bat erakusten digula, Emau-
sen beste jardueretako bat azal-
tzeko: "Formazioa eta lan gaita-
sunekin erlazionatutako progra-

mak eta zerbitzuak martxan 
jartzea da gure asmoa. Guk beti 
egiten dugu lan bazterketa egoe-
ran dauden pertsonekin, eta gure 
asmoa zentzu horretan izaten da 
pertsona hauei gaitasun eta tre-
bezietan garatzeko aukera ema-
teko espazioak sortzea: tailerrak 
egiten ditugu, formazio progra-
mak, orientazio programak, eta 
horientzako egokitutako espazio 
bat izango da hau", dio lekua 
seinalatuz. 

Elkarlanerako asmoa 
Jarduerari dagokionez berrikun-
tza nagusietakoa hori, bi solai-

ruko eraikinean behekoan, bil-
tegia ere egongo den lekuan 
–jasotako materiala sailkatu eta 
atontzeko lekua–, Sindesperdicio 
markako osagarriak egiteko –jos-
te lanetarako– tailerrarekin bate-
ra. Eta goiko solairuan dituzte 
salgai iragarki-banderatxoekin 
egindako osagarriok eta gaine-
rakoak –goiz eta arratsaldez; 
zapatuetan, goizez–: arropa, libu-
ruak, jostailuak, altzariak eta 
etxerako beste hainbat gauza eta 
gailu, bigarren eskukoak –berta-
ra eraman daitezke edo 943771871 
zenbakira deitu–. 

Leku aldaketarekin, langile 
kopurua ere aldatuko da: sei ziren 
orain arte, eta bi gehiago izango 
dira aurrerantzean, Emausek 

bere buruari ezarritako beste 
helburuetako batean urratsa egi-
nez: "Hemen lanean ari diren 
behargin guztiak langileak dira, 
kontratatuta daude, edozein enpre-
satan bezala, eta beraien berezi-
tasun bakarra da laneratzeko 
zailtasun bereziak dituzten per-
tsonak direla, nahiz eta gaur egun 
kontzeptu hori nahikoa zabala 
den", dio Kortajarenak, egungo 
egoeran "zailtasun berezi horiek" 
dituena "jende asko eta asko" 
dela gaineratuz. 

Eta Emausen asmoa bada ahal 
den neurrian are jende gehiago-
ri ematea lanerako aukera: "Iru-
ditzen zaigu Ekocenterra martxan 
doan neurrian eta beste dinami-
ka bat eta dimentsio batzuk har-
tzen dituen neurrian enplegua 
sortzeko moduan ere egongo dela". 
Seinale ona litzateke, berrerabil-
penerako deia erantzun baikorra 
jasotzen lebilkeela ere esan nahi 
bailuke. 

Eta honetan guztian beste 
batzuekin batera jardun nahi du 
Emausek: "Gure asmoa da ber-
tako eragileei irekitako co-wor-
king-erako eta elkarlanerako 
espazioak sortzea baita ere". 
"Herriaren kohesioan eta komu-
nitatea sortzen" euren ekarpena 
egin nahi dute, eta "bailaran eta 
Arrasaten eragile aktibo izan":  
"Ilusio handiz heltzen diogu erron-
ka berriari".

Bigarren eskuko denda ekocenter bilakatu dute

Formaziorako gunea ere izango da, lehengoaz gain

Bi langile gehiago ditu, eta behar ditzake gehiago 

emaus: beste eredu 
batera bidean urratsa 
aurrera, arrasaten  

Emausen Ekocenterra, Arrasateko Bidekurtzeta kalean, Musakola auzoan.  |   j.I. Dendan dituzten altzarietako batzuk.  |   j.I. Eskiekin eta lorontzi bihurtutako katiuskekin egindako apaingarria.  |   j.I. Sindesperdicio markako osagarriak, iragarki-banderatxoekin eginak.  |   j.I. Armairua –dagoeneko salduta–.  |   j.I.

IsABEl fERnAndEz 

"Irailetik nabil Emausen. 
Langabezian nengoela, saiatu 
nintzen formatzen. 
Lan-poltsa baten sartu 
nintzen, postua atera zen, 
elkarrizketa egin eta aukeratu 
egin ninduten. Emausek era 
guztietako langileak ditu, 
baita langile formatuak ere. 
Laneratzeko aukera ematen 
duen enpresa da lanpostu bat 
eskaintzen dizun heinean, 
baina, bizi dugun garaian eta 
egoeran, beste edozein 
enpresa pribatutan gertatzen 
den bezala. Pozik nago 
lanarekin, dagoen 
mugimenduagatik; askotariko 
jendea etortzen da. Bigarren 
eskuko denden kultura gero 
eta handiagoa dugu. Eta ari 
gara aurreiritziak galtzen ere".

Larruzkoak barik, kafe zakuz eginikoak
Aurreko eguaztenean inauguratu zuten Arrasateko Ekocenterra, 
eta ordezkari politikoek izan zuten aukera bertan aurki 
daitezkeenak ikusteko eta kasuren batean probatzeko ere; 
adibidez, argazkiko jarleku horixe: egitura, bestela zabortegian 
amaituko zukeena; eta gainerakoa kafe zakuz egina: "Bidezko 
merkataritzako kafe zakuak dira, ze hori ere edukitzen dugu 
kontuan: beste kontsumo mota bat posible dela eta beste era 
bateko harremana izan dezakegula ekoizleekin". Beraz, erabat 
berrerabilitako gauzekin egina, dotorea eta erabilgarria, eta mezua 
ere baduena. Eta egileek ere merezi dute aipamena, 
birgizarteratzeko Emausen zentroetan egiten dituzte-eta 
halakoak, aurretik "kalean eta bazterketa egoeran" zeuden 
pertsonek, Nerea Kortajarenaren arabera.

Eta, adibidez, ordezkari politikoen hitzalditxoetarako 
erabilitako atrila ere kaxoi-altzari bat izan zen: "Agerraldi asko 
egiten ditugu, baina lehen aldia dut horrelako atril batekin, eta 
ohore bat da; segun eta ze mentalitate, lotsagarrikeria irudi 
zekiokeen baten bati. Baina hau da egin beharrekoa; hau harro 
egoteko kontua da. Eskerrak eman dizkigu gaur Emausek 
[511.000 euro jarri ditu Aldundiak Ekocenterrerako], baina 
eskerrak geuk eman behar dizkizuegu zuei, arazo bat ekiditen 
laguntzen duzuelako", zioen Ingurumen diputatu Iñaki Errazkinek.

Arrasateko alkatea eta Gipuzkoako Ingurumen diputatua.  |   IratI goItIa

EsAnAk

"Herri honen 
kohesioan parte 
hartu nahi dugu 
Ekocenterretik"

n e r e a  ko r ta j a r e n a   |   E m A u S

Bideoa ikusteko:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.

EkocEntERREko lAngIlEAk

"Emausek ditu era 
guztietako langileak, 
baita formatuak ere"

"Birgizarteratze 
kontratu batekin sartu 
nintzen, INEM bidez"

"Badut esperantza 
hau bukatzean beste 
zerbait aurkitzeko"

IñIgo PAndo doRAlBA BERgARA 

"Ni INEM bitartez sartu 
nintzen, birgizarteratze 
kontratu batekin. Bi urte 
neramatzan lanik gabe; 
Gureak-en egon nintzen 
lanean sei hilabetez, eta 
handik irtetean deitu zidaten 
hemendik. Aurretik pintore, 
errebarbatzaile... gauza 
askotan ibilia naiz. Emausen 
pozik nago, lanean nago eta 
ez da gutxi; lan ona egiten du 
Emausek birziklatzeari 
dagokionez, eta baita 
birgizarteratzean ere. Jende 
askok ditu laneratzeko 
zailtasunak. Hemen ibiltzeak 
ez dakit lagunduko didan 
besterik aurkitzen; krisia 
pasatzen bada... Esperientzia 
hartzeko balio izan dit 
behintzat".

"Iragarki bat ikusi nuen: 
pertsona bat behar zuten 
josteko, Sindesperdicio 
markako poltsak egiteko. 
Lanik gabe nengoen, 
baldintzak betetzen nituen 
eta onartu egin ninduten. 
Asko gustatzen zait lana; asko 
gustatzen zait jostea. Zazpi 
urte daramatzat Arrasaten, 
eta, lan egin izan dudan arren, 
inoiz ez dut kontraturik eduki. 
Hemen gauza asko ikasi ditut, 
etorkizunerako asko balioko 
didatenak; ze arlo 
desberdinetan ibili naiz: 
arropekin, altzariekin...; 
edozertan moldatu ahal 
izango nintzateke. Badut 
esperantza uztailean hau 
bukatzean beste zerbait 
aurkitzeko".
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julEN IrIONdO  |  arrasate

2009an iritsi zen Emaus Arrasa-
tera, eta ordutik hona emandakoak 
bata bestearen izenari are estua-
go lotzeko norabidean egindako 
urratsak izan dira. Bigarren esku-
ko arropa denda izan zen aurre-
na; gune berria egokitu eta lehen-
goez gain altzari eta bestelakoak 
saltzen hastea gero; eta Nafarroa 
etorbidea utzi –hasieratik gaur 
arte han izan da Emaus– eta 
Musakolara lekualdatzea orain 
–Udalak utzi dio tokia, prezio 
sinbolikoarekin, 25 urterako–, 
leku aldaketa soila baino gehia-
go izan denarekin. Azalera han-
diagoa, aukera berriak, berrera-

bilpenaren alde eta gizarte baz-
terkeriaren kontra diharduen 
fundazioarentzat.

"Ekocenterrak [aurrez Donos-
tian eta Irunen dituzte], guretza-
ko, lan espazioak izateaz gain, 
bigarren eskuko produktuen sal-
menta puntu izateaz gain, beste 
zerbait ere badira, kontzeptu bat 
dira", dio Gizarteratzerako ardu-
radun Nerea Kortajarenak Arra-
sateko gune berrian oraindik 
hutsik ikus daitekeen espazio 
zabal bat erakusten digula, Emau-
sen beste jardueretako bat azal-
tzeko: "Formazioa eta lan gaita-
sunekin erlazionatutako progra-

mak eta zerbitzuak martxan 
jartzea da gure asmoa. Guk beti 
egiten dugu lan bazterketa egoe-
ran dauden pertsonekin, eta gure 
asmoa zentzu horretan izaten da 
pertsona hauei gaitasun eta tre-
bezietan garatzeko aukera ema-
teko espazioak sortzea: tailerrak 
egiten ditugu, formazio progra-
mak, orientazio programak, eta 
horientzako egokitutako espazio 
bat izango da hau", dio lekua 
seinalatuz. 

Elkarlanerako asmoa 
Jarduerari dagokionez berrikun-
tza nagusietakoa hori, bi solai-

ruko eraikinean behekoan, bil-
tegia ere egongo den lekuan 
–jasotako materiala sailkatu eta 
atontzeko lekua–, Sindesperdicio 
markako osagarriak egiteko –jos-
te lanetarako– tailerrarekin bate-
ra. Eta goiko solairuan dituzte 
salgai iragarki-banderatxoekin 
egindako osagarriok eta gaine-
rakoak –goiz eta arratsaldez; 
zapatuetan, goizez–: arropa, libu-
ruak, jostailuak, altzariak eta 
etxerako beste hainbat gauza eta 
gailu, bigarren eskukoak –berta-
ra eraman daitezke edo 943771871 
zenbakira deitu–. 

Leku aldaketarekin, langile 
kopurua ere aldatuko da: sei ziren 
orain arte, eta bi gehiago izango 
dira aurrerantzean, Emausek 

bere buruari ezarritako beste 
helburuetako batean urratsa egi-
nez: "Hemen lanean ari diren 
behargin guztiak langileak dira, 
kontratatuta daude, edozein enpre-
satan bezala, eta beraien berezi-
tasun bakarra da laneratzeko 
zailtasun bereziak dituzten per-
tsonak direla, nahiz eta gaur egun 
kontzeptu hori nahikoa zabala 
den", dio Kortajarenak, egungo 
egoeran "zailtasun berezi horiek" 
dituena "jende asko eta asko" 
dela gaineratuz. 

Eta Emausen asmoa bada ahal 
den neurrian are jende gehiago-
ri ematea lanerako aukera: "Iru-
ditzen zaigu Ekocenterra martxan 
doan neurrian eta beste dinami-
ka bat eta dimentsio batzuk har-
tzen dituen neurrian enplegua 
sortzeko moduan ere egongo dela". 
Seinale ona litzateke, berrerabil-
penerako deia erantzun baikorra 
jasotzen lebilkeela ere esan nahi 
bailuke. 

Eta honetan guztian beste 
batzuekin batera jardun nahi du 
Emausek: "Gure asmoa da ber-
tako eragileei irekitako co-wor-
king-erako eta elkarlanerako 
espazioak sortzea baita ere". 
"Herriaren kohesioan eta komu-
nitatea sortzen" euren ekarpena 
egin nahi dute, eta "bailaran eta 
Arrasaten eragile aktibo izan":  
"Ilusio handiz heltzen diogu erron-
ka berriari".

Bigarren eskuko denda ekocenter bilakatu dute

Formaziorako gunea ere izango da, lehengoaz gain

Bi langile gehiago ditu, eta behar ditzake gehiago 

emaus: beste eredu 
batera bidean urratsa 
aurrera, arrasaten  

Emausen Ekocenterra, Arrasateko Bidekurtzeta kalean, Musakola auzoan.  |   j.I. Dendan dituzten altzarietako batzuk.  |   j.I. Eskiekin eta lorontzi bihurtutako katiuskekin egindako apaingarria.  |   j.I. Sindesperdicio markako osagarriak, iragarki-banderatxoekin eginak.  |   j.I. Armairua –dagoeneko salduta–.  |   j.I.

IsABEl fERnAndEz 

"Irailetik nabil Emausen. 
Langabezian nengoela, saiatu 
nintzen formatzen. 
Lan-poltsa baten sartu 
nintzen, postua atera zen, 
elkarrizketa egin eta aukeratu 
egin ninduten. Emausek era 
guztietako langileak ditu, 
baita langile formatuak ere. 
Laneratzeko aukera ematen 
duen enpresa da lanpostu bat 
eskaintzen dizun heinean, 
baina, bizi dugun garaian eta 
egoeran, beste edozein 
enpresa pribatutan gertatzen 
den bezala. Pozik nago 
lanarekin, dagoen 
mugimenduagatik; askotariko 
jendea etortzen da. Bigarren 
eskuko denden kultura gero 
eta handiagoa dugu. Eta ari 
gara aurreiritziak galtzen ere".

Larruzkoak barik, kafe zakuz eginikoak
Aurreko eguaztenean inauguratu zuten Arrasateko Ekocenterra, 
eta ordezkari politikoek izan zuten aukera bertan aurki 
daitezkeenak ikusteko eta kasuren batean probatzeko ere; 
adibidez, argazkiko jarleku horixe: egitura, bestela zabortegian 
amaituko zukeena; eta gainerakoa kafe zakuz egina: "Bidezko 
merkataritzako kafe zakuak dira, ze hori ere edukitzen dugu 
kontuan: beste kontsumo mota bat posible dela eta beste era 
bateko harremana izan dezakegula ekoizleekin". Beraz, erabat 
berrerabilitako gauzekin egina, dotorea eta erabilgarria, eta mezua 
ere baduena. Eta egileek ere merezi dute aipamena, 
birgizarteratzeko Emausen zentroetan egiten dituzte-eta 
halakoak, aurretik "kalean eta bazterketa egoeran" zeuden 
pertsonek, Nerea Kortajarenaren arabera.

Eta, adibidez, ordezkari politikoen hitzalditxoetarako 
erabilitako atrila ere kaxoi-altzari bat izan zen: "Agerraldi asko 
egiten ditugu, baina lehen aldia dut horrelako atril batekin, eta 
ohore bat da; segun eta ze mentalitate, lotsagarrikeria irudi 
zekiokeen baten bati. Baina hau da egin beharrekoa; hau harro 
egoteko kontua da. Eskerrak eman dizkigu gaur Emausek 
[511.000 euro jarri ditu Aldundiak Ekocenterrerako], baina 
eskerrak geuk eman behar dizkizuegu zuei, arazo bat ekiditen 
laguntzen duzuelako", zioen Ingurumen diputatu Iñaki Errazkinek.

Arrasateko alkatea eta Gipuzkoako Ingurumen diputatua.  |   IratI goItIa

EsAnAk

"Herri honen 
kohesioan parte 
hartu nahi dugu 
Ekocenterretik"

n e r e a  ko r ta j a r e n a   |   E m A u S

Bideoa ikusteko:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.

EkocEntERREko lAngIlEAk

"Emausek ditu era 
guztietako langileak, 
baita formatuak ere"

"Birgizarteratze 
kontratu batekin sartu 
nintzen, INEM bidez"

"Badut esperantza 
hau bukatzean beste 
zerbait aurkitzeko"

IñIgo PAndo doRAlBA BERgARA 

"Ni INEM bitartez sartu 
nintzen, birgizarteratze 
kontratu batekin. Bi urte 
neramatzan lanik gabe; 
Gureak-en egon nintzen 
lanean sei hilabetez, eta 
handik irtetean deitu zidaten 
hemendik. Aurretik pintore, 
errebarbatzaile... gauza 
askotan ibilia naiz. Emausen 
pozik nago, lanean nago eta 
ez da gutxi; lan ona egiten du 
Emausek birziklatzeari 
dagokionez, eta baita 
birgizarteratzean ere. Jende 
askok ditu laneratzeko 
zailtasunak. Hemen ibiltzeak 
ez dakit lagunduko didan 
besterik aurkitzen; krisia 
pasatzen bada... Esperientzia 
hartzeko balio izan dit 
behintzat".

"Iragarki bat ikusi nuen: 
pertsona bat behar zuten 
josteko, Sindesperdicio 
markako poltsak egiteko. 
Lanik gabe nengoen, 
baldintzak betetzen nituen 
eta onartu egin ninduten. 
Asko gustatzen zait lana; asko 
gustatzen zait jostea. Zazpi 
urte daramatzat Arrasaten, 
eta, lan egin izan dudan arren, 
inoiz ez dut kontraturik eduki. 
Hemen gauza asko ikasi ditut, 
etorkizunerako asko balioko 
didatenak; ze arlo 
desberdinetan ibili naiz: 
arropekin, altzariekin...; 
edozertan moldatu ahal 
izango nintzateke. Badut 
esperantza uztailean hau 
bukatzean beste zerbait 
aurkitzeko".
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t.M.  |  oñatI

Laugarren urtez egin zuten zapa-
tuan Oñatin Fan Hemendik! egu-
na eta herriko eta Debagoieneko 
jendeak ez ezik, urrunagotik 
joandakoek ere hartu zuten par-
te antolatutako ekitaldietan; esa-
terako, Azpeititik edo Altsasutik 
joandakoek. 

Hainbat berrikuntza izan dira 
aurten Fan Hemendik! egunean, 
eta antolatzaileek balorazio posi-
tiboa egin zuten. "Oso gustura 
gaude. Goizeko jolaspoteoak, esa-
terako, erantzun ona izan du. 

Bazkaltzeko ia 400 pertsona elkar-
tu gara, eta tabernetan egindako 
kontzertuak ere oso ondo joan 
dira. Egin dugun flashmob-ak 
eguna borobildu du" adierazi du 
Fan Hemendik! batzordeko kide 
den Julen Romaratezabalak. 

'flashmob' jendetsua
Flashmob-a izan da, hain zuen 
ere, Guardia Zibila Oñatitik eta 
Euskal Herritik joateko eskatzea 
helburu duen egunaren berri-
kuntza deigarrienetako bat. 
19:30ean abituta Fan hemendik. 

Utzi bakean leloa zeraman pan-
kartarekin manifestazioa Guardia 
Zibilaren kuartelera heltzean 
egin zuten, Ertzaintzaren begi-
radapean. Egurra Ta Kitto tal-
dearen Errefusa abestia erabili 
zuten flashmob-erako, eta aipa-
tzekoa da taldekoak ere bertan 
egon ziren. 

Flashmob-a bukatzean, berriz 
ere indartu ziren txistuak eta 
Guardia Zibila joan dadin eska-
tzeko oihuak; ondoren, aurrera 
jarraitu zuen manifestazioak, 
txosnagunean amaitu zen arte.

'Flashmob' jendetsua egin dute oñatin guardia Zibila 
herritik eta euskal herritik joan dadin eskatzeko

Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean egin zuten flashmob-a.  |   t.m.

txOMIN MAdINA  |  arrasate

Kantuan hasi eta bukatu zuten 
egubakoitz arratsaldean Josu 
Uribetxeberriaren egoera salatu 
eta bere askatasuna eskatzeko 
Arrasaten egindako manifestazioa. 
Berau deitu zuten Euskal Preso 
eta Iheslarien Eskubideen Alde-
ko Herri Bilguneko kideen esa-
netan, mila pertsona inguru batu 

ziren bertan, bai Arrasatekoak 
eta baita kanpokoak ere.

Uribetxeberria, balkoian
Herriko erdigunetik egin zuten 
ibilbidean etengabeak izan ziren 
Uribetxeberriaren askatasuna 
eskatzeko oihuak. Bere etxe ondo-
tik pasatzean, zain zuten balkoian 
preso arrasatearra; txaloz agurtu 
zuten manifestari ugarik. 

"zentzugabekeria"
Manifestazioaren ostean Mariasun 
Pagoagak hartu zuen hitza dei-
tzaileen izenean. Irakurritako 
adierazpenean azaldu zuenez, 
minbizia egoera aurreratuan zegoe-
lako kaleratu zuten Uribetxeberria 
eta gaineratu zuen ziur daudela, 
legeak dioen moduan, gaixotasu-
na antzeman zioten lehen aldian 
kaleratu izan balute, egun egoera 
hobean egongo litzatekeela.

Esan zuen preso arrasatearrak 
uneoro bete izan dituela espetxe-
tik irtetean Zaintza Epaitegiak 
jarritako neurriak eta salatu zuen 

bizirik segitzen duenez, prozedu-
ra judizial "zentzugabea" ireki 
diotela, etxetik irtetea debekatuz. 
Atxilotu zutenetik hamazazpi 
urte pasa ostean duela 30 urte 
egindako ekintza bat leporatzea-
ren eta jarri dizkioten neurrien 
atzean "mendekua" dagoela sala-

tu zuen, eta, gaineratu, "lehena-
go hil dadin" jarri dizkiotela 
epaileek neurriok. Adierazpena-
rekin bat egiten dutenek Uribe-
txeberriaren egoera salatu eta 

bere eta gaixo dauden beste eus-
kal presoen askatasuna eskatzen 
dutela esan zuen; eta giza esku-
bideen, konponbidearen eta bakea-
ren alde daudela gaineratu.

josu uribetxeberriaren 
askatasuna eskatu dute
Ireki dioten prozesu judiziala "zentzugabea" dela eta 
epaileek "mendekuz" jokatu dutela salatu dute

Egubakoitzeko manifestazioa Arrasateko kaleetan.  |   mIrarI altuBe

Uribetxeberria, balkoian.  m.a.

t.M.  |  arrasate

Bergarako San Antonio auzoan  
jaiak izan dira asteburuon, eta 
atzo, 28 urtez auzoko apaiza 
izan zen Serafin Esnaola omen-
du zuten. Izan ere, zapatuan 
bete ziren 50 urte Esnaolak San 
Antonion lehen meza eman 
zuenetik. 

omenduak ateratako irudiak 
Bildu zen jende kopuruak txiki 
utzi zuen ekitaldia egin zen 
auzoko ermitan, eta, bertan, 
Serafin Esnaolak berak San 
Antonioko apaiza zela 1965 eta 
1988 urteen artean ateratako 
argazkiak eta bideoak erakutsi 

zituen Migel Anjel Elkorobere-
zibarrek: auzoko jaietako dan-
borradak, lasterketak, Gure 
Ametsa elkartearen inaugura-
zioa... Irudietako protagoniste-
tako hainbat zeuden atzo ermi-
tan, eta emanaldian zehar eten-
gabeak izan ziren komentarioak; 
egon zen dagoeneko hilda dagoen 
senideren bat ikusi eta hunkitu 
zenik ere. Serafin Esnaola esti-
matua zen oso auzoan, eta hori 
ere argi geratu zen atzoko eki-
taldian: "Pertsona oso aktiboa 
izan zen, herrikoia, eta bere 
ekintzek auzo bat eta herri bat 
gorpuztu dute" azaldu zuen 
Elkoroberezibarrek.

t.M.  |  arrasate

Gipuzkoako EAJren Erki Batza-
rrak Markel Olano aurkeztu 
du asteburuan 2015ean egingo 
diren Udal eta Foru hauteskun-
deetan Gipuzkoako diputatu 
nagusirako hautagai moduan. 
2007 eta 2011 artean diputatu 
nagusi izan zen Olano eta gaur 

egun EAJren bozeramailea da 
Batzar Nagusietan.

 Donostiarako alkategai 
izango den Eneko Goia ere aur-
keztu dute jeltzaleek baita 
Gipuzkoako beste hamalau 
herritako alkategaiak ere, bai-
na ez Debagoieneko herrieta-
rako hautagairik.

28 urtez san antonioko apaiza izan 
zen Serafin Esnaola omendu dute 

Markel olano izango da berriz ere 
eajren diputatu nagusigaia

Dispertsioaren
aurka, pilotakadak

Aurrez Debagoieneko beste 
herri batzuetan egin bezala, 
asteburu honetan 
Aretxabaletan eta Elgetan egin 
dituzte Etxeratek abian 
jarritako Pilotakadaz pilotakada 
dispertsioaren aurkako pilota 
jaialdiak. Elgetan, 
egubakoitzean izan ziren 
partiduak; Aretxabaletan, 
zapatuan, Iturrigorri 
pilotalekuan. Aretxabaletan, Kepa Urra euskal preso ohiak egin zuen .  |  m.a.
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amaIa txIntxurreta

Eskoriatzako batzokian hitzaldia 
eman zuen eguenean Joseba 
Egibar Gipuzkoa Buru Batzarreko 
presidenteak. Bertan adierazi zuen 
abertzaletasunak etorkizunari 
begira duen desafiorik handiena 
hauxe dela: zein erabaki hartu 
behar diren eta hurrengo zein 
helburu jarri behar diren zehaztea. 

abertzaleen 
etorkizunaz, 
joseba egibar
eskoriatzan

IrAtI gOItIA  |  oñatI

Eguenean egingo da Lanbai 
enplegu eta formazio azoka. 
Bereziki langabeei zuzenduta 
dagoen azoka da eta Garaia 
Berrikuntza Gunean egingo da 
15:00etatik 19:00etara.

45 enpresa
Sektore askotariko enpresak 
izango dira azokan: Fagor Arra-
sate, Fagor Ederlan, Danobat 
Group, Laboral Kutxa, Irizar... 
Orotara 45 enpresa.

Azokak lau gune izango 
ditu: lan poltsa eta orientazio 
gunea, curriculumak uzteko 
enpresa gunea, elkarrizketa 
gunea eta unibertsitateak duen 

formazio espezializatuari zuzen-
dutako gunea.

Bi dira helburu nagusiak. 
Batetik, graduatuak eta enpre-
sa eta erakundeak harremane-
tan jarri gura ditu. Bestetik, 
graduatu ondoren dauden for-
mazio aukera espezializatuak 
ezagutzera ematea.

Elkarlana 
Mondragon Unibertsitateak 
eta Arrasateko Udalak elkar-
lanean antolatu dute azoka, 
baina beste erakunde eta era-
gile batzuen laguntza ere izan 
dute, besteak beste: Arrasate 
Geroa Ganoraz, Eures, Lanbi-
de eta Eusko Jaurlaritza.

eguenean egingo da langabeei 
zuzendutako lanbai azoka, garaian

urteko kontuak eta 
kudeaketa plana 
aurkeztu ditu goienak 
Batzar nagusian eman ditu bere jardunaren 
gaineko azalpenak komunikazio taldeak

Goienaren batzar nagusia Kulturaten, eguenean.  |   martIn larrea

M. ArrEgI  |  Bergara

Urteko batzar orokorra egin 
zuen eguenean Goiena Komu-
nikazio Taldeak Kulturaten. 
Bertan elkartu ziren Goienako 
bazkide langileak, bazkide era-
biltzaileak eta bazkide lagun-
tzaileak. Aurrekontuak eta 
2014ko kudeaketa plana izan 
ziren puntu garrantzitsuenak. 
2013a 10.000 euroko alde nega-
tiboarekin bukatu zuen Goienak 
eta 2014rako aurreikuspenak ez 
dira hobeak. Iban Arantzabalek, 
Goienako Zuzendari Nagusiak, 
esan zuen urte zaila izango dela 
aurtengoa eta horrek diru kon-
tuetan eragina izango duela. 
Hala, aurrekontu defizitarioa 
aurkeztu zuten 2014rako.

kudeaketa plana 
Goienak esku artean dituen 
proiektuak ere aurkeztu zituz-
ten batzarrean. Euskarazko 
hedabideekin elkarlana, esate-
rako. Arantzabalek dio elkarlan 
horrek ekarri handia izango 
duela Goienarentzat.

Komertzial arloak ere badi-
tu erronkak. Besteak beste, 
Debagoieneko gida komertzia-
la eta Aurreztu.com ataria. Tal-
de komertzialak badihardu 
publizitate formula berriak 
sortzen eta bide horretan jarrai-
tuko du aurrerantzean ere.

komunitatea
Herritarrendako eta herritarre-
kin egindakoa izan gura du 
Goienak eta bide horretan estra-
tegikotzat jotzen dute Goiena.
net atariko Komunitatea. Sarean 
badago dagoeneko, baina asmoa 
da, komunitateak Goienaren 
gainontzeko euskarrietan ere 
presentzia izatea.

Paperari dagokionez, aste-
lehenenekoa berraztertzen 
dihardu Goienak eta asmoa da 
aldaketak egitea, herritarren-
dako erakargarriago egiteko. 
Goiena telebistaren gainean, 
berriz, programazio berriak 
eman ditu fruituak. CIESen 
datuen arabera, ikus-entzule 
kopuruak gora egin du-eta. 

MIrEN ArrEgI  |  arrasate

Gipuzkoako Foru Aldundiak Ber-
gara eta Elorregi arteko bidego-
rria egiteko lizitazio prozedura 
ipini du martxan.

Bergara eta Elorregi lotuta
Aurreikusten da Bergara eta Elo-
rregi auzoa lotuko dituen bide-
gorri hau Bergarako Labegaraie-
ta kale amaieran hasi eta Tavesa 
enpresaren lursailen mugaraino 
iritsiko dela. Horrela, 2,6 kilome-
tro luze izango da eta lau metro-
ko zabalera izango du. 

Oinezko eta bizikletentzako 
bidegorri zati hau bukatutakoan 
San Prudentziotik Oñatira eta 
Arrasatera doazen bidegorriekin 
lotura egiteko 500 metroko zatia 
baino ez da faltako. Bidegorriaren 
zatirik handiena errail estuko 
trenbide zaharraren trazatuan 
egingo da.

Milioi bat euro
Bidegorri hau egiteko lizitazioaren 
oinarrizko aurrekontua milioi 
bat euro ingurukoa da BEZa bar-
ne, eta behin esleitu ondoren lanak 
egiteko epea lau hilabetetakoa 
izango da. Ongi bidean, lanak urte 
amaieran bukatuko dira. 

Aldundiak ia erdira jaitsi du 
aurrekontua, hasierako proiek-
tuaren aurrekontua bi milioi 
eurotakoa zen-eta.Gipuzkoako 
Foru Aldundiak aditzera eman 
du esfortzu handia egiten ari 
direla proiektuak berraztertzeko 
eta, funtzio berak mantenduz, 
proiektu askoz era xume eta egin-
garriagoak bultzatzeko. Euren 
esanetan, bidegorri hau da horren 
adibidetako bat.

lur publikoak 
Aurreikusten da obra guztiak 
jabego publikoko lurretan egingo 

direla. Hain zuzen, ia lur gehienak 
Bergarako Udalarenak eta Adif
-enak dira. Aurreikusten da, Ber-
garako Udal batzarrak Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiari dohainik eta 
25 urtez bere jabetzako zatiak 
lagatzea, aipatu proiektuaren  
obrak exekutatu eta bizikleta eta 
oinezkoek erabilgarri izan deza-
ten. Bestetik, Adif-i eskatu zaio 
bere jabetzako zatiaren erabilera 
baimentzeko, emakida adminis-
tratibo baten bidez.

Bidegorri zatia itxita 
Soraluze eta Bergara arteko bide-
gorria itxita egongo da gaur 08:00e-
tatik biharko 18:00etara. Sastrakak 
kendu eta garbitze lanak egin 
behar dira eta horregatik egongo 
da itxita. Lanak egiten ari diren 
bitartean, harriak eta bestelako 
objektuak erortzeko arriskua 
dagoelako itxiko da, hain zuzen.  

bergara eta elorregi lotuko dituen 
bidegorriaren lizitazioa martxan da 
soraluze eta Bergara artekoa itxita egongo da gaur eta bihar, lanengatik

Tavesaraino helduko da Bergara eta Elorregi lotuko dituen bidegorria.  |   Imanol sorIano
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eusko jaurlarItZa

Eskoziako lehen ministroa, Alex Salmond agurtu zuen Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasun sailburu Arantza Tapiak, Eskozian egiten 
dabilen misio-bidaiaren barruan. Eskoziako Energia ministro Fergus 
Ewing-ekin ere egon zen eta Eskoziako eta Euskadiko enpresen 
arteko lankidetza aukerak aztertu zituen. Energiaren sektorea  
350 enpresa eta 24.000 langilez osatua dago Eskozian.

alex salmond-ekin eskozian

l.k.  |  arrasate

Fagor Etxetresnen konkurtso 
prozesuak eta Pedro Malagon 
epaileak orain bi aste kaleratu 
zuen autoak ondorioak ematen 
jarraitzen dute. Tartean, Fagor 
S. Coop. taldeari eta baita Mon-
dragon Korporazioari ere arna-
sa ematen dion ondorio batek: 
izan ere, epailearen esanetan, 
Mondragon Korporazioan dauden 
kooperatiba guztiak juridikoki 
"independenteak eta burujabeak" 
dira eta ez dute enpresa-unita-
terik osatzen. Horrek esan nahi 
du baten erantzukizunak ezin 
zatzaizkiola besteari eskatu.

Adierazpen horrek garrantzi 
handia du, Fagor Etxetresnetako, 
Edesako eta Grumaleko aldi 
bateko langile izan ziren 326 
laguni eragiten dien EREa nego-
ziatzen ibili direlako egunotan. 
Hain zuzen, zapatuan bukatu 

zen negoziazio epea. Berau kon-
kurtso-administrazioak eta lan-
gileen ordezkariek egin dute. 
Likidazio planari langileen ordez-
kariek aurkeztutako helegite 
batek esaten zuenez, Fagor Etxe-
tresnek, Edesak eta Grumalek 
"enpresa-unitatea" osatzen dute 
Fagor S. Coop. eta Mondragon 

Korporazioarekin, eta hori aitor-
tzeko eskatzen zioten epaileari; 
baina epaileak ez du hori ontzat 
eman.

Fagor Taldeko iturriek epaia-
ren balorazio ona egin dute.

Negoziazio epea bukatu denez, 
finkatuta geratuko da EREa eta 
langile haiek ze egoeratan gera-
tzen diren. Hasieran, 20 eguneko 
kalte-ordaina proposatzen zen, 
baina langileen ordezkariek 30 
edo 45 egunekoa eskatzen 
zuten.

Mondragoni eskaera 
Bestalde, LAB sindikatuak, pren-
tsa-ohar bidez, langileak "defen-
datu" ditzala eskatu dio Mondra-
gon Korporazioari: "Pilota Fagor 
markaren jabe den MCCren tei-
latuan dagoela uste dugu. MCCk 
erantzukizuna du Fagorren egoe-
ran, eta erantzukizun hori bere 
egin behar du, daukan ardura 
asumituz. Fagor marka taldeko 
beste enpresa baten izenean dute-
nez, eta likidazioan Fagorreko 
industria jarduerarekin aurrera 
egiteko markaren erabilpena 
eskatuko dutenez erosleek, lan-
gile guztien eskubideak defenda-
tzeko eskatzen diogu MCCri".

etxetresnak, Mondragon eta Fagor 
taldea "ez dira enpresa-unitatea"
erearekin dauden aldi bateko langileen 
ordezkarien helegitea baztertu egin du epaileak

lEIrE kOrtABArrIA  |  oñatI

Mikel Beitia oñatiarrak zuzentzen 
duen Natra enpresak produktu 
berria du merkatuan: galletekin 
egindako igurzteko txokolate-kre-
ma lerro berria. Lerro hori Kolo-
nian, Alemanian egiten den ISM 
azokan aurkeztu zuen eta kremen 
kategorian "nabarmendu" egin 
zen, Natrak jakinarazten due-
nez. 

Hain zuzen, bost barietate 
aurkeztu zituen Natrak Alema-
nian: Maria galletekin egindako 
krema, gurinezko galletekin 
egindakoa, txokolatezko pipita 
edo zatitxodun galletena, esne
-gainez betetako txokolate bel-
tzezko galletena, eta gluten bako 
Maria galletena.

liderrendako ekoizten 
"Garatu berri diren produktuek 
oso harrera ona izan zuten Kolo-
niako azokan", esan du Natrak. 
Valentzian oinarritutako enpre-
sak esan duenez, barietate haie-
tariko batzuk dagoeneko mer-
katuratzen dabil hainbat herrial-
detan: hain zuzen, gurinezko 
galletekin eta txokolatezko pipi-
tadun galletekin egindako kre-
mak "Alemanian marka lider 
eta joera-sortzaileen artean" 
merkaturatzen dabil, eta esne-
gainez betetako txokolate beltzez 
egindakoa, Espainian. Gainera, 
azken hori Ameriketako Estatu 
Batuetan komertzializatzen hasi-
ko da laster Natra.

Beste 1.000 tona produzitu 
Ameriketan gero eta indartsua-
go izatea da Natraren helburu 
estrategikoetako bat, eta, horren 
harira, honakoa azaltzen du 
enpresak: "Bezeroen eskaerak 
aintzat hartuta, garatu berri 
diren produktuetatik abiatuta 
beste bi igurzteko krema ekoiz-
ten hasi da, horiek ere Ameri-
ketako merkaturako". Hain 
zuzen, almendrazko galletekin 
egindako krema organikoa eta 
bainillazko galletekin egindako 
krema organikoa.

Igurzteko kremak egiten ia 
50 urteko ibilbidea du Natrak 
eta, 2013an, ia 37.700 tona ekoiz-
tu zituen, 570 erreferentzia edo 

izenekin. Aurten atera dituen 
produktu berriekin bakarrik, 
beste 1.000 tona ekoiztea espero 
du gozogintza enpresak.

fidelity, akziodun berria 
Bestalde, aldaketak izan dira 
Natra enpresaren jabegoan. Hain 
zuzen, maiatzaren 5ean, AEBe-
tako Fidelity International Limi-
ted-ek, munduko fondo kudea-
tzaile independente nagusietako 
batek, Natraren kapitalaren %1,15 
–543.947 akzio– erosi zituela jaki-
narazi zion Balio-Merkatuaren 
Espainiako Batzordeari. Handik 
hilabetera, parte-hartze hori 
akzioen %7,064ra handitu zuen, 
Barten SAk oraindik zituen %5,318 
erosi ondoren. Bartenek uko egin 
zion Natrako Administrazio Kon-
tseiluan zuen postuari.

Fidelity akziodunen artean 
izatearen eta hark enpresaren 
proiektuaren gainean interesa 
erakutsi izanaren "oso balorazio 
positiboa" egin du Natrak.

Fidelity International Limi-
teden parte-hartzea gestora horren 
Iberia fondoaren barruan dago. 
Fondo hori Espainiako eta Por-
tugalgo baloreetan espezializatu-
ta dago, eta baita herrialde horie-
tatik kanpo dauden baina iraba-
zien zati handi bat horietan 
egiten dituzten enpresetan ere.

Natrak esan duenez, "Iberia 
fondoa, gaur egun, Espainiako 
burtsako fondo onena da hiru 
eta bost urteko epeetan ematen 
duen errentagarritasun aldetik 
eta, Morningstar-en datuen ara-
bera, 2012a eta 2013a %21eko eta 
%33ko errentagarritasunekin itxi 
zituen, hurrenez hurren". Gogo-
rarazi duenez, 2014ko maiatzean 
%12ko errentagarritasun pilatua 
dauka.

Burtsan zuen balioa %143 
handituta itxi zuen Natrak 2013. 
urtea, baina 2014ko lehenengo 
lau hilabeteetan, %14 galdu du.

Produktu berriak atera ditu 
natrak europan eta aebetan
galletekin egindako igurzteko kremak aurkeztu ditu

Alemaniako ISM nazioarteko gozogintza azokan izan da Natra.  |   Ism

Natraren produktu berria.  |   natra

l.k.  |  arrasate

Mondragon Unibertsitateko 
Humanitate eta Hezkuntza 
Zientzien Fakultateko Lanki 
Ikertegiak antolatuta, II. Koo-
peratibagintzan Topaketa  
egingo da ekainaren 20an, 
Arrasateko Garaia Berrikun-
tza Gunean. Bigarren edizio 
honetan, hizlari ospetsu batek 
parte hartuko du: Ignacio 
Ramonet kazetari eta gizarte 
pentsalari galiziarrak.

Topaketan parte hartzea 
doakoa da, baina goizeko 
saioan 100 lagun egon ahal 
izango dira bakarrik, eta koo-
peratibistek izango dute lehen-
tasuna. Ramoneten hitzaldira 
200 lagun joan ahal izango 
dira. Izena emateko, bidali 
mezua akareaga@mondragon.
edu helbidera edo deitu 943 
71 41 57 zenbakira.

Hitzaldiak eta eztabaidak 
Hau da egitaraua: 09:30ean, 
Arrasateko kooperatibagin-
tzaren bidegurutzeak eta 
desaf ioak ( Igor Ortega,  
Lankiko ikerlaria); 11:15ean, 
talde-dinamika: Arrasateko 
kooperatibagintzaren erron-
ken gaineko gogoeta eta 
ez tabaida konpart i tua ; 
14:30ean, Kooperatibagintzan 
aditu tituluko 5. edizioaren 
diploma banaketa; eta 15:00- 
etan, hitzaldia –Kooperati-
bagintza eta ekonomia soli-
darioa globalizazioaren 
erronken aurrean (Ignacio 
Ramonet).

ignacio 
ramonet, 
aurten lankiren 
topaketan

dAtUA

Kaleratze-EREarekin 
daude Etxetresnetako, 
Edesako eta Grumaleko 
aldi bateko langile izandako 
326 lagun.

326
langIle
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lEIrE kOrtABArrIA  |  arrasate

Gipuzkoako Bazkundeak eta 
Gipuzkoako hainbat merkatarik 
orain aste gutxi egin zuten Eus-
kal Merkataritzaren XVI. Topa-
keta, Ohikoa asaldatu leloarekin. 
Amalur Angiozar da Bazkundeko 
Lurralde Sustapen arduraduna, 
merkataritza eta turismo gaiez 
arduratzen da, eta ohikoa alda-
tzeko beharra azpimarratu du.
Zergatik ohikoa asaldatu merka-
taritzan?
Denok ari gara ikusten merkatua, 
bezeroak… aldatzen ari garela. 
Erosketa ohiturak desberdinak 
dira, gauza desberdinak eskatzen 
eta espero izaten ditugu eta mer-
kataritza-enpresek aldatu beharra 
dute, ez dute beste irtenbiderik. 
Bezeroei nola erantzuten dieten 
eta merkatuak nola ari diren 
aurrera joaten begiratu behar 
dute. Beraz, beharra dago proze-
su horretan sartzeko.
Zer da, bada, aldatu behar dena?
Ez dago zerrenda bat; merkata-
ritza-enpresa bakoitzak ikusi 
behar du bera non dagoen, ingu-
runea nolakoa den, merkataritzan 
ze sektore barruan dagoen, bere 
bezeroak nolakoak diren eta nola 
joan diren aldatzen, ze tendentzia 
dauden… eta horren arabera, 
planteamendu berriak egin. Alda-
tu behar dena kudeatzeko era da; 
askoz profesionalagoa izan behar 
da kudeaketa, emaitzak ere hobeak 

izateko. Horren barruan arlo eta 
gai asko daude: marketina, Inter-
neten parte hartzea edo ez…
komertzio mota guztiek dute berri-
tzeko beharra?
Ez da denetan behar berbera, 
bezeroak ere ez direlako denetan 
berdinak; baina beharra denetan 
dago. Batzuetan, beharbada, 
aldaketa sakonagoa izango da. 
Azken urteetan lan egiteko errit-
moak askotarikoak izan direla-
ko, edo enpresaburuaren profi-
laren arabera, abiapuntua des-
berdina da orain. Bakoitzak 
analisia egin behar du: non 
dagoen, nola kudeatzen ari den 
bere enpresa eta nola dagoen 
bere ingurunea. Horren arabera, 
plan bat definitu beharko du.
Zelan dago gipuzkoako komer-
tzioa?
Egoera, jeneralean, ez da txarra. 
Nik beti pentsatzen dut alde ona 
ikusi behar dugula, alde txarra 
ere badagoela kontuan izanda. 
Hala, merkatari onak ditugu, oso 
ondo dabiltzanak, lan handia 
egiten, jakin izan dutenak nola 

aurrera egin, enpresa eraldatu 
dutenak; batzuk kanpo merkatuan 
ere ari dira, nahiz eta denondako 
ere ez den hori bidea. Baina bada-
go beste talde bat –eta pena da, 
baina nahiko talde handia da– 
oraindik ez dena konturatu alda-
tu egin behar dela: bezeroa dela 
nagusia eta beti berari begira 
jardun behar dutela, beste modu 
batera kudeatu behar dutela 
enpresa.
Hain zuzen, bezeroak eskatzen due-
nari ez dabiltzala erantzuten…
Bai, hala da. Oraindik bere ohi-
turekin jarraitzen dute, eta ez 
dira pauso hori emateko gai izan, 
edo ez dute beharrik edo gogo 
handirik izan, eta oraindik ez 
dute erantzun hori eman.
Zer eskatzen du gaur egungo kon-
tsumitzaileak?
Ez dago profil bakarra, eta profil 
bakoitzekoek gauza bat edo beste 
bat eskatuko dute. Merkatari bakoi-
tzak jakin behar du zein den bere 
bezeroaren profila, eta horren ara-
bera erantzuna eman. Argi dagoena 
hau da: merkatua asko ireki da eta 

bezero asko Interneten sarri ibiltzen 
dira. Horrek ez du esan nahi betiko 
dendetan ez dutenik erosten, baina 
badute informazio gehiago. Bestal-
de, gero eta jende gehiagok, batez 
ere emakumeek, kalean lan egiten 
dute eta beste behar batzuk dituzte. 
Horrez gain, gehiago eskatzen da 
zerbitzu aldetik, produktua ona izan 
arren. Hori ere aldatu egingo da 
kontsumitzaile motaren arabera. 
Garrantzitsuena horixe da: nire 
bezeroa ondo ezagutzea eta, horren 
arabera, zerbitzu bat edo beste bat 
eskaintzea.

Oro har, eskatzen dena eran-
tzun bat da: bezeroak behar bat 
dauka eta enpresak erantzun bat 
eman behar dio. Lehen, merka-
taria dendan, bezeroaren zain 
egoten zen, baina orain hori guz-
tiz aldatu da: orain merkataria 
joan behar da bezeroa bilatzera, 
eta erakarri egin behar du. Hori 
era askotara egin daiteke. Azke-
nean, bezeroa gure dendan gus-
tura egotea lortu behar dugu: 
zerbitzuarekin, atmosferarekin, 
produktuak dendan ipinita dau-

den moduarekin… Beste bezero 
mota batek nahi izango du ber-
tara joan eta erosi, hori besterik 
ez, baina esperientziak gero eta 
garrantzi handiagoa du kontsu-
mitzaileendako. Sorpresa elemen-
tua ere landu behar da: zerbait 
berria eskaini, izan zerbitzua, 
izan atentzioa… Kontsumitzaileak 
atenditzeko unean atenditzeko 
erak eta ze informazio ematen 
den oso garrantzitsua da. 
komertzio txikia berdina da donos-
tian eta gipuzkoako herri txiki 
baten?
Komertzioa berdina da: enpresa 
bat da eta kudeatu egin behar 
da, eta enpresa guztiak berdin 
kudeatu behar dira. Bezeroak, 
ordea, aldatu egiten dira. Donos-
tian konpetentzia handiagoa dago 
eta horrek eragiten du merkata-
ria gehiago mugitzea. Baina 
Donostian ere, ez du zerikusirik 
auzo baten edo beste baten izatea: 
auzo baten turismo handia egon 
daiteke eta zerbitzua emateko 
era desberdina izan behar da.
Merkataritza-gune handiak dira 
komertzio txikien arazo larriena?
Ez. Egia da oso lehia indartsua 
dela; han eskaintzen dituzten zer-
bitzuak oso erakargarriak dira 
kontsumitzaile mota batendako. 
Baina ez da ahaztu behar zentro 
horietan merkatari txikiak daude-
la eta bezero horiek eskatzen dituz-
ten zerbitzuak ematen dituztela. 
Beraz, lehia handi gisa hartu behar 
ditugu, baina enpresa batek bere 
burua ondo kudeatu behar du, 
kudeaketa profesionala egin. Lehia 
handia dagoela kontuan hartu behar 
du, bai, baina beste edozein sekto-
retan bezala.
gaur egungo bizimodua kontuan 
hartuta, komertzioen ordutegia, 
erraztasunak… egokiak dira?
Egokiak dira segun eta bezeroa ze 
motatakoa den. Saltzen den pro-
duktua zein den, denda non dagoen 
eta herri motaren arabera, zerbi-
tzuak, ordutegia… aldatu egin 
beharko dira. Beti izan ditugun 
zerbitzu berbera, ordutegi berbera… 
baditugu gaur egun ere, zerbait ez 
gabiltza ondo egiten, bezeroak eska-
tzen duenari egokitu behar delako. 
Askotan ahazten da garrantzitsue-
na bezeroa dela, bezero barik gu 
ez garela ezer, eta ez badiogu eran-
tzuna ematen, ez da gure dendara 
etorriko. Erantzun hori izan dai-
teke produktuan, zerbitzuan, ordu-
tegian, instalazioetan, ordaintzeko 
era askotan… Gauza asko daude 
eta bakoitzak bere bezeroa nolakoa 
den sakon aztertu behar du eta, 
horren arabera, estrategia bat 
egin.
Merkatari asko laster erretiratuko 
dira. Badago merkatari izan nahi 
duen jende gazte nahikoa?
Jendea badago, kontua da ea 
prestatuta dauden. Askotan, eta 
pena da, denda irekitzea irtenbi-
de erraza izaten da, baina, beste 
sektore guztietan bezala, merka-
taritzan ere prestakuntza bat 
behar da, zer egiten gabiltzan 
jakin behar dugu. Orain, Baz-
kundeak, Eusko Jaurlaritzarekin, 
garapen agentziekin… programa 
bat jarriko du martxan, prozesu 
horretan laguntza eskaintzeko 
eta, ahal den neurrian, dendak 
ez ixteko. Horretarako, kontaktuan 
jarri nahi ditugu doazenak eta 
sektorean sartu nahi dutenak.

Amalur Angiozar.  |   goIena

amalur angiozar | gipuzkoako bazkundeko Lurralde Sustapen arduraduna

"betiko zerbitzua ematen bagabiltza, 
zer edo zer gaizki egiten gabiltza"

egiteko moduak bezeroari egokitu beharra azaldu du Bazkundeak

euskal merkataritzaren topaketan, hori izan zen mezu nagusia

"Merkatarien 
artean, talde bat ez 
da konturatu aldatu 
egin behar dela"

"Bakoitzak aztertu 
behar du ze bezero 
mota duen, eta 
erantzunak eman"

"Orain, merkatariak 
bezeroaren bila joan 
behar du, eta bere 
dendara erakarri"
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gipuzkoako
foru Aldundia

Arrasateko
udala

bergarako
udala

Aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

Oñatiko
udala

Antzuolako
udala

Aramaioko
udala

Elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala
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KOMUNIKAZIO tAlDeA

LAguNTzAiLEAk

A
ste pare bat dela zer ikusi, zer entzun eta zer egin izan 
genuen Mundumirako egitarau zabalari esker, baina 
zein leku izan du euskarak eta euskal kulturak jaialdi 
honetan? 

Munduko kulturen festa gisara eman da ezagutzera jaialdia.  
Igor Ezpeleta Mankomunitateko ordezkariak Goienako elkarriz-
keta batean hau kultura kutsuko jaia dela esateaz gain, azaldu 
du baita Debagoiena mundura zabaltzeko erakusleiho aproposa 
dela eta beharrezkoa ikusten dutela bertako ekoizle, enpresa eta 
bestelakoen parte-hartzea handitzea. 

Beste urte batzuetako balo-
razioetan bisitarien kopuru 
handia, turismoari ematen dion 
bultzada eta jaialdi kulturalen 
erreferente bihurtu izana aipa-
tu izan dira.

"Erreferente kultural" horre-
tan ez da azaltzen euskara eta 
euskal kulturaren sustapenik. 
Zein kultura da bultzatzen due-
na? Euskaldunon hizkuntza eta 
kultura indartzeko, munduari erakutsi eta gurean integratzen 
laguntzeko balio izan ote du edo alderantziz, geurea baztertu eta 
ahulduz erdal kulturekiko menpekotasuna handitu du?

Zein presentzia izan du euskarak? Kontzertu batzuk erdaraz 
bakarrik izan dira aurkeztuak, artisau eta gastronomi postu 
batzuetan bakarrik zegoen presente euskara...

Euskal hizkuntza eta kulturak erdarek baino laguntza balia-
bide gutxiago dituzte eta erdarak (gaztelania, frantsesa, ingelesa) 
nagusi direnez, geureek bultzada berezia behar dute ikusaraziko 
badira. 

Mendeetan zehar jasandako jazarpenaren ondorioa da gaur-
ko egoera eta justiziazkoa da honen aitortza eta erreparazioa 
egitea, kendutako prestigioa eta baliabideak itzuliz.  

Gure hizkuntza erabili nahi dugu bizi garen inguruan. Aisial-
dia izan edo ez. 

Eta hau lortzea Mankomunitateari ere badagokio.

rufINA OlAsAgAstI
goiena.net/komunitatea/

Euskara, munduko kultura?

"gure hizkuntza 
erabili nahi dugu 
bizi garen 
inguruan"

z a b a l i k

U
rtebete pasa egon naiz ezer gabe. Nahi baina ezinean. 
Hari esker lortzen nuen lasaitu ordainezin hura barik. 
Orain bueltatu egin naiz. Ahaztuta nituen dakartzan 
onura guztiak. Poza. Arintasuna. Estres kentzea… eta, 

gainera, kolore politagoa eta gorpuzkera arinagoa. Hori guztia, 
ahalegintxo txiki baten truke. Ez niri bakarrik. Edozeini ematen 
dizkio horiek guztiak. Gainera, dirurik ere ez da ordaindu behar. 
Eta lekua eta ordua, norberak aukeratzen ditu, nahieran. Auke-
ran, probatu eta ikusi. Badakizue zeren gainean nabilen berbetan, 
ezta? Bai ba. Euskal Herriko pailazo ezagun batzuek kantatzen 
duten moduan: Oe, oe, oe, oe kirola! 

uBANE MAdErA | umadera@goiena.com

Poza eman eta estresa kendu 

u st e a k  u st e

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

Amua
Anjel lertxundi Esnal
berria.info/blogak/lertxundi/

Stevensonen liburu ezagunena, 
Altxorraren uhartea, altxor bat 
da, uharte galdu batean baino 
galduago eta bakartiago 
gozatzen den altxor sekulakoa. 

Uharte identifikagarria da 
milioika libururen itsasoaren 
erdian; altxor distiratsua da, 
urteak joan urteak etorri 
irakurri dugun zirtzileria 
gehienarekin alderatuta.

Andrew Motion idazleak 
argitaratu berri du Itzulera 
altxorraren uhartera izeneko 
liburu bat. 

Ez da hain harrigarria ere 
liburu ezagun baten abaroan 
beste bati ekitea: James 
Joycek Ulisses idatzi zuen; 
Thomas Mannek Fausto. 

Ez batak ez besteak 
zeukaten erreferentzia 
gainditzeko asmorik, beste 
liburu bat egitekoa baizik. 

Motionek ere gauza bertsua 
lortu nahiko zuen, baina ez 
dut uste pozik egongo denik 
gaztelerazko itzulpenak 
azalean daraman 
atun-zorrientzako 
propaganda-amu gorriarekin: 
"Orijinala gainditzen du". 

Egingo nuke halako amu 
bat otu zaion melokotoiak 

rona duela altxor, barrika bat 
uharte eta ostatu.

Askatasunaz
Eneko Barberena
blogak.goiena.net/barberenea/

Askatasun berbak beti ekarri 
izan dizkit arazoak.

Horrenbeste erpin dituen 
berba izanik, laiotz bezain 
egutera, berau modu arinean 
erabiltzen dutenek harridura 
sortu izan didate.

Akaso nerabezarotik 
datorkit kezka, 14 urteko 
gaztetxo batengan Dut 
taldearen "At" diskak utzitako 
arrasto sakonetik. 

Badakizue, borroka 
hipsterrak gara behe laino 
artean eta "Haize eza" kantako 
letra nihilistak arrakala 
sakonak utzi zituen 
batzuongan. 

"Harroegi ulertzeko, 
harroegi onartzeko, askatasun 
desiratuak ez gaituela 
askatuko". 

Sinboloen semantika 
tristea bularrean 
generamanontzat eskuin 
crochet gupidagabea. 

Trapuzko hankak utzi 
zizkidan betiko kanta hark, 
arrazoien bat onartzen 
nionaren seinale.

Eta trapuzko hanka   
horiek arrastaka eramateak ez 
dit ekidin niri ere berbak 
arinki erabiltzeak,  
propaganda eta kontsigna 
politikoen alderik ahulena 
baita hori. 

"Nork ez du maite 
askatasuna nahiz leher egin 
esku artean". 

Buelta gehiegi ematen 
dizkiet oroimen monolitoetako 
esaldiei, hain zaizkit 
bortxazko…

Hori guztia azken 
hilabeteotan "erabakitzeko 
eskubidea" kontzeptua 
erabiltzearen poderioz 
sorturiko gogoeta da. 

"Askatasunak" asko baitu 
luzetik eta kia, sinesgaitz naiz 
askatasun luzeekiko. 

Iruditzen zait askatasuna 
instant bateko kontua dela, 
erabakia hartu behar denean 
loturarik ez izatea. 

Behin hori pasatzean 
Sestaoko alkate xenofoboek 
hor segiko dute, emazteak 
jipoitzen dituzten senarrek  
eta gure eguneroko 
gainontzeko mixeria     
txikiek. 

Baina kia, erabaki ahal 
badugu zer izan nahi dugun, 
zer izan ahal dugun, 
egunerokoaren zama apur bat 
arindu ahal digu soilik gure 
menpe egoteak.

k a l e  i n k e s ta

gREgoRIA
MARtIn 
arrasate

"Egunean hiru pilula 
hartu behar ditut, 
gaixotasun desberdinak 
ditudalako. Hala ere, 
medikuak esan gabe ez 
dut botikarik hartzen".

AdRIAn
dEl Pozo 
arrasate

"Ez dut botikarik hartzen, 
normalean minari eusten 
diot. Oso larri nagoenean 
soilik hartzen ditut, eta 
medikuak bidalitakoa 
baino ez dut hartzen".

loURdEs
JAUREgIAlzo 
arrasate

"Medikuak bidaltzen 
didana hartzen dut, eta 
horiek hartzea sahiestu 
badaiteke hobe. Mina oso 
gogorra ez bada, ez dut 
ezer hartzen".

zoRIonE
txIntxURREtA
arrasate

"Beharrezkoak direlako 
hartzen ditut botikak, 
baina beti medikuak 
bialduta. Mina ezaguna 
bada badakit zer hartu, 
medikura joan gabe".

Botikak zure kabuz hartzeko ohitura duzu edo medikuak 
esandakoa baino ez duzu hartzen?
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Debagoieneko 
OSASuN
ZERbITZuAK

AKuPuNTuRA

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

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

AGIRRE hORTZ KLINIKA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ARANbuRu hORTZ KLINIKA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ARRASATE hORTZ KLINIKA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ARREGI hORTZ KLINIKA
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

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

IRIARTE IDOIA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

Elgeta / Torrealdea 2 behea ezk. / 943 76 80 06

MAZMELA bOLINAGA ENRIKE
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

SAINZ MALKORRA ANA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DERMATOLOGIA

TAMAyO CONCEPCION
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

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

AMAIA IRIARTE (MEDIKu hOMEOPATA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

KIROPRAKTIKA ZENTROA

LARRAñAGA ANDREA
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

LOGOPEDIA

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MASAJISTAK

AZPEITIA IRuNE
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

NEuROLOGIA
AGuSTIN SAGASTA (AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

OPTIKAK

bEGIONDO OPTIKA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

ORTOPEDIA

MARIA vICTORIA ANITuA
Aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

OSASuN-DIAGNOSTIKOAK

uDALAITZ MEDIKu-ZENTROA  
(ERRESONANTZIA MAGNETIKOA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

OSTEOPATIA

bENGOA NEREA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

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

PSIKOLOGOAK

ARKAITZ IRAZAbAL PSIKOLOGO KLINIKOA 
Bergara / 646 06 28 18

arkaitz.irazabal@gmail.com

GARMENDIA LANDER  
PSIKOLOGO KLINIKOA - PSIKOTERAPEuTA
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86 / 669 10 13 93

NuñEZ TXOMIN 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

vICENTE huESO PSIKOLOGO KLINIKOA  
(AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

PSIKIATRIA

IñAKI MADARIAGA (AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

yOGA

SAMADhI yOGA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.
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h e r r i a k
BERgARA

IMANOl gAllEgO  |  Bergara

Bergara ustekabez betetako herria 
da; kooperatibismoaren eta indus-
triaren bailaran, herriko Gerriko 
Berdea, Europako Ilustrazioaren 
topagune izan zen Errege Min-
tegia, dorretxeak, jauregiak, lora-
tegiak, elizak... Turismoari bul-
tzada berri bat emateko asmoa-
rekin, bulego berria Errekalde 
jauregian bertan ireki dute, "toki 
erakargarriago batean dago orain", 
azaldu du David Zapirain Udale-
ko turismo teknikariak. .

Herriak bisitari ugari jasotzen 
dituen arren, jende berria era-
karri nahi du, "Imsersoko zirkui-
tuan ez ezik, agentzia batzuen 
ibilbideen parte izan nahi dugu", 
azpimarratu du Zapirainek.

san Pedroko bisitak 
Parrokia berritu eta gero, Turis-
mo Bulegoak martxan jarri zituen 
San Pedro eliza ezagutzeko bisi-
ta gidatuak. Hauek izandako 
erantzun onaren ostean, bertako 
abadeak eta Udalak, bisita hauek 
berreskuratzeko akordioa sinatu 
dute. Gauzak honela, Turismo 
Bulegoak Bergararen sorreran 
horren besteko garrantzia izan 
zuen parrokiaren sekretuak azal-
duko dizkie bisitariei. 

Bergara hiribildua XIII. men-
dean sortu zen, Ariznoako San 
Pedro parrokia dagoen lekuaren 
inguruan. Gaur egungo tenplua 
beste eliza zaharrago baten zimen-
duen gainean eraiki zuten; obrak 
zeharo garatzeko lau obra-eki-
naldi behar izan zituzten, XV. 

mendearen azken hamarkadetan 
hasi eta 1620. urtera arte. Dorre 
barrokoa, Jose Lizardi arkitektoak 
egin zuen; eta zalantzarik gabe, 
egin zituen lanetatik onenetarikoa 
da. Aipagarria da, era berean, 
eliza barruan dagoen organo 
erromantiko bikaina, 1889an Stoltz 
Frères etxeak egindakoa.

Turismo bulegotik azaldu dute, 
bisita gidatu bat egiteko komeni-
garria dela aldez aurretik, hitzor-
dua hartzea. Hala ere, hitzordurik 
gabe, bulegoan bertan bakoitzak 
bere kabuz bisita egiteko planoa 
jaso dezake. Eskuorrian gainera, 
herria ezagutzeko beste ibilbide 
batzuk ere ageri dira.

Egonaldia luzatzea 
Jendeak egun erdiko bisita egiten 
du, "gure kokalekuagatik erraza 
da hemen egon eta gero, Oñati 
edo hiriburuak bisitatzea, hon-
dartza ere oso gertu dugu", argi-
tu du turismo teknikariak. 

Herriko merkatariek ere bisi-
tarien joan etorria igartzen duten 
arren, turismo arduradunen 
hurrengo erronka egonaldia luza-
tzean datza, "ordu batzuk igaro 
beharrean, bisitariek Bergara 
aste bukaera osoko bisita bat 
bezala har dezatela nahi dugu" 
dio Zapirainek.

Plan hau garatzen hasi diren 
arren, behin betiko museoa era-
bat bukatua egon arte, ez da guz-
tiz gauzatuko. Proiektu hori 
gauzatu arte, herriak berak duen 
ondarea, aberastasuna eta jendea 
bada aurkikuntza nahikoa.

Bisitariak San Martin plaza ezagutzen.  |   Imanol gallego

eraikinak museoa hartuko duenez,turismo bulegoa ere bertan jarri dute

lekualdaketari esker, jendeak jauregia eta lorategia ere ezagutuko ditu

Errekalde jauregian ireki 
dute turismo bulego berria 

Bisitari bat Errekalde jauregian dagoen turismo bulego berrian azalpenak jasotzen.  |   Imanol gallego

beg oñ a
Rui z 
b i S i TA r i  g i dA

"Bergara ikusgarria da. Oso 
ezezaguna den herri bat denez, 
bisitariek sorpresaz hartzen 
dute bertako ondarea, gainera 
guztia oso gertu dago".

maRi a Jose
lucas 
b i S i TA r i A

"Erkidegoko hainbat txoko 
ezagutu arren, Bergara ez nuen 
ezagutzen. Oso jende atsegina 
bizi da hemen, eta bisitak 
merezi duela uste dut".

Felix san 
Vicente 
b i S i TA r i A

"Herri ederra da. Duela urte 
mordoa Bilbon izan nintzen 
baina Gipuzkoa ez nuen 
ezagutzen. Ondarea oso ongi 
zainduta dagoela uste dut".

Kanpotik Bergarako ondare eta aberastasuna ezagutzera

Zergatik leku alda-
keta hori?
hasieratik argi izan 
dugu turismo Bule-
goa eta  museoa 
batera egon behar 
zirela, horregatik batu 
ditugu bi zerbitzuak 
errekalde jaure-
gian.
Honek abantaila 
ekonomikoak ere 
izango ditu.
Bi zerbitzuak eraikin berean txer-
tatzean, bi zerbitzuen baliabide 
eta erakarpen indarrak elkartu nahi 
ditugu. horrek, zerbitzuan aurrez-
pen bat ekarriko du. 

l e k u a l d a k e t a k 
Errekalde ezagu-
tzeko ere balio du.
Dudarik gabe. herri-
tar asko ez dute toki 
hau ezagutzen, eta 
jauregia ikusgarria 
izateaz gain, bertako 
lorategia ere oso 
garrantzitsua da. 
Bulego berriarekin 
jendeak txoko hau 

ezagutzea nahi dugu .
Noiz irekiko duzue bulego 
berria?
Dagoeneko irekita dago ohiko 
ordutegian, baina oraindik, seina-
letika berria jartzea falta da.

Imanol gallego

"Herriko museo eta turismo bulegoko 
baliabideak elkartzea da helburua"

JUAnJE AMAsoRRAIn | turIsmo ZInegotZIa

Bergarak beti jaso izan ditu 
bisitari ugari, bere ondarea, 
kokaleku estrategikoa, 
autokarabana gunea... herriak, 
bisitariak erakartzeko dituen 
arrazoi zerrenda luzea da, baina 
dudarik gabe Turismo Bulegoak 
egindako lanari esker, herria eta 
bere ingurua ezagutzeko 
asmoarekin etortzen direnen 
zerrenda dezente luzatu da.

Duela pare bat hilabete 
Madrilgo agentzia batekin 
lortutako akordioari esker, 
eguenero, bisitariz betetako 
pare bat autobus gerturatzen 
dira herriko aberastasun eta 
aisialdi eskaintza ezezaguna 
ezagutzera.
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ANE ElOrdI  |  arrasate

Ikasturte bukaeraren atarian, 
ohikoa da eskoletan jaialdiak 
egitea. Asteburuan hainbat izan 
dira Debagoieneko herrietan, 
Eskoriatzako Luis Ezeizan zapa-

tuan egin zuten jaialdia eta Elge-
tako gazteak egubakoitz arratsal-
dean ikuskizuna egin zuten.

 Luis Ezeizako ikasleek asko-
tariko ekintzak egin zituzten 
egun osoan zehar, baina flash-

moba izan zen eguneko ekitaldi 
nagusiena, kantuan eta dantzan 
aritu ziren gazteak.

Bestalde, Elgetako herri esko-
lakoek hondartza irudikatu zuten 
Espaloia Kafe Antzokian. Uda 
giroan murgildu ziren doinu dan-
tzagarriekin. Ekitaldi berean 
seigarren mailako ikasleen agu-
rra ere egin zuten, bosgarren 
mailakoek bi abesti eskaini ziz-
kieten txirularekin.

ANE ElOrdI  |  Bergara

Bergaran egin zuten atzo Euska-
diko Behi Suharren lehenengo 
eguna. Askotariko ekintzak anto-
latu zituzten ganaduzaleek, eta 

ikuskizun polita sortu zuten. 
Hamaiketan ekin zioten egunari, 
16 errekortarik hartu zuten par-
te uztai lehiaketan. Paleta behia 
izan zen lehena plazara irteten. 

Behiak bizkorrak ziren, bikoteka 
aritu ziren, hiru minutuko saioak 
egin zituzten errekortariek, eta, 
gehienez, uztai bakarra jartzea 
lortu zuten.

sustoa behiak ihesi egindakoan 
Pare bat ezusteko izan ziren zezen 
plazan. Errekortarien saioan, 
Santa izeneko behia indartsu 
atera zen plazara, eta ate nagusia 

zabaltzea lortu zuen buruarekin 
kolpea jota. Hala ere, ez zen 
ezbeharrik izan.

Ondoren, zezentxoak eta bigan-
txak irten ziren plazara, publiko 
zein parte hartzaileentzat. Zezen-
txoetako bati jauzi egin zion erre-
kortarietako batek, eta zezenak 
ondoren airean salto egin zuen. 
Jausterakoan, zezen plazako ate 
nagusia ireki zuen, eta bertan 
zegoen DYAko langile bat jo zuen, 
larri zauritu gabe. Behia plazatik 
irten zen, baina kanpoaldean 
ganaduzaleek prest zuten zezen 
plaza txikian harrapatu zuten.

Iker Agirre Txili zezenarengandik ihesi.  |   josetxo arantZaBalErrekortadorea zezenari uztaia sartzeko ahaleginetan.  |   josetxo arantZaBal

euskadiko ganaduzaleek eta errekortadoreek antolatu zuten jaialdia, egun osoko egitarauarekin

Behi suharraren egunean, behi 
bizkorrak eta erakustaldi politak

BERgARA

Luis Ezeizan 'flashmoba', 
eta hondartza Elgetan

ANE ElOrdI  |  arrasate

Arizmendi ikastolakoak jai 
giroan murgildu ziren zapatuan. 
Ikasle, guraso, langile eta ikas-
tola osatzen duten norbanakoak 
elkartu ziren Arrasateko Bite-

ri etorbidean. Argitxo ere ber-
tan izan zen, egun polita igaro 
zuten gerturatutakoek.

Askotariko ekintzak izan 
ziren: herri kirolak, musika eta 
dantza emanaldiak, eta abar.

Gazteak eta Argitxo ikastolako jaian.  |   sergIo aZkarate

Ikastolako jaian, Argitxo 
eta haurrak protagonista

ARRAsAtE

IñIgo AlMoRtzA 
antolatZaIlea

IMAnol EtA fERnAndo 
errekortaDoreak

ElI gARItAno 
Ikuslea

"Ez daukagu mota horretako 
ikuskizunetara joateko ohiturarik. 
Baina herrian denez, zezen plazara 
hurbildu gara, ea nolako giroa 
dagoen ikusteko".

IkER AgIRRE "txIlI" 
errekortarIa

"Ganadutegi bakoitzak bere behi 
onenak ekartzen ditu eta gogor 
saiatzen gara espektakulo polita 
izan dadin. Gure artean laguntzea 
ere oso garrantzitsua da".

xABI ItURRAtE 
Ikuslea

"Gustuko ditut horrelako saioak 
eta ohitura daukat joateko. Behiak 
handiak izan dira, eta errekortariak 
fin ari dira. Ikuskizun polita izan da 
uztai txapelketakoa". 

"Behi handiak eta serioak dira, eta 
tentsio momentuak bizi dira. 
Horrelakoetan umorea ere 
garrantzitsua da, errekortariak eta 
giroa lasaitzen laguntzen du".

"Behia oso ona izan da. Ez dugu 
uztairik sartzeko aukerarik izan, 
baina ondo pasa dugu. Inoiz ez da 
jakiten nork irabaziko duen, ez 
ditugulako behiak ezagutzen".

Luis Ezeizako ikasleak flashmoba egiten.  Imanol sorIano   Elgetako ikasleen jaialdia.  |   larraItZ ZeBerIo

ElgEtA EtA EskoRIAtzA
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ANE ElOrdI  |  arrasate

Egun berezia izan zen zapatua 
haurrentzako. Zenbait astez entse-
guak egin ondoren, egun handia 
iritsita, kalera irten ziren dan-
borra jotzera. Ospitale ingurutik 
hasi zen danborrada 19:00etan. 
Arrasateko kaleak jendez beteta 
zeuden, asko etxeko txikienak 
ikusteko irrikaz.

Herriko zenbait kale zehar-
katu ostean, Herriko plazara 

iritsi ziren 20:00ak aldera, bertan 
danborradako abesti guztiak joz 
bukatu zuten ekitaldia.

karroza berria 
Aurtengoan, danborradako karro-
zak itxura berria izan du. Erdian 
masta bat, eta horren puntan 
dragoi baten irudia. Bertan 48 
haur joan ziren, gozokiak jaurti 
eta danborrada ikustera hurbil-
du zirenak agurtu zituzten.sukaldari, danbor jole, kantinera eta zaldi gainean 

atera ziren 200 haur inguru Danborradan, zapatuan 

Danbor hotsekin iragarri dituzte 
San Juan jaiak Arrasateko haur 
eta gazteek, herriko kaleetan 

Danborradako partaide guztiak Herriko plazan.  |   Imanol sorIano Gaztetxoenak danborradaren buruan.  |   Imanol sorIano

Neskak danborra jotzen kaleetan zehar.  |   Imanol sorIano

ANE ElOrdI  |  arrasate

Jaiak datozela eta, ohitura den 
bezala, Arrasateko Lore Gazteak 
euskal dantzari taldeak Haur 
Dantzarien Eguna antolatu zuen 
atzo. Debagoieneko dantzarien 
ordezkapen zabala izan zuen 
jaialdiak: Arrasateko Lore Gazteak 
eta  Txikitxu-Arrostaitz, Ara-

maiokoa, Antzuolakoa, Oñatikoa 
eta Aretxabaletakoa. Durango, 
Iruñea eta Oihartzundik etorri-
tako dantzariak ere baziren.

Egun osoko jaialdia izan zen: 
goizean kalejiran ibili ziren eta 
arratsaldean ekitaldi nagusia 
egin zuten. Eguraldia lagun, giro 
polita sortu zen herrian.

kalera jauzia
Haur Dantzarien Eguna data 
garrantzitsua da herriko dantza-
ri txikientzat Urte osoan zehar 
ikasitakoa, kalean erakusteko 
aukera izaten dute. Dantzak ikas-
ten emandako denborak eta esfor-
tzuak bere fruitua eman duela 
erakusteko ordua izaten da.

Ehunka haur eta gazte bildu 
ziren, dantza aitzaki hartuta

Haur Dantzarien Eguneko goizeko kalejira.  |   sergIo aZkarate

ARRAsAtE

ARRAsAtE
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M.A.  |  elgeta

Ikusmin handia sortu zuten ibil-
gailu klasikoek atzo Elgetan, 
ikusmina, harridura eta inbidia 
ere bai. 30en bat auto elkartu 
ziren plazan, eta elgetarrek ber-
tatik bertara ikusi zituzten, eta 
batzuek ukitu ere bai. "Ikusga-
rrienak ibilgailurik zaharrenak 
dira", zioten batzuek; beste batzuen-
dako, ostera, politenak kabriolet 
edo deskapotableak. "Hummerra 
bai dela txundigarria", esan eta 
barrutik eta kanpotik hari begira 
ere egon ziren hainbat. Humme-
rraz gain, Ford 1929, Renault 1931, 
Mercedes 1958, Sinca, Hotchkiss 
eta beste hainbat izan zituzten 
aukeran plazara hurreratutakoek. 
"Ibilgailu txiki honetan kabituko 
ote da gidaria?", galdetu zuten 
hainbatek.

Eguerdi parteko ibilalditxorik 
ez da izan azkenean, autoak pla-
zatik ez ateratzeko. Gidariak baz-
kaltzeko elkartu dira. Plaza ibilgailuz eta herritarrez beteta, atzo goizean.  |   josetxo arantZaBal

Hainbat elgetar autoari begira-begira.  |   josetxo arantZaBal

Auto klasikoek ikusmina sortu dute: 
"Antzinakoak eta kabrioletak bai politak"
30en bat ibilgailu klasiko elkartu ziren atzo goizean, elgetako plazan

M.A.  |  elgeta

"Okela ondo pasatu behar da 
zartaginean lehenengo, eta poli-
ki-poliki egin gero", zioten erre-
tiratuek saria jaso aurretik eta 
gaineratu: "Eta saltsa egiteko 
tipula, berakatza, azenarioa eta 
piperren bat edo beste gehitu". 
Baita asmatu ere errezetarekin, 
izan ere, erretiratuek jaso zuten 
gisatu lehiaketako lehen saria. 
Zaporea eta itxura baloratu 

zituzten epaimahaiko kideek, 
herriko hiru tabernatako sukal-
dariak, eta erretiratuen atzetik 
geratu ziren: Iñigo eta Beatriz; 
Faka Faka; 90210 kuadrilla; eta 
Fly kuadrilla. 

Kuadrillen Egunari hasiera 
eman zion lehiaketak, eta ondo-
ren, gertatutako hori bazkaldu 
zuten bost kuadrillek; gehienek 
plazan, 60 bat lagunek, eta erre-
tiratuek Ozkarbi elkartean.

Gisaturik goxoena erretiratuek 
egin dute Kuadrillen Egunean

Oxel Erostarbe alkatea saria ematen erretiratuei.  |   Imanol sorIano

MIrArI AltuBE  |  eskorIatZa

"Jende ezberdina elkartu gara, 
handik eta hemendik etorritakoak, 
horien artean, Bilbotik, Murtzia-
tik eta beste hainbat lekutatik, 
eta oso interesgarria izan da egu-
na. Oso gustura bazkaldu dugu, 
eta ederto pasatu, eta gustura 
egonez gero lortuko dugu beste 
mundu bat eraikitzea", zioen 
zapatu iluntzean, nekatuta baina 
pozik, Eskoriatzako Aste Zapa-
tistaren antolatzaile taldeko kide 
den Yurre Romaratezabalak. 

Zapatuko jaiak borobildu zuen 
14. Aste Zapatista, eta eguraldia 
lagun goizean goizetik izan zen 
jai giroa plaza inguruan. 

Mexikoko Michoacan eskual-
dekoa den Marilu Maldonado 
sukaldariak gertatu zien bazkaria. 
Menu goxoa gertatu ere: lehenen-
go: barazki parrillada artoarekin, 
guakamolea eta arrain sebitxea; 
ondoren: oilasko takoak pikan-
tearekin, barazki eta txerri oke-
ladun takoak gaztarekin eta 
okela pikatua txanpinoiekin; eta 

bukatzeko: jamaikako ura eta 
lapikoko kafea galletekin. "Guz-
tiak Mexiko bertako produktuak 
dira, garrantzi handia ematen 
diot horri, eta produktu onak 
lortzen saiatzen naiz", zioen sukal-
dariak. Hala, bapo bazkaldu zuten 
Kontzejupean elkartutako 80 bat 
lagunek. Bazkalordua girotzeko, 
gainera, Rosa Sanchez abeslaria 
izan zuten lagun; ahots goxo, 
baina era berean, indartsuarekin 
Mexikoko doinuak ekarri zizkien 
gogora. Eta ondoren Donostiatik 

etorritako monologistarekin barre 
egiteko tartea izan zuten elkar-
tutakoek.

Arratsalde partean Luis Ezei-
za herri eskolako neska-mutikoek 
bat egin zuten mexikar giroko 
festarekin, eta plaza dantzez eta 
jolasez bete zen. Izan ere, bertan 
egin zuten herri eskolako kideek 
flashmoba.

Eta gau partea kontzertuek 
girotu zuten. Logroñotik etorri-
tako Perro Lobo rap kantariak 
hasi zuen ekitaldia, eta ondoren 

Bartzelonako Jinko Vilova taldeak 
doinu sikodelikoekin girotu –tar-
tean zen Lander Besa eskoriatza-
rra–. Eta jaiari bukaera Donos-
tiatik etorritako Revolutionary 
Brothers taldeak eman zion.

Haziak landatuta, fruituen zain
Komunitate zapatistak ezagutze-
ra eman eta horiei lagun egitea 
helburu duen astea 14. aldiz anto-
latu dute, eta aurreko urteetan 
legez oraingoan ere aste guztian 
izan dira ekintzak: "Zapatistek 
diote: poliki baina bagoaz, eta 
hemen ere poliki-poliki baina 
aldatuko ditugu kontuak; borro-
ka ez da-eta egun batetik bestera 
egiten", zioen Yurrek, eta gaine-
ratu: "Hazia landatzen gabiltza 
urtero-urtero, eta fruituak eto-
rriko dira. Dagoeneko taldetxo 
bat osatu dugu, eta lanean dihar-
dugu sakrifizioarekin. Izan ere, 
hauxe da gure ametsa: beste mun-
du bat lortzea".

Zapore mexikar gozoarekin 
borobildu dute 14. Aste Zapatista
marilu maldonadok gertatu die bazkaria eta rosa sanchezek girotu

Perro Lobo rap kantaria plazako oholtzan.  |   Imanol sorIano Aste Zapatistaren antolatzaileetako batzuk eta lagunak jai giroan sartuta.  |   Imanol sorIano

EskoRIAtzA

ElgEtA ElgEtA
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jOkIN BErEZIArtuA  |  arrasate

Amaitzera doa Helduen Hezike-
ta Iraunkorreko (HHI/EPA) 
ikasturtea; egubakoitzean, hilak 
20, amaituko da. Aurtengoa hiru-
garren ikasturtea da Arrasate 
pasealekuko egoitza berrian egin 
dutena eta Miren Bengoa zuzen-
dariaren arabera, Ferreriasen 
baino "askoz hobe" daude bertan: 
"Egokiagoa izateaz gain, herrira 
zabaldu eta gerturatzeko aukera 
eman digu egoitza berriak".  

2013-2014 ikasturtean 670 ikas-
le aritu dira eta datorren urtera 
begira, murrizketak izango dituz-
te: "Hala ere, saiatuko gara aha-
lik eta eskaintzarik zabalena 
ematen", dio Bengoak. Datorren 
ikasturterako matrikulazio epeak 
bitan banatu dituzte: batetik, 
gaurtik hilaren 30era eta, beste-
tik, irailaren 1etik 15era.  

kultura Astea, ekintzez lepo 
Aste osoan zehar erakusketako 
bat egongo da eskolako gela nagu-
sian. Izenburua da Holokaustoa: 
pentsa ezazue hori benetan ger-
tatu dela. 16 panel informatibo 
jarriko dituzte, besteak beste. 
Kultura Astearekin hasteko, 
Mariasun Pagoaga Doke antzer-
ki taldeko aktore arrasatearrak 
hitzaldia eskainiko du gaur esko-
lako liburutegian (09:30). 

Bihar holokaustoa berbagai 
izango duen bisita gidatua egin-
go dute erakusketatik, euskaraz 

(09:30). Ikuspegi ez-arrazista 
batetik abiatuta, memoria landu 
gura dute iraganetik ikasteko. 
Helburua da gizarteak bazterke-
ria forma berriak hartzen duen 
egoera berri eta aldi berean 
antzekoak ikusi, identifikatu eta 
saihesten jakitea. 

Era berean, bihar, hilak 17, 
Trukeados programa aurkeztu-
ko dute (11:00); gazteleraz izango 
da. Finean, Trukeados ekimena-
ren helburua da trukea sustatzea: 
"Partaideen artean ados jartzea 
eta zerbitzuak zerbitzuengatik 
trukatzea gura dugu". 

Eguenean, hilak 19, Karmele 
Jaio idazlearen bisita izango 
dute EPAn. Musika airean libu-
ruaren gainean solasaldia izan-
go dute, eskolako liburutegian 

(18:00). Programarekin amaitze-
ko, egubakoitzean, hilak 20, 
Oihulari Klown taldeko Dorleta 
Kortazar ipuin kontalariak Ber-
ba Kateatuak kontakizuna eskai-
niko die bertaratzen direnei: 
"Aukera paregabea egongo da 
disfrutatzeko", adierazi dute 
antolatzaileek. 

Kultura Astearen helburua 
da –ikasturte akademikoaren 
barruan dago– ikasleei aukera 
ematea ekintza kulturaletan par-
te har dezaten. Ikasleek izango 
dute lehentasuna baina ateak 
zabalik egongo dira ekintzaren 
batera joan gura duten herrita-
rrendako: "Gura duten herritar 
guztiak gonbidatuta daude esko-
lara hurbildu eta programaren 
berri jasotzera". 

Egitarau zabala EPAn 
ikasturtearekin bukatzeko
Ekainaren 20an amaituko da ikasturtea ofizialki; aurten 670 ikasle egon dira

EPAko ikasleekin egindako irteeretako bat.  |   ePa-hhI arrasate

Kontserbak egiteko tailerra egingo dute zapatuan 
Seber Altube plazan, hileroko baserritarren azokan
Zapatuan, hilak 21, baserritarren azoka egingo da Seber Altube 
plazan, 09:00etatik 14:00etara. Arrasateko, bailarako zein Euskal 
Herriko produktu ekologikoak saltzeko ohiko postuez gain, 
ekaineko azokan kontserbak egiteko tailerra egingo dute. Teoria 
saio bat egingo dute eta ondoren ikasitakoa praktikan jartzeko 
aukera egongo da. Udalak jakinarazi du komeni dela izena aurrez 
ematea. Izena eman daiteke BAZen edo Udalaren webguneko 
(www.arrasate-mondragon.org/eu) izen-emate fitxa beteta. 

j.B.  |  arrasate

Eroskiko, Zerrajerako eta Munar 
auzoko egurrezko zubietan 
lanean aritu dira azken eguno-
tan Hernani Murua S.L. enpre-
sako langileak. Hiru zubiak 
egurrezkoak dira eta denbora-
ren poderioz irristakor jarri 
direnez, herritarrak ez labain-
tzeko likido batekin estali dituz-
te. Munarreko zubian ari ziren 
langileen arabera, dena ondo 

badoa gaur ezkero hiru zubiak 
erabilgarri egongo dira herri-
tarrendako.

Hainbat eroriko azkenaldian
Joan den astean hasi ziren mate-
rial ez labaingarria botatzeko 
lanekin; aurrerantzean segu-
ruagoa izango da zubiotatik 
igarotzea. Izan ere, azken hila-
beteotan hainbat eroriko eman 
dira euria egin izan duenean.  

Lanak hiru zubitan, 
herritarrak ez labaintzeko
eroskikoan, Zerrajerakoan eta munarrekoan aritu 
dira lanean; gaur ezkero hiruak irekiko dituzte 

1963ko sanjuanetan Herriko plazan dago aterata goiko erretratua, Herriko 
plazan jaietarako jartzen zen oholtzaren aurrean. Goian, ezkerretik hasita: 
Jose Ignacio Sainz, Jose Luis Isasa, Josemari Usatorre, Elena Olmedo, 
Itziar Etxebarria, Iñaki Etxebarria, Jose Manuel Beitia, Josemari Markaide, 
Arantza Arana, Loli Sagasta, Pili Sagasta, Angelita Trojaola, Lourdes 
Trojaola, Marisol Usatorre, bere atzean Maria Jesus Mendikute, Isabel 
Telleria eta Arantza Zulueta. (Etxebarriak neskatoa eta gizona ez ditu 
ezagutzen). Makurtuta, ezkerretik eskuinera: Agustin Maidagan, Iñaki 
Arriola, ezezaguna, Errarte birkiak (Julian eta Bittor), Jaione Zubizarreta, 
Mertxe Sainz, Petri Leibar, Espe Sainz, Maite Isasa eta Maite Usatorre.

Garai bateko 
sanjuanak

e R R e t R at u  z a h a R R a

argazkiaren jabea: isabel Telleria; itziar 
Etxebarriaren bidez jasoa. urtea: 1963.

M
altzagatik bueltan, 
Telesforo Monzonek 
eguzkiaren gupida-
gabetasuna islatzen 

du azalean. Giza katea ondo 
irten izanaren pozaz, zigarro-
punta pasa dio alboan oinez 
duen Karlos Mahomari, Eibar 
lehen maila igotzearen mirariaz 
dihardute eta erdibana akzio 
bat erosteaz. Ez da bien presen-
tziaz ohartu Juan Luis Bilbao, 
Batxi, zeinak mundu arranoen 
berri ematen duen blog arra-
kastatsuan.

Hirukotea baino aurrerago 
oinez doan Teresa Garciak 
behingoan adarra jo ahal izan 
dio gehienetan bihurri eta jos-
tari den Txomin Iturberi, moz-
tu dezala bibotea atoan, orain 

mototsa dela modan dagoena 
politikan. Gizonak purrustada 
egin dio, "denboraz ikusiko 
jonau olatuan zer dan aparra 
ta zer ure" emakumeak irriba-
rre egiten duen bitartean.

Juanito Saizar gidaria zain 
dute autobus kanpoan, ostean 
denak Bergarako ekitaldira 
eraman behar ditu-eta. Koldo 
Izagirre esperoan da busaren 
lehen jarlekuan, marmarti, bere 
buruari esanaz "bide bazter hau 
ez da hiria ez ezer" eta parean 
mikroa harturik Xabier Saldia-
sek Latzenen Laztana abesten 
du tiroldar estiloan. 

Eta iruditzen zait kontakizun 
hau dela errealagoa, kabalagoa, 
bigarren trantsizio honekin 
egin nahi diguten tokomotxoa 
egiten uztea baino. Kakazaha-
rraren bertsio berritua, Kaka-
zaharra 2.0 besterik ez baita.

Felipe VI. Dei 
Gratia

ENEkO 
BArBErENA

n i R e  u s t e z

"trantsizio hau, 
kakazaharraren 
bertsio berritua"

Murua S.L. enpresako langile bat Munarreko zubian lanean.  |   jokIn BereZIartua
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j.B.  |  arrasate

Erakunde publikoen aurrean 
elkarretaratzeak egiten ibili da 
joandako astean ELA sindika-
tua negoziazio kolektiboa bul-
tzatu eta instituzioei enplegu 
eta soldata publikoak defenda 
ditzala eskatzeko. Tartean Arra-
sateko Udalari ere luzatu diote 
eskaera udalerririk udalerri 
galdutako enplegu publikoa 
berreskuratzeko eskatzeko. 

"suntsiketa" gera dadila 
Sindikatu abertzaleak salatzen 
du "asko murriztu edo kendu" 
direla zerbitzu publikoak eta 
datu zehatzetan 3.000 postu 

"suntsitu" direla udal eta foru 
administrazioetan. ELAk dio 
milintanteak ez direla geldi 
egon eta borroka egin dutela 
salatzen dituzten politika horien 
aurka esparru askotan. Udale-
txe eta Foru Aldundietako lan-
gileek mobilizatzen jarraitu 
beharra dutela diote eta hiru 
dira eskaerak: udalerrietan 
enplegu publikoa sortzea, aita-
tzen dituzten 3.000 lanpostuak 
berreskuratu arte; langileen 
eroste-ahalmena itzul dadila, 
KPI-a erreferentziatzat hartuz 
soldatak igota eta, baira ere, 
berreskura dadila negoziazio 
publikoa.

Enplegu eta soldata publikoak 
defendatzeko eskatu du ELAk

'Aupa Mondra' liburua eta 
DVD-a aurkeztuta, salgai 
dago hiru tabernetan
Lanaren 700 ale jarri dituzte salgai eta Itzala, Kajoi 
eta monte tabernetan eskura daiteke, agortu arte
I. gOItIA / j. BErEZIBAr  |  arrasate

Mondraren 100 urteko historia 
batzen duen liburua aurkeztu 
zuten eguenean. Aupa Mondra! 
da liburuaren titulua, eta 100 
urteko argazkiak eta istorioak 
batzen ditu. John Andueza eta 
Marian Porcel dira egileak.

Aretoa bete egin zen ekital-
dirako. Besteak beste, bertan izan 
ziren garai bateko eta egungo 
jokalariak. Ekitaldi xumea izan 
zen eta hitza hartu zuten Fernan-
do Laspiur antolatzaileak berak, 
Inazio Azkarragaurizar alkateak 
eta John Andueza liburuaren 
egileetako batek. Argazkiz eta 
istorioz betetako liburua da.

Polita eta dibertigarria 
"Liburu arina" dela dio egileak, 
"polita eta dibertigarria eta antzi-
nako kontu asko" jasotzen ditue-
na. Anduezak azaldu zuen urteu-
rrena ospatzeko egin zen erakus-
ketatik jaso dituztela argazki 
asko. Eta beraz, "lan asko eginda" 
zegoela. John Andueza eta haren 
emazte Marian Porcel izan dira 
liburuaren egileak, baina Andue-
zak esan du jende asko dagoela 
atzetik. Anduezak gaineratu zuen 
zaila dela 100 urteko historia 
liburu bakarrean laburbiltzea 
eta horregatik istorio dibertiga-
rri edo garrantzitsuenak jasotzen 
saiatu direla. 

salgai hainbat lekutan 
Liburua eta DVDa 20 eurotan 
egongo da salgai. Izan ere, Oihan 
Vitoriak eta Jokin Uribetxeberriak 

iaz egin zuten dokumentala libu-
ru barruan doa. Zapatuan egin 
zen Ardo Egunean egon zen lana 
erosteko aukera lehenik eta behin. 
Aurrerantzean Itzala, Kajoi eta 
Monte tabernetan ere egongo da 
salgai. Lehen ediziorako 700 ale 
atera dituzte. Hain zuzen, sal-
mentaren helburua da Mondra 
futbol taldearendako diru-iturri 
izatea.

Liburuaren aurkezpenarekin 
amaitutzat eman dituzte men-
deurrenaren harira antolatutako 
ekitaldiak.

Egueneko aurkezpen ekitaldeko une bat.  |   IratI goItIa

Iazko bazkaltiar talde bat.  |   goIena

j.B.  |  arrasate

2012an ekin zioten Zeuk iñ zeuk 
jan egitasmoa zuztartu da jada. 
Udalak izenematea aurrez egin 
dadila eskatu du behar diren 
leku, su, mahai eta aulkiak 
ondo kalkulatzeko. Izena ema-
teko epea oraingo eguenean 
amaituko da, hilaren 19an. Egu-
nean bertan ere nahi duenak 
parte hartu ahal izango du herri
-bazkarian baina suak erabil-
tzeko lehentasuna aurrez lekua 
hartua dutenek izango dutela 
jakinarazi dute Udaletik. Oha-
rren artean, gogorarazten dute 

erabiltzen diren edalontzi eta 
mahai-tresnek berrerabilgarriak 
izan behar dutela eta hondaki-
nak modu selektiboan batu 
batuko direla egun horretan. 
Bazkaria 14:30ean izango da 
Arano eta Gartzia maisu-mais-
trak kalean. 

80 urtetik gorakoak 
Sanjuanetako bazkariekin jarrai-
tuta, 80 urtetik gorakoen baz-
kari eta omenaldirako izena 
emateko epea ere eguenena 
amaituko da. Bietan, BAZ-en 
eman behar da izena.

Jai-bazkarietarako 
epea, eguenera arte
'Zeuk iñ zeuk jan' eta 80 urtetik gorakoen 
bazkarietarako izenematea 19an itxiko da 

sErgIO AZkArAtE | blogak.goiena.net/nerearrasatepresszaharrak/ | twitter.com/arrasatepress

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

XVIII. mendeko bigarren erdialdien konstruidu 
euen udaletxie. Martin Karrera arkitekto 
beasaindarrak zuzendute hasi zien lanak, 
1756xen, eta hamar urte gerueu buketu.

Galarrako harrobittik ekarri euen harrixe, eta 
armarrixe eta moldurak egitteko Agurain aldera jo 
euen material bille. Armarrixe arkitektuen semiek 
landu euen, Manuel Martinek. Balkoiek eta beste 
burdin-lan batzuk, barriz, Rafael Amezola 
elorrixotarrak egin zittuen.

Herrixe zorpeien geratu zan, eta haxe gastu 
ikeragarrixe kubriduteko, inpuesto berezi bat 
jarteko eskubidie lortu euen Kontsejuek: hamar 
urtez ardo-azunbriei lau marabedi gehixeu jartie.

Hortan, esan leike herriko ardozaliek pagau 
euela, neurri baten, obrak.

Plaza erdiko kioskue, barriz, 1911tik 1953ko 
ekaiñen 8ra arte egon zan.

udie aillegau, eta ziklistak karreteretara
Zikloturismue modan jarri zan 80ko hamarkadan. 
Mondrauen, 1980 inguruen fundau euen Deba 
Garaiko Zikloturisten Elkartea. 100 bazkide zien, 
danak gizonezkuek, eta 30 urtetik gorakuek.

Elkartekuek domekero egitten zittuen 
urteerak, martxotik iraillera arte: denporaldi 
hasieran 40 kilometro ingurukuek eta ekaiñien eta 
uztaillien, barriz, 120 kilometrokuek.

Gipuzkoan egitten zien probetan be ibiltten 
zien; ez euen irebazlerik, eta danei emuten eutzien 
premixoren bat. Gaiñera, urtien behin, umiendako 
ekitaldixek organizetan zittuen.

Udaletxeko obriek herriko ardozalien konture, neurri baten

27. zenbakia  1989-06-16
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ANE ElOrdI  |  Bergara

Euskara irakaslea da Imanol Epel-
de zarauztarra, eta sortzailea ere 
bai. Afizioa ditu musika eta, bere-
ziki, rapa; bere azken proiektua 
da Etxepare rap: euskal literatura 
eta rapa uztartzen dituen ikuski-
zuna. Literatura testu, musika eta 
ikus-entzunezkoez osatutako ema-
naldiak egiten ditu. Bihar, Berga-
rako kartzela zaharrean izango 
da, 19:00etan, Zibergara taldearen 
eskutik.
Nola sortu zen euskal literatura eta 
rapa uztartzeko ideia?
Literatura irakatsi behar nuenean, 
ikasleak beldurtu egiten zitzaizki-
dan, astuna zelako eta buruz ika-

si beharrekoa. Orduan, modu 
erakargarrian irakatsi behar nue-
la erabaki, eta hortik sortu zen 
literatura doinu garaikideekin 
nahasteko ideia. Testu hutsa ez 
den edozeri harrera ona egiten 
diote gazteek, eskertzen dute. Ondo-
rioz, euskal literaturaren ibilbidea 
laburtuko zuen bilduma egitea otu 

zitzaidan, garai desberdinetako 
hamar kanturekin osatu nuen 
errepertorioa.
Noiz sortu zen Etxepare Rap?
Duela hiru edo lau urte ekin nion 
proiektuari; hasieran, euskara 
eskoletarako prestatzen nituen 
kantak. Gero, ikus-entzunezko 
edukiak sortzen hasi nintzen, 
bideoklipa egin nuen eta 2013ko 
abenduan oholtzara egin nuen 
jauzi, Etxepare Rap saioarekin. 
Nolakoak dira zure emanaldiak?
Antzerkia, bideo proiekzioak, iru-
diak, testuak eta musika daude. 
Euskal literaturaren errepasoa 
egitea izan da asmoa, baina gure 
buruaz barre egiten, ez daukagu-
lako Cervantesik edo Shakespea-
rerik. Baina Machu Pichurik 
eduki gabe ere gure Trikuharriak 
maite ditugu.
Oholtzara igotzerakoan nola definitzen 
duzu zure burua?
Agertokietan Imanol Epelde 27 
Zapata bilakatzen da, izen artis-
tikoa jantzita taularatzen naiz. 
Blogak ere izen bera du, eta Etxe-
pare Rap saioaren izena da.
Zibergara taldeak antolatuta, gaz-
tetxean egingo duzu emanaldia. 
Hala da; gustura arituko naiz kar-
tzela zaharrean. Zibergara taldeko 
batzuk ezagutzen ditut, eta beste 
batzuekin harremana dut, Twitter 
bidez bada ere. Bergarako gazte-
txeak egiten duen lana aberatsa 
da; besteak beste, irratia eta eki-
taldiak. Pozik hartuko dut parte.
Etxepare Rap egitasmoa jendaurrean 
aurkezten hasi zinenean, arrakasta-
tsua izatea espero zenuen?
Inoiz ez da jakiten egiten denak 
nolako harrera izango duen. Blo-
gean idaztea bezela da, ez duzu 
erantzunik espero eta baliteke 
jasotzea. Nik gustura egiten dudan 
lana da, iruditzen zitzaidan jen-
dearen gustukoa izango zela, eta 
izaten ari den oihartzunarekin 
pozik nago. Gainera, jendaurre-
koarekin beste pauso bat eman 
dugu, askotariko edukiekin sor-
tutako emanaldia delako.
Antzeko beste proiekturik badauka-
zu gogoan etorkizunari begira?
Bai, egia esan, asko dira ditudan 
ideiak. Oholtzan ni azaltzen naizen 
arren, talde lana da, gogotsu gau-
de. Oraingoz, honekin nago, baina 
sortuko dira berriak. 

Imanol Epelde.  |   argaZkI Press

"Etxepare rap' 
izaten ari den 
oihartzunarekin 
pozik nago"

imanol epelde | '27 zapata': 'Etxepare rap'-en sortzailea

"Testu hutsa ez den 
edozeri harrera ona 
egiten diote gazteek, 
eskertzen dute"
euskal literatura rap doinuen bitartez irakasten 
aitzindaria da; orain oholtza gainean ere badabil

IMANOl gAllEgO  |  Bergara

"Bai LOMCEri aurre egiteko, 
baita gure hezkuntza propioa 
eraikitzeko bidean ere, ezin-
bestekoa da hezkuntzan dihar-
dugun guztion eta herritar 
ororen inplikazioa", diote Hez-
kuntzaren mahaitik. 

Datorren ikasturtean, 2014
-2015ean, Espainiako Gobernuak 
LOMCE legea abian jarriko du, 
aplikazio hori ekiditeko herri-
tarrak antolatzen hasi dira. 
Euskal Herriko alderdi politikoei 
eta Nafarroa zein Euskal Auto-
nomia Erkidegoko legebiltzarrei 
egin diete eskaera: legea ez 
aplikatzea. Gainera, Bergarako 
zenbait hezkuntza eragile biltzen 
hasi dira, eta legeari aurre egi-
teko estrategia bateratuak sor-
tzen dabiltza. San Martin ikas-
tetxea, Miguel Altuna, Aranza-
di ikastola, Ipintza institutua, 
eta Helduen Eskolak osatu dute 
Hezkuntza mahaia. Helburua 
da hezkuntza arloko indarrak 

batu, eta hezkuntza propioa 
eraikitzea, irakasle, ikasle, 
guraso eta herritarren iritzia 
kontuan izanda. 

Euskal hezkuntza eraiki 
Eragileek elkarlanean dihar-
dute euskal hezkuntza propioa-
ren alde lanean. Ikasleen gara-
pen beharrak eta eskubideak 
bermatuko dituen heziketa inte-
grala garatu nahi dute, bere 
baliabide guztiekin. Ikasle eus-
kaldun eleanitzak sortu, Curri-
culum propioa izan eta ikaste-
txeen autonomia eta parte 
hartzea bermatuko duen hez-
kuntza eraiki gura dute. 

Bergarako Hezkuntza 
mahaiak hainbat ekintza buru-
tu ditu dagoeneko, eta herriko 
biztanle eta eragileei gonbita 
luzatu die elkarlanean aritzeko, 
"asko dugu oraindik egiteko, 
baina baditugu oinarrizko edu-
ki batzuk adostasun zabala 
batzen dutenak".

Hezkuntzaren mahaiak 
LOMCEren kontrako 
agerraldia deitu du
19:00etan, eguenean san martin plazan batuko 
dira, eta herritarrei bat egiteko deia egin diete

Imanol gallego

Hasi dira Amillagako biribilgunea 
izango den inguruko lanak. 
Momentuz, lur azpiko zerbitzuak 
identifikatu ondoren, horietako 
batzuk, tokiz aldatu beharko 
dituzte. Lehen fase horren ostean, 
azaleko lanei ekingo diete, eta 
data zehaztea zaila den arren, opor 
aurretik, biribilgunea bukatua 
izatea espero dute. 

Oporretarako, 
bukatuta
Amillagako 
biribilgunea

Faboritoei aurre eginez, Diego Valor taldeak 6-0 
irabazi du Labegaraietako futbito txapelketa
Ezustea izan zen Labegaraietako futbito txapelketako finalean. 
Poteo Izarrek kopa irabazi eta gero, faborito bezala iritsi ziren 
finalera, baina Diego Valor taldeak 6-0 irabazi zien. Labegaraie-
tara gerturatu zirenek ikuskizun polita bizitzeko aukera izan 
zuten, eta emaitza desorekatuarekin amaitu arren, Poteo Izarrek 
ez zuten azken une arte amore eman. Egun berean, Komando 
Piperrak eta Irama Elgetak, hirugarren postua lortzeko partidua 
jokatzekoak ziren, jende faltagatik, ez zen partidurik izan.

E
gun hauetan  Espainia-
ko erregeen gorabeherek, 
nazka-nazka, gogaitara-
zi gaituzte. Eta segiko 

dute matraka ematen. Behin eta 
berriz demokrazia zapuztu dute. 
Apunte txiki bat, lotsagarria 
benetan PSEren jarrera, baina 
bestalde oso normala Felipe 
Gonzalez, Rubalkaba eta kofra-
diakoak zer diren jakinda.

Baina gatozen gure esparru-
ra. 40 gazte aske gelditu dira 
sufrikario galanta pasatu ondo-
ren. Aske utzi dituzte, epaileen 
aburuz! Ezer txarrik ez omen 
dute egin. Gehiago, torturatuak 
izan omen dira, azaltzeko esa-

molde leunagoa erabili badute 
ere. Eta, guk diogu: Injustizia 
honen aurrean mutu egon behar 
al dute erakunde nagusietako 
agintariek eta gotzainek? Poz-
tekoa hainbeste gazte justizia 
eta askatasunaren uretan mur-
giltzen ari direla ikustea. Etor-
kizuna hor dago. Esker mila, 
mila esker.   

Bestalde Egunkaria auzia. 
Ezer txarrik ez zuen egin, deli-
turik ere ez epaileen erabakian. 
Orain, egin den kaltea nork 
erreparatu behar du? Honen 
aurrean gure politikoek eta 
gotzainek zer dute esateko, ezer 
ez? Baina esatekotan ozenki 
agertu ez ahopean. 

Bankuak eta kaxak egiten 
ari diren desjabetzeak, familia 
osoak zubipean lagatzen dituz-
telarik. Salbuespenak salbuespen, 
non daude gure politikoak eta 
gotzainak? Noiz ikusi behar 
dugu, adibidez, Munilla banke-
txe baten aurrean gose greban 
behartsuekin bat eginaz?

Noiz arte 
mutu?

ANdrEs OsA 
'sAkONA'

n i R e  u s t e z
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Txaketuaneko kantoian gosari 
sorpresa emango zuela iragarri 
zuen joan den astean Txirrinkak, 
lanera bizikletaz joaten 
direnendako. Eta ohitura hori 
dutenek gozatu zuten gosariaz, 
bai, sorpresa azken lan egunean, 
egubakoitzean, izan arren.

Aste guztia
Txirrinkaren
gosariaren
zain 

txIrrInka

O.E.  |  oñatI

Oñatiko filatelia elkarteak 
Antonino Ibarrondo Oleaga 
musikariaren omenezko zigi-
lua eta postala atera ditu. 
Ekainaren 12an beteko lituz-
ke Ibarrondok 100 urte eta 
hari buruzkoa izango da aza-
roan egingo dituzten musika 
jardunaldiak ere. Urteurren 
horrekin bat eginez, postala 
eta zigilua atera ditu filatelia 
taldeak. Turismo bulegoan 
salduko dituzte. Postala eta 
zigiluaren prezioa izango da, 
hiru euro.

Ibarrondoren 
zigilua eta 
postala, kalean

Malditos vecinos filmak itxiko 
du aurtengo zinema denbo-
raldia. Gaur, astelehena, bota-
ko dute filma hori ohiko 
orduan, 19:30ean, eta horre-
laxe bukatuko da udalak ikas-
turte honetarako prestatu 
duen zinema eskaintza. Dato-
rren asteburutik aurrera, 
beraz, ez da filma gehiago 
botako. Urrian hasiko da den-
boraldi berria.

Ikasturteko azken film 
emanaldia botako dute 
gaur zinema aretoan

Duela 20 urte Uruguaiko Fil-
tro ospitale inguruan gerta-
tutakoa jasotzen duen filma 
botako dute bihar, martitze-
na, zinema aretoan 19:00etan. 
Dokumentalaz gain, hitzaldia 
ere egongo da gai horren 
ingurukoa. Oñatiko Euskal 
Memoria taldeak Filtro 20 
urte izeko egitasmoaren 
barruan sartzen da biharko 
zineforuma.

Duela 20 urte 
Uruguain gertatutakoa  
erakutsiko dute bihar

Oñatiko EAJk gonbidatuta, 
Josu Erkoreka Eusko Jaur-
laritzako Herri Administrazio 
eta Justizia Sailburua batzo-
kira etorriko da eguaztenean, 
ekainaren 18an. Bilera egingo 
du "herria suspertze ekono-
mikora eramango duen bidea 
lantzeko" sortu den lan talde 
jeltzalearekin eta hitzaldia 
egingo du gero batzokian. 

Josu Erkoreka dator 
eguaztenen iluntzean 
batzokira

OIHANA ElOrtZA  |  oñatI

Ateak ofizialki zabaldu ditu Eteo 
eraikinean dagoen erretiratuen-
dako Lagun Leku lokalak. Orain 
arte ere ez ditu itxita izan, han-
txe ibili direlako hainbat erreti-
ratu lanean proiektuari forma 
emateko. "Inguruko auzotarrak 
eta herriko beste erretiratu 
batzuen bisitak ere izan ditugu. 
Hemendik aurrera, baina, ofizial-
ki zabalik dagoela esan dezakegu, 
denok erabiltzeko", dio Marilo 
Untzurruntzagak. 

Eltzia programaren eskutik, 
Eteo bizi berriz bete da eta hor-
ko erabiltzaileek ere hortxe dute 
tokia mokadutxoa edo kafetxoa 
hartzeko. Izan ere, erretiratuek 
kudeatuko duten arren, denen-
dako delako Lagun Leku.

60 interesatu 
Proiektu honen bultzatzaileak 
banaka batzuk izan arren, esti-

mazio eta harrera oso ona izan 
du herriko erretiratuen artean. 
"Dagoeneko 60 lagunek eman 
dizkigute euren izen abizenak. 
Egia da egoitza honen erabiltzai-
le izateko interesa agertu duten 

gehienak Olakua eta San Loren-
tzo auzoetan bizi direla. Norma-
la ere bada, horiek dutelako 
gertuen, baina herriko beste kale 
batzuetan bizi direnek ere etor 
daitezke, noski", dio Untzurrun-

tzagak. Egubakoitzetik aurrera 
beraz, Pake Lekuko egoitzaz gain, 
Lagun Leku ere erabilgarri dute 
herriko erretiratuek, elkarrekin 
egon, jolasean ibili edo kafea 
hartzeko, adibidez.

Lokalaren inaugurazioan, joan den egubakoitz iluntzean.  |   o.e.

Erretiratuek kudeatzen duten Lagun Leku 
lokala ere zabalik dago herritarrendako 
egubakoitzean inauguratu zen eteoko taberna egon zeneko espazioa, eraberrituta

O.E.  |  oñatI

Hondakinen kudeaketari 
buruzko informazioa ematen 
duen bulego ibiltaria Olakua-
ko dorrean egongo da zabalik 
datorren eguaztenean, hilak 
18. Olakua, San Lorentzo eta 
Ugarkaldeko erabiltzaileei 
hondakinen kudeaketa infor-
mazio bulegoaren zerbitzua 
gerturatzea da asmoa. Hala, 
10:00etatik 13:00etara eta 16:00e-
tatik 19:00etara egongo da 
zabalik beheko pisuan. Apur-
tutako ontziak aldatzeko eta 
konpostarako poltsak eroste-
ko aukera ere egongo da. Kale 
Zaharreko bulegoa arratsaldez 
itxita egongo da.

Atez ateko bulego 
ibiltaria Olakuako 
dorrean, etziO.E.  |  elortZa

Katekesian dabiltzan herriko 
ikasleek ere bukatu dute aur-
tengo ikasturtea. Eta ibilaldi 
batekin eman diote amaiera, 
gainera. Herriko auzoetan barre-

na egin duten ibilaldi batekin, 
hain zuzen ere, katekesia anto-
latzen ibiltzen den batzordeak 
antolatuta. Gurasoekin batera 
egin zuten irteera hori hileko 
lehen zapatuan, ekainaren zaz-

pian, Josean Larrañaga Oñatiko 
parrokoa gidari zutela. 

Merienda 
Irteera horretan herriko hainbat 
auzoetan izan ziren, hango ermi-
tak ikusi eta hango zaindarien 
bizitza ezagutzen. . 

Garoan elkartu eta Kasablan-
kara abiatu ziren handik, San 
Isidro ermitara. San Pedro auzo-
ko remitan egon ziren gero eta 
handik Madalenakora joan ziren. 
Josean Larrañaga parrokoak, 
auzo bakoitzeko zaindariaren 
bizitzaren eta historiaren zenbait 
datu eman zizkien. Baita haien 
egunak noiz ospatzen diren ere. 
Ibilaldia Madalena auzoan buka-
tu zuten eta bukatzeko, elkarre-
kin meriendatu zuten guztiek 
ermitaren aurrealdean. 

Katekesiko ikasleek kurtsoa bukatu dute

Kasablankako San Isidro ermitan.  |   k.e.

Antoninon zigilua.  |   FIlatelIa talDea
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I
ntelektual, liburu bilatzai-
le eta kopiatzaile bikain 
batek, Poggio Bracciolinik, 
Lucreciok K.a. I. mendean 

idatzitako De rerum natura 
poema filosofikoa aurkitu 
zuen 1417an, Alemaniako 
monasterio batean. Poema 
horren aurkikuntzak eta ondo-
rengo hedapenak gure garai-
ko mugimendu filosofiko 
materalisten oinarriak finka-
tu zituela defendatzen du S. 
Greenblatt-ek El giro liburuan. 
Izan ere, ba al dago guk eza-
gutzen dugun mundua eragin 
duten ideien historia baino 
gauza liluragarriagorik? Nora-
bide berri batean jartzen 
gaituzten ideien, mugimen-
duen historia, alegia.

2014ko ekainaren 8an, nor-
banako batzuek, libreki, eus-
kal gizarteak dituen loturak, 
zauriak, minak, beldurrak, 
zalantzak… gainditu nahian, 
pertsonen arteko konfiantzan 
oinarrituta mugimendu berri 
bat jarri dute abian. Ilusio 
berriak sortu dituen mugi-
mendua. Jendeak aurrera 
egin nahi du, jendeak harre-
man sanoak nahi ditu izan. 
Asko falta da, bai! Baina, ez 
ote da bide berri hau euskal 
gizartea norabide berri batean 
jarri ahal izango duena? Ekai-
naren 8an, giza katea osatze-
ko asmoz atera ginenok, nora-
bide berri bat eskatzen ari 
ginen. Alderdien itxitasunak, 
bai alde batekoak zein beste-
koak, albo batera utzita, izan 
gaitezela gu geu, herritarrok, 
protagonista bihurturik herri 
hau beste bide batean, nora-
bide berri batean, jarriko 
dutenak.

XV. mendean, Poggio Brac-
ciolini kopiatzaile humanistak 
Lucrecioren liburua zabalduz, 
errenazentisten pentsatzeko 
eta mundua ulertzeko era 
aldatu eta norabide berrian 
jarri bazuen gizartea, ekaina-
ren 8an eratutako bide berriak 
ez al digu ba lagunduko nora-
bide berria bilatzen?

Norabidea

n i R e  u s t e z

IñAkI 
AgIrIANO

Udalak antolatutako 7x7 kul-
tura kalean ekimenaren 
barruan Ipuin magikoak txo-
txongilo emanaldia izango 
dute neska-mutikoek Bihar 
taldearekin etzi, eguaztena, 
Santa Kurtzeko plazatxoan. 
Egubakoitzean, ostera, arpa 
eta perkusio emanaldia egon-
go da Gurea tabernaren atzean. 
19:00etan dira biak.

Txotxongiloak eta 
arpa eta perkusio 
emanaldia astean 

MIrArI AltuBE  |  eskorIatZa

Manuel Muñoz kiroldegiko behe-
ko solairua itxita egongo da uztai-
letik urri hasierara, hainbat lan 
egingo dituztelako udan. Hori 
horrela, igerilekuak, kanpokoa 
eta barrukoa, itxita egongo dira.

Makina gelan egingo dituzte 
berritze lanok uztailean hasita. 
2002an gela horretako zorua pitza-
tzen hasi zen, eta gero eta pitza-
dura handiagoak daudela kontu-
ratu dira. Pitzadura horien ondo-
rioz, gainera, altxatu egin da 
zorua, eta makinek kalteak jasan 
dituzte. Obrak egiten hasi aurre-
tik, interesa duten herritar guz-
tiek makina gela ikusteko auke-
ra izango dute. Bihar, martitzena, 
dira bisita gidatu horiek: bata, 
10:00etan eta bestea, 18:00etan.

Igerilekuak itxita egon arren 
bi gimnasioak zabalik egongo 
dira, baina ordutegian aldaketak 
daude. Uztaileko eta iraileko 

ordutegia honakoa izango da: 
astelehenetik egubakoitzera, 10:00
-13:00 eta 16:00-20:00; zapatuetan, 
10:00-14:00; eta domeketan, itxita. 
Abuztuan ostera, astelehenetik 
egubakoitzera zabalduko dute, 
goizez bakarrik, 10:00-14:00. 

Lan horiek tarifaren ordain-
ketan ere aldaketak eragin dituz-
te, eta bigarren sehilekoa ordain-
tzeko bi aukera daudela iragarri 
dute. Argibide gehiagorako Udal 
webgunera jo –www.eskoriatza.
net– edo kiroldegira deitu. 

Manuel Muñoz kiroldegiko kanpoko igerilekua.  |   goIena

Kiroldegiko makina gela 
ezagutzeko bisita dago bihar
Igerilekuak itxita egongo dira aurtengo udan makina gelako lanak egiteko

M.A.  |  aretxaBaleta

Rosa del Aguila irakaslearekin 
urte guztian lanean jardun duten 
ikasleek euren lanetako batzuk 
jarri dituzte ikusgai Arkupe 
kultur etxeko erakusketa are-
toan. Hainbat eratako lanak 
egin dituzte: umeendako apain-
garriak; argazki albumak; ese-
kigailuak; koadroak; markoak; 
altzari txikiak; kutxatxoak… 

Eta guztiak goxotasun handia-
rekin eta dotore asko eginda-
koak. 

Horiek ikusi gura dutenek 
ekaina bukatu bitartean dute 
aukera. Hona ordutegia: aste-
lehenetik egubakoitzera, 11:00e-
tatik 13:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara; zapatuetan, 11:00e-
tatik 13:00etara; eta domeketan 
eta jai egunetan itxita.

Eskulan ikastaroetako ikasleen lanak 
daude ikusgai Arkupeko aretoan

M.A.  |  aretxaBaleta

Moda mundura gerturatu eta 
patroiekin lanean hasteko ikas-
taro bi antolatu ditu Udalak. 
Uztailean izango dira eta Katalin 
Antxia aretxabaletarrak jardun-
go du irakasle lanetan.

Hasiberriendako izango da 
lehenengo ikastaroa, patroigintzan 
ezer ez dakitenendako. Uztailaren 
7tik 11ra egingo dute (17:00-19:00) 
eta 16 urtetik gorako edonork 
eman dezake izena. Zera dio 
Antxiak: "Patroigintza zer den 
ezagutu eta oinarrizko ezagutzak 
ikastea da kontua. Mutil zein 
neska gorputzaren oinarrizko 
patroia egiten ikasiko dugu".

Hobetze ikastaroa 
Bigarren ikastaroa patroigintzan 
lehenengo pausoa dagoeneko eman 
dutenendako da. Uztailaren 14tik 
18ra izango da (17:00-19:00) Arku-
pen. "Coco Chanel diseinatzaileak 
izendatutako petite robe noire jan-

tziak zer esan gura duen ikasiko 
dugu eta ondoren, zerotik abia-
tuta soinekoaren patroia atera. 
Norberak bere neurriak patroira 
eramango ditu, eta egindako disei-
nuaren prototipo bat josi", dio.

Argibide gehiagorako eta ize-
na emateko modubatmoda@gmail.
com helbidera idatzi, uztailaren 
3a baino lehen. Prezioa 40 euro 
da (materiala barruan).

Patroigintza ikastaro bi egingo ditu 
Katalin Antxiak uztailean, Arkupen 
eta izen-emate epea zabalik dago

Coco chanel.  |   FashIon.lInIo.com

M.A.  |  aretxaBaleta/eskorIatZa

Lehen Hezkuntzako seigarren 
mailako ikasleen gurasoendako 
zabalduko dituzte gaztelekuetako 
ateak (Aretxabaletakoa, Arkupen 
eta Eskoriatzakoa pilotaleku 
alboan) bihar, 18:00etan. 

Seigarren mailako ikasle 
horiek, 12 urtekoak, lehenengoz 

izango dira gaztelekuko erabil-
tzaile datorren ikasturtean, eta 
gaztetxo horien gurasoei gazte-
lekuko kontuen berri eman gura 
diete. Urte guztian gazteekin ego-
ten diren hezitzaileek egingo 
diete harrera bertan, eta gazte-
lekua bera erakutsi eta proiek-
tuaren berri emango diete. Era 

berean, ohikoak diren zalantzak 
eta kezkak agertzeko tartea izan-
go dute. 

gaztetxoen topalekua
Derrigorrezko bigarren hezkun-
tzako lehenengo mailatik lauga-
rren mailara arteko ikasleenda-
ko topalekuak dira gaztelekuak, 
12 eta 16 urte artekoenak. Eta 
ekintza mordoa antolatzen dituz-
te; batzuk, egoitzan bertan –film 
emanaldiak…– eta beste asko 
kanpoan –irteerak, jolasak…–.

Bi herrietako gaztelekuko ateak 
daude zabalik gurasoendako bihar

Santa Mariñe plaza estaltzea-
ren gainean herritarren iritzia 
zein den jakin gura du Udalak, 
eta bilera egingo du horreta-
rako datorren eguaztenean, 
ekainaren 18an, plazan bertan, 
18:30ean. Eguraldi txarra egi-
ten badu kultur etxean elkar-
tuko direla jakinarazi dute. 
Orduan dute aukera herrita-
rrek horren gaineko iritzia 
emateko.

Santa Mariñe plaza 
estaltzearen gaineko 
bilera dago eguaztenean

Zelan egin fruten eta barazkien 
kontserbak izena duen hitzal-
dia eskainiko dute kontser-
bagintzan diharduten Leintz 
Gatzagako Jakion enpresako 
adituek bihar, kultur etxean, 
18:30ean. Fruta eta barazki 
freskoak zelan kontserbatu 
behar bezala eta propietaterik 
galdu gabe erakutsiko dute, 
eta era berean, herritarren 
zalantzak argitu. 

Kontserbak zelan egin 
hitzaldia izango da 
bihar Jakionekoekin

Aitzorrotz kultur elkarteak 
antolatuta Barruko arrastuak 
dokumentala emango dute 
eguenean, hilaren 19an, kul-
tur etxean, 18:30ean. Azken 
bost hamarkadatan (Frankis-
mo garaitik gaur egunera 
arte) Oñatin izan diren atxi-
lotuen berri jaso dute bertan, 
eta torturatuak izandako 59 
oñatiarretatik bosten testi-
gantzak jaso.

'Barruko arrastuak' 
dokumentala emango 
dute eguenean

Eskulan ikastaroetan egindako lanak Arkupeko erakusketa aretoan.  |   m.a.
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AntzUolA

MAIdEr ArrEgI  |  antZuola

Hector Prieto Rosadok (Aretxa-
baleta, 1983) elbarritasunaren eta 
mendekotasunaren gaineko kon-
tuak jaso ditu txosten batean. 
Jasotakoaren berri emango du 
bihar, ekainak 17.

30 urte ditu Prietok, eta, bes-
teak beste, herrian zehar ibiltze-
ko dituen arazoak azalduko ditu. 
"Esperientzia pertsonaletik abia-
tuta elbarritasunaren ondorioz 
sortutako arazoak ezagutzera 
eman gura dizkiet herritarrei; 

arazook Aretxabaletan zelan bizi 
ditudan nik, hain justu", azaldu 
du. Oztopoen gainean, berriz,  
hausnarketa hau egin du: "Nor-
berak ez badu zailtasunik ez da 
samurra horretaz konturatzea 
baina ez gura ez duelako; bakoi-
tzak bere bizimodua du eta ez da 
halakoetan geratzen. Elbarria-
rendako, ostera, oztopo txiki bat 
arazo handia izan daiteke". 

Landatxope elkarteko kideek 
antolatutako hitzaldia 18:30ean 
Olaran etxean egingo da, bihar. 

Hector Prietok elbarritasunaz 
berba egingo du bihar Olaranen

Hector Prieto.  |   mIrarI altuBe

lArrAItZ ZEBErIO  |  elgeta

Haurren obesitatea eta horrek 
heldutasunean dakartzan ondo-
rioak gutxitu nahian, PENSOI 
Proiektuak Debagoieneko hau-
rren gehiegizko pisuaren pre-
balentzia aztertu du. 967 ikaslek 
erantzun dute, tartean Elgetako 
Herri Eskolako Lehen Hezkun-
tzako neska-mutikoek. Elika-
duraren eta familia-ohituren 
inguruko galdeketa bat eran-
tzuteaz gain sendagile talde 
batek pisatu eta neurtu ditu 
haurrak.

Ikerketaren emaitza
Emaitzaren arabera, Elgetako 
neska-mutikoen %66,70ek pisu 
egokia dute. Gehiagizko pisua 
dute umeen %33,30ek. Datuak 

hobetu daitezke, baina Mundu 
Osasun Erakundeak erreferen-
tzia gisa dituen bataz besteko 
datuak baino hobeak dira; pisu 
egokian da umeen %31,60 eta 
gainpisua dute %37,50ek.

Nutrizio maila ona dute 
Elgetako umeen %80ek. Ertai-
na da kasuen %13,30ean, eta 
oso baxua %6,70ean. Bataz bes-
tekoaren gainetik daude datu 
horiek ere.

Sedentarismo maila ere 
neurtu dute ikerketa horretan. 
Eskolaz kanpoko kirol jardue-
retan astean hiru ordutik gora 
egiten dituzte Elgetan umeen 
%73,30ek. Bat eta hiru ordu 
artean, %17,17k, eta astean 
ordubete baino gutxiago 
%14,06k.

Ikerketa baten arabera 
gehiegizko pisua dute 
herriko umeen %33,30ek 
nutrizio maila ona da, baina astean ordubeteko 
jarduera fisikotik behera egiten dute %14,06k  

Haur taldea Bolatokiko parkean, jolasean.  |  l.Z.

ElgEtA

uBANE MAdErA  |  leIntZ gatZaga

Irailaren 5ean hasiko dira aur-
ten Leintz Gatzagako jaiak, 
Dorletako Amaren eguna irai-
laren 8an delako. 

Horixe da, oraingoz, segurua 
izango den jaien gaineko ezau-
garrietako bat. Bestea da haiek 
antolatzeko aurrekontua: 12.000 
euro. Iazko berbera. Hau da, ez 
du igoerarik izango; ezta jaitsie-
rarik ere, egia esan. Edozelan 
ere, herriko jaiak prestatzeko 
diru kopuru xumea da Udalak 
erabiliko duena, egungo egoerak 
behartuta.

Eguaztenean 
Kontuak kontu, handi edo txiki, 
baina jaiak prestatu egin behar 
dira. Eta zeregin horretan hasi 
gurako luke Udalak asteon. Hala, 
etziko, eguaztena, batzarra dei-
tu du, jaiak antolatzen hasteko. 

Deialdia zabalik dago zeregin 
horretan lagundu gura duten 
herritar guztiendako. 19:00etan 
da hitzordua.

Egur-sortak 
Bestalde, gogoan izan behar da 
onura publikoko mendietako 
egurretik datorren auzo-egu-
rraren aprobetxamendurako 
zozketarako izen-ematea laster 
bukatuko dela: ekainaren amaie-
ran. Gatzagako Udaletik esan-
dakoaren arabera, jaso dituzte 
egur hori eskuratzeko hainbat 
eskaera; hala ere, gogora eka-
rri gura dute oraindik bada-
goela halako gehiagorendako 
lekua. Horretarako izena eman 
behar da udal bulegoetan (943 
71 47 46). Eskatzaile guztiekin 
egingo duten zozketaren eguna 
finkatzen dutenean jakinarazi-
ko dute data. 

Herriko jaiak prestatzen 
hasiko dira oraingo astean
aurten, astelehenean tokatzen da zaindariaren 
eguna; beraz, jaiak egubakoitzean hasiko dira

lEIntz gAtzAgA

ARAMAIo

Aitor Montes medikuaren eskaerak –argazkian eskaera eskuan dutela– hainbat herritarren babesa jaso zuen.  |  jokIn BereZIartua

jOkIN BErEZIArtuA  |  aramaIo

Udako oporretan Aramaioko ordez-
ko medikuek ez dute euskaraz 
jakin izan. Bada, hizkuntza esku-
bideak errespeta daitezela alda-
rrikatzeko, Aramaioko mediku 
Aitor Montesek eskaera ofiziala 
aurkeztuko du gaur Debagoiene-
ko ospitalean. Eskaera garbia da, 
ordezko medikua ere elebiduna 
izatea: "Elebiduna esaten dut eta 
ez euskalduna: halako eskaerak 
egiten direnean beti esaten da 
gauza bera; diskriminatzailea 
dela, baztertzailea. Horregatik 
elebiduna: Aramaion erabiltzaile 
edo paziente euskaldunak eta 
erdaldunak daude, eta osasun 
arreta ele bitan eskaini behar da 
derrigorrez, euskaraz zein gazte-
leraz", adierazi du Montesek.

Iaz eskaera bera egin zuen 
baina ez zuen ezertarako balio 
izan: "Iaz e-posta erabili nuen, 
Osakidetzako barne-harremane-
tarako erabiltzen dugun e-posta. 
Baina ez zidaten jaramonik egin, 
eta Aramaiora etorri zen medikua 
elebakarra zen, ez zekien euska-
raz", gogoratu du. Jokatzeko 

modua aldatuta ere, Montesek 
ez daki balio izango duen: "Era-
ginkorra izango da? Eta hala 
bada, datorren urtean beste herrie-
tako medikuak edo Udalak ani-
matuko al dira? Hori denborak 
esango du". 

Herritarren babesa
Eskaera herritarrengandik dato-
rrela erakusteko talde argazkia 
atera zuten egubakoitzean Bizen-
te Goikoetxea plazan; bertan egon 

ziren Montes bera eta Udaleko 
ordezkariak –Ramon Ajuria alka-
tea barne–, Uemako presidente 
Maren Belastegi eta Txirritola 
euskara elkarteko kideak, besteak 
beste. Herritarren erantzunarekin 
"oso pozik" zegoen alkatea: "Ordez-
ko medikuarekin euskaraz egi-
teko aukera eskatzen dugu, ez 
besterik". 

Euskaldun tasa %85ekoa
Uemako presidente Maren Belas-
tegik Aramaioko euskaldun tasa 
oso altua dela nabarmendu zuen: 
"Aramaion %85ekoa da euskaldun 
tasa eta beraz, mediku elebiduna 
izatea beharrezkoa dela uste dugu. 
Gustatuko litzaiguke ekimen hau 
udalerri euskaldun guztietara 
zabaltzea". Izan ere, Uema osa-
sungintzan ere badabil lanean: 
"Osakidetzako arduradunekin 
bildu ginen baina lanean jarrai-
tu behar dugu. Aramaioko 
medikua oso kontzientziatuta 
dago eta aitzindari izan da; 
honakoa abiapuntua izango da 
lanketa bat egiteko, garrantzia 
handia dauka-eta". 

Ordezko medikua elebiduna izateko 
eskaera gaur helduko da Osakidetzara
Aitor Montes Aramaioko medikuaren ekimenez egingo da aldarrikapena; 
udalak, uemak, txirritolak eta zenbait herritarrek babesa erakutsi diote 

EsAnAk

"Eraginkorra 
bada, datorren 
urtean beste 
herri batzuk ere 
animatuko al 
dira? denborak 
esango du"
a i to r  M o n t es   |   A r A m A i O kO  m E d i k u A
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Euskara irabazle, denok irabazle!

PArtE HArtZEkO: 

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

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

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

Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

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

joko sorta
"Badakit" eta "Bazen behin bizitza" 
jokoek osatutako 2 joko sorta.
Parte hartzeko sariaren izena: 
Jokoak

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

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

Goiena Klubeko ekaineko zozketak
goiena klubeko bazkideok irabaz ditzakezuen sariak hauek dira. Hartu parte!

HP 2540 
Inprimagailua
Inprima ezazu zure smartphone edo 
tabletetik zuzenean. 
Parte hartzeko sariaren izena: 
Inprimagailua

Arrasateko hipermerkatua
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Ezker esku eder horrek ez zuen 
finalean hutsik egin, eta hatz 
txikian min hartu bazuen ere, 
Beñat Rezustak (Bergara, 1993) 
ez zuen garaikurra solte uzteko 
asmorik, ez behintzat partidua 
amaituta Reyes Azkoitiaren besar-

kada jasotzen zuen bitartean. 
Txapela soinean eramateko, berriz, 
ez zuen eskurik behar, eta bai 
ondo jantzitako burua: "Halako 
partiduen aurrean erakusten 
duen lasaitasuna ez da normala, 
badu zerbait berezia", zioen Aspe-
ko prentsa arduradunak aste 
barruan, Rezusta zenbaterainoko 
faborito zen galdetuta. Ba bai, 
badu zerbait berezia. 

zabala, aukera barik 
Hasierako saketik hartu zuen 
Bergarakoak aldea (1-5), eta Zaba-
la markagailuan gerturatu egin 
bazitzaion ere, azkar handitu 
zuen aldea. Eta hori, Rezustak 
hainbat opari egin zituela, baina 

kontrarioak ez zuen horiek apro-
betxatzen jakin, eta kontrara, 
Zabalak egindakoak bikain apro-
betxatu zituen Aspekoak. 

Hala ere, Bergarakoak ez zuen 
aparteko oparirik behar. Ezkerraz 
ondo emanda Asegarcekoa defen-
tsa lanean ibiltzera behartu zuen, 
eta txukun jardun zuen gainera: 
"Baina etengabe defentsan ibiltzea 
ez da seinale ona", zioen Berriz-
koak partidua amaitutakoan.

Emoziotik gutxi izan zuen 
partiduak, 5-19ra ere egon ziren, 
finala izateko aurreikusi baino 
egur handiagoa jaso behar zuen 
Zabalak, Rezustak min hartu 
zuen arte. 6-19koan Rezustak ez 
zuen tantoa ondo amaitu, saldu-

ta utzi zuen bere burua, eta zaz-
pigarren koadroraino korrikaldia 
egin behar izan zuen Zabalaren 
pilotakadari erantzuteko; postu-
ra txarrean ahalegindu zen, eta 
min hartu zuen hatz txikian. 

Aldagelara bidean 
Batek baino gehiagok pentsatuko 
zuen hura ez zela seinale ona, bai-
na minutu gutxira itzuli zen, hatza 
babestuta, lekutik irten zitzaiolako. 
Orduan sortu zitzaizkion zalantzak, 
eta Zabalak bost tanto egiteko apro-
betxatu zuen hori. Baina aulkian 
lagun zuen Gallastegik lasai ego-
teko esan, hari kasu egin, marka-
gailuan zuen aldeaz jabetu eta 
partidua amaitzeko gauza izan zen 
(10-22): "Txapelketa nahiko erregu-
larra egin dut, eta finalean opariren 
bat egin dut, baina gustura geratu 
naiz egindako lanaz". Profesiona-
letako lehen urtea borobildu du, 
eta adi, datorren urtean onenekin 
izango delako.

bergaratik joandako zaleen aurrean 
jantzi du rezustak onenaren txapela

lehenengo saketik hasi zen Bergarakoa min egiten, eta alde polita lortu zuen

ezkerreko hatz txikian min hartu ostean zalantzati ibili zen, baina ondo amaitu zuen

Partidua amaitutakoan, Beñat Rezustak Bergaratik joandako lagunekin egin zuen talde argazkia, garaikurraz eta txapelaz.  |   josetxo arantZaBal

EMAItzA

10-22
IBaI ZaBala

Beñat reZusta

Rezusta, ezker eskuaz pilota kolpatu berri.  |   josetxo arantZaBal

Mikel Gallastegi ondoan, lasai egoteko esaten.  |   josetxo arantZaBal

Finalistak, saria jasotzen.  |   josetxo arantZaBal

Zaleak harmailetan, animatzen.  |   josetxo arantZaBal

Jose Luis Abaunz-ek presidentearen eskutik jaso zuen, ostera, duela 20 urte irabazitako garaikurra.  |   xaBIer urZelaI

Jokalariek txaloekin hartu zituzten beterano guztiak.  |   x.u. Julio San Vicente aginduak ematen. 

Talde erretratua, oraingo eta lehengo jokalariak, denak batera.  |   x.u.

hogei urte pasa badira ere, 
aloñako elastikoa, neurrira

x.u.  |  oñatI

Aloña Mendik ez ditu garai bate-
ko jokalari erreferenteak ahaztu; 
klubarendako urte historikoa 
izan zen 1994koa, Hirugarren 
Mailara igo zirenekoa. Eta zapa-
tu eguerdian orduko jokalari 
asko eta asko elkartu ziren oste-
ra ere Azkoagaingo berdegunean 
–orain belar natural barik– lagu-
nartean partidu bat jokatzeko 
asmoz. 

Aspaldiko lagunak agurtuz 
Garai bateko kontuak gogoratze-
ko eguna izan zen, eta aspaldiko 
lagunak agurtzekoa. Partidua 
hasi aurretik, egungo Aloñako 
jokalariek pasilloa egin zieten 
orduko jokalariei –26 beterano 
etorri ziren guztira– eta ondoren 
Javi Azpiazuk orduan irabazita-
ko kopa eman zion ostera ere 
kapitainari, Jose Luis Abaunz 
Montxo-ri. Segidan, Manolo Viei-

tes zale amorratuari omenaldi 
txikia egin zioten, jokalari guztiek 
sinatutako baloia oparituz; garai 
hartan Manolok etxeko eta kan-
poko partidu guztietan jarraitzen 
zuen Aloña Mendi. Ondoren, 
dantzariek aurreskua dantzatu 
zieten beteranoei –asko eta asko 
seme-alabekin etorri ziren– eta 
talde argazkia atera ostean hasi 
zen lagunartekoa. Partiduko emai-
tza... Hori gutxienekoa da.

Zapatuan lagunartekoa jokatu zuten egungo aloñako 
jokalariek, eta duela 20 urteko 'beteranoek'

fUtBolA

EsAnAk

"Min hartzean 
urduritu naiz, 
baina amaitzea 
lortu dut" 
b e ñ at  r e Z u s ta   |   A S p E k O  p i L O TA r i A
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Ezker esku eder horrek ez zuen 
finalean hutsik egin, eta hatz 
txikian min hartu bazuen ere, 
Beñat Rezustak (Bergara, 1993) 
ez zuen garaikurra solte uzteko 
asmorik, ez behintzat partidua 
amaituta Reyes Azkoitiaren besar-

kada jasotzen zuen bitartean. 
Txapela soinean eramateko, berriz, 
ez zuen eskurik behar, eta bai 
ondo jantzitako burua: "Halako 
partiduen aurrean erakusten 
duen lasaitasuna ez da normala, 
badu zerbait berezia", zioen Aspe-
ko prentsa arduradunak aste 
barruan, Rezusta zenbaterainoko 
faborito zen galdetuta. Ba bai, 
badu zerbait berezia. 

zabala, aukera barik 
Hasierako saketik hartu zuen 
Bergarakoak aldea (1-5), eta Zaba-
la markagailuan gerturatu egin 
bazitzaion ere, azkar handitu 
zuen aldea. Eta hori, Rezustak 
hainbat opari egin zituela, baina 

kontrarioak ez zuen horiek apro-
betxatzen jakin, eta kontrara, 
Zabalak egindakoak bikain apro-
betxatu zituen Aspekoak. 

Hala ere, Bergarakoak ez zuen 
aparteko oparirik behar. Ezkerraz 
ondo emanda Asegarcekoa defen-
tsa lanean ibiltzera behartu zuen, 
eta txukun jardun zuen gainera: 
"Baina etengabe defentsan ibiltzea 
ez da seinale ona", zioen Berriz-
koak partidua amaitutakoan.

Emoziotik gutxi izan zuen 
partiduak, 5-19ra ere egon ziren, 
finala izateko aurreikusi baino 
egur handiagoa jaso behar zuen 
Zabalak, Rezustak min hartu 
zuen arte. 6-19koan Rezustak ez 
zuen tantoa ondo amaitu, saldu-

ta utzi zuen bere burua, eta zaz-
pigarren koadroraino korrikaldia 
egin behar izan zuen Zabalaren 
pilotakadari erantzuteko; postu-
ra txarrean ahalegindu zen, eta 
min hartu zuen hatz txikian. 

Aldagelara bidean 
Batek baino gehiagok pentsatuko 
zuen hura ez zela seinale ona, bai-
na minutu gutxira itzuli zen, hatza 
babestuta, lekutik irten zitzaiolako. 
Orduan sortu zitzaizkion zalantzak, 
eta Zabalak bost tanto egiteko apro-
betxatu zuen hori. Baina aulkian 
lagun zuen Gallastegik lasai ego-
teko esan, hari kasu egin, marka-
gailuan zuen aldeaz jabetu eta 
partidua amaitzeko gauza izan zen 
(10-22): "Txapelketa nahiko erregu-
larra egin dut, eta finalean opariren 
bat egin dut, baina gustura geratu 
naiz egindako lanaz". Profesiona-
letako lehen urtea borobildu du, 
eta adi, datorren urtean onenekin 
izango delako.

bergaratik joandako zaleen aurrean 
jantzi du rezustak onenaren txapela

lehenengo saketik hasi zen Bergarakoa min egiten, eta alde polita lortu zuen

ezkerreko hatz txikian min hartu ostean zalantzati ibili zen, baina ondo amaitu zuen

Partidua amaitutakoan, Beñat Rezustak Bergaratik joandako lagunekin egin zuen talde argazkia, garaikurraz eta txapelaz.  |   josetxo arantZaBal

EMAItzA

10-22
IBaI ZaBala

Beñat reZusta

Rezusta, ezker eskuaz pilota kolpatu berri.  |   josetxo arantZaBal

Mikel Gallastegi ondoan, lasai egoteko esaten.  |   josetxo arantZaBal

Finalistak, saria jasotzen.  |   josetxo arantZaBal

Zaleak harmailetan, animatzen.  |   josetxo arantZaBal

Jose Luis Abaunz-ek presidentearen eskutik jaso zuen, ostera, duela 20 urte irabazitako garaikurra.  |   xaBIer urZelaI

Jokalariek txaloekin hartu zituzten beterano guztiak.  |   x.u. Julio San Vicente aginduak ematen. 

Talde erretratua, oraingo eta lehengo jokalariak, denak batera.  |   x.u.

hogei urte pasa badira ere, 
aloñako elastikoa, neurrira

x.u.  |  oñatI

Aloña Mendik ez ditu garai bate-
ko jokalari erreferenteak ahaztu; 
klubarendako urte historikoa 
izan zen 1994koa, Hirugarren 
Mailara igo zirenekoa. Eta zapa-
tu eguerdian orduko jokalari 
asko eta asko elkartu ziren oste-
ra ere Azkoagaingo berdegunean 
–orain belar natural barik– lagu-
nartean partidu bat jokatzeko 
asmoz. 

Aspaldiko lagunak agurtuz 
Garai bateko kontuak gogoratze-
ko eguna izan zen, eta aspaldiko 
lagunak agurtzekoa. Partidua 
hasi aurretik, egungo Aloñako 
jokalariek pasilloa egin zieten 
orduko jokalariei –26 beterano 
etorri ziren guztira– eta ondoren 
Javi Azpiazuk orduan irabazita-
ko kopa eman zion ostera ere 
kapitainari, Jose Luis Abaunz 
Montxo-ri. Segidan, Manolo Viei-

tes zale amorratuari omenaldi 
txikia egin zioten, jokalari guztiek 
sinatutako baloia oparituz; garai 
hartan Manolok etxeko eta kan-
poko partidu guztietan jarraitzen 
zuen Aloña Mendi. Ondoren, 
dantzariek aurreskua dantzatu 
zieten beteranoei –asko eta asko 
seme-alabekin etorri ziren– eta 
talde argazkia atera ostean hasi 
zen lagunartekoa. Partiduko emai-
tza... Hori gutxienekoa da.

Zapatuan lagunartekoa jokatu zuten egungo aloñako 
jokalariek, eta duela 20 urteko 'beteranoek'

fUtBolA

EsAnAk

"Min hartzean 
urduritu naiz, 
baina amaitzea 
lortu dut" 
b e ñ at  r e Z u s ta   |   A S p E k O  p i L O TA r i A
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Euskadiko Mendiko Sariko lau-
garren garaipena eskuratu zuen 
zapatuan Aitor Zabaleta berga-
rarrak, eta proba amaitutakoan 
aitortu zuen astebururo laster-
ketak korritzeak mesede egiten 
diola, autoari "eskua hobeto har-
tzeko. Izan ere, barketa honekin 
ezin da entrenatu, hori du txarra". 
Hala, hirugarren txandan 2:13,884-
ko denbora eginda sei segundora 
geratu zitzaizkion Iraolaren eta 
Ordokiren Silver Car-ak. 

Zabaleta ez zen bailarako pro-
tagonista bakarra izan, turismo-
tan Markel Cestaferen Mitsu-
bishiak "hegan" egin zuelako 
(2:31,459). Bergarakoak zelako 
pike ederra duen Aitor Ramirez 
oñatiarrarekin –segundo batera–. 
Eta, Corcuerak, Txus Jaiok eta 
Iñaki Alberdik daukaten lehia 
10 klasean ez da makalagoa, bai-
na aspaldian Arrasateko pilotuak 
zuku guztia ateratzen dio haren 
Volkswagen Golf GTI autoari, 
eta sinsitu, zuku handia da hori. 
Hala, lasterketan zehar aparteko 
arazorik izan barik, eta autoari 
aparteko aldaketarik egin barik, 
Corcuera gailendu zen (2:34,081), 
Txus Jaiori ia bi segundo atera-
ta. 

Arazo gabeko lasterketa 
Ordua zen Udanan errepide sikuan 
lehiatzeko, azken urteotan euria 
egin du-eta. Andoni Boyerok izan 
zuen istripu handiena, Golf-are-
kin bide ertza jo zuenean, baina 
ez zuen minik hartu. Oñatiar 
guztiek amaitu zuten proba.  

AUtoMoBIlIsMoA

Ander Corcuera, bigarren txandako irteera puntuan.  |   x.u.

Markel Cestafe Udanako lehenengo kurba itxian.  |   x.u.

udanako auto igoerako txapelak 
debagoienean geratu dira
Zabaleta, markel cestafe eta ander corcuera, bailarako protagonistak

Zabaletak, hirugarren txandan, bost segundo gutxiago egin zituen.  |   x.u.

Zirkuituan zehar moto gidariek salto ikusgarriak egin ahal izan zituzten.  |   Imanol sorIano

Moto pilotua, Bergaran.  |   I.s.

hautsa ez altxatzeko botatako urari esker 
Bergarako zirkuituak itxura ona erakutsi zuen

x.u.  |  Bergara

Bergarako motoklubeko ordez-
kariek azken asteotan zirkuituan 
egindako lanak emaitza onak 
eman zituen. Asier Blazquezek 
aste barruan adierazi zuen zenbat 
harea eraman behar izan zuten 
zirkuitua txukuntzeko, baina lan 

ona egin zuten, eta pilotuek ikus-
kizuna eman ahal izan zuten 
zapatuan. 

Elitean Idiakez, oso ondo 
Hainbat kategoriatan lehiatu 
ziren zapatu arratsaldean. Nagu-
sian, baina, Jon Idiakez izan zen 

lehenengoa 25 itzuli ematen –50 
puntu batuta. Bigarren sailkatu 
Iker Utergak 22 itzuli eman zituen 
eta podiumera igo zen hirugarren 
ordezkariak, Jose Maria Mende-
zek, 20 itzuli eman zituen. Hala, 
Urtzi Markiegi bergararra 21. 
postuan sailkatu zen.

jon idiakez izan zen 
elite mailan azkarrena, 
tarte polita eskuratuta

Moto -kRosA

x.u.  |  oñatI

Oñatiko igerilekua neska-mu-
tikoz bete zen zapatu arratsal-
dean Txantxiku Saria jokatze-
ko, eta ondoren, igerilekutik 
pilotalekura joan ziren denak, 
sari banaketa egitera –ordukoa 
da erretratua. 

Hala, aurten ere Txantxiku 
Saria irabazteko ez zen lehia 

makala egon, guztira 315 igeri-
lari batu ziren-eta: "Denboraldia 
amaitzeko egiten dugun jai 
modukoa dela esan genezake, 
eta sasoi honetarako denbora 
onak egin zituzten gaztetxoek", 
adierazi zuen Xabier Infante 
Artza-k. Klub mordoa etorri 
ziren: "Askok 28 urtetan ez dute 
kalerik egin".

igerilari koadrila galantak gozatu zuen 
zapatuan txantxiku sariaz, oñatin

Pilotalekuan egin zuten sari banaketa.  |   sorIano

jokin garai oñatiarra hirugarren izan zen hiru 
handiak mendi zeharkaldian 11:16ko denbora eginda 
Javi Dominguez gasteiztarra (11 ordu) eta Silvia Trigueros biz-
kaitarra (12:48) izan dira aurtengo Hiru Handiak proban atleta-
rik azkarrenak. Gizonezkoetan, baina, azpimarratzeko lana egin 
zuen Jokin Garai oñatiarrak, podiumeko hirugarren koskara 
igo zen-eta, irabazlearengandik 16 minutura helmugaratu ostean. 
Maite Anton izan zen bailarako emakumezko onena, Aloña 
Mendikoa 19.a izan zen, 18:49ko denbora eginda.  

IgERIkEtA

MEndIA
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MIrArI AltuBE  |  aretxaBaleta

Kirola izan da jaun eta jabe aste 
bukaeran Aretxabaletako bazte-
rretan. Futbola ez beste kirol 
mordoa. Egubakoitzean gimnas-
tika erritmikoko taldeak eman 
zion hasiera UDAk (herriko elkar-
te askorekin batera) antolatutako 
Aretxabaleta kirolez busti ekime-
nari, eta atzo, domeka, Murruki-
xo mendizale elkartearen VIII. 
mendi martxarekin bukatu.

Ikusi eta ezagutu 
Futbolaz gain herrian beste kirol 
batzuk ere egiten direla erakutsi 
dute. Hala, Desoreka klubean 
judoan jarduten duten 20 bat nes-
ka-mutikok jolasak egin zituzten 
lehenengo eta erakustaldia gero. 

Aretxabaleta kirol elkarte barruan 
dagoen Karate taldeko kideek, 
beste 20 inguru, kumite (teknika 
erakustaldia) eta kata (borroka) 
modalitateen berri eman zuten. 
Aparteko borrokalariak –hainbat 
txapelketatan sarituak– daudela 
herrian erakutsi zuten horrela. 

Trialsin taldekoek ere ozto-
poetatik gora eta behera jardun 
zuten bizikletarekin, ikusleak 
aho zabalik utziz. Eta eskalatzea 
gustuko dutenek herriko horme-
tan gora ibili ziren.

Pakistandarrek, ostera, ber-
takoendako erabat ezezaguna den 
cricketaren berri eman zuten.
Kiroldegi aurreko zelaian jokatu 
izan duten arren oraingoan pilo-
talekuan elkartu ziren.

lasterka eta mendira 
Erakustaldiez gain jokatzeko 
aukera ere izan dute herritarrek. 
Hala, dokean jardun zuten batzuek 
erretiratuekin, eta hasiberriek 
irabazi, gainera. Orain erreban-
txa etorriko dela iragarri dute. 

Frontenis txapelketan sei 
bikotek hartu zuten parte, eta 
presoen aldeko lagunek antola-
tutako Pilotakaz pilotakada eki-
menarekin bat egin. 

Lasterka jardun zuten neska
-mutikoek Durana kalean, eta 
saskiratze txapelketa ere egin 
zuten, heldu eta umeen artean. 
Mendi bizikleta irteerak eta Murru-
kixoren mendi martxak borobil-
du zuten jaia, azken horretan 250 
lagun elkartu ziren atzo.

aretxabaletarrak 
kirolez blai eginda

gimnastika erritmiko, judo, karate eta trialsin 
erakustaldiek aho zabalik utzi dituzte herritarrak 

Bizikletan, dokean, pilotan, saskibaloian eta beste 
hainbat kiroletan jarduteko aukera izan dute

Oxel Vazquez eta Alex Elortondo karate erakustaldia eskaintzen Herriko Plazan.  |   mIrarI altuBe

Lierni eta Oihana, Leire eta Larraitzen aurka frontenisean.  |   m.a.

kIRol JAIA

agustin 
aginagalde 
d O k E  j O k A L A r i A

"Erretiratu asko ez gara elkartu, 
baina ederto pasatu dugu. 
Sekula jokatu egin bako bikoteak 
irabazi du, gainera. Dokea 
bultzatzeko ekimen bikaina dela 
uste dut, eta aurrerago ere 
egingo dugu txapelketaren bat".

esteban
eta ikeR 
kO r r i k A L A r i A k

"Durana kalean korrikan egin 
dugu biok, bi buelta eman 
dizkiogu kaleari, eta lehenengoa 
eta bigarrena izan gara. Ondo 
pasatu dugu, lagunen artean 
izan delako lasterketa, baina 
nekatu ere egin gara".

ode i
Vazque z
k A r AT E  j O k A L A r i A

"Futbolaz kanpo beste kirol 
batzuk ezagutzera emateko 
ordua bazen. Hainbat adinetako 
karatekak egon gara eta zer 
egiten dugun erakutsi. Taldean 
gainera, baditugu hiru bat 
txapeldun eta jendeak ez daki".

s i Ft ul
hasan 
CriCkET jOkALAriA

"Hamaika jokalariko bi talde 
daude cricketean. Batek pilota 
botatzen du eta beste bik horri 
itxoin; batek jo eta bestea 
ibilbidea egiteko zain egoten da. 
Kiroldegi parean jokatzen dugu 
baina beste leku bat balego…".

ad R ian
m eR ino 
udAkO prESidENTEA

"Futbolak atentzio guztia 
hartzen du urtean zehar, eta 
gaur erakutsi dugu gazteek zein 
helduek beste kirol batzuk ere 
egiten dituztela. Oso ondo joan 
da egun guztia, jende askok 
hartu du parte eta pozik gaude".

Judoan jarduten duten umeak jolasean tatami gainean.  |   m.a.

Antonio Serrato dokean jokatzen Basotxo aurreko zelaian.  |   m.a.

Durana kaleko lasterketatan parte hartutako neska-mutikoak.  |   m.a.
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ANE ElOrdI  |  eskorIatZa

Hainbat domina lortu zituzten 
kenpo borrokalari arrasatearrek 
zapatuko txapelketetan. Gipuz-
koako eta Euskadiko Kenpo Txa-
pelketak jokatu zituzten Esko-
riatzako Manuel Muñoz kirolde-
g ian .  Arrasate ,  Oñat i  e ta 
Eskoriatzako kenpo taldeek har-
tu zuten parte, beste hainbat 
talderen artean. Guztira, 200 
borrokalari bildu ziren borroka 
arte horretan lehiatzeko. Lehen-
dabiziko postuak kluben artean 
nahiko banatuta geratu ziren. 

Adin guztietako borrokalariak 
elkartu ziren, eta hainbat arike-
ta egin zituzten lehiaketen baitan: 
katak hasteko, gero goshiak, 
defentsa pertsonaleko erakustal-
diak zein simulazioak, eta azke-
nik, bikoteka borrokaldiak. Ikus-
leek gertutik jarraitu zituzten.

kenpo txapelketetan gustura 
arrasatearrek egindako lanarekin

txIRRIndUlARItzA

ANE ElOrdI  |  oñatI

Marianne Vos munduko txapel-
duna gailendu zen egubakoitzean 
Oñatin, Emakumeen Biran. Lehen-
dabiziko aldiz hartu zuen Oñatik 
emakumezkoen txirrindularitza 
txapelketa. Txirrindulariek 113 
kilometroko etapa egin behar 
izan zuten. Udanan gora astindua 
eman zuen, eta beheranzkoan 
tropeletik aldenduta, bakarrik  
iritsi zen helmugara Rabobank 
taldeko txirrindularia. Garaipe-
na eta lidergoa lortu zituen 
Marianne Vos, 27 urteko txirrin-
dulari nederlandarrak. 

Txirrindulariak 16:00ak alde-
ra irten ziren helmugatik, oho-
rezko agurra egin ostean, Gipuz-
koako Foru Aldundiko bozera-
maile Larraitz Ugartek eman zion 
hasiera lasterketari. Txirrindu-

lariak hiru aldiz igaro ziren Oña-
titik, eta Udanako igoera izan 
zen arratsaldeko ekitaldirik era-
bakigarriena. Izan ere, hasieran, 
tarteko helmuga igaro arte, taldea 
bat eginda egon zen, eta ez zen 
lehia gogorregia antzematen. 

Udana, tarte erabakigarria 
35. kilometroan, hiru txirrindu-
larik tropeletik ihes egitea lortu 
zuten. Hala ere, Udanara igoera 
hasi orduko, txirrindularien 
aldeak beherantz egin zuen, las-
terketaburu zen hirukotea eta 
tropelaren artean hamabi segun-
doko aldea baino ez zegoen. Egoe-
ra horretaz baliatu zen Marianne 
Vos, Udana gaina lehen postuan 
egin zuen, eta beheranzkoan las-
terketa buru bilakatu zen. Jai-
tsieran erabaki zen lasterketa.

Marianne Vos txapeldun 
oñatin, emakumeen biran 
ehun bat txirrindularik hartu zuten parte Biraren bigarren etapan 

Txirrindulari saritu guztiak podiumean.  |   Imanol sorIano

Marianne Vos helmugara iristen.  |   Imanol sorIano

Imanol sorIano

Berrikuntza aipagarri bat izan du aurtengo Ardo Egunak. Mondra 
Futbol Taldeak antolatu zuen zapatuan, eta argitaratu berri duten 
Aupa Mondra! liburua salgai zegoen lehenengoz. Harrera ona izan 
zuen arrasaterren artean eta salmenta arrakastatsua izan zela 
adierazi zuten antolatzaileek. Jendetza bildu zen Seber Altube 
plazan; jana eta edana aitzakia hartuta, giro polita sortu zen.

ardoa eta liburua esku artean

ANE ElOrdI  |  eskorIatZa

Arrasate, Bergara eta Soraluzek 
txapel bana irabazi dute Deba-
rro txapelketan. Zapatuan joka-
tu ziren finalak Eskoriatzan 
eta debagoiendarrak garaile 
izan ziren, orokorrean. Hiru 
final jokatu zituzten, eta horie-
tako bi irabazi, Arrasatek eta 
Bergarak, 

Hiru partiduetatik gazte 
mailako partida izan zen ikus-
garriena. Lehia gogorra izan 
zen, eta (22-15) irabazi zieten 
arrasatearrek soraluzearrei.
Kadeteetan bergararrak gailen-
du ziren erraz; izan ere, hiru 
tanto baino ez zituen lortu Deba-
ko bikoteak. Seniorretan, berriz, 

nahiz eta irabazle argirik ez 
izan, Soraluzeren aldeko apus-
tuak ziren nagusi. Pronostikoa 
beteta, Soraluzek aurrea hartu 
zion Bergarari, 22-19.

Pilotari debagoiendarrak garaile 
aurtengo Debarro txapelketan

Debarro txapelketa.  |   Imanol sorIano

Gaztetxoak katak egiten zapatuko txapelketan.  |   Imanol sorIano

Imanol sorIano

Oñatin elkartu ziren Hego Euskal Herriko lau eskubaloi selekzioak 
zapatuan: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa. Zubikoa kiroldegiak 
160 neska-mutil jaso zituen. Korpus txapelketaren zazpigarren edizioa 
hasi orduko, kiroldegia beteta zegoen. Goizean sailkapen partiduak jokatu 
zituzten, eta arratsaldean, finalen ordua izan zen. Mutil gipuzkoarrek 
irabazi zieten bizkaitarrei, (32-12); eta nesken mailan, nafarrak gailendu 
ziren, gipuzkoarrak atzean utzita (27-20).

gipuzkoarrak 
eta nafarrak
irabazle korpus
txapelketan

ARdo EgUnA

kEnPo txAPElkEtAk

EskUBAloIA EskU PIlotA

Vos eta Ferrand 
itzuliko buru

Rabo Liv Women taldeko 
Pauline Ferrand eta 
Marianne Vos izan dira 
protagonistak. Bina etapa 
irabazita, Ferrandek irabazi 
du Bira eta Vos bigarren 
izan da 1,12 minutura.

Marianne Vos munduko 
txapelduna zen faboritoa, 
eta Oñati eta Ataungo 
etapak irabazi ditu. Baina 
Pauline Ferrand gogor aritu 
da, eta jaso du merezitako 
garaipena. Talde bereko 
Anna Var der Breggen izan 
da hirugarren sailkatua.
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julEN APErrIBAI  |  arrasate

Arrasateko Dragoi gimnasia tal-
deko entrenatzaileetako bat da 
Elena Lanuza (Arrasate, 1978). 
Dragoi taldea primeran ezagutzen 
du, urte asko daramatza-eta klu-
bean. Berriki, emaitza onak lor-
tu dituzte Dragoi taldekoek 
Espainiako txapelketan. Harekin 
hitz egin dugu klubaren eta kirol 
honen inguruan. 
kirolari izatetik entrenatzaile iza-
tera pasatu zinen. Zergatik?
Oso gustuko dut kirol hau. Bere 
garaian nire entrenatzailea zen 
eta oraindik ere taldean jarraitzen 
duen Arantzazu Zubiak animatu 
ninduen klaseak ematen hastera, 
uzteko erabakia hartu nuenean. 
18 urte nituen utzi nuenean eta 
Arantzazuk emandako aukerari 
baiezkoa eman nion. 
Espainiako txapelketan hainbat 
domina eskuratu dituzue. Espero-
tako emaitzak izan dira?
Sorpresa handia izan da guretzat. 
Dominaren bat lortzeko esperan-
tza genuen, baina inolaz ere etxe-
ra hiru dominarekin itzultzea. 
Maila handia zen, eta geroz eta 
partaidetza handiagoa dago Espai-
niako txapelketan. Neskek txa-
pelketa bikaina egin zuten, ia 
akatsik egin gabe, eta emaitza 
ere halakoa izan zen. Oraindik 
burutik kendu ezinik gaude.
Nola prestatzen dituzue horrelako 
txapelketak?
Entrenamenduak bi bloketan 
banatzen ditugu: alde batetik, 
fisikoki prestatzen ditugu; bes-
tetik, alde tekniko edo espezifi-
koagoa ere lantzen dugu. Koreo-
grafia prestatzen hasten gara, 
betiere, indarra, erresistentzia 
eta flexibilitatea landu ondoren. 
Gero, koreografia hobetzen dugu 
zailtasun handiagoko mugimen-
duak sartuta.
Valentziako txapelketan kontzen-
trazioan zeundetela ere entrenatzen 
zineten?
Bai. Egubakoitzean entrenamen-
du ofiziala egin genuen. Autono-
mia erkidego bakoitzak denbora 
bat du ariketa kopuru bat egite-
ko. Denbora hori aldatu egiten 
da talde batetik bestera, bakoitzak 
egingo duen ariketa kopuruaren 
arabera.  Gutxi gorabehera, ordu-
betez entrenatzen da. Horren 
ondoren, zapatuan hasten da 
benetan txapelketa. 
Kirol honek sakrifizio handia eskatzen 
du. Nola daramate hori gazteek?
Entrenatzen ordu asko pasa behar 
dituzte, eta gogorra da batzuetan. 
Hala ere, Dragoi taldean daude-

nak oso gustura etortzen dira 
entrenatzera. Izan ere, gustatzen 
zaien eta denbora librean egiten 
duten jarduera bat da, eurek nahi 
dutelako daude hemen. Beraz, 
oso gutxi kostatzen zaigu haiek 
motibatzea, berez gogo handiz 
datoz-eta. 
Entrenatzaile moduan zein da zure 
funtzio nagusia taldean?
Taldean dauden nesken artean 
kirol honen balio positiboak 
zabaltzen saiatzen naiz. Gimnasian 
errealitatea benetan nolakoa den 
ikus dezaten nahi dut. Emaitza 
onak lortzeak ahalegina eskatzen 
duela esaten diet, adibidez, edo-
ta kiroltasunezko jarrera izaten 
erakusten diet, bai gainontzeko 
lehiakideekiko eta baita entre-
natzaileekiko ere. Orokorrean, 
kirolari batek izan behar dituen 
balioak dira.
Zu ez zara taldeko entrenatzaile 
bakarra. Zuetako bakoitza gauza 
desberdin batez arduratzen da?

Gaur egun, bost gara taldean 
gauden entrenatzaileak, eta nibe-
laren eta adinaren araberako 
taldeak ditugu eginda. Ni kirol 
aerobikoa egiten dutenen eta 
eskola mailan lehiatzen direnen 
kargu nago. 
urtean zehar txapelketa asko izaten 
dituzue? Badago jarraitutasuna 
izateko adina txapelketa?
Euskal Herri mailan oso lehia-
keta gutxi daude. Lehiatu nahi 
duenak kanpora joan beharra 
du. Asteburuan, esaterako, L'Hos-
pitalet-eko torneo batean izan 
gara. Neskek jarraitasuna izan 
dezaten horrelako irteerak egin 
beharra dago. Hemendik atera 
gabe zaila da jarraitutasun hori 
izatea. Euskal Herrian kirol aero-
bikoa egiten duten hiru klub 
soilik daude, bakarra probintzia 
bakoitzean. Nahiago genuke gehia-
go lehiatzeko aukera izatea. 
talde-lana eta taldekideen arteko 
koordinazioa oso garrantzitsuak 

dira. taldekideen artean giro ona 
izateak beti laguntzen du, ezta?
Bai, funtsezkoa da hori. Gimnas-
tek elkarren artean eta entrena-
tzaileekin  giro ona behar dute. 
Bidaiek laguntzen dute hori lor-
tzen, neskek harreman estuagoa 
izatea eta talde espiritu handia-
goa edukitzea lortzen baita. Txa-
pelketak eta entrenamenduak 
baliagarriak dira horretarako. 
Horretaz gain, beste jarduera 
batzuk egiten ere ahalegintzen 
gara. Afariak eta antzekoak egi-
ten ditugu, euren arteko erlazioa 
estutzeko. 
lesio asko izaten dira?
Bai; beste kirol askotan gertatzen 
den moduan, honetan ere pre-
sente daude. Lesio ohikoenak 
orkatilako bihurrituak eta zuntz
-hausturak dira. 
taldean gimnasta beteranoak ere 
badaude?
Gimnasia erritmikoko taldean 5 
urterekin hasten dira eta zaha-

rrenak 21 ditu, oker ez banago. 
Klub berean adin askotariko jen-
dea elkartzen da, beraz. Hori 
aberasgarria da. Helduenek duten 
lan egiteko moduak eragina du 
gazteenengan. Helduenen taldea 
konprometitua eta saiatua bada, 
gazteenen erreferentzia bihurtu-
ko dira. Horregatik da garran-
tzitsua adin guztietako jendeare-
kin lan egitea. 
Zein dira gimnasta on batek izan 
behar dituen ezaugarriak?
Hiru aipatuko nituzke: malgu-
tasuna, indarra eta hobetzeko 
gogoa. Ezaugarri horiek hobetu 
eta entrena daitezke beti, baina 
komenigarria da berez horietan 
abila izatea. Beti hobe daiteke, 
baina baldintza jakin batzuk 
eskatzen dituen kirola da. Beste 
kirol batzuetan gertatzen den 
moduan, hemen ere hutsetik 
hastea baino hobe da ezaugarri 
on batzuk izatea.
Zein txapelketa dituzue orain ?
Denboraldiaren amaieran gaude 
jada eta agenda ez dugu oso betea. 
Asteburuan kurtso amaierako 
gimnasia erritmikoko erakustal-
dia eta L'Hospitalet-eko torneoa 
izan dira. L'Hospitalet-ekoan kirol 
aerobikokoek hartu dute parte 
eta erakustaldian gimnasia errit-
mokoek bakarrik. 

elena lanuza | gimnasia entrenatzailea

"gutxi kostatzen zaigu neskak 
motibatzea, berez gogoz datoz eta"

"Entrenamendu 
asko egin behar 
dituzte, gogorra da 
batzuetan"

"funtsezkoa da 
gimnastek euren 
artean harreman 
ona izatea"

"sorpresa handia 
izan da guretzat 
hainbeste domina 
lortu izana"

 gimnasia erritmikoko eta kirol aerobikoko entrenatzaileetako bat da elena lanuza 

hiru domina lortu zituzten arrasateko Dragoi gimnasia taldekoek espainiako txapelketan

Elena Lanuza, Dragoi taldeko gimnasta gazteekin.  |   DragoI talDea
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lArrAItZ ZEBErIO  |  arrasate

Donostiako Irakasleen Uniber-
tsitate Eskolako irakaslea da 
Blanco Olalde, eta kultura aniz-
tasunak irakaskuntzara ekarri 
dituen aldaketak aztertzen dihar-
du doktore-tesian. Dio erronka 
berri baten aurrean gaudela, 
eta argi dauka erronka horri 
aurre egiteko baliabide gutxi 
ditugula oraindik ere. Anizta-
suna arazo gisa ikusi beharrean, 
baloratu eta gauza positibotzat 

hartu behar dugula dio. Horre-
tarako, estereotipoez jabetu eta 
horiek gainditzea beharrezko-
tzat jotzen du.  

gezurrezko korrelazioak 
Ohikoak dira gure gizartean 
ondorengo estereotipoak: ikasle 
etorkinen errendimendua baxua-
goa da, familia etorkinek hez-
kuntzarekiko interes falta ager-
tzen dute, etorkinekin ikasiz gero 
emaitza akademikoak txarragoak 

dira... Dio estereotipo horiek txi-
ki-txikitatik garatzen ditugula, 
eta konturatzeke. Gezurrezko 
korrelazioak direla dio Olaldek, 
eta kezka sortzen dutela irakas-
leen artean. "Aldaketa orokorrak 
behar dira", azaltzen du. "Hez-
kuntza komunitateko kide guztiek 
hartu behar dute parte: irakasleek, 
ikasleek, familiek...". Jakinarazi 
du Garatu programan aniztasuna 
bideratzeko ikastaroak eskaintzen 
dituztela. 

erronka berri bat: kultura 
aniztasunean irakastea
Blanca olalde: "arazo gisa ikusi beharrean baloratzen ikasi behar dugu"

Neskatila hezitzailearekin haurreskolan.  |  roBxmIne

l.Z.  |  arrasate

Udan bero handiagoa egiten 
du, eta ohikoena da umeek den-
bora gehiago ematea kanpoan. 
Jarduera fisikoa ere handiagoa 
da. Umeen hidratazio maila 
gertutik zaindu behar dela gogo-
rarazten dute adituek. "Bizitza-
ko lehen urtean, umeek,  egu-
nean bataz beste 0,6 litro ur 
edatea komeni da, zortzi urtera 
arte 1,8 litro, eta bederatzi urte-
tik gora 2,5 litro", diote.  

Ura behin eta berriro eskain-
tzeko gomendatzen dute adituek, 
baita ere umeek —batez ere 
txikiek— edaten duten ur kopu-
rua zaintzea. "Ez itxaron ega-
rriak egon arte. Egarria bera 
deshidratazio sintoma da". Eda-
ri mota ezberdinekin jokatzea 
ere gomendatzen dute —ura, 
zukuak, irabiatuak...— umeek 
errazago edango dutelakoan. 

Frutak eta barazkiak ere hidra-
tazioan oso lagungarriak dire-
la adierazten dute.

Arreta berezia eskatzen dute 
haur txikien kasuan. "Ezin dute 
ezinegona hitzez adierazi. Gogo 
falta, makalaldia, sumingarri-
tasuna, malko gutxi... sumatzen 
badira hartu neurriak lehen-
bailehen. Haur txikiendako 
egokiena itzaletan egotea da, 
eta aireztatutako kokapen 
batean".

Babestu azala eta begiak 
Garrantzitsua da eguzki izpien-
gandik ere babestea: larru aza-
lerako krema egokiak, txapelak, 
eguzkitako betaurrekoak... neu-
rri guztiak izango dira ongi 
etorriak. Gogoratu bero-kolpeek 
eragin handiagoa dutela hau-
rrengan helduengan baino.

udan garrantzitsua 
da umeen hidratazioa 
gehiago zaintzea 

Mutikoa bustita.   |  aBel jorge

l.Z.  |  arrasate

Amaia Pavon (Arrasate, 1984)
ikus-entzunezkoen komunika-
zioan aditua da, eta doktore-tesia 
egiten ari da nerabeen eta lagun 
taldeen ikus-entzunezko kontsu-
mo ohituren inguruan. Uniber-
tsitate.net atarian irakurri diogu 
nerabeek ikus-entzunezkoak kon-
tsumitzea nahi bada, gazteentza-
ko propio sortutako produktuak 
ekoitzi behar direla, eta Pavonek 
uste du, gaur gaurkoz, ez dela 
horrelakorik existitzen.

Pavonen doktore-tesiaren 
helburuak bi dira: digitalizazioa-
ren garaian nerabeen kontsumo 

ohiturak zeintzuk diren ikertzea, 
eta Gipuzkoako nerabeen audien-
tzia-profila nolakoa den aztertzea, 
lagun-taldearen eta ikus-entzu-
nezkoen artean sortzen diren 
interakzioan arreta berezia ipi-
niz. "Ikus-entzunezkoak egune-
roko bizitzaren parte dira", dio 
Pavonek. "Telesailak jarraitzen 
dute produktu izarra izaten (...) 
Digitalizazioaren eta sare sozia-
len aroan, oraindik ere, nahiago 
dute telebistan eta familian iku-
si ikus-entzunezkoak". Produktu 
horietan nerabeek eta gazteek 
haien erreferente sozialak bilatzen 
dituztela dio Pavonek. "Musikak 

eta horren inguruan sortutako 
ikus-entzunezkoek ere berebizi-
ko garrantzia dute nerabezaroan. 
Saio horietan agertzen diren 
pertsonaiak, estiloak, janzkerak 
eta esaerak erabakigarriak dira 
nerabeen identitatearen eraikun-
tzarako".

Euskarazko ekoizpena 
Gaztelerazko produktuak gehia-
go kontsumitzen dituzte gazteek, 
eta horren aurrean ere galdetu 
diote Pavoni Unibertsitatea.net 
atarian. Arrasatearrak ondoren-
go gogoeta egin du: "Alderatzen 
badugu kuantitatiboki zenbat 
produktu ekoizten diren euskaraz 
eta zenbat gaztelaniaz horrek 
berak ezartzen du langa (...) Gaz-
teak euskarazko ikus-entzunezkoei 
begira jarri nahi baditugu, sortu 
beharko dugu haientzat propio 
egindako produkturen bat eus-
karaz, eta gaur gaurkoz ez da 
horrelakorik existitzen".

testu hauek osorik irakurtzeko eta erantzuteko, zatoz gure webgunera

Sakanako Garapen Agen-
tziatik seme-alabekin egite-
ko moduko txangoa propo-
satzen dute. Urbasa, Andia 
eta Sakana begi bistan izan-
go dituzue 7,84 kilometroko 
ibilbidean. Oinez egitea 
gomendatzen dute. Lizarra-
gako bentatik abiatuko gara 
—aparkalekua bertan—, eta 
San Adrian baselizarainoko 
ibilbide lasaia egingo dugu. 
"Ibilbidea bide garbietan 
barrena doa, alde batera 
Urbasako eta Andiako ikus-
pegi osoa izango dugu, eta 
beste aldera Sakanako bai-
lara ia bere osotasunean 
ikusiko dugu". Etxarritik 
edo Abarzuzatik igo daiteke 
Lizarragara. Taberna eta 
jatetxe zerbitzua dituzte 
bentan. 

Iritsi da udaberria eta sasoiko 
fruta koloretsuak bertan ditugu. 
Melokotoiarekin eta limoiarekin 
egiteko moduko errezeta eman-
go dizuegu. Irabiatua egiteko 
beharko ditugu: 6 melokotoi, 2 
limoi, 400 ml esne gaingabetua 
eta azukrea —neurria har-
tu—. 

Zuritu melokotoiak, kendu 
hezurra eta zatitu. Atera zukua 
bi limoiei eta bota melokotoi 
zatien gainetik. Sartu nahasketa 
hori irabiagailuaren ontzian eta 
gehitu esnea. Irabiatu krema 
homogeneoa lortu arte. Krema 
arinagoa nahi badugu gehitu 
diezaiokegu jogurt edo izozki 
gaingabetua. Helburua da ira-
biatu krematsua lortzea.

Irabiatu egokia da egun 
luzeagoak eta beroagoak ditugun 
honetan.

Melokotoiarekin eta 
limoiarekin egindako 
fruta irabiaki goxoa  

lizarragako bentatik 
san adrian 
baselizaraino

amaia Pavonek dio nerabeek haien erreferente 
sozialak bilatzen dituztela produktu horietan

ikus-entzunezkoen 
kontsumoa nerabezaroan

ERREzEtA txAngoA fAMIlIAn
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Asteburuan hasi dituzten Berga-
rako gaztetxearen hamalaugarren 
urteurreneko ospakizunak ez ziren 
modurik onenean hasi: aspaldian 
euririk egin ez duenez lurra oso 
siku zegoen eta segurtasun kon-
tuengatik, bertan behera geratu 
ziren egubakoitzeko suzko erru-
berak. Gaztetxeko kide Aitor 
Narbaizaren esanetan baina, asmoa 
da datorren astean egitea.

Kale egin ez zuena, Imanol 
Ituño magoa izan zen. Antola-
tzaileen esanetan, ikusle kopu-
ruari dagokionez, jende asko 
gerturatu zen Ituñoren magia 
ikuskizunera, eta honek zur eta 
lur utzi zituen bere trukoekin. 
Ikusle ugari atera zituen agerto-
kira askotariko trukuetan lagun-
tzeko, eta horretan ere ondo 
erantzun zuten ikusleek.

Afari-tertulia
Zapatuan, bestelako gaiak izan 
zituzten gaztetxean. Azken asteo-
tan hainbeste zeresan eman duen 
Bartzelonako Can Vies gune sozial 
autokudeatua barrutik ezagutzen 
duten gonbidatuak izan zituzten, 
eta hango errealitatearen berri 
jasotzeko aukera izan zuten gaz-
tetxeko patioan afaldu bitartean: 
Can Vies zer izan zen, kaleratzea 
nola bizi izan zuten, egun egoera 
zein den... 

"Uste dut asmatu dugula for-
matuan, izan ere gertuko afari 
bat eginda, giro goxoan, eurak 
lasaiago ibili ziren gauzak azal-

tzeko orduan, baita ere gu galde-
rak egiteko orduan ere" dio Aitor 
Narbaizak. 

Atzo umeen eguna izan zen, 
eta etxeko txikiek ederki pasatze-
ko aukera izan zuten. Ekintzetan 
eta bazkarian jende dezente egon 
zen, eta gurasoen asanbladak ere 
hartu zuen parte bertan.

Ekitaldi gehiago
Hamalaugarren urteurreneko 
ekintzek astean zehar ere jarrai-

tuko dute. Gaur, Zeinek hitz egi-
ten du Nafarroaren izenean? 
hitzaldi solasaldia egongo da 
Erlantz Urtasunekin. Bihar, mar-
titzena, Zibergara: urtebete sare-
tzen hitzaldi solasaldia egongo 
da, eta gero kontzertua, Imanol 
Epelderen Etxepare Rap proiek-
tuarekin. Eguaztenean Emozioak 
antzezten izeneko tailerra egingo 
dute, eta  eguenean, pintxo-poteo 
girotua egingo dute 19:00etan 
hasita.

 magia, jolasak eta gai sozialak izan dira nagusi asteburuan zehar izandako ekitaldietan

 aste honetan ere egongo dira ekintzak hamalaugarren urteurrenaren harira 

askotariko ekintzekin hasi dira bergaran 
gaztetxearen urteurren ospakizunak

Imanol Ituñok uneoro esaktu zuen publikoaren kolaborazioa magia trukoak egiteko.  |   Imanol sorIano

Zapatuan egin zuten afari tertulia.  |   t.m.

Pau guerra ez da bilbotar honen benetako izena, 
baina Bartzelonako can Vies gune sozialeko 
autokudeatuaren asanbladako kide guztiek 
bezala, izen hori darabil prentsarekin berba 
egiteko. ondo ezagutzen du gune soziala, bertan 
bizitakoa da-eta.
Zein da Can Viesen egoera?
eraikina hustuta, eraisteko lanak hasi zituzten, 

baina mobilizazioengatik, udalak bertan behe-
ra utzi zituen lanok. asanbladak erabaki du 
berreraikitzea, eta horretan ari gara. ez gaude 
bakarrik, jende profesionala ere, arkitektoak-e-
ta, laguntzen dabiltza.
Zergatik eraisteko lanak geratzeko erabakia?
uste dugu ez zutela espero kalean egondako 
erantzuna: jende mordoa irten zen kalera aste oso 

batean zehar. hanka sartu dutela konturatu dira.
Zeintzuk erabiltzen dute Can Vies?
auzoko dantza taldeak, auzoko egunkariak, 
musika taldeek, asanblada politikoak... ez 
du ideologia bakarra: kolektibo anitzek era-
biltzen dute elkarlanean; hori da Can Viesen 
aberastasun handiena. 
Zergatik dira garrantzitsuak Bartzelonan 
Can Vies bezalako guneak? 
Bartzelona kapitalismoaren hiri handi bat da, 
eta beharrezkoak dira can Vies bezalakoak 
administraziotik kanpo egon eta gauzak gure 
kontu egiteko. can Vies sinbolo bat da: hiritarrak 
nekatuta daude, eta horrek eragin ditu egon 
diren mobilizazioak.
Can Viesek bizirik jarraitzen du, beraz?
Bai, dagoen sentsazioa garaipenarena da. Berre-
raikitzen badugu, sekulakoa izango da.

t.m.

"Can Vies askotariko kolektiboek 
erabiltzen dute elkarlanean, hori da 
duen aberastadunik handiena"

PAU gUERRA| can VIeseko asanBlaDako kIDe IZanDakoa
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San Martin ikastetxeko, Aranza-
di ikastolako eta Mariaren Lagun-
dia ikastolako 5 eta 6 urteko ikas-
leen kantuek eta dantzek girotu 
zuten ekitaldian banatu zituzten 
zapatuan aurten 29. edizioa izan 
duen Koldo Eleizalde literatur 

lehiaketaren sariak. 514 lan jaso 
dira denera aurten: 347 ipuin, 12 
bertso-sorta, 42 komiki eta 113 
ikus-entzunezko.

"Partaidetzan, aurreko urtee-
tako bidetik jarraitu dugu. Ikus
-entzunezkoetan eta ahozko gene-
roan izan da gorakada, eta horre-

kin pozik gaude, indartu gura 
dugun generoa da-eta" zioen eki-
taldiaren ostean lehiaketaren 
antolatzailea den Bergarako Uda-
leko Euskara zerbitzuburu Estepan 
Plazaolak. Kalitateari dagokionez, 
ipuin idatzietan nagusien maila-
ko lanena azpimarratu zuen.  

Irabazleak, pozik
Irabazleak gustura zeuden saria-
rekin. "Ez nuen espero. Urretxu-
koa naiz, eta Bergarako Idazle 
Eskolan nabilenez, parte-hartzea 
erabaki nuen", zioen, ipuin ida-
tzien saileko 5. taldean lehen saria 
eskuratu zuen Mikel Babianok. 
Kontaketa eta interpretazioan 3. 
taldean irabazle izan zen taldeko 

kide Ibai Gonzalezek ere sorpre-
saz hartu zuen saria: "Gure lana 
eskolarako proiektu bat zen. Iku-
siko dugu nola banatu saria".

Zapatuan udal Pilotalekuan egindako ekitaldian elkartu ziren aurtengo saridunak

antolatzaileak, pozik ikus-entzunezkoen eta ahozko generoan izandako gorakadarekin 

koldo eleizalde txapelketaren 
irabazleek jaso dituzte sariak

Sari banaketaren ostean, talde argazkia atera zuten irabazleek.  |   t.m. Mariaren Lagundiko umeak, Xalbadorren heriotzean abesten.  |   t.m.

t.M.  |  arrasate

Hamar urte ez dira egunero bete-
tzen eta Portaloia Kultura Elkar-
teak handitasunez ospatu zuen 
zapatuan urteurren borobila. Arra-
satearrak ez ziren bakarrik egon, 
izan ere Euskal Herriko hainbat 
herritako kanta-taldeetako kideek 
ere hartu zuten parte ospakizu-
netan. Eibarkoak, Aretxabaleta-
koak, Bilbokoak, Gernika alde-
koak... 210 pertsona inguru elkar-
tu ziren bazkaltzeko, baina 
kantaldi eta dantzaldietan jende 
gehiagok ere hartu zuen parte.

giroa, ezin hobea
Egun luzeari indartsu ekiteko 
mokadutxoa egin ostean, herriko 
erdigunean kantujira egin zuten, 
eta gero, 13:00ak aldera, kantaldi 
nagusia Herriko Plazan. Patxi 
Goikolearen kopla batzuk abestuz 
hasi zuten berau, eta honen ostean, 
beste hogei kanta inguru etorri 
ziren, denak ere aski ezagunak: 
Furra-furra, Baratze bat, Baldor-
ba.. Herriko eta kanpoko musi-
kariek jarri zuten musika.

Bazkalostean, Herriko Plaza-
ra itzuli ziren eta kasu honetan, 
dantza egiteko orduan, Patxi Mon-
tero izan zuten gidari. "Eguna 
oso ondo joan da, begira nola ari 
diren dantzan!", zioen Portaloiko 
kide Salva Dalmauk egunaren 
balorazioa egiterakoan. Ez zitzaion 
arrazoirik falta: dantzan erakutsi 
zuten sasoia ikusita, beste hain-
beste urte konturatu barik bete-
ko dituzte.

Dantzan eta kantuan ospatu dute Portaloikoek 
elkartearen hamargarren urteurrena
arrasatearrez gain, beste hainbat herritatik etorritako kantu-taldeetako kideek ere hartu dute parte

Hogei abesti inguru kantatu zituzten Herriko Plazan egindako kantaldi nagusian.  |   I.s.

Eguzkitik babesteko, Biteri plazan ere abestu zuten.  |   Imanol sorIano Dantzan ere gogoz aritu ziren.  |   I.s.

Argazkiak eta irabazle 
zerrenda ikusteko:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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M.A.  |  oñatI

Eñaut Elorrieta eta Mikel Markez 
izan zituzten gonbidatu eguba-
koitzean, Elkar Hezi ikastetxeko 
ikasleek. Baga biga higa izeneko 
hitzaldi kontzertua eskaini zieten 
Oñatiko zinema aretoan, DBHko 

hirugarren mailako neska-muti-
koei.

"Euskal musikagintzaren his-
torian zehar ibilbidea egin dute, 
60 hamarkadaren aurretik hasi-
ta, gaur egun arte. Garai bakoi-
tzeko testuinguru historikoak 

musikarien gaietan eta estiloan 
izan duen eragina azpimarratu 
dute, baita musikak berak, euskal 
gizartean sortarazitako mugi-
mendua ere", zioten bukaeran 
ikastetxeko kideek. Ikus-entzu-
nezko azalpenak, gainera, garai 
bakoitzeko kantu esanguratsue-
kin tartekatu zituzten, besteak 
beste, Txoria txori, Loretxoa, Lau 
teilatu, Zure begiek, Ilargia… Eta 
ikusleak ere gustura beraiekin 
batera kantuan. Emanaldi aurre-
tik Oñatiko txokoak erakutsi 
zizkieten bi abeslariei, hainbat 
ikaslek.

eñaut elorrieta eta Mikel 
Markezen esanei adi-adi
oñatiko elkar hezi ikastetxeko ikasleei 'Baga biga 
higa' izeneko hitzaldi kontzertua eskaini diete

Eñaut Elorrieta eta Mikel Markez Elkar Hezi ikastetxeko hainbat ikaslerekin.  |   elkar heZI Ikastetxea

MIrArI AltuBE  |  oñatI

Pantera arrosa filmeko doinuek 
egin zien harrera Santa Ana 
antzokian elkartutako guraso eta 
senideei zapatu arratsaldean. 
Ganbara Txiki abesbatzako nes-
ka-mutikoek Etxean bakarrik eta 
beste film ezagun batzuetako 
abestiekin jarraitu zuten kon-

tzertuaren lehen zatia. Ikasturte 
bukaerako emanaldia izan zen, 
eta aurten berezia, Ganbara Txi-
kiren hamargarren urteurrena 
dela-eta.

Tailerretako txikienen txan-
da etorri zen gero, eta hiru abes-
ti eskaini zituzten horiek, Miren 
Gurutze Plazaola zuzendariaren 

aginduei adi-adi jarraitzen zieten 
bitartean. Tailerretako hirugarren 
taldeak eta Ganbara Txikitxoak 
elkarrekin jardun zuten, eta oso 
ezagunak diren abestiak eskaini, 
besteak beste, Nire herriko nes-
katxa maite eta Sarri sarri.

Aitor Biainen aginduetara 
Ganbara Txikik erakustaldia 

egin zuen ondoren, euskal doinu 
ezagunak abestuta: Xalbadorren 
heriotzean, Habanera, Udazken 
koloretan… Eta bien bitartean 
Santa Anan zeuden ikusleak 
gustura baino gusturago. Kon-
tzertua bukatzeko abeslari guz-
tiek elkarrekin jardun zuten 
oholtza gainean.

Urteurreneko ekitaldiekin 
jarraituko dutela opor ostean 
iragarri zien Biain zuzendariak 
elkartutakoei, beste kontu batzuen 
artean piraten emanaldi bat izan-
go dela. Behin kontzertua buka-
tuta mokadutxoa jan zuten elka-
rrekin abeslari gaztetxoek, eta 
horien gurasoek eta senideek.

Ganbara Txiki, Ganbara Txikitxoak eta kantu tailerretako abeslariak elkarrekin kantuan.  |   amaIa txIntxurreta

Filmetako doinuak eta 
euskal kantak ganbara 
txikikoen azken kontzertuan

Ikasturte bukaerako emanaldia eskaini dute santa ana antzokian

ganbara txiki, ganbara txikitxoak eta kantu tailerretakoak elkartu dira
Kantu tailerretako txikienak pozik kantuan.  |   amaIa txIntxurreta

Ganbara Txikitxoak taldea emanaldiko une batean.  |   mIrarI altuBe

M.A.  |  arrasate

Arrasateko Txorbela otxoteak 
gonbidatuta Estokolmoko Kate-
draleko abesbatza izan zen atzo, 
San Frantzisko elizan. Aurretik, 
baina, harrera egin zien Kepa 
Urteaga zinegotziak udaletxean, 
otxoteko kideek lagun eginda.

Txorbelak hasi zuen kontzer-
tua, Mikel Arregik zuzenduta, 
baina ekitaldi motza eskaini 
zuen horrek. Ondoren suediarren 

txanda etorri zen. Profesionalek 
osatutako abesbatzak musika 
erromantikoa eta egungoa bate-
ratzen dituen kantuak eskaini 
zituen Michael Waldenbyren 
gidaritzapean. Eta euskaraz kan-
tatzera ere ausartu ziren; zuzen-
dariak berak egindako Kirmen 
Uriberen poema baten bertsioa 
estreinatu zuten. Eta bi abesba-
tzek elkarrekin bukatu zuten 
Maitia nun zira abestuta.

suediako doinuak ekarri ditu arrasatera 
estokolmoko katedraleko abesbatzak 

Txorbela otxotea eta Estokolmoko abesbatza elkarrekin abesten.  |  m.a.
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Euskara irabazle, denok irabazle!

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

Esko Sport
EskO sPOrt kirol denda
Intxaurtxueta 5 | Eskoriatza  
Arropa eta zapatiletan %10eko deskontua.

EstACION sErVICIO ArrAsAtE 
gasolindegia 
san Andres 7 | Arrasate  
% 2ko gasolindegian erregaia erosita.
% 2ko dendako produktuetan.

gAHIr fisioterapia / Osteopatia
Aranburuzabala 6 behea | Eskoriatza  
%50eko deskontua lehenengo kontsultan.
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NINIkA loradenda
ramon Maria lili, 8 | Bergara  
%10eko deskontua artikulu guztietan.

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

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

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

sArA MErENdEruA jatetxea
Meatzerreka auzoa 19, 
kanpazar bidean, 3km-tara – Arrasate
tel.: 943 77 15 86  
Astelehenetik igandera, eguneko menuarekin, 

kafea doan (Goiena Klubeko txartelaren 
titular bakoitzeko).

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

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

eskaintza batzuekin)

R
.P

.S
. 4

5
-5

6
/1

0

MultIÓPtICAs Optika
juan Carlos guerra, 1 behea | Arrasate 
Ibargarai, 16 | Bergara  
%15eko deskontua (deskontua ez da aplikaga-

rria promozioetan ezta segurtasun betau-
rrekoetan)..

MAgdAlENA gasolindegia 
santxolopetegi auzoa  | Oñati  
% 2ko deskontua gasolindegian erregaia erosita.

POrtAlOI optika   
Erdiko kalea 10, Arrasate   
%15eko deskontua (ez metagarria beste 

eskaintza batzuekin eta ez aplikagarria 
segurtasun betaurrekoetan).

RPS: 262/13

gOIENA kluBEkO ABANtAIlA gEHIAgO: 

goiena papera: Astelehenetan ere etxean.

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

Urteko kuota: 50 €.  |  943 25 05 05  

kluba@goiena.com  |  goienakluba.com

Zeu irabazle
goiena klubeko txartela erakutsi eta aprobetxatu abantailak.

tABErNA-BErrI jatetxea*

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

txartela erakutsiz gero;
Astelehenetik igandera, eguneko menuan, 

bazkarian kafea doan.
Astebukaeretan, eguneko menuan, afarian kafea 

doan.

azpeitxi
jatetxea

AZPEItxI jatetxea*

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

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

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

ZABAlA jatetxea*

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

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

ZABALA 
Jatetxea

grACIAN Mertzeria
Bidekurutzeta kalea 6, Bergara
25 eurotik goragoko erosketetan %20ko des-

kontua.

IONE MOñux fisioterapia zentroa
 Burdinate plaza 2 | Bergara  
Lehenengo sesioa, sesio erdi..

RPS: 301/14

ItsAslur jatetxea
Zerkaosteta kalea 3 Arrasate
tel.: 943252632   
Txuleta zaharra: %10eko deskontua ekainean 

eta uztailean

itsaslur
jAujA kIrOlAk
Irizar pasealekua 1 behea, Bergara 
Produktu guztietan %5eko deskontua..

OINETAKOAK

lONBIdE Oinetakoak
Bidekurutzeta kalea 5, Bergara 
Produktu guztietan %10eko deskontua.

MArkIEgI jANtZI dENdA 
Olarte kalea 2 | Arrasate  
Produktu guztietan %10eko deskontua.

MIrEN gArAI
Zarugalde kalea 23, 2 ezk. Arrasate  
tel.: 943 799 690  
Aurpegia garbitzeko tratamenduarekin, eskue-

tako tratamendua doan.

Ml Ile-apaindegia
Alfonso x jakintsua plaza 1 behea, 
Arrasate / tel.: 943 797 965  
"Nanokeratin System" proteina tratamenduan 

%20ko deskontua.
Beste edozein zerbitzuetan %5eko deskontua.

NEBrAskA taberna
Zarugalde 35 - Arrasate 
tel.: 943793909  
MAHOU garagardo botila, euro bat bazkideentzat
Zapatu eta igandeetan, edaria + pintxotxoa doan
Interneteko menuetan %5eko deskontua

INstItutO OPtIkOA
Bidekurutzeta 10 | Bergara  
%15eko deskontua eguzkitako betaurrekoetan 

eta aparatu audifonoetan..
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MANsO Optika 
Irizar pasealekua 2  | Bergara  
Produktu guztietan, %15eko deskontua (beste 

eskaintza batzuekin, eskaintza ez metaga-
rria).
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jAgOBA dOMINgO  |  arrasate

Franz Detour ez da ohiko talde 
bat; Ramonesen antzera, abizen 
moduan hartu dute Detour, eta, 
oraindik zuzenekoak prestatzen 
dauden arren, esperientzia han-
diko musikariak ditu. Historia 
bitxia dago Franz Detourren 
atzean.
Nondik dator franz detour izena?
Hasieran Detour izan behar zuen 

taldearen izenak, baina, itxuraz, 
badago horrela deitzen den talde 
bat. Film baten titulua da Detour, 
eta pelikularen protagonista Franz 
denez... Franz Detour. Gainera, 
taldekideek Fredi beharrean Franz 
deitzen zidaten.
Nola hasi zen abentura hau?
Ni [Franz Detour] Pure Man Engi-
neko abeslaria nintzen eta taldeak 
geldialdia izan du, hainbat arra-

zoirengatik. Hori ikusita, aspal-
ditik buruan nituen ideia batzuk 
grabatzea erabaki nuen, eta horie-
kin esku artean dugun maketa 
jaio zen. Diskoa Pure man Engi-
neko Pablorekin grabatu nuen 
Palentziako Paramo Sound estu-
dioan, eta kantuak Arrasatera 
ekarri ostean, horiei bizitza ema-
teko talde bat sortzea erabaki 
nuen. Pixkanaka, Detour familia 

sortzen joan ginen. Gaur egun, 
baterian Jabi Detour dago, Lord 
Witch bergararren baxu-jotzailea, 
Kevin Detour arrasatearra orga-
no, piano eta gitarra erritmikoez 
arduratzen da, eta baxu-jotzaile 
lanetan Uruguaitik etorritako 
Ramon Detour dugu.
lehenengo diskoa eta gero taldea.
Bai, ez da ohikoena, baina hala 
izan da. Martxoa ezkero darama-
gu entseatzen, eta, zuzeneko bat 
jotzeko irrikan gauden arren, 
oraindik guztiz enpastatzeko pro-
zesuan gaude. Gainera, entsea-
tzeko orduan arazoak izan ohi 
ditugu; garaje baten jotzen dugu 
eta horrek ordutegi zehatz bat 
jarraitzea dakar. Kontua da Arra-
sateko gaztetxeko lokaletako 

zerrendan apuntatuta gaudela, 
baina ez du mugimendu handirik. 
Hemendik, lokala duten eta hura 
erabiltzen ez duten taldeei, baldin 
badaude, laguntasuna eskatu 
nahi diegu. Erabiltzeko asmorik 
ez badute, hurrengoei paso ema-
teko eskatzen diegu, garaje batean 
entseatzea nahiko gogorra dela-
ko, batez ere uda partean.
Eta zuzenekoak orduan?
Gutxi barru hastea espero dugu. 
Dagoeneko hainbat eskaintza 
ditugu, baina, esan bezala, loka-
leko lana amaitu nahi dugu. Azken 
finean, nik sortutako kantuak 
dira, eta gero, talde bezala bizitza 
eman behar diegu. Nik diskoa 
mahai gainean jarri arren, ostean 
taldekide bakoitzak bere ekarpe-
na egiten dio kantu bakoitzari. 
Proiektu oso pertsonal bezala 
jaio zen eta musika estilo asko 
daude bertan, definitzea zaila da. 
Azken urtean eta duela hamalau 
urte grabaturiko ideiak entzun 
nituen diskoa egin aurretik, eta 
hamabi kantuak dira bidaia 
horren emaitza; seguruenik, The 
Butchers Son izango da maketa-
ren izena. Hilabete gutxi barru 
kalean egotea espero dugu.
Hala ere, bigarrenean pentsatzen 
zabiltzate.
Gogor gabiltza lanean; abesti 
berriak, gainera, gureagoak dira, 
hasieratik denon artean konpo-
satutakoak dira.

Palentziako, uruguaiko, Bergarako eta arrasateko taldekideak batzen ditu

hamabi kantuz osaturiko kontakizuna kaleratzeko prest dago laukotea

"Proiektu pertsonal 
moduan hasitako 
bidaia Franz Detour 
bihurtu da azkenean"

Franz Detour eta Ramon Detour.  |   jagoBa DomIngo

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

FranZ
Detour

"Estilo asko 
daude bertan 
eta definitzea 
zaila da"

"Zuzenekorako 
irrikaz gaude 
eta gutxi barru 
hasi nahi dugu"
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1. etxebiZitZak

101. salDu
bergara. Etxebizitza salgai 
bergaran, Askarruntzen. Hiru 
logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Hirugarren solairua. 
Leiho guztiek kanpora ematen 
dute. Etxea ikusteko edo prezioa-
ri buruz hitz egiteko deitu tele-
fono zenbaki honetara: 665 70 
11 95 

bergara. Etxebizitza salgai 
ibargarai 15ean. bi logela, egon-
gela, sukaldea, komuna eta 
garaje itxia prezioaren barne. 
Eguzkitsua. Aukera bikaina. 
215.000 euro. interesatuek 
deitu telefono hauetara: 626 81 
71 28 edo 678 86 50 41 

 
103. errentan eMan

arrasate. Erdigunetik gertu 
etxebizitza ematen da errentan. 
Erabat berriztua dago eta bizi-
tzera sartzeko gertu; guztiz 
jantzia. bi logelakoa. Hilean 450 
euro. 616 84 55 96 

arrasate. Erdigunetik gertu, 
bi logelako etxebizitza eguz-
kitsua ematen da errentan. 
bikote batendako aproposa. 
Hilean 500 euro. interesatuok, 
deitu zenbaki honetara: 650 
40 19 95 

arrasate. Etxebizitza ematen 
da errentan. prezio interesgarria. 
645 72 53 51 

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

 
104. errentan hartu

arrasate edo bergara. Etxea 
edo estudioa hartuko nuke 
errentan Arrasate edo bergaran. 
Hilean 300 euro ordaintzeko 
prest. 637 18 07 23 

arrasate. Etxebizitza behar dut 
errentan, merke. Hiru logelakoa 
gutxienez. 648 46 90 51 

arrasate. Etxebizitza behar 
d u t  e r re n ta n .  b i  l o g e l a ko a 
gutxienez. 638 25 73 91 edo 
943 79 80 05 

arrasate. Etxebizitza behar dut 
errentan. 629 80 77 73 

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

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

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

 
105. etxeak osatu

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

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

a r r a s a t e .  u d a l p e  k a l e a n 
logela ematen da errentan. 
Erretzailea ez bada, hobe. 664 
13 67 44 

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

logela arrasaten. Logela 
bat daukagu errentan emate-
k o  u r i b e  a u z o k o  d u p l e x 
b a t e a n .  H i l e a n  2 0 0  e u r o , 
gastu guztiak barne: garbike-
ta, telefonoa, internet, bero-
kuntza eta abar. 679 84 49 
20 edo 677 44 82 85 

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

 

2. garajeak

204. errentan hartu
bergara. garaje bikoitza erren-
tan hartuko nuke, ahal izanez 
gero, bergarako erdigunean. 
638 73 57 37 

 

4. lana

401. eskaintZak

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

P e r t s o n a  e u s k a l d u n a 
umeak zaintzeko. pertsona 
euskalduna behar dugu arratsal-
dez ordu batez 7 eta 5 urteko bi 
ume zaintzeko. interesatuok, 
deitu zenbaki honetara: 652 
74 57 42 

 
402. eskaerak

a r ra sa te  e d o i n g u r u a k . 
Ekainean eta uztailean zehar 
umeak zaindu edo ikaskete-
k i n  l a g u n t ze ko  n e s k a  e u s -
kalduna gertu. interesatuok, 
deitu zenbaki honetara: 616 
32 73 08 

arrasate. Emakume euskaldu-
na gertu etxeak garbitu edo 
zaintza lanetan jarduteko. gloria. 
interesatuok, deitu zenbaki 
honetara: 658 72 15 83 

arrasate. Emakume euskaldu-
na plantxa eta etxeko lanak 
egiteko gertu. interesatuok, 
deitu zenbaki honetara: 699 
54 17 27 

arrasate. Emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko, etxean 
bertan bizi izaten, egun osoz edo 
orduka. Sonia gomez. interesa-
tuok, deitu zenbaki honetara: 
632 84 02 30 

bergara, arrasate edo oña-
ti. Erizain laguntzaile ikasketak 
dituen mutila nagusiak zaintze-
ko gertu. San juande diosen lan 
egindakoa eta esperientzia 
handikoa. interesatuok, deitu 
zenbaki honetara: 943 78 62 
19 edo 639 66 57 88 

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

bergara. Nagusia eta umeak 
zaintzen edo etxeko lanak egiten 
arituko nintzateke. zazpi urteko 
eskarmentua dut. interesatuok, 
deitu zenbaki honetara: 626 
86 35 92 

Debagoiena, haurrak. magis-
teritzako ikasle euskalduna eta 
esperientziaduna, haurrak zain-
tzeko prest. disponibilitate 
handiarekin eta autoarekin. 
interesatuok, deitu zenbaki 
honetara: 696 30 04 28 

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
lanerako prest. pertsona helduak 
zaindu, etxeko lanak egin eta 

abar. interesatuok, deitu zen-
baki honetara: 658 31 06 20 

Debagoiena. bertako neska 
nagusiak zaintzeko gertu. inte-
resatuok, deitu zenbaki hone-
tara: 637 18 07 23 

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e 
euskalduna gertu helduan eta 
umeak zaintzeko eta etxeak 
garbitzeko. m. Carmen. inte-
r e s a t u o k ,  d e i t u  z e n b a k i 
honetara: 617 10 33 51 

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu lanerako. Eskarmentua dut 
umeak zaintzen, garbiketan 
edota tailerrean. interesatuok, 
deitu zenbaki honetara: 647 
10 58 72 edo 943 79 96 25 

Debagoiena. Esperientzia 
handiko sukaldaria lanerako 
gertu: karta, menuek, pintxo eta 
ogitartekoak egiten aritutakoa.  
interesatuok, deitu zenbaki 
honetara: 666 83 21 95 

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

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

Debagoiena. Etxeko lanak 
egiten, nagusi edo umeak zain-

tzen, garbiketan eta abarrean 
lan egingo nuke. baita aste-
buruetan ere. Etxean bertan 
b i z i  i z a n d a ,  e d o  b e s t e l a . 
interesatuok, deitu zenbaki 
honetara: 632 54 45 25 

Debagoiena. mutil langile 
eta arduratsua lanerako ger-
tu. Eskarmentua dut garbita-
sunean eta nagusiak zaintzen. 
Sukalde laguntzaile eta gar-
b i ke ta n  e re  j a rd u n  n a i te ke . 
Lege papereak eguneratuta 
dauzkat. 632 26 01 84 edo 
658 74 94 63 

D e b a g o i e n a .  N a g u s i a k 
gauetan zaindu eta bazkari
- a f a r i a k  p r e s t a t z e n  l a n 
e gi ngo nu ke .  i nte resa tu ok , 
deitu zenbaki honetara: 722 
45 33 59 

D e b a g o i e n a .  N a g u s i a k 
z a i n d u k o  n i t u z k e ,  e g u n e z 
e d o t a  g a u  s o l t e a k  e g i t e n 
etxean zein ospitalean. gai-
nera, etxe, atari  eta abarrak 
garbitzen ere arituko nintza-
t e k e .  i n t e r e s a t u o k ,  d e i t u 
ze n ba k i  h o n e ta ra :  6 3 2  9 8 
17 79 

D e b a g o i e n a .  N a g u s i a k 
z a i n d u k o  n i t u z k e ,  e g u n e z 
e d o t a  g a u  s o l t e a k  e g i t e n 
etxean zein ospitalean. gai-
nera, etxe, atari  eta abarrak 
garbitzen ere arituko nintza-
t e k e .  i n t e r e s a t u o k ,  d e i t u 
ze n ba k i  h o n e ta ra :  6 3 9  0 2 
00 81 

D e b a g o i e n a .  N a g u s i a k 
zaintzen, garbitasunean, eta 

s u k a l d e a n  l a g u n t z e n  z e i n 
h a r r i ko a  e g i te n  l a n  e g i n g o 
n u k e .  E s p e r i e n t z i a d u n a . 
interesatuok, deitu zenbaki 
honetara: 634 99 05 00 

Debagoiena. Neska ardura-
ts u a  e ta  e s p e r i e n t z i a d u n a 
u m e a k  z a i n t z e k o ,  o r d u k a 
garbiketak egiteko, zein nagu-
s i a k  l a g u n d u  e d o  p a s e o a n 
ateratzeko gertu.  interesa-
tuok, deitu zenbaki honetara: 
695 73 87 95 

Debagoiena. Neska ardura-
tsua nagusiak zaindu edota 
g a r b i k e t a k  e g i t e k o  g e r t u . 
Orduka edo egun osoz. inte-
r e s a t u o k ,  d e i t u  z e n b a k i 
honetara: 629 80 77 73 

D e ba g o i e n a .  N e s k a  b o l i -
v i a r r a k  a s t e b u r u e t a n  l a n 
e g i n g o  l u k e :  n a g u s i  e d o 
umeak zaintzen zein orduka 
g a r b i k e t a k  e g i t e n .  E s k a r -
me ntu a  du t.  Ci nti a .  i nte re -
satuok, deitu zenbaki hone-
tara: 618 14 71 34 

Debagoiena. Neska lane-
ra ko  g e r t u :  d e n e ta r i ko  g a r-
b i ke ta k ,  u m e  e ta  n a g u s i a k 
z a i n d u  e t xe a n ,  o s p i ta l e a n 
edota egoitzan, gidari, bana-
tzaile eta abar. interesatuok, 
deitu zenbaki honetara: 696 
32 13 69 

Debagoiena. Neska lanera-
ko gertu: ume edo nagusiak 
z a i n t z e n  e t a  t a b e r n a  z a i n 
atarien garbitasunean. inte-
r e s a t u o k ,  d e i t u  z e n b a k i 
honetara: 631 28 22 03 

Debagoiena. Neska lane-
rako gertu: umeak edo nagu-
siak zaindu, garbitasuna eta 
a b a r .  E t x e a n  b e r t a n  b i z i 
izaten ere bai. interesatuok, 
deitu zenbaki honetara: 673 
78 08 99 

Debagoiena. Neska lanera-
ko gertu: zerbitzari, sukalde 
laguntzaile, nagusiak garbi-
tzen edo garbiketak orduka 
egiten. 602 17 83 21 

Debagoiena. Neska nagu-
siak zaindu edota garbitasu-
nean jarduteko gertu. Etxean 
b e r ta n  b i z i  i z a n d a ,  e g u n ez 
ze i n  o rd u k a .  i n te re s a t u o k , 
deitu zenbaki honetara: 610 
99 70 46 

D e b a g o i e n a .  S u k a l d e 
laguntzaile moduan, garbita-
sunean edo zaintza lanetan 
arituko nintzateke. interesa-
tuok, deitu zenbaki honetara: 
636 11 23 40 

e m a k u m e  e u s k a l d u n a 
edozein lanetarako gertu. 
E l g e ta n  b i z i  d e n  e m a k u m e 
euskalduna edozein laneta-
rako gertu, debagoienean edo 
inguruko eskualdeetan. inte-
r e s a t u o k ,  d e i t u  z e n b a k i 
honetara: 606 50 25 67 

haurrak zaindu. 23 urteko 
n e s k a  e u s k a l d u n a  h a u r r a k 
zaintzeko prest. Haur Hezkun-
tzako hezitzaile tituluduna 
eta esperientzia handiarekin. 
S a i o a .  i n te re s a t u o k ,  d e i t u 
zenbaki honetara: 638 71 50 
66 edo 943 79 88 58 

sukaldaria.  Sukaldari  lan 
egingo nuke. Orduka, lanal-
di  osoz edota erdiz.  intere-
satuok, deitu zenbaki hone-
tara: 602 46 11 63 

txukundu eta konpondu. 
bertako mutil  langile,  ardu-
ratsu eta esperientziaduna 
p res t  e txe ko  l a n a k  eta  g a r-
b i k e t a  o r o k o r r a k  e g i t e k o . 
interesatuok,  deitu ez az ue 
zenbaki honetara: 606 744 
237

5. irakaskuntZa

501. jaso

trikitia. uztailean, berga-
ran, trikitia jotzen erakutsi-
k o  d i d a n  n o r b a i t  b e h a r k o 
n u k e .  i n t e r e s a t u o k ,  d e i t u 
z e n b a k i  h o n e ta r a :  6 9 0  7 7 
66 03 

 

502. eMan

b e r g a r a .  i n g e l e s  e s ko l a k 
ematen ditut.  maila guztie-
tan. HEO eta Cambridge-eko 
a z t e r k e t a k  g e r t a t z e k o  e r e 
bai.  Talde txikiak. goizetan, 
eguerdian edo arratsaldean. 
interesatuok, deitu zenbaki 
honetara: 618 91 32 89 

 

7. aniMaliak

703. eMan

txakurkume polita. Txa-
kurkume emea, txuri-beltza, 
txikia, bi hilabetekoa, alaia, 

familia bila dabil. umeentza-
ko  oso  a p ro p osa .  i n te resa -
tuok, deitu zenbaki honetara: 
661 45 02 96 

8. Denetarik

802. erosi

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

ordenagailua. mahaigai-
n e ko  o rd e n a g a i l u a  e ro s i ko 
n u k e .  i n t e r e s a t u o k ,  d e i t u 
z e n b a k i  h o n e ta r a :  6 5 6  75 
76 98 

ortua. Ortu txiki  bat egite-
k o  t e r r e n o a  e r o s i k o  n u k e 
Aretxabaletan. interesatuok, 
deitu zenbaki honetara: 606 
56 97 49 

 
804. hartu

b i z i k l e t a k .  b o t a t z e k o 
d a g o e n  e d o  e r a b i l t z e n  e z 
duzun bizikleta baduzu, nik 
jasoko nuke. berdin da zein 
egoeratan dagoen. inaki. 699 
interesatuok, deitu zenbaki 
honetara: 06 23 95 

 
806. galDu

P a t i n e t e a  g a l d u .  O xe l o 
e t xe k o  f r e e s t y l e  p a t i n e t e 
m o rea  g a l d u  g e n u e n  d u e l a 
hilabete edo gehiago. mutiko 
batena denez, asko eskertuko 
genuke aurkitu duenak buel-
tatuko balu. Eskerrik asko. x 
interesatuok, deitu zenbaki 
honetara: 667 53 40 07

iragarkia jartZeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak

Egueneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 

Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.

gOiENAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDaintZeko atalak Dira:

- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. lokala saldu/errentan.    

irakaskuntza eman. Motorra saldu/alokatu. animaliak/saldu. Denetarik/saldu.

Egubakoitzean + Astelehenean: 22 € (bEz barne).

Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.

- Profesionalen moduluak. 

modulu bakarra egubakoitzean EdO astelehenean: 22 € (+bEz).

Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+bEz).

1. etxebiZitZak

101. Saldu

102. Erosi

103. Errentan eman

104. Errentan hartu

105. Etxeak osatu

106. bestelakoak

2. garajeak

201. Saldu

202. Erosi

203. Errentan eman

204. Errentan hartu

205. bestelakoak

3. lokalak

301. Saldu

302. Erosi

303. Errentan eman

304. Errentan hartu

305. bestelakoak

4. lana 

401. Eskaintzak

402. Eskaerak

403. bestelakoak

5. irakaskuntZa

501. jaso

502. Eman

503. bestelakoak

6. Motorra

601. Saldu

602. Erosi

603. Alokatu

603. konpondu

604.bestelakoak

7. aniMaliak

701. Saldu

702. Erosi

703. Eman

704. bestelakoak

8. Denetarik

801. Saldu

802. Erosi

803. Eman

804. Hartu

805.Trukatu

806.galdu

807.Aurkitu

808. bestelakoak

9. harreManak

901. Agurrak

902. Harremanak

903. deiak

904. bestelakoak

10. relax

P r e Z i o  b e r e Z i a k  g O i E N A  k L u b E k O  b A z k i d E E N d A k O

ZerbitZuak

beRgaRa
Sukaldari 

esperientziaduna 
behar da eguneko 

menuak prestatzeko.
Tel.: 663 02 14 05

Zure iragarkiak
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MIrArI AltuBE  |  arrasate

Arrasaten bizi da Harristi (Esko-
riatza, 1960), nahiz eta lo Esko-
riatzan egin. Izan ere, egun osoa 
pasatzen du Arrasaten, eta lagun 
gehienak ere bertan ditu.
Zelakoa da Iñaki gurrutxaga?
Langilea eta lagunen laguna.
Zelako harremana daukazu sukal-
dearekin?
Oso ona, egunetik egunera gustu-
koago ditut sukaldeko kontuak.
Zein da zure espezialitatea?
Hanburgesak saltsan, legatza 
amerikar saltsan eta txipiroiak 
saltsan; eta langostinoak, noski, 
horiek ezin falta.
Zertara gonbidatuko zenuke lagu-
nik onena?
Oporretan Galiziara; urtero joa-
ten naiz eta hilabete pasatzera 
eroango nuke.
Eta etsairik handiena?
Hemendik alde egitera, eta ber-
takook bakean uztera.
Zeinekin gustatuko litzaizuke 
mahaiaren bueltan eseri?
Lagunekin, baina hainbeste ditut… 
Ezingo nituzke guztiak elkartu.
Zer dute jaiek hain gustuko izateko?
Zoriontsua naiz orduan eta jendea 
zoriontsu ikusten dut. 
san juan jaietan: danborrada ala 
errementari-dantza?
Zalantza barik, errementari-dan-

tza. Baina aurten, lehenengoz, 
ezingo dut dantzatu, hankan min 
dudalako. Danborradan ere ez 
naiz egongo, ez delako jendea 
elkartu. Datorren urterako ani-
matu gura ditut, Harristis Farras 
Klub batailoia egingo dugu.
Maritxu kajoiren miraria ala san-
tamasetako giroa?
Jairik politenak Santamasak dira; 
baina Maritxu, Maritxu da, iruindar 
batendako sanferminak legez.

Eta Inauteriek zer dute? 
Uf… Orduan bai disfrutatzen 
dudala!
jantzitako mozorrorik gustukoena?
Neuretako, leprosoa, baina jen-
deari gustatu izan zaizkionak 
dira sevillana, moja eta guardia 
zibila.
gaztetxeko adin tartea asko igoko 
duzu, ezta?
Kar, kar, kar… Ni gazte sentitzen 
naiz. Jendea animatuko nuke 
gaztetxera joatera, baliabide gutxi-
rekin dabiltza eta…
Zer da jaietan gustuko ez duzuna?
Apurketak: edalontziak lurrera 
botatzea inolako zentzu barik, 
zakarrontziak apurtzea…
Eskoriatza ala Arrasate?
Arrasate, beti nago-eta hemen. 
50 urte betetakoan uarkape lagu-
nez bete zenuen; hurrengoa?
Erretiratzen naizenean, makro-
parranda egingo dugu orduan.
Iratxoek hiru desio betetzeko auke-
ra eman dizute.
Euskal Herriaren autodetermi-
nazioa, independentea izateko 
eta preso guztiak etxeratzeko; 
dirua gura beste; eta osasuna, 
parrandetan jarraitzeko.
Zure bizitzako anekdota bat.
Lagun bat ezkontzen zela-eta ezer 
esan gabe dantzan egiteko gera-
tu nintzen beste lagun batekin. 

Ezkontza egunean epaitegi aurrean 
zain geunden txistulari eta guz-
ti, jende ezagun asko inguruan, 
eta epaitegitik bikotea irten 
zenean… ez zirela gure lagunak 
konturatu ginen. Eta orduan zer? 
Dantzan egin behar, guri begira 
zeuden-eta guztiak. Bizkaian 
ezkondu ziren gure lagunak.
jaietan ibiltzeko ezinbestekoa?
Umore ona eta osasuna. Eta dirua 
ere bai, noski.

damu zara…
Ez daukat ezeren damurik.
Zer errepikatuko zenuke?
20 urte izatera itzuliko nintzate-
ke eta berriz hasi parrandaz 
parranda. Sanferminetan beti 
aste bukaeran izan naiz, eta aste 
barruan joango nintzateke.
Zerk beldurtzen zaitu?
Heriotzak, baina ez dakigunez 
noiz etorriko den, hor konpon!
lanetik etxera iritsi berri, sofan 
eseri eta…
Ez daukat sofan egoteko astirik. 
Bazkaldu eta Arrasatera nator.
Nora ospa egingo zenuke gustura?
New York ezagutzera.
Ze esaldi konpartituko zenuke? 
Zoriontsua izan, utzi bizi izaten 
gainerakoei, eta disfrutatu ahal 
duzun bitartean.

Harristi, Irati elkartearen aurrealdean.  |   m.a.

iñaki gurrutxaga 'harristi' | jaizalea
lan eta lo, batzuetan, eskoriatzan egiten du, gainerako guztia arrasaten 

20 urte izatera itzuli gurako luke berriro jai guztiak bizi ahal izateko

"Makroparranda egingo dugu lagun 
guztiok erretiratzen naizenean" 

"Aurten lehenengoz 
ez dut dantzatuko 
errementari-dantza, 
hankan min dut eta"

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

lehen platera: Entsalada mistoa. 
bigarrena: Hanburgesak saltsan. 
Postrea: izozkia eta flana. 
edatekoa: ura etxean, eta bestela, 
kalimotxoa. 

AUkERAn...

anItacocInItas

Prestaketa

1. Labea 200 graduan berotzen 
jarri.

2. Labea berotzen den bitartean, 
osagai guztiak irabiatu.

3. Molde bat gurinez igurtzi.

4. Irabiatutako osagai guztiak 
moldean sartu.

5. Momentu horretan jaitsi 
labearen tenperatura 170 
gradura.

6. Sartu moldea labean, eta 45 
minutuan egosten utzi.

7. Labetik tarta atera.

8. Azken ukitutxo moduan, glas 
azukre apurtxo bat bota tartari 
gaineko aldean.

9. Jan aurretik, tarta hozten utzi. 

Fitxa
 Denbora: 60 minutu.

 Zailtasuna: 

osAgAIAk

 gatzatu bat. 

 azukrea (gatzatuaren 
ontziaren pareko bi 
neurri).

 Irina (gatzatuaren 
ontziaren pareko bi 
neurri).

 esnea (gatzatuaren 
ontziaren pareko lau 
neurri).

 limoi txiki baten 
birrindura.

 kanela, koilarakadatxo bat.

 2 arrautza.

 75 gramo gurin.

Postre Pasiegoak 
gure erara

k
antabria aldean horren eza-
guna eta preziatua den que-
sada pasiega delakoaren 

bertsio erraza proposatuko dizuet 
gaurko errezetan.  

Gazta pasiegoa eta gatzagia,  
gainera, gure etxean normalean 
izaten ditugun osagaiengatik alda-
tuko ditugu, modu horretan, pro-
zesua errazteko.   

kantabrian eta Burgosen 
Quesada pasiega-ren jatorria Kan-
tabriako Vega de Pas eskualdean 
dago. Hortik datorkio postreari 
izena, hain zuzen ere.

Edozelan ere, Burgos probin-
tziaren ipar-ekialdean ere bada 
postre hori egiteko tradizioa. 

Jatorriz, hura egiteko behi 
gazta erabili ohi dute. Eta kane-
la eta limoia ere berezkoak ditu. 
Amaieran, budina itxura hartzen 

du, eta zaporez gozoa da. Hotza 
dagoenean jaten da. 

Bestalde, postre mota horren 
familiakoa da sobao pasiego dela-
koa. Jatorri berbera dauka. Osa-
gaiak eta prestaketa ditu desber-
din quesada-rekin alderatuta. 
Adibidez, anis edo ron likoreak 
erabiltzen dira sobao-ak egiteko.

Hori bai, Burgosko probin-
tzian ere badute, quesada-rekin 

moduan, sobao-ak egiteko tradi-
zioa bertaratuta. 

Era berean,  sobao -aren 
kasuan, errezeta aldatu egin da 
jatorrizkotik gaur egunera. Antzi-
nako errezetan, ogi-masa erabil-
tzen zuten. Eta 1896an, berriz, 
aldatu eta haren lekuan irina 
erabiltzen hasi ziren. Harrezke-
ro, irinarekin egiten da postre 
(edo gosari) mota hori.

Labetik atera ostean, tarta pusketa bat.  |   PatrIZIa VItellI

Patrizia Vitelli

pat R i z i a R e n  g u t i z i a
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Erabiltzaileari bere horman ager-
tuko zaion publizitatea aukera-
tzeko lagako dio Facebook-ek. 
Batetik, publizitatearen gaia 
aukeratu ahalko du erabiltzaileak 
eta bestetik esan ahalko du ze 
iragarki ez zaion interesatzen 

eta gehiago agertzerik ez duela 
gura. Publizitate ereduarekin 
ezin asmatu ibili da aukera horri 
ateak ireki zizkiotenetik Facebook 
eta orain, antza, erabiltzaileari 
zeresana eman gura diote. Era-
biltzailearen ezarpenetan Ad 
Preferences delako aukera gaitu-

ko dute eta bertatik erakutsiko 
den publizitatearen konfigurazioa 
egina ahalko da. Erabiltzaileak 
erakutsiko zaizkion iragarkien 
gaiak gehitu ala kendu ahal izan-
go ditu eta gainera azalpenak 
ematen ditu zergatik erabaki 
duen sistemak iragarki bat ala 
beste erakustea.  

Sistema berriaren ezarpena 
urrats txikietan egiteko asmoa 
dutela iragarri dute Facebook
-etik. Ohi bezala, Estatu Batue-
tatik hasiko dira eta datozen 
hilabeteetan mundu guztian ipi-
niko dute eskuragarri poliki-po-
liki. Antza, erabiltzaileek eurek 
jakinarazi diete Facebook-eko 
kudeatzaileei erakusten duten 
publizitatearen desegokitasuna 
eta horren araberako tresna egin 
gura izandute sare sozialeko 
arduradunek. Erabiltzaileen gus-
tu eta lehentasunen araberako 
publizitatea eskaintzea da helbu-
rua eta errelebantzia mailakatze 
moduko bat diseinatu gura dute 
Facebook-en. Normalean Face-
book-ek gaur egun erabiltzaileei 
eurek bisitatzen dituzten webgu-
neen iragarkiak eskaintzen dizkie 
erabiltzaileei eurei eta aukera 
hori jada desgaitu daiteke.  

erabiltzaileak iragarki mota aukeran izango du 

Publizitatea aukeratzen 
lagako ditu Facebook-ek

Facebook-en 'Atsegin dut' botoien muntaia.  |   rack3.com

jON BErEZIBAr  |  arrasate

Bai eskuko telefono zein tablete-
tan modelo eskaintza zabala badu 
ere, goi-gamako tabletik ez du 
izan orain arte Samsung-ek. Sam-
sung Galaxy Tab S aurkeztu 
berriarekin kategoria horretako 
goiko mailan kokatu gura dute 
korearrek. Bi modelo ditu tablet 
berriak, pantailaren neurriaren 
arabera (8,3 eta 10,5 hazbetekoak) 
baian bietan erresoluzioa 2560x1600 
pixeletakoa da, AMOLED pan-
tailarekin. Hain zuzen, pantaila-

ren ezaugarri horiekin gura du 
Samsung-ek prosuktua premiun 
mailan kokatu. Samsung Exynos 
5 edo Qualcomm Snapdragon 800 
prozesaitzaileak izango dituzte 
modleo berriek eta merkatuko 
ahalmentsuenak ez badira ere 
goi-mailako errendimendua berm-
natzen duen teknologia darama-
te. RAM memoria 3 GBkoa da, 6 
ala 13 GBeko biltegi ahalmena 
eta micro SD txartrel batentzako 
sarrera ere badakarte. Samsung
-en bestelako modeloetan bezala 

honek ere badu hatz-marka ira-
kurgailua. 

Behar domestikoetara begira  
Sistema eragileari dagokionez 
Android 4.4-arekin dabil eta soft-
ware-ari dagokionez Samsung-en 
eduki hornitzailera harpudetuta 
dator musika, aplikazio, film, 
liburu eta bestelakoak kontsu-
mitu ahal izateko. Hala, orain 
arte enpresa munduari begirako 
estrategia etxeko kontsumora 
eroan bide du Samsung-ek.

goi-gamako tableta berria 
aurkeztu du samsung-ek
galaxy tab s-ak bi modelo izango ditu, pantailaren neurriaren arabera

Samsung Galaxy Tab S-a bi modelotan.  |   samsung

j.B.  |  arrasate

Aurreko bertsioak ekarri 
zituen aldaketa handiak, itxu-
ran behintzat, ez dira etorri-
ko oraingoan baina berrikun-
tza oso nabarmenak ditu 
nabigatzailearen 30. banake-
tan. Hobekuntza funtzionalak 
dira nagusiki eta berezien 
artean legoke GStreamer 10a-
rentzat euskarria ere bada-
karrela. Berrikuntza ageri-
koenen artean dago marka-
g a i l u a k  a l a  h i s t o r i a 
aurkezteko helbide-barra albo-
ko botoia da. Eduki aldetik, 
H.264 kodifikazioa duten 
bideoa eta MP3 eta AAC musi-
ka euskarriak erreproduzi-
tzeko ahalmena du GNU/Linux 
erabiltzaileentzat. Bitxikeria 
moduan, audioaren bolume-
naren kontrola nabigatzailean 
bertan agertzen da.

Firefox 
nabigatzaileak 
30. bertsioa 
aurkeztu du

j.B.  |  arrasate

Ez aldi berean, baina azken 
astean bi aplikazioek erabil-
tzaileen datuak agerian laga 
dituen erasoak izan dituzte. 

Tweetdeck aplikazioak sare 
sozial bat baino gehiago aldi 
berean kudeatzeko modua 
ematen du eta azken erasoa-
ren erruz erabiltzaileak nahi 
ez zituen bertxioak egiten 
zituen aplikazioak. Enpresa-
tik diote konpondu dutela 
arazoa eta nahikoa dela berriz 
ere identifikatzearekin.

Feedly RSS irakurgailua-
ri dagokionez, erasoa zabala-
goa izan da eta aplikazioaren 
erabilpen normala oztopatzen 
da oraindik ere. Soluziorik 
ez dute eman  enpresatik eta 
gomendatzen dutena da apli-
kazioa atzera ere hutsetik 
instalatzea.

erasoak jasan 
dituzte Feedly 
eta tweetdeck 
aplikazioek   

j.B.  |  arrasate

Esku-ahurrean hartzeko modu-
ko drone txikien gama aurkeztu 
du Parrot-ek. Autonomia osoz 
hegan, jauzi egin ala zirkulatze-
ko gauza dira smartphone ala 
tableta baten kontrolarekin. 

Hormak eta jauziak 
Salgai abuztuan ipiniko dituzte 
eta 99 eta 149 euro arteko prezioa 
izango dute. Bi dira modelo 
berriak: Rolling Spider eta Jum-
ping Sumo. Lehena drone hega-
lari txiki bat da, zortzi minutuko 
bateriarekin eta bideo-kamera 
txiki bat duena. Bi erruberari 
esker hormetan gora egin dezake 
ala sabaitik ibili. Bigarren mode-
lo berria lur gainean dabilen 
ibilgailua da, 20 minutuko bateria 
duena eta erresoluzio txikiko 
bideoa grabatzeko kamera dauka. 

Bereizgarria, kasu honetan, jau-
zi egiteko gaitasuna da. Metro 
eta erdiko saltoak egitera iris 
daiteke. 

kontsumorako modeloak 
Parrot enpresa aspalditik dabil 
etengabe hazten dabilen droneen 
merkatuan lehena eta nagusia 
izateko modelo eta aukera ezber-
dinak kaleratzen. Aurretik ere 
oso harrera ona izan duten 
Skycontroller eta Bebob mode-
loak baditu, kontsumo merka-
tura bideratu ziren lehen dro-
neetakoak izan zirenak. Biak 
ala biak drone hegalariak dira 
eta bideo-grabaketak egiteko 
urrutiko kontrola daramate. 
Modelo berrien bereizgarria da 
tableta ala eskuko telefonoare-
kin kontrolatzeko aukera ere 
ematen dutela

kontsumorako drone 
modelo bi kaleratu 
ditu Parrot-ek 

Rolling Spider eta Jumping Sumo modeloak  |   google
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t e l e -a l b i s t e a k

AMAIA txINtxurrEtA  |  arrasate

Bailaran hainbat kirolez goza-
tzeko aukera izan da asteburuan 
eta horiek jasoko dira gaur, aste-
lehena, Harmailatik saioan.

Rezusta eta pilota kontuak 
Promesen mailako finalera iritsi 
zen Beñat Rezusta pilotari ber-
gararra eta atzo, domeka, lehia-
tu zen buruz buruko finalean 
Tolosako Beotibar frontoian Ibai 
Zabala berriztarraren aurka. 
Bertan jasotakoak erakutsiko 
dira, besteak beste, Goiena tele-
bistaren kirol saioan.

Bestelako kirolak ere bai 
Bigarren urtez jarraian mundu-
ko txirrindulari onenak gurean 
izan ziren egubakoitzean, Ema-
kumeen Birari esker. Oñatin izan 
zuen helmuga lasterketak eta 
bertan jasotakoak ere erakutsiko 
dira Harmailatik-en.

Bestalde, Udanako igoera ere 
asteburuan jokatu da. Zapatuko 
lehiak pilotu koadrila polita batu 
zuen irteera puntuan eta han 
jasotakoak ere telebistaz ikusi 
ahal izango dira gaur.

Bergarako motokros laster-
keta ere zapatuan izan zen eta 

Debagoieneko hainbat pilotuk 
hartu zuten parte lehian, besteak 
beste. Bertako irudiak ere era-
kutsiko dira.

Aloña Mendik, berriz, duela 
hogei urte lortu zuen Hirugarren 
Mailara igotzea eta lagunarteko 

partidua jokatu zuten zapatuan 
orduko eta egungo jokalariek 
igoera hura oroitzeko. Hori ere 
jasoko da saioan. 

Beraz, kirol kontu ugari eka-
rriko ditu oraingo astean ere 
Harmailatik saioak.

beñat rezustaren 
buruz buruko finala, 
gaur 'harmailatik'-en
emakumeen Bira, udanako igoera edota motokros 
txapelketa ere ikusi ahal izango dira, besteak beste

Beñat Rezusta pilotariak jokatutako buruz buruko finaleko une bat.  |   goIena

'Harmailatik' saioa 
gaur, astelehena, 
19:30ean eta 
22:00etan

P
asa den astean, tele-
bista kate guztiek 
euren mozorroak ken-
du eta argi utzi zuten 

errege baten diktadurapean 
bizi garela. Kateek agerian 
utzi zuten euren ahultasuna.

Juan Carlosek bere tronua 
utziko zuela iragarri zuenean, 
bat-batean, perretxikoak beza-
la, telebista kate guztiak ate-
ra ziren lur azpitik albistea 
eskaintzeko prest.

Albistea? Nik dakidala 
euskarazko hitzak dioen 
moduan, albiste bat, berria 
behar du izan. Eta nik daki-
dala hemen ez dago ezer berri-
rik, ezer ez baita aldatu. Hori 
bai, 24 orduz aritu ziren tele-
bista kate gehienak monarkia 
zeinen onuragarria den salduz. 
ETB izan zen eromen horre-
tatik salbatu zen kate bakarra, 
ETB-2k 60 minutos saioan, 
ordubete baino ez zuen behar 
izan Juan Carlosen adieraz-
penak laburbiltzeko. Kito.

Orain galdera da, ausar-
tuko al da kateren bat monar-
kia eta errepublikaren arteko 
eztabaida behar bezala aire-
ratzen? Ausartuko al da kate-
ren bat debate bat martxan 
jartzen? Ala oraindik trantsi-
zio garaiko beldur eta mamuek 
uste baino indar gehiago iza-
ten jarraitzen dute? Ez da ezer 
aldatu. Eta itxuraz, ez da ezer 
aldatuko.

OIHAN
VEgA

Borboidarren
diktadura

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

ARRASATE IRRATIA

Mondragon Unibertsitateak 
eta Arrasateko Udalak egue-
nean Lanbai azoka egingo 
dute Garaia Berrikuntza 
Gunean. MUko errektore ordea 
den Jon Altuna izango da gaur, 
astelehena, Igo autobusera! 
irratsaioan gai horri buruz 
berbetan 11:00etatik aurrera, 
elkarrizketaren tartean.

lanbai azoka izango da 
hizpide gaur, 
astelehena, irratian

Hileko hirugarren zapatua 
izango da aste honetakoa, eta 
horrelakoetan egiten duten 
moduan, Arrasaten baserri-
tarren azoka egingo da. Azo-
kan izango denari buruzko 
xehetasunak emango dizkigu 
Arrasateko Udaleko Enplegu 
eta Garapen saileko teknika-
ria den Marga Garmendiak.

Zapatuan egingo den 
baserritarren azoka, 
irratian berbeta gai

Giza gorputzari buruzko 2.200 
galdera-erantzun dituen jokoa 
zozketatuko da egubakoitzean 
irratian. Sei urtetik gorako 
umeei zuzendutako jokoa da 
eta bi eta lau lagunen artean 
jokatzekoa da. Zozketan par-
te hartzeko deitu 943 25 05 
05era edo idatzi irratia@goie-
na.com helbidera. Hartu par-
te eta zorte on!

'bazen behin bizitza' 
jokoa zozketatuko da 
egubakoitzean

ASTELEHENA, 16 mArTiTzENA, 17 EguAzTENA, 18 EguENA, 19 EgubAkOiTzA, 20

12:00 jaiak: bergarako jaiak 

12:40 Tripa-zorri 

13:30  debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 jaiak: bergarako jaiak 

15:40 ikusmira 

16:00  debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kantari 

17:30 Atik zra 

18:10 ikusmira 

18:25 zorion Agurrak 

18:30 berriak 

19:00 Amaia dj 

19:30 Harmailatik 

20:00  debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00  debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 Harmailatik 

22:30  debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur 

00:00  debagoiena zuzenean 

00:30 Harmailatik

12:00 Harmailatik 

12:30 Tripa-zorri 

13:10 7 Akorde 

13:40 Amaia dj 

14:00  debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Harmailatik 

15:30 Onein 

15:55 zorion Agurrak 

16:00  debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ibilaldia 2014 

18:25 zorion Agurrak 

18:30 berriak 

19:00 kantari 

19:30 7 Akorde 

20:00  debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00  debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 7 Akorde 

22:30  debagoiena zuzenean 

23:00 berriak

23:30 gurean gaur 

00:00  debagoiena zuzenean 

00:30 7 Akorde

12:00 Atik zra 

12:40 Onein 

13:25 Harmailatik 

13:55 zorion Agurrak 

14:00  debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Harira 

15:30 7 Akorde 

16:00  debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kantari 

17:30 Tripa-zorri 

18:10 Aniztasunean bizi 

18:30 berriak 

19:00 Tertulia 

20:00  debagoiena zuzenean 

20:30 berriak

21:00  debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 Tertulia 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur 

00:00  debagoiena zuzenean 

00:30 Tertulia

12:00 Tertulia 

13:00 jaiak: bergarako jaiak 

13:40 zorion Agurrak 

13:45 ikusmira 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 7 Akorde 

15:30 Onein 

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak 

17:30 Tertulia 

18:30 berriak 

19:00 7 Akorde 

19:30 Amaia dj 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 Amaia dj 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 Amaia dj

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 ikusmira 

12:50 Atik zra 

13:30 zorion Agurrak 

13:35 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Amaia dj 

15:30 Onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:50 ibilaldia 2014 

18:30 berriak 

19:00 Amaia dj 

19:30 Harira 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean

22:00 Harira 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur

00:00 debagoiena zuzenean

GOIENA TELEBISTA

kontakt dantza
kontakt-a inprobisa-
tuz egiten den dantza 
mota bat da eta hori 
gertutik ezagutuko da 
erreportajean. | 20:00

'auzorik auzo'
oñatiko araotz auzoa 
ezagutu ahal izango 
da Debagoiena zuze-
nean saioan, mireia 
Bikuñarekin. | 20:00

'tertulia'
hezkuntzan kezka 
sortzen duen lomce 
legea izango da hizpi-
de larraitz Zeberioren 
tertulia saioan. | 19:00

'amaia Dj'
aste honetan gazte-
txoek  eskatutako 
bideoklipak jarriko ditu 
amaia txintxurretak, 
musika saioan. | 19:30

'berriak'
Debagoieneko albiste 
nagusiak jasoko dituen 
Berriak saioa izango 
da monika Belastegi-
ren eskutik. | 14:30
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bErgArA
unai sotil Domenech
Ekainaren 19an, 2 urte. 
zorionak, unaitxo! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetze egunian! 
muxu handi bat familia 
guztiaren eta bereziki, 
Aratzen eta Sararen 
partetik!

ANTzuOLA
lore kortabarria
Ekainaren 21ean, 6 urte. 
zorionak Lore! dagoeneko 
beste eskuko atzamarrak 
kontatzen hasiko zara, ze 
handi! Ondo pasatu eta 
muxu pottolo bat peruren, 
aitaren eta amatxoren 
partetik.

ArETXAbALETA
angelica eta luisa axpe eta hitzeder artolazabal
Ekainaren 19an. zorionak, hirukote! ze ospakizun 
handia daukagun, amonen urtebetetzeak eta bilobaren 
lehen urtebetetzea egun berean ospatzean! Oso ondo 
pasa dezazuela egun berezi hau eta han egongo gara 
guztiok hirurokin ospatzeko! muxu handi-handi bat 
familia osoaren partetik!

ANTzuOLA
leire galeano 
Mondragon
Ekainaren 18an, 7 urte. 
zorionak, Leire, etxeko 
guztien partetik. patxo 
handi-handi bat eta ondo 
pasatu zure egunean, 
guapa.

bErgArA
Maddi oregi alberdi
Ekainaren 18an, 10 urte. 
zorionak, maddi! Ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean eta patxo 
handi-handi bat 
etxekoen partetik.

ArrASATE
libe Calvo ugalde
Ekainaren 17an, 3 urte. 
zorionak familixaren 
partetik!

ESkOriATzA
unai arana romero
Ekainaren 16an, 5 urte. 
zorionak, gure futbolari 
maitea! zure bosgarren 
urtebetetzea heldu da. 
Esku osoa! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna. 
merendola batekin 
ospatuko dugu lagun eta 
familiakoekin. Horrelako 
guapo jarraitu, rubio! 
Aupa udA! beñatek, 
aitatxok eta amatxok 
asko maite zaituzte.

ArETXAbALETA
haitz eskibel gomez 
de segura
Ekainaren 17an, 4 urte. 
zorionak, morroxko, 
aitatxoren, amatxoren 
eta maddiren partetik. 
Eta patxo potolo bana 
eta lau belarri tirakada!

LEguTiO
intza lopez de briñas
Ekainaren 16an, 2 urte. 
Legutio. zorionak, 
sorgintxo! patxo erraldoi 
bat etxeko danon 
partetik.

ArrASATE
kai luengo elkoro
Ekainaren 14an, 
urtebete. zorionak eta 
muxu handi-handi bat 
etxeko guztien partetik, 
bereziki Lukenena, 
Ederrena eta Aisharena.

ArETXAbALETA
eneko Makazaga Manteka
Ekainaren 14an, 7 urte. zorionak, txapeldun! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna! patxo handi bat etxeko guztien eta, 
bereziki, Eleneren partetik.

ESkOriATzA
ane sanz eraña
Ekainaren 13an, 4 urte. 
zorionak, sorgintxo! 
Ondo pasatu zure 
egunean eta muxu bero 
bat zure familia 
guztiaren partetik.

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

ELgETA
ander sarasua 
Zeberio
Ekainaren 13an, 8 urte. 
zorionak, Ander!

bErgArA
ane Pescador 
Ekainaren 13an, 5 urte. 
zorionak, printzesa! 
Ondo-ondo pasatu zure 
egunean eta erregalo asko 
jaso. muxu eta besarkada 
handi bat Oierren, Leireren, 
Aratzen eta Ekhiren 
partetik.

OñATi
unai de Marcos
Ekainaren 13an, 3 urte. zorionak, polittori! Oso ondo 
pasatu zure urtebetetze egunian eta patxo handi bat 
etxeko danon partetik!

bErgArA
izar gonzalez agirrezabal
Ekainaren 11n, urtebete. zorionak, txiki! urtebete jada! 
ze azkar pasatzen dan denbora! muxu handi bat etxeko 
danon partetik.

ANTzuOLA
unax urzelai otaegi
Ekainaren 11n, urtebete. 
zorionak, potxolo! Ondo 
pasatu zure lehenengo 
urtebetetzean! muxu bat 
familiakoen partetik!

ANTzuOLA
ibai Calle Prieto
Ekainak 7an, 3 urte.
zorionak, txapeldun!

urte askotarako!

zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; hiru bide dituzu goienaren bidez zoriontzeko:

internet  
Sar zaitez Goiena.net atarian eta Zorion agurra bidali botoia sakatu; 
bete eskatutako datuak, eta bertan argitaratuko da zorion agurra, baita gOiENA paperean ere.

Posta elektronikoa 
mezua bidali zorionagurrak@goiena.com helbidera, eta idatzi: izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.

ordezkaritzak
Etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera.

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

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.
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Arrasateko hipermerkatua

Eroskik zuen lehen beharretarako, 
OPARIA* 

egingo dizue Goiena Klubeko bazkide zaretenoi.

* Debagoieneko ospitalean jaiotzen direnentzat

Musakola 11 ARRASATE
Tel.: 943 71 10 30

Guraso berriei EROSKI hipermerkatuaren partetik,  

zorionak!

SOLUZIOAK

BILA-BILA 7

Bila itzazu zazpi ezberdintasun bi irudien artean.

HITZ GEZIDUNAK

luma

d e n b o R a- pas a

ezetz igarri!:
a: ura. B: kafea. 

c: anisa. D: ardoa.

a, B, c eta D lagunak 
edaten ari dira. 

B-ren ezkerrean eserita 
dagoenak ura edan du. 

a, ardoa edan duenaren aurrean 
dago. D-ren eskuman eserita 

dagoenak anisa edan du. kafea 
eta anisa edan dutenak aurrez 

aurre daude. 
Zer edan du lagun bakoitzak?

EZETZ IGARRI!HIZKI SALDA

E D A R L I N G U
M U R R A y D F I
I W y E I H U E K
J D M A T A U R A
K O S Z A O G y S
C O N D O M I N E
F E G E U K I E F
O V L X E W D I S
M A T A N I K A U

topa itzazu ozeaniako bost ibai

SUDOKUA

1 9 6 8

8 9

7 4 6

6 7 8

9 7 4

9 5 3

5 8 4

3 6 4 8 9 7

7 8 9 2

 2 1 9 3 7 6 4 8 5

 6 5 4 1 2 8 3 7 9

 8 7 3 4 9 5 6 2 1

 3 6 5 7 4 9 2 1 8

 9 8 1 5 3 2 7 4 6

 4 2 7 8 6 1 9 5 3

 5 9 6 2 8 7 1 3 4

 1 3 2 6 5 4 8 9 7

 7 4 8 9 1 3 5 6 2

EDARLINGU
MURRAyDFI
IWyEIHUEK
JDMATAURA
KOSZAOGyS
CONDOMINE
FEGEUKIEF
OVLXEWDIS
MATANIKAU

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t
Eliz atari

Seilu

Kartak

Garaziko
herria

Tximino

Ipar EH-n,
korrokada

t

t

tPraseo-
dimioa

Talka

Logikari
dagokio

Topo egin

* Aretxabale-
tako elizatea

Ale, garau

Suari
dario

Dohatsu

Sits

Herri baxe-
nabartar

Erraz hase-
rratzen da

Pl., argi
mota

t

tAlbiste,
berri

Bokal
mehea

tNahastura
trinko

Zinka

t

t

Zoro

     Z  P  S 

    Z I G I L U 

     M A P A K 

  L  Z I M I N O 

 T O P A T U  P R 

  G O R O E T A  

 P I K O R  O R E 

  K E  I Z P A R 

 Z O R I O N E K O

aner Maskariano de san justo 

Aretxabaleta 3,950  Kilo. Ekainaren 
12a. gurasoak: rakel eta jon. argazkian,  
aner lasai-lasai sehaskan.

aratz agirrezabalaga kortazar 

 3,150  Kilo. Ekainaren 12a. Gurasoak: 
oihana eta jon. argazkian,  aratz jaio-
berria sehaskan lo.

enara gomez barquero 

Bergara 3,900  Kilo. Ekainaren 7a. 
gurasoak: jayer eta aitor. argazkian,  
enara txikia sehaskan.

naroa garcia urbieta 

Bergara 3,250  Kilo. Ekainaren 12a. 
gurasoak: Bixen eta eneritz. argazkian,  
naroa jaioberria.

ihart rodrigo gonzalez 

Bergara 4  kilo. ekainaren 13a. gurasoak: 
. argazkian,  Ihart jaioberria aitaren 
besoetan.

annie juaristi ojanguren 

abadiño 3,400  kilo. ekainaren 9a. 
gurasoak: Izaskun eta gaizka. argazkian,  
annie sehaskan lo.

jaio da!
eman jaiotzen berri goiena paperean eta interneten. 
Deitu 943 25 05 05 telefonora edo zatoz goienaren ordezkaritza batera.

Egubakoitzeko 11:00ak arte jasotako jaiotzak bakarrik iragarriko ditugu. 
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean argitaratuko ditugu.

J a i ota koa k
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a s t e l e h e n e k o a

goizean giro motelagoa izan-
go dugu eta arratsaldean argi-
tzera egingo du.
euskalmet.net

Max. 19º

Min. 14º

e g u R a l d i a

1
50.000 lagunetik gorak eska-
tu zuen ekainaren 8an era-
bakitzeko eskubidea. Sala-
garria da bere burua demo-

kratikotzat duen estatu batean 
oinarrizko eskubide hau ez onar-
tzea. 1978ko Espainiar Konstitu-
zioak aldarrikatzen du Espainia 
estatu demokratiko gisa, baina 
badu ukitu-ezina den atal bat, 
Espainiar batasunari dagokiona. 
Gure Esku dago ekimenak mar-
katuko dituen hurrengo urratsei 
so gaude gehienok, eta nire iru-
dikoz lan handia dago egiteko. 
Nork erabaki? Eta, zer erabaki? 
Eskutik doa Legebiltzarrean era-
tuta dagoen Autogobernu Batzor-
dea ere eta hemen ere ikuspegi 
desberdineko adituak eta arituak 
ari dira euren ikuspegiak plaza-
ratzen. Zalantza-dantza polita 
daukagu: erabakitzeko eskubidea 
eta autodeterminazio eskubidea; 
subjektu politikoari dagozkion 
zalantzak; lurraldetasunaren auzia; 
urteetan pairatu izan dugun kolo-
nizazio psikologiko eta politikoa-
ri aurre egitea...

Faktore hauek kontutan iza-
nik bakoitzak egin dezala egokien 
ikusten duen hautuaren aldeko 
borroka ideologikoa: autogober-
nuaren aldekoa, federalismoaren 
aldeko eta jakina, askorena dena, 
estatu propio eta independentea-
ren aldeko hautua. Fin ditzagun 
argudioak. Bada garaia, askata-
sunez argudiatzen eta defendatzen 
hasteko nork bere hautua eta 
irabaz dezala konbentzimendu 
gaitasun aberatsena daukanak.

Hasiera baino 
ez da

b i h a R a m u n a

AINHOA 
lArrAñAgA

tronua ezin bada 
lortu, zapatak bai
Game of Thrones telesailak milioi-
ka zale ditu eta ziur batzuek pozik 
jantziko lituzketela Nixxi Rosek 
diseinatutako zapatok.
www.nopuedocreer.com

a i ,  e n e !

www.formulatv.com

Egubakoitzean egin zuen debuta 
Espainiako selekzioak Brasilen 
jokoan den Munduko Futbol Txa-
pelketan eta momentu horretan 
Espainian telebista ikusten zeu-
den %68,5ek ikusi zuten egungo 
txapelduna Herbehereen aurka 
1-5 galtzen. 

as t e ko  dat u a

11,2
mIlIoI Ikusle

ernesto ezpeleta 'bihurri'  48 urteko aizkolari eibartarra ohikoa izaten da plazaz plaza egiten diren 
erakustaldietan eta bere alorrean, munduko bost errekorren jabea ere bada  |  txOMIN MAdINA

"aizkoratik bizitzea ezinezkoa da; bizi dena, gaizki biziko da"

h a m a R R e koa

1. Ernesto ala Bihurri, zer entzu-
ten duzu gehiagotan?
Bihurri askoz gehiagotan. Gazte-
tako kontua da goitizena: orain 
uste dut zuzendu naizela, baina 
orduan ondo jarritakoa izan zen.

2. Errekorrak haustea ala aizko-
ratik bizitzea, zer da errezagoa?
Aizkoratik bizitzea ezinezkoa da, 
eta hortik bizi dena, gaizki bizi-
ko da. Ni automonoa naiz: men-
dian ibiltzen naiz, su-egurrekin
-eta. Aizkolaritza afizioa da; 
txikiteoan ibili beharrean, aiz-
koran aritzen naiz. 

3. Berandu xamar hasi zinen 
aizkoran: 21 urterekin.
Bai, soldaduskatik bueltan. Orduan 
jolas bat zen: festetatik zuzenean 
aizkoran egitera joan ginen. Baina 
gero gure buruari kargu hartu 
genion; kirolak mesede handia 
egin zidan garai hartan: serio samar 
hasi ez banintz, beste era bateko 
bizimodua izango nukeen. 

4. Aizkorakadaz josia ei duzu 
gorputza.
Ez dakit Jesulinek zenbat adarka-
da dituen, baina hortxe-hortxe 
ibiliko gara. Larrienekin uztekotan 
egon arren, burugogorra ere banaiz, 
eta aurrera egitea erabaki nuen.

5. Nekatuko zara inoiz plazaz 
plaza ibiltzeaz?
Norbera konturatu behar da noiz 
galtzen dituen lehiakortasuna eta 
maila, eta hori ere helduko da. 
Baina oraindik ere denbora pus-
ka baterako izango da Bihurri. 

6. semea ere zure bidetik dator; 
bokazioz edo aitaren aginduz?
Berak nahi zuen aizkora: egurrez-
koa egin nion eta hautsi egin zuen; 
gero burdinazko aizkora amutsa 
egin nion. Ilusio itzelarekin dabil. 
Umea ezin da behartu. Apurka 
irakatsi behar zaio, jolasa bezala.

7. Zure sasoia izateko, zer egon 
behar da, eta zer ez, dietan?
Frutak eta barazkiak garrantzi-
tsuak dira; baita janari garbia 
ere, denetarik, baina garbia. Kiro-
laria izan edo ez, kenduko nukee-
na tabakoa da: pozoina da.

8. Euskal Herrian bakarrik ez, 
Pakistanen ere egin duzu aizkoran!
Alex Txikonek esan zidan hara 
zihoala bertako umeei laguntzeko 
eta 14.000 kilometro egin genituen 
errepidean. Oso garai txarra zen, 
Bin Laden hil berri, eta larri ibili 
ginen. Baina umeei laguntzeko 
helburua bete genuen.

9. Agertokietan ere bazabiltza 
aizkoran, Herritmo ikuskizuenan.
Txalapartarekin eta musikarekin 
herri kirolak uztartzen ditugu. 
Hasieran ez nuen garbi ikusten, 
baina jendea txundituta geratzen 
da; oso gauza polita da.

10. Ospatu  duzu nahikoa Eiba-
rren igoera?
Ez gara kontziente Eibarrek egin 
duenaz; tarteka kirolean gertatzen 
den miraria izan da. Jaiero Lehe-
nengo Mailan ikusten dugunean 
konturatuko gara egindakoaz, 
orduan hasiko dira ospakizunak.

MAkIlA MAgIkoA BAnEUkA...

"jende guztia ona bihurtuko 
nuke: hori gertatuko balitz 
mundu honetako arazo 
guztiak konponduko lirateke"
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